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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώ-
στριες,
Συμπάροικοι μου σκάσαμε λίγο χαμό-
γελο με την καλυτέρευση του καιρού 
και μαλάκωσε το ψυχοπλάκωμα. Αλλά 

δεν φτάνει αυτό γιατί όλο και κάποιος φίλος 
που συναντάς σου λέει φεύγω για Ελλάδα ή 
κάπου αλλού. Κι αυτό είναι το σωστό, όχι σαν 
κι εμένα που παντρεύτηκα την HELLAS NEWS 
κι έμεινα αμανάτι στον Καναδά. Αλλά που θα 
πάει μόλις κλείσω τα 100 έφυγα για το Ταμτούμ. 
Αυτοσαρκάζομαι φυσικά για την καθημερινό-
τητα μου. Αδέλφια όσοι μπορείτε πρέπει για 
ένα-δύο μήνες (μιλάω για τους πιο σιτεμέ-
νους)να φύγετε, να ξεφύγετε πριν αν είναι αργά 
✞✞✞… Ο νοών νοείτο, Κύριε ελέησον!
Και ξαφνικά, όχι μόνο φέτος αλλά τα τελευ-
ταία δύο τρία χρόνια, άρχισε η έλλειψη. Ποια 
έλλειψη; Εθελοντών! Μάλιστα, καλά ακούσατε. 
Το γράφω και το λέω χρόνια ότι μετά την γενεά 
μας ΠΑ-ΠΑ-ΛΑ. Φέτος όλες οι εκκλησίες και οι 
οργανισμοί έχουν βγει παγανιά για εθελοντές 
στα πανηγύρια τους. Ζητούνται λέει εθελοντές!
Το είχα προβλέψει και το ξαναλέω ότι σε λίγο 
καιρό ούτε με πληρωμένους εργάτες δεν θα 
βρίσκουν για να κάνουν πανηγύρι, δεν θέλω να 
τα λέω φεστιβάλ γιατί έχουμε μπλέξει τα μπου-
τάκια μας. Όλοι κάνουν φεστιβάλ, όπως κι αυτό 

που έγινε πριν λίγες ημέρες στο CNE κι όλοι 
ψάχνονται. Βάλανε μερικές φωτογραφίες από 
το Σάββατο το βράδυ, αλλά δεν είδα από Παρα-
σκευή και Κυριακή πρωί. Ήθελα να ήξερα ποιος 
κοροϊδεύει ποιον, άκουγα για 50 περίπτερα και 
με το ζόρι ήταν επτά.
ΑΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ μην αρχίσω και γράφω γιατί 
μερικοί δεν ξέρω που θα κρυφτούν. ΓΙΑΤΙ Η 
ΚΑΤΣΙΚΑ ΔΕΝ ΜΑΣΑΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΑΡΑΜΑ… ΤΣΑ-
ΜΠΑ ΜΑΓΚΕΣ!
Εθελοντές, λοιπόν, γιοκ αλλά όπως είπα του 
χρόνου βλέπω κι έτσι πρέπει οι πρόεδροι κοι-
νοτήτων, εκκλησιών κ.λπ. μετά των οικογενειών 
τους και άλλων στενών συγγενών να βάλουν 
ποδίτσα και να ψήσουν αρνάκια και σουβλάκια 
κι όχι να δίνουν διαταγές. Γιατί αυτοί είναι οι 
πρώτοι εθελοντές… Άστο μνησθητί μου Κύριε 
φυλακήν τω στόματί μου… Πάντως και τι δεν 
θα έδινα να δω μερικούς κοινοτικούς προύχο-
ντες να ψήνουν λαχταριστά σουβλακάκια… Άσε 
γιατί τώρα μ’ έχουν πιάσει οι συλλογισμοί μου 
πάλι…
Γεια σας, αδέλφια, και καλά ταξίδια όσοι μας 
αφήνετε με το καλό να γυρίσετε!

Θανάσ ης  Κ ουρ τέσ ης
Εκδότης /Παραγωγός
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επικαιρότητα

«Μαραζώνουν» οι νέοι στην Ελλάδα: 1 στους 4 εκτός 
εργασίας και εκπαίδευσης 

Κ
αταπέλτης» για την Ελλάδα είναι τα νέα στοιχεία της 
Eurostat, τα οποία καταδεικνύουν την κατάσταση 
στην οποία έχει περιέλθει η νέα γενιά.
 Σύμφωνα με την Eurostat, το 2018 η Ελλάδα... βρί-

σκεται στη δεύτερη θέση στην ΕΕ, στο ποσοστό των νέων 
ηλικίας 20-34 ετών που δεν εργάζονται, δεν εκπαιδεύονται 
και δεν εξασκούνται σε κάποιο εργασιακό κλάδο. 
Ειδικότερα, σε Ελλάδα το 26,8% των νέων δηλώνει πως δεν 
εργάζεται, σε εκπαιδεύεται και δεν μαθαίνει κάποια τέχνη. 
Στην πρώτη θέση είναι η Ιταλία με ποσοστό 28,9%.
Στην Ελλάδα, αισθητή είναι η διαφορά ανάμεσα στα δύο 
φύλα. Συγκεκριμένα, το ποσοστό στις νέες γυναίκες μοιάζει 
εφιαλτικό αφού ξεπερνά το 30% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
στους νέους άνδρες είναι 20%. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα 
στην Ιταλία με τα ποσοστά να είναι 34,3% των γυναικών και 
23,8% των γυναικών.
Στο γενικό σύνολο, στην τρίτη θέση με τους άεργους νέους 
ακολουθεί η Βουλγαρία με 20,9%, η Ρουμανία με 20% και η 
Ισπανία με 19,6%.
Πολύ μεγάλα είναι τα ποσοστά σε χώρες που δεν είναι μέλη 
της ΕΕ αλλά βρίσκονται στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Για παρά-
δειγμα, στη Βόρεια Μακεδονία το 33% των νέων 20-34 
ετών δεν εργάζεται, δεν εκπαιδεύεται και δεν εξασκείται. 
Επίσης, στην Τουρκία το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 
33%.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ποσοστό των νέων που δεν εργά-
ζονται, δεν εκπαιδεύονται και δεν εξασκούνται ανέρχεται 
περίπου στο ένας προς έξι. Σε σχέση με το 2017, η μείωση 
είναι της τάξης του 0,7%.
Το χάσμα στα δύο φύλα καταγράφεται και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, αφού το ποσοστό των γυναικών στην ΕΕ είναι 
20,9% και των ανδρών 12,2%.
Η Τουρκία κρατάει τα ηνία στο χάσμα των δύο φύλων με 
το 51,5% των γυναικών γυναικών και το 14,8% των νέων 
ανδρών.

Ποιες χώρες έχουν τους πιο δραστήριους νέ-
ους;
Στη Σουηδία, μόλις το 8% των νέων δηλώνει πως δεν ασχο-
λείται με κάτι, ενώ ακολουθεί η Ολλανδία με 8,4%, το Λου-
ξεμβούργο με 9,9%, η Αυστρία και η Μάλτα με 10%. Επί-
σης στην Ιρλανδία που δεν είναι μέλος της ΕΕ, το αντίστοιχο 
ποσοστό είναι 6%.

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 19,2% η ανεργία το πρώτο τρίμη-
νο φέτος 
Στο 19,2% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα 

το α’ τρίμηνο εφέτος, μειωμένο κατά δύο μονάδες από το 
21,2% του α’ τριμήνου πέρυσι και αυξημένο κατά μισή 
μονάδα από το 18,7% του δ’ τριμήνου 2018.
Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 907.061 άτομα και αυξή-
θηκε κατά 3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ 
μειώθηκε κατά 9,4% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του προ-
ηγούμενου έτους. Από το σύνολο των ανέργων, περίπου 
590.000 είναι μακροχρόνια άνεργοι.
Από την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, προκύ-
πτουν επίσης τα εξής:
Οι βασικοί λόγοι που σταμάτησαν οι άνεργοι να εργάζονται 
είναι είτε γιατί η εργασία τους ήταν περιορισμένης διάρ-
κειας και τελείωσε (31,2%) είτε διότι απολύθηκαν (21,6%). 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων (23,1%) εργαζόταν 
στον κλάδο των ξενοδοχείων και εστίασης.
Σε ό,τι αφορά στο επάγγελμα της προηγούμενης εργασίας 
τους, το μεγαλύτερο ποσοστό (31,8%) απασχολούνταν στην 
παροχή υπηρεσιών ή ως πωλητές. Το ποσοστό των ανέρ-
γων που δεν έχουν εργαστεί στο παρελθόν (νέοι άνεργοι) 
είναι 19,1%.

Η πλειονότητα των ανέργων (64,9%) αναζητεί εργασία ένα 
έτος ή περισσότερο (μακροχρόνια άνεργοι), ενώ ποσοστό 
92% των ανέργων αναζητεί εργασία ως μισθωτός με πλήρη 
απασχόληση. Το ποσοστό των ανέργων που δηλώνουν ότι 
δεν είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 20%, ενώ 
το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι λαμβάνουν επίδομα ή 
βοήθημα από τον ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 15,1%.
Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στις γυναί-
κες, στα άτομα ηλικίας 15- 19 ετών, στη Δυτική Μακεδο-
νία και στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει έως λίγες τάξεις 
Δημοτικού. Το μεγαλύτερο ποσοστό εργατικού δυναμικού 
παρατηρείται στους άνδρες, στα άτομα ηλικίας 30- 44 ετών, 
στο Νότιο Αιγαίο, στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει μετα-
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στα άτομα ξένης υπηκοό-
τητας
Οι περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και 
Δυτικής Ελλάδας εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά ανερ-
γίας.
Σε ό,τι αφορά στην απασχόληση, ο αριθμός των απασχολου-
μένων ανήλθε σε 3.814.005 άτομα και μειώθηκε κατά 0,5% 
σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ αυξήθηκε κατά 
2,4%, σε σχέση με το α’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων (45,2%) 
δηλώνει ότι εργάστηκε 40- 47 ώρες την εβδομάδα αναφο-
ράς, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (24%) δηλώνει ότι εργά-
στηκε 48 ή περισσότερες ώρες. Η πλειονότητα των απα-
σχολουμένων (81,2%) δηλώνει ότι εργάστηκε τις συνήθεις 
ώρες, ενώ το 10% δηλώνει ότι θα επιθυμούσε να εργάζε-
ται περισσότερες ώρες. Το 2% δηλώνει ότι έχει και δεύτερη 
εργασία, ενώ το 2,1% αναζητεί εργασία, αν και εργάζεται.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων εργάζονται 
ως μισθωτοί (67%), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των 
αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό (22%). Σε σχέση 
με το προηγούμενο τρίμηνο, η μεγαλύτερη μείωση εμφα-
νίζεται για τους βοηθούς στην οικογενειακή επιχείρηση και 
σε σχέση με το προηγούμενο έτος εμφανίζεται μείωση στην 
απασχόληση για τους βοηθούς στην οικογενειακή επιχεί-
ρηση και αύξηση για τους μισθωτούς και τους αυτοαπασχο-
λούμενους με προσωπικό.
Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ανέρχεται σε 9,2%, 
ενώ το ποσοστό των ατόμων που έχουν προσωρινή εργα-
σία σε 6,8%. Η μερική απασχόληση εμφανίζεται μειωμένη 
σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, όπως και με το αντί-
στοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η προσωρινή 
απασχόληση έχει μειωθεί σε σχέση με το προηγούμενο τρί-
μηνο και έχει αυξηθεί σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 
προηγούμενου έτους.

Αποθαρρυντικά  είναι τα στοιχεία 
που δημοσιεύει η Eurostat για το 
μέλλον των νέων της Ελλάδας και 
για την αγορά εργασία
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Μ
ε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου της κυβέρνησης, αναστέλλεται 
η αύξηση στα διόδια  της Αττικής 
Οδού Α.Ε. μέχρι την ολοκλήρωση 

του ελέγχου που βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά από 
εισήγηση του υπουργού Μεταφορών Χρήστου 
Σπίρτζη. 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση «Η προά-
σπιση του δημοσίου συμφέροντος και η υπηρέ-
τηση των συμφερόντων των φορολογούμενων 
Ελλήνων πολιτών υπήρξε αταλάντευτα απόλυτη 
προτεραιότητα του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών και της Κυβέρνησης».
Η πολιτική ηγεσία, σημειώνεται στην ανακοί-
νωση, «οφείλει να λαμβάνει άμεσα και αποτε-
λεσματικά μέτρα ενάντια σε κάθε απόπειρα να 
πληγούν τα συμφέροντα των πολιτών ιδίως όταν 
αυτό επιχειρείται από μονομερείς, αιφνιδιαστι-
κές και καταχρηστικές ενέργειες κατά προδήλως 
καταχρηστική και αυθαίρετη ενάσκηση δήθεν 
δικαιωμάτων ιδιωτών. Ο Υπουργός έχει δηλώ-

σει απερίφραστα και κατηγορηματικά ότι δεν 
θα μπορούσαν να γίνουν ανεκτοί καιροσκοπι-
σμοί ιδιωτικών συμφερόντων αποπειρώμενοι 
να πλήξουν το δημόσιο συμφέρον οι οποίοι 
εκμεταλλεύονται την προεκλογική περίοδο για 
να εγκαθιδρύσουν ανυπόστατα δικαιώματα και 
οικονομικά οφέλη σε βάρος των χρηστών των 
αυτοκινητοδρόμων. Πολλώ δε μάλλον, όταν 
οι ίδιοι γνωρίζουν ότι ο έλεγχος των οικονομι-
κών παραμέτρων της σύμβασης είναι ανοικτός 
και συνεπώς με αυτόν τον τρόπο αυθαίρετα και 
καταχρηστικά επιχειρούν να παγιώσουν προε-
κλογικά μία κατάσταση ευνοϊκή για τα οικονο-
μικά τους συμφέροντα, ζημιώνοντας όμως το 
δημόσιο συμφέρον, αφού με αυτό τον τρόπο 
επιχειρούν να προκαταλάβουν τα αποτελέσματά 
του ελέγχου, από τον οποίο και μόνο θα προκύ-
ψει ο χρόνος απόσβεσης του έργου, δηλαδή η 
πραγματική διάρκεια της σύμβασης παραχώρη-
σης και ο χρόνος λήξης της και συνεπώς επιστρο-
φής της Αττικής Οδού στο Δημόσιο».

Αττική Οδός: «Παγώνουν» τις 
αυξήσεις μετά τις αντιδράσεις 

Φυλακές Κορυδαλλού: Μέχρι 
και τραπέζια του πόκερ 
βρήκαν τα ΕΚΑΜ! 

Δ
υο τραπέζια του πόκερ με όλα τα πα-
ρελκόμενά τους και τα αξεσουάρ, 
μηχανές εσπρέσο καφέ, τρυπάνια 
χειρός, πένσες, κατσαβίδια και κάθε 

είδους εργαλεία, καθώς και διάφορα άλλα α-
ντικείμενα που χρησιμοποιούνται από το προ-
σωπικό των room service ακριβών ξενοδο-
χείων, βρέθηκαν κατά τη χθεσινή έφοδο των 
ανδρών των ΕΚΑΜ στις φυλακές Κορυδαλ-
λού που πραγματοποιήθηκε μετά την άγρια 
συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων της Β΄ και Ε΄ 
πτέρυγας, αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή 
της η Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλή-
λων Ελλάδος.
Παράλληλα, η Ομοσπονδία καταγγέλλει ότι 
όλα αυτά ήταν σε γνώση τόσο της πολιτική 
ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης, όσο 
και του επιθεωρητή των 
φυλακών και παρ΄ όλα αυτά 
δεν έκαναν τίποτα, ενώ το 
χθεσινό περιστατικό στις 
φυλακές Κορυδαλλού το 
χαρακτήρισαν «ανατα-
ραχή».
Οι ζημίες που προκλή-
θηκαν στη φυλακή από 
τη σύγκρουση, μεταξύ των κρατουμένων οι 
οποίοι «αλληλοσφάζονταν», όπψς χαρακτη-
ριστικά αναφέρεται, αλλά και από τα εργα-
λεία που χρησιμοποίησαν οι κρατούμενοι 
είναι μεγάλη, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, 
καθώς «οι κεντρικές κιγκλίδες και οι κεντρικές 
θύρες των πτερύγων σχεδόν γκρεμίστηκαν, 
ενώ άλλες ξεβιδώθηκαν από κρατούμενους 
από τα «ιδιωτικά συνεργεία» και με εργαλεία 
που έχουν κρατούμενοι σε πτέρυγες, έγιναν 
εκτεταμένες ζημιές και φθορές εντός και εκτός 
των ακτίνων».
Μάλιστα, από την εξέγερση των κρατουμένων 
«το ελάχιστο προσωπικό εγκλωβίστηκε και 
ένας συνάδελφός μας σωφρονιστικός υπάλ-
ληλος χτυπήθηκε από κρατούμενο με σου-
βλί», υπογραμμίζει η Ομοσπονδία και καλεί 
το υπουργείο Δικαιοσύνης να δώσει τα ίντεο 
στην δημοσιότητα.
Ειδικότερα, η Ομοσπονδία, κατ΄ αρχάς, ανα-
φέρει:
«Εδώ και αρκετό καιρό το υπουργείο Δικαιο-
σύνης έχει πάψει να μας εκπλήσσει με οποια-
δήποτε αναφορά του σχετικά με τον χώρο των 
Φυλακών.
Τα χθεσινά γεγονότα στο κατάστημα κράτησης 
Κορυδαλλού αποδεικνύουν την τραγική κατά-

σταση που βρίσκονται οι φυλακές της Χώρας. 
Κρατούμενοι αλληλοσφάζονταν και χτυπιό-
ντουσαν με κάθε είδους αυτοσχέδια μαχαίρια, 
ρόπαλα, σουβλιά κτλ.
Η φυλακή και ιδίως η Β΄ και η Ε΄ πτέρυγα κατε-
λήφθησαν από τους κρατούμενους σε λίγα 
μόνο λεπτά.
Οι κεντρικές κιγκλίδες και οι κεντρικές θύρες 
των πτερύγων σχεδόν γκρεμίστηκαν, ενώ 
άλλες ξεβιδώθηκαν από κρατούμενους από 
τα «ιδιωτικά συνεργεία» και με εργαλεία που 
έχουν κρατούμενοι σε πτέρυγες, έγιναν εκτε-
ταμένες ζημιές και φθορές εντός και εκτός των 
ακτίνων, το ελάχιστο προσωπικό εγκλωβί-
στηκε και ένας συνάδελφός μας σωφρονιστι-
κός υπάλληλος χτυπήθηκε από κρατούμενο 
με σουβλί».

Όλα αυτά –συνεχίζει η Ομο-
σπονδία- «το υπουργείο μας 
τα βαφτίζει ως απλή «ανατα-
ραχή» και «χωρίς να σημειω-
θούν βιαιοπραγίες ή εκτεταμέ-
νες συμπλοκές». Και αυτό είναι 
εξοργιστικό και εξευτελιστικό. 
Φαίνεται έχουν μάθει να ανη-
συχούν μόνο όταν υπάρχουν 

νεκροί. Αν και αυτό μπορεί να αμφισβητηθεί.
Επειδή η διαφάνεια και η αλήθεια δεν πρέπει 
να κρύβονται και όλα πρέπει να βγαίνουν στο 
φως, προκαλούμε το υπουργείο Δικαιοσύνης 
και την αρμόδια Γενική Γραμματεία Αντεγκλη-
ματικής Πολιτικής να δώσουν στην δημοσι-
ότητα όλα τα βίντεο και τις φωτογραφίες, όχι 
μόνο από τις συμπλοκές στα χθεσινά γεγονότα 
στο Κ.Κ. Κορυδαλλού, αλλά και να παρουσιά-
σουν στην δημοσιότητα τα ευρήματα από τις 
έρευνες που έγιναν χθες σε ορισμένες μόνο 
πτέρυγες και σε ορισμένους χώρους».
Παράλληλα, η Ομοσπονδία υπογραμμίζει:
«Εκτός των αυτοσχέδιων όπλων, να δοθούν 
στην δημοσιότητα τα ευρήματα από τις εσπρε-
σιέρες, τα δύο τραπέζια πόκερ με όλα τα 
παρελκόμενά τους και τα αξεσουάρ (!!!), τα 
τρυπάνια χειρός, πένσες, κατσαβίδια και κάθε 
είδους εργαλεία, καθώς και διάφορα άλλα 
αντικείμενα που χρησιμοποιούνται από το 
προσωπικό των room service ακριβών ξενο-
δοχείων.
Αναρωτιόμαστε αποδείξεις έκοβε η καφετέ-
ρια; Ο ιδιοκτήτης διέθετε φορολογική ενημε-
ρότητα; Ποιος εισέπραττε την «γκανιότα» από 
τα δυο τραπέζια του πόκερ και σε ποιους την 
μοίραζε;».
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επικαιρότητα

Πολιτικές και θρησκευτικές προσωπικότητες παρούσες στην τελετή ενθρόνισης του νέου 
Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου και στο επίσημο γεύμα που ακολούθησε  - Σήμερα η πρώτη 
του Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό της Αγίας Τριάδας

Π
άνω από 1.500 άτομα, α-
νάμεσά τους πολιτικές και 
θρησκευτικές προσωπικό-
τητες παρευρέθηκαν στο 

επίσημο γεύμα που παρατέθηκε στη 
Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο των τελε-
τών για την ενθρόνιση του νέου Αρ-
χιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφό-
ρου.
Στις τελετές παρευρέθηκαν, μεταξύ 
άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών, 
Γιώργος Κατρούγκαλος, η Μαρέβα 
Μητσοτάκη, εκ μέρους της ΝΔ, η 
οποία κατά την ενθρόνιση καθόταν 
δίπλα στη μητέρα του νέου Αρχιεπι-
σκόπου Αμερικής, ο εκπρόσωπος 
του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Ευθυμίου, ο ΓΓ 
Θρησκευμάτων, Γιώργος Καλαντζής.
Εκεί βρέθηκαν επίσης ο νεοεκλεγείς 
περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης, 
αλλά και οι Κώστας Αγοραστός και 
Απόστολος Τζιτζικώστας.
Παρούσα στις τελετές ήταν η Κατε-
ρίνα Παναγοπούλου, ο πρέσβης 
της Ελλάδας σ τη Νέα Υόρκη, ο 
εκπρόσωπος της Κύπρου, πρέσβης 
Ανδρέας Μαυγοριάννης, η αντικυ-
βερνήτης της Καλιφόρνια, Ελένη 
Τσακοπούλου- Κουναλάκη, οι επι-
κεφαλής των οργανισμών της Αρχιε-
πισκοπής Αμερικής καθώς κι ο πρό-
εδρος της ΑΧΕΠΑ, Γιώργος Λουκάς.
Σήμερα, ο κ. Ελπιδοφόρος θα προ-
εξάρχει της πρώτης του θείας λει-
τουργίας ως Αρχιεπίσκοπος Αμερι-
κής στον Καθεδρικό της Αγίας Τρι-
άδας.
Ο κ. Κατρούγκαλος διαβεβαίωσε 
ότι το υπουργείο Εξωτερικών αλλά 
και η ελληνική Πολιτεία «θα συνε-
χίσει αταλάντευτα να παρέχει κάθε 
δυνατή αρωγή και σ τήριξη σ την 
Ιερά Αρχ ιεπισκοπή Αμερικής». 
Παράλ ληλα,  αναφέρθηκε σ τον 
Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, λέγο-
ντας ότι θα σηματοδοτήσει «μια νέα 
εποχή ενότητας, συνοδικότητας, 
ποιότητας, διακονίας και κυρίως 

κοινωνικής και εθνικής προσφοράς 
προς την Ομογένεια και ολόκληρο 
τον Ελληνισμό».
«Στο πρόσωπό σας, Σεβασμιώτατε, 
προσβλέπει και ελπίζει η ελληνική 
Πολιτεία, και είμαστε βέβαιοι ότι 
ο πρωταγωνιστικός και ο συντονι-
στικός ρόλος σας θα οδηγήσουν σε 
συσπείρωση και ομόνοια τις τάξεις 
του Ελληνισμού, θα εν ισχύσουν 
τη συμπαράσταση της Ομογένειας 
προς τη μητέρα πατρίδα αλλά και 
την Κύπρο, στην σημερινή δύσκολη 
συγκυρία που απαιτεί εγρήγορση, 
ψυχραιμία, κοινή δράση και πάνω 
απ΄ όλα ενότητα όλου του Ελληνι-
σμού».
Τις ευχές του Νίκου Αναστασιάδη 
μετέφερε ο πρέσβης Ανδρέας Μαυ-

ρογιάννης, αφού εξέφρασε πρώτα 
τις ευχαριστίες του στον Αρχιεπί-
σκοπο πρώην Αμερικής Δημήτριο 
για την «εξαιρετική του διακονία» 
την τελευταία 20ετία.
«Δεν έχω αμφιβολίες, Σεβασμιώ-
τατε, ότι με την πεφωτισμένη ηγε-
σία σας θα συνεχίζουμε να εργα-
ζόμαστε μαζί για τα μεγάλα θέματα 
του Ελληνισμού και της Ορθοδο-
ξίας και για τις παγκόσμιες αξίες, σε 
συνέργεια με την κυβέρνηση και το 
λαό της μεγάλης αυτής χώρας που 
μας φιλοξενεί», επισήμανε. Επί-
σης, δήλωσε συγκινημένος από το 
όραμα του νέου Αρχιεπισκόπου.
Ελπιδοφόρος: Έχουμε πολύ δουλειά 
μπροστά μας

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκο-
πος Ελπιδοφόρος εξέφρασε ευγνω-
μοσύνη προς όλους για τη λαμπρή 
αυτή μέρα για την Αρχιεπισκοπή 
Αμερικής. «Νιώθω σαν να γιορτά-
ζουμε την Ανάσταση. Όμως μόλις 
τώρα ξεκινώ τη διακονία μου εδώ. 
Και αναρωτιέμαι αν είναι δυνατό να 
έχουμε την Ανάσταση πριν την Σταύ-
ρωση», ανέφερε.
Σε κάθε περίπτωση, τόνισε ότι «ως 
Αρχιεπισκοπή και ως Εκκλησ ία 
του Κυρίου έχουμε πολλή δουλειά 
μπροστά μας. Να ετοιμαστούμε για 
να σηκώσουμε το Σταυρό». «Μαζί 
μπορούμε και θα πετύχουμε τη 
μεταμόρφωση της Αρχιεπισκοπής 
στην Εκκλησία που θα εκπληρώσει 
κάθε ελπίδα και κάθε στόχο», πρό-
σθεσε.
«Ευχαριστώ» στον Αρχιεπίσκοπο 
Δημήτριο εξέφρασε εκ μέρους του 
Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθο-
λομαίου ο Μητροπολίτης Γερμα-
νίας Αυγουστίνος «για το έργο το 
οποίο τέλεσε με τόση πίστη αυτά 
τα 20 χρόνια». Παράλληλα, τόνισε 
ότι «ένας Ελπιδοφόρος δεν μπορεί 
παρά να γράψει τη δική του ιστορία 
στην Αμερική, μια ιστορία που θα 
είναι μεγάλη και θα την ευλογήσει ο 
Θεός γιατί η ζωή του είναι πίστη και 
αγάπη στον Κύριο Ιησού Χριστό».
Επίσης, ο Μητροπολίτης Αυγουστί-
νος χαρακτήρισε «δώρο Θεού» τον 
Οικουμενικό Πατριάρχη, λέγοντας 
πως «ο μεγάλος αυτός Πατριάρχης 
δεν φοβάται παρά μόνο το Θεό, 
ούτε τους Ρώσους, ούτε τους Τούρ-
κους, ούτε τους Ουκρανούς. Φοβά-
ται μόνο το Θεό και έχει αγάπη για 
τον άνθρωπο».
Άτομο με «βαθιά πίστη, αφοσιω-
μένο πλήρως σ την Εκκλησία και 
το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με 
δυνατή κρίση» χαρακτήρισε τον 
διάδοχό του ο Αρχ ιεπίσκοπος 
πρώην Αμερικής Δημήτριος.

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Με 
κάθε λαμπρότητα ολοκληρώθηκε η τελετή 
ενθρόνισης

Καρατζαφέρης: Ο 
Λαλιώτης «έφαγε» το 
Βενιζέλο - Πιο επικίνδυνος 
από τη Χρυσή Αυγή ο 
Βελόπουλος

Κ
αλύτερα ο Μητσοτάκης να καταπιεί ένα μαγκά-
λι με αναμμένα κάρβουνα, παρά να συνεργα-
στεί με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Δεν κάνει ο 
άνθρωπος. Καμία σχέση με το επίπεδο Βορίδη, 

Άδωνι», τόνισε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρα-
τζαφέρης.
 «Η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση» και λόγω 
Ερντογάν και Τουρκίας, τόνισε ο Γιώργος Καρατζαφέρης, 
πρόεδρος και ιδρυτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερ-
μού, ενόψει των επικείμενων Εθνικών Εκλογών της 7ης 
Ιουλίου, σχολιάζοντας τις πιθανές μετεκλογικές συνερ-
γασίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην περόπτωση που 
η Νέα Δημοκρατια δεν καταφέρει την αυτοδυναμία. Ο 
ίδιος ανέφερε πως αποχωρεί από την πολιτική, μετά το 
αρνητικό αποτέλεσμα των πρόσφατων Ευρωεκλογών 
για το ΛΑΟΣ.
 Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον 
ΣΚΑΪ ο κ. Καρατζαφέρης τόνισε πως η «χώρα επιτάσσει 
μια ισχυρή κυβέρνηση». «Δεν μπορούμε να αφήσουμε 
την Ελλάδα στο Λαλιώτη πίσω από τη Φώφη ούτε στον 
Βελόπουλο», τόνισε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Γιώργο Καρατζαφέρη, πίσω 
από την απομάκρυνση του Ευάγγελου Βενιζέλου στο 
ΚΙΝΑΛ βρίσκεται ο Κώστας Λαλιώτης, που κρύβεται 
πίσω από τη Φώφη Γεννηματά και κινεί τα νήματα στο 
Κίνημα Αλλαγής.
«Ο Λαλιώτης είναι ο πλέι μέικερ και όχι ο Βενιζέλος. 
Ο παίκτης σήμερα που κάνει όλο το παιχνίδι λέγεται 
Κώστας Λαλιώτης. Αν δεν υπήρχε Λαλιώτης από πίσω, 
δεν θα είχε «φαγωθεί» ο Βενιζέλος. Δεν είχε το σθένος 
να το κάνει μόνη της η Φώφη», ανέφερε ο κ. Καρατζαφέ-
ρης. «Λαλιώτης, ΠΑΣΟΚ, Φώφη δεν πρόκειται να είναι 
ασφαλείς παρτενέρ της ΝΔ», σύμφωνα με τον πρόεδρο 
του ΛΑΟΣ.
Ερωτηθείς ο κ. Καρατζαφέρης «τι συμφέρει την Ελλάδα, 
να μπει η Χρυσή Αυγή στη Βουλή ή ο Βελόπουλος», ο κ. 
Καρατζαφέρης απάντησε:
«Η ΧΑ είναι μία παγίδα, μία τρύπα που την ξέρουμε. Την 
τρύπα που ξέρεις δεν πέφτεις μέσα. Αλίμονο από μία 
τρύπα που δεν ξέρεις. Οση ζημιά ήταν να κάνει στο πολι-
τικό σύστημα η Χρυσή Αυγή, την έκανε», σημείωσε ο 
Γιώργος Καρατζαφέρης.
«Ο Βελόπουλος είναι επικίνδυνος για την επόμενη μέρα. 
Αν φθάσει η Ελλάδα στην ανάγκη του Βελόπουλου, θα 
υποφέρει», ανέφερε ο πρόεδρος του Λαϊκου Ορθόδο-
ξου Συναγερμού.
«Καλύτερα ο Μητσοτάκης να καταπιεί ένα μαγκάλι 
με αναμμένα κάρβουνα, παρά να συνεργαστεί με τον 
Κυριάκο Βελόπουλο. Δεν κάνει ο άνθρωπος. Καμία 
σχέση με το επίπεδο Βορίδη, Άδωνι κ.λπ. Στο κόμμα μου 
ήταν κι ο Άδωνις και ο Βορίδης και ο Πλεύρης. Άλλη 
ποιότητα, δεν μου κάνει εμένα», σημείωσε ο πρόεδρος 
του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης, αναφορικά με τις 
μετεκλογικές συνεργασίες της Νέας Δημοκρατίας και του 
Κυριάκου Μητσοτάκη.
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Ο υπέρμαχος των 
μεταρρυθμίσεων Κυριάκος 
Μητσοτάκης υπόσχεται μείωση 
της φορολογίας και ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας, επισημαίνει 
το ρεπορτάζ της αμερικανικής 
οικονομικής εφημερίδας

Η 
Ελλάδα αναμένεται να εκλέξει 
έναν συντηρητικό ηγέτη στις 
εκλογές του Ιουλίου και να γί-
νει έτσι η πρώτη χώρα της Ευ-

ρώπης που θα περάσει από τον λαϊκι-
σμό στη μετριοπάθεια, επισημαίνει η α-
μερικανική οικονομική εφημερίδα Wall 
Street Journal σε εκτενές άρθρο της για 
την επικείμενη εκλογική αναμέτρηση.
Ο 51 ετών Κυριάκος Μητσοτάκης είναι 
γόνος πολιτ ικής δυνα-
στείας της Ελλάδας και 
ηγείται της Νέας Δημο-
κρατίας, που όπως όλες 
οι δημοσκοπήσεις δεί-
χνουν θα είναι νικήτρια 
των εκλογών με τουλάχι-
στον οκτώ μονάδες δια-
φορά από τον ΣΥΡΙΖΑ, 
γράφει η WSJ, παραθέ-
τοντας τις βασικές θέσεις 
του προγράμματος της ΝΔ για μείωση 
των φόρων και της γραφειοκρατίας, 
ώστε να γίνει η Ελλάδα ελκυστική προς 
τους επενδυτές. «Θα έρθουμε σαν οδο-
στρωτήρας και θα γκρεμίσουμε όλα τα 
εμπόδια που κρατούν αιχμάλωτη την 
επιχειρηματικότητα», είχε δηλώσει προ 
ημερών στην Κω ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης, και την δήλωση αυτή φιλοξενεί το 
ρεπορτάζ.
Η αμερικανική εφημερίδα πάντως επι-
σημαίνει πως στο έργο του θα συνα-
ντήσει σημαντικές προκλήσεις. Πρώτα 
από όλα, την αντίδραση της Γερμανίας 
και των άλλων δανειστών της Ελλάδας 
στην πρότασή του πως οι μειώσεις στην 
φορολογία θα φέρουν μεγαλύτερη ανά-
πτυξη, αλλά και το ίδιο του το κόμμα 
πως σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην 
Ελλάδα είναι απαραίτητες.
Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα ευνό-
ησε τον ΣΥΡΙΖΑ, που ανέλαβε την εξου-
σία το 2015, αναφέρει το ρεπορτάζ , 

προσθέτοντας πως μετά την σ τροφή 
του Τσίπρα στον πραγματισμό και την 
υπογραφή του τρίτου μνημονίου με την 
υπέρογκη φορολογία, οι ψηφοφόροι 
τον εγκατέλειψαν και η Νέα Δημοκρα-
τία προηγείται στις δημοσκοπήσεις από 
τον Ιανουάριο του 2016, που εκλέχθηκε 
στην αρχηγία της ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης.
Στην συνέχεια το ρεπορτάζ αναφέρει 
διάφορα βιογραφικά στοιχεία του αρχη-
γού της ΝΔ, επισημαίνοντας πως όσο 
ήταν υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης από το 2013 έως το 2015, χαρα-
κτηριζόταν από την διάθεσή του να επι-
βάλει αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, αντί-
θετα με άλλος υπουργούς που αντιστέ-
κονταν σε κάθε μεταβολή. «Ο κύριος 
Μητσοτάκης δεν καταγράφει μόνο επι-

τυχ ίε ς.  Οι επικριτ έ ς 
του, μεταξύ αυτών και 
μέλη της παλιάς φρου-
ράς της ΝΔ αναφέ-
ρουν πως του λείπει το 
χάρισμα και πως είναι 
πολύ νεοφιλε λεύθε-
ρος ή προσανατολι-
σμένος στην ελεύθερη 
αγορά», γράφει η WSJ, 
κά νον τ α ς  α ναφ ο ρά 

στην προσπάθεια του αρχηγού της ΝΔ 
να ανανεώσει το κόμμα του, προτείνο-
ντας νέους ανθρώπους στους ψηφοφό-
ρους.
Αυτοί δεν αν ταποκρίνον ται πάν τα 
ένθερμα, καθώς την ώρα της ψήφου, 
προτ ιμούν δοκιμασμένα πρόσωπα, 
όπως δείχνουν τα αποτελέσματα, λέει ο 
άρθρο, που επισημαίνει πως οι εκλογές 
είναι η μεγάλη ευκαιρία του Κυριάκου 
Μητσοτάκη για ανανέωση.
Όσον αφορά στις σχέσεις του με την διε-
θνή κοινότητα, η WSJ επισημαίνει πως 
πολλοί κατέκριναν την στάση του στην 
«Συμφωνία των Πρεσπών», μια συν-
θήκη που στήριξαν τόσο η Γερμανία όσο 
και οι ΗΠΑ και που η ΝΔ καταψήφισε.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γράφει το 
ρεπορτάζ , υποσχέθηκε μείωση των 
φόρων σε ένα από τα πρώτα νομοσχέ-
δια της κυβέρνησής του, αν και η Γερ-
μανία και άλλες χώρες της ΕΕ έχουν ήδη 
απορρίψει στο παρελθόν.

WSJ: Η Ελλάδα θα γίνει η πρώτη 
χώρα της Ευρώπης που θα περάσει 
από το λαϊκισμό στη μετριοπάθεια 

«Θέλω να ηρεμήσω και να δημιουργήσω αυτά που έχω καλά κρυμμένα στο 
μυαλό μου. Αλ Τσαντίρι Νιουζ και δεν… επανέρχομαι», είπε ο παρουσιαστής 
στο φινάλε της εκπομπής του

Λάκης Λαζόπουλος: Δεν έμαθα να 
κάνω κωλοτούμπες για να κάνω τη 
χάρη κανενός 

Ο 
Λάκης Λαζόπουλος χθες το 
βράδυ αποχαιρέτησε το τηλε-
οπτικό κοινό κάνοντας τον απο-
λογισμό του για τα 15 χρόνια 

της εκπομπής «Αλ Τσαντίρι Νιουζ». Ο πα-
ρουσιαστής έριξε τα «καρφιά» του για τα 
όσα έγιναν και αποκάλυψε πως είχε ανά-
γκη να περάσει καλά ξανά μέσα από αυτή 
την εκπομπή και πλέον έφτασε ο καιρός 
να περάσει σε μια διαφορετική δημιουρ-
γική φάση ρίχνοντας την αυλαία του «Αλ 
Τσαντίρι».
«Φτάσαμε στο τέλος! Έχουν περάσει σχε-
δόν 15 χρόνια από τότε που ξεκίνησα αυτή 
την εκπομπή. Μία τα τρία χρόνια, όπου 
μπήκα σε ένα καθεστώς ας το πούμε ιδιά-
ζουσας απαγόρευσης, δεν είναι η ώρα να 
μιλήσω γι’ αυτό. Είναι 12 χρόνια γεμάτα 
χαρές, γέλια… Γέλια που αντηχούν και θα 
συνεχίσουν για πολλά χρόνια να αντη-
χούν στα αυτιά μου και στην ψυχή μου. 
Πίστευα πάντα από μικρό παιδί ότι αυτός 
είναι ο προορισμός μου, να κάνω τους 
ανθρώπους να γελάνε, να μην ζω με δημό-
σιο χρήμα, παρότι αυτοί είναι που τυγχά-
νουν σεβασμού σε αυτή τη χώρα και οι 
άλλοι. Να μην πέσω στα χέρια τους ποτέ 
για να με επαινέσουν. Ο έπαινος για μένα 
είναι ένα ύπουλο μαχαίρι που σου βάζει το 
σύστημα όταν θέλει να σε σκοτώσει.

