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ΦΙΛΟΤΙΜΟ
Αυτή η λέξη υπάρχει 
μόνο στην ελληνική 
γλώσσα και σημαίνει 
κυριολεκτικά αγάπη 

προς την τιμή.

Το Φιλότιμο δεν 
διδάσκεται σε εμάς τους 

Έλληνες ...

Γεννιόμαστε με αγάπη, 
γενναιοδωρία και 

φιλοξενία.

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ
GREEK BUSINESS DIRECTORY ΣΤΟ

WWW.GREEKBUSINESSDIRECTORY.CA

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι ανα-

γνώστριες.

Εύχομαι να σας βρίσκω καλά και 

σίγουρα ευχαριστημένους με τον 

καιρό και να μην γκρινιάζετε αν και 

πάρα πολλοί από εσάς φεύγετε για την Ελλάδα 

μας αλλά και για άλλους προορισμούς και θέλω 

να περάσετε καλά, να γεμίσετε τις μπαταρίες 

σας και να γυρίσετε στην βάση σας και στ’ αγα-

πημένα σας πρόσωπα. Καλό ταξίδι λοιπόν και 

καλές διακοπές. 

Εμείς οι υπόλοιποι που δεν μπορούμε να ξεφύ-

γουμε θα κάτσουμε πίσω και θα φροντίζουμε 

την καθημερινότητά μας όπως μας παίρνει που 

λέει και η λαϊκή μούσα (τελικά αυτήν την λαϊκή 

μούσα δεν έχω τρακάρει ποτέ στη ζωή μου).

Λοιπόν, μήνας Ιούλιος και είναι ο μήνας των 

φεστιβάλ. Άγιος Παντελεήμονας, Προφήτης 

Ηλίας, Παναρκαδική και διάφορες άλλες καλο-

καιρινές εκδηλώσεις που συνήθως τραβάνε την 

προσοχή του κόσμου που προσπαθεί με λίγα 

χρήματα να περάσει λίγες ξέγνοιαστες ώρες, και 

πολύ καλά κάνει, και στους οργανισμούς συμπα-

ραστέκεται. ΔΗΛΑΔΗ ΟΛΟΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ.

Εκλογές στην πατρίδα μας αυτή την εβδο-

μάδα και στα κοινοβούλια του Τορόντο και όχι 

μόνο, δηλαδή McDonald’s, Tim Horton’s κλπ. 

και δεν συμμαζεύονται οι Ελληνικές συζητή-

σεις των εμπειρογνώμων γύρω απ’ τα πολιτικά 

της πατρίδας μας, πάνε κι έρχονται, ευτυχώς 

που δεν έχουμε κάλπες εδώ στο Τορόντο γιατί 

θα σκοτωνόμαστε. Ακούγονται τερατουργή-

ματα εγχώριων συζητήσεων περί Αλέξη Τσίπρα, 

Κωνσταντίνο Μητσοτάκη κλπ. και μου έρχεται 

στο μυαλό του τραγούδι «Μα θαρρώ πως θα τα 

μπλέξω με τον Κώστα, τον Αλέξη και την Φώφη 

ποιόν θα πρωτοδιαλέξω…»

Λοιπόν, πιείτε το φραπεδάκι σας και την 

Κυριακή το μεσημέρι καθήστε στον καναπέ στο 

σπιτάκι σας και ακούστε για 5 ώρες πριν τα απο-

τελέσματα, τις χιλιάδες παπαριές που μας λένε 

διάφοροι επίδοξοι σωτήρες στης πατρίδας μας.

Γεια σας και την άλλη εβδομάδα θα μιλήσουμε 

για τον καινούριο Πρωθυπουργό.

Θανάσ ης  Κ ουρ τέσ ης
Εκδότης /Παραγωγός
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«Εξωφρενική» νίκη ΝΔ προβλέπει η Public Issue με την 
μεγαλύτερη διαφορά από το 1977

Ν
ίκη με περισσότερες από 15 μονάδες, την μεγαλύ-
τερη δηλαδή από το 1977 και έπειτα, άνετη αυτο-
δυναμία ακόμα και 165 βουλευτών και επιστρο-
φή του κόμματος στα επίπεδα επιρροής του 2004 

– 2009, προβλέπει το βαρόμετρο της Public Issue για τις ε-
κλογές της 7ης Ιουλίου.
Σύμφωνα με το βαρόμετρο, η επιρροή της ΝΔ, αναμένεται 
να υπερβεί το 40% και να φτάνει συγκεκριμένα ακόμα και 
το 42,5% με τον ΣΥΡΙΖΑ στο 27%. Η διαφορά αυτή των 15,5 
μονάδων, είναι σαφώς μεγαλύτερη από εκείνη των Ευρω-
εκλογών, ενώ αν επιβεβαιωθεί θα είναι η μεγαλύτερη που 
θα έχει προκύψει έπειτα από τις δυο νίκες του Κωνσταντί-
νου Καραμανλή το 1974 και το 1977, ακόμα και από εκείνη 
του Ανδρέα Παπανδρέου του 1981 που είχε διαφορά 12,2 
μονάδων. 
Στην ίδια εκτίμηση, το Κίνημα Αλλαγής βρίσκεται στο 8%, 
το ΚΚΕ 5,5%, η Χρυσή Αυγή 3,5%, η Ελληνική Λύση και το 
ΜεΡΑ25 στο 3%.

Μητσοτάκης: Την Κυριακή ψηφίζουμε, την 
Δευτέρα γυρίζουμε σελίδα
Την ανάγκη για μια «καθαρή κυβερνητική λύση» και για 
«καθαρό πολιτικό ορίζοντα», υπογράμμισε μιλώντας με 
φόντο την Ακρόπολη, στον πεζόδρομο της Αποστόλου 
Παύλου στο Θησείο ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσο-
τάκης. Τόνισε ότι «η αναγέννηση της Ελλάδας θα έλθει 
μόνο από μια ισχυρή κυβέρνηση που θα στηρίζεται σε μια 
μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία», ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα 
αφήνει πλέον πίσω το κακό παρελθόν της και κάλεσε τους 
πολίτες να μην ψηφίσουν με γνώμονα τον θυμό, την απογο-
ήτευση και την αγανάκτηση. 
«Την Κυριακή ψηφίζουμε, την Δευτέρα γυρίζουμε σελίδα!», 
είπε στην αρχη της ομιλίας του ο πρόεδρος της ΝΔ, λίγο 
αφού ανέβηκε στο βήμα. «Ψηφίζουμε και ελπίζουμε. Ψηφί-
ζουμε και αρχίζουμε μια νέα πορεία!», προσέθεσε. Ανατρέ-
χοντας στις πρώτες μέρες του στην προεδρία της ΝΔ, υπο-
γράμμισε ότι εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες τον εμπιστεύτη-
καν για να ενώσει, να μεγαλώσει και να ανανεώσει τη ΝΔ.
«Τήρησα την υπόσχεσή μου. Και έτσι, σήμερα, το κόμμα 
μας είναι ενωμένο όσο ποτέ.  Αλλά και ανανεωμένο όσο 
ποτέ. Με στελέχη που συνδυάζουν πείρα και φρεσκάδα», 
είπε ο κ. Μητσοτάκης. Τόνισε ότι τήρησε τη Συμφωνία Αλή-
θειας, για την οποία μίλησε, ενώ γύρισε και κάθε γωνιά της 
Ελλάδας, ακούγοντας όλους τους Έλληνες. «Αφουγκρά-
στηκα τον βουβό πόνο τους. Αλλά ένιωσα την ελπίδα ότι 
μια καλύτερη μέρα μπορεί επιτέλους να ξημερώσει για την 
πατρίδα μας», είπε. 

«Σήμερα, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι μόνον η μεγαλύτερη 
πολιτική παράταξη της χώρας. Είναι το ευρύ πατριωτικό 
ρεύμα όλων των Ελλήνων», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. 
Ζήτησε, δε, δύναμη να υπηρετήσει τη χώρα, να ενώσει τους 
Έλληνες και να κυβερνήσει αποτελεσματικά. Τόνισε, ακόμα, 
ότι γι’ αυτόν η εξουσία δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά εργα-
λείο για να γίνουν οι ζωές των πολιτών καλύτερες. 
«Απόψε, ωστόσο, κλείνει και ένας ολέθριος κύκλος που 
έζησαν οι Έλληνες», είπε ο κ. Μητσοτάκης, υπενθυμίζο-
ντας  τη διαπραγμάτευση του 2015, το δημοψήφισμα, το 
κόστος 100 δις για την οικονομία, την απλή αναλογική, τις 
κατασχέσεις, τον Παύλο Πολάκη, τη «φιέστα» για το τέλος 
του Μνημονίου, αλλά και την «εθνική πληγή» των Πρε-
σπών. «Και χθες μόλις, ο απερχόμενος πρωθυπουργός που 
δήθεν θέλει το διάλογο και τον πολιτικό πολιτισμό ζήτησε 
στην Πάτρα να μην ψηφίσουν το γιο του αποστάτη…», είπε. 
«Ήρθαν στην εξουσία με ψέματα. Κυβέρνησαν με αλαζο-
νεία και πρωτοφανή ανικανότητα. Και φεύγουν χωρίς καν 
να έχουν καταλάβει γιατί τους έδειξε το δρόμο της εξόδου 
ο ελληνικός λαός», υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΝΔ. Είπε, 

όμως, ότι δεν θα αναφερθεί άλλο στο χθες, προσθέτοντας 
ότι τα λόγια των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ακούγονται «σαν 
αντίλαλος ενός παρελθόντος που όλοι θέλουμε να αφή-
σουμε πίσω». 
Στον αντίποδα, ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε το δικό του 
σχέδιο για μια αυτοδύναμη Ελλάδα. «Αντί για φόρους κι 
εισφορές, εμείς επιλέγουμε επενδύσεις για νέες, καλοπλη-
ρωμένες δουλειές», τόνισε. «Θέλω να αναστηθεί η μεσαία 
τάξη, η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας μας», είπε ακόμα και 
αναφέρθηκε εκ νέου στη μείωση των φόρων, από τον εισα-
γωγικο φορολογικό συντελεστή, ως τον ΕΝΦΙΑ και τον 
φόρο επιχειρήσεων.
«Μειώνουμε τις εισφορές για σύνταξη από 20% σε 15%. 
Και σταδιακά καταργούμε Τέλος Επιτηδεύματος και 
Εισφορά Αλληλεγγύης», προσέθεσε. 
«Θέλω προπαντός δουλειές, όσο περισσότερες νέες δου-
λειές γίνεται! Στο τέλος του 2023 οι άνεργοι θα έχουν μειω-
θεί από τις 850.000 που είναι σήμερα στις 560.000», είπε 
ακόμα ο πρόεδρος της ΝΔ. «Με επενδύσεις και ανάπτυξη 
4% το χρόνο θα πετύχουμε το στόχο μας», ανέφερε. 
Μίλησε ακόμα για την ενίσχυση των νέων οικογενειών, 
αλλά και των πιο αδύναμων, με μέτρα συγκεκριμένης στή-
ριξης, όπως η αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδή-
ματος. Αναφέρθηκε και στη στήριξη της επιχειρηματικότη-
τας, αλλά και στην ανταποδοτική στήριξη των εργαζομένων 
από τους επιχειρηματίες με τη σειρά τους. Ακόμα, ανέφερε 
τους στόχους του για αποτελεσματική Υγεία, Παιδεία, αλλά 
και Ασφάλεια.
«Η πρωτεύουσα του Ελληνισμού, η πόλη των εκατομμυ-
ρίων κατοίκων και επισκεπτών, θα ξαναγίνει μια πόλη στην 
οποία όλοι θα αισθάνονται ασφαλείς», είπε για την Αθήνα ο 
κ. Μητσοτάκης, δεσμευόμενος και για κατάργηση του ασύ-
λου, αλλά και για ενίσχυση της αστυνόμευσης των πόλεων.  
«Βαδίζουμε με αισιοδοξία προς τις εθνικές κάλπες. Στις 26 
Μαΐου οι πολίτες είπαν ένα ηχηρό όχι στην εξαπάτηση και 
στην ανικανότητα της απερχόμενης κυβέρνησης», είπε ο 
κ. Μητσοτάκης, κλείνοντας την ομιλία του. «Την Κυριακή, 
ωστόσο, όλα ξεκινούν από την αρχή. Οι κάλπες θα είναι 
άδειες. Και θα πρέπει να γεμίσουν με εκατομμύρια ψηφο-
δέλτια της Ν.Δ.», προειδοποίησε. «Αν στις Ευρωεκλογές 
και στις αυτοδιοικητικές εκλογές βάλαμε τη μονογραφή μας 
για την πολιτική αλλαγή, τώρα πρέπει να την υπογράψουμε 
οριστικά με την ψήφο μας», προσέθεσε. «Την Κυριακή 
δεν υπάρχουν περιθώρια για χαμένες ψήφους. Ούτε για 
περιπέτειες και πειράματα για τα οποία θα μετανιώσουμε 
αύριο», είπε ο πρόεδρος της ΝΔ, τονίζοντας ότι δεν είναι 
ώρα για μεσοβέζικες λύσεις.»

Σύμφωνα με το βαρόμετρο, η 
επιρροή της ΝΔ, αναμένεται να 
υπερβεί το 40% και να φτάνει 
συγκεκριμένα ακόμα και το 42,5% 
με τον ΣΥΡΙΖΑ στο 27%
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«
Δεν χάσαμε ακόμα καμία Αλεξάνρεια, 
αλλά ό,τι και να γίνει 7 ολόκληρα χρόνια 
τα εθνικιστικά λάβαρα ήταν ψηλά», είπε 
ο Νίκος Μιχαλολιάκος.   

Τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής παρουσιάζουν 
ποσοστά διάλυσης λίγο πριν τις εκλογές της 7ης 
Ιούλη. 
Ο ίδιος ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, σε εκδή-
λωση στον Άλιμο, το παραδέχτηκε. 
Καταρρέει η Χρυσή Αυγή: Μεγάλες πιθανότητες 
να μείνει εκτός Βουλής
Κλείνοντας την ομιλία του ο Νίκος Μιχαλολιά-
κος, χρησιμοποίησε τα λόγια του Κωνσταντι-
νου Καβάφη, από το ποίημα «Απολείπειν ο θεός 
Αντώνιον». 

«Σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος, αποχαι-
ρέτα την, την Αλεξάνδρεια που χάνεις» ανέφερε 
ο Μιχαλολιάκος για να σημειώσει «Ό,τι και να 
γίνει επί επτά ολόκληρα χρόνια τα εθνικιστικά 
λάβαρα ήταν ψηλά στον ουρανό της Ελλάδος».
Στις μεν Ευρωεκλογές, η Χρυσή Αυγή βρέθηκε 
από το 9,39% και τις περισσότερες από 536.000 
ψήφους του 2014, στο 4,88% και τις 275.817 
ψήφους, χάνοντας σχεδόν τη μισή της εκλογική 
δύναμη. 
Η επίδοσή της αυτή, υπήρξε απόρροια της 
ιεράρχησης που έκανε η οργάνωση, η οποία και 
έδωσε περισσότερη σημασία στην εκλογή του 
Γιάννη Λαγού, παρά στην επιτυχία του ίδιου του 
ψηφοδελτίου.

Ομολογία ήττας από Μιχαλολιάκο: 
«Αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια 
που χάνεις»

Μειώθηκε ο μέσος μισθός το 
2018 - Στα 391,32 ευρώ τα 
μεικτά για έναν στους τρεις

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία από τις 
αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις που 
υποβλήθηκαν στον ΕΦΚΑ

Α
ποκαλυπτικά για την κατάσταση 
που επικρατεί στην αγορά εργα-
σίας είναι τα στοιχεία από τις ανα-
λυτικές περιοδικές δηλώσεις που 

υποβλήθηκαν στον ΕΦΚΑ τον Δεκέμβριο 
του 2018 καθώς δείχνουν ότι:
- ο μέσος μισθός για όσους εργάζονται με 
πλήρη απασχόληση μειώθηκε κατά 1,23% 
σε έναν χρόνο
- ένας στους τρεις εργαζόμενους είναι με 
σύμβαση μερικής απασχόλησης και οι μει-
κτές απολαβές του ήταν μόλις 391,92 ευρώ.
Την ίδια στιγμή, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που 
παραθέτει η Καθημερινή, 
με έως 1.000 ευρώ μει-
κτά αμείβονται 6 στους 
10 εργαζόμενους στον 
ιδιωτικό τομέα.
Στον αντίποδα μόλις ένας 
στους πέντε εργαζόμε-
νους (21,4%) λαμβάνει μεικτές αποδοχές 
από 1001 έως 1.500 ευρώ.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το στοιχείο ότι οι 
μισοί εργαζόμενοι στη χώρα είναι υπάλλη-
λοι γραφείου ή πωλητές, τ0 13% είναι ανει-
δίκευτοι εργάτες, το 12% είναι τεχνολόγοι 
και τεχνικοί βοηθοί και το υπόλοιπο 10% 
είναι επιστήμονες και καλλιτέχνες.

Φορολογικές δηλώσεις: 2,3 εκα-
τομμύρια δηλώσεις δεν έχουν υ-
ποβληθεί
Περίπου 3,9 εκατoμμύρια φορολογούμενοι 
έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής φορολογικές 
δηλώσεις, παρά το γεγονός ότι για πρώτη 
φορά το υπουργείο Οικονομικών λόγω 
των βουλευτικών εκλογών 2019, έδωσε 
παράταση ενός μήνα για την υποβολή τους. 
Συγκριτικά με τις περυσινές δηλώσεις περί-
που 6,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι 
είχαν κάνει δήλωση Ε1.
Τρεις στους δέκα φορολογούμενους των 
οποίων η δήλωση έχει εκκαθαριστεί 
καλούνται να πληρώσουν πρόσθετο φόρο. 
Συνολικά ο επιπλέον φόρος υπερβαίνει τα 
1,3 δισ. ευρώ και τον «μοιράζονται» 1.688 
φορολογούμενοι. Ο μέσος φόρος διαμορ-

φώνεται σε 758 ευρώ και η πρώτη δόση 
θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου. 
Οι καταληκτικές ημερομηνίες των επόμε-
νων δόσεων εκπνέουν στις 30 Σεπτεμβρίου 
και τις 29 Νοεμβρίου και μόνο η εμπρόθε-
σμη πληρωμή ή η ρύθμιση των οφειλών σε 
δόσεις διασφαλίζει τους φορολογούμενους 
από τον κίνδυνο κατασχέσεων.
Από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι οι 
φορολογούμενοι που αφήνουν και φέτος 
τις υποχρεώσεις υποβολής των δηλώ-
σεών τους την τελευταία στιγμή είναι πολ-
λοί. Μέχρι αυτή την ώρα 3,9 εκατομμύρια 
φορολογούμενοι είχαν υποβάλει τις δηλώ-
σεις τους και αυτό σημαίνει ότι περίπου 2,3 
εκατομμύρια φορολογούμενοι θα πρέπει 
να «τρέξουν» τις επόμενες 26 ημέρες.

Ο Γ. Πιτσιλής πρόεδρος 
του Ενδο-Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φορολο-
γικών Διοικήσεων
Τιμητική  διάκριση  για  
την  Ελλάδα  αποτελεί  η  
επιλογή  για  την  Προε-
δρία  του  Ενδο-Ευρωπαϊ-

κού Οργανισμού Φορολογικών Διοική-
σεων (Intra-european  Organization  of  
Tax Administrations, ΙΟΤΑ) για την περί-
οδο 2019-2020, του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου 
Πιτσιλή.
Ο IOTA είναι πανευρωπαϊκός Οργανισμός 
με 44 κράτη μέλη, ο οποίος παρέχει στα 
μέλη του εξειδικευμένη πλατφόρμα ανταλ-
λαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών 
σε κομβικής σημασίας  θέματα  και  τρέ-
χουσες  εξελίξεις  σχετικά  το  έργο  και  τις  
προκλήσεις  των φορολογικών διοικήσεων.
Παράλληλα, ο ΙΟΤΑ προωθεί τη συνεργα-
σία, τόσο μεταξύ των μελών του, όσο και με 
άλλους  ευρωπαϊκούς  και  διεθνείς  οργα-
νισμούς,  όπως  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή,  
ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης και το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο.
Στόχος του είναι να βοηθά τα μέλη του να 
αναπτύσσουν τις βέλτιστες και πιο σύγχρο-
νες πρακτικές για την είσπραξη των φορο-
λογικών εσόδων, να διασφαλίζουν και να 
ενισχύουν τη συμμόρφωση των φορολο-
γουμένων και να παρέχουν ταυτόχρονα 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες. 



95 Ιουλίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

«Μετά από τα χρόνια του θυμού για την κρίση οι Έλληνες έχουν γίνει πραγματιστές. Τώρα γυρίζουν 
την πλάτη στον Τσίπρα» γράφει η Frankfurter Allgemeine Zeitung

Μ
ια εβδομάδα πριν από τις 
ελληνικές βουλευτικές ε-
κλογές ο γερμανικός τύπος 
αφιερώνει εκτενή ρεπορτάζ 

από την Αθήνα αλλά και τη Θεσσαλονί-
κη στον ελληνικό προεκλογικό αγώνα, τα 
χρόνια της κρίσης που έχουν μεν παρέλ-
θει, ωστόσο οι συνέπειές τους παραμέ-
νουν, κάνοντας επίσης και κάποιες πρώτες 
εκτιμήσεις για το εκλογικό αποτέλεσμα.
«Μετά από τα χρόνια του θυμού για την 
κρίση και τις οικονομικές απώλειες οι 
Έλληνες έχουν γίνει πραγματιστές. Τώρα 
γυρίζουν την πλάτη στον Τσίπρα. Θα είναι 
καλύτερα;» διερωτάται η Frankfurter 
Allgemeine Zeitung σε ρεπορτάζ από την 
Αθήνα. «Μετά από δέκα γύρους περικο-
πών και μια δραστική αύξηση των φόρων 
κατοικίας, οι Έλληνες, όπως και πολλοί 
γείτονές, έπρεπε να ζήσουν από τις οικο-
νομίες τους» αναφέρει ενδεικτικά το εκτε-
νές ρεπορτάζ, ξεκινώντας από τη Φιλο-
θέη.
Σε άλλο σημείο το ρεπορτάζ σημειώ-
νει, μετά από μια περιήγηση στα Εξάρ-
χεια: «Αυτή τη φορά στην κυβέρνηση 
ήρθαν άνθρωποι που είχαν τις ρίζες τους 
και τη βασική τους έδρα στην συγκεκρι-
μένη περιοχή. Για όσους όμως είχαν ενα-
ποθέσει τις ελπίδες του στον ΣΥΡΙΖΑ, τα 
τέσσερα χρόνια της κυβερνητικής του 
θητείας άλλαξαν σχεδόν τίποτα». Αναφο-
ρικά με την ανεργία, γράφει η FAZ, ότι «η 
χώρα, παρά την ελαφρά βελτίωση, απέ-
χει πολύ από μια ριζική ανάκαμψη του 
εργασιακού τομέα». Όπως παρατηρεί ο 
αρθρογράφος «μετά από τα χρόνια της 
οργής για την μείωση των εισοδημάτων 
πάνω από ένα τέταρτο, οι Έλληνες έγιναν 
πιο νηφάλιοι, πιο πραγματιστές και χωρίς 
αυταπάτες. Πολλοί Έλληνες που εξοικει-
ώθηκαν με μια δύσκολη ζωή χωρίς την 
προηγούμενη ευημερία, αποδέχονται 
πλέον τη σκέψη ότι όχι μόνο οι κακοί 
ξένοι, ή το πρόγραμμα εξυγίανσης των 
δανειστών (τα μνημόνια) ήταν υπεύθυ-
νοι για την κρίση». Όσο για την κυβέρ-
νηση Τσίπρα, αναφέρει το ρεπορτάζ, ότι 
«ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν κατά-
φερε να ανορθώσει τη χώρα από τη μια 
και από την άλλη να εκπληρώσει υποσχέ-
σεις που είχε κάνει στους «ιδεαλιστές και 