Έμαθα να μοιράζομαι τις χαρές μου, όχι τις 
στεναχώριες μου. Έμαθα να ζητάω συγ-
γνώμη όταν πρέπει, αλλά δεν έμαθα να 
κάνω κωλοτούμπες για να κάνω τη χάρη 
κανενός. Εύκολο πράγμα να γυρίζεις τα 
λόγια σου και να τα στρίψεις και να γίνεις 
καλλιτέχνης παντός καιρού. Δεν μου 
άρεσε ποτέ η τέχνη του ανώδυνου, προ-
τιμώ τους ανθρώπους που συγκρούονται, 
λένε την άποψή τους και πληρώνουν την 
άποψή τους. Να πληρώσω τα διόδια, δεν 
έχω αντίρρηση, αλλά να με αφήσετε να 
πηγαίνω στο δρόμο που κάθε φορά δια-
λέγω και που θέλω να κινείται πάντα στα 
όρια του προοδευτικού. Προσωπικά δεν 
θέλω να πω τίποτα για μένα, για τι πέρασα, 
για το τι περνάω, αυτά είναι δικά μου.
Εκείνο που θέλω να ξέρετε είναι ότι σε 
αυτό το Τσαντίρι ίσως εγώ να είχα περισ-
σότερη ανάγκη από εσάς να περάσω καλά 
γι’ αυτό και σας ευχαριστώ πολύ που το 
νιώσατε και μου δώσατε αυτή τη χαρά. 
Ήμουν, είμαι και θα είμαι ευγνώμων 
πάντα στους ανθρώπους για ότι και αν 
συμβαίνει. Είμαι ευγνώμων ακόμα και στο 
κανάλι που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία 
μαζί σας. Με συνείδηση επέλεξα να είμαι 
στο κανάλι αυτό γιατί δεν θα μου άρεσε να 
ξανασηκώσω το βάρος του επηρεάζειν, ας 
επηρεάσουν οι άλλοι, οι αντικειμενικοί.»
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«Ναι» από τον Άρειο 
Πάγο και στο « Ελλήνων 
Συνέλευσις» του Αρτέμη 
Σώρρα - Δείτε αναλυτικά 
και τους μεμονωμένους 
υποψήφιους βουλευτές 

Σ
τις επικείμενες εθνικές- 
βουλευ τ ικέ ς  εκ λογέ ς 
της 7ης Ιουλίου 2019 θα 
συμμετέχουν τελικά 20 

κόμματα και συνασπισμοί κομ-
μάτων, δηλαδή θα συμμετέχουν 
τα μισά ακριβώς κόμματα από 
ότι στις Ευρωεκλογές στις οποί-
ες συμμετείχαν 40 κόμματα και 
συνασπισμοί κομμάτων.
Το Α1 Πολιτ ικό Τμήμα του 
Αρείου Πάγου με την υπ΄ αριθμ. 
78/2019 απόφασή του, προέβη 
στην ανακήρυξη των κομμάτων, 
συνασπισμών κομμάτων, των 
βουλευτών, των βουλευτών Επι-
κρατείας και των μεμονωμένων 
βουλευτών που έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής σ τ ις επικείμενες 
βουλευτικές εκλογές.
Αρχικά σ την Εισαγγελία του 
Αρείου Πάγου είχαν καταθέ-
σει δηλώσεις συμμετοχής στις 
βουλευτικές εκλογές 24 κόμ-
ματα και συνασπισμοί κομμά-

των, όπως επίσης είχαν δηλώ-
σει συμμετοχή και μεμονωμένοι 
υποψήφιοι βουλευτές σε διάφο-
ρες περιφέρειες της χώρας.
Όμως, εξ αυτών των κομμά-
των και συνασπισμών κομμά-
των είτε στη συνέχεια κατέθε-
σαν ανάκληση συμμετοχής τους 
στις εκλογές, είτε δεν προσκό-
μισαν τα αναγκαία έγγραφα, 
είτε ανέκυψε ζήτημα δικαιώμα-
τος χρήση του τίτλου του κόμ-
ματος, ενώ ένας συνασπισμός 
«έσπασε» στα δύο.
Έτσι, εκτός της εκλογικής ανα-
μέτρησης παρέμειναν τα εξής 
κόμματα και οι συνασπισμοί 
κομμάτων: 1) Άλλη Ελλάδα, 2) 
Κίνημα φτωχών Ελλάδος, 3) 
Απόφαση Ανάγκης, 4) Αγρο-
τικό Κόμμα Ελλάδος-ΑΚΕ και 
5) ο συνδυασμός Ανεξάρτητων 
Υποψηφίων υπέρ των Δημοψη-
φισμάτων Πρωτοβουλίας Πολι-
τών.
Τα 20 κόμματα και συνασπισμοί 
κομμάτων τα οποία έλαβαν το 
«πράσινο φως» από τον Άρειο 
Πάγο για να συμμετέχουν στις 
επικείμενες βουλευτικές εκλο-
γές είναι:
1) Συνασπισμός Ριζοσπαστικής 
Αριστεράς –ΣΥΡΙΖΑ

2) Νέα Δημοκρατία -ΝΔ
3) Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή 
Αυγή
4) Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλά-
δος-ΚΚΕ
5) Κίνημα Αλλαγής (ΚΙΝ.ΑΛ.)
6) Ένωση Κεντρώων
7) Ελληνική Λύση- Κυριάκος 
Βελόπουλος
8) Πλεύση Ελευθερίας- Ζωή 
Κωνσταντοπούλου
9) Αντικαπιταλιστική Αριστερή 
Συνεργασία για την Ανατροπή - 

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.
10) Δημοσθένης Βεργής- Έλλη-
νες Οικολόγοι
11) Οργάνωση Κομμουνιστών 
Διεθνιστών Ελλάδας (Ο.Κ.Δ.Ε.)
12) Ελλήνων Συνέλευσις (Αρτέ-
μης Σώρρας)
13) Εργατ ικό Επανασ τατ ικό 
Κόμμα-ΕΕΚ Τροτσκιστές
14) Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλά-
δας (Μαρξιστικό-Λενινιστικό)- 
ΚΚΕ (μ-λ)
15) Μαρξισ τ ικό Λεν ιν ισ τ ικό 

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, 
μ-λ ΚΚΕ
16) Λαϊκή Ενότητα
17) Μέτωπο Ευρωπαϊκής Ρεα-
λιστικής Ανυπακοής (ΜέΡΑ25)
18) Δημιουργία Ξανά -Θάνος 
Τζήμερος
19) Συν…φωνία Πολιτικών Κομ-
μάτων
20) Ε.ΠΑ.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ- Ενιαίο 
Παλλαϊκό Μέτωπο (Ε.ΠΑ.Μ) και 
Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα 
Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ).

Άρειος Πάγος: Αυτά είναι τα 20 κόμματα που θα 
συμμετάσχουν στις εθνικές εκλογές 

επικαιρότητα
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Καταδίκη του Μεγάλου Διδασκάλου 
Χρ. Μανέα από τον Αρειο Πάγο για 
συκοφαντική δυσφήμηση κατά άλλου 
επιφανούς μασόνου - Μεγαλώνει η 
μαύρη τρύπα στην ελληνική στοά - 
Δωρεές-μαϊμού 1.530.050 ευρώ στο 
μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων

Ο
χι μόνο συνεχίζεται ο εισαγγελικός 
και φορολογικός έλεγχος στους κόλ-
πους της ελληνικής μασονίας, ο ο-
ποίος συνεχώς αποκαλύπτει μαύρες 

τρύπες, όπως αυτή της δωρεάς-φάντασμα του 
1.530.050 ευρώ, αλλά αναδεικνύονται και μεί-
ζονα θέματα ατιμωτικών συμπεριφορών, κατά 
τους μασονικούς κανόνες, όπως αυτό της τελε-
σίδικής καταδίκης από τον Αρειο Πάγο του επι-
τίμου Μεγάλου Διδασκάλου Χρήστου Μανέα 
για συκοφαντική δυσφήμηση κατά άλλου επι-
φανούς μέλους της ελληνικής 
μασονίας.
Το ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα του 
Αρείου Πάγου επικύρωσε 
την απόφαση του Πενταμε-
λούς Εφετείου Αθηνών με την 
οποία καταδικάστηκε ο Χρή-
στος Μανέας σε φυλάκιση 13 
μηνών με τριετή αναστολή 
-αφού του αναγνωρίστηκε 
το ελαφρυντικό του προτέ-
ρου εντίμου βίου- για συκοφαντική δυσφή-
μηση κατά συρροή του πρώην ύπατου μεγάλου 
ταξιάρχη του 33ου και τελευταίου βαθμού της 
μασονίας Ραφαήλ Ντε Σιγούρα.
Η υπόθεση που απασχόλησε τον Αρειο Πάγο 
αφορούσε επεισόδιο το οποίο εξελίχθηκε τον 
Νοέμβριο του 2007 στο τεκτονικό μέγαρο 
της οδού Αχαρνών. Οι αρεοπαγίτες με την υπ’ 
αριθμ. 85/2019 απόφασή τους απέρριψαν ως 
αβάσιμη την αίτηση του Χρήστου Μανέα, ο 
οποίος ζητούσε να αναιρεθεί η καταδικαστική 
για εκείνον απόφαση του Πενταμελούς Εφε-
τείου Αθηνών, και μάλιστα του επιδικάστηκε 
δικαστική δαπάνη 250 ευρώ.
Ετσι, μια ομάδα επιρροές τόσο στην ελληνική 
όσο και τη διεθνή μασονία, με επικεφαλής τον 
Χρήστο Μανέα, έχει μείνει στο περιθώριο και 
δεν είναι αποδεκτή από τον κύκλο των λεγόμε-
νων «ανταρτών» λόγω της καταδίκης του Μανέα 
για το ατιμωτικό αδίκημα της συκοφαντικής 
δυσφήμησης μασόνου.
Οι «αντάρτες» ή «λοχαγοί», όπως τους αποκα-
λούν, δεν είναι άλλοι από ορισμένα από τα μέλη 
της προσωρινής διοίκησης που διορίστηκαν 
με δικαστική απόφαση το 2018 και έχουν ανα-

λάβει το βάρος της όλης κάθαρσης. Οι «λοχα-
γοί», όπως λένε οι γνωρίζοντες τα τεκταινόμενα 
στο κτίριο της Αχαρνών, δίνουν αγώνα ώστε να 
παραδώσουν καθαρή την ελληνική μασονία στα 
4.000 μέλη της.
Την αρχηγία των «ανταρτών» έχουν αναλά-
βει δυο παλαιοί μασόνοι, ο επιχειρηματίας και 
πρώην πρόεδρος του Σωματείου των Μασό-
νων Μαρίνος Πετρόπουλος και ο ναύαρχος του 
Πολεμικού Ναυτικού ε.α. και πρώην αντιπρόε-
δρος Κωνσταντίνος Κοντούλης, αμφότεροι του 
33ου βαθμού.
Τον ρόλο του συντονισμού αλλά και της χρημα-
τοδότησης του δικαστικού αγώνα έχουν αναλά-
βει ο επιχειρηματίας και πρώην γενικός γραμμα-
τέας Λεωνίδας Κασιάπης του 33ου βαθμού και 
οι δικηγόροι Γεώργιος Τσαπρούνης του 28ου 
βαθμού και Φίλιππος Δημητρίου του 32ου βαθ-
μού.
Στο μεταξύ, συνεχίζεται η επιχείρηση της οικο-
νομικής κάθαρσης που ξεκίνησε το 2014 στη 

Μεγάλη Μασονική Στοά της 
Ελλάδος, αλλά και σε όλο το 
μασονικό τόξο και συνεχώς 
αποκαλύπτονται νέα σημα-
ντικά οικονομικά κενά. Ανα-
ζητούνται εκατομμύρια ευρώ 
της υπεξαίρεσης που χάθηκαν 
από τα ταμεία της στοάς και 
άλλα ποσά που χάθηκαν περι-
έργως λόγω της κακοδιαχεί-
ρισης στο πέρασμα των χρό-

νων. Οσο προχωρά η έρευνα τόσο μεγαλώνει η 
μαύρη τρύπα που είχε αρχικά αποκαλυφθεί και 
πλέον είναι πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
Εδώ και πάνω από έναν χρόνο έχει οριστεί οικο-
νομικός πραγματογνώμονας, ο οποίος με εντολή 
ανακριτή έχει κάνει φύλλο και φτερό τα οικονο-
μικά της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, του Τεκτο-
νικού Ιδρύματος και της Τεκτονικής Αδελφότη-
τας για τη χρονική περίοδο από το 2006 μέχρι 
και το 2018.
Μάλιστα, σύσσωμη η προσωρινή διοίκηση της 
Τεκτονικής Αδελφότητας απέστειλε αναφορά 
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), στην οποία καταγγέλλει ότι όπως προ-
κύπτει από τα στοιχεία που έχει στα χέρια της, 
κατά τα έτη 2013 και 2014 έγιναν δύο δωρεές 
σε μετρητά, συνολικού ύψους 1.530.500 ευρώ 
(1.230.500 και 300.000 ευρώ) από την Τεκτο-
νική Αδελφότητα προς το Τεκτονικό Ιδρυμα.
Ωστόσο, όπως προκύπτει, το σωματείο σε 
εκείνη τη χρονική περίοδο δεν διέθετε το επί-
μαχο ποσό σε μετρητά, ούτε όμως υπήρχε και 
στους τραπεζικούς λογαριασμούς του, ενώ δεν 
προέκυπτε και κάποιο αποδεικτικό στοιχείο που 
να επιβεβαιώνει τις δύο αυτές δωρεές.

Γεννηματά: Δέκα χρόνια 
προσπαθούσα να κάνω παιδί

Η 
Φώφη Γεννηματά άνοιξε το σπίτι 
της και την καρδιά της μιλώντας 
για θέματα πολύ προσωπικά 
στην εκπομπή της Φαίης Σκορ-

δά. Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ μίλησε για την 
περίοδο που οι γιατροί της ανακοίνωσαν 
πως δεν μπορεί να κάνει παιδιά, τον αγώ-
να που έκανε για να μείνει έγκυος και τη 
διάψευση της διάγνωσης:
«Όταν ήμουν 22 χρονών στον πρώτο μου 
γάμο, μας είπαν ότι δεν θα κάνουμε παι-
διά, μας το απέκλεισαν. Είπα ότι δεν το 
βάζω κάτω, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν 
μπορώ να σκεφτώ τη ζωή μου χωρίς παι-
διά και ξεκίνησα έναν πάρα πολύ μεγάλο 
αγώνα που κράτησε 10 χρόνια και τελικά 
ήρθε η Αιμιλία στη ζωή μας και τα άλλαξε 
όλα. Αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε ένα 
παιδάκι, αρχίσαμε να ψάχνουμε την διαδι-
κασία και τότε έμεινα έγκυος στην Αιμιλία. 
Ήταν η τελευταία προσπάθεια εξωσωμα-
τικής που κάναμε. Μετά, τα άλλα δύο μου 
παιδιά ήρθαν φυσιολογικά. Είναι από τα 
περίεργα που συμβαίνουν στη ζωή».
Η Φώφη Γεννηματά μίλησε και για τον 
καρκίνο που έχει χτυπήσει πολλές φορές 
την πόρτα της οικογένειάς της: «Η μητέρα 
μου αρρώστησε πρώτη, ήταν 44 ετών, 

έζησε 10 χρόνια πολεμώντας τον καρκίνο, 
δεν σταμάτησε σχεδόν καθόλου να κάνει 
θεραπείες, ήμασταν συνέχεια στα νοσο-
κομεία και ενώ αντιμετωπίζαμε αυτό το 
πρόβλημα με τη μητέρα μου, δυστυχώς 
στην πορεία αρρώστησε και ο πατέρας 
μου. Νομίζω ότι επηρεάστηκαν και οι δύο 
πάρα πολύ από αυτή την εξέλιξη. Τους 
χάσαμε μέσα σε 7 μήνες και τους δύο. 
Μετά από αρκετά χρόνια, όταν ήμουν εγώ 
44 ετών, αρρώστησα επίσης και μετά από 
λίγα χρόνια η αδερφή μου. Αλλά δόξα 
τω Θεώ, είμαστε εδώ, είναι όλα καλά. Η 
πρώτη αντίδραση όλων των ανθρώπων 
είναι «γιατί σε μένα;», είναι απόλυτα 
φυσιολογικό. Αλλά αν μείνεις σε αυτή την 
αντίδραση δεν θα τη βγάλεις καθαρή στο 
τέλος. Πρέπει να κάνεις το επόμενο βήμα, 
να φύγεις γρήγορα από αυτή τη λογική. Αν 
έμενα στο γιατί σε μένα, δεν θα είχα 3 παι-
διά και ίσως να μη ζούσα σήμερα».
Για όλα όσα βίωσε, εξομολογήθηκε: «Το 
θέμα είναι να μπορείς να ζεις, να μη ζεις 
συνέχεια κάτω από τη σκιά και την αγωνία 
και τον φόβο. Αν ζεις με τον φόβο, αυτή 
δεν είναι ζωή, έχει νικηθεί στην πραγμα-
τικότητα, στην καθημερινότητά σου. Εγώ 
δεν έζησα ποτέ έτσι».

επικαιρότητα

«Εμφύλιος» στους Μασόνους: Ο 
Μανέας και οι «λοχαγοί» 

Αποθέωσαν τον Καραμανλή στη 
Θεσσαλονίκη: «Λατρεία μας, αρχηγέ σ’ 
αγαπάμε»

Θερμή υποδοχή επιφύλασσαν 
στον πρώην πρωθυπουργό 
Κώστα Καραμανλή, φίλοι και 

στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο 
Βελλίδειο Συνεδριακό Θεσσαλονίκης.
Ο κ. Καραμανλής έφτασε στο Βελλίδειο 
για την παρουσίαση των υποψηφίων 
βουλευτών του κόμματος στην Α’ και 
Β’ περιφέρεια Θεσσαλονίκης συνοδεία 
της συζύγου του Νατάσας Παζαΐτη και 
απέσπασε το θερμό χειροκρότημα του 
κόσμου που τον περίμενε.
«Λατρεία μας, αρχηγέ σ’ αγαπάμε» 
του φώναξαν μεταξύ άλλων. Μάλι-
στα μερικοί από αυτούς περίμε-
ναν για ώρες προκειμένου να έχουν 
καλή θέση για να δουν από κοντά τον 
πρώην πρωθυπουργό ο οποίος μίλησε 
για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δέκα 
χρόνια.
Η τελευταία φορά που είχε απευ-
θύνει δημόσια ομιλία ο πρώην 

πρωθυπουργός  ήταν το  20 09.  
Μιλώντας για το εξάμηνο Τσίπρα-Βα-
ρουφάκη ο Κώστας Καραμανλής ανα-
φέρθηκε στην στάση της ΝΔ, διαχρο-
νικά, υπέρ της της ΕΕ. «Aλλοι έκα-
ναν καριέρα τον αντιευρωπαϊσμό. 
Εμείς σταθήκαμε άγρυπνοι φρουροί 
της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας. Ναι, 
πρέπει να αλλάξουμε την Ευρώπη, να 
την κάνουμε καλύτερη, πιο αποτελε-
σματική. Όχι όμως μόνοι μας, να βγά-
λουμε τα μάτια μας όπως διατυμπά-
νιζαν κάποιοι. Το κρίσιμο καλοκαίρι 
του ’15 η ΝΔ κράτησε την Ελλάδα 
στην Ευρώπη. Μετά το περιπετειώδες 
πρώτο εξάμηνο του 2015 η ΝΔ κρά-
τησε τη χώρα σε ευρωπαϊκή τροχιά και 
χωρίς κανένα κομματικό συμφέρον. Το 
έκανε γιατί αυτό ήταν το εθνικά ορθό 
και επιβεβλημένο. Το κάναμε γιατί 
αυτό ήταν το εθνικό μας καθήκον!» 
τόνισε.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Μετά την τετράωρη στάση 
εργασίας που κατήλθαν 
σήμερα, από τις 6 μέχρι 

τις 10 το πρωί, οι οδηγοί αστικών 
ταξί προειδοποιούν με δυναμικό-
τερες κινητοποιήσεις εάν δεν επι-
λυθούν τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν και που σχετίζονται 
κυρίως με τη μεταβίβαση αδειών 
Οδικής Χρήσης (Τ) αλλά και την 
πειρατεία στον κλάδο τους.
Στη Λεμεσό, οι επαγγελματίες 
οδηγοί ταξί πορεύθηκαν με τα 
οχήματα τους από τη Γερμασό-
γεια προς το παλιό λιμάνι και στη 
συνέχεια, προς τον κυκλικό κόμβο 
Αγίου Νικολάου, όπου και τερμά-
τισαν την στάση εργασίας τους.
Σε δηλώσεις του, ο Εκπρόσωπος 
της Παγκύπριας Συντονιστικής 
Επιτροπής και Πρόεδρος του Συν-
δέσμου Αστικών Ταξί Λεμεσού, 
Ντίνος Κωνσταντίνου, ανέφερε 
πως είναι αδιανόητο να ζητείται 
από τους οδηγούς ταξί, που έχουν 
δαπανήσει δεκάδες χιλιάδες λίρες 
πριν από πολλά χρόνια, είτε να μη 
μεταβιβάζουν έναντι χρηματικού 
ποσού τις άδειες Οδικής Χρήσης, 
είτε να φορολογείται από το κρά-
τος το ποσό πώλησης.
“Εμείς ξοδέψαμε, για να είμα-
στε στο επάγγελμα, 30 χιλιάδες 
λίρες τότε και μας είπαν να μην 
το πάρουμε σαν επιστροφή εφά-
παξ ή να φορολογείται”, δήλωσε 
και πρόσθεσε “οι σημερινές τιμές 
είναι κάτω από τις τιμές που αγο-
ράσαμε και είναι αδιανόητο να 
χάνω και να πληρώνω  και από 
πάνω”.
Είπε, επίσης, ότι αύριο έχει ζητη-
θεί από την Αρχή Αδειών συνά-
ντηση, ωστόσο διερωτήθηκε ποιο 
το όφελος από μια τέτοια συνά-
ντηση από τη στιγμή που η Αρχή 
Αδειών αναμένει γνωμάτευση 
από τον Έφορο Φορολογίας.
“Εμείς πρέπει να δούμε τον Έφορο 
Φορολογίας, για να του εξη-
γήσουμε ότι τα ποσά που είναι 
σήμερα οι άδειες είναι κάτω από 
τις τότε εποχές που αγοράσαμε, 
έχουμε δηλαδή ζημιά και είναι 
αδιανόητο να δώσουμε και από 
πάνω στη ζημιά μας” συμπλή-
ρωσε.

Προειδοποιούν 
με δυναμικότερες 
κινητοποιήσεις οι 
οδηγοί αστικών 
ταξί 

Την τελευταία του πνοή άφησε 
την Παρασκευή και σε ηλικία 
72 ετών ο πρώην Πρόεδρος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
Δημήτρης Χριστόφιας. 

Ο 
Δημήτρης Χριστόφιας, νο-
σηλευόταν σε κρίσιμη κα-
τάσταση στην εντατική του 
Γενικού Νοσοκομείου Λευ-

κωσίας. 
Γεννημένος το 1948 στο κατεχόμενο 
σήμερα Δίκωμο της Κερύνειας κι 
είχε χαρακτηριστεί ως ο πρώτος κομ-
μουνιστής ηγέτης χώρας - μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ επί 
των ημερών του στην Προεδρία της 
Κύπρου κλήθηκε να διαχειριστεί την 
οικονομική κρίση της Μεγαλονήσου 
την περίοδο 2012-2013 αλλά και την 
έκρηξη στην στρατιωτική βάση στο 
Μαρί που είχε κοστίσει τη ζωή σε 13 
ανθρώπους.
Ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας, 
που απεβίωσε σε ηλικία 72 ετών, γεν-
νήθηκε στο κατεχόμενο από τα τουρ-
κικά στρατεύματα Δίκωμο της επαρ-
χίας Κερύνειας, στις 29 Αυγούστου 
1946. Ήταν νυμφευμένος με την Έλση 
Χηράτου με την οποία απέκτησε δύο 
κόρες και ένα γιο.
Ο Δημήτρης Χριστόφιας σπούδασε 
στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστη-
μών της Μόσχας (1969-1971) και στην 
Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών της 
ΕΣΣΔ (1971-74), απ’ όπου έλαβε τον 
τίτλο του διδάκτορα Ιστορίας.
Το 1964 έγινε μέλος του ΑΚΕΛ, της 
Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπον-
δίας (ΠΕΟ) και της Ενιαίας Δημοκρατι-
κής Οργάνωσης Νεολαίας (ΕΔΟΝ). Το 
1969, στο 5ο συνέδριο της ΕΔΟΝ, εξε-
λέγη μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου 
της οργάνωσης.
Ενώ σπούδαζε στο Γυμνάσιο, που-
λούσε την εφημερίδα-όργανο του 
ΑΚΕΛ, «Χαραυγή», και τα καλοκαί-
ρια εργαζόταν στις οικοδομές με τον 

πατέρα του, που ήταν οικοδόμος.
Μετά τη θητεία του στην Εθνική 
Φρουρά, εργάστηκε ως λογιστής σε 
εταιρία ειδών ζαχαροπλαστικής.
Τον Απρίλιο του 1974, μετά το πέρας 
των σπουδών του, επέστρεψε στην 
Κύπρο και προσελήφθη ως έμμισθος 
στην ΕΔΟΝ.
Το 1977 εξελέγη γενικός γραμματέας 
της ΕΔΟΝ, θέση την οποία κατείχε 
μέχρι και το 1987.
Το 1982 εξελέγη μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΑΚΕΛ, το 1986 μέλος 
του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρι-
κής Επιτροπής και το 1987 μέλος της 
Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής 
του κόμματος. Μετά το θάνατο του 
γενικού γραμματέα του ΑΚΕΛ Εζεκία 
Παπαϊωάννου, στις 10 Απριλίου 1988, 
το Πολιτικό Γραφείο της Κεντρικής Επι-
τροπής του κόμματος τον όρισε προ-
σωρινό γενικό γραμ-
ματέα. Στις 22 Απρι-
λίου 1988 η ολομέ-
λεια της Κεντρικής 
Επιτροπής τον εξέ-
λεξε γενικό γραμμα-
τέα της, αξίωμα στο 
οποίο επανεξελέγη 
άλλες τέσσερις φορές, 
το 1990, το 1995, το 2000 και το 2005.
Εξελέγη βουλευτής Κερύνειας με το 
ΑΚΕΛ-Αριστερά- Νέες Δυνάμεις στις 
εκλογές της 19ης Μαΐου 1991 και επα-
νεξελέγη στις εκλογές της 26ης Μαΐου 
1996, της 27ης Μαΐου 2001 και της 
21ης Μαΐου 2006.
Το 1999 υποβλήθηκε σε σε επεμβαση 
ανοιχτής καρδιάς στο Λονδίνο και 
πέντε μήνες αργότερα υποβλήθηκε 
με επιτυχία σε μεταμόσχευση νεφρού.
Διετέλεσε Πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων για δύο κοινοβουλευ-
τικές περιόδους (2001-2006 και 2006-
2011).
Τον Ιούλιο του 2007 η Παγκύπρια Συν-
διάσκεψη του ΑΚΕΛ αποφασίζει με 
συντριπτική πλειοψηφία (92,7% ένα-
ντι 6,6%) να προτείνει την υποψηφι-
ότητά του για την προεδρία της Δημο-

κρατίας στις εκλογές του 2008 στους 
εταίρους του στον κυβερνητικό συνα-
σπισμό (ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ) και στον τότε 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Τάσσο 
Παπαδόπουλο. Ήταν η πρώτη φορά 
που το ΑΚΕΛ αποφάσιζε να διεκδι-
κήσει με δικό του υποψήφιο το προε-
δρικό αξίωμα. Η απόφαση αυτή οδή-
γησε σε διάλυση της τριμερούς κυβερ-
νητικής συνεργασίας (που ίσχυε από 
το 2003), καθώς το ΔΗΚΟ και η ΕΔΕΚ 
υποστήριξαν την επανεκλογή Παπα-
δόπουλου.
17/2/2008: Έρχεται δεύτερος, με 
ποσοστό 33,29% των ψήφων στον 
πρώτο γύρο των προεδρικών εκλο-
γών και αναμετράται στον δεύτερο 
γύρο με αντίπαλο τον Ιωάννη Κασου-
λίδη που είχε έρθει πρώτος στον 
πρώτο γύρο με ποσοστό 33,51%. Ο 
Τάσσος Παπαδόπουλος ήρθε τρίτος με 

ποσοστό 31,79% των 
ψήφων και αποκλεί-
στηκε από τον δεύ-
τερο γύρο.
24/2/2008: Εκλέγεται 
πρόεδρος στον δεύ-
τερο γύρο με ποσο-
στό 53,36% έναντι 
46,64% του Ι. Κασου-

λίδη. Την υποψηφιότητά του στήριξαν 
το ΑΚΕΛ, οι Ενωμένοι Δημοκράτες και 
προσωπικότητες ενώ στον δεύτερο 
γύρο τον στήριξαν επίσης το ΔΗΚΟ, 
η ΕΔΕΚ και οι Οικολόγοι, που στον 
πρώτο γύρο είχαν υποστηρίξει την 
υποψηφιότητα Παπαδόπουλου.
28/2/2008: Αναλαμβάνει καθήκο-
ντα. Παραμένει στο αξίωμα μέχρι τον 
Φεβρουάριο του 2013, όταν πρόε-
δρος της Δημοκρατίας εκλέγεται ο 
Νίκος Αναστασιάδης.

Συλλυπητήρια των κυπρια-
κών πολιτικών κομμάτων
Ο σύντροφος Δημήτρης Χριστόφιας 
«έφυγε» μετά από σκληρή μάχη που 
έδινε το τελευταίο διάστημα», αναφέ-
ρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε 
το Κ.Σ. της ΕΔΟΝ, εκφράζοντας τα 

θερμά του συλλυπητήρια στην οικογέ-
νεια του εκλιπόντος.
«Από σήμερα, η Κύπρος και το Λαϊκό 
Κίνημα της Κύπρου είναι πιο φτωχά. Το 
οικοδόμημα της ΕΔΟΝ, που ο Δημή-
τρης Χριστόφιας υπηρέτησε για τόσα 
χρόνια και από τη θέση του Γενικού 
Γραμματέα, πενθεί μαζί με ολόκληρο 
τον λαό.
Αυτή την ώρα τα λόγια περισσεύουν. 
Ακριβέ μας σύντροφε, σε ευχαρι-
στούμε για όλα όσα πρόσφερες, για 
όλα όσα μας δίδαξες, για το παρά-
δειγμα που πάντα ήσουν. Η ΕΔΟΝ θα 
έχει για πάντα τη ζωή και τη δράση 
σου, φάρο και καθοδηγητή», προστί-
θεται στην ανακοίνωση.
Η ΕΔΟΝ αποφάσισε να αφιερώσει το 
32ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας 
και Φοιτητών στον Δημήτρη Χριστό-
φια, ως ελάχιστο φόρο τιμής.
Τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο 
του Δημήτρη Χριστόφια εξέφρασαν 
ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπα-
δόπουλος καθώς και η νεολαία του 
Δημοκρατικού Κόμματος. «Ο Δημή-
τρης Χριστόφιας υπηρέτησε την 
Κυπριακή Δημοκρατία και τον κυπρι-
ακό λαό σε όλη του τη ζωή, με εργα-
τικότητα, ζήλο και αφοσίωση, σε όσα 
πίστευε. Συλλυπητήρια στο ΑΚΕΛ, του 
οποίου ο Δημήτρης Χριστόφιας ήταν 
ηγετική φυσιογνωμία» αναφέρεται 
στην ανακοίνωση του κόμματος.
Η Νεολαία του Δημοκρατικού Κόμμα-
τος εξέφρασε επίσης τα συλλυπητή-
ριά της στον κόσμο του ΑΚΕΛ και της 
ΕΔΟΝ , καθώς και στον Γενικό Γραμμα-
τέα της ΕΔΟΝ, γιο του εκλιπόντος, Χρί-
στο Χριστόφια.
Ο Πρόεδρος και τα στελέχη του Δημο-
κρατικού Συναγερμού εξέφρασαν επί-
σης τα συλλυπητήριά τους στην οικο-
γένεια και τους οικείους του πρώην 
προέδρου. «Παρά τις ιδεολογικές δια-
φορές, αναγνωρίζουμε τον ανθρώ-
πινο του χαρακτήρα, την τιμιότητα που 
τον διέκρινε καθώς και την αγάπη του 
για τον απλό άνθρωπο», τονίζεται στην 
ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα.

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου 
Δημήτρης Χριστόφιας
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εδώ Κύπρος

Η 
ασφάλεια του πολίτη και η καταπολέμηση του 
εγκλήματος αποτελούν ουσιώδεις προτεραι-
ότητες της Κυβέρνησης, δήλωσε σήμερα ο Υ-
πουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, 

Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος πρόσθεσε ότι διαχρονική 
υποχρέωση της κάθε Κυβέρνησης είναι η συνεχής α-
ναβάθμιση των σωμάτων ασφαλείας, με στόχο την ε-
νίσχυση της αποτελεσματικότητας τους σε ένα διαρκώς 
εξελισσόμενο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον, με με-
ταβαλλόμενες και επιτακτικές ανάγκες και απαιτήσεις.
Σε ομιλία του κατά τη συνάντηση που είχε με την ηγε-
σία και τους επικεφαλής Διευθύνσεων και Τμημάτων 
της Αστυνομίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε πως 
«αυτή η Κυβέρνηση έχει πράξει πολλά μέχρι σήμερα 
προς αυτή την κατεύθυνση και έχει ουσιαστικά ανοίξει 
το δρόμο, τόσο του εκσυγχρονισμού της Αστυνομίας, 
όσο και της Πυροσβεστικής», σημειώνοντας ότι έχουν 
τροχοδρομηθεί ήδη πολύ σημαντικές δράσεις για την 
αναβάθμιση τους.
Όπως σημείωσε ο κ. Σαββίδης «απτά παραδείγματα 
αποτελούν η κατάθεση στη Βουλή των νομοσχεδίων 
για την αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και 
οι συνεχείς προσπάθειες για την αναβάθμιση του εξο-
πλισμού της, η διαδικασία αναδιοργάνωσης της Αστυ-

νομίας για την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη διαγωνι-
σμοί για την αγορά υπηρεσιών από εμπειρογνώμονες 
με απώτερη επιδίωξη τον σχεδιασμό ενός σύγχρονου 
μοντέλου αστυνόμευσης και επιχειρησιακής λειτουρ-
γίας, την εφαρμογή ενός σύγχρονου πλαισίου διαχείρι-
σης της μάθησης και ανάπτυξης, καθώς και τη θεσμο-
θέτηση του ορθού πλαισίου διαχείρισης του ανθρώπι-
νου δυναμικού».
«Στόχος», είπε, «παραμένει η ολοκλήρωση του έργου 
της αναδιοργάνωσης μέχρι τις αρχές του 2022.
Επιπρόσθετα, συνέχισε, βρίσκεται σε εξέλιξη η δια-
βούλευση για τη δημιουργία της Ακτοφυλακής η οποία 
θα κληθεί να αντιμετωπίσει μία δύσκολή πρόκληση, 
αυτήν της φύλαξης των συνόρων σε περίοδο έξαρσης 
της παράτυπης μετανάστευσης, καθώς και την πρόληψη 
και καταστολή κάθε μορφής οργανωμένου εγκλήματος 
στη θάλασσα».
Ανέφερε, επίσης, πως «ο εκσυγχρονισμός και η ανα-
βάθμιση της Αστυνομίας θα συνεχίσουν να βρίσκονται 
στις προτεραιότητες μας, όμως παράλληλα, θα πρέπει 
να εστιάσουμε στον ανθρώπινο παράγοντα, στα ίδια 
τα μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπη-
ρεσίας, αφού η αξιοκρατία είναι βασικός πυλώνας της 
πολιτικής μας».

Υπ. Δικαιοσύνης: Προτεραιότητα 
η ασφάλεια του πολίτη και η 
καταπολέμηση του εγκλήματος 

«Έκρυθμη» η κατάσταση στα δημόσια 
νοσηλευτήρια εκτιμά η Πρόεδρος της 
ΠαΣΣΠ 

Η 
Πρόεδρος της Παγκύπριας Συμμαχία Σπά-
νιων Παθήσεων (ΠαΣΣΠ) Ανδρούλλα Ε-
λευθερίου με γραπτή της ανακοίνωση 
χαρακτηρίζει «έκρυθμη» την κατάσταση 

που επικρατεί στα δημόσια νοσηλευτήρια και θεω-
ρεί «πραγματικά αδιανόητο όχι να συζητιέται, αλλά 
ακόμη και να βρίσκεται υπό σκέψη η πρόσληψη α-
νειδίκευτων ιατρών, χωρίς ειδική κατάρτιση, γνώ-
σεις και εμπειρία, για την κάλυψη των προβλημάτων 
υποστελέχωσης των κρατικών νοσηλευτηρίων».
Τοποθετείται και αναφορικά με την 24ωρη απερ-
γία που έχει εξαγγελθεί στα Τμήματα Ατυχημάτων 
και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) για τις 9 Ιου-
λίου 2019.
Όπως αναφέρει η Πρόεδρος της ΠαΣΣΠ «παρά τις 
αξιόλογες προσπάθειες που καταβάλλονται εδώ και 
καιρό από τον Υπουργό Υγείας να ληφθούν διορ-
θωτικά μέτρα για τις δυσλειτουργίες των κρατικών 
νοσηλευτηρίων, υφίσταται σημαντική καθυστέρηση 

στην εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων στα δια-
χρονικά και, πλέον, κρίσιμα προβλήματα των ΤΑΕΠ, 
που αποτελούν την εμπροσθοφυλακή των νοσηλευ-
τηρίων μας».
Προσθέτει ότι «εκπροσωπώντας για πέρα από 10 
χρόνια τους σπάνιους, χρόνιους πάσχοντες της 
χώρας μας και έχοντας ίδια γνώση των ιδιαίτερων 
αναγκών των ΤΑΕΠ, είμαι σε θέση να υποστηρίξω 
ευθαρσώς ότι η ορθή διαχείρισή τους απαιτεί επαγ-
γελματίες υγείας ικανούς να προσδιορίσουν άμεσα 
και αποτελεσματικά τις ανάγκες των ασθενών, να 
καθορίσουν προτεραιότητες και την εφαρμογή της 
κατάλληλης θεραπείας».
«Θεωρώ πραγματικά αδιανόητο όχι να συζητιέ-
ται, αλλά ακόμη και να βρίσκεται υπό σκέψη η πρό-
σληψη ανειδίκευτων ιατρών, χωρίς ειδική κατάρ-
τιση, γνώσεις και εμπειρία, για την κάλυψη των προ-
βλημάτων υποστελέχωσης των κρατικών νοσηλευ-
τηρίων» σημειώνει η κ. Ελευθερίου.