ιδεολόγους ψηφοφόρους το 2015». Από 
την άλλη πλευρά ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης, θα μπορούσε, εκτιμά η εφημερίδα 
να «φέρει νέες προοπτικές».
«Η Ελλάδα ξέφυγε από την πτώχευση, 
ωστόσο τα βήματα που έχουν γίνει είναι 
ασήμαντα, ενώ η μεσαία τάξη είναι απο-
γοητευμένη» σημειώνει σε ρεπορτάζ του 
το περιοδικό Der Spiegel. «Η ανάπτυξη με 
1,3% κατά το πρώτο τρίμηνο είναι κατα-
στροφική για μια χώρα, της οποίας η 
οικονομική παραγωγή έχει μειωθεί κατά 
ένα πέμπτο σε σχέση με δέκα χρόνια πριν 
(…) Η ανεργία έχει μειωθεί από το 25% 
που ήταν το 2015 πλέον κινείται στο 18%. 
Ωστόσο και πάλι το ποσοστό είναι διπλά-
σιο σε σχέση με την περίοδο προ κρίσης 
(…) Όποιος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα 
με τις ισχύουσες συνθήκες φεύγει. Η ‚έξο-
δος‘ είναι σφοδρή: πάνω από μισό εκα-
τομ. Έλληνες εγκατέλειψαν τη χώρα από 
το ξέσπασμα της κρίσης».
Το ρεπορτάζ αναφέρει ως θετικό επι-

χειρηματικό παράδειγμα που άντεξε 
και άνθισε στα χρόνια της κρίσης, παρά 
τα προβλήματα, την εφαρμογή για ταξί 
«Beat» (σς: πρώην Taxibeat) του Νίκου 
Δρανδάκη. Ωστόσο το ίδιο ρεπορτάζ 
εστιάζει και σε ένα παράδειγμα στασι-
μότητας και εμποδίων στον επενδυτικό 
τομέα. Πρόκειται για το παράδειγμα της 
αξιοποίησης του πρώην αεροδρομίου 
στο Ελληνικό, που ξεκίνησε πριν πέντε 
χρόνια με φιλόδοξους όρους και πλέον 
«δεν κινείται τίποτα». ‘Όπως παρατη-
ρεί το Der Spiegel «όταν το 2015 ο Τσί-
πρας ανέλαβε την εξουσία, υποσχέθηκε 
να σταματήσει ή να ανατρέψει όλες τις 
ιδιωτικοποιήσεις. Έξι μήνες αργότερα η 
χώρα ήρθε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, 
ο Τσίπρας χρειαζόταν δάνεια και υποσχέ-

θηκε στους δανειστές την συνέχιση του 
προγράμματος. Ωστόσο από τα 50 δις 
ευρώ, που θα αντλούσε η Αθήνα από την 
πώληση ιδιωτικής περιουσίας, δεν έχουν 
ακόμη μαζευτεί ούτε τα 10».
Από την πλευρά η εφημερίδα TAZ του 
Βερολίνου εστιάζει στον προεκλογικό 
αγώνα που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, 
συνομιλώντας με στελέχη και υποψηφί-
ους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και με 
τον πρώην δήμαρχο της πόλης Γιάννη 
Μπουτάρη. Η TAZ σε άθρο με τίτλο «Έγι-
ναν όσα ήταν δυνατόν να γίνουν» παρα-
τηρεί ότι «λίγο πριν την κυβερνητική 
αλλαγή, ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί τον προεκλο-
γικό του αγώνα στους δρόμους της Θεσ-
σαλονίκης χωρίς αυταπάτες, αλλά και 
χωρίς να παραιτείται» παρόλο που τα 
«σημάδια» δείχνουν πιθανή ήττα. «Πρέ-
πει απλώς να παλέψουμε κι άλλο για να 
έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε τη 
χώρα» αναφέρει ο Δημήτρης Ρούτος, αν. 
γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο 77χρονος 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Τριαντάφυλλος 
Μηταφίδης με ρεαλισμό παραδέχεται ότι 
«Χάσαμε την στενή επαφή με τον κόσμο», 
ενώ δεν δείχνει να πιστεύει σε μια νίκη 
του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτιμά ότι ίσως οι απαιτήσεις 
των πολιτών από τον ΣΥΡΙΖΑ «να ήταν 
πολύ μεγάλδες», ωστόσο θεωρεί ότι η 
κυβέρνηση κατάφερε ήδη κάποια θετικά 
πράγματα.
Από την πλευρά της η σκηνοθέτις και ντο-
κιμαντερίστρια Χρύσα Τζελέπη, υπο-
ψήφια βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμά 
ότι «Ο κόσμος έχει θυμό», ότι ο ΣΥΡΙΖΑ 
έπρεπε να κάνει συμβιβασμούς, ωστόσο 
εξακολουθεί να πιστεύει ότι την ευθύνη 
για την βαθιά κρίση φέρουν οι προη-
γούμενες κυβερνήσεις της ΝΔ και του 
ΠΑΣΟΚ. Όσο για τον Γιάννη Μπουτάρη 
εκτιμά ότι «είναι βέβαιο ότι θα νικήσει 
η ΝΔ.» Όσο για τον Τσίπρα αναγνωρίζει 
ότι «προσπάθησε πολλά πράγματα να 
αλλάξει, αλλά όπως φαίνεται όλο αυτό 
δεν δούλεψε». Θεωρεί ότι ο Τσίπρας 
είναι «χαρισματικός» αλλά το «η πρώτη 
γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία στρα-
τηγική για να αλλάξει τη χώρα». Θεωρεί 
τέλος ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ πρέπει να είναι 
έτοιμες να έρθουν κοντά ώστε να υπερ-
βούν τον διχασμό εντός της κοινωνίας.

FAZ: Στην κυβέρνηση ήρθαν άνθρωποι με 
ρίζες στα Εξάρχεια - Δεν άλλαξαν τίποτα 

Θύμα άγριου 
ξυλοδαρμού από 
μπράβους ο Θέμης 
Αδαμαντίδης! 

Η κόντρα του ερμηνευτή με γνωστό 
επιχειρηματία εδώ και τρεις μήνες 
τον «έστειλε» με σπασμένη μύτη και 
«κατεβασμένο» πρόσωπο στο νοσοκομείο 
Metropolitan - Δέχθηκε βίαιη επίθεση από 
δύο άντρες με κράνη, που τον άφησαν 
αιμόφυρτο στη μέση του δρόμου στην 
Καλλιθέα

Θ
ύμα άγριου ξυλοδαρμού από μπράβους 
που του είχαν στήσει καρτέρι έπεσε ο Θέ-
μης Αδαμαντίδης πριν από λίγες ώρες, κα-
θώς πήγαινε σε μαγαζί που συχνάζει στην 

Καλλιθέα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύ-
ρω στις 19:30 το απόγευμα, δύο άτομα με βερμούδες, 
που φορούσαν κράνη, τον πλησίασαν και του είπαν 
σε άγριο τόνο να επιστρέψει τα χρήματα που φέρεται 
να είχε πάρει από γνωστό επιχειρηματία της νύχτας.
Ο τελευταίος, σύμφωνα με τον δικηγόρο του Θέμη 
Αδαμαντίδη, Αλέξη Κούγια, ισχυρίζεται ότι ο τραγου-
διστής είχε υπογράψει συμβόλαιο μαζί του για μια 
σειρά συναυλιών το καλοκαίρι, έχοντας εισπράξει και 
χρήματα ως προκαταβολή. Η πλευρά του τραγουδιστή 
αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο, 
σύμφωνα με τα όσα είπε στο «protothema.gr» ο Αλέ-
ξης Κούγιας.
Οι δυο κρανοφόροι, αφού πρώτα άρχισαν να του 
φωνάζουν άγρια, γιατί δεν επιστρέφει τα χρήματα 
στον επιχειρηματία, στη συνέχεια άρχισαν να τον δέρ-
νουν και να τον χτυπούν με μπουνιές στο πρόσωπο. 
Κατόπιν απομακρύνθηκαν γρήγορα από το σημείο, 
αφήνοντας τον τραγουδιστή αιμόφυρτο και σε κατά-
σταση σοκ από τον ξυλοδαρμό του, μέσα στον δρόμο.
Ο Αδαμαντίδης μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο 
Metropolitan, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει κάταγμα 
μύτης και μώλωπες από τα χτυπήματα των δύο μπρά-
βων και θα παραμείνει νοσηλευόμενος τουλάχιστον 
για μία νύχτα.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Θέμη Αδαμαντίδη, 
Αλέξη Κούγια, η υπόθεση αυτή έχει ταλαιπωρήσει 
τον πελάτη του εδώ και μήνες. Όπως είπε μάλιστα, ο 
ίδιος επικοινώνησε με τον επιχειρηματία, ζητώντας να 
του προσκομίσει -αν θέλει- το συμβόλαιο που έλεγε 
ότι υπέγραψε μαζί του ο πελάτης του. «Του το ζήτησα 
ώστε να το μελετήσω και να συμβουλέψω αναλό-
γως τον Αδαμαντίδη, αλλά δεν μου το έστειλε ποτέ» 
δήλωσε στο «protothema.gr» ο γνωστός ποινικολό-
γος, συμπληρώνοντας: «Ο Θέμης μου είπε ότι ποτέ 
δεν είχε υπογράψει κανένα συμβόλαιο για συναυλίες 
το καλοκαίρι και ότι ποτέ δεν πήρε χρήματα».
Ο τραγουδιστής κατέθεσε μήνυση για εκβιασμό και 
απόπειρα κατά της ζωής του ιδίου και του υιού του 
στο Α.Τ. Καλλιθέας, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, 
της υπόθεσης έχει επιληφθεί το Τμήμα Εκβιαστών.
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Μ
εγάλο αφιέρωμα στον Γιάν-
νη Αντετοκούνμπο, τον MVP 
της περσινής, πλέον, σεζόν 
στο NBA , δημοσίευσε το 

BBC, με αφορμή την κυκλοφορία του δι-
κού του παπουτσιού από τη Nike.
Το μεγάλο ειδησεογραφικό μέσο ανα-
φέρεται στα πρώτα βήματα που έκανε 
ο Γιάννης στο μπάσκετ, τονίζντας: «Όταν 
ήταν έφηβος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο 
σε αυτό το γήπεδο μπάσκετ της Αθήνας, 
έπρεπε να περιμένει τον αδερφό του, 
Θανάση, να βγει από το παιχνίδι για να 
φορέσει τα αθλητικά του ώστε να μπει 
εκείνος να παίξει. Σήμερα, υπάρχουν 
αθλητικά παπούτσια με την υπογραφή 
του».
Ακολούθως, ο αρθρογράφος σχολιά-
ζει ότι τα πρώτα 18χρόνια της ζωής του 
ο Γιάννης Αν τε τοκούν-
μπο, δεν άφησε ποτέ την 
Ελλάδα, αν και δεν ήταν 
Έλληνας στην καταγωγή. 
Σήμερα, έπειτα από έξι 
χρόν ια σ τ ις Ηνωμένε ς 
Πολιτείες, επέστρεψε στη 
χώρα σαν ο πιο δημο-
φιλής Έλληνας αθλητής 
και ο κορυφαίος, ίσως, 
παίκ της μπάσκε τ σ τον 
κόσμο.
Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις δυσκο-
λίες που αντιμετώπισε η οικογένειά του 
στην Ελλάδα ως μετανάστες, καθώς ζού-
σαν στα Σεπόλια και ο Αντετοκούνμπο 
αναγκάστηκε να εργάζεται ως πλανόδιος 
πωλητής. «Ήμουν πολύ καλός στις πωλή-
σεις. Τα αδέρφια μου μπορούν να σας 
πουν» έχει δηλώσει ο Γιάννης Αντετο-
κούνμπο.
Στο BBC μίλησε και ο κυνηγός ταλέντων, 
Σπύρος Βελλινιάτης, ο οποίος ανακάλυψε 
τους Αντετοκούνμπο στις συνοικίες της 
Αθήνας και άλλαξε τη ζωή τους.
Ο Σπύρος Βελλινιάτης ανέφερε σχετικά: 
«Δεν ήταν μόνο ότι είδα έναν άνθρωπο 
με προσήλωση, αλλά και έναν χαρα-
κτήρα με πάθος για τη νίκη. Αν έχεις τα 
μάτια σου ανοιχτά θα δεις το ταλέντο σε 
ένα άτομο χωρίς την μπάλα ποδοσφαί-
ρου στα πόδια ή την μπάλα μπάσκετ στα 
χέρια».
O προπονητής του δυσκολεύτηκε να απε-

λευθερώσει τον Γιάννη και να πείσει την 
οικογένειά του ότι έπρεπε να αφοσιω-
θεί σ το μπάσκετ. Ο Γιάννης ξεκίνησε 
να παίζει στον Φιλαθλητικό μαζί με τον 
αδερφό του Θανάση. Ο ίδιος είχε ανα-
φέρει: «Ήμουν 15 χρονών, ήμασταν στην 
καλοκαιρινή πρακτική μας και ο Θανάσης 
ήταν το αστέρι της ομάδας τότε. Καθώς 
πήγαινε μια βόλτα, χτύπησα την μπάλα 
από το χέρι του, την πήρα, με κυνή-
γησε και τον απώθησα χωρίς να μου την 
πάρει τελικά. Όταν ήρθα σπίτι, το πρώτο 
πράγμα που έκανα ήταν να πω σ τον 
πατέρα μου τι συνέβη. Συνειδητοποί-
ησα ότι αν μπορώ να το κάνω αυτό στον 
μεγαλύτερο αδελφό μου - τον άνθρωπο 
που ξέρει καλύτερα τα πλεονεκτήματα 
και τ ις αδυναμίες μου - μπορώ να το 
κάνω ενάντια σε οποιονδήποτε».

Τέ λος,  το BBC ανα-
φέρε ται  σ τ ις  ρατσ ι-
σ τ ικές επιθέσεις που 
έχει δεχτεί ο Γιάννης 
Αν τε τοκούνμπο σ την 
Ελλάδα με τον συντά-
κ τη του άρθρου να 
τονίζει ότι αν η Ελλάδα 
δ ι α μ ό ρ φ ω σ ε  τ ο ν 
Γιάννη, εκείνος «ξανα-
φτιάχνει» την Ελλάδα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κλή-
θηκε μέλος εφορευτικής επι-
τροπής για τις εκλογές
Στο παρά πέντε φαίνεται πως απετράπη 
το... μπέρδεμα που δημιουργήθηκε με 
το Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος κλή-
θηκε να συμμετάσχει στην εκλογική δια-
δικασία ως αναπληρωματικό στέλεχος 
εφορευτ ικής επιτροπής σ τ ις εθν ικές 
εκλογές.
Ο διεθνής μπασκετμπολίστας και προ-
σφάτως MVP της κανονικής περιόδου 
στο ΝΒΑ, κλήθηκε αρχικά από την Εισαγ-
γελία Πρωτοδικών της Αθήνας να μετα-
βεί στο Δήμο Ζωγράφου την 7η Ιουλίου.
Ωσ τόσο, φαίνε ται πως η... παρτ ίδα 
σώθηκε την τελευταία στιγμή, καθώς, 
σύμφωνα με πληροφορίες, προτού ολο-
κληρωθεί η διαδικασία, ο Γιάννης Αντε-
τοκούνμπο αντικαταστάθηκε, αφού ... 
βεβαιώθηκε ότι πρόκειται για κάτοικο 
εξωτερικού.

Μεγάλο αφιέρωμα του BBC 
στον Αντετοκούνμπο: Ο Γιάννης 
«ξαναφτιάχνει» την Ελλάδα! 

Η είδηση του θανάτου του πρώτο θέμα στα γερμανικά ΜΜΕ -Ο Έλληνας 
καλλιτέχνης μεσουράνησε τη δεκαετία του ‘70 -Έζησε από τα 16 του στη 
Γερμανία και γνώρισε μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι του «Ανίτα»

Κώστας Κορδάλης: Έφυγε από 
τη ζωή ο δημοφιλής Έλληνας της 
Γερμανίας 

Σ
ε ηλικία 75 ετών έφυγε στις 2 Ι-
ουλίου από τη ζωή ο τραγουδι-
στής Κώστας Κορδάλης. Το τρα-
γούδι του «Ανίτα» ήταν μία από 

τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας 
του 1970, ενώ το 2004 στέφθηκε «Βα-
σιλιάς της Ζούγκλας» αφού κέρδισε στη 
γερμανική εκδοχή του ριάλιτι παιχνιδιού 
«I’m a celebrity … Get me out of here».
O Κώστας Κορδάλης γεννήθηκε την 
Πρωτομαγιά του 1944 στην Ελάτεια της 
Φθιώτιδας και στα 7 του χρόνια άρχιζε 
να παίζει κιθάρα. Σε ηλικία 16 χρονών 
πήγε στην Φρανκφούρτη και γράφτηκε 
στο Ινστιτούτο Γκαίτε για να μάθει γερ-
μανικά. Μετά το γυμνάσιο παρακολού-
θησε μαθήματα φιλοσοφίας και γερμα-
νικής φιλολογίας στο πανεπιστήμιο. Γνώ-
ρισε την πρώτη του επιτυχία το 1965 με 
τη διασκευή ενός τραγουδιού του Έλβις 
Πρίσλεϊ.
Ο Κώστας Κορδάλης έκανε καριέρα στη 
Γερμανία, όπου πολλοί τον θεωρούσαν 
ως τον πιο αγαπητό Έλληνα της χώρας. 
Τη δεκαετία του 1970 πολλά τραγούδια 
του βρέθηκαν στο top 20 στη Γερμανία, 
όμως η μεγάλη επιτυχία ήρθε το 1976 με 
το τραγούδι «Ανίτα», το οποίο βρέθηκε 
στις πρώτες θέσεις των δημοφιλέστερων 
τραγουδιών στη Γερμανία και την Ελβε-

τία.
Οι πρώτες σημαντικές του επιτυχίες ακο-
λούθησαν το 1973. Είναι παντρεμένος 
και πατέρας τριών παιδιών, τον Λουκά, 
την Αγγελική και την Κική. Επί σχεδόν 50 
χρόνια, κατείχε την πρώτη θέση του γερ-
μανικού πενταγράμμου.
Όμως είχε και ένα ακόμη ταλέντο: το σκι, 
καθώς στέφθηκε δύο φορές πρωταθλη-
τής Ελλάδας. Το 1985 συμμετείχε στο 
πρωτάθλημα Nordic Ski Championships 
στο Ζέφελντ του Τιρόλου εκπροσωπώ-
ντας την Ελλάδα.
Όπως ανακοίνωσε ο γιος του Λουκάς 
Κορδάλης, ο πατέρας του πέθανε στο 
σπίτι του στη Μαγιόρκα την Τρίτη το 
βράδυ.

Ο γερμανικός Τύπος για το θά-
νατο του Κώστα Κορδάλη
Πρώτο θέμα σε πολλά γερμανικά ΜΜΕ 
είναι σήμερα ο θάνατος του Έλληνα τρα-
γουδιστή, Κώστα Κορδάλη. Η γερμα-
νική εφημερίδα «Bild» αποχαιρετά τον 
Έλληνα τραγουδιστή μ’ ένα μεγάλο αφι-
έρωμα. «Στην Κρήτη χορεύαμε συρτάκι 
μέχρι το πρωί», γράφει ο δημοσιογρά-
φος της εφημερίδας, Μαρκ Πίτελκαου, ο 
οποίος είχε γνωρίσει πριν από 20 χρόνια 
τον Κορδάλη.
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H εταιρεία σε ανακοίνωσή της αναφέρει 
η ότι η εν λόγω ΚΥΑ υιοθετεί τις θέσεις 
του υπουργείου Πολιτισμού που 
δημιουργούν απροσπέλαστα εμπόδια.

Ρ
όλο «τροχονόμου» για όλα τα έργα που 
θα αναπτυχθούν στο χώρο του πρώην 
αεροδρομίου Ελληνικού αποκτά το υ-
πουργείο Πολιτισμού σύμφωνα με την 

Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε σή-
μερα για τη πολεοδόμηση της περιοχής με τη 
Lamda Development να αντιδρά έντονα κάνο-
ντας λόγο για «απροσπέλαστα εμπόδια» που 
καθιστούν την «επένδυση μετέωρη για αόρι-
στο διάστημα». 
Ειδικότερα η εταιρεία σε ανακοίνωσή της ανα-
φέρει η ότι η εν λόγω ΚΥΑ υιοθετεί τις θέσεις 
του υπουργείου Πολιτισμού «που δημιουρ-
γούν απροσπέλαστα εμπόδια τόσο στην 
έναρξη όσο και στην ομαλή εξέλιξη του έργου, 
μη λαμβάνοντας υπόψη, τόσο τον ειδικό νόμο 
που αφορά στην επένδυση (Ν.4062/12) όσο 
και τις ειδικές προβλέψεις των Συμβάσεων που 
κυρώθηκαν από τη Βουλή (Ν.4422/17), καθώς 
και τους όρους του Προεδρικού Διατάγματος, 
βάσει των οποίων έχει εγκριθεί ο σχεδιασμός 
του έργου». 
Συγκεκριμένα η ΚΥΑ απαιτεί:
α) γνωμοδότηση του υπουργείου Πολιτισμού 
για όλες τις μελέτες που αφορούν ψηλά κτίρια, 
ειδικά κτίρια, ειδικές κατασκευές, έργα υπο-
δομής κ.α., 
β) έγκριση του υπουργείου Πολιτισμού σε όλες 
τις μελέτες για κάθε είδους έργο, σε ακαθόρι-
στη ακτίνα γύρω από τα μνημεία του Πάρκου. 
«Τα ανωτέρω, ουσιαστικά ακυρώνουν τη 
συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια 
ετών και δημιουργούν σοβαρά γραφειοκρα-
τικά προσκόμματα, επιβαρύνοντας υπέρμετρα 
το χρονοδιάγραμμα  και τον προϋπολογισμό 
του έργου», αναφέρει η Lamda Development 
προσθέτοντας ότι ουσιαστικά πριν από την 
έναρξη κάθε επιμέρους ανάπτυξης, απαιτείται 
ξεχωριστή έγκριση από το Υπουργείο Πολι-
τισμού. Η αυτονόητη αβεβαιότητα θέτει σε 
άμεσο κίνδυνο την υλοποίηση αυτής καθαυτής 
της επένδυσης.  
«Η Εταιρεία βρίσκεται για μια ακόμη φορά 
αντιμέτωπη με αιφνιδιαστική ανατροπή των 

συμφωνημένων σε αντίθεση με το πνεύμα των 
επανειλημμένων συζητήσεων στις  συνεδριά-
σεων του ΚΣΔ το τελευταίο δεκαήμερο.
Συνέπεια των ανωτέρω και έπειτα από 4,5 έτη 
προσπαθειών και συνεννοήσεων  η απόφαση 
που εκδόθηκε, καθιστά την επένδυση μετέωρη 
για αόριστο διάστημα, πέρα από το ότι στέλνει 
εξαιρετικά δυσμενή μηνύματα σε κάθε σοβαρή 
επένδυση, εθνική η διεθνή», καταλήγει η ανα-
κοίνωση εταιρείας.
Για προφανή συμφωνία της Νέας Δημοκρα-
τίας με την εταιρεία Lamda Development για το 
Ελληνικό που επιδιώκει να αλλάξει εκ νέου τη 
σύμβαση, υπέρ των συμφερόντων της και εις 
βάρος του δημοσίου συμφέροντος κάνει λόγο 
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Γιώργος Σταθάκης.
«Μέχρι χθες ο κ. Μητσοτάκης, με την ανοχή 
του κ. Λάτση, κατηγορούσε την κυβέρνηση ότι 
δεν εκδίδει τις Υπουργικές Αποφάσεις για το 
Ελληνικό, και υποστήριζε ότι αυτός, εάν εκλε-
γεί, θα τις βγάλει αμέσως. Τώρα που εκδόθη-
καν οι αποφάσεις, η εταιρεία του κ. Λάτση 
καταγγέλλει ότι εμποδίζουμε το έργο, που στην 
πραγματικότητα εμείς ολοκληρώσαμε και με 
δική της ευθύνη κωλυσιεργεί τόσους μήνες. Οι 
μάσκες έπεσαν.»
Από τη μία πλευρά βρίσκεται η κυβέρνηση, 
που εισήλθε σε μια εκτεταμένη και αναλυτική 
διαβούλευση με τον επενδυτή, ενσωματώνο-
ντας σημαντικό μέρος των παρατηρήσεών του 
σε πολεοδομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. 
Οι δε αλλαγές που υποστηρίζουν ότι αιφνιδια-
στικά προέκυψαν σήμερα, δεν είναι παρά η εκ 
νέου διατύπωση των προβλέψεων του νομι-
κού πλαισίου και του σχετικού Προεδρικού 
Διατάγματος.
Από την άλλη πλευρά βρίσκεται μια εταιρεία, 
σε προφανή συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία, 
που επιδιώκει να αλλάξει εκ νέου τη σύμβαση, 
υπέρ των συμφερόντων της και εις βάρος του 
δημοσίου συμφέροντος. Μια νέα συμφωνία 
που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερα κέρδη για τον 
ιδιώτη, με περισσότερο μπετόν και άρα λιγό-
τερο πράσινο, με περισσότερο ιδιωτικό και 
λιγότερο δημόσιο χώρο. Λίγα εικοσιτετράωρα 
πριν τις εκλογές, η αποκάλυψη είναι καλοδε-
χούμενη καθώς οι πολίτες μπορούν να βγά-
λουν τα συμπεράσματά τους» ανέφερει ο κ. 
Σταθάκης.