Έκκληση στους βουλευτές 
να μη αλλάξει η νομοθεσία 
των εκποιήσεων προτού 
λειτουργήσει το Εστία

Έ
κκληση στους βουλευτές μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικο-
νομικών να μην προχωρήσουν τώρα σε τροποποίηση της νομοθεσίας 
για τις εκποιήσεις (νόμος περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως ακι-
νήτων) προτού τεθεί σε εφαρμογή το Σχέδιο Εστία, έκανε σήμερα ο Υ-

πουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης.
«Θέση της Κυβέρνησης και του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι ότι οποιαδή-
ποτε εξέταση ζητήματος της νομοθεσίας πρέπει να έρθει μετά το Εστία», τόνισε 
ο Υπουργός Οικονομικών ενώπιον της Επιτροπής, η οποία συζητούσε πέντε 
προτάσεις νόμου για τροποποίηση της νομοθεσίας για τις εκποιήσεις, υπο-
γραμμίζοντας ότι «η ξεκάθαρη εισήγηση της Κυβέρνησης είναι να μην σπεύ-
σουμε τώρα να αλλάξουμε το νομοθετικό πλαίσιο».
Η Επιτροπή Οικονομικών αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση των προτά-
σεων νόμου σε νέα έκτακτη συνεδρία της την ερχόμενη Πέμπτη.
Αναφέροντας ότι αναγνωρίζει πως το ενδιαφέρον της Βουλής είναι για την 
συγκεκριμένη κατηγορία των δανειοληπτών που είναι πιεσμένοι και θεωρούν 
ότι κινδυνεύει η κατοικία τους, ο Υπουργός εξήγησε ότι «βρισκόμαστε σε 
περίοδο που ξεκινά η εφαρμογή ενός σημαντικού Σχεδίου που θα βοηθήσει 
τον κόσμο» και είναι επίσης δεδομένο, όπως τόνισε, «και για τις περιπτώσεις 
(δανειοληπτών) που παρά τη σημαντική ενίσχυση του Σχεδίου Εστία δεν θα 
είναι βιώσιμοι, είναι ξεκάθαρη πρόθεση της Κυβέρνησης να έρθει με Σχέδιο».
Ωστόσο, σημείωσε πως «τη νομοθεσία δεν πρέπει να την πειράξουμε πριν 
έχουμε εικόνα» για το Σχέδιο Εστία.
Σχετίζεται άμεσα και η όποια εξέταση του ενδεχομένου διαφοροποιήσεων στο 
νομοθετικό πλαίσιο με την εφαρμογή του Εστία, σημείωσε.
Σχετικά με αναφορές ότι γίνονται εκποιήσεις, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι βασίζε-
ται στα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και σημείωσε πως «η επί-
σημη πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι δεν υπήρξαν» εκποιήσεις.
«Θεωρώ αδιανόητο τώρα που ξεκινά το Εστία να υπάρξουν (εκποιήσεις)» και 
«πρέπει να ανασταλεί η εξέταση του ζητήματος τροποποίησης της νομοθεσίας 
μέχρι να έχουμε εικόνα», υπογράμμισε.
Είπε ακόμη ότι όπως ανέφερε ήδη στον Σύνδεσμο των Δανειοληπτών δεν θα 
απέκλειε «κάποια πράγματα να πρέπει πράγματι να διορθωθούν, αλλά θα 
πρέπει να είμαστε», όπως τόνισε, «πάρα πολύ προσεκτικοί και όσον αφορά το 
πότε το επιχειρούμε και όσον αφορά τι επιχειρούμε».
Ο ΥΠΟΙΚ είπε ότι υπάρχουν όντως κάποιες πρόνοιες που δεν τις είχαμε ξανα-
δεί στα πλαίσια του διαλόγου που υπήρξε.  
Εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας ανέφερε ότι άποψη της ΚΤ είναι «πως 
οι προτεινόμενες αλλαγές στη νομοθεσία θα δημιουργήσουν πρόβλημα 
τόσο στην διαχείριση των υφιστάμενων ΜΕΔ όσο και στην χορήγηση νέων 
δανείων» με αποτέλεσμα «να πληγεί η οικονομία του τόπου και η χρηματοπι-
στωτική σταθερότητα».
Αναφορικά με πρωτοβουλίες που γίνονται στην ΕΕ, είπε ότι υπάρχουν διά-
φορα νομοθετικά πακέτα που έχουν ψηφιστεί και βρίσκονται στην διαδικα-
σία εξέτασης από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα οποία αφαιρούν τόσο την 
διαχείριση των υφιστάμενων ΜΕΔ αλλά επιπρόσθετα έχουν στόχο να διασφα-
λίσουν ότι η διοχέτευση προς την αγορά νέων δανείων θα γίνεται με σωστές 
διαδικασίες ούτως ώστε ο δανεισμός που θα χορηγείται θα είναι υγιής για να 
αποφευχθεί η δημιουργία νέων ΜΕΔ».
Επιπλέον, ανέφερε ότι για οποιαδήποτε δάνεια χορηγούνται από τις τράπεζες 
στο ευρωσύστημα μετά τις 26 Απριλίου του 2019 τα οποία θα καταστούν ΜΕΔ, 
εντός δύο ετών εκείνα που είναι μη εξασφαλισμένα πρέπει να έχουν πρόβλεψη 
100% και πρόσθεσε ότι αν η εξασφάλιση δεν κριθεί ότι είναι αποτελεσματικό 
μέσο ανάκτησης του χρέους από την τράπεζα δύναται το δάνειο να θεωρηθεί 
μη εξασφαλισμένο και εντός δύο ετών να γίνει πρόβλεψη 100%.
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Ν
α ρίξει τους Έλληνες ξανά στη 
θάλασσα όπως σ την Σμύρνη 
το 1922 απειλεί ο κυβερνητι-
κός εταίρος του Ταγίπ Ερντο-

γάν στην Τουρκία, Ντεβλέτ Μπαχτσελί.
Ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικισ τι-
κής Δράσης σε ομιλία του στην κοινο-
βουλευτ ική ομάδα του κόμματος του 
δήλωσε:
«Η Ελλάδα παίζει με τη φωτιά. Ο πρωθυ-
πουργός της χώρας αυτής, ο Τσίπρας, με 
θράσος δήλωσε πως θα έχουμε τίμημα 
αν επιμείνουμε στις γεωτρήσεις. Η κου-
τσή πάπια ο Τσίπρας είπε πως θα μας 
εμποδίσουν», τόνισε ο κ. Μπαχτσελί.

Και συνέχ ισε: «H Ελλάδα πρέπει να 
ξέρει πως δεν έχει γεννηθεί ο πειρα-
τής που να μπορεί να μας εμποδίσει στο 
Αιγαίο και σ τη Μεσόγειο. O Tσ ίπρας 
πρέπει να σταματήσει να προκαλεί και 
να ασχοληθεί με την ιστορία. Πρέπει να 
πάρει μάθημα από τους παππούδες του 
που έπεσαν στη θάλασσα στη Σμύρνη. 
Αν δεν το κάνει τότε από τώρα πρέπει να 
είναι έτοιμος να τσακιστεί, να βυθιστεί 
στη θάλασσα».
Κλείνον τας ο Τούρκος πολιτ ικός επε-
σήμανε: «Προκαλώ! Ο Τσίπρας να βγει 
μπροστά μας στο Αιγαίο και στη Μεσό-
γειο και να δει το τι θα πάθει».

διεθνή νέα

Ο 
Εκρέμ Ιμάμογλου, ο υποψήφιος της 
κεμαλικής αντιπολίτευσης και νικη-
τής της πρώτης ψηφοφορίας των 
δημοτικών εκλογών στην Κωνστα-

ντινούπολη, εξασφαλίζει εκ νέου τη νίκη στη 
σημερινή επαναληπτική ψηφοφορία.
Με καταμετρημένο το 99,37% των ψήφων, ο 
Ιμάμογλου συγκεντρώνει το 54,03%, έναντι 
45,09% του Γιλντιρίμ. Η νίκη, αυτή τη φορά, 
σε αντίθεση με την πρώτη εκλογική αναμέ-
τρηση, είναι ξεκάθαρη, με την διαφορά των 
ψήφων να ξεπερνά τις 700.000.
Ο Μπιναλί Γιλντιρίμ, υποψήφιος του κυβερ-
νώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυ-
ξης του Ταγίπ Ερντογάν, ηττάται για δεύτερη 
φορά στην ψηφοφορία, με ποσοστό 45,4%.
Ο υποψήφιος του κόμματος του Ταγίπ Ερντο-
γάν για την δημαρχία της 
Κωνσταντινούπολης συνε-
χάρη τον για δεύτερη φορά 
νικητή των εκλογών, εκφρά-
ζοντας την ευχή ότι θα υπη-
ρετήσει την πόλη. Ο Γιλντι-
ρίμ δήλωσε ότι η ψηφοφο-
ρία των δημοτικών εκλογών 
απέδειξε ότι η «τουρκική 
δημοκρατία λειτουργεί στην 
εντέλεια».
Ο Εκρέμ Ιμάμογλου εμφανίζεται νικητής σε 
28 από τις 39 γειτονιές της Κωνσταντινούπο-
λης. Στα τέλη Μαρτίου, ο υποψήφιος της αντι-
πολίτευσης αναδεικνυόταν νικητής σε 16 από 
αυτές. Αντίστοιχα, ο Μπιναλί Γιλντιρίμ έχασε 
13 περιφέρειες σε σύγκριση με τις εκλογές 
του Μαρτίου. Στην Μπεσίκτας, ο Ιμάμογλου 
εξασφάλισε ποσοστό 83%, ενώ κατέγραψε 
ποσοστά 81% και 79% σε δύο ακόμη γειτο-
νιές της Κωνσταντινούπολης.
Είναι ενδεικτικό πως, ενώ ο Μπιναλί Γιλντι-
ρίμ έχασε τουλάχιστον 230.000 ψήφους, σε 
σύγκριση με την εκλογική αναμέτρηση του 
Μαρτίου, ο Εκρέμ Ιμάμογλου κέρδισε περί-
που 630.000, αυξάνοντας το ποσοστό του 
κατά 5,2%.
Η νίκη της αντιπολίτευσης θέτει τέλος σε μία 
25ετία ελέγχου της δημαρχίας της Κωνσταντι-
νούπολης από τις ισλαμοσυντηρητικές δυνά-
μεις, περίοδος που ξεκίνησε με την εκλογή 
του ίδιου του Ερντογάν στην δημαρχία πριν 

από ένα τέταρτο του αιώνα.
Στα διαδικαστικά, η ψηφοφορία και στις 39 
συνοικίες της Κωνσταντινούπολης σχεδόν 
διεξήχθη ομαλά υπό δρακόντεια μέτρα ασφα-
λείας, σε 31.342 κάλπες, όπου κλήθηκαν να 
ψηφίσουν 10.560.963 ψηφοφόροι βάσει των 
ίδιων εκλογικών καταλόγων της 31ης Μαρ-
τίου.
Σε εκείνες τις δημοτικές εκλογές της Κωνστα-
ντινούπολης είχε αναδειχθεί πρώτος ο 49χρο-
νος υποψήφιος της αντιπολίτευσης και του 
Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), 
Εκρέμ Ιμάμογλου. Ο Ιμάμογλου επικράτησε 
έναντι του υποψηφίου του κυβερνώντος Κόμ-
ματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), 
πρώην πρωθυπουργού Μπιναλί Γιλντιρίμ, με 
διαφορά 13.729 ψήφων.

Παρά ταύτα, στις 6 Μαΐου, το 
τουρκικό Ανώτατο Εκλογικό 
Συμβούλιο (YSK) κήρυξε 
άκυρες τις δημοτικές εκλο-
γές στην Κωνσταντινούπολη, 
όπως απαιτούσε το ισλαμο-
συντηρητικό κόμμα του προ-
έδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν, καταγγέλλοντας σωρεία 
παρατυπιών, κ ι έδωσε 

εντολή να επαναληφθούν.
Ο Εκρέμ Ιμάμογλου αναγκάστηκε τότε να 
εγκαταλείψει τη θέση του, ύστερα από μόλις 
18 ημέρες δημαρχίας.
Πολιτικοί αναλυτές μιλούν, ήδη, για ένα τερά-
στιο πλήγμα που υπέστη η κυβέρνηση Ερντο-
γάν, προεξοφλώντας δυσμενείς εξελίξεις 
ακόμα και για τον ίδιο τον πρόεδρο της Τουρ-
κίας.
«Μια νέα αρχή για την Τουρκία» σηματοδοτεί 
η επικράτησή του, δηλώνει ο δις νικητής των 
δημοτικών εκλογών στην Κωνσταντινούπολη, 
Εκρέμ Ιμάμογλου.
«Η εκλογή αυτή σημαίνει ότι ανοίγει μια νέα 
σελίδα. Σηματοδοτεί μία νέα αρχή» δήλωσε 
στους δημοσιογράφους ο Ιμάμογλου, ο 
οποίος κατάφερε σοβαρό πλήγμα στον πρό-
εδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μάλιστα, ο νικη-
τής των δημοτικών εκλογών τόνισε ότι επιθυ-
μεί να συνεργαστεί αρμονικά με τον Τούρκο 
πρόεδρο, στον οποίο «ανυπομονεί να παρου-
σιάσει τον οδικό του χάρτη» για την πόλη.

Κωνσταντινούπολη, δημοτικές 
εκλογές: Νίκη Ιμάμογλου, «χαστούκι» 
για Ερντογάν 
Με καταμετρημένο το 99,37% των ψήφων, ο υποψήφιος της κεμαλικής 
αντιπολίτευσης, Εκρέμ Ιμάμογλου, επικρατεί του εκλεκτού του Ερντογάν, Μπιναλί 
Γιλντιρίμ, με ποσοστό 54,03% έναντι 45,09% - Ο Γιλντιρίμ συνεχάρη ήδη τον 
νικητή - «Χείρα φιλίας» από Ιμάμογλου σε Ερντογάν: «Κύριε πρόεδρε, είμαι 
έτοιμος να συνεργαστώ αρμονικά μαζί σας»

Ξέφυγαν οι Τούρκοι: Θα σας 
ρίξουμε στη θάλασσα όπως στη 
Σμύρνη, λέει ο Μπαχτσελί 
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Ποιος είδε τον σουλτάνο και δεν 
φοβήθηκε -Το «ροζ» σκάνδαλο 
έσκασε μόλις μια μέρα πριν τις 
επαναληπτικές εκλογές στην 
Κωνσταντινούπολη -Ποια είναι 
η Τουρκάλα καλλονή φερόμενη 
ως πέτρα του σκανδάλου – Οι 
αναρτήσεις των πρωταγωνιστών

Ο 
κακός χαμός έχει γίνει τις τελευ-
ταίες μέρες στην Τουρκία κα-
θώς φήμες ήθελαν τον γαμπρό 
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και 

υπουργό Οικονομικών, Μπεράτ Αλμπαϊ-
ράκ να έχει απατήσει τη σύζυγό του Εσρά 
με τη διάσημη παρουσιάστρια και πρώην 
Μις Τουρκία Οζγκιέ Ουλουσόι.
Όλα ξεκίνησαν από μια φωτογραφία που 
αναρτήθηκε στις 22 Ιουνίου στο Facebook 
και φέρεται να δείχνει τον Αλμπαϊράκ με 
την Τουρκάλα καλλονή σ’ ένα γιοτ. Σύμ-
φωνα όμως με τα τουρκικά μέσα ενημέ-
ρωσης πρόκειται για ρετουσαρισμένο 
ενσταντανέ μιας φωτογραφίας του 2017 
που δείχνει την διάσημη Αμερικανίδα 
τραγουδίστρια Selena Gomez με τον αγα-
πημένο της, επίσης τρα-
γουδιστή Abel Makkonen 
Tesfaye, γνωστό ως «The 
Weeknd».
Όπως ήταν φυσικό επό-
μενο η φωτογραφία αν 
και φωτομοντάζ προκά-
λεσε την οργή του Μπεράτ 
Αλμπαϊράκ αλλά και του 
ίδιου του Τούρκου προ-
έδρου καθώς διέρρευσε μια μόλις μέρα 
πριν τις δημοτικές επαναληπτικές εκλογές 
στην Κωνσταντινούπολη.
Ο Αλμπαϊράκ κατέθεσε μήνυση ζητώ-
ντας να αποσύρουν όλες τις σχετικές ανα-
φορές τα μίντια. Μάλιστα ο γαμπρός του 
Ερντογάν στην προσπάθειά του να απο-
δείξει ότι δεν θα έβαζε με τίποτα σε κίν-
δυνο την οικογένειά του ανέβασε το λογα-
ριασμό του στο Twitter ως απάντηση στα 
περί εξωσυζυγικού παραστρατήματος 
μια φωτογραφία με τη γυναίκα του Έρσα, 
τον γιο και την κόρη του – φωτογραφία 
που κοινοποιήθηκε και στο πρακτορείο 

Anadolu- και τη λεζάντα: «Η καλλιτέχνιδα 
της οικογένειάς μας, πνευματώδης και 
αφελής, η Mahinur μας, αποφοίτησε από 
το δημοτικό σχολείο. Η οικογένεια απαιτεί 
αγάπη, πίστη και συμπόνια. Μια εικόνα 
μιας ευτυχισμένης οικογένειας δίνει πόνο 
σε εκείνους που δεν το γνωρίζουν αυτό».
Για την ιστορία ο Μπεράτ Αλμπαϊράκ και 
η Εσρά Ερντογάν έχουν αποκτήσει μαζί 
τρία παιδιά.

Η απάντηση της παρουσιάστριας 
με σαφή υπονοούμενα
Τη δική της απάντηση μέσα από το 
Instagram έδωσε με ανάρτησή της και 
η φερόμενη ως «πέτρα του σκανδά-
λου» Οζγκιέ Ουλουσόι, γράφοντας: «Το 
πιο όμορφο πράγμα στη ζωή είναι μια 
καθαρή συνείδηση. Όπως πάντα, θα ξεπε-
ράσω μαζί με την οικογένειά μου, τα αγα-
πημένα μου πρόσωπα και τους φίλους 
όλες τις αδικίες που δεν έχουν καμία 
σχέση με την πραγματικότητα».
Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως μετά 
από όλα αυτά η φωτογραφία του Αλμπα-
ϊράκ που κάνει το γύρο του Διαδικτύου 
και τον δείχνει με μαυρισμένο μάτι είναι 

σύμφωνα με χρήστες του 
Διαδικτύου το «πειστή-
ριο» της ενοχής του. Οι 
κακές γλώσσες λένε πως 
ο γαμπρός του Τούρκου 
Προέδρου ξυλοκοπήθηκε 
μέσα στο κότερό του και 
στη συνέχεια κατέληξε σε 
νοσοκομείο.
Δεν είναι και λίγο να είσαι 

γαμπρός του Ερντογάν και να οργιάζουν 
οι φήμες πως έχεις απατήσει την κόρη 
του. Το σίγουρο είναι πως όταν κάτι τέτοιο 
έφτασε στα αυτιά του Ερντογάν και μάλι-
στα μια μέρα πριν τις δημοτικές εκλογές 
θα έγινε έξαλλος. Ποιος θα ξεχάσει άλλω-
στε τις δύο πρόσφατες ιστορίες στη γεί-
τονα χώρα με τον έντρομο καστανά να 
φοβάται να του πει πόσο κοστίζει ένα 
σακουλάκι κάστανα και το νεαρό αγόρι 
που του εξέφρασε την αγάπη του και ο 
σουλτάνος με περισσή αναισθησία του 
είπε μπροστά σε εκατοντάδες κόσμου πως 
πρέπει να αδυνατίσει.

διεθνή νέα

Ο «άτακτος» γαμπρός του 
Ερντογάν, οι φήμες περί 
απιστίας, το φωτομοντάζ και 
το μαυρισμένο μάτι 

Τ
α ξίφη τους διασταυρώνουν για 
πρώτη φορά σε τηλεμαχία οι δύο 
βασικοί υποψήφιοι για το προε-
δρικό χρίσμα του Δημοκρατικού 

Κόμματος, Τζο Μπάιντεν και Μπέρνι Σά-
ντερς. Ενόψει των προκριματικών εκλο-
γών, το debate διεξάγεται για δύο φάσεις 
λόγω του μεγάλου αριθμού των Δημο-
κρατικών υποψηφίων.
Η πρώτη δημόσια τηλεοπτική αντιπα-
ράθεση διεξήχθη χθες στο Μαϊάμι της 
Φλόριντα, αλλά ήταν άνευρη, άοσμη, 
άχρωμη αφού απουσίαζαν τα μεγάλα 
ονόματα. Για το λόγο αυτό η προσοχή 
όλων είναι σ τραμμένη σ τη σημερινή 
τηλεμαχία που θα πραγματοποιηθεί και 
αυτή στο Μαιάμι.
Πρόκειται για μια πολιτεία που θεωρεί-
ται «κλειδί» για τη νίκη στις προεδρικές 
του 2020.
Λόγω του τεράστιου αριθμού των υπο-
ψηφίων –23 μέχρι στιγμής– το Δημοκρα-

τικό Κόμμα προχώρησε σε μια πρώτη 
«εκκαθάριση», με βάση τα ποσοστά που 
συγκεντρώνουν στις δημοσκοπήσεις και 
τον αριθμό των δωρητών τους.
Στο ντιμπέιτ, που θα μεταδοθεί από τα 
τηλεοπτικά δίκτυα NBC News, MSNBS 
και το ισπανόφωνο Telemundo, θα 
παρουσιάσουν τις θέσεις τους μεταξύ 
άλλων ο πρώην αντιπρόεδρος Τζο Μπάι-
ντεν, που προηγείται στις δημοσκοπή-
σεις (32% σύμφωνα με την τελευταία 
δημοσκόπηση) και ο γερουσ ιασ τής 
Μπέρνι Σάντερς, δεύτερος σε προτι-
μήσεις (16,5%).Τα δύο «βαριά» ονό-
ματα των Δημοκρατικών Θα συνοδεύ-
ον ται από οκτώ άλλους υποψηφίους 
που συγκεντρώνουν μικρότερα ποσο-
στά, όπως τον δήμαρχο της πόλης Σάουθ 
Μπεντ στην Ιντιάνα. Ο 37χρονος δηλω-
μένος ομοφυλόφιλος Πιτ Μπάτιγκιγκ, 
μιλάει οκτώ γλώσσες, έχει τελειώσει το 
Χάρβαρντ και είναι νιόπαντρος.

ΗΠΑ: «Ανάβουν» τα αίματα για το 
προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών

Κέρδισε 80 εκ. δολάρια στο λαχείο όσο 
ήταν σε διάσταση και τον υποχρεώνουν 
να δώσει τα μισά στην πρώην του

Σ
αν κεραυνός εν αιθρία έπεσε σε ένα υ-
περτυχερό του λαχείου Mega Millions, η 
απόφαση δικαστηρίου της πολιτείας του 
Μίσιγκαν των ΗΠΑ, η οποία και τον υπο-

χρεώνει να μοιραστεί με την πρώην σύζυγό του 
το ποσό των 80 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η «περιπέτεια» του Ρίτσαρντ Βελάσκο ξεκίνησε 
το 2013 όταν βρισκόταν ήδη σε διάσταση για 
δύο χρόνια με την πρώην σύζυγό του.
Πιο αναλυτικά, ο Βελάσκο έπαιρνε μέρος σχε-
δόν σε εβδομαδιαία βάση στην κλήρωση του 
λαχείου Mega Millions, όταν διαπίστωσε πως 
εκείνος ήταν ο υπερτυχερός που θα έκανε δικό 
του το χρηματικό έπαθλο, που άγγιζε τα 80 εκα-
τομμύρια δολάρια.
Ο 50χρονος Βελάσκο άρχισε να κάνει όνειρα 
για τους τρόπους που θα ξοδέψει την νέα του 
περιουσία, όμως λογάριαζε χωρίς την ξενο-
δόχο, η οποία στην προκειμένη περίπτωση ήταν 
η 48χρονη πρώην συζυγός του Ελίζαμπεθ.
Η τελευταία, λοιπόν, μαθαίνοντας για την επιτυ-
χία του πρώην άντρα της, κατέθεσε ασφαλιστικά 
μέτρα εναντίον του, απαιτώντας ούτε λίγο ούτε 
πολύ, το ήμισυ του χρηματικού επάθλου, ήτοι 
19 εκατομμύρια δολάρια, καθώς μετά τις κρα-

τήσεις λόγω φορολογίας, το τελικό εισπρακτέο 
ποσό ανήλθε στα 38 εκατομμύρια δολάρια.
Η Ελίζαμπεθ Βελάσκο στην αγωγή εναντίον του 
πρώην συζύγου της, υποστήριξε πως καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έγγαμου βίου τους, εκείνη ήταν 
που στήριζε οικονομικά το νοικοκυριό, καθώς 
το ετήσιο εισόδημά της ήταν υπερδιπλάσιο του 
συζύγου της, ενώ επεσήμανε ενώπιον του δικα-
στηρίου, πως από τη στιγμή που βρέθηκαν σε 
διάσταση μέχρι την ημέρα εκδίκασης της υπό-
θεσης, ο Βελάσκο δεν της είχε δώσει ούτε σεντ, 
από την διατροφή που της είχε επιδικαστεί ώστε 
να συντηρεί τον εαυτό της αλλά και τα τρία παι-
διά που είχε αποκτήσει μαζί του.
Οι ισχυρισμοί της, τελικά, έγιναν αποδεκτοί από 
το δικαστήριο, με τον προεδρεύοντα να επι-
σημαίνει πως σύμφωνα με τις καταθέσεις των 
δύο πλευρών, ο Βελάσκο πολύ συχνά αγόραζε 
λαχεία με τα χρήματα του οικογενειακού προϋ-
πολογισμού (μεγάλο μέρος του οποίου προερ-
χόταν από την εργασία της πρώην συζύγου του), 
επιδικάζοντας τελικά τα 19 εκατομμύρια δολά-
ρια στην ενάγουσα κι αφήνοντας στα κρύα του 
λουτρού τον δυστυχή Βελάσκο, που δεν μπο-
ρούσε να πιστέψει στα αυτιά του.
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Σ
ε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται 
όλη η Ευρώπη, λόγω του πρωτοφα-
νούς κύματος καύσωνα που βρίσκε-
ται σε εξέλιξη αυτήν την εβδομάδα. 

Κι ενώ οι νεκροί μετρώνται στους 7 μέχρι 
στιγμής, οι αρχές εκφράζουν φόβους για 
την εξέλιξη της πυρκαγιάς στην Καταλονία, 
που αναφέρεται ως η χειρότερη των τελευ-
ταίων 20 ετών.
Σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, ο υδράρ-
γυρος έχει σκαρφαλώσει στους 40 βαθ-
μούς. Σε κλοιό καύσωνα βρίσκονται Ισπα-
νία, Γαλλία και Ιταλία. Χθες, Γερμανία, 
Πολωνία και Τσεχία είδαν τις υψηλότερες 
θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί ποτέ 
κατά τον μήνα Ιούνιο.
Οι μετεωρολόγοι αποδίδουν τη θερμοκρα-
σία στα ζεστά κύματα αέρα από την Αφρική 
και εκτιμούν ότι τις επόμενες τρεις μέρες, ο 
υδράργυρος θα ανέβει σε 
ακόμη πιο υψηλά επίπεδα.
Μέχρι στιγμής καταγρά-
φηκαν 7 θάνατοι που σχε-
τίζονται με τη ζέστη. Οι 
τρεις χθες, σ τη Γαλλία, 
άλλοι τρεις στη Γερμανία 
και άλλος ένας στην Ιταλία. 
Οι αρχές εντόπισαν νεκρό 
έναν 72χρονο άστεγο από 
τη Ρουμανία που βρισκόταν κοντά στον 
κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό στο 
Μιλάνo.
Οι θερμοκρασίες έφτασαν στους 39 βαθ-
μούς στο Τορίνο, στους 41 στη Σαραγόσα 
και τους 40 στην Αβινιόν.

Πάνω από 40.000 στρέμματα καί-
γονται στην Καταλονία
Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές αρχές στην 
Ισπανία προσπαθούν να αντιμετωπίσουν 
την τεράστια φωτιά στην Καταλονία, κοντά 
στην πόλη Λα Τόρε ντελ Εσπανιόλ. Μέχρι 
στιγμής τουλάχιστον 40.000 στρέμματα 
έχουν επηρεαστεί, ενώ οι ειδικοί εκτιμούν 
ότι η φωτιά μπορεί να πλήξει ακόμη περισ-
σότερα.
«Η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη που δεν 
μπορούμε να μιλήσουμε για πυργαγιά σε 
φάση ελέγχου ή κατάσβεσης, αντίθετα βρι-
σκόμαστε σε φάση επέκτασης», εξήγησε.
Δύναμη 350 πυροσβεστών και επτά μονά-
δες εναερίων μέσων συμμετέχουν στις επι-

χειρήσεις αντιμετώπισης αυτής της πυρκα-
γιάς που χαρακτηρίσθηκε «ακραίας επι-
κινδυνότητας» και θα μπορούσε να κατα-
στρέψει 200.0000 στρέμματα στην εύφορη 
αυτή περιοχή.
Η επέκταση της πυρκαγιάς επιταχύνεται 
από τους δυνατούς ανέμους και τις υψηλές 
θερμοκρασίες που επικρατούν στην κοι-
λάδα του Εβρε, μίας από τις περιοχές της 
Ισπανίας όπου καταγράφονται συχνά οι 
υψηλότερες θερμοκρασίες.
Η πυρκαγιά είναι πιθανόν να ξεκίνησε από 
σωρό κοπριάς σε αγρόκτημα, όπου λόγω 
της υψηλής θερμοκρασίας προκλήθηκε 
έκρηξη και σπινθήρες, σύμφωνα με τον 
υπουργό Εσωτερικών.
Η τοπική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι περί 
τα τριάντα άτομα απομακρύνθηκαν από τα 
σπίτια τους.

Ακραίες θερμοκρασίες 
επικρατούν σε μεγάλο 
μέρος της Ευρώπη, όπου 
καταγράφον ται ρεκόρ 
Ιουνίου. Το θερμόμετρο 
αναμένεται να ξεπεράσει 
τους 40 βαθμούς Κελσίου 
αύριο και μεθαύριο στην 
Ισπανία και την Γαλλία.
Παράλληλα, 11 επαρχίες 

στην ανατολική και κεντρική Ισπανία ανα-
μένουν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθ-
μών Κελσίου, ενώ ορισμένοι εκτιμούν ότι 
σε ορισμένες περιοχές η ζέστη θα φτάσει 
στους 45 βαθμούς.

Συναγερμός σε Ιταλία και Γαλλία
Σαραντάρια αναμένονται και στην Ιταλία, 
κυρίως στις κεντρικές και βόρειες περιοχές, 
ενώ σε ορισμένες πόλεις, ανάμεσά τους και 
η Ρώμη εξέδωσαν ανακοινώσεις με προ-
ειδοποιήσεις για τον μέγιστο βαθμό καύ-
σωνα.
Σε πορτοκαλί συναγερμό, τον δεύτερο υψη-
λότερο, βρίσκεται όλη η Γαλλία. Στο Παρίσι, 
βρύσες και ψεκαστήρες συνδέονται με 
κρουνούς, ενώ κάποια σχολεία όχι μόνο 
καθυστερούν τις εξετάσεις, αλλά και είναι 
κλειστά.
Στην Τουλούζη, όπου οι θερμοκρασίες ανα-
μένεται να αγγίξουν τους 41 βαθμούς, ΜΚΟ 
έχουν βγει στους δρόμους για να δώσουν 
νερό στους άστεγους.

Καύσωνας στην Ευρώπη: Στους 
40 βαθμούς ο υδράργυρος – Επτά 
νεκροί 

Στην ανάγκη επιστροφής των 
μεταναστών στις χώρες τους, 
στάθηκε ο  πνευματικός ηγέτης 
των βουδιστών, κατά τη διάρκεια 
συνέντευξής του στο BBC - Τι είπε 
για την πολιτική του Τραμπ

Η 
Ευρώπη είναι για τους Ευρω-
παίους». Αυτό υποστήριξε ο 
Δαλάι Λάμα σε συνέντευξή του 
στο δίκτυο BBC, προσθέτοντας 

ότι η ήπειρος μπορεί να γίνει «μουσουλ-
μανική ή αφρικανική» εάν οι μετανάστες 
δεν επιστραφούν πίσω στις χώρες τους.
Ο πνευματικός ηγέτης του βουδισμού, 
ο οποίος ζει ως πρόσφυγας στην Ινδία, 
έπειτα από τη φυγή του από το Θιβέτ το 
1959, δήλωσε ότι μόνο ένας «περιορι-
σμένος αριθμός» μεταναστών πρέπει να 
παραμείνει στην ευρωπαϊκή ήπειρο για 
να μην δημιουργηθούν περαιτέρω προ-
βλήματα.
Στη συνέντευξή του, ο Δαλάι Λάμα πρό-
σθεσε ότι οι μετανάστες που είχαν κατα-
φύγει στην Ευρώπη θα πρέπει να αποκτή-
σουν δεξιότητες πριν επιστραφούν στους 
τόπους καταγωγής τους. Ακόμη, είπε ότι 
η Ευρώπη ήταν υποχρεωμένη να φιλοξε-
νήσει όσους χρειάζονται βοήθεια, αλλά 
τελικά θα πρέπει αυτοί, κάποια στιγμή, να 
επιστρέψουν στις πατρίδες τους.
«Οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να υπο-
δεχτούν τους πρόσφυγες και να τους 

δώσουν εκπαίδευση και κατάρτιση, με 
στόχο να επιστρέψουν στις χώρες τους με 
συγκεκριμένες δυνατότητες».
Όταν ρωτήθηκε τι πρέπει να συμβεί σε 
όσους θέλουν να παραμείνουν στις 
χώρες υποδοχής, απάντησε: «Ένας περι-
ορισμένος αριθμός δεν αποτελεί πρό-
βλημα, αλλά ολόκληρη η Ευρώπη θα 
γίνει τελικά μουσουλμανική ή αφρικα-
νική χώρα».
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δαλάι 
Λάμα τοποθετείται με αυτό τον τρόπο για 
τους πρόσφυγες. Σε μια ομιλία του που 
πραγματοποιήθηκε πέρυσι στο Μάλμε 
της Σουηδίας, ο Δαλάι Λάμα υποστήριξε 
πως οι πρόσφυγες οφείλουν να επιστρέ-
ψουν στις χώρες τους και να τις ξανακτί-
σουν. «Να τους υποδεχτείτε, να τους βοη-
θήσετε και να τους εκπαιδεύσετε, αλλά 
τελικά θα πρέπει να αναπτύξουν ξανά τη 
δική τους χώρα. Νομίζω ότι η Ευρώπη 
ανήκει στους Ευρωπαίους».
Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τα στοι-
χεία της ΕΕ για το 2018, το 4,4% της περι-
φέρειας από τους, συνολικά, 512 εκατομ-
μύρια πολίτες, προέρχονται από χώρες 
εκτός Ένωσης.
Ο Δαλάι Λάμα ρωτήθηκε, στην ίδια συνέ-
ντευξη και για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, 
Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε πως η θητεία 
του στον Λευκό Οίκο δεν χαρακτηρίζεται 
από «ηθικές αρχές» και σημείωσε πως η 
πολιτική που ακολουθούν οι ΗΠΑ είναι 
λανθασμένη.

Δαλάι Λάμα: Η Ευρώπη θα γίνει 
μουσουλμανική ή αφρικανική αν 
δεν φύγουν οι μετανάστες 
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ
Γιατί το παιδί μου δεν 
επικοινωνεί σωστά;

Σ
υχνά τα παιδιά δυσκολεύονται 
να επικοινωνήσουν σωστά αυ-
τό που τα ενοχλεί και ο ειδικός 
παιδο-ΩΡΛ μπορεί να μας βο-

ηθήσει να εντοπίσουμε κάθε σχετι-
κό πρόβλημα. Κρεατάκια, αμυγδαλές, 
ροχαλητό αλλά και προβλήματα στην 
ακοή είναι κάποια από τα πιο συνήθη 
ζητήματα που καλείται να επιλύσει ο 
ειδικός γιατρός στα παιδιά.
Η έγκαιρη διάγνωση των όποιων δια-
ταραχών της ακοής εξασφαλίζει στο 
παιδί άρισ τη θεραπευτική παρέμ-
βαση, ώστε να μπορέσει να αναπτύ-
ξει χωρίς προβλήματα τις επικοινω-
νιακές και τις μαθησιακές του δυνα-
τότητες στο έπακρο. Πέρα όμως από 
το πρόβλημα της βαρηκοΐας, υπάρ-
χουν και αρκετά άλλα προβλήματα, 
που παρατηρούνται συχνά στα παι-
διά, τα οποία, χάρη στην εξέλιξη των 
χειρουργικών τεχνικών, αντιμετωπί-
ζονται πιο αποτελεσματικά απ’ ό,τι 
στο παρελθόν.

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Η χρήση των ενδοσκοπίων αποτε-
λεί σημαντική πρόοδο της ωτορινο-
λαρυγγολογίας. Τα ενδοσκόπια εξα-
σφαλίζουν μια σωστή και ολοκληρω-
μένη διάγνωση με απόλυτη ακρίβεια, 
ενώ η εξέταση μπορεί να μετατραπεί 
σε ευχάριστο παιχνίδι. Τα πιο συχνά 
ωτορινολαρυγγολογικά προβλήματα 
στην παιδική ηλικία είναι οι άπνοιες 
και το ροχαλητό, οι υποτροπιάζουσες 
αμυγδαλίτιδες και η επίμονη παρου-
σία υγρού στο αυτί.
Επίσης, η βραχνή φωνή, που μπορεί 
να οφείλεται σε θηλώματα, κάλους, 
πολύποδες του λάρυγγα ή γαστροοι-
σοφαγική παλινδρόμηση.
Πιο σπάνια η εμφάνιση μιας διό-
γκωσης σ τον τράχηλο μπορεί να 
ε ίναι  έ νας πρησμένος λεμφαδέ-
νας, που οφείλεται σε μια απλή λοί-
μωξη, κάποια συγγενής κύστη, όπως 
η κύστη του λεγόμενου θυρεογλωσ-
σικού πόρου ή η βραγχιακή κύστη. 

Αυτές οι κύστεις καλό είναι να αφαι-
ρούνται πριν παρουσιάσουν φλεγ-
μονή.
Το ροχαλητό και οι άπνοιες κυρίως 
οφείλονται σε μεγάλα κρεατάκια και 
στις αμυγδαλές.
Σήμερα οι επεμβάσεις αυτές γίνονται 
με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων και 
νέων δυναμικών εργαλείων, τα οποία 
εξασφαλίζουν μικρότερο τραυματι-
σμό και πολύ πιο ήπια ανάρρωση. Η 
παρουσία υγρού στα αυτιά, δηλαδή η 
εκκριτική ωτίτιδα, σε κάποιες περιπτώ-
σεις αντιμετωπίζεται με παρακέντηση 
του τυμπάνου, με ή χωρίς τοποθέτηση 
σωληνίσκου αερισμού, ώστε να απο-
φευχθούν οι μόνιμες βλάβες στην ακοή.
Επίσης, η χρόνια ιγμορίτιδα στα παι-
διά, όπως και στους ενήλικες εξάλ-
λου, αντιμετωπίζεται πλέον αποτελε-
σματικά με την ενδοσκοπική χειρουρ-
γική, η οποία διορθώνει την αιτ ία 
χωρίς να βλάπτει τις υγιείς ανατομι-
κές δομές.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
1. Όταν το παιδί γυρίζει από έξω, πρέ-
πει να πλένει αμέσως τα χέρια και τη 
μύτη του.
2. Αδειάζουμε το δωμάτιό του από 
περιττά πράγματα.
3. Δε στρώνουμε βαριά χαλιά.
4. Διώχνουμε τα μαλλιαρά κουκλάκια, 
κυρίως από το παιδικό κρεβάτι.
5. Αφήνουμε το παιδί να συμμετέχει 
στο μαγείρεμα και στην ετοιμασία του 
φαγητού.
6. Δεν αγοράζουμε βιομηχανοποιη-
μένα τρόφιμα.
7. Μαθαίνουμε στο παιδί ότι στη δια-
τροφή το ιδανικό αποτέλεσμα έχει 
ένα σχετικό κόπο.
8. Δεν καπνίζουμε.
9. Όταν το παιδί ροχαλίζει, κάνει 
άπνοιες στον ύπνο ή δεν απαντάει 
όταν του μιλάμε, πρέπει να το δει 
ωτορινολαρυγγολόγος.
10. Γινόμαστε σωστό πρότυπο για το 
παιδί μας.

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 βαρέθηκες να λες τα ίδια 
και τα ίδια στα παιδιά σου; Τότε 
προσπάθησε το εξής. Πρώτον: 
κοίτα το παιδί σου στα μάτια κι 

ύστερα άρχισε να του μιλάς. Δεύτερον: ζήτη-
σε από το παιδί σου να επαναλάβει αυτά που 
του είπες, ώστε να βεβαιωθείς ότι πήρε το μή-
νυμά του. Με άλλα λόγια, κοίτα το παιδί στα 
μάτια και πες του, «Γιάννη, συμμάζεψε , σε πα-
ρακαλώ, το δωμάτιό σου.» «Καλά, μπαμπά,» 
απαντάει εκείνος. Κι εδώ έρχεται η επανάλη-
ψη. «Τι θα κάνεις τώρα, Γιάννη;» «Θα συμμα-
ζέψω το δωμάτιό μου.» Κοίταγμα στα μάτια 
και επανάληψη. Ένας τρόπος επικοινωνίας με 
δύο σκέλη που έχει πάντα αποτελέσματα. 

Ο άντρας σου έμεινε χωρίς δου-
λειά. Τι κάνεις;
Κατ’ αρχήν, να αποφεύγεις να μιλάς συνέχεια 
για το θέμα αυτό, ακόμα κι αν έχεις την πρό-
θεση να βοηθήσεις. Άφησε εκείνον να θίξει 
το θέμα. Έπειτα, επειδή τώρα που δεν έχει 
δουλειά είναι πιο πολλές ώρες στο σπίτι, μην 
του αναθέτεις διάφορες δουλειές μέσα ή έξω 
από το σπίτι. Χρειάζεται χρόνο για να ψάξει 
για δουλειά ρωτώντας, διαβάζοντας αγγε-
λίες, κάνοντας τηλεφωνήματα, ή πηγαίνοντας 
για συνεντεύξεις. Επίσης, αν παραπονιέσαι 
για οικονομικά θέματα τον επιφορτίζεις πιο 
πολύ με άγχος. Τέλος, να τονώνεις το ηθικό 
του λέγοντάς του ότι τον αγαπάς και ότι τον 
εμπιστεύεσαι.

Μήπως η υπερβολική αυτοπεποί-
θηση είναι το μυστικό για την ευ-
τυχία του παιδιού σου;
Μήπως η υπερβολική αυτοπεποίθηση είναι 
το μυστικό για την ευτυχία του παιδιού σου; 

Εδώ και πολλά χρόνια τώρα, ακούμε ότι τα 
παιδιά που δεν έχουν αυτοπεποίθηση δε 
συμπεριφέρονται σωστά. Αλλά, όπως γράφει 
κάποιος  συντάκτης των New York Times, « 
οι φοιτητές με κακή απόδοση στα μαθήματα 
έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους λες κι 
είναι ρήτορες… και οι βιαστές που βλέπουμε 
στα έργα δεν έχουν  τις  … ανασφάλειες 
που έχει ένας γιατρός.» Βλέπετε, όταν έχεις 
μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου και υπερεκτι-
μάς τις ικανότητές σου μπορεί να σε οδηγή-
σει στον εγωκεντρισμό.  Γι αυτό να καλλιερ-
γείς του παιδιού σου την αυτοεκτίμηση και 
αυτοπεποίθηση, αλλά μην ξεχνάς ότι χρειά-
ζεται ένα σταθερό θεμέλιο υψηλών αξιών, να 
σέβεται τους άλλους, και να αναλαμβάνει τις 
ευθύνες του. 

Μήπως προσπαθείς με μαγικά τρικ 
να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα 
στο γάμο σου;
Μήπως νομίζεις ότι με μαγικά τρικ θα λυθούν 
τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο 
σπίτι; Ο Harry Houdini – ο μάγος, ήταν γνω-
στός ως ο πρώτος μεγάλος καλλιτέχνης που 
είχε την ικανότητα να εξαφανίζει τα πάντα. 
Μήπως κι εσύ προσπαθείς να «εξαφανί-
σεις» τις διάφορες ανάγκες που υπάρχουν 
μέσα στο σπίτι; Μήπως δουλεύεις μέχρι αργά 
για να αποφύγεις να ασχοληθείς με τα προ-
βλήματα του σπιτιού; Μήπως σηκώνεσαι και 
φεύγεις όταν η γυναίκα σου ή ο άντρας σου 
έρχεται για να μιλήσει για κάποιο σοβαρό 
θέμα; Να ξέρεις όμως ότι δεν υπάρχει κάποιο 
μαγικό τρικ για να γλυτώσεις από τις δυσκο-
λίες και τα προβλήματα, αλλά πρέπει με 
σοβαρότητα να συμμετέχεις για να ασχολη-
θείς  και να αντιμετωπίσεις κάθε δυσκολία.

Μήπως κουράστηκες να 
επαναλαμβάνεις τα ίδια 
και τα ίδια στα παιδιά;
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Τ
ο συναίσθημα του θυμού 
μπορεί να πάρει διάφορες 
μορφές. Από μια ελαφριά 
ενόχληση και ευερεθιστό-

τητα μέχρι δυσαρέσκεια, φθόνο, 
εκδίκηση και βία. Υπάρχουν του-
λάχιστον τέσσερις βασικές μορφές 
θυμού.

Η εκρηκτική οργή
Εμφανίζεται σε κάποιον που ο 
θυμός του είναι ορατός μπορεί 
να επισημανθεί ότι βρίσκεται εν 
βρασμώ. Η εκδήλωση του θυμού 
του μπορεί να είναι έντονα 
λεκτική (υβριστική), αλλά και 
φυσικά επιθετική απέναντι 
σε κάποιο πρόβλημα, με 
την αντίδρασή του να είναι 
άμεση και να πυροδο-
τείται σχεδόν αυτό-
ματα. Δεν πρόκει-
ται να πετύχετε κάτι 
με αυτό το είδος του 
θυμού, ιδιαίτερα με 
τους δικούς σας ανθρώ-
πους. Το να χτυπάτε πόρ-
τες, να φωνάζετε και να 
επιτίθεστε έχει πολλές 
πιθανότητες να απα-
ντηθεί με παρόμοιο 
ή και χειρότερο τρόπο. 
Ειδικά στο οικογενειακό 
περιβάλλον, το περισσότερο 
που μπορείτε να πετύχετε 
είναι σας φοβούνται, 
δίνοντας όμως έτσι μια 
ψευδή αίσθηση ελέγχου 
της ζωής σας.

Η διπλωματική οργή
Κάποιος θα μπορούσε να 
χαρακτηρίσει αυτό το είδος της 
οργής ως ένα είδος διπλωματίας. 
Ο διπλωμάτης είναι άμεσος αλλά 
και ήρεμος, δυναμικός αλλά ευέ-
λικτος, ανταποκρινόμενος εποι-
κοδομητικά στις συγκρούσεις και 
σφάζοντας με το βαμβάκι στις 
δυσλειτουργικές περιστάσεις. 
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να 
ανταποκριθείτε με τέτοιο τρόπο. 
Παραδεχτείτε με ηρεμία ότι είστε 
θυμωμένοι και ότι οφείλουν να 
σας σέβονται. Διαπραγματευτείτε 
με ευγένεια και με ήρεμο, σταθερό 
τόνο φωνής εκφράστε τα δίκαιά 
σας. Ένας αργός ρυθμός συνδυα-

σμένος με μια στάση κύρους θα 
βοηθήσει σε μια δύσκολη στιγμή. 
Όταν η οργή θα εξασθενήσει, η 
φήμη σας σαν ειρηνοποιός θα έχει 
αυξηθεί.

Παθητικός-επιθετικός θυ-
μός
Υπάρχουν εκείνοι που αναστα-
τώνονται από μία συμπεριφορά, 
αλλά αντιμετωπίζουν την απο-
γοήτευσή τους με έμμεσους και 
διφορούμενους τρόπους -οι ενέρ-
γειές τους δεν ταιριάζουν με τα 
λόγια τους – και είναι δύσκολο να 

μάθουμε πώς ακριβώς νιώ-
θουν. Εδώ είναι μερικοί τρό-
ποι με τους οποίους εξαπλώ-

νεται η πικρία τους: Χαμογε-
λούν και φαινομενικά δεν 
συμβαίνει τίποτα, εντού-
τοις επειδή είναι θυμωμέ-

νοι μπορεί να ξεσπούν στα 
αντικείμενα ή να παρου-
σιάζουν μια αμφίσημη 
συμπεριφορά ξεχνώ-
ντας πράγματα επίτη-

δες (επετείους, γιορτές) 
ή υποκρινόμενοι ότι δεν 

είδαν ή δεν κατάλαβαν. Τα μικτά 
μηνύματα βέβαια είναι ένα 

είδος αρνητισμού, καθώς 
εμποδίζουν κάθε ουσια-
στικό διάλογο.

Η εσωτερίκευση του 
θυμού

Υπάρχουν και εκείνοι που 
έχουν μια αντανακλαστική 
τάση να στρέψουν το θυμό 

τους προς τα μέσα, να τον 
πνίξουν συναισθηματικά και 

να απορροφήσουν τους κραδα-
σμούς. Υπάρχουν πολλοί τρόποι 
αποφυγής συγκρούσεων: Απο-
μακρυνθείτε από το σημείο αντι-
παράθεσης, καταπνίξτε τις δύσκο-
λες σκέψεις και τα αρνητικά συναι-
σθήματα και προσπαθήστε να 
εκλογικεύσετε το συμβάν. Μην 
του δίνετε υπερβολική σημασία 
αν δεν την αξίζει, πάντως, καθώς 
αυτό μπορεί να σας προκαλέσει 
κατάθλιψη και στεναχώρια. Και 
επειδή δεν μπορούμε να είμαστε 
όλοι διπλωμάτες, δεν είναι κακό 
να εκφράζουμε κάποιες φορές την 
οργή μας.

Μ
πορεί όλοι, λίγο-πολύ, να γκρινιάζουν για τη δουλειά τους, 
αλλά η αλήθεια είναι ότι η απασχόληση παρέχει οφέλη για 
την ψυχική ισορροπία ενός ανθρώπου. Πόση όμως «δόση» 
δουλειάς είναι αρκετή από άποψη ψυχικής υγείας; Μόνο 

μια μέρα την εβδομάδα (οκτώ ώρες), είναι η απρόσμενη απάντηση μιας 
νέας βρετανικής επιστημονικής μελέτης, που δημοσιεύθηκε στο Social 
Science and Medicine, της πρώτης του είδους της.
Οι ψυχολόγοι τονίζουν ότι, πέρα από τα προφανή οικονομικά οφέλη, η 
επί πληρωμή απασχόληση έχει και ψυχολογικά πλεονεκτήματα, όπως το 
να χαρίζει αυτοεκτίμηση στους εργαζόμενους, να επιτρέπει την έκφραση 
της δημιουργικότητας τους και την κοινωνική ένταξη τους. Ανέκαθεν 
όμως αποτελούσε ερωτηματικό αν υπάρχει μια σωστή «δοσολογία» 
απασχόλησης, για να μπορεί κανείς να καρπωθεί αυτά τα ψυχολογικά 
οφέλη.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Δρ. Μπρένταν Μπέρτσελ του Πανεπι-
στημίου της Κέιμπριτζ μελέτησαν 71.100 άτομα 16 έως 64 ετών και πώς 
οι αλλαγές στις ώρες εργασίας τους κατά την περίοδο 2009-2018 σχετί-
ζονταν με την ψυχική υγεία τους (άγχος, κατάθλιψη, αϋπνία κ.α.) και το 
βαθμό ικανοποίησης από τη ζωή τους. Διαπιστώθηκε ότι στους ανθρώ-
πους που μετακινούνταν από την κατάσταση της ανεργίας ή της αεργίας 
(π.χ. λόγω μακρόχρονης γονικής άδειας) σε πληρωμένη απασχόληση 
διάρκειας έως οκτώ ωρών την εβδομάδα, ο κίνδυνος ψυχικών προβλη-
μάτων μειωνόταν κατά μέσο όρο κατά 30%. Όμως η εργασία πέρα από 
αυτό το οκτάωρο μέσα στην εβδομάδα δεν φάνηκε να παρέχει κάποιο 
πρόσθετο ψυχολογικό όφελος. Το να δουλεύει π.χ. κανείς 37 έως 40 
ώρες την εβδομάδα, δεν χαρίζει σε κάποιον καλύτερη ψυχική υγεία σε 
σχέση με κάποιον άλλο που δουλεύει μόνο οκτώ ώρες την εβδομάδα.
Συνεπώς, σύμφωνα με τους ερευνητές, για να απολαύσει κανείς τα 
ψυχικά οφέλη της (αμειβόμενης) δουλειάς, δεν χρειάζεται να εργάζεται 
πάνω από ένα οκτάωρο την εβδομάδα. Φυσικά, είναι ένα τελείως διαφο-
ρετικό ζήτημα πώς θα τα βγάζει πέρα από οικονομικής πλευράς…

Ο 
χρόνος δαμάζει τα πάντα και 
το ρωμαλέο σφρίγος της νιό-
της μπορεί, εκεί κάπου στην 
αφετηρία της μέσης ηλικίας, 

να αρχίσει να χάνεται. Μετά τα 40, λοι-
πόν, ο οργανισμός αρχίζει να μην απο-
δίδει όπως παλιά. Τα μαλλιά ασπρίζουν, 
οι ρυτίδες ζωγραφίζουν το πρόσωπο, 
η δύναμη εξασθενεί, ο μυϊκός όγκος ε-
λαττώνεται.
Μύες που χαλαρώνουν και αποκτούν 
ρευστή μορφή σαν το λίπος της μπρι-
ζόλας. Πόνοι και αδυναμία στην άρση 
ακόμη και των πιο ελαφριών βαρών. 
Επαπειλούμενη σαρκοπενία ενόψει. Μία 
από τις σημαντικότερες αιτίες λειτουργι-
κής παρακμής στη μέση αλλά και στην 
τρίτη ηλικία. Κινδυνεύουν από αυτήν 
άτομα που καταναλώνουν περισσό-
τερο αλκοόλ, επαγγελματίες αθλητές και 
άνθρωποι άνω των 45 ετών. Κατά βάση 
άνδρες –εντούτοις η σαρκοπενία μπορεί 
να εμφανιστεί και σε έγκυες γυναίκες.
Η ασθένεια, πάντως, μπορεί να προλη-
φθεί. Μέσω της διατροφής, της γυμνα-
στικής και του ύπνου. Ας τα δούμε ένα 
– ένα. Βασική αιτία της σαρκοπενίας 
είναι η έλλειψη πρωτεϊνών και οφείλε-
ται στην κακή ή την ελλιπή διατροφή. 
Αν, δηλαδή, τα άτομα λαμβάνουν λιγό-
τερη πρωτεΐνη από όσο τους χρειάζε-
ται αρχίζει η απώλεια μυϊκής μάζας. Τότε 
ο οργανισμός αρχίζει να καταναλώνει 
την πρωτεΐνη που υπάρχει στο μυο-
σκελετικό σύστημα οπότε παρατηρεί-
ται επίσης σημαντική απώλεια μυοσκε-
λετικής δομής. Εξάλλου, τα άτομα που 
κάνουν καθιστική ζωή και καταναλώ-
νουν αρκετό αλκοόλ είναι πιο επιρρεπή 
στη συγκεκριμένη ασθένεια (λόγω φθο-
ρών στο συκώτι), καθώς το αλκοόλ λει-
τουργεί ως αναστολέας απορρόφησης 
της πρωτεΐνης.
Για την πρόληψη αυτής της κατάστασης 
οι επιστήμονες προτείνουν το αυτονό-
ητο. Κατανάλωση περισσότερων πρω-
τεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας (κόκ-
κινο κρέας, πουλερικά, ψάρια, αβγά, 
γάλα, τυρί, γιαούρτι που θα συνοδεύ-
ονται από υδατάνθρακες, όμως, γιατί 
μόνο έτσι αποδίδουν ως δομικά συστα-
τικά του οργανισμού). Προτείνουν επί-
σης εκγύμναση με αντιστάσεις (βάρη), 
ώστε να επιτευχθεί ένα είδος υπερτρο-
φίας στους μύες. Τέλος, αρκετό ύπνο 
(ναι, οι 8 ώρες είναι το χρυσό στάνταρ), 
διότι έτσι ο οργανισμός κτίζει τη μυϊκή 
μάζα και επιδιορθώνει τις βλάβες.

Tρόποι να 
αποφύγετε την 
πάθηση που 
«χτυπά» τους 
άνδρες μετά τα 45

Πόσες ώρες πρέπει να 
δουλεύετε για να είστε καλά

Τι αποκαλύπτει ο τρόπος που 
θυμώνετε

υγεία

Τα χαμηλά επίπεδα της βιτα-
μίνης Κ στο αίμα συνδέο-
νται με αυξημένο κίνδυνο 

περιορισμού της κινητικότητας 
στους ηλικιωμένους, κι αυτός 
είναι ένας παράγοντας που 
πρέπει να ληφθεί υπόψη, σύμ-
φωνα με μελέτη που πραγμα-
τοποιήθηκε από τους ερευνητές 
του Jean Mayer USDA Human 
Nutrition Research Center on 
Aging στο Πανεπιστήμιο Tufts.
Η μελέτη είναι η πρώτη που 
αξιολογεί τη σχέση μεταξύ των 
βιοδεικτών της βιταμίνης Κ και 
της έναρξης του περιορισμού 
της κινητικότητας και της ανα-
πηρίας σε ηλικιωμένους.
«Λόγω του αυξανόμενου πλη-
θυσμού των ηλικιωμένων, είναι 

σημαντικό να κατανοήσουμε 
την ποικιλία των παραγόντων 
κινδύνου για την κινητική ανα-
πηρία», δήλωσε η Kyla Shea, 
πρώτη συγγραφέας της μελέ-
της. 
«Η χαμηλή βιταμίνη Κ έχει 
συσχετ ισ τεί με την εμφά-
νιση χρόνιων παθήσεων που 
οδηγούν σε αναπηρία, αλλά 
η έρευνα για την κατανόηση 
αυτής της σχέσης είναι στα 
αρχικά της στάδια. Προηγού-
μενες μελέτες διαπίστωσαν ότι 
τα χαμηλά επίπεδα της κυκλο-
φορούσας στο αίμα βιταμίνης 
Κ σχετίζονται με βραδύτερη 
ταχύτητα βάδισης και υψηλό-
τερο κίνδυνο οστεοαρθρίτι-
δας», είπε η ειδικός.

Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Κ 
συνδέονται με κινητική αναπηρία
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Π
ολλοί άντρες αντιμετωπίζουν προβλήματα τριχόπτω-
σης, φαλάκρας και περιττών κιλών, όπου περιττά= 
παραπανίσια και όχι μονά όπως θα νόμιζαν ορισμέ-
νοι… Καταφεύγουν σε πολυδάπανες εμφυτεύσεις 

μαλλιών και σε εξαντλητικές δίαιτες- γυμναστικές προκειμένου 
να αλλάξουν την εμφάνισή τους.
Υπάρχουν όμως τραγούδια τα οποία όχι απλά παρηγορούν 
όσους έχουν αραιά μαλλιά ή είναι παχουλοί (ή και τα δύο).
"Γοητεία η φαλάκρα" τραγούδησε η Ρένα Ντάλμα σε στίχους 
Κώστα Βλουτή. "Γιατί κλαις και φτάνεις στ’ άκρα, γοητεία (δις) 
είναι η φαλάκρα".
Αλλά και η Χαρούλα Ντάνου εξυμνεί τους φαλακρούς. "Γλυκέ 
μου Φαλάκρα" (μουσική- στίχοι Νίκος Καρβέλας). "Γλυκέ μου 
φαλάκρα για σένανε φτάνω στα άκρα, γλυκέ μου φαλάκρα για 
σένανε κάνω πολλά, πάρα πολλά" (L.P. "Δικαιολογημένα", 1987).
Ωστόσο το πρώτο σχετικό τραγούδι κυκλοφόρησε το 1967! 
Πρόκειται για το τραγούδι "Η φαλάκρα" που ερμηνεύει ο Βασί-
λης Μποέμης (καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Θεσσαλονικιού 
Βασίλη Ζαλιμίδη), που έφυγε από κοντά μας το καλοκαίρι του 
2018 σε ηλικία 88 ετών. Το τραγούδι, δημιουργός του οποίου 
ήταν ο Β. Μποέμης, κυκλοφόρησε σε 45άρι από την εταιρεία 
"Βεντέττα". Αφού αρχίζει με έναν χαιρετισμό "Γεια σου φαλά-
κρα" συνεχίζει: "Εμένα να με σέβεστε γιατί έχω φαλάκρα και 
όσους έχουνε μαλλιά τους βάζω εγώ στην άκρα".Και το ρεφρέν: 

"Όσες τρίχες έχασα από τα μαλλιά μου, τόσες γυναίκες πέρα-
σαν από την αγκαλιά μου…". Φλιπ σάιντ στον "Φαλάκρα" είναι 
το τραγούδι "Το Μωρό μου Κάνει Νάνι" δημιουργία του Β. 
Μποέμη επίσης. Ο μάλλον άγνωστος αυτός συνθέτης και τρα-
γουδιστής έγραψε τον ύμνο του Άρη, που έχει καθιερωθεί και 
ακούγεται στο "Κλεάνθης Βικελίδης" αλλά και ύμνο του ΠΑΟΚ, 
που δεν γνώρισε όμως ανάλογη επιτυχία. Βέβαια βλέπουμε 
μια δυστοκία στους στίχους, καθώς η λέξη "φαλάκρα" ριμά-
ρει και στα τρία τραγούδια με τη λέξη "άκρα". Να βοηθήσουμε 
πιθανούς επίδοξους μελλοντικούς στιχουργούς γράφοντας ότι 
υπάρχει και η λέξη "τσάκρα" (καθένα από τα επτά ενεργειακά 
κέντρα του ανθρώπινου σώματος κατά την αρχαία ινδική φιλο-
σοφία), η οποία σχηματίζει ομοιοκαταληξία με τη λ. "φαλάκρα". 
Το 1991 το γυναικείο συγκρότημα "Τατουάζ" κυκλοφόρησε τον 
πρώτο και μοναδικό του δίσκο που είχε τον τίτλο "Τατουάζ". 
Τα μέλη του συγκροτήματος όπως διαβάζουμε στον "ΚΑΤΑ-
ΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑΣ 1950- 2007" του Πέτρου 
Δραγουμάνου ήταν οι: Ανθούλα/ Ζέτα /Νανά Παναγιώτου και 
Στέλλα Γεωργιάδου, που έκανε στη συνέχεια σόλο καριέρα. Στο 
άλμπουμ αυτό περιέχεται το χιτ "Χοντρούλη μου εσύ είσαι το 
Μανούλι μου", δημιουργία του Παναγιώτη Μαθιέλη". Ας δούμε 
περισσότερους στίχους από το συγκεκριμένο τραγούδι:
"Καμιά φορά σαν τρέχεις μου ψιλολαχανιάζεις, μα εκεί που πρέ-
πει είσαι και πολύ δυνατός. Σ’ αρέσει η βαρκάδα και η μακαρο-
νάδα και μέσα σ’ όλα αυτά σ’ αρέσω και εγώ. Και μ’ αγαπάς."
Δεν περιγράφω άλλο που λέει και ο Γιώργος Χελάκης…

Κώστας Καρουσάκης, «Όλα Είναι Δρόμος»
Ο Κώστας Καρουσάκης (Χίος, 1943) έχει γράψει τη δική του 
ιστορία στο λαϊκό τραγούδι. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτός και ο 
Τάκης Αθανασιάδης τραγουδούσαν στη "Νεράιδα της Αθήνας", 
όπου το βράδυ της 24ης Φεβρουαρίου ο Νίκος Κοεμτζής για 
μια "παραγγελιά" σκότωσε τρεις και τραυμάτισε οχτώ ανθρώ-
πους. Ένα από τα εκατοντάδες τραγούδια που έχει ερμηνεύσει 
ο Κώστας Καρουσάκης είναι το "Πού Έχω Παρκάρει δεν Θυμά-
μαι" (Γιώργος Γεωργόπουλος- Δημήτρης Πολυχρόνης). "Κλεί-
σαν τα ξενυχτάδικα κι εγώ γυρίζω άδικα, τ’ αμάξι μου ψάχνω να 
βρω, στην αγκαλιά της να βρεθώ".
Και το ρεφρέν:
"Πού έχω παρκάρει δεν θυμάμαι, ήπια πολύ πανάθεμά με. Ήπια 
πολύ πανάθεμά με, πού έχω παρκάρει δεν θυμάμαι".
Ένα ακόμη τραγούδι του ίδιου ερμηνευτή με ευρηματικούς 
στίχους είναι το "Φέρε Μπίρες Παγωμένες" (Κ. Καρουσάκης- 
Σπύρος Κεφαλόπουλος) "Φέρε μου κι άλλες μπίρες, στα γρή-
γορα γκαρσόν, η κάψα μου για κείνη να γίνει παρελθόν". Και 
το ρεφρέν:
"Φέρε μπίρες παγωμένες για καρδιές ερωτευμένες. Για καρδιές 
ερωτευμένες φέρε μπίρες παγωμένες".
Ένα από τα σπουδαία τραγούδια που ερμήνευσε ο Κώστας 
Καρουσάκης είναι το "Γέλα Γέλα Λοιπόν" (Β. Βασιλειάδης- Λ. 
Παπαγιαννοπούλου) από το L. P. "Πάλι Έχω Σουξέ" (1979). Για 

όσες/ όσους δεν το γνωρίζουν το παρουσιάζουμε και εδώ.
Το 1998 προβλήθηκε η σπονδυλωτή ταινία του Παντελή Βούλ-
γαρη "Όλα Είναι Δρόμος" ,μία από τις καλύτερες του σπου-
δαίου σκηνοθέτη μας. Στην τρίτη ιστορία το "Βιετνάμ", όπου 
πρωταγωνιστεί ο Γιώργος Αρμένης, ακούγονται στο σκυλάδικο 
"Βιετνάμ" μερικά τραγούδια που έγραψαν ιστορία. Η Νάνσυ 
Παππά, μια εντυπωσιακή τραγουδίστρια, η οποία όμως δεν 
συνέχισε την καριέρα της, ερμηνεύει το τραγούδι "Δεν σταμα-
τάει" (Μάκης Γιαπράκης- Γιώργος Κλεφτογιώργος). Πρόκειται 
για τη δεύτερη εκτέλεση του τραγουδιού, πρώτος το ερμήνευσε 
ο Πάνος Ρήγας. Ο Σπύρος Δημητρίου ερμηνεύει το "Εσύ που 
Ήσουνα" σε μουσική του αξέχαστου Μάκη Γιαπράκα και στί-
χους ενός μεγάλου Έλληνα στιχουργού του Πάνου Φαλάρα. Σε 
πρώτη εκτέλεση το τραγούδι ερμήνευσε ο Μάκης Χριστοδου-
λόπουλος. Τέλος μια μεγάλη λαϊκή φωνή η Μαίρη Μαράντη 
ερμηνεύει ένα ακόμη τραγούδι των Μ. Γιαπράκα- Π. Φαλάρα, 
το "Θα Πάρω Φόρα" ("Θα τα Γκρεμίσω"), που πρωτοακούστηκε 
στο "Όλα Είναι Δρόμος". Ο Γιώργος Αρμένης την ώρα που η 
Μαίρη Μαράντη τραγουδάει, χορεύει και καίει το πανωφόρι 
του, ξημερώματα στο "Βιετνάμ". Όλα τα λεφτά είναι η θρυλική 
πλέον ατάκα του Γιώργου Αρμένη προς τον οδηγό του εκσκα-
φέα "Ρίχτο Ηλία, Ηλία ρίχτο" αναφερόμενος βέβαια στο "Βιετ-
νάμ". Η ταινία έκοψε 50.000 εισιτήρια στην πρώτη προβολή 
της. Ωστόσο οι συνολικές προβολές στο You Tube των τραγου-
διών αλλά και αποσπασμάτων από το "Όλα Είναι Δρόμος" είναι 
μερικά εκατομμύρια.

Τα… βαριά χαρτιά
Ο Αλέξης Κόττος προκάλεσε αίσθηση πριν μερικά χρόνια με το 
τραγούδι "Στην Υγειά του μ@@@κα" "Θα φύγω θα εξαφανιστώ, 
θα φύγω δεν κάνω πλάκα, θα φύγω για να μην πεις στην υγειά 
του μ@@@κα".
Ο Στράτος Λασκαρίδης έγραψε ιστορία με το τραγούδι "Σκότω-
σες Ένα Πεθαμένο".
"Αξίζεις χειροκρότημα παρατεταμένο, που μπόρεσες και σκό-
τωσες έναν πεθαμένο".
Μετά την τεράστια επιτυχία του τραγουδιού υπήρξε και 
σίκουελ:
"Ανέστησες τον πεθαμένο και τώρα είμαι ζωντανός, ανέστησες 
τον πεθαμένο για μένα είσαι ο Θεός".
Η Κόμισσα το τερμάτισε με το τραγούδι "Πήδα(γε) τη Μάντρα". 
"Αν θες κοκό αγάπη μου, να ξέρεις θέλω άντρα, αλλιώς κάτσε 
στο σπίτι σου και πήδαγε τη μάντρα". Παρουσιάζουμε ολό-
κληρο το τραγούδι για να έχετε πλήρη γνώση του. Αν δεν 
κάνουμε λάθος η Κόμισσα είναι υποψήφια βουλευτής στη 
Β’ Πειραιά στις επερχόμενες εθνικές εκλογές με την "Ένωση 
Κεντρώων" του Βασίλη Λεβέντη.
Το "Βόλεϊ Δωματίου" είναι ένα παρεξηγημένο τραγούδι. Η μου-
σική ανήκει στον Άκη Δείξιμο και οι στίχοι στον πασίγνωστο 
ράπερ Tus (κατά κόσμο Χρήστο Τούση).
Το τραγούδι αυτό ερμήνευσε στο στούντιο "για πλάκα", όπως 
δήλωσε η ίδια, η Χρύσπα. Κάποιοι όμως εν αγνοία της το 
κυκλοφόρησαν στο YouTube. Η Χρύσπα αντέδρασε, απεί-
λησε με μηνύσεις (δεν γνωρίζουμε αν η υπόθεση έφτασε στο 
δικαστήριο) και το τραγούδι δεν είναι πλέον διαθέσιμο στο 
YouTube.

Παραθέτουμε μερικούς από τους στίχους του:
"Πόσο σ’ αρέσουν τα καρφώματα με φόρα. Είσαι πρωταθλητής 
σ’ ολόκληρη τη χώρα. Και εκτός Ελλάδας έχεις σοβαρές δια-
κρίσεις. Δεν υπάρχει αγώνας που να μην ξεσκίσεις (!)". Και το 
ρεφρέν:
"Όλο για βόλεϊ δωματίου με ξεσηκώνεις. Εγώ να στη σηκώνω 
και εσύ να την καρφώνεις. Πολλές φορές μου λες πως θες να 
φέρνω κι άλλες. Να σου κρατάν τις μπάλες, να σου κρατάν τις 
μπάλες(!!!)".

Αλέκος Ζαζόπουλος- Γιάννης Αποστολίδης- Γιάν-
νης Κρητικός
Ο Αλέκος Ζαζόπουλος είναι ένας εξαιρετικός λαϊκός τραγουδι-
στής. Μεγαλύτερη επιτυχία του είναι αναμφίβολα το "Στην Υγειά 
της Αχάριστης" (Πάνος Καπίρης- Γιάννης Σκλάβενας). Το 2009 
ερμήνευσε το τραγούδι "Ελικόπτερο" σε μουσική και στίχους 
Γιάννη Καραλή.
"Θα πάρω ελικόπτερο, απόψε δραπετεύω, θα ψάχνεις τώρα να 
με βρεις στην Κρήτη και στον Έβρο. Θα πάρω ελικόπτερο, απόψε 
να γλιτώσω, θα βρω μια αγάπη αληθινή και θα το προσγειώσω".
Το τραγούδι είναι εμπνευσμένο (κυριολεκτικά) από τις κινημα-
τογραφικές αποδράσεις των Παλαιοκώστα- Ριζάι από τις φυλα-
κές Κορυδαλλού…
Ο Γιάννης Αποστολίδης δεν φοβάται τα ακραία καιρικά φαινό-
μενα:
"Αχ και να ‘βρεχε γυναίκες κι ας γινόμουν μούσκεμα, να πλημ-
μύριζαν οι πίστες και για όλους τους ξενύχτες, να ‘βρεχε ο Θεός 
δυο νύχτες" (Αβέτ Κιζιριάν- Ζωή Γρυπάρη) (Εγκρίνουμε και 
επαυξάνουμε…)
Ο Γιάννης Κρητικός έχει τις δικές του απόψεις:
"Γυναίκα Ίσον Λόττο" τραγουδάει μαζί με τον Πέτρο Ίμβριο (Π. 
Ίμβριος- Γιάννης Λιόντος).
Επίσης κάνει και ιατρικές διαγνώσεις:
"Τρελάθηκαν οι ορμόνες σου και χρήζεις θεραπείας και χρήζεις 
θεραπείας, μωρό μου είσαι στα πρόθυρα της ανισορροπίας" 
(Κώστας Κοκοτζής- Γιάννης Λιόντος).
Και δεν λέει όχι σε απιστίες:
"Πάμε να το κάνουμε το λάθος, μια ψυχή που είναι να βγει, ας 
βγει. Πάμε να το ζήσουμε το πάθος, να το ζήσουμε ως την αυγή".
Τουλάχιστον αιτιολογεί την απόφασή του:
"Μου ζητάς να σου ικανοποιήσω ό,τι δεν σου δίνει ο άντρας 
σου, άιντε τώρα εγώ να κάνω πίσω, που χαζεύω με την κορ-
μάρα σου" (Μουσική- Στίχοι: Γιάννης Λιόντος)

«Καψουροτράγουδα» και... σκυλάδικα
Η ιστορία των στίχων που ξεπέρασαν κάθε φαντασία!

ιστορίες
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απόψεις

Σ
ωστά το είπα  Κωλόπαιδα κωλοπαιδάκια, και κωλοπαιδαρά-
δες! Και βέβαια δεν είναι το ίδιο πράγμα υπάρχει διάφορα, 
μεγάλη διάφορα. Εννοώ τις λέξεις που χρησιμοποιώ  και οι 
λέξεις, όπως ο τοίχος έχουν τη δίκια τους ιστορια και σημασία.

Πολλοί από σας ίσως να χρησιμοποιούσατε άλλη λέξη  να τα περι-
γράψετε.   Ίσως να τα ονομάζατε μαλακισμένα, η  βαρεμένα.   
Μέσα στη γενικότερη ηθική και αισθητική κατάπτωση που χαρα-
κτηρίζει  την κοινωνική ατμόσφαιρα, στη σημερινή Ελλάδα,  έχει 
έρθει στην επιφάνεια ο βαθύτερος κοινωνικός οχετός.  Συμπεριφο-
ρές που κάθε κοινωνία κρατά στο περιθώριο και στους υπονόμους 
της, η κοινωνιολογία του πεζοδρομίου τις έκανε καθημερινότητα. 
Το να σε αποκαλέσουν «κωλόπαιδo»  είναι βρισιά.  Η λέξη ανα-
φέρεται κυρίως σε ένα νεαρό άτομο  που χαρακτηρίζεται από 
άσχημη, ανήθικη, αντικοινωνική συμπεριφορά.  Μια θεούσα ίσως 
να αποκαλούσε αυτό το άτομο παλιόπαιδο. Η λέξη όμως κωλό-
παιδο, δηλαδή το πρόθημα κωλο- αποδίδει την έννοια καλλίτερα. 
Μαρτυρά ότι ο τύπος βρωμάει!  
Κ-ω-λ-ό-π-α-ι-δ-ο κατά τη πρωταρχική έννοια είναι  το παιδί που 
υποθετικά συλλαμβάνεται από την παρά φύσει συνουσία. Στην 
φυσιολογική συνουσία η γυναίκα συλλαμβάνει από τον κόλπο, 
έτσι στην παρά φύσει συνουσία η γυναίκα  συλλαμβάνει υποθε-
τικά από τον πρωκτό ένα  κωλόπαιδo. Kατά συνέπεια το κωλόπαι-
δοο είναι κατώτερο, στιγματισμένο παιδί, και δεν αρέσει γενικά.
«Κωλοπαιδάκι» καίτοι είναι παράγωγο της λέξης κωλόπαιδο είναι 
μια λέξη που ακούγεται πιο αθώα. Το κωλόπαιδο σφυρηλατείτε με 
κωλοπαιδίστικες εμπειρίες και γίνεται εκ πεποιθήσεως κωλόπαιδο 
πολλών αστέρων. Το κωλοπαιδάκι είναι ίσως εκ παραδρομής η 
βλακείας μικρής έντασης κωλόπαιδοο, κωλοπαιδάκι δηλαδή. 
Ας πάμε πίσω στα  παιδικά μας χρόνια. Σκεφθείτε καλά. Θυμόσα-
στε τα κωλοπαιδάκια της τάξη σας? Τα κάνατε παρέα τα κωλόπαι-
δακια της τάξης σας;
Προφανώς και όχι… Αναμεταξύ τους κάνανε παρέα. βλέπετε  
«Όμοιος ομοίω αεί πελάζει» όπως είπε ο Πλάτωνας.  Ποια ήταν 
τα κωλοπαιδάκια? Ήταν αυτοί που μαρτυρούσαν στο δάσκαλο τη 
κάθε μικρό- ζαβολιά στη τάξη. Αυτοί που χάλαγαν τη στιγμή της 
παρέας με  τις μαλακίες που έλεγαν η έκαναν.  Ήταν άραγε τα κωλο-
παιδαικια μια ατυχή εξέλιξη μιας λανθασμένης ανατροφής απ το 
σπιτι τους? Αυτή η παιδαγωγική-κοινωνιολογική οπτική, δεν αλλά-
ζει τη πραγματικότητα κωλοπαιδάκια ήτανε. 
Έξυπνα μπορεί να ήτανε, βαθμούς κάλους μπορεί να έπαιρναν, αλλά 
ήταν επισης μονόχνοτα, άτσαλα, απροσάρμοστα, και προβλημα-
τικά Τα κωλοπαιδακια  δεν έχουν τη στοιχειώδη νοημοσύνη να σκε-
φτούν σε επίπεδο κοινωνικής συμπεριφοράς, και τίθενται εκ των 
πραγμάτων εκτός πεδίου.  Δεν κάνουν για παρέα γιατί δεν ξέρουν 
να μοιράζονται, να πειράζουν, και να αποδέχονται πειράγματα . 
Ο γενικευμένος ευδαιμονισμός που  χαρακτηρίζει πολλά κωλο-
παιδάκια  δημιουργεί έναν τύπο ανθρώπου μαλθακό και «λαπά». 
Να ένας άλλος χαρακτηρισμός με ειδική πτυχή «Λαπάς». Χωρίς να 
παίζω με τις λέξεις ένα άλλο ιδεολογικό σχήμα λόγου που εξυπη-
ρετεί την ψυχολογική μας αντίσταση στα κωλοπαιδάκια είναι και 
η γνωστή παπαριά -διότι περί παπαριάς πρόκειται. «Μην είσαι 
παπάρας λέμε». Δηλαδή, μαλακισμένος, βαρεμένος, παπάρας, 
λαπάς, κωλοπαιδάκι όλα είναι σχεδόν συνώνυμα με μικρές εξειδι-
κευμένες διαφορές, για τις όποιες δεν θέλω να σας ζαλίσω. 
Το κωλόπαιδοο έχει πλήρως ξεχάσει ότι αν η ανθρωπότητα κατά-
φερε να κάνει ορισμένα βήματα «εμπρός» κατά τους τελευταίους 
αιώνες, αυτό συνέβη χάρις στη σεβασμό στην εξουσία, παράδοση, 