Αντιδρά η Lamda στην 
ΚΥΑ για το Ελληνικό – 
Στον αέρα η έναρξη των 
εργασιών 

επικαιρότητα

Τσίπρας στον Alpha: Τα βράδια 
κοιμάμαι απολύτως ήσυχος με 
την συνείδησή μου 

Τ
ο γραφείο του πρωθυπουργού 
είναι καταθλιπτικό. Πρέπει να 
πάει 13:00, για να το δει ο ή-
λιος» ξεκίνησε την συνέντευξή 

του στον Αντώνη Σρόιτερ και τον τη-
λεοπτικό σταθμό Alpha ο Αλέξης Τσί-
πρας. Θέλησε μάλιστα να... ξεκαθα-
ρίσει ότι στα... υπόγεια του Μαξίμου 
δεν κρύβεται κάποιος, παρά μόνο το 
γραφείο Τύπου.
Ξεναγώντας τον δημοσιογράφο και 
παρουσιαστή του κεντρικού δελτίου 
ειδήσεων του Alpha στο Μαξίμου, ο 
κ. Τσίπρας είπε ότι,  μόλις παρέλαβε 
το γραφείο του, διαδεχόμενος τον 
Αντώνη Σαμαρά, διαπίστωσε ότι ήταν 
«καταθλιπτικό». Το πρώτο τηλέφωνο 
που χ τύπησε, όπως 
είπε, ήταν αυτό από 
τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ.
Σ υ ν ε χ ί ζ ο ν τ α ς  τ η ν 
«ξενάγηση», ο κ. Τσί-
πρας ανέφερε ποιες 
π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ ε ς 
έ χουν περάσε ι από 
το γραφείο του πρω-
θυπουργού, ξεχωρίζοντας τον Αμερι-
κανό τέως πρόεδρο, Μπαράκ Ομπάμα, 
ενώ ευχήθηκε να μείνει και μετά τις 
επόμενες εκλογές στο Μέγαρο Μαξί-
μου, για να μπορέσει να δουλέψει για 
τον ελληνικό λαό. «Κοιμάμαι τα βρά-
δια απολύτως ήσυχος με τη συνείδησή 
μου, λέγοντας ότι πήγαμε τη χώρα 
μπροστά».
«Έδωσα μέχρις εσχάτων μια μάχη για 
να βγάλω την Ελλάδα από την κρίση» 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας.
«Έχω εμπειρία, πλέον. Ξέρω πώς 
κυβερνάται μια χώρα» σημείωσε ο 
πρωθυπουργός σε άλλο σημείο, τονί-
ζοντας: «Αν η πορεία σου είναι να πας 
απέναντι, πρέπει να σκύψεις το κεφάλι 
και να πας απέναντι».
«Πρέπει να είσαι έτοιμος να κάνεις 
συμβιβασμούς» σημείωσε ο πρωθυ-
πουργός, τονίζοντας παράλληλα: «Δεν 
ήταν στόχος μου η έξοδος της χώρας 
από το ευρώ. Ήξερα ότι αυτό θα προ-
καλούσε προβλήματα».
«Έχω πάρει πολύ δύσκολες αποφά-
σεις. Η πιο δύσκολη στιγμή μου, ήταν 
να πάρω τηλέφωνο υπουργούς και να 

τους πω «φεύγεις»» ανέφερε χαρα-
κτηριστικά, ενώ μίλησε και για τον 
μέχρι πρότινος συγκυβερνήτη του, 
Πάνο Καμμένο: «Δεν είχα άλλη επι-
λογή. Φτάσαμε ως εδώ. Κλείσαμε έναν 
κύκλο. Τώρα πρέπει να προχωρήσω 
μπροστά». Ξεκαθάρισε, δε, ότι ουδέ-
ποτε... άδειασε τον Πάνο Καμμένο. 
«Δεν έχω αδειάσει κανέναν» ισχυρί-
στηκε.
Μάλιστα, σε ερώτηση για το τ ι θα 
κάνει μετά την πολιτική, απάντησε: 
«Όταν μπήκα εδώ, τα παιδιά μου ήταν 
πολύ μικρά. Αυτά τα χρόνια δεν είχα 
το προνόμιο να τα ζήσω τόσο κοντά. Ο 
άνθρωπος Αλέξης γιατί να μην ζήσει 
καλά. Αισθάνομαι, όμως, ότι έχω μια 

μεγάλη ευθύνη απέναντι 
σ τη χώρα, απέναντι σ το 
λαό, απέναντι σ την Αρι-
στερά. Πρέπει να δώσω τη 
μάχη μέχρι τέλους, για να 
πάει μπροστά ο λαός».

Η απόφαση για εκλο-
γές μετά το αποτέλε-

σμα της 26ης Μαΐου
«Πήρα μία έν τ ιμη απόφαση, που 
ταιριάζει με την ιδιοσυγκρασία μου 
και την εντιμότητά μου. Εγώ είπα ότι 
δεν με ενδιαφέρει να περιμένω τρεις 
μήνες και να περάσει ο καιρός. Έκανα 
το Μακεδονικό, ήξερα ότι θα βρεθώ 
μπροστά σε δυσκολίες. Ήξερα, όμως, 
ότι έχω μια ιστορική ευθύνη απένα-
ντι στη χώρα. Ήθελα να αφήσω ένα 
ιστορικό αποτύπωμα. Ή θα κερδίσεις 
ή θα χάσεις» τόνισε, αναφερόμενος 
στην απόφαση να οδηγήσει τη χώρα 
σε εθνικές εκλογές, μετά τη βαριά 
ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές της 
26ης Μαΐου.
«Ο Ελευθέριος Βενιζέλος εκδιώχθηκε 
πολλές φορές. Όμως, άφησε αποτύ-
πωμα. Πιστεύω ότι και εμείς αφήσαμε 
αποτύπωμα. Παραλάβαμε μια ανεργία 
στο 28% και σήμερα είναι στο 18%. 
Σήμερα έχουμε επιστρέψει στην κανο-
νικότητα» σχολίασε ο πρωθυπουργός, 
καλώντας τους πολίτες να αποφασί-
σουν «αν θα συνεχίσουμε την πορεία 
προς τα μπρος ή θα συνεχίσουμε προς 
τα πίσω» 
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Μια που σε λίγο θα πέσει η αυλαία των 
εκλογών, ας μιλήσουμε σήμερα για το 
προεκλογικό «ρεύμα», για το οποίο όλοι 
κόβουν και ράβουν –ο καθένας φυσικά 
με τον τρόπο του-, έτσι που όχι λίγες 
φορές έχεις την αίσθηση παράστασης 
Καραγκιόζη.

Κ
αι στα παλιά χρόνια οι εκλογές έδιναν 
αφορμή για θρυλικές και ξεκαρδιστι-
κές παραστάσεις, όπου ο Καραγκιόζης 
είτε ως υποψήφιος Πρωθυπουργός, εί-

τε ως υποψήφιος Βουλευτής, είτε ακόμη ως υπο-
ψήφιος Δήμαρχος, με τα επίκαιρα σχόλιά του και 
τις ατάκες του, ξεσήκωνε τους Αθηναίους.
Πάρτε γεύση:
«Καραγκιόζης. –Πούσαι ρε γυναίκα, μωρή 
Άμπλα…
Άμπλα. –Τ’ είνε αντρούλη μου; Μίλησες;
Καραγκιόζης. –Τι λες μωρή καρακάξα; Αν 
μίλησα λέει; Έβγαλα το σβέρκο μου γκαρίζοντας 
τόσην ώρα. Τι διάολο, ούτε λόγο να έβγαζα δε 
θα φώναζα έτσι…
Άμπλα. –Τι θέλεις τώρα;
Καραγκιόζης. –Ετοίμασε γρήγορα κείνη τη 
βελάδα που είχα κλέψει από τα πεθαμενατζίδικα 
τον καιρό που έκανα τον Καρκαλέτσο…
Άμπλα. –Τι την θέλεις;
Καραγκιόζης. –Λογαριασμό θα σου δώσω 
μωρή; Προεκλογική περιοδεία κάνω και πρέπει 
να εξωραϊσθώ… Τι διάβολο έτσι με τα καθημε-
ρινά μου θα πάω;
Κολυτήρι. –Πατέλα;
Καραγκιόζης. –Θεμά τον πατέρα σου, τι θέλεις 
ρε εφταμηνίτικο και μου χαλάς τον ειρμό των 
σκέψεων μου δια την ανόρθωσιν του κράτους 
της Λορδίας;
Χατζηαβάτης. –Βρε παναθεματισμένε, τί κάνεις 
βρε τόσες ώρες;
Καραγκιόζης. –Βιάζεσαι του λόγου σου;
Χατζηαβάτης. –Και βέβαια βιάζομαι, γιατί 
εκείνοι οι πεινασμένοι μου έχουν φάει όλα τα 
φαγητά βρε…
Καραγκιόζης. –Άσε τον κόσμο να φάη ρε τώρα 
που βρήκε ευκαιρία και να λυγδώση το άντερό 
του…
Χατζηαβάτης. –Και ποιος θα πληρώση τον λογα-
ριασμό βρε κακό χρόνο νάχης;
Καραγκιόζης. – Σκάσε ρε γρουσούζη μη βλα-
στημάς και μου βγή σε κακό η περιοδεία… Θα 
σε πληρώσω ρε από το δημόσιο ταμείο όταν 
βγώ βουλευτής, κι’ άλλο θέλεις;
Λαός. – Ζήτω ο αρχηγός των πειναλέων, 
ζήτωωωωω! Έβγα όξω αρχηγέ να κάνης περι-
οδεία! Λόγο, λόγο!

Καραγκιόζης. – Ρε παιδιά, σταθήτε να κάνω την 
τουαλέττα μου…
Λαός. –Όχι! Σε θέλουμε σκέτον Καραγκιόζη. 
Λαός και Καραγκιόζης. Εσένα θέλουμε!
Κολυτήρι. –(Βγαίνει κρυφά και βουτάει το πορ-
τοφόλι ενός από τους διαδηλωτάς). Πατέλα!
Καραγκιόζης. –Τ’ είνε ρε βόμπιρα;
Κολυτήρι. –Έκλετσα ένα πολτοφόλι που έχει 
πέντε τάληλα μέσα…
Καραγκιόζης. –Μπράβο παιδί μου! Εσύ κάνεις 
για βουλευτής και καλύτερα για βουτηχτής. 
(Προς τον Λαόν). Αγαπητοί μου συμπολίται. Ο 
γυιός μου ο Κολυτήρης έκλεψε ένα πορτοφόλι. 
Αυτό θα πή πως είνε αντάξιος υιός του πατέρα 
του και νομίζω πως ανταποκρίνεται στας αξιώ-
σεις του λαού…
Λαός. –Μπράβο-μπράβο! Πρέπει να τον βγά-
λουμε βουλευτή!
Κολυτήρι. –Όσι βλε, καλίτελα να μ’ αφήσετε το 
πολτοφόλι ν’ αγολάσω κλεμύδια και χαλβά…
Λαός. –Όχι-όχι! Πατέρα και γυιό θα τους 
κάνουμε αρχηγούς και βουλευτάς. Πάμε για την 
περιοδεία.
(Ο Καραγκιόζης βγαίνει έξω από την καλύβα 
με σκληρό καπέλλο, βελάδα, φιογκάκι και … 
ξυπόλητος, ακολουθούμενος υπό του Μπάρ-
μπα-Γιώργου και του Κολυτηρίου).
Λαός. –Μπράβο! Ζήτω τον αρχηγών μας! (Εκκι-
νεί με επί κεφαλής τον Καραγκιόζην ανά τας 
συνοικίας. Εις την συνοικίαν Ψυρρή η διαδή-
λωσις σταματά και ο Καραγκιόζης βγάζει λόγο)
Καραγκιόζης. –Το … σταυρό σας αγαπητοί 
συμπολίται, κλέφτες και λωποδύται!
Λαός. –Τον έχεις! Ζήτωωω!
Καραγκιόζης. –Θα κάνω έργα ρε! Θ’ ανοίξω 
μαγέρικα σε κάθε δρόμο της Αθήνας όπου θα 
βράζουν φασουλάδα σε μεγάλα καζάνια και θα 
τρώη ο κόσμος αβέρτα.
Λαός. –Μπράβοοοο! Ζήτω η φασουλάδα!
sitaras-kalo-voli01
Καραγκιόζης. -Το μισό μέρος της Βουλής θα 
το γκρεμίσω και θα το κάνω τζιερτζήδικο και 
ταβερνείον. Το υπερώον θα το κάνω υπνωτή-
ριον των αστέγων και θ’ αφήσω πλήρη ασυ-
δοσίαν εις την κλοπήν, ώστε να προοδεύση το 
λωποδυτικόν επάγγελμα και η διαρρηκτική 
τέχνη…
Λαός. –Μπράβο! Σένα θέλουμε! Κάτω οι φαυ-
λοκράτες!
(Εν τω μεταξύ ο λαός μπαίνει σε κάποιο πατσα-
τζίδικο και το κάνει γης μαδιάμ. Τα όργανα της 
τάξεως, σπεύδουν, διαλύουν το πλήθος, συλ-
λαμβάνουν τον Καραγκιόζη και τον οδηγούν 
στο τμήμα, όπου τον… ανακηρρύσουν υποψή-
φιο, κατά τον γνωστό χωροφυλακίστικον τρό-
πον…)

Απίστευτο κι όμως... ελληνικό: 
Κρατούμενοι άνοιξαν σουβλατζίδικο 
στις φυλακές Κορυδαλλού!

Σ
ουβλατζίδικο, που λειτουργεί κά-
θε Σαββατοκύριακο και εξυπηρε-
τεί μέχρι και 400 «πελάτες», έχει 
στήσει μέσα στις φυλακές του Κο-

ρυδαλλού κρατούμενος για συμμετοχή σε 
τρομοκρατική οργάνωση, ο οποίος εκτίει 
ποινή πολυετούς κάθειρξης.
Το astinomiko.gr φέρνει στο φως της 
δημοσιότητας φωτογραφία από το κελί 
που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο της 
Α’ πτέρυγας, και έχει μετατραπεί σε κατά-
στημα, το οποίο είναι πλήρως εξοπλι-
σμένο με όλες τις απαραίτητες συσκευές 
-διαθέτοντας από καφέδες και αλκοο-
λούχα ποτά, μέχρι κρέπες και σουβλάκια!
Το «σουβλατζίδικο» του Κορυδαλλού 
λειτουργεί μόνο τα Σαββατοκύριακα και, 
σύμφωνα με πηγές των σωφρονιστικών 
υπαλλήλων, οι οποίοι γνωρίζουν την 
ύπαρξη του, «κατακλύζεται» από εκατο-
ντάδες κρατουμένους, απ’ όλες τις πτέρυ-
γες των φυλακών, οι οποίοι αγοράζουν 
σουβλάκια, κρέπες, ομελέτες, καφέδες και 
αλκοολούχα ποτά, μαζικά, και για λογα-
ριασμό άλλων συγκρατουμένων τους.

Μάλιστα, ο... ιδιοκτήτης του καταστήμα-
τος έχει προσλάβει άλλους κρατουμένους 
των φυλακών του Κορυδαλλού, οι οποίοι 
εργάζονται ως ψήστες και σερβιτόροι, και 
αμείβονται κανονικά από τα έσοδα της 
«επιχείρησης».
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το συγκε-
κριμένο... κατάστημα δεν είναι το μονα-
δικό που λειτουργεί στον Κορυδαλλό και 
ότι υπάρχουν κελιά που έχουν μετατρα-
πεί σε αποθήκες ηλεκτρονικών συσκευών, 
αλκοολούχων ποτών, ναρκωτικών, αλλά 
και σε χαρτοπαικτικές λέσχες, στις οποίες 
όσοι συμμετέχουν πληρώνουν «γκανιότα» 
στους ιδιοκτήτες τους!
Άλλωστε, στην πρόσφατη έρευνα που 
πραγματοποίησαν οι Ειδικές Δυνάμεις της 
Αστυνομίας μέσα στις φυλακές του Κορυ-
δαλλού, κατασχέθηκαν επαγγελματικές 
καφετιέρες και μάρκες για πόκερ, υλικά 
που, μετά την έρευνα, κρατούμενοι πήραν 
πίσω από το Αρχιφυλακείο, παρ’ όλο που 
είχε καταγραφεί σε έκθεση κατάσχεσης, η 
οποία διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγ-
γελέα.

επικαιρότητα

Η προεκλογική περιοδεία του 
Καραγκιόζη εις τας Αθηναϊκάς 
συνοικίας και στου Ψυρρή

Βαρθολομαίος: «Ιστορική χειρονομία 
να μας δώσει ο Πάπας αποτμήματα του 
Ιερού λειψάνου του Αποστόλου Πέτρου»

Με ιδιαίτερη συγκίνηση υποδέ-
χθηκε το Οικουμενικό Πατρι-
αρχείο τα αποτμήματα του 

ιερού λειψάνου του Αγίου Πρωτοκο-
ρυφαίου Αποστόλου Πέτρου, ιδρυτή 
της Εκκλησίας της Ρώμης και κατά 
σάρκα αδελφού του Αγίου Αποστόλου 
Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, ιδρυτή της 
Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, 
τα οποία προσέφερε ο Πάπας Ρώμης 
Φραγκίσκος, ως αντίδωρο αδελφικής 
αγάπης, στον Οικουμενικό Πατριάρχη 
Βαρθολομαίο.
«Ο Πάπας Φραγκίσκος έκανε αυτήν τη 
μεγάλη αδελφική, ιστορική χειρονο-
μία να μας δώσει από το Παρεκκλή-
σιον που είχεν ο Παύλος Στ’, μέσα εις 
το Αποστολικόν Ανάκτορον, μικρά 
αποτμήματα του ιερού λειψάνου του 
Αποστόλου Πέτρου, του ιδρυτή της 
Εκκλησίας Ρώμης, τα οποία προσεκύ-
νησα προ ολίγου και συγκινήθηκα 

πολύ. Ήταν μία γενναία και τολμηρή 
πρωτοβουλία του Πάπα Φραγκίσκου 
προς την Εκκλησία Κωνσταντινουπό-
λεως, για την οποία του εκφράζουμε 
τη μεγάλη ευγνωμοσύνη μας», είπε ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης, σήμερα, 
στην ομιλία του στην Κοινοτική 
Αίθουσα του πανηγυρίζοντος Ι.Ν. των 
Δώδεκα Αποστόλων Φερίκιοϊ, μετά τη 
Θεία Λειτουργία, κατά την οποία χορο-
στάτησε και όπου για πρώτη φορά 
εκτέθηκαν προς προσκύνηση τα απο-
τμήματα του ιερού λειψάνου.
Ο Παναγιώτατος, που εξέφρασε τη 
χαρά της Μητρός Εκκλησίας για το 
σημαντικό αυτό δώρο, αναφέρθηκε 
συνοπτικά στις σχέσεις ανάμεσα στις 
Εκκλησίες της Ρώμης και της Κωνστα-
ντινουπόλεως και στον διάλογο της 
αγάπης που ακολούθησε τη συνά-
ντηση του Πάπα Παύλου Στ’ και του 
Πατριάρχη Αθηναγόρα.
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ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.
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Ρούλα Μαργαρώνη
1414 King Street East, Unit 26

(289) 316-0568
rmargaronis@allstate.ca
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Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας
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εδώ Κύπρος

Με δεδομένο ότι οι ηγέ-
τες των πολιτικών κομ-
μάτων γνωρίζουν ότι θα 

ενημερωθούν πλήρως από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο 
Αναστασιάδη για τις τρέχουσες 
εξελίξεις, το συντομότερο δυνα-
τόν, ξενίζουν οι επικρίσεις που 
ακούγονται σχετικά με αυτό το 
θέμα, δήλωσε ο Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος, Πρόδρομος Προ-
δρόμου, σχολιάζοντας σημερι-
νές δηλώσεις του ΓΓ του ΑΚΕΛ, 
Άντρου Κυπριανού.
Ο κ. Προδρόμου επεσήμανε πως 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προ 
αρκετών ημερών είχε προνοήσει 
για την πλήρη ενημέρωση των 
πολιτικών ηγετών σχετικά με τις 
τρέχουσες εξελίξεις, τις αποφά-
σεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
για την Κύπρο και τις παράνομες 
επεμβάσεις της Τουρκίας όπως 
και για τα διαβήματα που ο ίδιος 
έκαμε το τελευταίο διάστημα προς 
τα ΗΕ και άλλες κατευθύνσεις.
Πρόσθεσε πως “για τον σκοπό 
αυτό είχε προταθεί και σύγκληση 
του Εθνικού Συμβουλίου τη Δευ-
τέρα 8 Ιουλίου. Πλην, όμως, η 
απουσία κάποιου από τους πολι-
τικούς ηγέτες, οδήγησε σε εναλ-
λακτική λύση που ήταν οι κατ’ 
ιδίαν συναντήσεις και ενημέρωση 
προς όλους τους πολιτικούς αρχη-
γούς προκειμένου να επισπευ-
σθεί η ενημέρωση”, σημείωσε.
Πρόσθεσε πως για τον σκοπό 
αυτό ήδη είχαν καθοριστεί οι 
σχετικές ημερομηνίες των συνα-
ντήσεων, που ξεκινούσαν από 
προχθές και πως “το απροσδό-
κητο περιστατικό και το ατύχημα 
που μεσολάβησε απλώς οδηγεί 
σε αναβολή και νέο προγραμμα-
τισμό για τις ίδιες συναντήσεις με 
όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, 
οι οποίοι θα τύχουν βεβαίως 
ενδελεχούς ενημέρωσης”.
“Ως εκ τούτου και με δεδομένο 
ότι οι ηγέτες των πολιτικών κομ-
μάτων γνωρίζουν ότι θα ενημε-
ρωθούν πλήρως, το συντομό-
τερο δυνατόν, ξενίζουν οι επικρί-
σεις που ακούγονται σχετικά με 
αυτό το θέμα”, ανέφερε ο κ. Προ-
δρόμου.

Προδρόμου: 
Ξενίζουν οι 
επικρίσεις για 
ενημέρωση 
πολιτικών ηγετών 

Με τις αγορεύσεις των 
διαδίκων επί του νομικού 
ζητήματος που έχει προκύψει 
μετά την εκπεφρασθείσα 
πρόθεση της υπεράσπισης 
να εγείρει προδικαστική 
ένσταση για κατάχρηση της 
διαδικασίας, συνεχίστηκε 
η  εκδίκαση της 3ης ποινικής 
υπόθεσης εναντίον 
στελεχών της Τράπεζας 
Κύπρου σε σχέση με την 
επαναταξινόμηση των 
ομολόγων της Τράπεζας.