και τάξη που αναγνώρισε μεν ατομικά  δικαιώματα, εξουσίες και 
ελευθερίες αλλα και συλλογικά κοινωνικά δικαιώματα.
Η  κατάσταση όμως ευμάρειας και καταναλωτικής αποχαύνωσης 
στην οποία ζούμε κατασκεύασε τα κωλοπαιδα με μόνο δικαιώ-
ματα και χωρις υποχρεώσεις . Μερικά απ αυτά τα κωλοπαιδάκια 
έφαγαν μερικές σφαλιάρες στη ζωη, ξύπνησαν, σε κάποια στιγμή 
συμμορφώθηκαν.  Πολλοι άλλοι όμως μεγάλοι σε ηλικία τώρα, 
εξελίχτηκαν, μεγάλο μπέμπηδες, άχρηστοι και ασύμφοροι στη κοι-
νωνία, κωλοπαιδαράδες με τα όλα τους.  Μερικοί μπορεί να υπο-
στηρίξουν  ότι τα κωλοπαιδάκια εξελίσσονται σε κωλοπαιδα και 
κωλοπαιδαράδες.   
Στην Ελλάδα τα κωλόπαιδα είναι χειρότερης μορφής απ αυτά στο 
Καναδά, συνέπεια της κουλτούρας  ανομίας και συμφεροντολογή-
σουν που χαρακτηρίζει την Ελληνική κοινωνία.   Η συνέπεια  της 
αρρωστημένης σχέσης ατόμου-κοινωνίας-Ελληνικού  κράτους 

δημιουργεί κωλοπαιδαράδες.  Έτσι αυτοί οι τύποι είναι κυνικοί, 
αδίστακτοι, ασυνείδητοι,  ανεγκέφαλοι που έχουν κάνει λάθος 
επιλογές. Βγαίνουν κάθε σαββατοκύριακο  και καινέ στα Εξάρ-
χεια μερικούς κάδους απορριμμάτων και αυτοκίνητα, η πάνε στο 
γήπεδο και πλακώνονται στο ξύλο με άλλους που φορούν διαφο-
ρετικό χρώμα κασκόλ απ το δικό τους.   Δεν αναγνωρίζουν ότι πρέ-
πει να υποστούν και τις όποιες συνέπειες γι’ αυτές τους τις επιλογές 
και πράξεις. Μέλημα τους η καλλίτερη κατασκευή βόμβας μολότοφ 
και σιδερογροθιάς. 
Σε πιο παλιές εποχές ίσως να τους χαρακτηρίζαμε όλους αυτούς 
τσόγλανους διαφόρων αποχρώσεων. Αλλάζει άραγε τίποτα η 
σημειολογία και το λεξιλόγιο?  
Οφείλουμε να παραδεχτούμε και όλοι είναι βαθύτατα εγωκεντρι-
κοί και ναρκισσιστικοί χαρακτήρες. Αυτό που τους  νοιάζει δεν 
είναι να έχουν μια υπεύθυνη θέση απέναντι στα πράγματα, στους 
ανθρώπους και τη κοινωνία.  Κλείνουν  τα μάτια στη καταστροφή, 
κακό, και πόνο  που προκαλούν. Μεσα στη  καταναλωτική απο-
χαύνωση στην οποία ζούμε, φτάνουμε να δεχόμαστε κάθε είδους 
τερτίπια από αυτούς. Δεχόμαστε το άλλοθι   συμμετοχής τους να 
δηλώνουν μεν παρόν αλλά στην ουσία να είναι απόντες παραγω-

γικά !
Τα  πλουσιοκωλόπαιδα κάνουν χυδαία επίδειξη της «ανωτερότη-
τας» τους, με την επίδειξη του πλούτου τους. Μου τι δίνει να βλέπω 
πλουσιοκωλόπαιδα  (τα πιο πολλά κωλοπαιδα δεν έχουν δικά τους 
χρήματα)  να κυκλοφορούν σε καινούργια αμάξια μεταμορφω-
μένα σε μεγάφωνα, με τσίτα τα  ηχεία ώστε να μην υπάρξει άνθρω-
πος που να μην προσέξει την παρουσία τους. Μόνο που  ο μόνος 
άνθρωπος που ψοφάει για να προσέξουν την παρουσία του, είναι 
αυτός που δεν  έχει παρουσία και δεν έχει καν την υποδομή για να 
την υποστηρίξει. Φυσικά τα μήντια  βαφτίζουν τη γελοιότητα των 
πλουσιοκωλόπαιδων «life style» .  
Ετσι τα πλουσιοκωλόπαιδα στις παραλίες της Μυκόνου κι όχι μόνο, 
ανοίγουν κιβώτια με σαμπάνιες για τα  νυμφίδια (βλέπε  βιζιτούδων 
στο εγγύς μέλλον)που τους ακολουθούν. Βεβαία τα νυμφίδια δεν 
έχουν καν την αξιοπρέπεια να παραδεχτούν αυτό που είναι αρέ-

σκονται στο ονομα που τους έδωσαν τα μήντια «κοσμικές».  Τώρα 
θα μου πείτε πως ζηλεύω οπ δεν είμαι και εγώ εκεί να χαρώ και 
εγώ τα λαχταριστά φτηνά νυμφίδια.  Δεν έχετε και τελείως άδικο, 
δεν έκανα ποτέ αυτή τη ζωη, και  παρ όλο είμαι φτιαγμένος (όπως η 
σαμπάνια)  για πιο εκλεπτυσμένες απολαύσεις  αναρωτιέμαι καμία 
φορά τι έχασα.
Στη πραγματικότητα αυτή η «ελίτ», των πλουσιοκωλόπαιδων  
έρχονται  στη παραλία, και προσπαθούν να τη μετατρέψουν σε  
ιδιωτική, με θόρυβο, επίδειξη, και μέθη.   Όχι δεν είναι μεθυσμέ-
νοι απ τη μέθη της χαράς, του κεφιού και της δροσερής μπύρας το 
καλοκαίρι στη παραλία.  Είναι μεθυσμένοι από την «ανωτερότητα» 
τους. Αυτοί φορούν μαγιό και έχουν  τσάντα παραλίας ενός επώ-
νυμου (Gucci?).  Κοιτάζουν υποτιμητικά τη «φτήνια» του no name 
bathing suit ενώ ο άλλος φιλαράκος μετράει  τα ψιλά στην τσέπη 
του να πληρώσει  για ένα  φραπέ.   Το Κωλοπαιδάκι με το μοδάτο 
μαγιό, μπορεί να εντυπωσιάζει τις γκόμενες αλλά αν δεν ξοδέψει  
για αυτές δεν θα του καθίσουν. Τώρα αν αυτό είναι παρηγοριά η 
δικαιολογία για τα φουκαραδάκια δεν είμαι σίγουρος.  Ανεξάρ-
τητα της απάντησης τα κωλοπαιδάκια και τα κωλοπαιδα δεν τα 
πάω με τίποτα!

ΚΩΛΟΠΑΙΔΑ, ΚΩΛΟΠΑΙΔΑΚΙΑ, 
ΚΩΛΟΠΑΙΔΑΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙΑ 

ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ME ENA ΥΠΕΡΟΧΟ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ 
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΑΛΛΟ ΕΝΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΙ ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Ά
λλο ένα όμορφο Κυπριακό Φεστιβάλ έζησε ο ελ-
ληνισμός του Τορόντο το περασμένο Σαββατο-
κύριακο στο χώρο όπου στεγάζεται η Κυπριακή 
Κοινότητα. Από την πρόεδρο, κα Ειρήνη Ραμφά-

λη, όπως και τα μέλη του Συμβουλίου της, τους κυρίους Νί-
κο Χατζηγιάννη και Νίκο Λαγούδη, αλλά και τους υπολοί-
πους καθώς και τους εθελοντές είχαν διοργανώσει τα πά-
ντα στην εντέλεια ώστε οι εκατοντάδες των επισκεπτών να 

φάνε καλό –πολύ καλό- φαγητό (ρε αδέλφια τι σεφταλιές 
και λουκουμάδες ήταν αυτοί;). Όλοι χόρεψαν, τραγούδη-
σαν  με την υπέροχη ορχήστρα Galaxy, συναντήθηκαν με 
φίλους που ακόμα κι αν ζούμε στην ίδια πόλη χανόμαστε 
καμιά φορά.
Τα παραδοσιακά κυπριακά χορευτικά όλων των ηλικιών 
καταχειροκροτήθηκαν γιατί το άξιζαν. Σ’ αυτό το σημείο 
θα ήθελα να σταθώ στο πόσο αγαπημένοι κι οργανωμένοι 

είναι οι Κύπριοι του Τορόντο. Είναι ένα πραγματικό παρά-
δειγμα. Για αυτό είναι εξοφλημένο και σχεδόν καινούριο το 
κτίριο τους και φροντίζουν την κοινότητα τους σαν το σπίτι 
τους. ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ!
Αρκετοί επίσημοι έδωσαν παρών μεταξύ των οποίων ο 
πανταχού παρών Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Τζιμ Καρύ-
γιαννης και οι Βουλευτές Άρης Μπαμπικιάν και Πήτερ 
Τάμπουνς. Να είστε όλοι καλά και του χρόνου με υγεία ! 

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Τα μπουζούκια KINGS
Η κα Ειρήνη Ραμφάλη, αεικίνητη πρόεδρος της 

Κυπριακής Κοινότητας
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Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ

Η κα Μάρθα Χέντη έδωσε το παρώνΗ παρέα της κα Νάνσυς Αθανασοπούλου-Μυλωνά

Από τα αριστερά: Ο κ. Δημήτρης Καρύγιαννης, Δημοτικός Σύμβουλος, η κα Ειρήνη Ραμφάλη, 
πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας, ο π. Φίλιππος, ο κ. Νίκος Χριστοφορίδης, ο Βουλευτής, κ. 

Άρης Μπαμπικιάν, ο Βουλευτής κ. Πήτερ Τάμπουνς
Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον πρόεδρο της 

Παμμακεδονικής, κ. Γιώργο Παπαδάκη

Ο π. Φίλιππος έδωσε το παρών Ο κ. Τεντ Κουτσογιαννόπουλος με την παρέα του

Η παρέα του κ. Γιώργου Γκέκα Ο κ. Γιώργος Αζέλης με τη σύζυγο του

Η κα Μαρία Φραγκεδάκη, πρώην Δημοστική Σύμβουλος, έδωσε 
για άλλη μία χρονιά το παρών στο Κυπριακό Φεστιβάλ

Η παρέα με τους κυρίους Πετρή, Ιγνατίου και Χατζηγιάννη

Ο κ. Γιάννης Πετρής με την παρέα του ίσως να ήταν η πιο κεφάτη παρέα 
όλου του φεστιβάλ

Οι κύριοι της φωτογραφίας έψησαν τις λαχταριστές λιχουδιές του φεστιβάλ
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ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΗΣ ΕΑΥΤΟ 
ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κιλκίς, κ. Αλέξανδρος 
Τσικουρλής με την σύζυγο του κα Άρτεμη

Ο κ. Στέλιος και η κα Τζανετ Κοντοπίδη

Ο κ. Δημήτρης Νάσκος, πρόεδρος του Συλλόγου 
Καστοριάς και Περιχώρων μετά της συζύγου του Ο κ. Γιάννης Πετρής με τον κ. Νίκο Μάντη

Η κα Ρούλα και ο κ. Στάθης Μιχαηλίδης 
με την κα Πένυ Κόντος

Ο κ. Μιχαλόπουλος με τους κυρίους Λαγούδη και Χατζηγιάννη
Η πρόεδρος κα Ειρήνη Ραμφάλη, με την κα Νάνσυ 
Αθανασοπούλου-Μυλωνά και την κα Χατζηγιάννη

Η κα Λούση Γρηγοριάδου έδωσε το παρών

Ο κ. Μπέλλης Ευάγγελος, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Παπαγιάννης-Φλώρινα 
«Λυγκιστής», μετά της συζύγου του και ο κ. Γιώργος Αντωνόπουλος του 

Συλλόγου Μεσσηνίας μετά της συζύγου του

Ο κ. Τεντ Κουτσογιαννόπουλος, με την κα Πένυ Κόντος 
και τον κ. Θανάση Κουρτέση

Ο κ. Τάσσος Μιχαλόπουλος με την σύζυγο του και την παρέα τους.

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργος Παπαδάκης, με τα μέλη του Δ.Σ., κ. Τάκη 
Μεδίτσκο (μετά της συζύγου του), την κα Ελένη Βρετάνου και την Συντονίστρια 

Εκπαίδευσης Καναδά, κα Μίρκα Λυχνάκη

Η παρέα του κ. Στάθη Μιχαηλίδη

Ο κ. Βασίλειος και η κα Ισιδώρα Λάζου με τον κ. Αντώνη
 και την κα Ντόρα Φυσέντζου
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Παρασκευή 28 Ιουνίου 
• Εύρεση Τιμίων Λειψάνων Αγίων Αναργύρων 

Κύρου και Ιωάννου
• Οσίου Γερμανού του Ρώσου

Σάββατο 29 Ιουνίου
• Αποστόλων Πετρου και Παύλου

Κυριακή 30 Ιουνίου
• Σύναξις των Αγίων 12 Αποστόλων
• Αγίου Μελίτωνος μάρτυρος

Δευτέρα 1 Ιουλίου
• Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων
• Αγίου Μαυρικίου
• Canada Day

Τρίτη 2 Ιουλίου
• Κατάθεσις της τιμίας Εσθήτος της παναγίας 

Θεοτόκου εν Βλαχερναίς
• Ιουβεναλίου πατριάρχου Ιεροσολύμων

Τετάρτη 3 Ιουλίου
• Αγίων Ανατολίου και Ευλαμπίου
• Αγίου Υακίνθου μάρτυρος

Πέμπτη 4 Ιουλίου
• Ιερομαρτύρων Δονάτου Θεοφίλου Θεοδότου και 

Θεοδώρου
• Μαρτύρων Κυπρίλλης και Αρόας
• Λουκίας και Απολλωνίου

Συναξάρι ποια αγαπημένα, γνωστά σας πρόσωπα γιορτάζουν

(ονομαστική εορτή) σήμερα, αύριο και όλη την εβδομάδα

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
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ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ KOSTAS 
MEAT MARKET KAI KOSTAS BAKERY 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΩΣΤΑ 

Α
πό τις 10πμ μέχρι τις 4μμ πολλά αυτοκίνητα και δεκά-

δες Έλληνες κι Ελληνίδες επισκέφθηκαν το παρκινγκ 

των γνωστών κι αγαπητών επιχειρήσεων του KOSTAS 

GREEK PLAZA κι ενίσχυσαν τον έρανο που διοργά-

νωσε σε μορφή BBQ ο κ. Στηβ Μαργαρώνης, με σκοπό «να νική-

σουμε τον καρκίνο». Μάλιστα, όλα τα έσοδα δίνονται στο Princess 

Margaret Foundation UHN.

Πράγματι, όλοι έμειναν έκπληκτοι από την πληθώρα του εκλεκτού 

φαγητού και γλυκών με αναψυκτικά που προσφέρθηκαν ΔΩΡΕΑΝ 

σε όλους όσους ήρθαν κι υποστήριξαν τον έρανο. ΜΠΡΑΒΟ σε 

όλους γιατί δείχνουμε σαν Έλληνες πόσο κοινωνικά είμαστε ανα-

μεμειγμένοι με οργανισμούς, νοσοκομείο, ιδρύματα κ.λπ. με 

σκοπό να βοηθάμε τον συνάνθρωπο μας.

Δεν χρειάζονται μόνο ΜΠΡΑΒΟ, αλλά επειδή υπάρχουν μιμητές 

τέτοιων παρήγορων εκδηλώσεων όλοι πρέπει να συνεισφέρουμε. 

Συγχαρητήρια και του χρόνου.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Η οικογένεια Στηβ Μαργαρώνης

Ο κ. Ανδρέας Ανδρικόπουλος έδωσε κι αυτός το παρών 
για να βοηθήσει σε αυτή τη μάχη

Ο κ. Κώστας Μαργαρώνης ζωγράφισε κι αυτός κάτι σημαντικό στο χέρι του

Όλα ήταν έτοιμα από νωρίς για να υποδεχτούν τις δεκάδες των 
φίλων που πέρασαν. Προφορά του KOSTAS MEAT MARKET & 

BAKERY υπήρχε πολύ καλό φαγητό

Η ομάδα Μαργαρώνης και η ομάδα «Χαμόγελο Ζωής» ένωσαν τις δυνάμεις τους

Ο κ. Κώστας Μαργαρώνης με την σύζυγο κα Γιούλα του και δύο από 
τα παιδιά, τον κ. Στηβ και τον κ. Γιάννη
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ΚΑΙ ΣΤΗΒ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΜΑΖΕΨΑΝ 
ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Ο κ. Στηβ Μαργαρώνης με τους γονείς του

Ο κ. Κώστας Μαργαρώνης με την αγαπημένη του σύζυγο

Η εντυπωσιακή αρτίστα που ζωγράφιζε 
δωρεάν τα παιδάκια

Ο κ. Θοδωρής Τσουκαλάς, γνωστός 
εισαγωγέας γευστικών ελληνικών 

προϊόντων

Ο κ. Στηβ Μαργαρώνης με την γυναίκα του 
και τον πατέρα του

Ο κ. Κώστας Μαργαρώνης με τον κ. Δημήτρη Νάσκο

O κ. Κώστας Μαργαρώνης με τον γιο του κ. Στηβ 
Μαργαρώνη, είναι πάντα κοντά στην φιλανθρωπία

Ο διοργανωτής της υπέροχης αυτής ιδέας 
για το bbq «Με Σκοπό να Κερδίσουμε 
τον Καρκίνο», κ. Στηβ Μαργαρώνης. 

ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΗΒ

Οι κυρίες Στέλλα Παπαδόπουλος, Πένυ Κόντος και Sadie 
Tessman από το «Χαμόγελο Ζωής»
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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

Παραδοσιακό γλέντι το 1960Σκύρος 1935 Σε εκκλησία στο χωριό Βασιλική στην Καλαμπάκα το 1961

Ακτή Μιαούλη στο Πειραιά

Στο κέντρο της Αθήνας το 1900

Ο λόφος του Στρέφη το 1870

Πειραιάς 1970

Η Βασιλική Οικογένεια το 1946

Καφενείο στα Χανιά

O Νίκος Ξυλούρης και η Μελίνα Μερκούρη
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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

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 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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Τ
ο παράξενο δυστύχημα συνέβη στο Quebec του Καναδά, όταν το αυτοκινούμενο 
τροχόσπιτο (RV) ανέβηκε με μεγάλη ταχύτητα τη ράμπα φόρτωσης και απογειώθηκε, 
για να προσγειωθεί με δύναμη στο κατάστρωμα του φέρι, που είχε αποπλεύσει λίγο 
πριν.  Το video δείχνει επιβάτες να περπατούν στο κατάστρωμα των οχημάτων την 

ώρα που το φέρι αποπλέει, ενώ στο βάθος διακρίνεται το RV να έρχεται με πολλά χιλιόμε-
τρα στην απότομη κατηφόρα πριν το ντόκο. Όταν απογειώνεται στη ράμπα, οι πεζοί επιβά-
τες, ακούγοντας το θόρυβο και τα κορναρίσματα, τρέχουν όπως-όπως να καλυφθούν. Τελικά 
γλιτώνουν (σχεδόν) όλοι, ενώ το RV συντρίβεται και ο ευσυνείδητος οδηγός του, ο 40χρονος 
Eric Belec, που κόρναρε για να ειδοποιήσει, σκοτώνεται. Κατά το CBS News, η αστυνομία 
πιστεύει πως το RV υπέστη κάποια μηχανική βλάβη – πιθανώς κολλημένο γκάζι ή/και σπα-
σμένα φρένα σε συνδυασμό με τον κατηφορικό δρόμο. 

Καναδός γιατρός, ο οποίος εξειδικευό-
ταν στην εξωσωματική γονιμοποίηση 
διεγράφη χθες, Τρίτη, από τον ιατρικό 

σύλλογο, επειδή είχε χρησιμοποιήσει το δικό 
του σπέρμα ή το σπέρμα άλλων δωρητών κι 
όχι του συζύγου της γυναίκας ή του δότη που 
είχε επιλεγεί εκ των προτέρων στις εξωσω-
ματικές γονιμοποιήσεις που έκανε επί δεκα-
ετίες στην κλινική του στην Οτάβα. Η συμπε-
ριφορά του Μπέρναρντ Νόρμαν Μπάρουιν, 
ηλικίας σήμερα 80 ετών, κρίθηκε «αποτρό-
παιη» και «κατακριτέα» από την πειθαρχική 
επιτροπή του ιατρικού συλλόγου του Οντά-
ριο. Αυτός διεγράφη από τις τάξεις του και 
καταδικάστηκε στην καταβολή προστίμου 

10.000 δολαρίων Καναδά. Ο γιατρός δεν 
παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως, ωστόσο οι 
δικηγόροι του δήλωσαν ότι δεν θα προσφύ-
γει κατά της ποινής. Ο Μπάρουιν είχε ήδη 
σταματήσει να ασκεί την ιατρική από το 2014, 
έπειτα από μια πρώτη πειθαρχική δίωξη που 
του είχε ασκηθεί. Τότε είχε κριθεί ένοχος για 
την υποβολή σε εξωσωματική γονιμοποίηση 
τριών γυναικών με το σπέρμα άλλου δότη 
κι όχι με αυτό του συζύγου/συντρόφου της 
γυναίκας ή αυτό του δότη που είχε επιλεγεί 
από πριν, επικαλούμενος εκείνη την εποχή 
εσφαλμένο χειρισμό. Ωστόσο έκτοτε αποτε-
λεί στόχο συλλογικής προσφυγής στη δικαι-
οσύνη για μια σειρά από γεννήσεις.

Το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας 
ανακοίνωσε ότι ανανέωσε «τον 
κατάλογο των τρομοκρατικών οργα-

νώσεων» επισημαίνοντας ότι «για πρώτη 
φορά προστέθηκαν δύο ακροδεξιές ομά-
δες που έχουν παρουσία στον Καναδά: 
η Blood and Honor (Αίμα και Τιμή) και 
η Combat 18 (Μάχη 18)». Η Blood and 
Honor ιδρύθηκε το 1987 στη Βρετανία και 
«είναι ένα διεθνές δίκτυο νεοναζί, η ιδεο-
λογία του οποίου βασίζεται στο εθνικο-
σοσιαλιστικό δόγμα της ναζιστικής Γερμα-
νίας», επεσήμανε το υπουργείο. «Το ένο-
πλο παρακλάδι» της οργάνωσης αυτής, 
το Combat 18 (C18) έχει διαπράξει από 
τη δεκαετία του 1990 φόνους και βομ-
βιστικές επιθέσεις στην Ευρώπη και τις 
ΗΠΑ, σύμφωνα με τις καναδικές αρχές, οι 
οποίες αναφέρθηκαν συγκεκριμένα στην 
βομβιστική επίθεση το 2012 εναντίον ενός 
κτιρίου όπου διέμεναν Ρομά στην Τσεχία. 
Ο Καναδάς έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρα-
τικές» περίπου 60 οργανώσεις σε όλο τον 
κόσμο, η μεγάλη πλειονότητα των οποίων 
συνδέονται με το τζιχαντιστικό κίνημα. 

Έψαχνε το βιολογικό της πατέρα και 
ανακάλυψε το μυστικό ενός γιατρού 
που σόκαρε τον Καναδά

Για πρώτη φορά δύο ακροδεξιές 
ομάδες στον κατάλογο των 

«τρομοκρατικών οργανώσεων»

Η Κίνα σταματάει τις εισαγωγές κρέατος 
από τον Καναδά

Τις εισαγωγές κρέατος από τον Καναδά 
αποφάσισε να αναστείλει η Κίνα, εν 
μέσω των τεταμένων εμπορικών σχέ-

σεων των δύο χωρών. Η είδηση έγινε γνω-
στή από την καναδική εφημερίδα «National 
Post», η οποία επικαλείται εκπρόσωπο από 
την κινεζική πρεσβεία. Ο Κινέζος διπλω-
μάτης εξήγησε, χαρακτηριστικά, ότι η 
απόφαση ελήφθη λόγω του εντοπισμού 
της ουσίας «ρακτοπαμίνη» σε φορτίο με 
καναδικό χοιρινό. Πρόκειται για μία ουσία, 
η οποία είναι απαγορευμένη στην Κίνα, 
παρότι στον Καναδά επιτρέπεται κανονικά. 
Από την πλευρά της, η Οτάβα απέφυγε να 
σχολιάσει την κινεζική απόφαση, αναφέρο-
ντας ωστόσο, ότι οι επίσημες αρχές διερευ-
νούν υπόθεση «μη αυθεντικών πιστοποιή-
σεων». Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κίνα είναι 
ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας κανα-
δικού χοιρινού, ενώ οι κινεζικές εισαγωγές 
βοδινού κρέατος ανέρχονται σε 63 εκατομ-
μύρια δολάρια ετησίως.

Νεκρός ο άνδρας που έπεσε από 
φέρι στο Κεμπέκ με τροχόσπιτο
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Viki Odintcova: 
H υπερβολή
του Instagram

Η 24χρονη Viki, 
είναι μοντέλο 
τεράστιου 
βεληνεκούς 
και μεγάλη 
υποστηρικτής του 
υγιεινού τρόπου 
ζωής, αφού όπως 
λέει «παίρνει την 
γυμναστική πολύ 
στα σοβαρά» κι αυτό 
φαίνεται πάνω στο 
τέλειο κορμί της.

Έγινε πολύ γνωστή 
στο Instagram 
βασίλισσα όταν 
κρεμάστηκε από 
ένα πανύψηλο 
ουρανοξύστη στο 
Ντουμπάι χωρίς 
κανένα εξοπλισμό 
ασφαλείας, για 
να πάρει το τέλειο 
πλάνο. Η Viki 
Odintcova έσκυψε 
έξω από την κορυφή 
του πύργου cayan 
στο Ντουμπάι, και 
κρεμάστηκε μόνο 
από το χέρι του 
βοηθού της. Πολλοί 
followers έμειναν 
έκπληκτοι από αυτή 
της την κίνηση.

Η Ρωσίδα βασίλισσα 
Instagram, ο 
οποία έχει πάνω 
από 5 εκατομμύρια 
οπαδούς σε 
μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, 
παραδέχθηκε 
ότι ήταν λίγο 
νευρική πριν από 
την ακροβατική 
επίδειξη.
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Ο 
λόγος γ ια 
τον Ευριπί-
δη Νιάκα-
ρη, αδελφό 

του γνωστού μοντέ-
λου με διεθνή καριέ-
ρα Στέλιου Νιάκαρη. 
Και εκείνος έχει αρ-
χίσει δειλά δειλά να 
κάνει τα δικά του βή-
ματα στον χώρο του 
modeling και όχι μό-
νο.Τον έχουμε δει η-
δη σε φωτογραφή-
σεις αρκετών Ελλήνων 
σχεδιαστών και σε κα-
ταλόγους με ρούχα και 
μαγιό. Με το look του 
να γίνεται ολοένα και 
καλύτερο όσο μεγα-
λώνει ο Ευριπίδης έχει 
πάρει τα ίδια γονίδια 
με τον Στέλιο και αρκε-
τά συχνά πλέον δημι-
ουργεί εντυπώσεις με 
το καλλίγραμμο κορμί 
και τις υπέροχες φω-
τογραφίες που ανεβά-
ζει στο Instagram.

Όταν η Κολέτσα 

φοράει μαγιό… 

Η Χριστίνα Κολέτσα είναι από 
τις πολύ sexy κυρίες της ελλη-
νικής showbiz και οι άνδρες 
παθαίνουν πλάκα με την εμφά-
νιση της.
Το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά 
και πολλά κορίτσια έχουν ξεκι-
νήσει τις αναρτήσεις με μαγιό 
στο Instagram.
Η Χριστίνα Κολέτσα διαθέτει 
ένα εξαιρετικό καλλίγραμμο 
κορμί που δε φοβάται να επι-
δεικνύει στα social media και 
να δείχνει και διάφορες στιγ-
μές της στην παραλία

Ένα δώρο από τον 

Δώρο

Tον γνωρίσαμε ακριβώς πριν 
ένα χρόνο,τον γνωρίσαμε οι 
περισσότεροι τουλάχιστον 
μέσα από την συμμετοχή του 
στο παιχνίδι του Σκάϊ «Power 
Love» και μάλιστα ανήκει στα 
πρόσωπα εκείνα που απα-
σχόλησαν ιδιαίτερα τόσο 
με την εμφάνιση του άλλα 
και πολλά άλλα γεγονότα. O 
Δώρος συνεχίζει να μας απα-
σχολεί ευτυχώς ευχάριστα,-
μπορεί μετά την αποχώρηση 
του να μας απασχόλησε για 
την προσωπική του ζωή

Η φωτογραφία που εκτό-
ξευσε τις θερμοκρασίες στα 
ύψη.
Η Μαρία Κορινθίου “χτύ-
πησε” ξανά στο instagram, 
ανεβάζοντας φωτογραφία της 
όπου μαγειρεύει φορώντας 
λευκά δαντελωτά εσώρουχα, 
με τα likes να πέφτουν βροχή!

Κλέβει καρδιές ο 
αδερφός γνωστού 
μοντέλου

Κουκλάρα μπασκετμπολίστρια 
με εκπομπή στο κανάλι του 
Μαρινάκη

«Φωτιά» στην 

κουζίνα η 

Κορινθίου

Η 
Τίνα Μελά έχει μονοπωλήσει το ενδι-
αφέρον των ανθρώπων που ασχολού-
νται με την ομορφιά, καθώς πρωτα-
γωνίστησε σε πολλά editorial μόδας, 

όμως γρήγορα ξεχώρισε και στον χώρο του πε-
νταγράμμου. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα 
χορού και φωνητικής και ξεδιπλώνει τα ταλέντα 
της στη σκηνή, κάνοντας αρκετούς θαυμαστές 

της να την ακολουθούν πιστά όπου και αν εμ-
φανίζεται. Πολύ γρήγορα κέρδισε την μάχη της 
πίστας στις πίστες με την εκρηκτική της εμφάνι-
ση, την οποία τονίζει με τα κατάλληλα ρούχα, και 
αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για να μονοπωλεί 
το ενδιαφέρον. Σκέτη κόλαση είναι τα προφίλ 
στα κοινωνικά δίκτυα της γνωστής τραγουδί-
στριας Τίνα Μελά.

Τίνα Μελά: Το κορμί που χαίρεσαι να 
θαυμάζεις

Η 
Ζωή Δημητρά-
κου θα έχει τη 
δική της εκπο-
μπή στο κα-

νάλι του Βαγγέλη Μαρι-
νάκη, η οποία θα ασχο-
λείται με θέματα διατρο-
φής, υγείας και ομορ-
φιάς.
Η εκθαμβωτική Ζωή 
Δημήτρακου, που ήταν 
μέλος της Εθνικής Ομά-
δας και έχει σταματή-
σει το επαγγελματικό 
μπάσκετ την τελευταία 
διετία, επιστρέφει στην 
καθημερινότητά μας, 
από άλλο πόστο.
Η πρώην παίκτρια θα 
έχει τη δική της εκπομπή 
στο νέο κανάλι του Βαγ-
γέλη Μαρινάκη, η οποία 
θα ονομάζεται «Vita» 
και θα αφορά τη δια-
τροφή, τη γυμναστική, 
τη ψυχολογία και την 
ομορφιά.
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Η 
αστυνομικός α-
πό τη Βραζιλία, 
Mari Ag, έχει κα-
ταφέρει να τρα-

βήξει πάνω της τα βλέμματα 
13.000 χρηστών του διαδι-
κτύου που την ακολουθούν.

Όπως λέει η ίδια, αρκετοί 
είναι αυτοί που της έχουν 
κάνει πρόταση γάμου μέσω 
ίντερνετ.

Ωστόσο η Mari έχει αναφέ-
ρει πως από μικρή ήθελε να 
εργαστεί ως αστυνομικός 
ώστε να προστατεύσει την 
πολύπαθη κοινότητά της από 
τη βία των συμμοριών, καθώς 
«η χώρα μου είναι σε κατά-
σταση εμφυλίου πολέμου 
εδώ και πολλά χρόνια».

Κ
ατ’ ιδίαν συνά-
ντηση με τον Κρι-
στιάνο Ρονάλντο 
στο ιδιωτικό του 

σκάφος στο Ναυαρίνο της 
Μεσσηνίας είχε ο Μαου-
ρίτσιο Σάρι, ο οποίος ανέ-
λυσε στον Πορτογάλο σού-
περ σταρ τις πρώτες του 
σκέψεις για τη Γιουβέντους 
της επόμενης σεζόν!

Σύμφωνα με τη Gazzetta 
dello Sport, ο Ιταλός τεχνι-
κός που επέστρεψε στην 
πατρίδα του έπειτα από 
μια σεζόν στην Τσέλσι και 
την Premier League, ταξί-
δεψε στη Μεσσηνία προ-
κειμένου να μιλήσει με τον 
CR7 και να του αναλύσει 
ορισμένα πράγματα που 
έχει ήδη σκεφτεί για το χτί-
σιμο της ομάδας στη μετά 
– Αλέγκρι εποχή.

Πήγε στο Ναυαρίνο ο Κριστιάνο

Δ
εκατέσσερις 
μήνες μετά 
την απόκτη-
ση των διδύ-

μων της η Άννα Κουρνί-
κοβα επιδεικνύει τις ά-
ψογες αναλογίες της.
Το πρώην Νο 8 της 
παγκόσμιας κατάταξης 
στο τένις βάζει το σέξι 
μαγιό της και τα δωδε-
κάποντά της και ανεβαί-
νει σε τραπέζι χορεύο-
ντας έξαλλα. Παράλληλα, 
καταφέρνει να αναστα-
τώσει τους θαυμαστές 
της που παρά τα σχεδόν 
18 χρόνια σχέσης με τον 
Ενρίκε Ιγκλέσιας ακόμη 
αποτε λε ί αν τ ικε ίμενο 
πόθου για τους άνδρες ανά 
τον πλανήτη.

Η Βραζιλιάνα αστυνομικός που 
έχει τρελάνει τα social media

Η Τζορτζίνα… «φωτιά»

Τ
ο ζεύγος Ρονάλντο απολαμβά-

νει τις διακοπές του στο Σεν 

Τροπέ.

Οι χλιδάτες διακοπές του Κρι-

στιάνο Ρονάλντο και της Τζορτζίνα 

Ροντρίγκεζ σε πολυτελές σκάφος στο Σεν 

Τροπέ συνεχίζονται.

Η σύντροφος του Πορτογάλου σταρ 

έκλεψε την παράσταση με το αποκαλυ-

πτικό της μπικίνι, ενώ το ζεύγος δημο-

σίευσε μια φωτογραφία που φιλιούνται 

με τον άσο της Γιουβέντους να γράφει 

«Αγάπη μου».

Ανεβάζει τη θερμοκρασία η Άννα 
Κουρνίκοβα με το σέξι μπικίνι της
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Αγνή, άγονη και ανέγγιχτη. Σχεδόν 
ξεχασμένη. Σαν θαλασσινή νύμφη, με 
χρώματα μαγευτικά, σχεδόν εξωτικά. Η 
Κάσος ανοίγει την αγκαλιά της σε όλους, 
τους καλοταΐζει, τους καλοποτίζει και 
τους καλομαθαίνει με την φιλόξενη 
ομορφιά της.

Π
ώς είναι όταν είσαι ξαπλωμένος σε μία 
ερημική παραλία, ντάλα μεσημέρι, με 
τον ήλιο να σε βαράει από πάνω μέ-
χρι κάτω, με τα μάτια κλειστά και με 

μοναδικούς ήχους τα τζιτζίκια και το αργόσυρτο 
κύμα; Πώς είναι όταν μετά την παραλία καταλή-
γεις σε ένα μικρό, οικογενειακό ταβερνάκι που 
μυρίζει τηγανιτά μπαρμπούνια, τα οποία είναι 
και το μόνο έδεσμα που έχεις να επιλέξεις, και ο 
ιδιοκτήτης σε υποδέχεται σα να είσαι παιδί του; 
Και το βράδυ, πώς είναι όταν κάθεσαι κατάχα-
μα σε μία προβλήτα στο μικρό λιμάνι, με τον ζε-
στό αέρα να σου χαλάει τα μαλλιά αλλά να μην 
σε νοιάζει γιατί είναι τόσο μα τόσο ωραία; Αυτή 
είναι η Κάσος.
Το νοτιότερο νησί των Δωδεκανήσων, ανά-
μεσα στην Κρήτη και την Κάρπαθο, κατοικεί-
ται από όλα κι όλα 1.000 άτομα. Από αυτά 
είμαι σίγουρη, χωρίς να χρειάστηκε να το ψάξω 
παραπάνω, πως τα 999 ασχολούνται με το 
ψάρεμα. Είτε είναι καραβοκύρηδες, ή ταβερ-
νιάρηδες ή απλά ψαράδες, όλοι έχουν μία μικρή 
ή μεγάλη ιδέα από το πλέον παραδοσιακό 
«σπορ» του νησιού, ακόμα και οι γυναίκες.

Το νησί…
Πρωτεύουσα της Κάσου είναι το Φρυ που απο-
τελεί και το λιμάνι του νησιού, στο βόρειο τμήμα 
του. Μια σταλίτσα μικρό χωριουδάκι είναι το 
Φρυ, το όνομα του οποίου μάλλον προέρχεται 
από την λέξη «φρύδι», λόγω του σχήματός του. 
Ξεχωρίζει, όμως, για την παραδοσιακή, νησιω-
τική αρχιτεκτονική του με τα καλοδιατηρημένα 
δίπατα αρχοντικά. Είναι, άλλωστε, και το μέρος 
που επιλέγουν οι περισσότεροι επισκέπτες του 
νησιού για διαμονή, καθώς είναι περισσότερο 
ανεπτυγμένο τουριστικά από τα υπόλοιπα, δια-
θέτει ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια 
καθώς και χαριτωμένα ταβερνάκια. Στο Φρυ βρί-
σκεται και η Μπούκα, ένα μικρό, πανέμορφο 
λιμανάκι, στο οποίο προσαράζουν τα ψαρο-
κάικα του νησιού, δημιουργώντας έτσι την πιο 
γραφική τοποθεσία της Κάσου. Και δίπλα στην 
Μπούκα κλέβει την παράσταση η εντυπωσιακή 
εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος Τριμυθούντος 
του Θαυματουργού, πολιούχου του νησιού. Με 
αυτήν μόνο το εικόνα, η οποία είναι και η πρώτη 
που αντικρίζει κανείς πατώντας το πόδι του στο 
νησί, δημιουργείται στον επισκέπτη μία ολο-
κληρωμένη άποψη για το τι πρόκειται να βιώσει 
κατά την διαμονή του εκεί.
Η’ σχεδόν ολοκληρωμένη, αν δεν έχει ακόμα 
δει τις παραλίες της Κάσου, οι οποίες αξίζουν 
ειδικής μνείας και θα την έχουν παρακάτω.
Ιστορικά η Κάσος έχει και αυτή να προσθέσει 
το δικό της λιθαράκι στην μακρά διαδρομή της 
χώρας μας. Τα αρχαιοελληνικά ευρήματα, τα 
οποία μπορεί να θαυμάσει κανείς στην ειδική 
αίθουσα του προσφάτως ανακαινισμένου 
Δημαρχείου του νησιού στο Φρυ, τοποθετούν 
τους πρώτους κατοίκους της Κάσου (πιθανό-
τατα Φοίνικες) στα προϊστορικά χρόνια. Λέγε-

ται, μάλιστα, πως το νησί έλαβε μέρος και στον 
Τρωικό πόλεμο χάρη στην ισχυρή ναυτική του 
δύναμη, ενώ αργότερα, στα κλασικά χρόνια, 
συμπεριλήφθηκε στην Αθηναϊκή Συμμαχία.
Κατακτήθηκε και αυτό από Ρωμαίους, Βυζαντι-
νούς και Ενετούς, και όπως όλα σχεδόν τα γύρω 
νησιά γνώρισε μεγάλες καταστροφές. Στην Επα-
νάσταση του 1821, ο στόλος της Κάσου ενί-
σχυσε όσο μπορούσε τον αγώνα, ενώ το 1824 
έμελλε να υποστεί την χειρότερη δυνατή κατα-
στροφή, καθώς οι Τούρκοι έκαψαν όλο το νησί 
και σκότωσαν όλον τον πληθυσμό του. Όπως 
όλα τα Δωδεκάνησα, έτσι και η Κάσος, ενσωμα-
τώθηκε στην Ελλάδα το 1948.
Κλείνοντας αυτήν την σύντομη ιστορική παρέν-
θεση και παραμένοντας στον ηπειρωτικό κορμό 
του νησιού, ανηφορίζουμε σιγά-σιγά προς το 
Αρβανιτοχώρι και την Αγία Μαρίνα. Πρόκει-
ται για δύο από τους μεγαλύτερους οικισμούς 
του νησιού, η Αγία Μαρίνα μάλιστα είναι μεγα-
λύτερη από το Φρυ, ο ένας γραφικότερος από 
τον άλλον. Στο μεν Αρβανιτοχώρι, στις ρίζες των 
βουνών της Κάσου, αξίζει κανείς να βρεθεί για 
να επισκεφθεί το εξαιρετικό Λαογραφικό Μου-
σείο του νησιού, που στεγάζεται σε μια παλιά 
οικία αποτελούμενη από δύο παραδοσιακά 
διαμορφωμένα και διακοσμημένα δωμάτια, 
ένα υπνοδωμάτιο και τον χώρο του σαλονιού. 
Κατά τα άλλα, το ίδιο το χωριό είναι πανέμορφο, 
με τα λευκά του σπιτάκια, τις περιποιημένες 
αυλές και τα πλακόστρωτα σοκάκια να αποδει-
κνύουν έμπρακτα την αγάπη των κατοίκων για 
τον τόπο τους.
Στην δε Αγία Μαρίνα, απλωμένη στις κορυφές 
των βουνών, αξίζει να απολαύσετε την μονα-
δική θέα όταν δύει ο ήλιος. Εκεί θα θαυμάσετε 
τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά, τις άσπρες 
εκκλησίες με τους κατάλευκους τρούλους και 
τους γραφικούς ανεμόμυλους. Ενώ σημαντικό 
είναι να αναφέρουμε και το Σπήλαιο της Ελλη-
νοκαμάρας, λίγο έξω από το χωριό, το οποίο 
αξιοποιείται τον τελευταίο καιρό από τον αρχαι-
ολόγο Γ. Σακελλαράκη, προκειμένου να ανα-
δειχθεί και να γίνει πλήρως επισκέψιμο. Αν σας 
περισσεύει χρόνος πηγαίνετε μία βόλτα και 
στο μικρό, παμπάλαιο χωριό Πολί, με το ερει-
πωμένο κάστρο και την αρχαία ακρόπολη, 

με πληθώρα διάσπαρτων αρχαίων ερειπίων. 
Η’ ακόμα και στον Εμπορειό, το παλιό εμπο-
ρικό λιμάνι του νησιού, απ’όπου μπορείτε να 
προλάβετε ένα από τα καραβάκια που κάνουν 
τον γύρο του νησιού ή να επισκεφθείτε την 
εκκλησία της Παναγίας που αποτελεί και τον 
μεγαλύτερο ναό του νησιού. Με τους Κασιώ-
τες, βέβαια, να έχουν έντονο το θρησκευτικό 
αίσθημα, στο νησί θα συναντήσετε αμέτρητους 
ναούς και εκκλησίες, καθώς και πολύ τακτικά, 
μεγάλα πανηγύρια με αφορμή τον εορτασμό 
αυτών των ναών.