Μ
ετά την αθώωση των 
Ανδρέα Ηλιάδη και 
Γιάννη Κυπρή, η δια-
δικασία ενώπιον του 

Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευ-
κωσίας συνεχίζεται για τους υπό-
λοιπους κατηγορούμενους και συ-
γκεκριμένα για τους Χρίστη Χατζη-
μιτσή, Νικόλα Καρυδά, Χριστόδου-
λο Πατσαλίδη, Ελίζα Λειβαδιώτου 
και Δέσποινα Κυριακίδου.
Το Κακουργιοδικείο είχε κάνει απο-
δεκτή την προδικαστική ένσταση 
που ήγειραν οι συνήγοροι υπερά-
σπισης των Ηλιάδη και Κυπρή για 
κατάχρηση της δικαστικής διαδι-
κασίας, προβάλλοντας τη θέση ότι 
τα τα ελληνικά ομόλογα αποτέλε-
σαν το κοινό θεμέλιο της παρούσας 
υπόθεσης με τις άλλες δύο ποινικές 
υποθέσεις της Τράπεζας Κύπρου.
Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε 
στις 31/05/2019 την έφεση του Γενι-
κού Εισαγγελέα κατά της απόφασης 
του Μόνιμου Κακουργιοδικείου 
Λευκωσίας να απαλλάξει και αθω-
ώσει τους δύο κατηγορουμένους 
από όλες τις κατηγορίες που αντι-
μετώπιζαν.
Μετά την απόφαση του Ανωτά-
του, οι συνήγοροι υπεράσπισης 
των υπόλοιπων κατηγορουμένων 
εξέφρασαν την πρόθεση τους να 
εγείρουν την ίδια προδικαστική 

ένσταση που αφορά στο θέμα της 
κατάχρησης της διαδικασίας.
Το Δικαστήριο είχε καλέσει τις δύο 
πλευρές να συμφωνήσουν σε ένα 
παραδεκτό πλαίσιο γεγονότων για 
σκοπούς εξέτασης της νέας ένστα-
σης, χωρίς αυτό να καταστεί δυνα-
τόν.
Οι δύο πλευρές διαφωνούν ως 
προς την εξέταση της νέας ένστασης 
στη βάση του ίδιου πλαισίου γεγο-
νότων που είχε χρησιμοποιηθεί 
για την εξέταση της προηγούμενης 
ένστασης η οποία οδήγησε στην 
αθώωση των Ηλιάδη και Κυπρή.  
Συγκεκριμένα, η υπεράσπιση υπο-
στηρίζει ότι το πλαίσιο γεγονό-
των που είχε δηλωθεί ως παραδε-
κτό στην προηγούμενη ένσταση 
ισχύει και είναι δεσμευτικό και για 
την παρούσα ένσταση, θέση με την 
οποία διαφωνεί η 
Κατηγορούσα Αρχή.
Κατά τη σημερινή 
ακροαματική διαδι-
κασία οι δυο πλευ-
ρές προέβησαν σε 
αγορεύσεις προ-
βάλλοντας τις θέσεις 
και τα επιχειρήματά 
τους.  
Για την Κατηγορούσα Αρχή εμφα-
νίστηκε σήμερα ο ίδιος ο Γενικός 
Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης, ενώ 
για την υπεράσπιση εμφανίστηκαν 
οι δικηγόροι Πόλυς Πολυβίου, Αλέ-
κος Μαρκίδης, Ηλίας Στεφάνου, 
Παναγιώτης Καλλής και Δημήτρη 
Αραούζος. Πρώτα αγόρευσαν οι 
συνήγοροι υπεράσπισης των κατη-
γορουμένων και αμέσως μετά ο 
Γενικός Εισαγγελέας.
Ο δικηγόρος Πόλυς Πολυβίου εξέ-
φρασε τη θέση ότι όλα τα γεγονότα 
που είχαν δηλωθεί ως παραδεκτά 
στην προηγούμενη ένσταση ισχύ-
ουν και είναι απόλυτα δεσμευτικά 
και για την παρούσα διαδικασία, 
προσθέτοντας ότι « έχουμε κατα-
φέρει να κάνουμε δύσκολο ένα 

πάρα πολύ απλό θέμα».
Ο κ. Πολυβίου είπε ότι δεν θα πρέ-
πει να επιτραπεί η υπόσκαψη, 
αλλοίωση και η διαφοροποίηση 
αυτών των γεγονότων και πως θα 
είναι άδικο αν επιτραπεί είτε η από-
συρση των παραδεκτών γεγονότων 
είτε η διαφοροποίηση τους με τη 
προσθήκη μαρτυρίας .
Ανέφερε ότι το γεγονός ότι στον 
πυρήνα των τριών υποθέσεων βρί-
σκονται τα ελληνικά ομόλογα συνι-
στά κατάχρηση  διαδικασίας και 
πως θα έπρεπε να είχε καταχωρη-
θεί μια υπόθεση.
Ανέφερε, τέλος, ότι για την υπερά-
σπιση δεν είναι απλά ένα νομικό 
θέμα αλλά ένα θέμα υψίστης ηθι-
κής σημασίας για την αξιοπιστία 
του νομικού μας συστήματος.  
Ο δικηγόρος Αλέκος Μαρκίδης 

ανέφερε ότι παρότι 
κατά την εξέταση 
της προηγούμενης 
ένστασης δήλωσε 
ότι δεν δεσμευό-
ταν από το πλαί-
σιο γεγονότων που 
είχε συμφωνηθεί, 
εντούτοις σήμερα 

θεωρεί ότι τα εν λόγω γεγονότα 
είναι δεσμευτικά για την παρούσα 
διαδικασία από τη στιγμή που τα 
έχει κάνει αποδεκτά η Κατηγο-
ρούσα Αρχή.  
Είπε ότι αν γίνει δεκτή η θέση της 
Κατηγορούσας Αρχής και εκδοθεί 
μια απόφαση που θα αλλοιώνει και 
μπορεί να υπονομεύει τα παραδε-
κτά γεγονότα, τότε θα σταλεί  προς 
τα έξω το μήνυμα ότι δύο κατηγο-
ρούμενοι αθωώθηκαν με βάση 
λανθασμένα γεγονότα και αυτό δεν 
θα είναι σωστό για το κύρος της 
κυπριακής δικαιοσύνης.
Ο δικηγόρος Ηλίας Στεφάνου διε-
ρωτήθηκε κατά πόσον είναι δίκαιο 
η Κατηγορούσα Αρχή να κάνει απο-
δεκτό συγκεκριμένο πλαίσιο γεγο-
νότων με το οποίο αθωώθηκαν οι 

Ηλιάδης και Κυπρή και να μην απο-
δέχεται το ίδιο πλαίσιο για το ίδιο 
ζήτημα  για τους υπόλοιπους κατη-
γορούμενους.
Ο δικηγόρος Δημήτρης Αραούζος 
είπε ότι η Κατηγορούσα Αρχή δεν 
μπορεί να αμφισβητήσει τα παρα-
δεκτά γεγονότα και κάλεσε το δικα-
στήριο να μην επιτρέψει στον Γενικό 
Εισαγγελέα να αμφισβητήσει αυτά 
τα γεγονότα. Εξέφρασε επίσης τη 
θέση ότι αυτό που ανησυχεί την 
Κατηγορούσα Αρχή είναι το ενδε-
χόμενο να αθωωθούν και οι υπό-
λοιποι κατηγορούμενοι με βάση τα 
ίδια γεγονότα που είχαν δηλωθεί 
ως παραδεκτά στην προηγούμενη 
διαδικασία.  
Ο δικηγόρος Παναγιώτης Καλλής 
υιοθέτησε την αγόρευση του Ηλία 
Στεφάνου.  
Απαντώντας στα όσα υποστήριξε 
προηγουμένως η υπεράσπιση, ο 
Γενικός Εισαγγελέας είπε ότι από 
ένα ανύπαρκτο θέμα δημιουργή-
σαμε ένα σοβαρό θέμα, προσθέ-
τοντας ότι δεν μπορεί ένα συμ-
φωνηθέν υπόβαθρο γεγονότων 
που αφορούσε άλλη διαδικα-
σία και άλλους κατηγορουμένους 
να δεσμεύει μια άλλη διαδικασία 
ωσάν να είναι «erga omnes».
«Έχει λεχθεί ότι επιχειρούμε να 
αλλοιώσουμε γεγονότα, να απο-
σύρουμε γεγονότα, να αμφισβητή-
σουμε γεγονότα. Ουδέν αναληθέ-
στερον», είπε.   
Είπε, επίσης, ότι ο εκπρόσωπος 
του Γενικού Εισαγγελέα είχε απο-
δεκτεί κάποια γεγονότα για περιο-
ρισμένο σκοπό και συγκεκριμένα 
για την εξέταση μια συγκεκριμένης 
ένστασης δύο κατηγορουμένων.  
«Ασφαλώς τα σεβόμαστε και δεν 
υπαναχωρούμε», είπε, σημειώνο-
ντας ωστόσο ότι η Κατηγορούσα 
Αρχή δεν μπορεί να δεχτεί τα ίδια 
γεγονότα να χρησιμοποιηθούν για 
άλλο σκοπό πέραν από εκείνο που 
είχε δηλωθεί.

Διαφωνία Γ. Εισαγγελέα -Υπεράσπισης για το πλαίσιο 
γεγονότων στη δίκη της 3ης υπόθεσης της Τρ. Κύπρου 
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Μ
ε την προσθήκη πρόνοιας για τήρηση 
των δημοσιονομικών ορίων του κρά-
τους, επιτεύχθηκε συμφωνία για την 
αυτονόμηση της Βουλής των Αντιπρο-

σώπων στον καταρτισμό του προϋπολογισμού της.
Υπενθυμίζεται πως η πρόταση για τροποποίηση του 
Συντάγματος και την αυτονόμηση της Βουλής ήταν 
προγραμματισμένη να συζητηθεί στην προηγού-
μενη Ολομέλεια, αλλά η συζήτηση είχε αναβληθεί.
Στη σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής Νομικών, παρουσία του Υπουργού Οικονο-
μικών Χάρη Γεωργιάδη και εκπροσώπων της Νομι-
κής Υπηρεσίας, κατατέθηκε αναθεωρημένο κείμενο 
αναφορικά με την προσθήκη της παραγράφου 7 
στο άρθρο 167 του Συντάγματος.
Η αναθεωρημένη διάταξη προνοεί ότι «παρά τις 
διατάξεις του άρθρου 1 ο προϋπολογισμός της 
Βουλής των Αντιπροσώπων συνιστά προϋπολογι-
σμό διακριτό του προϋπολογισμού της Δημοκρα-
τίας, ο οποίος συντάσσεται από τον Πρόεδρο της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, βάσει των δημοσιο-
νομικών δυνατοτήτων και τηρουμένων των εκά-
στοτε καθοριζομένων ανώτατων ορίων δαπανών 
και εγκρίνεται από τη Βουλή δια αποφάσεως λαμ-

βανομένης κατά την προβλεπόμενη διαδικασία και 
ακολούθως άνευ μεταβολής καταχωρίζεται στον 
προϋπολογισμό της Δημοκρατίας για το οικονομικό 
έτος στο οποίο τούτος αφορά με τη δημοσίευση του 
δε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθί-
σταται κατά πάντα εκτελεστός. Πέραν της προσθή-
κης του άρθρου 8».
Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής ο Υπουργός Οικο-
νομικών Χάρης Γεωργιάδης είπε συμφωνεί με τη 
νέα διατύπωση με την επιφύλαξη ότι η Νομική Υπη-
ρεσία, ως σύμβουλος του κράτους, θα δώσει τη 
σύμφωνο γνώμη της.
«Με αυτή την προσθήκη θεωρώ ότι με την επιφύ-
λαξη της νομοτεχνικής επιβεβαίωσης ότι η Βουλή 
αποκτά τη δυνατότητα …να καταρτίζει το δικό της 
προϋπολογισμό», είπε, σημειώνοντας ότι πρέπει να 
τηρούνται οι δημοσιονομικές οροφές.
Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε πως θα μπορούσε η 
κυβέρνηση να αποστείλει το προσχέδιο του κρατι-
κού προϋπολογισμού τον εκάστοτε Σεπτέμβριο με 
το κεφάλαιο που αναφέρεται στη Βουλή να περιέ-
χεται απλά ένας αριθμός και η Βουλή να συμπληρώ-
σει τα κενά, τα οποία να ενσωματώνονται στο τελικό 
κείμενο του κρατικού προϋπολογισμού.

Βρέθηκε η χρυσή τομή για την 
αυτονόμηση της Βουλής και καταρτισμό 
προϋπολογισμού 

ΥΠΑΜ: Πιο έντονες σε πολιτικό και 
διπλωματικό επίπεδο οι ενέργειες μας για 
το Γιαβούζ 

Π
ιο έντονες θα είναι οι ενέργειες μας για το γε-
ωτρύπανο Γιαβούζ, σε πολιτικό και διπλωμα-
τικό επίπεδο, δήλωσε σήμερα  ο Υπουργός Ά-
μυνας Σάββας Αγγελίδης, διαμηνύοντας πως 

το θέμα δεν επηρεάζει μόνο την Κύπρο, αλλά και την 
Ευρώπη.
Σε δηλώσεις στο περιθώριο επίσκεψης του στο ΚΕΝ 
Λεμεσού, ο κ. Αγγελίδης είπε πως, παρά τις εξελίξεις με 
το αντικείμενο που κατέπεσε στα κατεχόμενα, οι ενέρ-
γειες της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ δεν μπαίνουν 
στο περιθώριο.
“Συνεχίζουμε τις ενέργειες που όλοι γνωρίζουμε ότι 
έχουν γίνει ήδη για το Φατίχ, πιο έντονες αυτή τη φορά, 
σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο”, είπε, ενώ κληθείς 
να αναφέρει κατά πόσο θεωρεί τον ελλιμενισμό του Για-
βούζ στο λιμάνι της Σελεύκιας ως αποτέλεσμα των δια-
βημάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, απάντησε πως 
δεν μπορεί να καταλήξει σε ένα τέτοιο συμπέρασμα.
“Κάνουμε διαβήματα, τα οποία μπορεί να έχουν κάποια 

αποτελέσματα, αλλά δεν μπορώ να καταλήξω ότι συν-
δέονται αυτές οι ενέργειες με κάτι άλλο. Εμείς θα συνεχί-
σουμε γιατί πιστεύουμε ότι αυτή η κατάφωρη παραβί-
αση πρέπει να τερματιστεί και το μήνυμα είναι ότι επη-
ρεάζεται και η Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και όλη η 
Ευρώπη”, συμπλήρωσε.
Ερωτηθείς κατά πόσο θα προχωρήσουμε σε έκδοση 
διεθνούς εντάλματος σύλληψης για το Γιαβούζ, σε περί-
πτωση που προχωρήσει σε παράνομες ενέργειες στην 
κυπριακή ΑΟΖ, ο Υπουργός Άμυνας απάντησε “θα ακο-
λουθήσουμε την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε 
και για το Φατίχ”.
Σε σχέση με το αντικείμενο που κατέπεσε και εξερράγη 
στα κατεχόμενα, ο Σάββας Αγγελίδης επανέλαβε την 
έκκληση του για υπομονή και τόνισε πως “την ίδια ώρα, 
εμείς εργαζόμαστε συντονισμένα με υπηρεσίες, έτσι 
ώστε να πάρουμε την κατάλληλη αξιόπιστη πληροφό-
ρηση και αυτό έχει σημασία σε τέτοιου είδους διερεύ-
νηση”.

Cyprus Casinos: Ένας χρόνος 
λειτουργίας, 880.000 επισκέπτες 
και μια πρωτοβουλία για την 
πολιτιστική κληρονομιά

Π
ερί τα τέλη του 2021 αναμένεται να λειτουργήσει το πολυθεμα-
τικό καζίνο-θέρετρο City of Dreams Mediterranean στη Λεμεσό, 
με την συνολική  επένδυση της  εταιρείας που διαχειρίζεται τα 
καζίνο στην Κύπρο να αναμένεται να φτάσει στα 600 εκατομμύ-

ρια ευρώ. 
 Όπως αναφέρθηκε σε σημερινή διάσκεψη Τύπου με την ευκαιρία της 
συμπλήρωσης ενός χρόνου λειτουργίας των Cyprus Casinos “C2” στην 
Κύπρο, οι επισκέψεις στο προσωρινό και τα δορυφορικά καζίνο που λει-
τούργησαν σε Λεμεσό, Λάρνακα και Λευκωσία , ξεπέρασαν τις 800.000. 
Περί τα τέλη αυτού του μήνα αναμένεται να λειτουργήσει ακόμα ένα δορυ-
φορικό καζίνο στην Αγία Νάπα, ενώ αργότερα φέτος θα λειτουργήσει το 
καζίνο στην Πάφο.
Παράλληλα η εταιρεία Melco που κατέχει την άδεια για τη λειτουργία του 
καζίνο, ανακοίνωσε στη διάσκεψη την συνεργασία που έχει αναπτύξει 
με το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων για την υποστήριξη σε μακροπρόθεσμη και συνεχή βάση, των 
προσπαθειών της Κυβέρνησης για διατήρηση και προώθηση του κυπρι-
ακού πολιτισμού. Η εν λόγω πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
“heritage signs” θα προωθήσει ενεργά την αυθεντικότητα των σημαντικό-
τερων μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού, χορηγώντας έργα 
αναβάθμισης της πολιτιστικής κληρονομιάς και παροχής πληροφοριών 
που βελτιώνουν την εμπειρία των τουριστών κατά την επίσκεψή τους σε 
αυτές τις περιοχές της Κύπρου.
Μιλώντας στην εκδήλωση στην παρουσία κυβερνητικών αξιωματούχων 
και εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ο Πρόεδρος και Ανώ-
τατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου Melco Lawrence Ho εξέφρασε 
την ικανοποίησή του για τον πρώτο χρόνο δραστηριοποίησης της εται-
ρείας στην Κύπρο.
«Η πρόοδος ήταν γρήγορη και η τοπική οικονομία ήδη επωφελείται από 
την ενισχυμένη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με τον Όμιλο CNS”, 
είπε. Πρόσθεσε ότι η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα συμμόρ-
φωσης με την κείμενη νομοθεσία και κανονισμούς και η Κυπριακή Κυβέρ-
νηση θέτει και διατηρεί τα υψηλότερα πρότυπα από αυτή την άποψη.
«Αυτό σημαίνει ότι η Κύπρος θα καταστεί προορισμός όχι μόνο για του-
ρίστες υψηλών εισοδημάτων αλλά και για διεθνείς επενδυτές», ανέφερε. 
Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει σαφές όραμα, η κοινωνία στηρίζει την 
εταιρεία και η επιτυχία του προσωρινού και των δορυφορικών καζίνο 
καταδεικνύει τη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει από μέρους του κοινού. Είπε 
επίσης ότι το άνοιγμα του City of Dreams Mediterranean θα ξαναγράψει 
τους τουριστικούς οδηγούς και θα καταστήσει την Κύπρο έναν διεθνώς 
αναγνωρισμένο τουριστικό προορισμό για ολόκληρο τον χρόνο.
Η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Βασιλική Αναστασι-
άδου, επαναβεβαίωσε την υποστήριξη της Κυβέρνησης στο πολυθεμα-
τικό καζίνο-θέρετρο, προσθέτοντας πως ήδη τα Cyprus Casinos C2 και η 
Melco έχουν συνεισφέρει σημαντικά σε διάφορους τομείς της κυπριακής 
οικονομίας.
 «Είμαστε ευγνώμονες για το γεγονός ότι οι προσπάθειες της Melco δεν 
σταματούν στην παροχή ψυχαγωγίας μέσω των καζίνο, αλλά πάνε ένα 
βήμα παραπέρα, επενδύοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας και στηρίζο-
ντας την τοπική κοινωνία, μέσα από την υλοποίηση μιας ξεχωριστής πρω-
τοβουλίας εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Πιστεύουμε ότι αυτή η πρωτο-
βουλία θα βοηθήσει στην προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της 
Κύπρου, ενώ δημιουργεί μια αξέχαστη εκπαιδευτική εμπειρία για τους 
επισκέπτες της Κύπρου», είπε.
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Ε
γκάρδια υποδοχή επιφύλαξε στην 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ο Ζαν Κλοντ 
Γιούνκερ.
Αγκαλιές και φιλιά στις Βρυξέλλες, όχι 

όμως και δηλώσεις, είναι τα σχόλια των δημο-
σιογράφων που παρακολουθούν την συνά-
ντηση που είχαν στη βελγική πρωτεύουσα η 
Γερμανίδα υπουργός Άμυνας και ο απερχόμε-
νος πρόεδρος της Κομισιόν.
Γιούνκερ και Ούρσουλα πόζαραν στους φωτο-
γράφους χαμογελαστοί, απέφυγαν ωστόσο, 
να κάνουν δηλώσεις.
Η νυν υπουργός Άμυνας της Γερμανίας 
δήλωσε πριν την συνάντηση ότι ελπίζει πως 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εγκρίνει την 

υποψηφιότητά της - η ψηφοφορία πρόκειται 
να διεξαχθεί στα μέσα Ιουλίου.
Επίσης, όπως είπε, μέσα στις επόμενες δύο 
εβδομάδες σκοπεύει να παρουσιάσει «το 
όραμά της για την επόμενη πενταετία στην 
Ευρώπη.«Σκοπεύω να ακούω πολύ, ώστε να 
είμαι σε θέση μέσα στις επόμενες 15 ημέρες 
να αναπτύξω διάλογο με το (Ευρωπαϊκό) Συμ-
βούλιο και το Κοινοβούλιο, ένα όραμα για τα 
επόμενα πέντε χρόνια για την Ευρώπη», είπε η 
νυν υπουργός Άμυνας της Γερμανίας μιλώντας 
σε δημοσιογράφους.
Αργότερα μέσα στην ημέρα Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ.

διεθνή νέα

Σ
την τελευταία συνάντηση των Επιτρο-
πών των Υπουργείων Άμυνας Ελλά-
δας και Τουρκίας που πραγματοποιή-
θηκε στην Άγκυρα στις 17-20 Ιουνίου, 

η τουρκική αντιπροσωπεία προσπάθησε να 
μετατρέψει τις συνομιλίες για τα ΜΟΕ (Μέτρα 
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης) σε εφ’ όλης της 
ύλης διαπραγμάτευση, προτείνοντας συζή-
τηση και για την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου, 
προσπάθεια που απέκρουσε η -έκπληκτη- 
ελληνική πλευρά. 
Ταυτόχρονα στο παρασκήνιο εντείνεται η 
προετοιμασία των ΗΠΑ και του Ισραήλ για 
επίθεση στο Ιράν και η Αθήνα δέχεται παρα-
σκηνιακές πιέσεις για εμπλοκή, ενώ οι Αμε-
ρικανοί ζητούν πράγματα που δεν μπορούν 
να γίνουν, όπως η εκχώρηση της κυριαρχίας 
της χώρας σε αεροδρόμια, ώστε να χρησιμο-
ποιηθούν ανεξέλεγκτα σε επιθέσεις κατά του 
Ιράν. Πάντα στο παρασκήνιο, βρίσκεται σε 
εξέλιξη μια μεγάλη διαπραγμάτευση Ελλά-
δας - ΗΠΑ, η οποία είναι 
άγνωστο προς το παρόν 
πότε και πώς θα καταλήξει. 
Τα ελληνοτουρκικά και οι 
ελληνοαμερικανικές σχέ-
σεις είναι τα κορυφαία ζητή-
ματα της Αθήνας, τα οποία 
από την κατάληξή τους και 
τη διαχείρισή τους θα κρί-
νουν πολλά για το μέλλον 
της χώρας και την ειρήνη στην περιοχή. 
Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, η 
τουρκική αντιπροσωπεία, αν και δεν έχει 
ούτε τις γνώσεις ούτε την εντολή να συζητή-
σει οτιδήποτε πέραν των ΜΟΕ, επιχείρησε να 
ανατρέψει την ατζέντα των συνομιλιών και 
να δοκιμάσει προφανώς την αντίδραση της 
ελληνικής αντιπροσωπείας, που ήταν δεδο-
μένο ότι θα ήταν αρνητική, όπως και έγινε. Η 
τουρκική πλευρά δεν επέμεινε και η συνά-
ντηση έληξε με κάποια, θετικά μεν αποτελέ-
σματα για τα ΜΟΕ, αλλά και με ερωτήματα 
για τις προθέσεις της Άγκυρας. 
Ως προς τα ΜΟΕ, οι στρατιωτικές αντιπρο-
σωπείες των δύο χωρών, ενισχυμένες με 
έναν διπλωμάτη και έναν εμπειρογνώμονα 
των Υπουργείων Εξωτερικών κάθε χώρας, 
συμφώνησαν αυτό που υφίσταται ως συμ-
φωνία από το μνημόνιο Παπούλια - Γιλμάζ, 
να αποφεύγεται η ταυτόχρονη διεξαγωγή 
ασκήσεων και να τηρούνται ορισμένοι κανό-
νες ασφάλειας κατά τη διάρκειά τους, ώστε 

να μην προκληθεί κάποιο ατύχημα. Θετική 
προσέγγιση, αλλά όχι συμφωνία υπάρχει και 
ως προς την ανάγκη να αποφεύγονται σκλη-
ρές εμπλοκές των πολεμικών αεροσκαφών, 
ενώ τόσο η Αθήνα όσο και η Άγκυρα διατη-
ρούν τις θέσεις τους ως προς το εύρος του 
εθνικού εναερίου χώρου των 10 μιλίων, που, 
ως γνωστόν, δεν αναγνωρίζει η Άγκυρα. 
Ως προς την υφαλοκρηπίδα, προκαλεί 
εύλογα ερωτήματα το γεγονός ότι τόσο η 
Αθήνα όσο και η Άγκυρα δεν θέτουν στην 
επίσημη ατζέντα τους τη διαπραγμάτευση 
για την οριοθέτησή της καθώς και αυτή των 
θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσό-
γειο, με την επανέναρξη των διερευνητικών 
συνομιλιών. Η Ελλάδα δεν θα κατοχυρώσει 
ποτέ ΑΟΖ ή υφαλοκρηπίδα αν δεν τις ορι-
οθετήσει. Ούτε η Τουρκία θα κατοχυρώσει 
οτιδήποτε αν δεν διαπραγματευθεί με την 
Ελλάδα. Το γεγονός ότι η Άγκυρα προσπα-
θεί να εκβιάσει καταστάσεις δεν σημαίνει 

ότι μπορεί να νομιμοποιή-
σει την πολιτική της. Ο δρό-
μος της είναι δύσκολος και 
η απόσταση μεγάλη. Υπό 
αυτήν την έννοια η διαπραγ-
μάτευση συμφέρει και τις 
δύο χώρες, διότι θα δώσει 
ένα ειρηνικό τέλος τόσο 
στην αδυναμία της Ελλάδας 
να αναλάβει τις ευθύνες της 

και να δει ρεαλιστικά τα δικαιώματά της και 
τα συμφέροντά της όσο και στην αδυναμία 
της Τουρκίας να συνειδητοποιήσει τα δικά 
της λάθη. 
Προφανώς, οι ΗΠΑ, είτε τελικά κάνουν 
πόλεμο με το Ιράν είτε όχι, θέλουν να είναι 
έτοιμες. Για αυτόν τον λόγο, εδώ και καιρό 
ζητούν επιτακτικά από την ελληνική κυβέρ-
νηση να διαθέσει πληθώρα αεροδρομίων 
για τις επιχειρησιακές ανάγκες της Πολεμικής 
Αεροπορίας, των μη επανδρωμένων αερο-
σκαφών που τώρα πετούν άοπλα και προ-
φανώς και σε άλλες δυνάμεις της στρατιωτι-
κής της μηχανής. Αυτό όμως που προκάλεσε 
αντιδράσεις ήταν το αίτημα ή η απαίτηση 
των Αμερικανών, τον έλεγχο των αεροδρο-
μίων να τον έχουν οι ΗΠΑ κι όχι οι ελληνι-
κές Αρχές, πράγμα που σημαίνει εκχώρηση 
κυριαρχίας, κάτι ταπεινωτικό για οποιαδή-
ποτε χώρα. Διπλωμάτες και στρατιωτικοί 
εκτιμούν ότι και το Ισραήλ βλέπει με καλό 
μάτι αυτές τις διευκολύνσεις. 

ΗΠΑ και Ισραήλ ζητούν πολλά αλλά 
προσφέρουν λίγα 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις διπλωματών, από την εξέλιξη των διαβουλεύσεων αυτών 
θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό και η επίτευξη της νέας συμφωνίας στρατηγικής 
συνεργασίας με αμοιβαίο όφελος

Αγκαλιές και φιλιά στη συνάντηση 
Γιούνκερ - Φον ντερ Λάιεν στις 
Βρυξέλλες 
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Δεν προσλαμβάνω κανέναν, αν δεν 
συμφωνήσει προηγουμένως να 
παραδίδει το κινητό του την ώρα που 
δουλεύει, δηλώνει ένας 48χρονος 
επιχειρηματίας - Αντιδράσεις από τα 
συνδικάτα, που μιλούν για παραβίαση 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έλλειψη 
εμπιστοσύνης

Τ
ο κινητό των εργαζομένων κατάσχουν 
πολλά «αφεντικά» στη Βρετανία εν ώ-
ρα εργασίας, προκειμένου, όπως επι-
σημαίνουν, να αυξήσουν την αποδο-

τικότητά τους.
Η νέα τάση στον εργασιακό τομέα ερεθίζει τα 
συνδικάτα και τους εργαζόμενους που προ-
ειδοποιούν ότι η τακτική αυτή παραβιάζει τα 
ανθρώπινα δικαιώματα.
Δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «Daily 
Mail» υποστηρίζει ότι σε πολλές εταιρείες στη 
Βρετανία όπως την Tesco, σε διάφορα call 
centers και σε πανεπιστήμια όπως το London 
School of Economics, εργοδότες και καθηγη-
τές έχουν αρχίσει να «συλλέγουν» κινητά, προ-
κειμένου οι υπάλληλοι και οι φοιτητές να είναι 
συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουν.
«Τα διευθυντικά στελέχη αισθάνονται ότι 
πλέον δεν μπορούν να εμπιστευτούν τους 
υπαλλήλους τους. Οι εργαζόμενοι δύσκολα 
μπορούν να αντισταθούν 
στον πειρασμό να μην απα-
ντήσουν σε μηνύματα φίλων 
που δέχονται στο κινητό ή 
ακόμη και να ενημερώσουν 
τα προφίλ τους στα social 
media», γράφει η βρετανική 
εφημερίδα.
Επιπλέον, σε πολλές εται-
ρείες οι προιστάμενοι λένε 
στους υφισταμένους τους να αφήνουν τις 
τηλεφωνικές τους συσκευές σε θυρίδες προ-
τού καθίσουν στο γραφείο.
Από την πλευρά τους, τα συνδικάτα προειδο-
ποιούν για ένα «νέο μέτωπο τριβής» μεταξύ 
των αφεντικών και των εργαζομένων, σύμ-
φωνα με την βρετανική εφημερίδα «The 
Times».
Ένας διευθυντής εταιρείας μάρκετινγκ, με 
έδρα το Δυτικό Γιορκσάιρ, πρόσφατα παρα-
δέχτηκε ότι δεν προσλαμβάνει προσωπικό 
εάν δεν είναι σύμφωνο να παραδίδει το 
κινητό του εν ώρα εργασίας. Ο 48χρονος Τζέ-
ραλντ Σογκνέσι παραδέχεται ότι κάθε πρωί 

κατάσχει τα τηλέφωνα των υφισταμένων του 
και τους τα επιστρέφει το μεσημέρι, σε μια 
προσπάθεια να αυξηθεί η παραγωγικότητά 
τους.
Πριν από δύο μήνες ορισμένοι από αυτούς 
εξέφρασαν παράπονα για «παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
«Ακόμα και κατά τη διάρκεια των συσκέψεων 
του προσωπικού, πολλοί κοίταζαν συνεχώς 
το κινητό τους. Είναι εντελώς εθισμένοι στο 
κινητό τους», επισημαίνει ο Σογκνέσι σε μία 
προσπάθεια να δικαιολογήσει την πράξη του.
Στο μεταξύ, τα μέλη του προσωπικού της 
καφετέριας της Βρετανικής Βιβλιοθήκης είναι 
ήδη ενήμερα ότι δεν πρέπει να εργάζονται με 
τα κινητά τους.
Επιπλέον, οι γκουβερνάντες αναγκάζονται 
να υπογράψουν συμβάσεις εργασίες, όπου 
δηλώνουν ότι δεν θα χρησιμοποιούν τα 
κινητά «εν ώρα εργασίας».
H Aνίτα Πραζμόβσκα, καθηγήτρια Διεθνούς 
Ιστορίας στο London School of Economics, 
απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στην εφη-
μερίδα «Guardian» όταν είδε μία επόπτρια 
του πανεπιστημίου να «συλλέγει» τα κινητά 
των φοιτητών.
Για τον Μάικ Kλάνσι, γενικό γραμματέα της 
συνδικαλιστικής οργάνωσης «Prospect», η 
τεχνολογία γίνεται γρήγορα ένα «νέο μέτωπο 
τριβής» μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. 

«Οι αυστηροί έλεγχοι στη 
χρήση τηλεφώνου, όπου 
δεν υπάρχουν καθόλου 
σαφή ζητήματα ασφάλειας, 
κινδυνεύουν να γίνουν ένας 
άκομψος έλεγχος των εργα-
ζομένων, αντανακλώντας 
μια κουλτούρα που στε-
ρείται εμπιστοσύνης. Όταν 
χρησιμοποιείται με σωστό 

τρόπο η τεχνολογία, μπορεί να βελτιώσει τις 
υπηρεσίες και την παραγωγικότητα. Αλλά δεν 
μπορούμε να αφήσουμε τους εργοδότες να 
έχουν τον απόλυτο έλεγχο του πότε, πού, και 
πώς χρησιμοποιείται η τεχνολογία στην εργα-
σία», προσθέτει.
Στο ίδιο μήκος κινείται και ο συνδικαλιστής 
Φράνσις Ο’ Γκρέιντι, γενικός γραμματέας 
του «Trade Union Congress»: «Οι εργοδό-
τες πρέπει να αντιμετωπίζουν το προσωπικό 
σαν ενήλικες. Η κατάσχεση των προσωπικών 
αντικειμένων δεν είναι καλή για την εμπιστο-
σύνη και το ηθικό των εργαζομένων», επι-
σημαίνει.

διεθνή νέα

Βρετανία: «Κομμένο» το 
Facebook στη δουλειά - 
Εργοδότες κατάσχουν κινητά! 

Σ
ε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε 
την Πέμπτη ο διασημότερος γκάν-
γκστερ της Ολλανδίας, Γουίλεμ Χολε-
έντερ, επειδή είχε διατάξει την «εκ-

καθάριση» πέντε προσώπων, ανάμεσα στα 
οποία και ο συνεργός του στην απαγωγή 
του «βαρόνου» της μπύρας, Φρέντι Χάινε-
κεν τη δεκαετία του 1980.
Η ζωή του 61χρονου Χολεέντερ «καθοριζό-
ταν από την απληστία, τη δίψα για εξουσία 
και τη βία», δήλωσε ο δικαστής του δικα-
στηρίου του Άμστερνταμ.
Ο Γουίλεμ Χολεέντερ, ο επονομαζόμενος 
«η Μύτη» λόγω του εντυπωσιακού μεγέ-
θους της μύτης του, είχε οργανώσει το 1983 
την απαγωγή του Φρέντι Χάινεκεν, εγγονού 
του ιδρυτή της διάσημης μάρκας ολλανδι-
κής μπύρας, και του οδηγού του.
Η ιστορία αυτής της απαγωγής, η οποία είχε 
συγκλονίσει την Ολλανδία, μεταφέρθηκε 
στον κινηματογράφο, πρώτα στην Ολλανδία 
και μετά στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2015 

(«Kindnapping Mr. Heineken», «Η απα-
γωγή του κου Χάινεκεν», με συμμετοχή του 
Άντονι Χόπκινς).
Καθώς είχε συλληφθεί επανειλημμένα στη 
συνέχεια για φόνους και εκβιασμούς, «η 
Μύτη» είχε γίνει μια μικρή διασημότητα 
όταν ήταν έξω από τη φυλακή. Εμφανιζό-
ταν τακτικά στα ολλανδικά μέσα ενημέρω-
σης, ιδιαίτερα με συνεντεύξεις του σε τηλε-
οπτικές εκπομπές. Πόζαρε συχνά για σέλφις 
στους δρόμους του Άμστερνταμ και το 2007 
εκδόθηκε γραμματόσημο με τη μορφή του.
Η δημόσια εικόνα του έκρυβε τη ζωή του 
ως εγκληματία: έβαζε να σκοτώσουν ανε-
λέητα όποιον απειλούσε τη θέση του ως 
αρχηγού του τοπικού υπόκοσμου, φέρνο-
ντας στο νου χολιγουντιανές ταινίες όπως 
«Ο Νονός».
Είχε δώσει έτσι τη διαταγή για τον θάνατο 
του φίλου του, του Κόρ βαν Χουτ, συνερ-
γού του κατά την απαγωγή του Χάινεκεν και 
πατέρα των παιδιών της αδελφής του.

Ολλανδία: Καταδικάστηκε σε ισόβια 
κάθειρξη ο απαγωγέας του ιστορικού 
ηγέτη της Χάινεκεν 

ΗΠΑ: Αποσύρθηκαν οι κατηγορίες σε 
βάρος της 28χρονης που έχασε το μωρό 
της όταν την πυροβόλησαν στην κοιλιά

Ο
ι εισαγγελικές αρχές στην Αλα-
μπάμα απέσυραν τις κατηγο-
ρίες που είχαν απαγγελθεί σε 
μια γυναίκα η οποία έχασε το 

αγέννητο μωρό της όταν την πυροβόλη-
σαν στην κοιλιακή χώρα, κατά τη διάρκεια 
μιας φιλονικίας.
Τον Μάιο η Επιτροπή Ενόρκων της κομη-
τείας Τζέφερσον παρέπεμψε τη Μάρσα 
Τζόουνς, 28 ετών, με την κατηγορία της 
ανθρωποκτονίας, συμπεραίνοντας ότι 
προκάλεσε σκόπιμα τον θάνατο του 
εμβρύου αφού εκείνη ήταν που ξεκίνησε 

τον καβγά με τη γυναίκα που την πυρο-
βόλησε. Στη γυναίκα αυτήν δεν ασκήθηκε 
καμία δίωξη.
Ωστόσο σήμερα η Λαϊνίς Ουάσινγκτον, η 
εισαγγελέας της περιφέρειας Μπεσέμερ, 
αποφάσισε να αποσύρει τις κατηγορίες, 
όπως ανέφερε ο δικηγόρος της Τζόουνς, 
Μαρκ Γουάιτ.
«Ήταν η σωστή απόφαση, τόσο για την 
πελάτισσά μας, όσο και για την Πολιτεία 
της Αλαμπάμα», ανέφερε ο Γουάιτ σε μια 
ανακοίνωση που εξέδωσε.
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Α
νήμερα της Ημέρας Ανεξαρτησί-
ας των ΗΠΑ, ο Αμερικανός πρόε-
δρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι 
νομικοί σύμβουλοι της κυβέρνη-

σής του εργάζονται για την εξεύρεση τρό-
που ώστε να συμπεριληφθεί μια ερώτηση 
περί υπηκοότητας στο ερωτηματολόγιο της 
απογραφής του 2020, εν μέσω μιας γενικό-
τερης σύγχυσης για τα βήματα της κυβέρ-
νησής του στο ζήτημα. Την προηγούμενη 
εβδομάδα, το Ανώτατο Δικαστήριο των Η-
ΠΑ είχε κρίνει ότι η κυβέρνηση δεν παρείχε 
επαρκείς εξηγήσεις για το σχέδιό της, υπο-
γραμμίζοντας ότι κυβερνητικοί αξιωματού-
χοι υιοθέτησαν ένα «επινοημένο» σκεπτι-
κό, ωστόσο δεν απέρριψε το ενδεχόμενο 
να μπορεί να προστεθεί η σχετική ερώτηση 
κάποια άλλη στιγμή, με ένα «ευλογοφανές» 
σκεπτικό.
Αντιμέτωποι με την προ-
θεσμία για την τύπωση 
του ερωτηματολογ ίου, 
κυβερνητικοί αξιωματού-
χοι τόνισαν την Τρίτη ότι 
προχωρούν στη διαδικα-
σία της απογραφής χωρίς 
την επίμαχη ερώτηση. Ο 
υπουργός Εμπορίου Γουίλ-
μπουρ Ρος μάλιστα δήλωσε 
ότι, «αν και διαφωνεί κάθετα με την από-
φαση, τη σέβεται». Όμως, μια μέρα μετά, 
χθες, ο Τραμπ έγραψε με tweet: «Εννοείται 
πως προχωρούμε όπως πρέπει, λόγω της 
σημασίας που έχει η απάντηση σε αυτό το 
ερώτημα». Και σε επόμενη ανάρτησή του, 
νωρίς σήμερα, ανήμερα της εθνικής εορ-
τής, σημείωσε: «Το Υπουργείο Εμπορίου 
και το Υπουργείο Δικαιοσύνης εργάζονται 
από κοινού σκληρά σε αυτό, ακόμη και την 
4η Ιουλίου!». Εύλογα προκλήθηκε σύγχυση 
για τα επόμενα βήματα της κυβέρνησής του 
στο ζήτημα.
Επικαλούμενος ανώτερη νομική πηγή, ο 
ιστότοπος Axios ανέφερε ότι ο Ρεπουμπλι-
κανός πρόεδρος εξετάζει την έκδοση εκτε-
λεστικού εντάλματος για τη συμπερίληψη 
της επίμαχης ερώτησης στα απογραφικά 
δελτία. Η κυβέρνηση είχε προσφύγει στο 
Ανώτατο Δικαστήριο καθώς τα κατώτερα 
δικαστήρια μπλόκαραν την προσθήκη της 
ερώτησης ενόψει της δεκαετούς απογρα-
φής του πληθυσμού. Πολλές πολιτείες, 

συμπεριλαμβανομένης της Νέας Υόρκης, 
αντιδρούσαν με το σκεπτικό ότι η ερώτηση 
θα προκαλούσε στους παράτυπους μετα-
νάστες τον φόβο ότι η πληροφορία αυτή θα 
μεταφερόταν στις υπηρεσίες επιβολής του 
νόμου και συνεπώς θα απέφευγαν να απο-
γραφούν.
Μεταξύ άλλων, η απογραφή χρησιμοποιεί-
ται για την κατανομή ποσού ύψους περίπου 
800 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ομο-
σπονδιακά κεφάλαια και για την κατανομή 
των εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 
Ο σκοπός της ερώτησης περί υπηκοότητας 
–σύμφωνα με όσους διαφωνούν– ήταν να 
γίνει σκόπιμη υπομέτρηση στις περιοχές με 
μεγάλο πληθυσμό μεταναστών και ισπανό-
φωνων, κάτι που θα κόστιζε έδρες στους 
Δημοκρατικούς προς όφελος των Ρεπου-
μπλικάνων. Επίσης, οι επιχειρήσεις βασίζο-

νται στα στοιχεία της απο-
γραφής ώστε να λάβουν 
κρίσιμες αποφάσεις για 
τη μελλοντική στρατηγική 
τους, όπως για το πού θα 
επενδύσουν κεφάλαια.
Η ερώτηση της υπηκοότη-
τας δεν έχει τεθεί σε καμία 
απογραφή μετά το 1950. 
Οι εμπειρογνώμονες της 

Υπηρεσίας Απογραφής εκτιμούν ότι περί-
που 6,5 εκατομμύρια άνθρωποι δεν θα 
συμμετείχαν αν αναγκάζονταν να απαντή-
σουν σε μια τέτοια ερώτηση.

Το μωρό Τραμπ... στην παρέλαση 
της 4ης Ιουλίου
Τεθωρακισμένα ο Αμερικανός πρόεδρος; 
Μωρό... Τραμπ οι πολίτες! Ένα γκρουπ αιτή-
θηκε και εξασφάλισε άδεια προκειμένου 
να «κυκλοφορήσει» το γνωστό μπαλόνι 
«μωρό Τραμπ» στις εκδηλώσεις για την 4η 
Ιουλίου.
Όπως έγινε γνωστό μάλιστα, το γκρουπ θα 
βρίσκεται πολύ κοντά στο σημείο που θα 
βρίσκεται ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, 
γεγονός που σημαίνει ότι το μπαλόνι θα 
είναι ευδιάκριτο.
Η 4η Ιουλίου, η Ημέρα Ανεξαρτησίας και 
Ίδρυσης των Ηνωμένων Πολιτειών, αποτε-
λεί τη μεγαλύτερη γιορτή του αμερικανικού 
έθνους και γιορτάζεται με κάθε μεγαλοπρέ-
πεια.

Ημέρα Ανεξαρτησίας και... 
«υπηκοότητας» στις ΗΠΑ: Αψηφά 
το δικαστήριο ο Τραμπ 

Η βρετανίδα πρωθυπουργός 
Τερέζα Μέι προειδοποίησε τον 
διάδοχό της να μην υιοθετήσει 
ένα σχέδιο για τα ιρλανδικά 
σύνορα που θα υπονομεύει 
τη Συμφωνία της Μεγάλης 
Παρασκευής (Συμφωνία του 
Μπέλφαστ του 1998) σε ομιλία 
που έκανε στην Σκοτία σχετικά 
με την εκχώρηση εξουσιών στις 
αποκεντρωμένες διοικήσεις, 
ενώ εξέφρασε την πεποίθηση 
ότι ο επόμενος πρωθυπουργός 
θα κάνει προτεραιότητά του 
την ενότητα της χώρας.

Σ
την καρδιά της συμφωνίας 
του Μπέλφαστ, που επέτρεψε 
στους ανθρώπους της βόρει-
ας Ιρλανδίας να περάσουν α-

πό το παρελθόν σε ένα κοινό μέλλον, 
ήταν ένας συμβιβασμός» είπε και 
πρόσθεσε ότ ι ο συμβιβασμός αυ-
τός έγινε εφικτός από τα ανεμπόδι-
στα σύνορα. Η Τερέζα Μέι τόνισε ότι 
η δικλείδα ασφαλείας του backstop 
που συμφωνήθηκε με την Ε.Ε., και 
η οποία θα ενεργοποιηθεί μόνο ε-
άν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τη 
νέα σχέση κατά τη διάρκεια της με-
ταβατικής περιόδου, σέβεται αυτόν 

τον συμβιβασμό, όπως θα πρέπει να 
τον σέβεται και η μελλοντική σχέση 
με την Ε.Ε..
«Δεν μπορε ί και δεν πρέπε ι να 
υπάρξει το ψεύτ ικο δίλημμα ανά-
μεσα σ τον σεβασμό των δεσμεύ-
σεων της συμφωνίας του Μπέλφαστ 
και στην ολοκλήρωση της απόφασης 
του βρετανικού λαού για το δημο-
ψήφισμα. Πρέπει να κάνουμε και τα 
δύο» είπε.
Είπε ακόμη ότι έργο ενός πρωθυ-
πουργού του Ηνωμένου Βασιλείου 
είναι να κυβερνά εκ μέρους όλης 
της χώρας, να σέβεται τις ταυτότη-
τες κάθε πολίτη Άγγλου, Σκοτσέζου, 
Ουαλού και βόρειο Ιρλανδού.
Κατηγόρησε την κυβέρνηση της Σκο-
τίας ότι είναι απρόθυμη να συνερ-
γαστεί με την βρετανική κυβέρνηση 
έτσι ώστε να πετύχει η λειτουργία 
της αποκεν τρωμένης διοίκησης, 
επειδή θέτει σε προτεραιότητα την 
αποσχιστική της ατζέντα. «Τα τελευ-
ταία τρία χρόνια έμαθα ότι ενώ μπο-
ρούμε να εμπιστευτούμε άλλες πλευ-
ρές να συνεργαστούν με την βρετα-
νική κυβέρνηση με καλή πίστη για να 
επιτύχει η αποκεντρωμένη διοίκηση, 
η κυβέρνηση του Εθνικού κόμματος 
Σκοτίας αναζητά να προωθήσει την 
ατζέντα της απόσχισης» είπε.

Μέι: «Να μην υιοθετήσει σχέδιο 
για τα ιρλανδικά σύνορα που θα 
υπονομεύει τη Συμφωνία της 
Μεγάλης Παρασκευής»
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ
Μέχρι ποια ηλικία μπορώ 

να θηλάζω αποκλειστικά το 
μωρό μου;

Τ
α βρέφη πρέπει να θηλάζουν απο-
κλειστικά – δηλαδή να λαμβάνουν 
μόνο μητρικό γάλα – για τους πρώ-
τους έξι μήνες ζωής για να επιτύ-

χουν βέλτιστη ανάπτυξη και υγεία. Ο «α-
ποκλειστικός θηλασμός» ορίζεται ως μη 
δίνοντας άλλα τρόφιμα ή ποτά – ούτε καν 
νερό – εκτός από το μητρικό γάλα. Εντού-
τοις, επιτρέπει στο βρέφος να δέχεται ά-
λατα επανυδάτωσης από το στόμα (ORS), 
σταγόνες και σιρόπια (βιταμίνες, μέταλλα 
και φάρμακα). Το μητρικό γάλα είναι το ι-
δανικό φαγητό για την υγιή ανάπτυξη των 
βρεφών. Ο θηλασμός αποτελεί επίσης ανα-
πόσπαστο μέρος της αναπαραγωγικής δια-
δικασίας με σημαντικά οφέλη για την υγεία 
των μητέρων.
Ο ΠΟΥ συστήνει στα βρέφη να λαμβάνουν 
συμπληρωματικά τρόφιμα από την ηλικία 
των έξι μηνών (180 ημερών) επιπλέον του 
μητρικού γάλακτος. Τα τρόφιμα θα πρέ-
πει να είναι επαρκή, που σημαίνει ότι πρέ-
πει να παρέχουν επαρκή ενέργεια, πρω-
τεΐνες και μικροθρεπτικά συστατικά για 
να καλύψουν τις διατροφικές ανάγκες του 
παιδιού που μεγαλώνει. Τα τρόφιμα πρέ-
πει να παρασκευάζονται και να χορηγού-
νται με ασφαλή τρόπο, ώστε να ελαχιστο-
ποιείται ο κίνδυνος μόλυνσης. Η διατροφή 
μικρών παιδιών απαιτεί ενεργή φροντίδα 
και ενθάρρυνση του παιδιού για να μάθει 
να τρώει.
Η μετάβαση από τον αποκλειστικό θηλα-
σμό στην πλήρη κατανάλωση του φαγη-
τού της οικογένειας είναι μια πολύ ευάλωτη 
περίοδος. Είναι η εποχή που πολλά βρέφη 
υποσιτίζονται, συμβάλλοντας σημαντικά 
στον υψηλό επιπολασμό του υποσιτισμού 
σε παιδιά κάτω των πέντε ετών παγκο-
σμίως. Επομένως, είναι απαραίτητο τα 
βρέφη να λαμβάνουν κατάλληλα, επαρκή 
και ασφαλή συμπληρωματικά τρόφιμα για 
να εξασφαλίσουν τη σωστή μετάβαση από 
την περίοδο θηλασμού στην πλήρη χρήση 
οικογενειακών τροφίμων.
Η σωστή στάση του σώματος και τοποθέ-

τησης του βρέφους είναι σημαντική καθώς 
αποφεύγουμε προβλήματα, όπως ερεθι-
σμένες θηλές, έλλειψη γάλακτος, πόνοι στη 
μέση κλπ.
Κατά τις πρώτες ημέρες του θηλασμού, 
όταν ακόμα μαθαίνεις, θα σου είναι ίσως 
πιο εύκολο να χρησιμοποιείς το ίδιο χέρι 
και για τους δυο μαστούς. Αυτό σημαίνει 
ότι θα κρατάς το μωρό παράλληλα με το 
στήθος για να το ταϊσεις στον ένα μαστό 
και μετά για να το ταϊσεις από τον άλλο θα 
πρέπει να το κρατάς κάτω από τον ώμο 
σου.
Μετά από λίγες ημέρες θα μπορείτε να 
απολαμβάνετε κι οι δυο το θηλασμό.