Οι παραλίες…
Κακά τα ψέματα, η Κάσος είναι στην μεγαλύτερη 
έκτασή της ένα άγονο, «ξερό νησί». Έχει βέβαια 
σημαντικότατη πανίδα, και κυρίως σπάνιες ποι-
κιλίες πουλιών, αλλά στερείται πράσινου. Ίσως, 
όμως, σε αυτό ακριβώς να οφείλεται η γεωμορ-
φολογία των ακτογραμμών της, οι οποίες στο-
λίζονται από παραλίες… σχεδόν εξωτικές. Οι 
παραλίες αυτές μπορεί να κοσμούνται με βρά-
χους, με άμμο ή με βότσαλα. Να είναι μεγάλες 
ή μικροί κολπίσκοι, να είναι τελείως ερημικές ή 
οργανωμένες –όχι τόσο όμως ώστε να γίνονται 
«τουριστικοποιημένες». Σε κάθε περίπτωση, 
πάντως, οι επιλογές για να εντοπίσετε την παρα-
λία που προτιμάτε είναι πολλές και το μόνο 
σίγουρο είναι ότι δεν θα σας κουράσουν.
Έχουμε και λέμε, λοιπόν. Αν αναζητάτε οργά-
νωση και κοντινά ταβερνάκια, πρέπει να πάτε 
στον Εμπορειό, τον οποίο αναφέραμε και παρα-
πάνω. Εκεί έχει και ένα καλό ζαχαροπλαστείο, 
γιατί μετά το ψάρι θες και το γλυκό σου. Οι υπό-
λοιπες παραλίες είναι πιο ήσυχες. Στα δυτικά, 
στην περιοχή της Αντιπεράτου, βρίσκεται η 
παραλία Αμμούα, η οποία είναι επίσης σχε-
τικά οργανωμένη, καθώς και άλλοι μικρότεροι, 
ερημικοί κολπίσκοι. Ενώ πολύ πιο μακριά, στο 
νότιο άκρο του νησιού, βρίσκεται η Χελάτρου, 
μία εκπληκτική παραλία που χάρη στους λοφί-
σκους που την περικυκλώνουν είναι σχεδόν 
πάντα απάνεμη.
Η παραλία, όμως, που πραγματικά θα σας… 
συγκλονίσει βρίσκεται απέναντι από την Κάσο, 
στο μικρό νησάκι Αρμάθια (φωτο), στο οποία 
όμως θα βρεθείτε μόνο δια θαλάσσης, με 

κάποιο καϊκάκι που μπορεί να σας πάει εκεί. Η 
παραλία Μάρμαρα, που συνδυάζει τα χρώματα 
της καραϊβικής με τις αμμουδιές των Κυκλάδων, 
θα σας αφήσει με το στόμα ανοιχτό, ενώ εξί-
σου όμορφες παραλίες είναι το Καραβοστάσι 
και η μικρότερη Αποπαντούλα. Επιπλέον, αν 
πράγματι νοικιάσετε καϊκάκι, ζητήστε από τον 
καπετάνιο να σας πάει και μέχρι την Μακρά, 
δίπλα στην Αρμάθια, που έχει δύο καταπληκτι-
κές παραλιούλες με βότσαλο. Δεν θα το μετα-
νιώσετε.

Το φαγητό…
Ιδιαίτερη και πρωτότυπη η τοπική κουζίνα της 
Κάσου δεν θα αφήσει κανέναν ασυγκίνητο. Με 
επιρροές τόσο από την γειτονική Κρήτη όσο και 
από την Αίγυπτο, αλλά και λόγω της ναυτικής 
της παράδοσης, που αναφέραμε παραπάνω, 
εκεί θα φάτε φρέσκο ψάρι σε αφθονία, και θα 
ξετρελαθείτε με τις μη θαλασσινές συνταγές. 
Από αυτές μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τις 
Μακαρούνες, ένα ζυμαρικό που μοιάζει με πέν-
νες και σερβίρεται συνήθως με τσιγαρισμένο 
κρεμμυδάκι ή σκόρδο, Μπουστιά και Μπο-
μπάρια, που είναι αρνίσια εντόσθια γεμιστά με 
κιμά, συκώτια και ρύζι, Ντουλμάδες, από τα πιο 
φημισμένα πιάτα, τυλιχτά σε αμπελόφυλλα και 
Πιλάφι Κασιώτικο, που γίνεται με ρύζι το οποίο 
βράζει σε ζωμό κρέατος με ντομάτες και σερβί-
ρεται είτε με το κρέας ή σκέτο, πασπαλισμένο με 
κανέλλα. Ενώ από γλυκά ξεχωρίζουν τα Μοσχο-
πούγγια, που είναι μικρά γλυκάκια από ειδική 
ζύμη σε σχήμα πουγκιού, γεμιστά με αμύγδαλα, 
ζάχαρη και ανθόνερο.
Τα περισσότερα ταβερνάκια, αλλά και οι καφε-
τέριες και κάποια μπαρ, συγκεντρώνονται στην 
Μπούκα και το Φρυ. Κάποια υπάρχουν και στην 
Αγία Μαρίνα αλλά και στο Αρβανιτοχώρι, ενώ 
τους θερινούς μήνες λειτουργούν και δύο-τρεις 
ταβέρνες στο Εμπορειό, με πιο γνωστή την ομώ-
νυμη «Ταβέρνα Εμπορειός», μία οικογενειακή 
επιχείρηση με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακή 
κουζίνα. Στο Φρυ φημίζονται για το φαγητό τους 
ο «Μύλος», η «Ωραία Μπούκα» και το «Στέκι 
του Βάιλα», στην Αγία Μαρίνα επισκεφθείτε το 
καφενείο του «Μαριγουλάκι» και στο Αρβανι-
τοχώρι αυτό της «Μαρούκλας».

Κάσος: σταγόνα γεμάτη Αιγαίο
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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

Χοιρινό με 
πορτοκάλι και 
μέλι

Άρωμα Κουζίνας
ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΑ

ΥΛΙΚΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
 ª Για τη μαρινάδα: σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύετε καλά τον χυμό πορτοκαλιού με 

το μέλι, το κρασί, την κανέλα, το σκόρδο, το δενδρολίβανο, τη μουστάρδα, το πιπέρι.
 ª Πλένετε καλά το χοιρινό. Το βάζετε στη μαρινάδα, το σκεπάζετε με διαφανή μεμ-

βράνη και το αφήνετε στο ψυγείο για 24 ώρες. Κατά διαστήματα το γυρίζετε, ώστε να 
μαριναριστεί από όλες του τις πλευρές.

 ª Χαράσετε το μπούτι στην επιφάνεια σε ρόμβους και το τρίβετε με αλάτι.  
 ª Καρφώνετε τα γαρίφαλα (μοσχοκαρφιά) στο κέντρο κάθε ρόμβου. Προσθέτετε 

λίγο νερό, σκεπάζετε το κρέας με τις φέτες του πορτοκαλιού και περιχύνετε με το λιω-
μένο βούτυρο Το τοποθετείτε σε ταψί και το ψήνετε σε δυνατό φούρνο για 15’.

 ª Μειώνετε κατόπιν τη θερμοκρασία του φούρνου σε μέτρια, ρίχνετε στον πάτο του 
ταψιού λίγο ακόμα νερό και αφήνετε το κρέας να ψηθεί περίπου για 30’ για κάθε 1/2 
κιλό κρέατος. Κατά διαστήματα γυρίζετε το κρέας και το βρέχετε με το ζουμί του. Αν 
χρειαστεί προσθέτετε επιπλέον νερό.

 ª Σερβίρετε το ψητό χοιρινό με λαχανικά ή πατάτες φούρνου. Αφαιρείτε το λίπος από 
τη σάλτσα και τη βράζετε για λίγο. Τη σερβίρετε χωριστά δίπλα στο κρέας.

 ª 3 κιλά χοιρινό μπούτι με το δέρμα
 ª 2 πορτοκάλια σε φέτες
 ª 5-6 κουταλιές της σούπας βούτυρο
 ª αλάτι
 ª 10 γαρίφαλα (μοσχοκαρφιά)

 Για τη μαρινάδα
 ª ½ φλιτζάνι μέλι

 ª 1 φλιτζάνι λευκό κρασί
 ª  ο χυμός από 2 πορτοκάλια
 ª 2 κουταλιές σούπας μουστάρδα
 ª 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
 ª λίγο φρέσκο δενδρολίβανο
 ª 1 ξυλάκι κανέλας
 ª πιπέρι
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Πάει ο Λένιν να βγάλει λόγο σε μία 
συγκέντρωση. 
Καθώς είναι σ την εξέδρα και είναι 
έτοιμος να μιλήσει ο κόσμος φωνάζει:
-Λένον, Λένον, Λένον, Λένον!
- Συγνώμη... Λένιν με λένε, όχι Λένον !
Ο κόσμος σταματάει λίγο και συνεχί-
ζει.
-Λένον! Λένον! Λένον! Λένον!
Ο Λένιν χτυπά το μικρόφωνο για να 
πάρει την προσοχή του κόσμου και 
επαναλαμβάνει:
-Ρε παιδιά, ποιος Λενον; Λένιν!
Ο κόσμος ακόμη πιο έντονα
-Λένον! Λένον! Λένον! Λένον!
Ο Λένιν λίγο τρελαμένος λέει
- Βρε σύντροφοι Λένιν Λένιν, ξεχάστε 
τον Λένον!
Ο κόσμος σε υστερικό βαθμό φωνάζει
-Λένον, Λένον, Λένον, Λένον, Λένον, 
Λένον, Λένον, Λένον!
Και ο Λένιν
- Πολύ καλά... imagine all the people...

Ένας τροχονόμος τύφλα στο μεθύσι 
σταματά ένα μοτοσικλετιστή που είναι 
τύφλα και αυτός.
- Τροχονόμος: Δεν ξέρεις ότι απαγο-

ρεύονται τρία άτομα πάνω σε μηχανή;
- Μοτοσικλετιστής: Καλά και ήταν ανά-
γκη να με περικυκλώσετε;

Ο τύπος πάει τον περίπατό του και περ-
νάει έξω από ένα μεγάλο σπίτι. Εκεί 
βλέπει ένα ζευγάρι, θεόγυμνους, που 
κάνουν έρωτα πάνω στη χλόη, (γρα-
σίδι, γκαζόν, για όσους δε μιλάνε... 
«ξένες» γλώσσες).
Συνεχίζει να κοιτάζει και βλέπει άλλο 
ένα ζευγάρι, πίσω από ένα δέντρο, 
θεόγυμνους,  που κάνουν έρωτα. 
Μετά από λίγο πήρε το μάτι του άλλο 
ένα ζευγάρι, θεόγυμνους, που έκαναν 
έρωτα πίσω από ένα θάμνο, κοντά στο 
σπίτι. Πάει στην είσοδο του σπιτιού, 
χτυπάει και μια καλοντυμένη γυναίκα 
του άνοιξε.
- Πρόσεξα τ ις δραστηριότητες που 
λαμβάνουν χώρα στον κήπο σας, λέει 
ο τύπος. Τι σόι σπίτι είναι αυτό;
- Μπο***λο! του απαντάει η μαντάμ. 
Εδώ πουλάμε ηδονή, ευχαρίστηση, 
ξεγνοιασιά!
- Ε και λοιπόν; Είναι ανάγκη να γίνονται 
όλα στον κήπο; απόρησε αυτός;.
-  Ξέρε τ ε ,  σήμερα έ χουμε λα ϊκή 
αγορά...

FUN

ΚΡΙΟΣ
Τις μέρες αυτές η διαίσθησή σας οξύνεται 
και το ένστικτό σας αποδεικνύεται αλάνθα-
στο. Αντί λοιπόν να εμπιστεύεστε συνεχώς 
τρίτους για θέματα που για σας είναι σημα-
ντικά, κλείστε τα μάτια σας, συγκεντρωθείτε 
και πράξτε ανάλογα με τη διάθεσή σας. Τα 
αποτελέσματα είναι σίγουρο ότι θα σας 
δικαιώσουν.

ΤΑΥΡΟΣ
Αποφύγετε μετακινήσεις, συμφωνίες και 
δικαστικές διεκδικήσεις. Αν έχετε τη νοο-
τροπία του «παίκτη» στη ζωή, αποφύγετε 
τις μπλόφες αλλά σημαντικό είναι να φυλα-
χθείτε και από κάποιους που μπλοφάρουν. 
Πάντως αρχίζει τώρα μία περίοδος που 
θα δείτε πολλές από τις επιδιώξεις σας να 
πραγματοποιούνται, αλλά όμως χρειάζεται 
κόπος και επιμονή.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Στα επαγγελματικά σας αναμένεται μια ξαφ-
νική αλλαγή. Φροντίστε να προωθήσετε 
την καριέρα σας και μην το βάζετε κάτω, 
ακόμα κι αν δείτε ότι η αναγνώριση αργεί 
να έρθει. Το επιφανειακό χάος δεν πρέπει 
να σας προκαλεί σύγχυση. Στα οικονομικά 
σας, υπάρχει μία μικρή βελτίωση στον προ-
ϋπολογισμό σας. Γενικά η κατάσταση είναι 
θετική, αν και θα πρέπει να αναθεωρήσετε 
τη στάση σας απέναντι στο χρήμα. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Θα σας απασχολήσουν τα 
επαγγελματικά σας και 
θα έχετε λίγο άγχος. 
Τις μέρες αυτές τα 
άστρα σας ανοίγουν 
ένα νέο κύκλο όπου 
μπορείτε να ασχολη-
θείτε με δάνεια, κεφά-
λαια, γενικά ότι αφορά 
χρήματα από άλλους, αλλά 
και για να διευθετήσετε τις 
οποιεσδήποτε υποθέσεις σας. 
Εξαιρετική περίοδος για ότι αφορά τα επαγ-
γελματικά σας.

ΛΕΩΝ
Η αισθηματική σας ζωή προχωράει σε ένα 
επίπεδο, έχετε τακτοποιήσει πια τα προβλή-
ματά σας και είστε πιο ήρεμοι και σίγουροι 
για ότι κάνετε τώρα. Αρκετοί μάλιστα συζη-
τούν, για την ήρεμη ζωή σας. Αν θέλετε λοι-
πόν να επιχειρήσετε κάποιες αλλαγές στη 
σχέση σας, θετικές πάντα, επιχειρήστε το 
πολύ γρήγορα… τώρα. Στον επαγγελματικό 
τομέα μην ριψοκινδυνέψετε να κάνετε κάποιες 
επενδύσεις. Πολύ περισσότερο μάλιστα αν 
διαχειρίζεστε ξένα χρήματα. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Μπορείτε να πετύχετε θετικά αποτελέ-
σματα σε όλα τα αιτήματά σας, αλλά και σε 
διευθετήσεις που αφορούν νομικά ή οικο-
νομικά ζητήματα. Είναι καλό να βασίζεστε 
περισσότερο στις δυνάμεις σας, καθώς 
υπάρχει μια απροθυμία στους γύρω σας 
να σας εξυπηρετήσουν σε απλά καθημε-
ρινά έστω, προβλήματα. Μην ξεχνάτε την 
ψυχαγωγία σας.

ΖΥΓΟΣ
Είναι καλές μέρες για να ασχοληθείτε με ότι 
έχει σχέση με δάνεια, ακίνητα ή και μια ανα-
νέωση στο χώρο σας. Επίσης, για να λύσετε 
διαφορές ή να κλείσετε συμφωνίες. Πρέπει 
να οργανώνετε το πρόγραμμά σας με ελα-
στικότητα γιατί υπάρχει κίνδυνος καθυστε-
ρήσεων ή και ανατροπών, που μπορεί να 
σας εκνευρίσουν.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η επιτυχία σας δείχνει το καλό της πρόσωπο 
και σας χαρίζει αυτή την εποχή το αστρα-
φτερό της χαμόγελο. Σημαντικά σχέδια που 
σας απασχολούν παίρνουν το δρόμο προς 
την υλοποίησή τους. Οι τολμηρές πρωτο-
βουλίες σας στον επαγγελματικό σας χώρο 
σας καταξιώνουν και προετοιμάζουν το 
έδαφος για την πλήρη αποδοχή. Το οικογε-
νειακό και φιλικό σας περιβάλλον, σας προ-
στατεύει και σας συμπαραστέκεται.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Όλα δείχνουν ότι περνάτε μια μεταβατική 
κατάσταση, μετά την οποία πολλά στην 
προσωπική και την οικογενειακή σας ζωή 
θ’ αλλάξουν. Αυτό το διάστημα θα πάρετε 
αποφάσεις για οικονομικά και οικογενειακά 
θέματα. Είναι σκόπιμο να μην κάνετε τίποτα 
βιαστικό. Είστε δυναμικοί, γεμάτοι ζωτικό-
τητα και αισιοδοξία. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Αρκετοί από εσάς θα ανα-

θεωρήσετε τις απόψεις 
σας και θα σκεφθείτε 
πιο σοβαρά τις σχέ-
σεις που έχετε με τους 
άλλους, ε ίτ ε ε ίναι 
συνεργάτες σας, είτε 
είναι φίλοι σας. Οι 

απαιτήσεις από εσάς 
είναι πολλές και το πιο 

λογικό είναι πως θα κου-
ραστείτε. Αφιερώστε χρόνο 

στον εαυτό σας, για να ξεκουρα-
στείτε και να απορροφήσετε την ένταση 
της καθημερινότητας. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Νιώθετε έντονη την ανάγκη να μάθετε 
άγνωστες πλευρές του εαυτού σας. Ο πιο 
γρήγορος τρόπος είναι να κάνετε κάτι εντε-
λώς ξένο προς εσάς. Αυτό μπορεί να είναι 
μία νέα δραστηριότητα που μέχρι τώρα σας 
φαινόταν δύσκολη ή να ενδώσετε σε μία 
κατάσταση, στην οποία κάτω από άλλες 
συνθήκες θα λέγατε όχι. Έτσι όμως θα 
μάθετε μέχρι που είστε ικανοί να προχω-
ρήσετε. 

ΙΧΘΕΙΣ
Οι συνθήκες στο επαγγελματικό σας περι-
βάλλον θα βελτιωθούν ακόμα πιο πολύ. Και 
αυτό θα σας δώσει την ευκαιρία να εργα-
στείτε με πιο μεγάλη άνεση και καλύτερη 
απόδοση με ευνοϊκές επιπτώσεις στα οικο-
νομικά σας. Ο τομέας της καριέρας ενεργο-
ποιείται έντονα τώρα. Oι συγκυρίες θα σας 
βοηθήσουν να έρθετε σε επαφή με αυτούς 
που μπορούν να προωθήσουν τις υποθέ-
σεις σας.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Με τον καλύτερο τρόπο 
ξεκίνησε εχθές η ανοιχτή 
γιορτή πολιτισμού, άθλησης, 
συνύπαρξης, διαλόγου, 
εκπαίδευσης και παιχνιδιού, 
που θα διαρκέσει έως τις 30 
Ιουνίου

Μ
ε ένα πλούσιο και ε-
ν τυπωσιακό πρό-
γραμμα έκανε εχθές 
πρεμιέρα το Summer 

Nostos Festival. Για πέμπτη συνε-
χόμενη χρονιά, το Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος (ΙΣΝ) γιορτάζει το καλο-
καίρι, παρουσιάζοντας μια ανοι-
χτή γιορτή πολιτισμού, άθλησης, 
συνύπαρξης, διαλόγου, εκπαίδευ-
σης και παιχνιδιού, που θα διαρκέ-
σει από τις 23 έως τις 30 Ιουνίου.
Με ελεύθερη είσοδο για όλους 
και εκδηλώσεις για όλα τα γού-
στα, το Summer Nostos Festival 
υπόσχεται μια συναρπαστική 
εβδομάδα. Εχθές, Κυριακή, την 
πρώτη μέρα του φεστιβάλ, άνοι-
ξαν τις πύλες τους δύο σημαντικά 
εικαστικά event που θα συζητη-
θούν. Πρόκειται για το 77 Million 
Paintings, μια μεγάλης κλίμα-
κας εγκατάσταση μουσικής και 
φωτός που φέρει την υπογραφή 
του θρύλου της μουσικής, Brian 

Eno, αλλά και την μεγάλη έκθεση 
της ARTWORKS, στην οποία 60 
νέοι Έλληνες δημιουργοί παρου-
σιάζουν έργα ζωγραφικής, γλυπτά, 
έργα ήχου, εγκαταστάσεις, video 
art, φωτογραφίες, performances, 
αλλά και ταιν ίες μικρού και 
μεσαίου μήκους.
Η χθεσινή πρώτη μέρα του φεστι-
βάλ περιλάμβανε το event «Τρέχο-
ντας προς το Μέλλον», που πλέον 
έχει εξελιχθεί σε αθλητικό θεσμό. 
Ο βραδινός αγώνας δρόμου του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επέ-
στρεψε για 5η συνεχή χρονιά, κατά 

τον εορτασμό της Ολυμπιακής 
Ημέρας. Χιλιάδες δρομείς συνα-
ντήθηκαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο 
και συμμετείχαν σε τρεις, διαφο-
ρετικού μήκους, διαδρομές κατα-
λήγοντας στο Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Στα highlights της ημέρας και 
το επίσημο opening του Nostos 
University που φέτος... λύνει 
τον κύβο του Rubik! 7 μέρες με 
workshops, παιχνίδια, διαγωνι-
σμούς και τον master του κύβου 
αυτοπροσώπως σε μία από τις 
σπάνιες ομιλίες του (στις 28/6)!

Από την τελετή απονομής των 
μεταλλίων του αγώνα SNF RUN: 
Τρέχοντας προς το Μέλλον, δεν θα 
μπορούσε να λείπει το πιο μεγάλο, 
το πιο πολύχρωμο και το πιο 
φαντασμαγορικό show πυροτε-
χνημάτων που για πέμπτη συνεχή 
χρονιά μάγεψε τους παρευρισκο-
μένους. Η πρώτη μέρα του φεστι-
βάλ έκλεισε εορταστικά με την 
Άλκηστη Πρωτοψάλτη να τρα-
γουδάει υπέροχα τραγούδια σε 
έξι διαφορετικές γλώσσες και να 
ξεσηκώνει τον κόσμο με το μονα-
δικό της ταμπεραμέντο.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η 
διεθνής παραγωγή της ΛΑΒΡΥΣ «The 
Thread» –διαβατήριο του ελληνικού 
πολιτισμού ανά τον κόσμο–, μετά την 
επιτυχημένη παγκόσμια πρώτη στη 

Μέκκα του χορού, το Sadler’s Wells του Λονδί-
νου, έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου το 
Σάββατο 24 Αυγούστου (ώρα έναρξης: 21.00) σε 
συμπαραγωγή με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 
Η πρωτότυπη μουσική ανήκει στον Βαγγέλη Πα-
παθανασίου, ενώ τη σκηνοθεσία και τη χορογρα-
φία υπογράφει ο Ράσσελ Μάλιφαντ. Τα κοστού-
μια είναι της σχεδιάστριας μόδας Μαίρης Κατρά-
ντζου, και οι φωτισμοί του Μάικλ Χαλς. Το έργο 
βασίζεται σε μια ιδέα της Γεωργίας Ηλιοπούλου, 
διευθύνουσας συμβούλου της πολιτιστικής εται-
ρίας ΛΑΒΡΥΣ.
Η παράσταση βασίζεται στον διάλογο του παρελ-
θόντος με το παρόν. Από τη μία οι παραδοσια-
κοί ελληνικοί χοροί και από την άλλη ο σύγχρο-
νος χορός. Δύο κόσμοι φαινομενικά αντίθετοι και 
ξένοι. Ο κόσμος της παράδοσης που εκπροσω-
πεί τη σταθερότητα και την εξωστρέφεια και ο 
κόσμος της σύγχρονης κίνησης που αντιπροσω-
πεύει την αναζήτηση και τον εσώτερο κόσμο των 
ανθρώπων. Οι δύο «αταίριαστοι» δρόμοι εμφα-
νίζονται επί σκηνής και πότε αντιδικούν, πότε 
συμπλέουν, πότε εκθέτουν τη διαφορετικότητα 
τους και πότε επιδιώκουν τη συνεννόηση.
Η εξαίρετη πρωτότυπη και εμπνευσμένη για τη 
συγκεκριμένη παράσταση μουσική του Βαγγέλη 

Παπαθανασίου έχει έντονο τη γνωστό συνθετικό 
στίγμα του Βαγγέλη, ενώ πλαισιώνεται από δια-
κεκριμένους σολίστ παραδοσιακών μουσικών 
οργάνων (γκάιντες, λύρες, νταούλια κ.λπ.). Η σύν-
θεση αυτή πότε διαχωρίζει και πότε ενώνει τους 
δύο αυτούς κόσμους δημιουργώντας μια ξεχω-
ριστή μουσική ενότητα που καθηλώνει το κοινό.
Ο Ράσσελ Μάλιφαντ με την προσωπική του 
χορευτική γλώσσα τολμά, αποδομεί και ανασυν-
θέτει την κινησιολογία του παρελθόντος κάνο-
ντας τομή στη δημιουργική του πορεία. Μελέ-
τησε βαθιά, με τη βοήθεια δυο ελλήνων δασκά-
λων, της Ελένης Σπαθιά και του Τάκη Καραχάλιου, 

τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και 
κατάφερε να δημιουργήσει ένα μαγευτικό έργο, 
άλλοτε συνομιλώντας, άλλοτε αντιπαρατιθέμενος 
και άλλοτε αποδεχόμενος να εντάξει αυτούσια 
στην παράσταση την αρχική «χορογραφία».
Ο «χορογράφος του φωτός» Μάικλ Χαλς, που 
το ελληνικό κοινό γνωρίζει από τις συνεργασίες 
του τόσο με τον ίδιο τον Ράσσελ Μάλιφαντ όσο 
και τον Άκραμ Καν ή τον Ρομπέρ Λεπάζ, δημιούρ-
γησε ένα μοναδικό φωτιστικό «σκηνικό» υψηλής 
αισθητικής, ενώ η ανερχόμενη δύναμη του σύγ-
χρονου ντιζάιν Μαίρη Κατράντζου σχεδίασε τα 
κοστούμια της παράστασης.

Μία μοναδική 
έκδοση για την 
ιστορία των 
Αρχαίων Μεγάρων 

Ο Δ η μ ο ς  Μ ε γ α ρ έ ω ν 
παρουσίασε το βιβλίο 
του Ronald Legon, 

«Μέγαρα. Πολιτική ιστορία 
μιας ελληνικής πόλης κράτους 
έως το 336 π.Χ.» που δημοσι-
εύτηκε το 1981 από το Πανεπι-
στήμιο Κορνέλ, το οποίο έδωσε 
την άδεια στον δήμο Μεγαρέων 
να το μεταφράσει στα ελληνικά 
και να το εκδώσει. Το βιβλίο 
παρουσιάστηκε από τον αρχαι-
ολόγο Αντρέα Βόρδο ενώ την 
φιλολογική επιμέλεια εκανε η 
Αγγελική Σύρκου και την μετα-
φραση οι Μ. Λαλιώτης-Ν. 
Παπαδοπούλου.
Το βιβλίο του Ronald Legon 
αποτελεί την αξιολογότερη 
παρουσίαση της πολιτ ικής 
ιστορίας των Μεγάρων από 
την αρχαϊκή εποχή έως το έτος 
336 π.Χ. Ο Legon υποβάλλει τις 
πηγές του στην βάσανο της κρι-
τικής και της αντιπαράθεσης, 
γεγονός που προσδίδει στα 
συμπεράσματά του την εγκυ-
ρότητα μιας άρτια επιστημονι-
κής ιστορικής μελέτης.
ονομάστηκε παλιντοκία.
Τα Μέγαρα επιβίωσαν ως ανε-
ξάρτητο κράτος σε όλη την κλα-
σική εποχή, όταν η επιβίωση 
των μικρότερων κρατών εξαρ-
τιόταν από την ενεργή υποστή-
ριξη ενός ισχυρότερου προ-
στάτη. Τότε τα Μέγαρα συμ-
μαχώντας με τη μία ή την άλλη 
ηγεμονική δύναμη προστά-
τευσαν τα ζωτικά τους συμφέ-
ροντα. Η μακροχρόνια, όμως, 
σύνδεση των Μεγάρων με τη 
Σπάρτη τα καθήλωσε σε ένα 
ολιγαρχικό μοντέλο, το οποίο 
έδειξε να απειλείται μόνον, όταν 
η σχέση τους με τη Σπάρτη κλο-
νιζόταν ή διαλυόταν εντελώς.
Τον 4ο αιώνα τα Μέγαρα είχαν 
βρει τον τρόπο να αποφεύγουν 
την άμεση ανάμειξή τους στους 
ηγεμονικούς πολέμους χωρίς, 
όμως, να καταργήσουν εντελώς 
τους δεσμούς με το ηγεμονικό 
κράτος. Έτσι, ενώ η ελεύθερη 
πόλις έδυε, τα Μέγαρα διασφά-
λισαν μεγάλο βαθμό ευημερίας. 

Summer Nostos Festival: Εντυπωσιακή «πρεμιέρα» με 
Πρωτοψάλτη, Brian Eno, και σόου πυροτεχνημάτων 

«The Thread» στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 
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Δ
εν θα μπορούσε να το χάσει ο Γιάνναρος.
Ο Greek Freak αναδείχθηκε MVP του ΝΒΑ, 
αφού η εκπληκτική σεζόν που έκανε με τους 
Μπακς δεν θα μπορούσε να περάσει απαρα-

τήρητη από τους δημοσιογράφους που ψήφισαν.
Ο παικταράς έκανε περήφανη όλη την Ελλάδα για άλλη 
μια φορά!
Ο ηγέτης των ελαφιών μέτρησε 27.7 πόντους, 12.5 
ριμπάουντ και 5.9 ασίστ, ενώ οι Μπακς ήταν η κορυ-
φαία ομάδα του ΝΒΑ στη regular season.
Έτσι πήρε το βραβείο σπίτι του, γράφοντας ιστορία σε 
μια χρονιά που έκανε πράματα και θάματα πάνω στο 
παρκέ με τα... ελάφια.
Το άξιζε και το πήρε, νικώντας τους Τζέιμς Χάρντεν και 
Πολ Τζορτζ που δεν μπόρεσαν να πανηγυρί-
σουν.
Το πρώτο βραβείο ΜVP του Γιάννη, ο 
οποίος έπιασε τον Μούσια που πέρυσι 
βρέθηκε στην κορυφή.

«Μετά τον λόγο μου σκεφτό-
μουν πότε θα πάω στο γυμνα-
στήριο»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στην 
κάμερα των Μπακς μετά το βραβείο MVP που 
κατέκτησε και αφού παραδέχτηκε ότι μετά τον συναι-
σθηματικό του λόγο σκεφτόταν το γυμναστήριο, έθεσε 
ως μοναδικό στόχο το πρωτάθλημα του ΝΒΑ.
Η χθεσινή ημέρα ανήκει στον Γιάννη Αντετοκούνμπο 
και δικαιωματικά την ζει με την καρδιά του. Ο Greek 
Freak είναι και επίσημα ο MVP του ΝΒΑ, αλλά δεν επα-
ναπαύεται θέλοντας να κερδίσει ένα πρωτάθλημα με 
την ομάδα του.
Στις δηλώσεις στην κάμερα των Μπακς ο Γιάννης μίλησε 
για όλα, παραδέχτηκε ότι σκέφτεται μόνο πότε θα βρε-
θεί στο γυμναστήριο και έθεσε ως στόχο το... μεγαλύ-
τερο τρόπαιο.
«Είναι απίστευτο συναίσθημα, είναι πολύ σκληρή δου-
λεία που απέδωσε. Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι. Δεν ήταν 
μόνο τα 6 χρόνια που είμαι στους Μπακς, ξεκίνησε 
όταν ήμουν 12 χρονών και ήταν η πρώτη φορά που 
έπιασα μπάλα του μπάσκετ. Δόξα τω Θεώ έχω σπου-
δαίους ανθρώπους δίπλα μου που με στηρίζουν και 
με πιστεύουν, όπως πιστεύω εγώ στον εαυτό μου και 
αυτό το τρόπαιο είναι μόνο η αρχή. Θέλω να βελτιώνο-
μαι ατομικά και ελπίζω μαζί να βελτιώνω και την ομάδα 

μου και στα χρόνια που θα έρθουν να φέρουμε και το 
μεγάλο τρόπαιο».
Για τους συμπαίκτες του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σχο-
λίασε:
«Όπως είπα και στον λόγο μου, οι συμπαίκτες μου 
ήταν πάντα πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, ήταν έτοιμοι 
και έδιναν πάντα το 100%. Ποτέ δεν μπορεί να κερδί-
σει ένας παίκτης μόνος του 60 παιχνίδια, δεν το έκανα 
μόνος μου και είναι ένα βραβείο που πάει και στους 
συμπαίκτες μου και τους αγαπώ».
Ενώ αφού μίλησε και για τον προπονητή του, έδειξε τον 
δρόμο για την συνέχεια:
«Το τρόπαιο που κατέκτησα είναι σίγουρα κίνητρο για 
την επόμενη σεζόν, προφανώς θα ήταν καλύτερα αν 

είχαμε φτάσει στους Τελικούς, αλλά σίγουρα 
μου δίνει κίνητρο. Το πιστεύετε ή όχι μετά 

τον λόγο μου σκεφτόμουν ποια θα είναι η 
επόμενη φορά που θα πάω στο γυμνα-
στήριο και θα δουλέψω το παιχνίδι μου 
γιατί θέλω να είμαι εδώ και την νέα χρο-
νιά. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα μου 
να κερδίσει το μεγαλύτερο έπαθλο, το 

χρυσό έπαθλο, το Larry O’ Brien. Θα πάρει 
χρόνο, θέλει ημέρα με την ημέρα, αυτό έχω 

κάνει όλη μου την ζωή και αυτό θα συνεχίσω να 
κάνω. Για την ώρα απολαμβάνω όσα γίνονται, αλλά θα 
είναι πολύ πιο γλυκά αν πάμε στους Τελικούς. Είμαι σαν 
τον Θορ. Αυτό είναι το σφυρί μου. Σηκώνω το σφυρί 
μου... ναι στην Ελλάδα όταν σηκώνει ένα τρόπαιο σου 
λένε άξιος ή όταν παντρεύεσαι, αλλά δεν μπορώ να το 
πω εγώ για τον εαυτό μου».

Πίπεν για Αντετοκούνμπο: «Υπέροχο να 
τον βλέπεις»!
Ο Σκότι Πίπεν, που έχει στεφθεί έξι φορές πρωταθλη-
τής στο ΝΒΑ, βρέθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή και είπε 
για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την ομιλία του:
«Ήταν πολύ συγκινητικό! Υπέροχο! Γνωρίζοντας το 
ταξίδι του και τι έχει περάσει... Είναι κιόλας MVP του 
πρωταθλήματος σε τόσο νεαρή ηλικία. Τού βγάζω το 
καπέλο, γιατί τον έχω παρακολουθήσει να μεγαλώ-
νει, να βελτιώνει το κορμί του, τις ικανότητές του. Έχει 
ακόμα πολλά να δουλέψει. Είναι απλά υπέροχο να τον 
βλέπεις να εξελίσσεται τόσο γρήγορα και να είναι κυρί-
αρχος στο παιχνίδι μας. Χαίρομαι πολύ γι’ αυτόν! Ήταν 
και υπέροχη η ομιλία του».

SPORTSNEWS

Ο εκπληκτικός Γιάννης Αντετοκούνμπο έγραψε ιστορία, αφού πήρε στα χέρια του το βραβείο του 
MVP της regular season για τα... όργια που έκανε με τους Μπακς. 

Έγραψε ιστορία ο 
Αντετοκούνμπο: ΜVP του ΝΒΑ!

Έκπτωτος από το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League 1 κηρύ-
χθηκε ο Βασίλης Γκαγκάτσης.
«Τέλος» από τον Συνεταιρισμό της διοργανώτριας Αρχής του πρω-
ταθλήματος, όπως αναμενόταν, κηρύχθηκε ο Διευθύνων Σύμβου-

λος Βασίλης Γκαγκάτσης. Είναι κάτι που αποφάσισε το Δ.Σ της Λίγκας, το 
οποίο συνεδρίασε την Τετάρτη (26/06).
Την διαπιστωτική πράξη επικύρωσε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, 
Ιούλιος Συναδινός, επικαλούμενος το κώλυμα που προκύπτει από την 
παραπομπή του Γκαγκάτση σε δίκη, για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του 
Κυπέλλου Ελλάδας το 2005.
Μένει να φανεί το εάν θα πάρει αποζημίωση και με ποιον τρόπο. Υπεν-
θυμίζεται πως ο Βασίλης Γκαγκάτσης ανέλαβε την θέση του Διευθύνο-
ντος Συμβούλου τον Νοέμβριο του 2016 και είχε συμβόλαιο για τον επό-
μενο 1,5 χρόνο.
Η ανακοίνωση της Λίγκας:
«Κατά τη σημερινή συνεδρίαση το Δ.Σ. της Super League αποφάσισε 
ομόφωνα την έκδοση διαπιστωτικής πράξεως περί εκπτώσεως του Διευ-
θύνοντος Συμβούλου της Super League, σε συνέχεια του από 19/6/2019 
εγγράφου του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού».