Δίνω αρκετό γάλα στο μωρό μου;
Πολλές μητέρες ανησυχούν ότι δεν έχουν 
αρκετό γάλα. Τις περισσότερες φορές 
αυτός ο φόβος είναι ανυπόστατος.
Οι ειδικοί παραθέτουν τα σημάδια ένδει-
ξης ότι το μωρό σας λαμβάνει αρκετό γάλα:

 ª Μία ή δύο υγρές πάνες στις πρώτες 
ημέρες, όπου το μωρό σας λαμβάνει πρω-
τόγαλα.

 ª  Έξι με οχτώ υγρές υφασμάτινες 
πάνες (5-6 υγρές πάνες μίας χρήσης) ανά 
μία ημέρα (24 ώρες) στην τρίτη ή τέταρτη 
ημέρα που το γάλα ‘έχει κατέβει’.

 ª Τουλάχιστον δύο με πέντε κενώσεις 
κάθε 24 ώρες για τους πρώτους μήνες, αν 
και μερικά μωρά αλλάζουν σε λιγότερο 
συχνές αλλά μεγαλύτερες κενώσεις κοντά 
στις 6 εβδομάδες.

 ª Το μωρό θηλάζει, τουλάχιστον 6 με 10 
φορές το 24ωρο.

 ª Οι ήχοι της κατάποσης του βρέφους 
κατά το θηλασμό είναι ευδιάκριτοι.

 ª Το μωρό μετά την τέταρτη ημέρα της 
ζωής του βάζει 120 – 210 γρ. την εβδο-
μάδα.

 ª Το μωρό είναι δραστήριο, φαίνεται 
υγειές, έχει ροδαλό χρώμα, σφιχτό δέρμα, 
και μεγαλώνει το σώμα και το κεφάλι του.
Να έχετε υπόψη σας ότι κάθε ανησυχία του 
βρέφους δεν σημαίνει πείνα.

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

Ό
πως είπε κάποιος ειδικός σε θέ-
ματα γάμου, «Οι άντρες είναι 
σαν το φούρνο των μικροκυμά-
των κι οι γυναίκες είναι σαν  τις 

χύτρες που σιγοψήνουν το φαγητό.» Έτσι 
είναι τα αισθητήρια των ανδρών και των 
γυναικών φτιαγμένα. Οι μελέτες δείχνουν 
ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στον 
τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλος. Γι αυ-
τό εμείς οι άντρες πρέπει να καταλάβουμε 
ότι η επιθυμία της γυναίκας μας καλλιερ-
γείται σιγά σιγά, και εξαρτάται από τη συ-
ναισθηματική διάθεση που έχει απέναντί 
μας.  Και οι γυναίκες πρέπει να καταλάβετε 
ότι ο άντρας σας δεν προσπαθεί να είναι α-
ναίσθητος  όταν λειτουργεί σα φούρνος μι-
κροκυμάτων, αλλά έτσι είναι σχεδιασμένη 
η φύση του. Οι χύτρες που αργοψήνουν το 
φαγητό και οι φούρνοι μικροκυμάτων μπο-
ρεί να αποτελέσουν μία συνταγή για ρομα-
ντική επιτυχία.

Θέλεις το παιδί σου να γίνει σαν 
τον Καλό Σαμαρείτη;  
Αν θέλεις το παιδί σου να γίνει σαν τον 
καλό Σαμαρείτη, τότε να καλλιεργείς και να 
ενθαρρύνεις αυτού του είδους τη συμπε-
ριφορά. Δίδαξέ του ότι το να βοηθάει τους 
άλλους είναι κάτι που πρέπει να κάνει. Οι 
ψυχολόγοι λένε ότι, όσο πιο νωρίς του το 
διδάξεις αυτό, τόσο το καλύτερο.  Ακόμα, 
αντί να τονίζεις και να στρέφεις την προ-
σοχή του στα λάθη των άλλων , φρόντισε 
να επισημαίνεις την καλή συμπεριφορά. 
Και τέλος, βοήθησέ το να γίνει σαν τον καλό 
Σαμαρείτη με το παράδειγμά σου. Σταμάτα 
για λίγο και βρες λίγο χρόνο μέσα στο πολυ-
άσχολο πρόγραμμά σου και βάλε τις ανά-

γκες των άλλων πιο πάνω από τις δικές σου.

 Μπορείς να εντοπίσεις ένα παιδί 
αν νυστάζει ή όχι;
Πώς μπορείς να καταλάβεις αν ένα παιδί 
νυστάζει;  Αν πέρασε η ώρα που έπρεπε να 
πάει στο κρεβάτι του, αλλά συμπερεφέρε-
ται σα να έχει πολλή ενεργητικότητα. Μπο-
ρεί τα παιδιά να δείχνουν ότι δεν είναι κου-
ρασμένα… ενώ στην πραγματικότητα είναι. 
Μια πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι τα 
παιδιά που δεν κοιμούνται αρκετά είναι πιο 
πιθανό να έχουν ατυχήματα όταν παίζουν, 
να μην έχουν καλή απόδοση στο σχολείο, 
και να παρουσιάσουν αναπνευστικά προ-
βλήματα ή προβλήματα με την καρδιά τους. 
Ποιος θεωρείται αρκετός ύπνος; Τα παιδιά 
από εφτά έως ένδεκα ετών πρέπει να κοι-
μούνται τουλάχιστο εννέα ώρες. Το ίδιο 
ισχύει και για τους έφηβους. Βοήθησε τα 
παιδιά σου να κοιμούνται .

Τι μπορούμε να μάθουμε από τα 
ερείπια;
Σε μέρη όπως στην Ελλάδα και στη Ρώμη, οι 
αρχαιολόγοι και οι κοινωνιολόγοι μελετούν 
τα ερείπια. Θέλουν να μάθουν τον πολιτι-
σμό της παλιάς εποχής, για να καταλάβουν 
καλύτερα το παρόν. Με τον ίδιο τρόπο, μπο-
ρούμε κι εμείς να προσδιορίσουμε τα ερεί-
πια των προηγούμενων γενιών στην οικο-
γενειακή μας ιστορία … όπως , για παρά-
δειγμα, αλκοολισμό, διαζύγιο και φυλετική 
προκατάληψη. Και μπορούμε να διδαχτούμε 
από αυτά. Τότε, και μόνο τότε θα μπορέ-
σουμε ν’ αρχίσουμε να καθαρίζουμε τα 
μπάζα ώστε να βάλουμε  ένα πιο ισχυρό και 
σταθερό θεμέλιο  για την οικογένειά μας.

Σε τι διαφέρουν οι άντρες 
από τις γυναίκες στο σεξ;
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Η 
ενίσχυση της καρδια-
κής λειτουργίας με α-
εροβικές ασκήσεις ό-
πως το περπάτημα ή 

η ποδηλασία για 35 λεπτά, τρεις 
φορές τη βδομάδα, μπορεί να 
βελτιώσει τις ικανότητες σκέψης 
ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας 
με γνωστική δυσλειτουργία σύμ-
φωνα με έρευνα που δημοσιεύ-
θηκε στο Neurology. Μετά από 
έξι μήνες άσκησης οι βαθμο-
λογίες των συμμετεχόντων στα 
γνωστικά τεστ βελτιώθηκαν τό-
σο που αντιστοιχούσαν σε αν-
θρώπους εννέα χρόνια νε-
ότερους σύμφωνα με τους 
ερευνητές.
Η έρευνα περιλάμβανε 
ανθρώπους με γνω-
στικές δυσλειτουρ-
γίες (δυσκολία στη 
συγκέντρωση, τη 
λήψη αποφάσεων ή 
προβλήματα μνήμης), 
η βαρύτητα των οποίων 
δεν ήταν τόσο μεγάλη 
ώστε να διαγνωστούν 
με άνοια.
Από την έρευνα βρέ-
θηκε ότι η άσκηση 
βελτίωσε τις ικανότητες 
σκέψης των συμμετεχό-
ντων (εκτελεστική λειτουρ-
γία). Πρόκειται για την 
ικανότητα ενός ατόμου 
να ελέγχει τη συμπε-
ριφορά του, να συγκε-
ντρώνεται, να οργανώνε-
ται και να πετυχαίνει στό-
χους. Η μελέτη δεν κατέ-
δειξε πρόοδο στη μνήμη.
Στην έρευνα συμμετείχαν 160 
άνθρωποι με μέσο όρο ηλικίας 
τα 65 χρόνια και με παράγοντες 
κινδύνου για την καρδιαγγειακή 
τους υγεία όπως η υπέρταση. Σε 
όλους τους συμμετέχοντες είχαν 
διαπιστωθεί γνωστικές δυσλει-
τουργίες, ενώ ήταν αγύμναστοι 
κατά την έναρξη της μελέτης.
Οι ερευνητές υπογράμμισαν τις 
ευεργετικές επιδράσεις από την 
άσκηση και τη σωστή διατροφή, 
ειδικά της διατροφής DASH για 
τον έλεγχο της υπέρτασης η 
οποία είναι χαμηλή σε νάτριο και 
υψηλή σε φυτικές ίνες, φρούτα, 

λαχανικά, όσπρια, ξηρούς καρ-
πούς, γαλακτοκομικά προϊόντα 
χαμηλά σε λιπαρά, προϊόντα ολι-
κής άλεσης και άπαχα κρέατα.
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα 
χωρίστηκαν τυχαία σε ομάδες 
άσκησης οι οποίοι ασκούνται 
τρεις φορές την εβδομάδα για 
45 λεπτά σε κάθε γυμναστικό 
πρόγραμμα το οποίο περιλάμ-
βανε 10 λεπτά ζέσταμα και 35 
λεπτά αεροβικής άσκησης όπως 
περπάτημα, τρέξιμο ή ποδηλα-
σία σε στατικό ποδήλατο.
Στην αρχή και στο τέλος του εξα-

μήνου οι ερευνητές αξιολό-
γησαν τους συμμετέχοντες 
σε ό,τι αφορά τη μνήμη και 

τη σκέψη μέσα από γνω-
στικά τεστ, εξετάσεις 
καρδιοαναπνευστικής 
λειτουργίας και έλεγχο 

της αρτηριακής πίεσης, της 
γλυκόζης του αίματος 
και των λιπιδίων. Χρη-
σιμοποιήθηκαν επί-
σης ερωτηματολόγια 

και ατζέντες φαγητού 
για να καταγραφεί πόσο 

πιστά ακολουθούσαν οι  συμ-
μετέχοντες τη διατροφή 

DASH.
Οι ερευνητές διαπίστω-
σαν ότι οι συμμετέχοντες 

που γυμνάζονταν σημεί-
ωσαν σημαντική πρόοδο 
στα τεστ ικανοτήτων και σκέ-

ψης όταν τους συνέκριναν 
με τους συμμετέχοντες που 
δεν είχαν ασκηθεί. Καμία 

πρόοδος δεν παρατηρήθηκε 
στους συμμετέχοντες οι οποίοι 

ακολούθησαν μόνο τη διατροφή 
DASH.
Στην αρχή της έρευνας τα σκορ 
των συμμε τε χόν των όσον 
αφορά την εκτελεστική λειτουρ-
γία αντιστοιχούσαν σε ανθρώ-
πους 93 ετών, δηλαδή εικοσιο-
κτώ χρόνια γηραιότερους από 
την κανονική τους ηλικία. Μετά 
τους έξι μήνες οι συμμετέχοντες 
οι οποίοι ακολουθούσαν  και τη 
διατροφή DASH είδαν τον μέσο 
όρο τους να μειώνεται και να 
αντικατοπτρίζει ανθρώπους ηλι-
κίας 84 ετών, δηλαδή σημείω-
σαν μια βελτίωση εννέα ετών.

Έ
μμεση και πιο περίπλοκη φαίνεται να είναι η σχέση των γυναικών 
με την πορνογραφία σε αντίθεση με την πιο άμεση σχέση που έ-
χουν οι νεαροί άνδρες, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύ-
θηκε στο Journal of Women’s Health.

Τη μελέτη πραγματοποίησαν η Δρ. Jennifer Johnson του Πανεπιστη-
μίου Virginia Commonwealth, ο Δρ. Matthew Ezzell του Πανεπιστημίου 
James Madison, η Δρ. Ana Bridges διδάκτορας του Πανεπιστημίου του 
Arkansas και ο Δρ. Chyng Sun, του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.
Σύμφωνα με τα ευρήματά τους οι γυναίκες που παρακολουθούν πορνο-
γραφικό υλικό και το σκέφτονται κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης, 
έχουν υψηλά ποσοστά ανασφάλειας και μειωμένη απόλαυση κατά τη 
διάρκεια του σεξ. Οι ερευνητές ανέφεραν επίσης ότι αν και οι περισσό-
τερες γυναίκες ηλικίας 18-29 ετών που συμμετείχαν στη μελέτη είχαν δει 
πορνογραφικό υλικό, εντούτοις λιγότερες από τις μισές το είχαν χρησι-
μοποιήσει για αυτοϊκανοποίηση.
Αυτή η ομάδα των γυναικών έτεινε να βασίζεται περισσότερο σε πορνο-
γραφικά «σενάρια» κατά τη διάρκεια του σεξ για να διατηρήσει την ερω-
τική της διέγερση ενώ ήταν επίσης πιο πιθανό να προτιμήσουν την πορ-
νογραφία στην ερωτική επαφή με το σύντροφό τους.
«H Δρ. Johnson και οι συνεργάτες της παρουσίασαν μια ξεκάθαρη δια-
φορά μεταξύ του ρόλου της πορνογραφίας στις σεξουαλικές εμπειρίες 
των γυναικών συγκριτικά με των ανδρών. Ενώ για τους νεαρούς ετερο-
φυλόφιλους άνδρες το πορνογραφικό υλικό σχετίζεται με μειωμένη 
σεξουαλική ικανοποίηση, στις γυναίκες το υλικό γίνεται μέρος της προ-
σωπικής τους σεξουαλικής εμπειρίας και μεταφέρουν το πορνογραφικό 
σενάριο στις ερωτικές εμπειρίες με τους συντρόφους τους», δηλώνει η 
Susan G. Kornstein, αρχισυντάκτρια του Journal of Women’s Health και 
πρόεδρος της Ακαδημίας για τη Γυναικεία Υγεία.

Τ
α ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, 
που βρίσκονται σε τρόφι-
μα, συμπεριλαμβανομέ-
νων των ψαριών και των 

λιναρόσπορων, μπορεί να είναι 
γνωστά για τη σχέση τους με την 
υγεία της καρδιάς, αλλά είναι ε-
πίσης ζωτικής σημασίας για τις έ-
γκυες γυναίκες και τα μωρά τους.
Αυτά τα σημαντικά θρεπτικά 
συστατικά έχουν συνδεθεί με μει-
ωμένο κίνδυνο κατάθλιψης για τη 
μητέρα και με ένα καλύτερο βάρος 
γέννησης για το μωρό μαζί με βελ-
τιωμένη ανάπτυξη και λειτουργία 
του εγκεφάλου τους και ενδεχο-
μένως πρόληψη του άσθματος. 
Αυτό που είναι ασαφές είναι πόσα 
ωμέγα-3 λιπαρά χρειαζόμαστε 
κάθε μέρα.
Σε μια ισπανική μελέτη, οι ερευ-
νητές παρακολούθησαν περίπου 
2.000 μητέρες και τα μωρά τους 
από το πρώτο τρίμηνο της εγκυ-
μοσύνης μέσω τα 5α γενέθλια των 
παιδιών.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η 
κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων 
λιπαρών ψαριών κατά τη διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης μπορεί να 
προσφέρει μέτρια οφέλη, συμπε-
ριλαμβανομένης της βελτίωσης 
της γνωστικής λειτουργίας και 
της προστασίας από τα χαρακτη-
ριστικά του φάσματος του αυτι-
σμού.
Τα οφέλη εμφανίστηκαν όταν 
η μαμά έτρωγε περίπου 80 γρ. 
ψαριών την μέρα. Το ποσό αυτό 
είναι εντός των ορίων που έχει 
θέσει η Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων για την 
αποφυγή της υπερβολικής συγκέ-
ντρωσης υδραργύρου και δεν 
υπήρξαν ενδείξεις ότι ο υδράργυ-
ρος ή άλλοι ρύποι που σχετίζονται 
με τα ψάρια είχαν αρνητικό αποτέ-
λεσμα που αντιστάθμισε τα προ-
φανή οφέλη.
Η ποσότητα των ψαριών που συνι-
στάται στην ισπανική μελέτη είναι 
μεγαλύτερη από τις κατευθυντή-
ριες οδηγίες του U.S. Food and 
Drug Administration για τις έγκυες 
γυναίκες που είναι 200-340 γρ. 
την εβδομάδα (δύο με τρεις μερί-
δες) μιας ποικιλίας θαλασσινών 
χαμηλών σε υδράργυρο.

Τα θαλασσινά 
προσφέρουν 
ζωτικές θρεπτικές 
αξίες για 
μέλλουσες μητέρες

Πορνογραφία: Πως επηρεάζει 
την ερωτική συμπεριφορά 
των γυναικών

Έτσι θα φαίνεστε εννέα χρόνια 
νεότεροι μέσα σε 6 μήνες

υγεία

Το οικογενειακό ιστορικό φαί-
νεται να είναι ο πιο σημαντι-
κός παράγοντας του πότε θα 

ξεκινήσει η περίοδος της εμμη-
νόπαυσης. Σε αυτό το συμπέρα-
σμα κατέληξε έρευνα που δημο-
σιεύθηκε στο Menopause με επι-
κεφαλής τον Δρ. Harold Bae. Αν 
η μητέρα σας μπήκε νωρίς στην 
εμμηνόπαυση, οι πιθανότητες 
να συμβεί το ίδιο και σε σας είναι 
αρκετές, αναφέρουν τα ερευνητικά 
ευρήματα.
«Γενετικές μεταβλητές που σχετίζο-
νται με την καθυστέρηση της εμμη-
νόπαυσης φαίνεται να σχετίζονται 
και με τη μακροζωία», αναφέρει η 
Δρ. JoAnn Pinkerton, εκτελεστική 
διευθύντρια της Εταιρίας Εμμηνό-
παυσης Βορείου Αμερικής.
«Αν και η έναρξη του γυναικείου 

έμμηνου κύκλου, και ο συνολικός 
αριθμός των αναπαραγωγικών 
ετών δεν σχετίζονται με επιβρά-
δυνση της γήρανσης, η καθυστέ-
ρηση της εμμηνόπαυσης φαίνε-
ται να σχετίζεται με καθυστέρηση 
της γήρανσης», δήλωσε η Δρ. 
Pinkerton.
Στα πλαίσια της μελέτης η ερευνη-
τική ομάδα εξέτασε πλήθος προ-
ηγούμενων μελετών. Μάλιστα σε 
μία ανάλυση των μελετών βρέ-
θηκε ότι οι γυναίκες που μπορού-
σαν να αποκτήσουν παιδιά μετά 
τα 40 τους ήταν τέσσερις φορές 
πιο πιθανό να ζήσουν 100 χρό-
νια ή και περισσότερα. Από την 
άλλη οι γυναίκες που είχαν γεννή-
σει στα 35 τους ή αργότερα ήταν 
δύο φορές πιο πιθανό να ζήσουν 
περισσότερα από 100 χρόνια.

Εμμηνόπαυση: Πως μπορείτε να 
ανακαλύψετε πότε ξεκινά
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ιστορίες

Μ
ία από τις πλέον σκοτεινές υποθέσεις της επτα-
ετίας ήταν η δολοφονία της Βρετανίδας δη-
μοσιογράφου Αν Τσάπμαν τον Οκτώβριο του 
1971 στο Καβούρι της Αττικής.

 Ως δολοφόνος της συνελήφθη μερικούς μήνες αργότερα ο 
Νίκος Μουντής, ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια, ωστόσο 
μετά από 11 χρόνια το 1983 έλαβε χάρη και αποφυλακί-
στηκε.
 Υπάρχει όμως και η άλλη εκδοχή, ότι η Τσάπμαν δεν δολο-
φονήθηκε από τον Μουντή, αλλά από ανθρώπους της χού-
ντας των συνταγματαρχών.
 Θα παραθέσουμε και τις δύο εκδοχές για να μπορέσουν οι 
αναγνώστες μας να βγάλουν τα συμπεράσματά τους.

Αν Τσάπμαν: Δημοσιογράφος ή πράκτορας;
 Η Αν Ντόροθι Τσάπμαν είχε γεννηθεί το 1946. Ήταν μαθη-
τευόμενη, κατά τον Νίκο Γερακάρη, δημοσιογράφος στο του-
ριστικό ρεπορτάζ. Είχε έντονη κοινωνική ζωή στο Λονδίνο. 
Σύχναζε στο καφέ μπαρ Troubadour, που βρισκόταν στην 
περιοχή Earles Court. Εκεί σύχναζαν και πολλοί Έλληνες αντι-
φρονούντες.
 Η Τσάπμαν είχε ζητήσει από τον Βασίλη Μάντζο, δημιουργό 
του ταξιδιωτικού οργανισμού ‘’Olympic Holidays’’, ο οποίος 
μετέφερε εκείνη την εποχή 120.000 Βρετανούς τουρίστες 
στην Ελλάδα, δωρεάν εισιτήριο για να έρθει στη χώρα μας 
(ΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ, ‘’ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ’’).
 Στις 11 Οκτωβρίου 1971 με μια ομάδα ταξιδιωτικών πρα-

κτόρων η Αν Τσάπμαν έφτασε στην Κέρκυρα. Εκεί η συμπε-
ριφορά της ήταν κάπως περίεργη. Έδειχνε πεσμένη σε αντί-
θεση με τα άλλα μέλη του γκρουπ. Στις 13 Οκτωβρίου νοί-
κιασε ένα αυτοκίνητο και πήγε, άγνωστο όμως πού. Το αυτο-
κίνητο είχε διανύσει διαδρομή 80 χιλιομέτρων. Όταν επέ-
στρεψε η Τσάπμαν έδειχνε προβληματισμένη. ‘’Κοίταζε με 
μια γυάλινη όψη ακριβώς μπροστά της’’ είπε χαρακτηριστικά 
ένας μάρτυρας. Στις 14 Οκτωβρίου το γκρουπ ταξίδεψε και 
ήρθε στην Αθήνα. Κατέλυσε στο ξενοδοχείο Pine Hill στο 
Καβούρι. Στο διαδίκτυο θα διαβάστε για Πέιν Οτέλ… Πώς το 
‘’Pine Hill’’ (Πευκόλοφος), που υπάρχει μέχρι σήμερα, μετα-
τράπηκε σε … Ξενοδοχείο του Πόνου είναι αξιοπερίεργο.
 Σύμφωνα με τον Νίκο Γερακάρη η Αν Τσάπμαν επισκέφθηκε 
τα γραφεία του ΕΟΤ στην οδό Αμερικής. Στον 4ο όροφο του 
κτιρίου βρήκε τον υπεύθυνο Τύπου του Οργανισμού Νίκο 
Κατσαρό και πήρε στοιχεία για να γράψει το ρεπορτάζ της.
 Αυτή η συνάντηση, που καταγράφεται και στο πόρισμα 
Cottrell, έγινε στις 15 Οκτωβρίου 1971. Την ίδια μέρα το 
πρόγραμμα του γκρουπ περιλάμβανε επισκέψεις σε ξενοδο-
χεία της Αθήνας και την Ακρόπολη. Γύρω στις 5 το απόγευμα 
η Αν και άλλα μέλη του γκρουπ παρευρέθηκαν σε δεξίωση 

στα γραφεία της Aeolian Travel Ltd. Εκεί συναντήθηκε με τον 
Δημήτρη Λαλέλη, συνεργάτη των ‘’Olympic Holidays’’ και τον 
Brian Rawson, εργαζόμενο της εταιρείας στην Αθήνα.
 Στις 6:30 το απόγευμα η Τσάπμαν επέτρεψε στο ξενοδο-
χείο Pine Hill μαζί με τον ταξιδιωτικό πράκτορα Nicholas 
Clarkson. Περίπου στις 8.15 πήγε στη ρεσεψιόν του ξενοδο-
χείου ρωτώντας να μάθει τι ώρα φεύγει το επόμενο λεωφο-
ρείο για την Αθήνα και έφυγε για την στάση του Αγίου Νικο-
λάου που βρισκόταν κοντά. Από το βράδυ εκείνης της Παρα-
σκευής 15 Οκτωβρίου κανείς δεν ξαναείδε ζωντανή την Αν 
Ντόροθι Τσάπμαν.

Η Τσάπμαν βρίσκεται δολοφονημένη
Σύμφωνα με βασικό μάρτυρα η Τσάπμαν έφυγε από το ξενο-
δοχείο φορώντας μίνι φούστα. Θα δούμε παρακάτω γιατί 
αυτή η αναφορά έχει σημασία.
Από το βράδυ του Σαββάτου 16 Οκτωβρίου, συνάδελφοί 
της ενημέρωσαν την Αστυνομία για την εξαφάνιση της Αν.
 Το πρωί της Κυριακής 17 Οκτωβρίου γύρω στις 11, ο Brian 
Rawsonτηλεφώνησε στη βρετανική πρεσβεία στην Αθήνα 
και είπε ότι η Τσάπμαν είχε εξαφανιστεί. Ένα μήνα αργότερα 
ο Rawson με τη σύζυγό του και τα δυο τους παιδιά έφυγαν 
από την Αθήνα. Κάποιοι λένε ότι τα ίχνη τους χάθηκαν από 
τότε, ενώ κάποιοι άλλοι ότι πήγαν στην Αυστραλία… Στις 
6 το απόγευμα της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου 1971 ο Γιώργος 
Χατζηγιάννης με τη σύζυγό του, που μάζευαν σαλιγκάρια, 
βρήκαν το άψυχο σώμα της Αν Ντόροθι Τσάπμαν είκοσι 

μέτρα μακρύτερα από τον κεντρικό δρόμο, πολύ κοντά στη 
στάση του Αγίου Νικολάου. Το σώμα της Τσάπμαν βρέθηκε 
με τα χέρια και τα πόδια δεμένα με σύρμα, το πρόσωπό της 
είχε μώλωπες από ξυλοδαρμό και στον λαιμό της υπήρ-
χαν σημάδια στραγγαλισμού από δεξιόχειρα. Φορούσε 
μπλούζα και παντελόνι (ο μάρτυρας είπε ότι έφυγε από το 
ξενοδοχείο φορώντας μίνι φούστα), τα οποία δεν είχαν 
αφαιρεθεί. Επικεφαλής των ερευνών της Αστυνομίας ήταν ο 
Θεόδωρος Τσούτσιας.
Τη νεκροψία ανέλαβε να κάνει ο ιατροδικαστής Καψάσκης, ο 
οποίος προσδιόρισε ως μέρα και ώρα θανάτου τα μεσάνυ-
χτα της Παρασκευής 15 Οκτωβρίου 1971. Πολύ σημαντικό 
είναι ότι ο Καψάσκης αποκάλυψε ότι το πτώμα είχε μετα-
κινηθεί και μάλιστα από δύο άτομα. Το πρωί της Τρίτης 19 
Οκτωβρίου ειδοποιήθηκαν οι γονείς της για τον θάνατο της 
κόρης τους. Ποτέ δεν είδαν τη σορό της Αν, που μεταφέρ-
θηκε στο Λονδίνο και σχεδόν αμέσως κάηκε…

Η σύλληψη του Νίκου Μουντή
 Στις 26 Αυγούστου 1972 συλλαμβάνεται στην εργασία του 
στον Πειραιά ο 37χρονος Νίκος Μουντής. Ήταν ηδονοβλε-

ψίας, γνωστός στην Αστυνομία, με ‘’δράση’’ πολύ κοντά 
στην περιοχή όπου βρέθηκε νεκρή η Τσάπμαν. Αρχικά 
ομολόγησε σε μια ομάδα αξιωματικών με επικεφαλής τον 
Γιάννη Γιαννούλη ,ότι σκότωσε την Αγγλίδα, καθώς προσπά-
θησε να τη βιάσει κι εκείνη αντιστάθηκε. Φοβούμενος ότι 
αν την αφήσει και φύγει εκείνη θα τον αναγνώριζε, καθώς 
ήταν σεσημασμένος, την στραγγάλισε. Σημαντική λεπτομέ-
ρεια: ο Μουντής ήταν αριστερόχειρας… Έγινε αναπαρά-
σταση του εγκλήματος και ο Μουντής ομολόγησε δημόσια 
μπροστά σε δημοσιογράφους την ενοχή του. Ωστόσο λίγες 
μέρες αργότερα ανασκεύασε την ομολογία του και είπε ότι 
ήταν αθώος. Ισχυρίστηκε ότι αναγκάστηκε να ομολογήσει, 
καθώς τον απείλησαν πως αν δεν το κάνει θα τον πετάξουν 
από το παράθυρο. 

Η δίκη του Νίκου Μουντή
 Στις αρχές Απριλίου 1973 έγινε η δίκη του Νίκου Μουντή. 
Παρών στη διαδικασία ήταν και ο πατέρας της Αν, Έντου-
αρντ Τσάπμαν, ο οποίος ήδη από τον Νοέμβριο του 1971 
που έκανε το πρώτο του ταξίδι στην Αθήνα ήταν σίγουρος 
ότι την κόρη του την είχαν σκοτώσει άνθρωποι της χούντας. 
Στο δικαστήριο ο πεθερός του Μουντή είπε ότι ήταν μαζί του 
από τις 10 το βράδυ της μοιραίας για την Τσάπμαν νύχτας.
Η αρχική έκθεση του Καψάσκη, δεν παρουσιάστηκε ως απο-
δεικτικό στοιχείο στη δίκη. Ο Έντουαρντ Τσάπμαν, χαρακτή-
ρισε την όλη διαδικασία «φάρσα» που δεν θα ήταν ανεκτή 
σε άλλες χώρες.
Τελικά, ο Μουντής καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.
Σύμφωνα με το Δικαστήριο, δεν είχε ανθρωποκτόνο πρό-
θεση. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν καταδικάστηκε σε 
θάνατο, όπως γινόταν τότε.
Ο Τσάπμαν ήταν σίγουρος ότι ο Μουντής ήταν αθώος.
Άφηνε μάλιστα αιχμές, ότι ίσως δωροδοκήθηκε για να ομο-
λογήσει την ενοχή του. Επέστρεψε στο Λονδίνο και ξεκίνησε 
ένα αγώνα αποκατάστασης του ονόματος της κόρης του, που 
παρουσιαζόταν από κάποιους ως άτομο που επιδίωξε περι-
στασιακή σεξουαλική συνεύρεση με τον Μουντή.
Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του εγκληματολόγου Ντέ-
ιβιντ Μπάουεν, ο οποίος τον Μάιο του 1976 είχε τετρά-
ωρη «αντιπαράθεση» με τον ιατροδικαστή Καψάσκη στην 
Αθήνα.
Το 1978, ο Άρειος Πάγος με ψήφος 4-3, απέρριψε την ανα-
θεώρηση της δίκης Μουντή. Οι τρεις δικαστές που μειοψή-
φισαν, υποστήριξαν ότι η Τσάπμαν δεν δολοφονήθηκε από 
άτομα με σεξουαλικά κίνητρα.
Ο Τσάπμαν πίστευε ότι η Αν οδηγήθηκε σε κάποιο χώρο 
ανακρίσεων, κοντά στη λίμνη της Βουλιαγμένης, από δύο 
άτομα. Κάποια στιγμή, η ανάκριση μετατράπηκε σε βασανι-
στήρια κατά τη διάρκεια των οποίων η άτυχη νεαρή πέθανε. 
Οι δολοφόνοι της, μετέφεραν το άψυχο σώμα της πίσω στο 
Καβούρι, και προσπάθησαν να δείξουν ότι επρόκειτο για 
σεξουαλικό έγκλημα.
Κάποιοι ισχυρίζονται ότι η δολοφονία της Τσάπμαν, σχετιζό-
ταν με την επίσκεψη στην Ελλάδα του Ελληνοαμερικανικού 
Άγκνιου, αντιπρόεδρου τότε των Η.Π.Α. από τις 15 Οκτω-
βρίου 1971. Έχει γραφτεί, ότι η Τσάπμαν ήταν πράκτορας 
της βρετανικής Μ16 και ότι θα προσπαθούσε να υποκλέ-
ψει συνομιλίες των ηγετών της χούντας με τον Άγκνιου για 
το Κυπριακό.
Και προφανώς, οι άνθρωποι του καθεστώτος, που το γνώρι-
ζαν, φρόντισαν να τη βγάλουν από τη μέση. Γράφτηκε μάλι-
στα σε μεγάλη εφημερίδα μετά τη μεταπολίτευση, ότι την 
Τσάπμαν σκότωσε ο αδελφός του δικτάτορα Κωνσταντί-
νος Παπαδόπουλος. Φυσικά, αν ήθελε ο Παπαδόπουλος να 
σκοτώσει την Αν, δεν θα το έκανε ο ίδιος…
Οι συνθήκες θανάτου της Αν Τσάπμαν, ήταν πραγματικά 
μυστηριώδεις, όπως είδαμε. Για μία ακόμη φορά, τη χώρα 
μας εκτέθηκε στο εξωτερικό. Με την έκθεση Cottrell, το 
Ευρωκοινοβούλιο ζητούσε επιτακτικά απαντήσεις. Η τότε 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ (1984), αρνήθηκε να προχωρήσει 
σε νέα δίκη. Η αλήθεια, παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστη 
και οι πραγματικοί ένοχοι ατιμώρητοι…

Υπόθεση Αν Τσάπμαν: Δολοφονήθηκε από την 
χούντα ή από τον Νίκο Μουντή;
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απόψεις

“ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΑΓΚΩΜΑΤΑ”
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΙΛΩ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΝΑ, 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΤΡΕΨΤΕ ΜΟΥ

Τ
έλος εποχής! Τέλος εργασιακής εποχής! Από αύριο 
πρώτη Ιουλίου θα είμαι επίσημα συνταξιούχος… 
Αποσύρομαι, κάποιος άλλος κληρονομεί τη θέση 
μου. το γραφείο μου, -ουδείς αναντικατάστατος- και 

η ζωή συνεχίζεται. Το κύριο ερώτημα για μένα είναι: Ποιοι 
είναι πιο ευτυχισμένοι οι εργαζόμενοι η  οι συνταξιούχοι;  
Τα λεφτά θα είναι σίγουρα λιγότερα αλλά ποιος νοιάζεται 
για τα λεφτά… 

Ο χρόνος τρέχει, τα 
περιθώρια στενεύ-
ουν. Ο μέσος ορός 
ζωής ενός συντα-
ξιούχου λέει είναι  
14 χρόνια.  Οι λογι-
στές μετράν πόση 
σύν ταξη πλερώ-
νουν…Λίγα είναι 14 
χρόνια ρε γαμώτο, 
λίγα. Θα τα ζήσω 
όμως σαν νέος.  
Και βέβαια δεν θα 
γινώ νιος όπως στις 
φωτογραφίες από-
φοιτος γυμνάσιου, 
και φοιτητής στην 
ΑΣΟΕΕ στην Ελλάδα. 
Ούτ ε  «οργ ισμέ-

νος νέος» όπως  στη πρώτη μου ακαδημαϊκή δουλειά στο 
Καναδά.  Άλλα τα συναισθήματα τότε, αλλά τώρα. 
Στη τελευταία μου διάλεξη μου έκαναν τη τιμή οι γιοι μου Ο 
Ανδρέας και ο Μιχάλης να αφήσουν τις δουλειές τους, και 
να έρθουν σαν μαθητές στη τάξη μου (φωτογραφία). Η χει-
ρονομία τους αυτή 
ήταν πρωτοκλα-
σάτη και συγκινη-
τική, τους ευχαρι-
στώ! 
Τέλος εποχής λοι-
πόν,  αλλά και 
αρχή μια νέας! 
Ζωή σου έρχομαι!  
Και για να συνεν-
νοούμεθα, σ την 
αναπαυτική πολυ-
θρόνα της συνταξι-
ούχας ζωής για την 
ώρα τουλάχιστον 
δεν κάθομαι!

ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ ΤΗ 
ΨΗΦΟ ΤΨΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Επειδή κατά κανόνα οι Έλληνες μεταναστεύουν σε "καπιτα-
λιστικές" χώρες, οι αριστεροί στην Ελλάδα πιστεύουν ότι 
οι Έλληνες της διασποράς δεν θα τους ψηφίσουν στις εθνι-
κές εκλογές αν είχαν αυτό το δικαίωμα. Γι’ αυτό όλα αυτά τα 
χρόνια, αρνιούνται το δικαίωμα ψήφου στους Έλληνες του 
εξωτερικού. Το κόμμα δηλαδή και τα υποτιθέμενα συμφέ-

ροντα του, μπαίνουν μπροστά απ’ το εθνικό συμφέρον μια 
φορά ακόμα!

ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΙΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΠΑ-
ΜΠΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με το οικογενειακό δίκαιο, θα πρέπει να πιστέ-
ψουμε ότι η μαμά δείχνει την αγάπη της στα παιδιά με αγκα-
λίτσες και φιλιά,  ενώ ο μπαμπάς με το να μοιράζει λεφτά 
... Σε περίπτωση διαζυγίου, η μαμά κερδίζει την επιμέλεια 
των παιδιών και ο μπαμπάς πληρώνει για όλους παιδιά και 
μαμά. Στα 75% των περιπτώσεων η επιμέλεια των παιδιών 
δίνεται στη μητέρα. Καιρός για αναθεώρηση,  για δικαιο-
σύνη, και ίση αντιμετώπιση του μπαμπά  της μαμάς από το 
νόμο! Κοινή επιμέλεια και στους δυο γιατί και οι δυο είναι 
το ίδιο ικανοί να μεγαλώσουν με αγάπη τα παιδιά τους, και 
γιατί τα παιδιά χρειάζονται και τους δυο γονείς για να γίνουν 
σωστοί άνθρωποι. Μπαμπάς δεν είναι μόνο πορτοφόλι.

ΚΟΠΕΛΙΑ Η ΜΑΚΡΥΝΕ ΤΗ ΦΟΥΣΤΑ ΣΟΥ Η ΑΣΕ 
ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΒΡΑΚΙ ΣΟΥ
Έχετε προσέξει στη τηλεόραση που πολλές κόλλες παρου-
σιάστριες και μη που φορούν φαρδιές ζώνες που περνούν 
για τρομερά κοντές φούστες» επειδή είναι εντελώς αδύνα-
τον να καθίσουν χωρίς να φανεί το βρακί τους συχνά καούν 
μπροστά τους ένα μαξιλάρι, κάποιο ντοσιέ τη τσάντα τους η 
τοποθετούν ένα τραπεζάκι μπροστά τους με ένα μπλόκε η 
αλόη αντικείμενο να καλύπτει τα εκτεθεί μένα κατά τα αλλά 
καλή τους. Γκόα οξέα αυτές  έχω τούτο να πω.
Κοπελιά, αν  χρειάζεται να κρατάς ένα μαξιλάρι μπροστά 
στα γόνατα σου όταν κάθεσαι, τότε η φούστα σου είναι πιο 
κοντή απ όσο πρέπει. Αποφάσισε, η μάκρυνε τη φούστα 
σου, η άσε να φανεί το βρακί σου, αν φοράς βέβαια, μη 
ζητάς ξένη κάλυψη.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΑΜΕ  
Το γάμο, με σύμβολο συμβίωσης,  
Τη φροντίδα της μάνας, με τη τα παιχνίδια στη τηλεόραση, 
και το ιντερνέτ
Τα παιδιά, με τα σκυλιά,
Τη γονική νουθεσία, με παιδοψυ-
χολόγους,
Την ανθρωπιά, με την ύλη,
Και έτσι, προοδεύσαμε…

ΕΘΝΙΚΗ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 
ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
Με τις εθνικές εκλογές ακούω 
πολιτικούς απ’ όλες τις παρατά-
ξεις να μιλούν για την εθνική ανε-
ξαρτησία και κυριαρχία στη μετα-
μνημονιακή εποχή και αναρωτιέ-
μαι αν έχουν αντιληφθεί τι συμ-
βαίνει 
Με τη παγκοσμιοποίηση και τις 
συμμαχίες (ΝΑΤΟ, ΕΕ, Κοινοπολι-
τεία, καρτέλ πετρελαίου (ΟΠΕΚ), 
συμφωνίες διεθνούς εμπορίου, 

κ.λπ.) δεν υπάρ-
χει πια απόλυτη 
α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α 
για καμία χώρα. 
Όταν μάλισ τα 
η χώρα είναι 
υπερχρεωμένη 
όπως η Ελλάδα, 
η  α ν εξαρτ η -
σία είναι ακόμα 
πιο δύσκολη. 
Η έλλειψη ανε-
ξαρτησίας λόγω 
συμμαχίας έχει 
και τα καλά της 
όμως. Παρά-
δειγμα η Τουρ-
κ ία  θα  ε ί χ ε 
πάρει όλη τη  
Κύπρο αν δεν υπήρχε η συμμαχία με το ΝΑΤΟ και την Αμε-
ρική. 
Η εθνική ανεξαρτησία και κυριαρχία μιας χώρας σήμερα 
δεν βρίσκεται  σε άδειους καουμποισμούς αλλά στη δυνα-
τότητα μιας χώρας να δημιουργήσει συνεταιρικά και συνερ-
γατικά.  Η Ελλάδα χρειάζεται τεχνολογία και επενδύσεις από 
ξένες χώρες. Δεν είναι αυτάρκης. Παράδειγμα, δεν είναι 
αυτάρκης σε φάρμακα, εξοπλισμούς νοσοκομείων υψηλή 
τεχνολογία αυτοκινητομηχανία κλπ.  Όλα αυτά έρχονται απ’ 
έξω. Πως λοιπόν να είναι η χώρα "ανεξάρτητη"?  Αυτά που 
παράγει η Ελλάδα δεν είναι αρκετά να αγοράσει απ’ το εξω-
τερικό αυτά που χρειάζονται οι πολίτες της.
Η αριστερά στη κυβέρνηση είχε 4 χρόνια ευκαιρία για να 
προωθήσει και να βελτιώσει την "ανεξαρτησία» της Ελλά-
δας. Τι έκανε ? υποτάχτηκε χειροτέρα απ’ τη “δεξιά» γιατί 
κατάλαβε ότι δεν υπάρχει "ανεξαρτησία" του είδους που 
πρεσβεύει. Η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ανεξάρτητη με τη 
σημερινή έννοια της λέξης όσο καταναλώνεται στο κομματι-
σμό που την αποδυναμώνει.
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Δ
εν είναι διαφημιστές, ούτε τουρι-
στικοί πράκτορες, ούτε στελέχη 
τουριστικού οργανισμού, αλλά έ-
χουν καταφέρει να κινήσουν το 

τουριστικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, στον 
Καναδά.
Οικογένεια Ελλήνων, από τη Λάρισα, δια-
φημίζει τη χώρα μας, σ το Έντμοντον 
(Edmonton) της πολιτείας Αλμπέρτα (Alberta) 
του Καναδά, συμβάλλοντας στην τουριστική 
της ανάπτυξη και στη διάχυση της γνώσης 
του πολιτισμού της.
Πώς; Οργάνωσε ειδική εκδήλωση, στο 
Έντμοντον, με θέμα «Μια γεύση από 
Ελλάδα», η οποία βρήκε μεγάλη αντα-
πόκριση από τους κατοίκους του Έντμο-
ντον. Συγκεκριμένα, η Λαρισαία κ. Αγγε-
λική Γκουρνέλου ανταποκρίθηκε στην πρό-
σκληση της κοινωνίας του Έντμοντον να συμ-
μετάσχει σε έναν θεσμό, που υπάρχει στην 
πόλη, όπου ανά διαστήματα παρουσιάζονται 
πολιτισμοί διαφόρων χωρών καταγωγής των 
κατοίκων της.
Με τη βοήθεια του άνδρα της κ. Νίκου Λάζου 
και τη στήριξη του γιου της Θάνου, συγκέ-
ντρωσε ιστορικά στοιχεία, ήθη και έθιμα της 
λαϊκής παράδοσης, καθώς και εικόνες από 
φυσικά τοπία της Ελλάδας και τα παρουσί-
ασε με μεγάλη επιτυχία, παρακινώντας τους 
συμμετέχοντες ακόμη και να μάθουν να 
χορεύουν ελληνικούς χορούς.
«Οι Έλληνες του εξωτερικού προσπα-
θούν με υπερηφάνεια να μεταλαμπαδεύ-
σουν το ελληνικό πνεύμα», δήλωσε η Αγγε-
λική Γκουρνέλου, που ζει από το 2013 στον 
Καναδά, ενώ σημειώνει ότι μπορεί να έχουν 
μεταναστεύσει πολλοί Ελληνες στο εξωτε-
ρικό, αλλά ο καθένας από τη μεριά του διατη-
ρεί πάντα τα στοιχεία της παράδοσής του και 
όταν βρει ευκαιρία τα μεταδίδει με πάθος. 
Αναλυτικότερα, για τη «γεύση από Ελλάδα» 
που «πήρε» ο Καναδάς μάς είπε: «Η παρου-
σίαση είχε συνοικιακό χαρακτήρα και εντάσ-
σεται σε μια σειρά εκδηλώσεων, όπου προ-
βάλλονται τα χαρακτηριστικά μιας χώρας 
καταγωγής των κατοίκων που ζουν εκεί. 

Γίνεται ομιλία για τη χώρα αυτή, ενώ παράλ-
ληλα παρουσιάζονται ιστορικά της στοιχεία, 
ήθη και έθιμα, η κουζίνα της κ.ά. Την ομι-
λία έκανα εγώ και ο γιος μου (Θάνος Λάζος) 
συντόνιζε τις φωτογραφίες ανάλογα με το 
θέμα που ανέφερα.
Ο τίτλος που δώσαμε ήταν «A taste of 
Greece».
Πριν την ομιλία υπήρχε δείπνο και μου ζήτη-
σαν να πω την προσευχή στα ελληνικά και 
στη συνέχεια ο γιος μου τη μετέφρασε στα 

αγγλικά. Φυσικά στην αρχή ακούστηκε ο 
Εθνικός μας ύμνος.
Όπως καταλαβαίνεις, οι παρευρισκόμε-
νοι είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να 
μάθουν. Όλοι είχαν ταξιδέψει στην Ελλάδα 
και είχαν τις καλύτερες εντυπώσεις. Όλοι 
είχαν ερωτήσεις στο τέλος σχετικά με την 
ιστορία μας.
Στην ομιλία έγινε μια αναδρομή στην ιστορία 
λέγοντας ότι υπήρχαν οι πόλεις-κράτη όπως 
η Αθήνα, η Σπάρτη και η Μακεδονία. Έγινε 
αναφορά στην αυτοκρατορία του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου στη Βυζαντινή και Οθωμανική 
αυτοκρατορία. Έτσι μπόρεσα να συνδέσω 
το χθες με το σήμερα. Η ανταπόκριση του 
κόσμου ήταν πολύ θερμή. Οι ίδιοι ζήτησαν 
από τον Θάνο να τους δείξει να χορεύουν!».