Ολυμπιακός: Οι Καραπαπάς και Αγραφιώτης ζήτησαν να 
μην αποζημιωθεί ο Γκαγκάτσης και να γίνει έλεγχος στα 
λεφτά που πήρε
Ο Ολυμπιακός δεν άλλαξε την στάση του για το θέμα της έκπτωσης του 
Βασίλη Γκαγκάτση από την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Super 
League.
Οι Αγραφιώτης και Καραπαπάς εκπροσώπησαν τον Ολυμπιακό στο Δ.Σ. 
της SL, όπου αποφασίστηκε ομόφωνα η απομάκρυνση του Γκαγκάτση 
από την θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου μετά και την σχετική αξίωση 
του ΓΓΑ.
 Ο Ολυμπιακός μέσω των δύο εκπροσώπων του ζήτησε την άμεση 
έκπτωση του Γκαγκάτση. Θύμισε πόσο καιρό πριν είχε τονίσει το θέμα, 
ανέφερε πως δεν πρέπει να εισπράξει αποζημίωση και υπογράμμισε 
πως πρέπει να γίνει έλεγχος για τα χρήματα που έχει πάρει ο Βασίλης 
Γκαγκάτσης από το 2017 και μετά. Οι ερυθρόλευκοι είχαν καταγγείλει με 
κάθε τρόπο και καιρό τώρα το θέμα αυτό.

Βασίλης Γκαγκάτσης: 
Επίσημα τέλος από τη 
Super League 1

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΨΗΦΙΑΚΑ 

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ

ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Ο 
Ολυμπιακός φέρνει στην Α-
θήνα τον Ρούμπεν Σεμέδο 
προκειμένου να κλείσει και 
τυπικά τον παίκτη σε μία με-

γάλη κίνηση και προς επιβεβαίωση των 
πληροφοριών για ανατροπή δεδομέ-
νων!
Οι νεότερες ενδείξεις και πληροφορίες 
για την υπόθεση του 25χρονου στό-
περ που έδειχναν να παίρνει άκρως 
θετική τροπή για να κλείσει και τυπικά 
στον Ολυμπιακό επιβεβαιώνονται. Όλα 
πήγαν κατ’ ευχήν με τις πληροφορίες 
να μιλούν για αγορά του παίκτη (σ.σ. ο 
Ολυμπιακός είχε φτάσει στο να προσφέ-
ρει 5 εκατ. ευρώ συν ποσοστό μεταπώ-
λησης ενώ άλλες πηγές έκαναν λόγο για 
κόστος στα 4.5 εκατ. ευρώ) από τη Βιγι-
αρεάλ. Ο Σεμέδο θα είναι στην Αθήνα το 
βράδυ της Τρίτης (23.15 με πτήση από 
Λισσαβώνα) και θα περάσει από ιατρικά 
για να υπογράψει την Τετάρτη ούτως 
ώστε από την Πέμπτη να είναι στην διά-
θεση του Πέδρο Μαρτίνς.
 Πρόκειται για μία σπουδαία κίνηση 
από μέρους των Πειραιωτών υπό 
την έννοια πως ήταν ένας παί-
κτης που ήθελε εξαρχής 
ο Μαρτίνς για το κέντρο 
της άμυνάς του. Πέρυσι 
ο Σεμέδο - που πήγε και 
δανεικός στη Ρίο Άβε - που 
είναι 25 ετών με ύψος 1.89 
μέτρα είχε 26 αγώνες με 2 
γκολ. Ο Πορτογάλος σέντερ 
μπακ είχε δηλώσει άλλωστε στο 
Gazzetta το πόσο ήθελε να αγωνιστεί 
με τα ερυθρόλευκα και έτσι και αλλιώς 
δεν ήθελε να μείνει στη Βιγιαρεάλ. Το 
συμβόλαιο που θα κλείσει θα είναι 
τετραετούς διάρκειας.

Επιβεβαιώθηκε η αποδέσμευ-
ση του Νάτχο
Επιβεβαιώνεται η αποχώρηση του 
Νάτχο από την ομάδα του Ολυμπια-
κού με την λύση του συμβολαίου του 
και τους ανθρώπους των Πειραιωτών 
να του εύχονται καλή συνέχεια.
Ο Ισραηλινός άσος όπως αναμενόταν 
αποχώρησε και τυπικά από τον Ολυμπι-
ακό.
Ο Νάτχο είχε υπογράψει διετές συμβό-
λαιο και έτσι έπρεπε να λυθεί η συνερ-

γασία του με τους ερυθρόλευκους, 
όπως και έγινε. Οι άνθρωποι του Ολυ-
μπιακού ευχήθηκαν στον παίκτη ότι 
καλύτερο για την συνέχεια της καριέ-
ρας του. Όπως έχουμε αναφέρει ξανά το 
φαβορί για την απόκτησή του συνεχίζει 
να είναι η Αλάνιασπορ.

Φορτούνης: Ανανέωσε κι επί-
σημα με τον Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέ-
ωση του συμβολαίου του Κώστα Φορ-
τούνη. Μέχρι το 2023 στα ερυθρόλευκα 
και με συνολικές απολαβές κοντά στα 6 
εκατομμύρια ευρώ.
Eίχε γίνει γνωστό προ ημερών. Μετά 
και την κουβέντα που είχε ο Βαγγέλης 
Μαρινάκης με τον Κώστα Φορτούνη. 
Εμενε μόνο η ανακοίνωση η οποία είχε 
προγραμματιστεί για σήμερα. Οπερ κι 
εγένετο.
Ο Κώστας Φορτούνης κι επίσημα ανα-
νέωσε το συμβόλαιό του με τους «ερυ-
θρόλευκους». Ο Ελληνας μεσοεπιθε-
τικός πλέον θα έχει συμβόλαιο έως το 

2023. Ενα συμβόλαιο που θα 
του αποφέρει συνολικά 6 

εκατομμύρια ευρώ εάν το 
εξαντλήσει!
Oυσιαστικά μιλάμε για το 
μεγαλύτερο συμβόλαιο 
που έχει προσφερθεί 
και έχει υπογραφεί από 

Ελληνα ποδοσφαιριστή 
στο ελληνικό πρωτάθλημα!

Επιστρέφει ο Ναουέλ
Η Λα Κορούνια μετά το κάζο στα μπα-
ράζ ανόδου από τη Μαγιόρκα έχει απο-
φασίσει να μην κρατήσει τον Ναουέλ 
στο ρόστερ της.
Η Λα Κορούνια μετά τη νίκη με 2-0 στον 
πρώτο αγώνα μπαράζ με τη Μαγιόρκα, 
ηττήθηκε με 3-0 στον επαναληπτικό κι 
έτσι έχασε την άνοδο στη La Liga.
Ετσι, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο 
Τύπος για Γαλικίας ο Ματίας Ναουέλ, 
που αγωνιζόταν ως δανεικός από τον 
Ολυμπιακό, δεν υπολογίζεται και δεν 
θα ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς του.
Θυμίζουμε πως οι «ερυθρόλευκοι» τον 
είχαν αποκτήσει ως ελεύθερο πέρυσι 
τον Σεπτέμβρη από τη Βιγιαρεάλ και το 
συμβόλαιό του εκπνέει το 2021.

Ολυμπιακός: Έκλεισε οριστικά ο 
Σεμέδο

Ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς πήρε τη 
φανέλα με το νο 88 στην πλάτη 
και υπέγραψε για τρία χρόνια 
συμβόλαιο συνεργασίας με τον 
ΠΑΟΚ, που το πρωί της Τετάρτης 
(26/6) ανακοίνωσε την απόκτησή 
του.

Ο 
Σέρβος «πορτιέρο» είναι το 
τελευταίο μεταγραφικό από-
κτημα των νταμπλούχων Ελλά-
δας, που το πρωί της Τετάρτης 

(26/6) ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα 
την απόκτησή του.
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την από-
κτηση του Ζίβκο Ζίβκοβιτς με ελεύθερη 
μεταγραφή από την Ξάνθη. Ο Σέρβος 
τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο 
με τον Δικέφαλο μέχρι τον Ιούνιο του 
2022 και θα φοράει τη φανέλα με το νού-
μερο 88», αναφέρει η ανακοίνωση της 
«ασπρόμαυρης» ΠΑΕ.
Γεννήθηκε στις 14 Απριλίου του 1989 
στο Ούζιτσε της Σερβίας. Το… μικρόβιο 
του ποδοσφαίρου το κόλλησε από τον 
πατέρα του, φανατικό οπαδό της Παρ-
τιζάν. Μεγάλωσε σ’ ένα… ασπρόμαυρο 
σπίτι κι από νεαρή ηλικία θέλησε κι ο 
ίδιος ν’ ασχοληθεί με το άθλημα.
Τα πρώτα του βήματα έγιναν στην τοπική 
Σλόμποντα. Τα ραντάρ της Παρτιζάν τον 
εντόπισαν το 2005 και τα όνειρα του 
Ζίβκο άρχισαν να γίνονται πραγματικό-
τητα, καθώς εντάχθηκε στις ακαδημίες 
του συλλόγου.
To 2007 πήρε προαγωγή για την πρώτη 
ομάδα και υπέγραψε το πρώτο του επαγ-
γαλματικό συμβόλαιο. Ο δρόμος προς 
την καθιέρωση, όμως δεν ήταν στρωμέ-
νος με ροδοπέταλα.
Παραχωρήθηκε δανεικός στην Τελεό-
πτικ. Επέστρεψε για να ξαναφύγει, αυτή 
τη φορά για την Μέταλατς Γκόρνι Μιλά-
νοβτας, με την οποία τη σεζόν 2008-09 
πανηγύρισε την άνοδο στη μεγάλη κατη-
γορία και την επόμενη κέρδισε την παρα-
μονή, όντας βασικό στέλεχος.
Η επιστροφή στο Βελιγράδι τον βρήκε 
τρίτο στην ιεραρχία. Μετά από μία σεζόν 
χωρίς δράση, αποφασίστηκε να πάει εκ 
νέου δανεικός πίσω στην Μέταλατς.
Το ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου 
2012-13 τον βρήκε στην Τελεόπτικ, αλλά 
ο τραυματισμός του Στοΐνοβιτς, οδήγησε 

την Παρτιζάν στη λύση του δανεισμού 
του Ζίβκοβιτς .
Ο Σέρβος κίπερ επέστρεψε και πάλεψε 
σκληρά για μία θέση στην 11άδα. Παρά 
τις δυσκολίες δεν το έβαλε κάτω και την 
άνοιξη του 2015 ήρθε η δικαίωση. Ο 
Ζίβκο πήρε φανέλα βασικού, έκανε εξαι-
ρετικές εμφανίσεις και κράτησε τη θέση 
του για περίπου ένα χρόνο, πριν πέσει 
θύμα της αλλαγής της τεχνικής ηγεσίας.
Το φινάλε της σεζόν 2015-16 ολοκληρώ-
θηκε το συμβόλαιο του με την Παρτιζάν 
και αποφάσισε να αναζητήσει αλλού την 
τύχη του. Η πρόταση της Ξάνθης έμοιαζε 
ιδανική γι αυτόν και έτσι αποδείχθηκε.
Ο Ζίβκοβιτς πέρασε μία γεμάτη τριετία 
στους Ακρίτες, έπαιξε σε 89 αγώνες και 
καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαί-
ους πορτιέρε της χώρας, με εξαιρετικές 
εμφανίσεις.
Τον Απρίλιο του 2019 ανακοίνωσε μέσω 
των Social Media ότι δεν θα συνεχί-
σει στην Ξάνθη. Ο ΠΑΟΚ δεν έχασε την 
ευκαιρία και τον απέκτησε με ελεύθερη 
μεταγραφή.

Οι Σλοβάκοι στέλνουν τον Στοχ 
στον ΠΑΟΚ!
Το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Μίρο-
σλαβ Στοχ, άρχισε να απασχολεί και τον 
Τύπο στη Σλοβακία, με την ιστοσελίδα 
«Profutbal.sk» να αναφέρει στο ρεπορ-
τάζ της πως «ο Στοχ αφήνει την Σλά-
βια Πράγας για να προσγειωθεί στην 
Ελλάδα».
Μάλιστα, επισημαίνεται μεταξύ άλλων 
ότι και οι τρεις πλευρές (ΠΑΟΚ, Σλάβια, 
ποδοσφαιριστής) ασχολούνται με τις 
τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφής.

Διάλεξε Μακάμπι Τελ Αβίβ ο 
Σάκχοφ
Στην Μακάμπι Τελ Αβίβ θα συνεχίσει την 
καριέρα του ο Εβγέν Σάκχοφ. Ο Ουκρα-
νός μέσος ο οποίος αποχώρησε από τον 
ΠΑΟΚ είπε το ναι στην πρόταση των 
πρωταθλητών Ισραήλ που αφορά για τα 
επόμενα τρία χρόνια.
Ο Σάκχοφ είχε απαντήσει αρνητικά στην 
πρόταση ανανέωσης του ΠΑΟΚ και 
φήμες τον ήθελαν να βρίσκεται στο στό-
χαστρο και των ιταλικών Λέτσε και Μπο-
λόνια. Τελικά, όπως φαίνεται καταλήγει 
στον άλλοτε προπονητή του ο οποίος 
επέμενε για την απόκτησή του.  

Επίσημο: Ζίβκοβιτς τριετίας 
στον ΠΑΟΚ! 
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Σε συζήτηση σχετικά με το να 
μην ξεκινήσουν το πρωτάθλημα 
της σεζόν 2019/20 προχώρησαν 
στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Δευτέρας (24/06) οι ομάδες 
της Super League 2, αφού δεν 
λαμβάνουν ενημέρωση σχετικά 
με τα τηλεοπτικά δικαιώματα και 
τα χρήματα που οφείλει να τους 
καταβάλει η ΕΡΤ.

Θ
έμα με το... καλημέρα αντιμε-
τωπίζει η δεύτερη τη τάξει ε-
θνική κατηγορία, όπως προέ-
κυψε μετά την αναδιάρθρωση.

Η ΕΡΤ και η κυβέρνηση δεν έχουν αντι-
δράσει επίσημα στα αιτήματα των διορ-
γανώτριων αρχών, όπως η Super League 
2, αλλά και ομάδων, όπως ο ΠΑΣ Γιάννινα 
σχετικά με τα χρήματα που θα καταβά-
λει η πρώτη για τα τηλεοπτικά δικαιώ-
ματα των αγώνων, όπως έχει συμφωνη-
θεί. Αυτό έχει «γεννήσει» ανησυχία στις 
τάξεις των συλλόγων, που συζήτησαν το 
ενδεχόμενο να μην ξεκινήσει το νέο πρω-
τάθλημα, αν δεν λάβουν διαβεβαιώσεις 
ότι θα τηρηθεί το συμβόλαιο.
Έτσι η σέντρα για τη σεζόν 2019/20 είναι 
αμφίβολη, ενώ οι εκλογές «θολώνουν» 
το τοπίο και ουδείς μπορεί να προβλέψει 
τα δεδομένα που θα διαμορφωθούν, αν 
προκύψει κυβέρνηση της Νέας Δημοκρα-
τίας, που δεν δεσμεύεται από τη συμφω-
νία που συνόδεψε την αναδιάρθρωση.
Στη σύσκεψη του Δ.Σ βρέθηκε και ο Πετρ 
Φούσεκ που εκ μέρους της FIFA και με 
το ρόλο του υπερσυμβούλου της ΕΠΟ 
άκουσε τα παράπονα των ομάδων.

Λεουτσάκος: «Δεν ξεκινάμε χω-
ρίς τηλεοπτικό»
Αποφασισμένες να οδηγήσουν την κατά-
σταση στα άκρα εφόσον δεν διευθετη-
θεί το τηλεοπτικό ζήτημα είναι οι ομά-
δες της Super League 2 και της Football 
League,  όπως τόνισε ο Λεωνίδας Λεου-
τσάκος στον «Real FM».
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΕ
– Που βρισκόμαστε και ποια είναι η κατά-
σταση με τα τηλεοπτικά και το νομικό 
πλαίσιο;
«Κάναμε ένα συμβούλιο χθες με την 
Super League 2 και υπάρχει μια ομό-
φωνη απόφαση. Θέλουμε άμεσα ραντε-
βού με Βασιλειάδη, Παππά και Δρόσο. 

Να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα. Να υπο-
γραφεί το τηλεοπτικό συμβόλαιο που 
έχει ήδη συμφωνηθεί.»
– Με την ΕΡΤ μιλάμε πάντα;
«Βεβαίως και για τις δύο κατηγορίες.»
– Τι σας είπαν μέχρι στιγμής;
«Στείλαμε επιστολές σε όλους τους αρμό-
διους φορείς και ακόμη δεν έχουμε την 
παραμικρή ειδοποίηση. Θα περιμένουμε 
μερικές μέρες και θα δούμε. Αν δεν υπο-
γράφουν τα τηλεοπτικά κανένα πρω-
τάθλημα δεν θα ξεκινήσει, αυτό είναι 
σαφές.»
– Γιατί ισχύει αυτή η καθυστέρηση;
«Δεν το ξέρω. Την προηγουμένη εβδο-
μάδα βγήκε σε ραδιόφωνο ο πρωθυ-
πουργός, είπε ότι κι εκείνος συμφωνεί 
με την αναδιάρθρωση και καλώς γίνε-
ται. Εμείς αναμένουμε τα πεπραγμένα 
και τα συμφωνηθέντα. Μιλήσαμε με τους 
εμπλεκόμενους. Σε πρώτη φάση πάλι και 
πέρυσι εμείς ήμασταν οι αδικημένοι. 
Πήραμε λιγότερα χρήματα από τις 7 της 
SL. Δεν μπορεί πάλι εμείς να δεχτούμε 
μείωση. Οι ομάδες ανέβασαν μπάτζετ για 
να μπουν στη νέα κατηγορία. Τώρα θα 
έρθει νέο σχέδιο; Τι θα γίνει; Θεωρώ ότι 
είναι άδικο. Θα είναι δύσκολο καλοκαίρι 
αν δεν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα. Μια 
συμφωνία που ήρθε με κόπο. Με αδι-
κημένες και ευνοημένες ομάδες. Εμείς 
μειώσαμε πιο μπροστά τις ομάδες για να 
είμαστε εντάξει.»
– Αν όλα πάνε καλά, θα είναι για ένα 
χρόνο η νέα συμφωνία;
«Ναι θα είναι για ένα χρόνο. Του χρό-
νου πάλι τα ίδια θα έχουμε. Τώρα όμως 
οι ομάδες είναι προ των πυλών και δεν 
ξέρουν τι θα γίνει. Αν τηρηθούν φέτος 
τα συμφωνηθέντα θα προσπαθήσουμε 
κάτι καλύτερο για τη νέα χρονιά αν δεν 
συνεργαστούμε με την ΕΡΤ. Θα ψάξουμε 
και θα δούμε.Επαναλαμβάνω ότι δεν 
ξεκινούν τα πρωταθλήματα αν δεν υπο-
γραφούν τα τηλεοπτικά συμβόλαια που 
έχουν συμφωνηθεί. Δεν ξεκινούν πρω-
ταθλήματα. Είναι 26 περιφέρειες, 12 
από την Super League 2 και 14 από την 
Football League. Δεν θα πρέπει αυτές οι 
ομάδες να έχουν τα συμφωνηθέντα και 
να ξέρουν το μπάτζετ τους;»

Περιορισμός μεταγραφών για 
Παναχαϊκή και Ηρακλή που δεν 
πήραν άδεια
Δυσάρεστα νέα προέκυψαν για την Πανα-

χαϊκή και τον Ηρακλή, που δεν πήραν 
άδεια συμμετοχής στο πρωτάθλημα της 
σεζόν 2019/20 και θα έχουν περιορισμό 
μεταγραφών, ενώ μπορούν να ασκήσουν 
έφεση εντός τριών ημερών.
Με την τιμωρία του περιορισμού μετα-
γραφών θα πρέπει να «ζήσουν» Παναχα-
ϊκή και Ηρακλής, καθώς και ο Αιγινιακός, 
ο Απόλλων Πόντου, ο Απόλλων Λάρι-
σας, ο Εργοτέλης, ο Ηρόδοτος, η Κέρ-
κυρα και η Σπάρτη, μετά την απόφαση 
του Πρωτοβάθμιου Οργάνου Αδειοδό-
τησης της ΕΠΟ. Έτσι θα μπορούν να απο-
κτήσουν μόνο παίκτες γεννημένους μετά 
την 01/01/96, Έλληνες και ξένους.
Αντίθετα, χωρίς προβλήματα αδειοδο-
τήθηκαν Βόλος και Δόξα Δράμας, ενώ 
Καραϊσκάκης, ΑΟΧ Κισσαμικός, Πλατα-
νιάς και Τρίκαλα εξασφάλισαν άδεια για 
τη Super League 2.
Όλες οι ομάδες έχουν δικαίωμα έφεσης 
εντός τριών ημερολογιακών ημερών.
Αναλυτικά:
«Το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότη-
σης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομο-
σπονδίας, κατά τη συνεδρίασή του εξέ-
τασε όλους τους φακέλους της ΠΑΕ της Β’ 
Εθνικής Κατηγορίας (Football League) και 
έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.
Χορηγεί άδεια Super League 1 στις ΠΑΕ:
ΝΕΟΣ ΒΟΛΟΣ, ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ.
Χορηγεί άδεια Super League 2 στις ΠΑΕ:
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ, ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ, ΠΛΑΤΑ-
ΝΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ.

Δεν χορηγεί άδεια Super League 2 στις 
ΠΑΕ:
ΑΙΓ ΙΝΙΑΚΟΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ, ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ, ΗΡΟ-
ΔΟΤΟΣ, ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ, ΗΡΑΚΛΗΣ, ΚΑΣΣΙ-
ΟΠΗ, ΣΠΑΡΤΗ.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων μπο-
ρεί να ασκηθεί έφεση εντός προθεσμίας 
τριών ημερολογιακών ημερών από την 
κοινοποίησή τους».

ΠΑΣ Γιάννινα: «Τέλος» ο Κλάους 
Αθανασιάδης
Ο ΠΑΣ Γιάννινα αποχαιρέτησε τον Στέ-
φανο (Κλάους) Αθανασιάδη, έπειτα από 
έναν χρόνο παρουσίας του Έλληνα φορ 
στους Ζωσιμάδες.
Οι Ηπειρώτες είπαν «αντίο» στον Αθα-
νασιάδη, που κατά την περασμένη αγω-
νιστική περίοδο έπαιξε σε 23 παιχνίδια 
στη Super League με τα χρώματά τους.
Με μια λιτή ανακοίνωση ο ΠΑΣ Γιάννινα 
ευχαρίστησε τον 30χρονο επιθετικό για 
τις υπηρεσίες του και του ευχήθηκε καλή 
συνέχεια στη συνέχεια της καριέρας του.
Η ανακοίνωση:
«Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. Γιάννινα 1966 ανακοι-
νώνει την από κοινού λύση συνεργασίας 
με τον ποδοσφαιριστή Στέφανο |ΚΛΑ-
ΟΥΣ| Αθανασιάδη.
Σε ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερες 
στην ομάδα και σου ευχόμαστε ότι καλύ-
τερο για τη συνέχεια, πάντα με υγεία και 
επιτυχίες».

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ SUPERLEAGUE 2
«Αν δεν τηρηθεί η συμφωνία με την ΕΡΤ, δεν ξεκινάει το πρωτάθλημα!»
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Τ
ην απώλεια του Μπάμπη Χολίδη 
θρηνεί ο ελληνικός αθλητισμός. 
Ο Ολυμπιονίκης της πάλης έφυγε 
από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών από 

ανακοπή καρδιάς σκορπίζοντας τη θλίψη 
στους ανθρώπους της ελληνικής πάλης 
αλλά και γενικότερα του ελληνικού αθλη-
τισμού. 
Ο Μπάμπης Χολίδης είχε κατακτήσει το 
χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 1984 στο Λος Άντζελες και του 
1988 στη Σεούλ. 
Ήταν μαζί με τον Πέτρο Γαλακτόπουλο και 
τον Στέλιο Μυγιάκη οι μεγαλύτερες μορφές 
της πάλης στην εποχή μας και το κλειστό 
γυμναστήριο Αχαρνών έχει πάρει εδώ και 
χρόνια το όνομα του.
Είναι το «σπίτι της πάλης» σε μια πόλη 
έζησε για δεκαετίες. Έμενε στην οδό Ολυ-
μπιονίκη Χολίδη. 
Γεννήθηκε την 1η Οκτωβρίου 1956 στο 
Καζακστάν από Έλληνες γονείς και ήρθε 
στην Ελλάδα μαζί με την οικογένεια του το 
1965.  Ήταν περήφανος για την Ποντιακή 
καταγωγή του και πάντα ήταν «δίπλα» σε 
συλλόγους Ποντίων.
Ο πρώτος του σταθμός στην Ελλάδα ήταν η 
Καλλιθέα. Εκεί πήγε στο σχολείο (3ο Δημο-
τικό).
Ο σύλλογος του ήταν ο Άτλας Καλλι-
θέας από όπου ξεκίνησε και έφτασε στην 
κορυφή. Ξεκίνησε εκεί στα 12 και είχε προ-
πονητή τον Παράσχο Κοτίδη. Έκανε προπό-
νηση και στο παλιό Καραϊσκάκη στη Θύρα 
9.
Στα 15 του χρόνια έγινε Πρωταθλητής 
Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Στους Άνδρες. 
Το 1972 ήταν μέλος της εθνικής ομάδας και 
στα 19 του συμμετείχε σε Ολυμπιακούς 
Αγώνες στο Μόντρεαλ.
Ταξίδεψε για να συμμετάσχει στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες του 1976, του 1980, του 
1984 και του 1988. Το 1988 μάλιστα ήταν 
και σημαιοφόρος της ελληνικής αποστο-
λής!
Το 1984 κέρδισε στον μικρό τελικό των 
Ολυμπιακών Αγώνων τον Ρουμάνο Νικολάι 
Ζαφίρ και το 1988 πάλι στον μικρό τελικό 
τον Βούλγαρο Στέφανο Μπάλοφ. Είχε πάει 
στους Αγώνες μετά από επέμβαση στο 
γόνατο.
Ήταν το μοναδικό μετάλλιο της Ελλάδος 
στη Σεούλ! 
Εκτός από τους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν 
3ος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (1978, 

1986) και 2ος στο Ευρωπαϊκό (1983, 1986) 
και 3ος στην ίδια διοργάνωση το 1976.  
Ήταν 1ος στους Μεσογειακούς Αγώνες του 
1975 και του 1979.
Έγραψε ιστορία στην κατηγορία των 57κ. 
Από το 1998 μέχρι και το 2000 υπήρξε 
προπονητής της εθνικής ομάδας ανδρών 
μαζί με τον Δημήτρη Θανόπουλο και τον 
Αριστείδη Γρηγοράκη. Ξεκίνησε την προ-
πονητική καριέρα το 1989 στον Άτλα-
ντα Καλλιθέας το 1990 ήταν στην εθνική 
ομάδα παίδων. 
Το 1996 οδήγησε τον Γιώργο Ποζίδη στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα.
Ήταν ένας από τους καλύτερους ανθρώ-
πους του ελληνικού αθλητισμού και βοη-
θούσε πάντα τη νέα γενιά. Υπηρετούσε για 
χρόνια στην ΕΛΑΣ.

Μαυρωτάς για Χολίδη: «Ο Μπά-
μπης ήταν ο ορισμός της ψυχής»
Ο Γιώργος Μαυρωτάς πληροφορήθηκε 
στο Στρασβούργο την είδηση του θανά-
του του Μπάμπη Χολίδη και όλα όσα έζη-
σαν μαζί πέρασαν σαν φλας μπακ από το 
μυαλό του. 
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης της υδατοσφαί-
ρισης συμμετείχε μαζί με τον Χολίδη 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1984 και 
του 1988 και έχει μόνο καλά να θυμάται 
από την παρουσία του ως αθλητή και ως 
άνθρωπο. 
«Ο Μπάμπης ήταν ο ορισμός της ψυχής. 
Όσο μπόι του έλειπε τόση ψυχή είχε. Ήταν 
τεράστιος. Είναι μεγάλη η απώλεια για 
τον ελληνικό αθλητισμό», τονίζει αρχικά 
και συνεχίζει μιλώντας για τους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες: «Ξέρεις τα χρόνια εκείνα 
ήταν δύσκολα για την Ελλάδα στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες. Το 1984 και το 1988 
η Ελλάδα κέρδισε 3 μετάλλια και τα 2 τα 
έφερε στη χώρα ο Χολίδης. Το άλλο ο 
Θανόπουλος. Ήταν μαζί με τον Γαλακτό-
πουλο, τον Μηγιάκη, τον Ποζίδη και τα 
άλλα παιδιά.». 
Τον θυμάται μετά από κάθε μεγάλη μάχη σε 
Λος Άντζελες και Σεούλ: «Τα θυμάμαι όλα. 
Εμείς οι πολίστες είχαμε και έχουμε πάντα 
καλές σχέσεις με τους παλαιστές. Περιμέναμε 
τον Μπάμπη μετά από κάθε αγώνα στο Ολυ-
μπιακό χωριό και εκείνος έφτανε γραντζου-
νισμένος και «τσαλακωμένος» αλλά με το 
χαμόγελο στα χείλη. Πάντα έτοιμος να πει τα 
αστεία του. Ήταν ο ορισμός του μαχητή. Είχε 
μάθει να παλεύει. Ήταν ψυχάρα».

«Έφυγε» από τη ζωή ο 
Ολυμπιονίκης Μπάμπης Χολίδης

Χρυσό μετάλλιο η Άννα 
Κορακάκη στο πιστόλι 25μ.

Θρίαμβος για την Άννα Κορακάκη 
στο πιστόλι 25μ., στους 
Ευρωπαϊκούς Αγώνες του Μινσκ!

Η 
Ελληνίδα πρωταθλήτρια πήρε το 
δεύτερό της μετάλλιο στους Ευ-
ρωπαϊκούς Αγώνες που διεξά-
γονται στο Μινσκ, αυτή τη φορά 

χρυσό και μάλιστα με νέο ρεκόρ αγώνων.
Η χρυσή Ολυμπιονίκης, η οποία πριν λίγες 
μέρες είχε κατακτήσει και το ασημένιο στα 
10μ.,  πραγματοποίησε ρεκόρ αγώνων με 
9.717 πόντους και κατέκτησε την πρώτη 
θέση του βάθρου.
Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Ντίτελμ 
Γκέρμπερ από την Ελβετία και το χάλκινο η 
Βουλγάρα, Αντοανέτα Μπόνεβα. 
Ευτυχισμένη για τη νέα της επιτυχία στους 

Ευρωπαϊκούς Αγώνες του Μινσκ είναι η 
Άννα Κορακάκη. 
Η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης κέρδισε την 
Τετάρτη και το χρυσό μετάλλιο στο πιστόλι 
25μ και δήλωσε: «Είμαι χαρούμενη και 
μάλιστα διπλά. Όπως και στο Ρίο, έτσι κι 
εδώ στο Μινσκ πήρα δύο μετάλλια, το ένα 
χρυσό και, μάλιστα πάλι, όχι στο αγαπη-
μένο μου αγώνισμα (αεροβόλο πιστόλι 
10μ.). Ο προκριματικός το πρωί ήταν πολύ 
δύσκολος κι ο συναγωνισμός έντονος, 
αλλά ευτυχώς δεν είχα πόνους στο χέρι 
μου.
Ενοχλήσεις παρουσιάστηκαν από τη μέση 
του τελικού κι έπειτα, αλλά, όπως φάνηκε, 
δεν με επηρέασαν σε σχέση με το αποτέ-
λεσμα. Δώσαμε μπαράζ με την Ντίτχελμ 
(Ελβετία), που ήταν τρίτη στον αγώνα μας 
στο Ρίο, και πήρα το χρυσό».

Π
άλεψε κόντρα στις μεγαλύτε-
ρες δυνάμεις του αθλήματος 
στον κόσμο. Η Ελένη Κελαϊδίτη 
στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες 

«Μινσκ 2019» τερμάτισε στην 4η θέση 
στον τελικό του στεφανιού και στην 5η 
θέση στον τελικό της μπάλας.
Η 19χρονη πρωταθλήτρια, η οποία ανή-
κει στο χορηγικό πρόγραμμα της bwin 
«Στηρίζουμε τη Νέα Γενιά Ολυμπιονι-
κών» που υποστηρίζει νεαρούς αθλη-
τές στον δύσκολο και επίπονο δρόμο της 
πρόκρισης στoυς Ολυμπιακούς Αγώνες 
στο Τόκιο 2020, έκανε εξαιρετικές εμφα-
νίσεις στην Λευκορωσία κι ολοκλήρωσε 
την επιτυχημένη παρουσία της.

Στον τελικό του στεφανιού λοιπόν, η 
Ελένη Κελαϊδίτη μάζεψε 18.750 βαθμούς 
και κατετάγη 4η πίσω από την Ρωσίδα, 
Ντίνα Αβερίνα (22.850 β.), την Λευκορω-
σίδα, Κατσιαρίνα Χάλκινα (21.750 β.) και 
την Ουκρανί, Βλάντα Νικόλτσενκο (21.450 
β.).
Στον τελικό της μπάλας, η Ελένη Κελαϊδίτη 
είχε ακόμα καλύτερη αγωνιστική παρου-
σία μιας και βελτίωσε κι άλλο την εκτέ-
λεσή της σε σύγκριση με τον προκριμα-
τικό της προηγούμενης μέρας. Η 19χρονη 
συγκέντρωσε 19.400 βαθμούς και τερμά-
τισε στην 5η θέση!
Επίσης, κατέλαβε την πολύ τιμητική 7η 
θέση στο σύνθετο ατομικό.

Κελαϊδίτη: Σπουδαία εμφάνιση στους 
2ους Ευρωπαϊκούς αγώνες στο Μίνσκ
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Στον Αετό Ορφανού επήλθε 
συμφωνία για μετακίνηση δύο 
σπουδαίων ταλέντων του νόμου 
Καβάλας!

Α
ναλυτικά το κείμενο που αναρτή-
θηκε στη σελίδα του Αετού Ορ-
φανού στο Facebook:
Με συντονισμένες ενέργειες του 

προέδρου του Αετού Οφρυνίου Νικό-
λαου Λαμπίδη και κατόπιν ραντεβού του 
ίδιου με τον ομόλογο του της ΑΕΚ Καβά-
λας κ Τσάμαρη…με την σύμφωνη γνώμη 
του προπονητή Paulos Provatidis επήλθε 
συμφωνία για μετακίνηση δύο σπουδαίων 
ταλέντων του νόμου Καβάλας στην ομάδα 
μας…του αμυντικού Μανώλη Μπρέγκου 
και του επιθετικού Θεόφιλου Πανάγου.
Καλώς ήρθατε σ την οικογένεια του 
Αετού…
Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η 
απόκτηση ενός έμπειρου στην κατηγορία 
αμυντικού και ενός επιθετικού μεγαλύτε-
ρης κατηγορίας….Τα καλύτερα έρχονται…

Μία… ανάσα από τον Ηρόδοτο ο 
Ντελία!
Πολύ κοντά στην ομάδα της Αλικαρνασσού 
ο Νικήτας Ντελία.
Σύ μφ ω να  μ ε  π λ η ρ ο φ ο ρί ε ς  τ ο υ 
«Prismasport» ο Ηρόδοτος είναι η ομάδα 
της Γ΄Εθνικής για τα… μάτια της οποίας 
αποχώρησε από την ΑΕΚ.
Υπενθυμίζουμε πως την Τετάρτη (26/6) 
έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΚ, θέλοντας να 
κάνει το παραπάνω βήμα της καριέρας του.
Κάτα πως φαίνεται, εκτός συγκλονιστικού 
απροόπτου αυτό θα είναι με την ιστορική 
φανέλα του Ηροδότου στη Γ΄Εθνική.
Σίγουρα αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση 
για το νεαρό αμυντικό, αλλά οι ικανότητες 
και το ταλέντο είναι δεδομένα.

ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου: Ανέλα-
βε ο Ντούρος
Το Δ.Σ του ΠΑΣ Αχερων ανακοίνωσε την 
έναρξη συνεργασίας του με τον προπονητή 
Χρήστο Ντούρο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Το Δ.Σ του ΠΑΣ Αχερων βρίσκεται στην 
ευχάριστη θέση να ανακοίνωση την έναρξη 
συνεργασίας με τον προπονητή Χρήστο 
Ντουρο.
Ο ΠΑΣ Αχερων χαιρετίζει την επιστροφή 
ενός μέλους της οικογένειας του και παλιού 

γνώριμου, στον πάγκο της ομάδας και του 
ευχόμαστε καλή δυναμη και επιτυχιες στην 
δύσκολη αποστολή στo πρωτάθλημα της 
Γ´ Εθνικής.
Ο Χρήστος Ντούρος είχε διατελεσει ξανά 
προπονητης στην ομάδα μας την περίοδο 
2016/17 καθώς και βοηθός προπονητη της 
περιόδους 2013/14-15!

Απέκτησε Σπηλιώτη ο Πόρος
Ο Πόρος ανακοίνωσε την απόκτηση του 
δεξιού μπακ Αλέξανδρου Σπηλιώτη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ο Α.Ο. Πόρος ανακοινώνει την απόκτηση 
του ταλαντούχου δεξιού μπακ Αλέξανδρου 
Σπηλιώτη. Τον καλωσορίζουμε στην οικο-
γένειά μας και του ευχόμαστε να έχει μία 
καλή σεζόν με την ομάδα μας στη Γ’ Εθνική.
Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Α.Ο. 
Πόρου γεννήθηκε το 1999 στο Ηράκλειο 
(μεγάλωσε στα Γρεβενά) και καλύπτει το 
δεξί άκρο της άμυνας. Ξεκίνησε να παί-
ζει ποδόσφαιρο σε ηλικία 7-8 ετών στις 
Ακαδημίες της ΕΠΣ Γρεβενών και ακολού-
θησαν ο Πυρσός Γρεβενών (Γ’ Εθνική), η 
Θύελλα Φιλώτας (ένας χρόνος Γ’ Εθνική), 
ο Αχαρναϊκός (μισή σεζον Β’ Εθνική), ο 
Ολυμπιακός Βόλου (το υπόλοιπο της περι-
όδου, Γ’ Εθνική), ο Ηρόδοτος (Γ’ Εθνική), 
ενώ πέρυσι έπαιξε στην Παλαιόχωρα (Γ’ 
Εθνική). Παράλληλα είναι διεθνής με την 
Εθνική Παιδων, μετρώντας δύο κλήσεις σε 
ηλικία 15 ετών”.

Κηφισιά: Μεταγραφή, ανανεώ-
σεις και «διαζύγιο»
Την απόκτηση του 29χρονου δεξιού οπι-
σθοφύλακα, Παναγιωτη Βλάχου ανακοί-
νωσε η Κηφισιά. Από την άλλη, πραγματο-
ποιήθηκαν τρεις ανανεώσεις, ενώ λύθηκε η 
συνεργασία με τον Παπαδόπουλο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Με χαρά ανακοινώνουμε την απόκτηση 
του δεξιού οπισθοφύλακα Παναγιώτη Βλά-
χου!
Ο 29αχρονος ποδοσφαιριστής κατά την 
περσινή περίοδο αγωνιζόταν με τα χρώματ 
ατου Εθνικού Πειραιώς πραγματοποιοώ-
ντας 19 εμφανίσεις.
Πρόκειται για έναν πολύ έμπειρο και ικανό 
ποδοσφαριστή με υψηλές εμπειρίες από τα 
επαγγελματικά πρωταθλήματα κάτι που το 
αποδεικνύει το πλούσιο βιογραφικό του.
Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια μας, 
του ευχόμαστε υγεία, τύχη και επιτυχίες.
Επίσης ανακοινώθηκαν και οι κάτωθι ανα-

νεώσεις:
Η ομάδα μας ανακοινώνει την ανανέωση 
της συνεργασίας με τους ποδοσφαιριστές 
μας Παναγιώτη Πρίτσα, Σταμάτη Γεωργό-
πουλο και Κωνσταντίνο Δρόση.
Βασικά στελέχη κατά την περσινή πορεία 
προς το πρωτάθλημα και την επάνοδο 
στις Εθνικές κατηγορίες προσφέροντας τα 
μέγιστα με την αγωνιστική τους απόδοση. 
Συγκεκριμένα ο 20χρονος Παναγιώτης Πρί-
τσας, προερχόμενος από τα σπλάχνα του 
συλλόγου μας θα στελεχώσει για 3η συνε-
χόμενη περίοδο το ρόστερ της ομάδας μας 
(την περίοδο 2017-18 είχε 8 συμμετοχές 
στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής), είχε 27 
συμμετοχές σημειώνοντας 1 τέρμα και με 
τη παρουσία του στο χώρο του κέντρου 
βοήθησε τα μέγιστα στην επίτευξη των 
στόχων.Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός 
Σταμάτης Γεωργόπουλος (προερχόμενος 
και αυτός από την ακαδημία του συλλό-
γου μας) είχε 23 συμμετοχές και πέτυχε 5 
τέρματα έχοντας σταθερά ανοδική πορεία 
καθόλη τη διάρκεια της περιόδου. Τέλος, ο 
20χρονος επιθετικός Κωνσταντίνος Δρό-
σης, στην πρώτη του χρόνια στην ομάδα 
μας είχε εκπληκτική παρουσία σημειώνο-
ντας 9 τέρματα σε 21 συμμετοχές και προ-
σφέροντας ουσιαστικά στην προσπάθεια 
της ομάδας μας για διάκριση.
Τους ευχόμαστε καλή αγωνιστική περίοδο, 
υγεία και τύχη!
Στο μεταξύ, η ΑΕ Κηφισιάς ανακοίνωσε την 
ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον 
Μιχάλη Παπαδόπουλο.

Για τον οποίο η διοίκηση αναφέρει τα εξής: 
Ο Μιχάλης ξεχώρισε για το ήθος του και 
την αγωνιστικότητα του κατά την περσινή 
περίοδο, και θα είναι πάντα μέλος της οικο-
γένειας μας.
Του ευχόμαστε ολόψυχα υγεία και κάθε 
επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.

«Διπλή» ανανέωση για Διαγόρα 
Στεφανοβικείου
Ακόμη δυο ποδοσφαιριστές θα συνεχί-
σουν και τη νέα χρόνια υπό την καθοδή-
γηση του Μιχάλη Ζιώγα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο ΔΙΑΓΟΡΑΣ 
ανακοινώνει τη συνέχιση της συνεργασίας 
του με τους ποδοσφαιριστές Αλέξανδρο 
Κουβελά και Φίλιππο Καραμπούζη. 
Άλλα δύο παιδιά που συνεισέφεραν πολλά 
θα συνεχίσουν στην ομάδα και τη νέα χρο-
νιά όπου οι προκλήσεις θα είναι σαφώς 
μεγαλύτερες».

Πρώτη μεταγραφή ο Τσάκα για 
Κόρινθο 2006
Ο 20χρονος αριστερός οπισθοφύλακας 
αποκτήθηκε από τον Πανθηραικό, ενώ 
ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδη-
μίες του Ηρακλή Ξυλοκάστρου, στην συνέ-
χεια πήγε στον Πανκαριακό και μετέπειτα 
στον ΑΟ Λουτρακίου.
Οι δυο πλευρές συναντήθηκαν το από-
γευμα της Τετάρτης και συμφώνησαν σε 
όλα, με τον Εμιλιάνο Τσάκα να… ανοίγει 
τον χορό των μεταγραφών για την Κόρινθο 
2006!

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Αετός Ορφανού: «Διπλή» επένδυση για το μέλλον!
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Mε την κεφαλιά του Καβάνι η 
Ουρουγουάη επικράτησε με 1-0 
της Χιλής, πήρε την πρωτιά του 
ομίλου και θα παίξει με το Περού 
στη φάση των «8».Με Κολομβία η 
Χιλή.

Τ
ην πρώτη θέση του ομίλου πήρε 
η Ουρουγουάη χάρη στην κε-
φαλιά του Καβάνι, η οποία ήταν 
αρκετή για να νικήσει με 1-0 τη 

Χιλή.
Έτσι θα παίξει με το Περού στα προημι-
τελικά. Από την άλλη οι τροπαιούχοι θα 
κοντραριστούν με τη Κολομβία σε 
ένα ντέρμπι.
O Aράνγκις έκανε ωραίο 
σουτ στο 10’, αλλά ο Μου-
σλέρα έδιωξε σωτήρια.
Η Χιλή με την κεφαλιά του 
Ντίαζ έφτασε πολύ κοντά 
στο 1-0, αλλά ο Χιμένες 
έδιωξε πάνω στη γραμμή 
για την Ουρουγουάη.
Tελικά ο Καβάνι με φοβερή 
κεφαλιά, έ γραψε το 0 -1 γ ια την 
Ουρουγουάη στο 82’.
Στο άλλο ματς του ομίλου Εκουαδόρ 
και Ιαπωνία δούλεψαν για την Παρα-
γουάη.
Το 1-1 με τα γκολ των Ντελγάδο και 
Νακαζίμα έδωσε την πρόκριση στους 
Παραγουανούς.

Κατάρ - Αργεντινή 0-2
Οι Λαουτάρο και Αγουέρο βρήκαν 
δίχτυα και η Αλμπισελέστε προκρίθηκε 
στους «8» του Copa America, χωρίς να 
πείσει όμως με την εμφάνιση της.
Ετσι όπως είχαν γίνει τα πράγματα, με 
την Αργεντινή να έχει ένα βαθμό σε 
δύο αγωνιστικές, το ζητούμενο ήταν η 
πρόκριση. Το γεγονός, όμως, ότι αυτή 
ήρθε τελικά, μετά το 2-0 επί του Κατάρ, 
δε σημαίνει ότι θα πρέπει να παρουσι-
αστεί και σαν... επιτυχία. Πολύ απλά, 
διότι αν η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι 
κάνει παρόμοια εμφάνιση στον προη-
μιτελικό με τη Βενεζουέλα, θα έρθει ο 
αποκλεισμός. Μέχρι τότε, όμως, υπάρ-
χουν κάποιες μέρες, οπότε προς το 
παρόν ο Λιονέλ Μέσι και οι συμπαί-
κτες του μπορούν να ηρεμήσουν και 
να «ευχαριστήσουν» τους Λαουτάρο 
και Αγουέρο που έκαναν αυτό που 

έπρεπε...
Βασικά, για να είμαστε πιο ακριβείς, θα 
πρέπει να ευχαριστήσουν και τον Μπα-
σάμ, ο οποίος στο 4’ είχε αρκετό χώρο 
μπροστά του για να βγάλει την μπάλα 
από την περιοχή του Κατάρ, αλλά με 
κάποιο τρόπο... κατάφερε να τη στείλει 
στον Λαουτάρο. Και η αντίδραση του 
φορ της Ιντερ, ήταν να πει «gracias» 
και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για 
το 0-1. Το γρήγορο γκολ έδιωχνε την 
πίεση που μπορεί να ένιωθαν οι Αργε-
ντίνοι και τους έδινε τη δυνατότητα να 
διαχειριστούν το ματς όπως έπρεπε, 
δηλαδή να το καθαρίσουν από νωρίς, 

αλλά δεν το έκαναν, αφού οι Αγου-
έρο και Οταμέντι ήταν άστο-

χοι στις ευκαιρίες που τους 
παρουσ ιάσ τηκαν.  Ετσ ι, 
το Κατάρ μπορεί να ήταν 
πίσω στο σκορ στο τέλος 
του ημιχρόνου, αλλά ήταν 
ακόμη ζωντανό στη μάχη 

της πρόκρισης. Και παρέ-
μεινε ζωντανό μέχρι και τα 

τελευταία λεπτά του ματς...
Η Αργε ν τ ινή ε ίχε  σ το δεύ τ ερο 

45λεπτο τις φάσεις για να βάλει δεύ-
τερο γκολ, γ ια την ακρίβεια είχε τ ις 
προϋποθέσεις για να φτιάξει φάσεις 
και να σκοράρει, αλλά γινόταν λάθος 
είτε στην τελική πάσα είτε στο τελεί-
ωμα. Ειδικά αυτό του 73ου λεπτού, 
όταν ο Μέσι από θέση για γκολ έστειλε 
την μπάλα στον ουρανό, ήταν από τα 
άγραφα... Για να γραφτεί, τελικά, το 2-0 
στο 82’ από την επέλαση και το δια-
γώνιο σουτ του Αγουέρο, ο οποίος 
σφράγισε τη νίκη, την πρόκριση και το 
ραντεβού με τη Βενεζουέλα στους «8».

Τέλος το Copa America για τον 
Φαρφάν!
Πλήγμα στο Περού, αφού ο Φαρφάν 
τραυματίστηκε και θα χάσει το υπό-
λοιπο του Copa America.
Το Περού προκρίθηκε στα προημιτε-
λικά του Copa America όπου θα αντι-
μετωπίσει Χιλή ή Παραγουάη. Ωστόσο, 
στην προσπάθεια για την υπέρβαση, 
η ομάδα του Γκαρέκα θα παρουσια-
στεί χωρίς τον Τζέφερσον Φαρφάν που 
τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο. Ο 
34χρονος επιθετικός δεν προλαβαίνει 
να ξεπεράσει το πρόβλημα και χάνει το 
υπόλοιπο της διοργάνωσης.

αθλητικά

Πρώτη με Καβάνι

Μ
ίνι... εκδίκηση για τον α-
ποκλεισμό της από το Κό-
πα Αμέρικα του 2016 πήρε 
η Βραζιλία που διέσυρε το 

Περού με 5-0. Η Σελεσάο στην καλύτε-
ρη της εμφάνιση στο τουρνουά διέσυ-
ρε την ομάδα του Γκαρέκα, πήρε την 1η 
θέση στον όμιλο και προκρίθηκε πανη-
γυρικά στους «8». Αντίθετα, οι Περου-
βιανοί έμειναν στους τέσσερις βαθμούς, 
βρέθηκαν στην 3η θέση κι ελπίζουν στο 
τέλος της φάσης να είναι στις καλύτε-
ρες τρίτες και να βρεθούν στην επόμε-
νη φάση!
Ιδανικότερο ξεκίνημα δεν μπορούσε να 
φανταστεί ο Τιτέ, αφού είδε την ομάδα 
του να μπαίνει δυνατά, να επιβάλλει το 
ρυθμό της και να «εγκλωβίζει» τους 
αντιπάλους. Ετσι, στο 13ο λεπτό ήρθε 
το γκολ, όταν από στημένη φάση του 
Κουτίνιο και... πανικό στην άμυνα των 
Περουβιανών ο Καζεμίρο από κοντά 
πέτυχε το 1-0. Η Σελεσάο είχε διάθεση, 
η ομάδα του Γκαρέκα έκανε διαδοχικά 
λάθη και το πλήρωσε! Στο 19’ ο Γκα-
λέσε έκανε απίθανη γκάφα και ο Φιρ-
μίνο με διπλή προσπάθεια πέτυχε το 
2-0. Η Βραζιλία είχε τον έλεγχο, κυκλο-
φορούσε σωστά τη μπάλα και στο 32’ 
σφράγισε τη νίκη. Ο Εβερτον έκανε 
ωραία ατομική προσπάθεια και με 
ωραίο σουτ έξω από την περιοχή πέτυχε 
το 3-0. Μάλιστα, στο 38’ η Σελεσάο 
πλησίασε στο τέταρτο τέρμα, ο Ζεσούς 
βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά αστό-
χησε. Χαρακτηριστικό είναι το γεγο-
νός, πως το Περού είχε την πρώτη καλή 
φάση στο 44’, αλλά ο Αλισον είχε ωραία 
τοποθέτηση στο σουτ του Γιοτούν.
Μπορεί στην επανάληψη να έπεσε ο 
ρυθμός της Βραζιλίας, ωστόσο η Σελε-
σάο δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα 
να κρατήσει ανέπαφη την εστία της. Το 
Περού ήταν ανύπαρκτο δημιουργικά 
και σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε 
να φανεί απειλητικό. Στο 53’ οι Βρα-
ζιλιάνοι προσέφεραν στιγμή μαγείας, 
έκρυψαν τη μπάλα, ο Φιρμίνο έδωσε 
στον Αλβες ο οποίος με άψογο πλασέ 
πέτυχε το 4-0. Η συνέχεια; Η Βραζιλία 
είχε τον έλεγχο, αλλά ο Ζεσούς σε δυο 
περιπτώσεις δεν μπόρεσε να σκορά-
ρει. Αντίθετα, ο Γουίλιαν -που πέρασε 
ως αλλαγή - με απίθανο σουτ στο 90ο 

λεπτό έκανε πιο εντυπωσιακή την 31η 
νίκη του Τιτέ στον πάγκο της Σελεσάο! 
Σκόρερ θα μπορούσε να χριστεί και ο 
Ζεσούς, ο οποίος έχασε πέναλτι στις 
καθυστερήσεις, με τον Γκαλέσε να διώ-
χνει υπέροχα!

Βολιβία - Βενεζουέλα 1-3
Τα πράγματα ήταν αρκετά ξεκάθαρα για 
τη Βενεζουέλα: Νίκη επί της Βολιβίας, 
η οποία δεν είχε ούτε βαθμό μετά τις 
πρώτες δύο αγωνιστικές, σήμαινε πρό-
κριση στους «8» του Copa America. Και 
ακριβώς έτσι έγινε. Οι βάσεις, μάλιστα, 
μπήκαν με το ξεκίνημα του ματς, αφού 
μόλις στο 2’ ο Ντάρβιν Ματσίς με κεφα-
λιά, μετά τη σέντρα του Ερνάντες, έκανε 
το 0-1. Η Βολιβία προσπάθησε να αντι-
δράσει αλλά στο 39’ στάθηκε άτυχη με 
το δοκάρι του Ραούλ Κάστρο και στο 55’ 
ξανά ο Ματσίς, αυτή τη φορά με σουτ, 
έγραψε το 0-2. Ολα είχαν απλοποιηθεί 
πολύ, πλέον, για τη Βενεζουέλα, η οποία 
μπορεί να αγχώθηκε λίγο στο 82’, όταν 
ο Τζουστινιάνο από ασίστ του (πρώην 
παίκτη του Παναιτωλικού) Ντιέγκο Μπε-
χαράνο μείωσε σε 1-2, αλλά στο 86’ ο 
Μαρτίνες με κεφαλιά έγραψε το 1-3 και 
έστειλε στους «8» τους Βενεζουελάνους.

Κολομβία – Παραγουάη 1-0: Α-
πόλυτη κι ωραία!
Η Κολομβία κέρδισε και την Παραγουάη 
με 1-0, έκανε το απόλυτο στον όμιλο και 
περιμένει αντίπαλο στην επόμενη φάση.
Τι κι αν είχε ήδη εξασφαλίσει την πρό-
κριση και την πρώτη θέση στον όμιλο; 
Η Κολομβία έκανε λίγες αλλαγές στην 
ενδεκάδα, κέρδισε με 1-0 την Παρα-
γουάη και προκρίθηκε με το απόλυτο 
στην επόμενη φάση, περιμένοντας τον 
αντίπαλό της.
Το παιχνίδι ήταν ανοιχτό και οι Κολομ-
βιανοί καλύτεροι στη μεγαλύτερη διάρ-
κεια. Τα πάντα κρίθηκαν με γκολ του 
Κουέγιαρ στο 31’, που μπήκε στην περι-
οχή και από πολύ δύσκολη γωνία κατά-
φερε να νικήσει τον Φερνάντες για το 
τελικό 1-0. Όσο και να προσπάθησαν 
οι Παραγουανοί δεν βρήκαν το γκολ της 
ισοφάρισης και πλέον περιμένουν το 
ματς της Ιαπωνίας με το Εκουαδόρ για 
να δουν αν θα προκριθούν ως μία από 
τις καλύτερες τρίτες.

Μαγεία η Σελεσάο και άνετη 
πρόκριση! 



7128 Iουνίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου (25/03/1990) 
Ισπανού δεξιού μπακ-χαφ Raul Ruiz Matarin. 
Η ανακοίνωση:
Η Αθλητική Ένωση Κίτιον (ΑΕΚ) Λάρνακας ανακοινώνει την από-

κτηση του 29χρονου (25/03/1990) Ισπανού δεξιού μπακ-χαφ Raul Ruiz 
Matarin.
Ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται στην Πολωνία και αφού ολοκλήρωσε με 
επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, στην συνέχεια υπέγραψε τα 
σχετικά συμβόλαια.
Με την επιστροφή στην Κύπρο θα ακολουθήσει η παρουσίαση, οι πρώ-
τες του δηλώσεις, καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες.
Ο Raul Ruiz την τελευταία πενταετία αγωνιζόταν στην πατρίδα του με 
την Guijuelo. Ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της 
Real Madrid και ακολούθως αγωνίστηκε στην Σουηδία με την Halmstad 
ως δανεικός, στην Albacete και την S.S Reyes και πάλι ως δανεικός. 
Παράλληλα έχει αγωνιστεί στις ομάδες Κ19 και Κ21 της Ισπανίας.
Η οικογένεια της ΑΕΚ τον καλωσορίζει και του εύχεται κάθε επιτυχία.

Καραπατάκης για μεταγραφές και Ευρώπη
Δηλώσεις στην Primetel παραχώρησε ο πρόεδρος της ΑΕΚ Άντρος 
Καραπατάκης ο οποίος μίλησε για τις μεταγραφές, το προπονητικό 
κέντρο και την Ευρώπη.
Για την απόκτηση του Raul Ruiz Matarin: «Αυτά έχουν τροχιοδρομηθεί 
από μέρες. Ο κ. Μουρίγιο εργάζεται συνεχώς στα θέματα προγραμμα-
τισμού. Θα ακολουθήσουν κι άλλες μεταγραφές. Έχουμε εμπιστοσύνη 
στους ανθρώπους μας, να τους αφήσουν να δουλέψουν και να κάνουμε 
υπομονή».
Για το αθλητικό κέντρο στη Πολωνία: «Να ευχαριστήσουμε την Primetel 
για τη συνεργασία. Ευελπιστούμε σε άριστη συνεργασία. Οι εγκα-
ταστάσεις εδώ είναι εξαιρετικές, οι κλιματολογικές συνθήκες πολύ 
καλές, γίνεται καλή δουλειά και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε πολύ καλή 
σεζόν».
Για το αν είναι κοντά η ΑΕΚ σε κάποιες ακόμη μεταγραφές είπε: «Ναι 
νομίζω είμαστε κοντά. Γίνονται πολλές διεργασίες».
Για την εκεί του παρουσία είπε: «Είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα. 
Εγώ ήρθα περισσότερο για συμπαράσταση στους ποδοσφαιριστές».
Για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και που θέλει να φτάσει η ΑΕΚ είπε: 
«Θέλουμε μια καλή πορεία και να πάμε στους ομίλους. Αυτός είναι ο 
στόχος. Θέλουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο από πέρυσι».
Για την πρώτη ευρωπαϊκή μάχη είπε:«Βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι. 
Πάμε για αποτέλεσμα στο πρώτο παιχνίδι και μετά θα δούμε τη συνέ-
χεια».

ΑΕΚ-Lech Poznan 3-1: Φιλική τριάρα
Η ΑΕΚ νίκησε 3-1 στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας στην Πολωνία, 
κόντρα στη Lech Poznan.
Δύο γκολ πέτυχε ο Ιβάν Τρισκόφσκι (4´, 11´ πεν.) και ένα ο Φλοριάν 
Τολεμές. Οι Πολωνοί μείωσαν στο 90´ με αυτογκόλ του Τολεμές. Συνο-
λικά η ομάδα της Λάρνακας είχε θετική εικόνα με τον υπό δοκιμή Κέβενι 
και τους νεαρούς που πήραν χρόνο συμμετοχής να παίρνουν θετικό 
πρόσημο.

Η… περίπτωση Ιγκόρ Σίλβα
Η ΑΕΚ ανακοίνωσε ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίζεται δεξιός μπακ-
χαφ εντάσσοντας στην ομάδα ουσιαστικά τον αντικαταστάση του Ιγκόρ 
Σίλβα.
Ο Σίλβα είναι μια περίπτωση που δεν αφήνει αδιάφορες ομάδες του 
πρωταθλήματος μας παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν για να επιστρέ-
ψει στο πρωτάθλημά μας ο ποδοσφαιριστής του ΟΣΦΠ.

Και τυπικά παρελθόν αποτελεί απο την ΑΕΚ 
ο Γιάννης Γιαννιώτας, μετά απο σχεδόν ένα 
χρόνο παρουσίας στο ρόστερ.

Ο 
26χρονος Ελλαδίτης συμφώνησε με τον 
Απόλλωνα και αναμένεται ότι θα ανακοι-
νωθεί από την ομάδα της Λεμεσού και θα 
ενταχθεί με την υπόλοιπη αποστολή στην 

Αυστρία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
Η ΠΑΕ με επίσημη ανακοίνωσή της τονίζει σχε-
τικά: “Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της 
συνεργασίας της με τον διεθνή επιθετικό Γιάννη Γιαν-
νιώτα, τον ευχαριστεί για την προσφορά του στην 
ομάδα σε αυτόν τον ένα χρόνο που φόρεσε τη φανέλα 
της και του εύχεται κάθε επιτυχία στη 
συνέχεια της καριέρας του”.
Τη σεζόν που πέρασε κατέ-
γραψε 14 συμμετοχές και 1 
γκολ με την ΑΕΚ Αθηνών.

Ανακοινώνεται ο Γκα-
κπέ
Τα τυπικά μένουν για την ανα-
κοίνωση της μεταγραφής του 
Σερζ Γκακπέ από τον Απόλλωνα.
Ο ποδοσφαιριστής θα είναι σύντομα στην Αυστρία 
για να πάρει μέρος στο βασικό στάδιο της προετοιμα-
σίας, εκεί όπου θα είναι και ο πρόεδρος της ομάδας 
Νίκος Κίρζης για να παρακολουθήσει την εξέλιξη των 
προπονήσεων.

ΕΠΙΣΗΜΟ: «Γαλαζοκίτρινος» ο Ζοαοζίνιο
Την απόκτηση του Ζοαοζίνιο ανακοίνωσε η διοίκηση 
του ΑΠΟΕΛ.
Η επίσημη ενημέρωση:
«Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ 
ανακοινώνει την σύναψη συμφωνίας με τον ποδο-
σφαιριστή Jo´o Carlos Reis Graça (Jo´ozinho).
Η συνεργασία είναι διετούς διάρκειας μέχρι και τον 
Μάιο του 2021.
Ο ποδοσφαιριστής είναι γεννημένος στις 02/07/1989 
(30 ετών).
Ο Jo´ozinho επέλεξε να αγωνίζεται με τον αριθμό 23.
Καλωσορίζουμε τον Jo´ozinho στην ομάδα μας και 
του ευχόμαστε να πανηγυρίσει πολλούς τίτλους και 
ευρωπαϊκές επιτυχίες με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα».

Ανακοινώνεται ο Λανγκ
Στην Κύπρο βρίσκεται από το βράδυ της Τετάρτης 
(26/07) ο Άνταμ Λανγκ.
Ο 26χρονος διεθνής Ούγγρος αμυντικός σήμερα 
Πέμπτη θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξε-

τάσεις και εφ’ όσον δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα 
τότε θα ανακοινωθεί και επίσημα από τη διοίκηση της 
Ομόνοιας.
Ήδη οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα και ο Χέν-
νινγκ Μπεργκ θα έχει πέραν απροόπτου στο δυνα-
μικό του ένα γνωστό ποδοσφαιριστή, λόγω της συνύ-
παρξης τους στην Βινεοτόν τη σεζόν 2016-17.

ΑΠΟΕΛίστας ο Άλεφ
Επίσημη μορφή πήρε η συμφωνία του ΑΠΟΕΛ με τον 
Άλεφ Ντος Σάντος.
Η ανακοίνωση:
Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ 
ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με την Sporting 
Clube de Braga για μονοετή δανεισμό με δικαί-
ωμα αγοράς του ποδοσφαιριστή Alef dos Santos 
Saldanha.

Ο ποδοσφαιρισ τής είναι γεννημένος σ τις 
28/01/1995 (24 ετών) και αγωνίζεται στη μεσαία 
γραμμή.
Ο ποδοσφαιριστής επέλεξε να αγωνίζεται με 
τον αριθμό 95. Φθάνει αύριο στην Κύπρο και το 
απόγευμα θα αναχωρίσει για την Αυστρία.

Καλωσορίζουμε τον Alef στην ομάδα μας και 
του ευχόμαστε να πανηγυρίσει τίτλους και μεγάλες 

ευρωπαϊκές επιτυχίες με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα.

Στην Ανόρθωση ο Οκριασβίλι
Ποδοσφαιριστής της Ανόρθωσης είναι και επίσημα 
ο Γεωργιανός μεσοεπιθετικός, Τορνίκε Οκριασβίλι, ο 
οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο.
Πρόκειται για 27χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος 
αγωνίζεται στη μεσοεπιθετική γραμμή. Τη σεζόν που 
ολοκληρώθηκε άνηκε στην ομάδα της Κρασνοντάρ.
Ο διεθνής Γεωργιανός φόρεσε μεταξύ άλλων τη 
φανέλα της Σαχτάρ Ντόνεσκ, της Μαριούπολης, της 
ΦΚ Τσερνομόρετς Οδησσού, ομάδες της Ουκρανίας, 
για να μεταγραφεί στη συνέχεια στη Βελγική Γκενκ. 
Αφού αγωνίστηκε για μια σεζόν, ακολούθως παρα-
χωρήθηκε δανεικός στην Εσκίσεχιρ.
Με τη λήξη του συμβολαίου του αποκτήθηκε από την 
Κρασνοντάρ, η οποία ήταν η τελευταία του ομάδα 
πριν την Ανόρθωση.
Καλωσορίζουμε το Τορνίκε Οκριασβίλι στην ομάδα 
μας και του ευχόμαστε όπως πανηγυρίσει μπόλικες 
επιτυχίες και τίτλους με το Φοίνικα στο στήθος!
Μετά την υπογραφή των συμβολαίων, ο Γεωργια-
νός μεσοεπιθετικός παραχώρησε δηλώσεις στο Ano 
Media, μιλώντας για τις πρώτες του σκέψεις ως ποδο-
σφαιριστής της Ανόρθωσης, το λόγο που επέλεξε την 
ομάδα μας για να συνεχίσει τη καριέρα του ενώ κλεί-
νοντας έστειλε το μήνυμα του και προς τον κόσμο της 
«Μεγάλης Κυρίας».

αθλητικά

Τέλος από την ΑΕΚ, στον Απόλλωνα 
ο Γιαννιώτας!

Ανακοίνωσε Matarin η ΑΕΚ!
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αθλητικά

Πιτίνο: «Μακάρι να μπορούσα να 
αλλάξω την ανοησία»

Ο Ρικ Πιτίνο, πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, είχε παραχωρήσει μια... διαφορετική συνέντευξη 
όπου αναφέρθηκε στην αντιπαλότητα Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού

Ο 
Ρικ Πιτίνο, πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, είχε 
παραχωρήσει μια... διαφορετική συνέντευξη 
όπου εκτός του ότι αναφέρθηκε στην αντιπα-
λότητα Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού και την 

εμπειρία του από το ελληνικό μπάσκετ, μοιράστηκε και 
ιστορίες της προπονητικής του καριέρας. 
Ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού είχε μιλήσει στο 
«Business News Magazine» και είχε αναφέρει χαρακτη-
ριστικά:
-Ποιες θα λέγατε πως είναι οι ομοιότητες που υφίστανται 
μεταξύ της προπονητικής του αθλήματος του μπάσκετ 
(basketball coaching) και του business management; 
Yπάρχουν και διαφορές;
Εξαρτάται, φυσικά, από το χώρο του επιχειρείν στον 
οποίο δραστηριοποιείται κανείς. Αν κινείσαι στο χώρο 
των πωλήσεων, υπάρχουν ομοιότητες με το coaching. 
Aν εξετάζεις αριθμούς και διάφορες άλλες παραμέτρους 
με αναλυτικό τρόπο, επίσης παρατηρούνται κάποια 
κοινά στοιχεία. Αν, όμως, καταπιάνεσαι με κάτι 
που απαιτεί πιο μηχανιστική προσέγγιση, 
αν εστιάζεις σε αυτό με μια οπτική μηχα-
νικού (engineering), τότε δεν υφίστανται 
ιδιαίτερες ομοιότητες. Το coaching δια-
δραματίζει κυρίαρχο ρόλο σε ό,τι έχει 
να κάνει με τη δημιουργία κινήτρου 
(motivation), με πωλήσεις και analytics - 
και σε αυτούς τους τομείς καταγράφονται 
και ομοιότητες με τις επιχειρήσεις.
-Έχετε μελετήσει εκτενώς, έχετε γνωρίσει, 
έχετε συναναστραφεί και προπονήσει ηγέτες. Ποια 
είναι τα χαρακτηριστικά που κατά τη γνώμη σας θα πρέ-
πει να διαθέτει ένας ηγέτης; Έχετε εντοπίσει κάποια κοινά 
στοιχεία μεταξύ ηγετών;
Πρώτος και κύριος κανόνας είναι πως ο ηγέτης πάντα 
βάζει τους ανθρώπους των οποίων ηγείται πάνω από τον 
εαυτό του. Τους κάνει πάντοτε προτεραιότητά του. Δεύ-
τερον, ένας ηγέτης είναι πάντα άκρως οργανωμένος και 
προετοιμασμένος, ακόμη και για πράγματα που οι άλλοι 
δεν παρατηρούν. Πρέπει να είναι έτοιμος για το αναπά-
ντεχο, για το απροσδόκητο.  Ένα ακόμη βασικό γνώρι-
σμα του ηγέτη είναι πως επιβραβεύει τους ανθρώπους 
των οποίων ηγείται όταν καταγράφουν επιτυχίες. Ακόμη, 
ένας ηγέτης οφείλει να χαρακτηρίζεται από επίπεδο πει-
θαρχίας ανάλογο με εκείνο που ζητάει να επιδεικνύουν 
οι άνθρωποί του. Τέλος, ένα πολύ σημαντικό χαρακτηρι-
στικό που κατέχουν οι μεγάλοι ηγέτες, είναι πως γνωρί-
ζουν τον τρόπο να βελτιώνουν -τόσο σε ατομική όσο και 
σε ομαδική βάση- το επίπεδο όλων εκείνων που «εργά-
ζονται» για αυτούς. Ξέρουν πώς να τους οδηγούν σε υψη-
λότερο επίπεδο, εφαρμόζοντας τακτικές που τους δίνουν 

κίνητρο.
-Πώς σας φαίνεται η ζωή αλλά και η προπονητική στην 
Ελλάδα; Πώς είναι, μέχρι στιγμής, η εμπειρία σας από τη 
χώρα μας;
Στην αρχή δυσκολεύτηκα, γιατί οι συνθήκες όσον αφορά 
τη δουλειά μου, το coaching, ήταν διαφορετικές σε σχέση 
με όσα είχα ποτέ γνωρίσει στην καριέρα μου. Δεν λέω 
πως ήταν καλύτερες ή χειρότερες, απλά λέω πως ήταν 
διαφορετικές. Χρειάστηκα, λοιπόν, ένα διάστημα για να 
προσαρμοστώ. Αυτό, όμως, που κάνει εύκολη τη ζωή 
μου στην Ελλάδα είναι πως, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει 
σε άλλες χώρες, οι περισσότεροι μιλούν και καταλαβαί-
νουν -έστω σε κάποιο επίπεδο- την αγγλική γλώσσα. 
Υπάρχουν δε τρία πράγματα που αγαπώ ιδιαίτερα στην 
Ελλάδα και σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται τα νησιά 
της, όπως μπορεί κάποιος να περίμενε, καθώς δεν τα επι-
σκέπτομαι τόσο συχνά όσο άλλοι. Και τα τρία στοιχεία 

στα οποία αναφέρομαι έχουν να κάνουν με τους 
ανθρώπους της. Πρώτα από όλα, είναι πολύ 

παθιασμένοι με το μπάσκετ και τον αθλη-
τισμό γενικότερα. Επίσης, είναι εξαιρε-
τικά φιλικοί και καλοσυνάτοι. Τέλος, 
νομίζω πως μοιάζουν πολύ με τους 
Ιταλούς και σαν και αυτούς βάζουν την 
οικογένεια πιο πάνω από οτιδήποτε 
άλλο. Αυτά είναι τρία χαρακτηριστικά 

που εκτιμώ ιδιαίτερα στους ανθρώ-
πους και επειδή οι  Έλληνες τα διαθέτουν, 

η προσαρμογή μου στη χώρα ήταν εύκολη 
και μπορώ να πω πως πραγματικά απολαμβάνω 

την εμπειρία. Υπάρχουν, βέβαια, και κάποια συγκεκρι-
μένα πράγματα που εύχομαι να μπορούσα να αλλάξω. 
Μακάρι να μπορούσα να αλλάξω αυτή την «ανοησία» 
(nonsense), που επικρατεί μεταξύ Παναθηναϊκού και 
Ολυμπιακού. Μακάρι αυτή η εχθρότητα, αυτό το μίσος 
που υπάρχει, να περιοριζόταν μονάχα μέσα στις τέσσερες 
γραμμές του γηπέδου. Θέλουμε να τους «πατήσουμε», 
θέλουν να μας «πατήσουν», αλλά μόνο μέσα στο παρκέ. 
Εύχομαι να μπορούσε να σταματήσει αυτή η «ανοησία» 
εκτός των γραμμών των γηπέδων. Το δεύτερο πράγμα 
που θα ήθελα να αλλάξω είναι να μην καπνίζει κανείς στο 
γήπεδο, στα εστιατόρια ή σε οποιονδήποτε άλλο δημό-
σιο χώρο. Το παθητικό κάπνισμα είναι χειρότερο από 
το ενεργητικό. Είναι ιδιαίτερα ανθυγιεινό για τα παιδιά 
αλλά και για τους αθλητές. Κι εγώ καπνίζω και, μάλιστα, 
πούρα. Αλλά αν θέλω να το κάνω, θα πάω σε έναν ειδικό 
χώρο (cigar room) ή στο σπίτι μου. Δεν λέω σε κανέναν 
τι να κάνει. Θεωρώ, όμως, πως πρέπει να ακολουθούμε 
κάποιους κανόνες, προκειμένου να υπάρχει μια ισχυρή 
κουλτούρα για την υγεία.

Παπαθεοδώρου: «Να «σπάσω» 
το ρεκόρ του Μπάνκι και να 
χτίσουμε κάτι δυνατό»

Ο 
Ηλίας Παπαθεοδώ-
ρου φιλοξενήθηκε 
στην CosmoteTV και 
την εκπομπή «Pick n’ 

Roll» του Βασίλη Σκουντή και μί-
λησε ευδιάθετος και ορεξάτος για 
τους στόχους του με την ΑΕΚ, τις 
προσωπικές του φιλοδοξίες, την 
στήριξη που έχει από τον Μάκη 
Αγγελόπουλο, ενώ έκανε και μια 
αναδρομή στην καριέρα του.
Ο νέος προπονητής της ΑΕΚ είπε 
αρχικά: «Θέλω να συνεχίσω να 
εξελίσσομαι να κάνω αυτό που 
αγαπάω και να προχωράω».
Για τον ΠΑΟΚ και την διαδοχή του 
Μαρκόπουλου: «Είναι η στιγμή 
που δέχεσαι μια πρόκληση. Ο 
καθένας σκέφτεται διαφορε-
τικά, υπάρχουν κάποια γκρουπ 
ανθρώπων που δεν μπορείς να 
καταλάβεις γιατί σκέφτονται 
κάπως συγκεκριμένα. Έχω μάθει 
στη ζωή μου να παλεύω, να προ-
χωράω και να είμαι καθαρός».
Για τη δήλωση του Μάκη Αγγελό-
πουλου: «Αυτό το θεωρώ δεδο-
μένο. Εγώ έχω μεγάλη εκτίμηση 
στην οικογένειά μου και θέλω να 
κριθώ ως προσωπικότητα».
Έπειτα πρόσθεσε: «Έχω φιλο-
δοξίες και προσπαθώ να αντα-
ποκρίνομαι στις αποφάσεις και 
τους στόχους των συλλόγων κι 
έτσι πορεύομαι.Είμαι σε ένα 
άθλημα που αγαπώ και είμαι σε 
μια ομάδα με μεγάλη δυναμική 
και μεγάλα περιθώρια ανάπτυ-
ξης. Οι φιλοδοξίες και των δύο 
πλευρών ταυτίζονται, κάτι που 
το κάνει ενδιαφέρον. Έχω βρει 
πολλά κοινά σημεία με την ΑΕΚ 
κι είμαι πολύ ενθουσιασμένος 
από τις πρώτες ημέρες. Βλέπω 
ανθρώπους με μεγάλη διάθεση 
να κάνουν πράγματα κι αυτό μου 
δημιουργεί μεγαλύτερο αίσθημα 
ευθύνης».
Για το τι του ζήτησε ο Αγγελό-
πουλος: «Θεωρώ ότι αυτό που 
ζήτησε ήταν να δώσουμε στην 
ομάδα μια ταυτότητα αγωνιστική 
και να πορευτούμε σε ένα πλάνο 
εξέλιξης. Η ΑΕΚ έχει εκ φύσεως 
μεγάλους στόχους και συμφωνή-

σαμε ότι αυτοί δεν μπορούν να 
επιτευχθούν απλά μόνο με παί-
κτες. Πρέπει να δείξουμε υπο-
μονή και να είμαστε πιστοί στο 
πλάνο μας. Δείχνει με τον τρόπο 
του από την αρχή τη στήριξή του 
και προχωράμε στον ίδιο δρόμο, 
από ότι φαίνεται ως τώρα, που 
είμαστε στον... μήνα του μέλιτος 
(γέλια). Όταν έρθουν οι δυσκο-
λίες, θα δούμε».
Για το ότι είναι ο πρώτος προπο-
νητής της ΑΕΚ που ήταν παρών ο 
Αγγελόπουλος στην Συνέντευξη 
Τύπου: «Είναι ένα ακόμα σημάδι 
από το πόσο καλά νιώθω. Με 
έχει στηρίξει με πολλούς τρό-
πους από την αρχή. Αυτό μού 
δίνει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη, 
αλλά κι ευθύνες, για να προχω-
ρήσουμε μαζί».
Για παλαιότερο ενδιαφέρον της 
ΑΕΚ: «Ναι, από την εποχή της 
Κηφισιάς, είχαμε παίξει αρκετά 
αντίπαλοι και πάντα υπήρχε μια 
θετική διάθεση από τους ανθρώ-
πους της ομάδας. Υπήρχε μια 
προδιάθεση για συνεργασία».
Για το ότι του είπε ο Σάκοτα ότι 
«η πόρτα είναι ανοιχτή»: «Ο 
Σάκοτα έχει αποδείξει ότι του 
αρέσει να δουλεύει με νέους παί-
κτες. Πάντα παρακολουθούσε 
την πορεία τους. Μού είχε πει ότι 
πίστευε ότι κάποια στιγμή μπορεί 
να υπάρξει μια συνεργασία».
Για τους Έλληνες παίκτες και την 
προώθηση των νέων: «Αυτό 
είναι μια πολύ μεγάλη κουβέ-
ντα και το ταλανίζουμε. Είναι sos 
αυτό, ειδικά σε ομάδες, όπως η 
ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθη-
ναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Όλες 
οι ομάδες θέλουν αποτελέσματα 
και υπάρχει και πίεση από τον 
κόσμο από αυτό. Το να αναδεί-
ξεις παίκτες, να πάρεις αποτέλε-
σμα και να δημιουργήσεις και τον 
παίκτη δεν είναι εύκολο να γίνει. 
Πρέπει να υπάρχει σύμπνοια με 
την διοίκηση και τον προπονητή, 
με κλειστά τα μάτια, όμως. Γιατί 
όταν κάνεις δύο ήττες, η ευθύνη 
βαραίνει τον άνθρωπο που είναι 
μέσα στις 4 γραμμές.»
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