ΠΗΓΗ: LARISANEW.GR

Έκανε χαμό στον 
Καναδά οικογένεια 

Λαρισαίων!
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Παρασκευή 5 Ιουλίου 

• Οσίου Λαμπαδού

Σάββατο 6 Ιουλίου

• Αγίων εικοσιτεσσάρων Μαρτύρων
• Αγίου Σισώη

Κυριακή 7 Ιουλίου

• Αγίου Οδυσσέα του Νεομάρτυρα
• Αγίας Κυριακής Μεγαλομάρτυρος

Δευτέρα 8 Ιουλίου

• Οσίου Θεοφίλου μυροβλύτου
• Αγίου Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος

Τρίτη 9 Ιουλίου

• Αγίου Παγκρατίου ιερομάρτυρος επισκόπου 
Ταυρομενίου

Τετάρτη 10 Ιουλίου

• Οσίας Αμαλίας

Πέμπτη 11 Ιουλίου

• Αγίας Ευφημίας Μεγαλομάρτυρος
• Αγίας Όλγας Ισαποστόλου

Συναξάρι ποια αγαπημένα, γνωστά σας πρόσωπα γιορτάζουν

(ονομαστική εορτή) σήμερα, αύριο και όλη την εβδομάδα

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
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Επίσκεψη στελέχους 
του Γενικού Προξενείου 
Τορόντο στο Winnipeg

(19-21 Σεπτεμβρίου 2019)

To Γενικό Προξενείο Τορόντο προγραμματίζει επίσκεψη κλιμακίου στο Winnipeg 
της πολιτείας Manitoba το διάστημα από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου 2019, για να 
παράσχει προξενικές υπηρεσίες στους Έλληνες πολίτες που διαβιούν στην περι-
οχή.

Για την έγκαιρη προετοιμασία των προξενικών πράξεων, παρακαλούνται οι ενδι-
αφερόμενοι να αποστείλουν, το αργότερο έως τις 16 Σεπτεμβρίου, μήνυμα στο 
toronto@mfa.gr , αναφέροντας στον τίτλο του μηνύματος τη λέξη «MANITOBA» 
και στο κυρίως σώμα του μηνύματος ακριβή στοιχεία επικοινωνίας τους καθώς 
και το θέμα, για το οποίο επιθυμούν να εξυπηρετηθούν. 

Οι προξενικές υπηρεσίες θα παρασχεθούν, τις ημέρες και ώρες που θα κοινο-
ποιηθούν στους ενδιαφερόμενους, στους χώρους της Κοινότητας Αγίου Δημη-
τρίου Winnipeg:

St Demetrios Greek Orthodox Church & MHCC
2255 Grant Avenue
Winnipeg, MB  R3P 0S2  Canada
Phone: 204-889-8723
Fax: 204-837-4340
Email:  greekcom@mymts.net
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Ο 
παππούς του Λιβανέζου (με ελ-
ληνικές ρίζες) δημοσιογράφου 
Τζορτζ Ιντ, μαζί με τον πατέρα 
του Ιωσήφ και τη μητέρα του 

Γαλάτεια, έφτασαν στο λιμάνι της Βηρυ-
τού το 1922, όταν αναγκάστηκαν να εγκα-
ταλείψουν άρον άρον τη Σμύρνη, πάνω σε 
μια μικρή βάρκα, και να αναζητήσουν μια 
νέα πατρίδα στον Λίβανο. Η Σμύρνη και η 
καταστροφή της ήταν αυτή με την οποία 
«έπλεκαν» τα μοιρολόγια για την πατρί-
δα που άφησαν πίσω, στο νέο τους σπίτι 
μιλούσαν μόνο ελληνικά, γλεντούσαν τις 
χαρές τους με ρεμπέτικα τραγούδια και 
στα Σαββατιάτικα ανταμώματα ...έσπα-
γαν πιάτα, για να νιώθουν σαν να είναι 
στην πατρίδα.
   Ο παππούς του Τζορτζ Ιντ ήταν ένας 
από τους πολλούς Έλληνες της Σμύρ-
νης που στη μεγάλη καταστροφή βρή-
καν μια φιλόξε νη «αγκαλιά» σ τον 
Λίβανο. Σήμερα, τα παιδιά, τα εγγόνια 
και τα δισέγγονά τους έχουν μείνει πίσω, 
θεματοφύλακες μιας ιστορίας που ούτε 
θέλουν ούτε πρέπει να ξεχαστεί, παρότι 
οι απόγονοι των ανθρώπων που ήρθαν 
στον Λίβανο ως πρόσφυγες το 1922 είτε 
μειώνονται, είτε έχοντας ενσωματωθεί 
πλήρως στις κοινωνίες όπου ζουν, δεν 
είναι τόσο κοντά όσο ίσως θα ήθελαν στις 
ρίζες τους.
   Οι Έλληνες του Λιβάνου «στα χαρτιά» 
δεν ξεπερνούν τ ις 4.500-5.000 αλλά, 
όπως είχε δηλώσει πρόσφατα στο Αθη-
ναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδή-
σεων ο πρεσβευτής της Ελλάδας στον 
Λίβανο Φραγκίσκος Βέρρος, αυτοί οι 
άνθρωποι αποτελούν «την επιφάνεια 
ενός ελληνισμού περίπου 30.000 ανθρώ-
πων, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από 
μικρασιατικές οικογένειες, που κατέφυ-
γαν στον Λίβανο υπό τις γνωστές τραγι-
κές συνθήκες το 1922, κυρίως από την 
περιοχή της Σμύρνης και κατά δεύτερο 
λόγο από την περιοχή της Αντιόχειας, 
της Αλεξανδρέττας, όταν κατελήφθη από 
τους Τούρκους, στο τέλος της δεκαετίας 
του ́ 30».
   Παρότι, ωστόσο, η Ελληνική Κοινό-
τητα του Λιβάνου αριθμεί σήμερα μερι-
κές χιλιάδες μόνο μέλη, είναι μια Κοινό-
τητα «ζωντανή» και, μάλιστα, σύμφωνα 
με τον Έλληνα πρέσβη στη Βηρυτό, «για 
την τύχη της Ελλάδας, του ελληνισμού 
και της πρεσβείας, είναι μια Κοινότητα, η 
οποία δεν ζητάει βοήθεια αλλά προσφέ-
ρει βοήθεια».
   «Ο Ελληνισμός πάει πολύ καλά, έχουμε 
πολύ καλές σχέσεις με τους Λιβανέζους 
και τις λιβανέζικες αρχές», λέει στο Αθη-
ναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδή-
σεων ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότη-
τας Βηρυτού Πάνος Ανδριώτης.
   Όπως εξηγεί ο κ. Ανδριώτης, η Κοινό-
τητα καταβάλλει εργώδεις προσπάθειες 
να κρατήσει αναμμένη τη «φλόγα» του 
ελληνισμού στον Λίβανο και στις καρ-
διές των Ελληνολιβανέζων- κυρίως των 
νέων παιδιών. «Τα νέα παιδιά είναι μάλ-
λον η τέταρτη γενιά πλέον, και οι μεικτοί 

γάμοι είναι μια φυσική εξέλιξη. Προσπα-
θούμε, λοιπόν, να διδάξουμε την ελλη-
νική γλώσσα με έναν τρόπο εύκολο ώστε 
να την κρατήσουμε ζωντανή όπως και την 
κοινότητά μας», εξηγεί ο κ. Ανδριώτης.
   Η Ελληνική Κοινότητα Βηρυτού φροντί-
ζει, όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η γενική 
γραμματέας Σοφία Βαλασίδου, με διά-
φορες εκδηλώσεις, γ ιορτές, αλλά και 

με συχνές συνεστιάσεις στην Ελληνική 
Λέσχη να κρατήσει στενούς τους δεσμούς 
μεταξύ των μελών της και κυρίως να 
εμφυσήσει στα νέα παιδιά την αγάπη για 
την Ελλάδα.
   «Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και σε 
κάθε άλλη περίσταση που προσφέρε-
ται φροντίζουμε να κρατάμε ζωντανές 
τις ελληνικές παραδόσεις. Μαζευόμαστε 
συχνά στη Λέσχη, συζητάμε, χορεύουμε, 
τραγουδάμε... Επίσης εκδίδουμε ένα περι-
οδικό κάθε 2-3 μήνες με τα νέα της Κοινό-
τητας», επισημαίνει η κ. Βαλασίδου.
   Όπως λέει, συμφωνώντας με τον πρό-
εδρο της Κοινότητας, «ως Έλληνες στον 
Λίβανο δεν έχουμε βασικά προβλήματα. 
Ζούμε αρμονικά με τους Λιβανέζους και 
έχουμε πολύ καλή επικοινωνία με τ ις 
Αρχές».

Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνι-
κή...
   Στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας που 
διατηρεί η Ελληνική Κοινότητα Βηρυτού 
μισθοδοτώντας δύο Ελληνίδες δασκάλες, 
οι μαθητές δεν είναι μόνο άτομα με ελλη-
νικές ρίζες αλλά και Λιβανέζοι που αγα-
πούν την Ελλάδα.
   «'Αλλοι έχουν αγοράσει σπίτια στην 
Ελλάδα και για τον λόγο αυτό θεωρούν 
χρήσιμη την εκμάθηση της ελληνικής, 
άλλοι απλώς αγαπούν την Ελλάδα, τον 
πολιτισμό μας, και θέλουν να μάθουν και 
τη γλώσσα», εξηγεί ο πρόεδρος της ΕΚΒ κ. 
Ανδριώτης.
   «Έχουμε 140 μαθητές και πολλοί μεταξύ 
αυτών είναι Λιβανέζοι», επισημαίνει, από 
την πλευρά της, η κ. Βαλασίδου, η οποία 
έχει γεννηθεί στη Συρία και είναι, όπως 
λέει, δεύτερη γενιά στον Λίβανο.
   «Οι μαθητές μας είναι ενήλικες και παι-
διά, σε διάφορα επίπεδα. Κάνουν μαθή-
ματα και ανάλογα με το επίπεδο τους 

χορηγείται ο αντίστοιχο πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας», εξηγεί σ το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
μία από τις δασκάλες του σχολείου, η 
Αγλαΐα Κοντολαίμου, η οποία ήρθε στη 
Βηρυτό από την Καλαμάτα για να διδάξει 
την ελληνική γλώσσα.

Μοιράζοντας τη ζωή σε δυο πα-
τρίδες...

   Εκτός από τους Λιβανέζους με ελληνι-
κές ρίζες αλλά χωρίς υπηκοότητα, όπως 
η περίπτωση του Τζορτζ Ιντ, ο οποίος 
ήταν ο πρωτεργάτης του 1ου Ελληνικού 
Φεστιβάλ Λιβάνου, που πραγματοποιή-
θηκε από 7-9 Ιουνίου στην αρχαία πόλη 
της Βύβλο, προσελκύοντας χιλιάδες επι-
σκέπτες, υπάρχουν και κάποιες περιπτώ-
σεις, όπως της Ελληνολιβανέζας τραγου-
δίστριας Μαρίνας Αμπουργέλη (Marina 
Abourghely), η οποία γεννήθηκε στον 
Λίβανο, τον οποίο η ίδια και η οικογέ-
νειά της εγκατέλειψαν στη διάρκεια του 
εμφυλίου στην αραβική χώρα και έστη-
σαν μια νέα ζωή στην Ελλάδα. Ωστόσο, 
μια τυχαία (διαδικτυακή) συνάντηση με 
κάποια παιδιά από την πολυκατοικία 
όπου έμενε η οικογένειά της στη Βηρυτό, 
στο Facebook, πριν από μερικά χρόνια, 
την παρακίνησε να κάνει το ...αντίστροφο 
ταξίδι, να επιστρέψει στον Λίβανο.
   Η Μαρίνα, την οποία συναντήσαμε στο 
περιθώριο του 1ου Ελληνικού Φεστι-
βάλ Λιβάνου, όπου τραγούδησε τα δύο 
πρώτα βράδια ξεσηκώνοντας Έλληνες 
και Λιβανέζους, επισκέφθηκε τη Βηρυτό, 
ύστερα από παρότρυνση των παλιών της 
φίλων για ένα «reunion», αλλά, όπως εξη-
γεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η επίσκεψη αυτή έμελλε 
να της αλλάξεις τη ρότα της ζωής της. 
«Αισθάνθηκα μια περίεργη έλξη», ανα-
φέρει και επισημαίνει πως αρχικά ασχο-
λήθηκε με την έκδοση ενός περιοδικού 
αλλά στη συνέχεια ξεκίνησε καριέρα στο 
τραγούδι. «Παντρεύει» με ιδιαίτερη επι-
τυχία την ελληνική και την αραβική μου-
σική, που έχουν, όπως λέει, πολλά κοινά 
χαρακτηρισ τ ικά και σ τοιχεία, ενώ οι 
Λιβανέζοι αγαπούν ιδιαίτερα τους ελλη-
νικούς ήχους.
   Κοινά στοιχεία σε Έλληνες και Λιβανέ-
ζους «βλέπει» η Μαρίνα και στον τρόπο 
ζωής των δύο λαών, ενώ στην ερώτηση 

αν οι Λιβανέζοι αγαπούν την Ελλάδα, 
φέρνει ως παράδειγμα τον σύζυγό της 
Ηλία Γασάν Καράν, του οποίου η αγάπη 
για την Ελλάδα εκδηλώνεται όχι μόνο 
σ την πολύ καλή γ νώση της ε λ λην ι-
κής γλώσσας, αλλά σε κάθε κίνηση και 
έκφρασή του. Η περίπτωσή του, δε, είναι 
ανάλογη των πολλών εθελον τών που 
συναντήσαμε στο 1ο Ελληνικό Φεστιβάλ 
Λιβάνου, νέων κατά κύριο λόγο ανθρώ-
πων, που με ζέση και αγάπη γ ια την 
Ελλάδα, χωρίς οι ίδιοι να έχουν ελληνι-
κές ρίζες, φρόντισαν ώστε να μπουν γερά 
θεμέλια ώστε το Φεστιβάλ να εξελιχθεί 
σε θεσμό.

 Θεματοφύλακας της μνήμης το 
ντοκιμαντέρ για τους Έλληνες 
του Λιβάνου
   Την ισ τορία του Ελλην ισμού σ τον 
Λίβανο ανασύνθεσε ο γνωστός Λιβανέζος 
δημοσιογράφος Τζορτζ Ιντ με το ντοκιμα-
ντέρ που γύρισε πριν από μερικά χρόνια 
«Kalimera Men Beirut» (Καλημέρα από τη 
Βηρυτό), δίνοντας «σάρκα και οστά» σε 
μια υπόσχεση που είχε δώσει στον παπ-
πού του, λίγο προτού πεθάνει.
   «Η ιστορία (της αναζήτησης των οικογε-
νειακών μας ριζών, αλλά και του ίδιου του 
ντοκιμαντέρ) ξεκίνησε πριν από 16 χρό-
νια, όταν πέθαινε ο παππούς μου. Μου 
είχε αφηγηθεί πώς έφτασε στον Λίβανο 
και μεγαλώνον τας δίπλα του έμαθα 
κάποια ελληνικά και πάντα άκουγα τις 
ιστορίες του. Πριν από την τηλεόραση, 
διασκεδάζαμε ακούγοντας τις ιστορίες 
των παππούδων μας», έλεγε λίγα χρόνια 
πριν, σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
Τζορτζ Ιντ, ενώ βρισκόταν στο τελείωμα 
των γυρισμάτων.
   Ο παππούς και οι γονείς του δημιούργη-
σαν στη Βηρυτό ένα από τα πρώτα εργο-
στάσια υποδημάτων το 1927. Έζησαν εκεί, 
ξεκίνησαν τη δική τους επιχείρηση, έβγα-
λαν χρήματα αλλά παράλληλα διατήρησαν 
και δεσμούς με την Ελλάδα, όπου ζούσε η 
αδελφή της προγιαγιάς του, Μαρία, και ο 
σύζυγός της, Μιχάλης Λουλιάς. Ήταν μαζί 
στη Σμύρνη. Η μισή οικογένεια πήγε στη 
Σάμο μετά την καταστροφή και σχεδόν 
η άλλη μισή στην Αμερική με ένα μικρό 
μέρος της να καταλήγει στον Λίβανο.
   Την ιστορία αυτή, μαζί με τις παράλλη-
λες ιστορίες των περίπου 30.000 Ελλήνων 
που έφτασαν ως πρόσφυγες στον Λίβανο, 
αφηγείται το ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει 
προβληθεί και βραβευτεί και σε φεστιβάλ 
στην Ελλάδα.
   Ο προπάππος του Τζορτζ Ιντ και η προ-
γιαγιά του δεν έμαθαν ποτέ τα αραβικά. 
Πέθαναν μιλώντας μόνο ελληνικά. Ο παπ-
πούς του μιλούσε κυρίως ελληνικά και 
λίγα αραβικά. Τρίτης γενιάς ο ίδιος, μιλάει 
ελληνικά, γ ιατί, όπως λέει, η γλώσσα 
είναι σημαντική και πρέπει να τη διαφυ-
λάξουμε ως κόρη οφθαλμού, όπως και 
τον ελληνικό πολιτισμό, τον οποίο ο ίδιος 
υπηρετεί με απαράμιλλο ζήλο. Για να μην 
γίνει η μνήμη ...λήθη, όπως χαρακτηρι-
στικά λέει.

Οι Έλληνες του Λιβάνου, μια ζωντανή κοινότητα 
με μακραίωνη ιστορία

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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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

Καισαριανή 1950-51 Εργασίες αποκατάστασης στο Παναθηναϊκό Στάδιο για τους Ολυμπιακούς του 1895

Προπύλαια αρχές 20ου αιώνα

Άλλο ένα πρωτοποριακό καρότσι για παγωτά το 1963 στη Ρόδο

Παραλία Έλλη στην Ρόδο τη δεκαετία του ‘60 ο «Μερακλής» 
πωλούσε παγωτά

Μπροστά στα ΛΟΥΤΡΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΠΟΤΤΟΝ 
το 1916 στη Θεσσαλονική

Αναψυκτικά to go τις πολύ ζεστές ημέρες του καλοκαιριού

Η όμορφη Θεσσαλονική την δεκαετία του ‘30

Πειραιάς, 23-03-1953. Αναχώρηση μεταναστών για την Αυστραλία

Η Μελίνα Μερκούρη σε Αθηναϊκό καφέ
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Υάκινθος: Ο Άγιος του Έρωτα

Η 
μνήμη του εορτάζεται στις 3 Ιου-
λίου.
Σε ένα λιτό πέτρινο εκκλησάκι, 
που συναντάς σε υψόμετρο 1200 

μέτρων ανεβαίνοντας στον Ψηλορείτη, 
τιμάται στις 3 Ιουλίου ένας μάρτυρας της 
Ορθόδοξης πίστης, ο Άγιος Υάκινθος. Ο 
Κρητικος Άγιος ο Άγιος του Ψηλορείτη.
Γεννήθηκε το 78 μ.Χ. Κατάγονταν από την 

Καισάρεια και υπηρέτησε σαν θαλαμηπό-
λος του Τραϊανού. 
Ο Άγιος Υάκινθος που έφυγε από τη ζωή 
με μαρτυρικό στα 20 του χρόνια θεωρείται 
η Ορθόδοξη “απάντηση” στην καθολική 
εκδοχή για τον προστάτη του έρωτα, τον 
Άγιο Βαλεντίνο καθώς θεωρείται ο Άγιος 
του έρωτα, των αγνών αισθημάτων, της 
δημιουργίας και της έμπνευσης.
Ο Άγιος Υάκινθος υπήρξε, σύμφωνα με 
την Ορθόδοξη Εκκλησία, θαλαμηπόλος 
του αυτοκράτορα Τραϊανού, ο οποίος του 
ζήτησε να απαρνηθεί τον Χριστό. Εκεί-
νος αρνήθηκε και φυλακίστηκε 12 χιλιό-
μετρα νότια από τα Ανώγεια της Κρήτης, 
στην ορεινή περιοχή Φούρνοι, όπου του 
έδιναν φαγητά ποτισμένα με το αίμα ζώων 
που είχαν θυσιαστεί σε είδωλα.
Ο Άγιος αρνήθηκε το φαγητό επί σαράντα 
ημέρες και τελικά πέθανε από ασιτία το 98 
μ.Χ., σε ηλικία 20 ετών. Οι φρουροί του 
βρήκαν στο κελί του αγγέλους που κρατού-
σαν λαμπάδες να τον στεφανώνουν. Ο αυτο-
κράτορας Τραϊανός, κατά την ελληνορθό-
δοξη παράδοση, έδωσε εντολή να πετάξουν 
το λείψανό του στα θηρία, αλλά το φύλασ-
σαν άγγελοι και τα θηρία δεν το πείραξαν. 
Τελικά, το λείψανο ετάφη στην πατρίδα του, 
την Καισάρεια, από έναν συγκλητικό που 
του ξαναέδωσε το φως του.

Θεωρείται άγιος από την Ορθόδοξη και την 
Καθολική εκκλησία. Θεωρείται επίσης και 
ως ο Άγιος του Έρωτα, σε μια εποχή που 
υπήρχε η βαλεντιανή βιοτεχνία.
Γεννήθηκε το 78 μ.Χ. Κατάγονταν από την 
Καισάρεια και υπηρέτησε σαν θαλαμηπό-
λος του Τραϊανού. Επειδή δεν ακολουθούσε 
τις ειδωλολατρικές θυσίες των Ρωμαίων 
έγινε αντιληπτό ότι ήταν αλλόθρησκος και 
ο Τραϊανός έδωσε διαταγή να του δίνεται 
τροφή μόνο από σφάγια των θυσιών στην 
φυλακή. Πέθανε από πείνα σε ηλικία 20 
ετών

Ξωκλήσια
Στα Ανώγεια υπάρχει ναΐσκος αφιερωμένος 
στον Άγιο Υάκινθο, χτισμένος με ξερολιθιά, 
σε μορφή μιτάτου. Ο ναός έγινε το 1998 μετά 
από πρόταση του Λουδοβίκου των Ανωγείων 
την οποία αποδέχτηκε ο μητροπολίτης Ρεθύ-
μνου Άνθιμος. Στο χώρο αυτό γιορτάζονται 
κάθε χρόνο τα Υακίνθεια.
Στην Αχαΐα υπάρχουν επίσης δύο ξωκλήσια 
αφιερωμένα στην μνήμη του αγίου: το ένα 
στο θέρετρο της 116 Πτέρυγας Μάχης Αράξου 
κοντά στο χωριό Καλαμάκι και το άλλο εντός 
του Χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΙ ΣΤΑΘΑ
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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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΑΣ 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

ΜΕ ΚΑΛΟ ΜΙΣΘΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΑΓΕΙΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ κ. ΓΡΗΓΟΡΗ

416-220-0166
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Α
ργά το βράδυ, κάποιος εστιάτορας 
ετοιμάζεται να κλείσει και να πά-
ει στο σπίτι του. Εκείνη τη στιγμή 
καταφτάνουν δύο γυναίκες με έ-

να παιδί και δίνουν παραγγελία. Επειδή ο ε-
στιάτορας είναι πολύ κουρασμένος, μπαίνει 
στον πειρασμό να τους πει ότι το εστιατόριο 
έκλεισε, αλλά θα τις εξυπηρετήσει μια και 
είναι περασμένη η ώρα και έχουν μαζί τους 
και το μικρό παιδί.
Ενόσω οι δύο γυναίκες συζητούν και τρώνε, 
το παιδί τρέχει πάνω κάτω μέσα στο εστι-
ατόριο, ενώ συγχρόνως του πέφτουν στο 
πάτωμα μπισκότα τα οποία και πατάει. Αντί 
να συγκρατήσει το παιδί, η μητέρα χαμογε-
λάει. Όταν οι πελάτισσες φεύγουν τελικά, ο 
εξουθενωμένος εστιάτορας είναι αναγκα-
σμένος να καθαρίσει το χώρο.Όπως πιθα-
νώς γνωρίζετε, η πραγματική αυτή περί-
πτωση καταδεικνύει ότι σε πολλές οικογέ-
νειες η εκπαίδευση των παιδιών πάσχει. 
Οι αιτίες ποικίλλουν. Μερικοί γονείς επι-
τρέπουν στα παιδιά τους με ανεκτικότητα 
να κάνουν ότι θέλουν, πιστεύοντας πως τα 
παιδιά πρέπει να ανατρέφονται με πνεύμα 
ελευθερίας.
Ή, λόγω του ότι η ζωή τους είναι εξαιρετικά 
πολυάσχολη, οι γονείς ίσως δεν αφιερώ-
νουν τον απαραίτητο χρόνο για να δώσουν 
στα παιδιά τους ιδιαίτερη προσοχή και ανα-
γκαία εκπαίδευση. Κάποιοι γονείς πιστεύ-
ουν ότι το πιο σημαντικό είναι η σχολική 
εκπαίδευση του παιδιού τους, γι‚ αυτό και 
του παρέχουν απεριόριστη ελευθερία αρκεί 
να παίρνει καλούς βαθμούς και να μπει σε 
κάποιο ονομαστό πανεπιστήμιο. 
Όπως υποστηρίζει η Μαρία Μοντεσσόρι 
«Πρώτα διαμορφώνεις έναν καλό χαρα-
κτήρα και έπειτα προσθέτεις τη γνώση». 
Έτσι όμως οι περισσότεροι γονείς ξεχνούν 
καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους, να τους 
μάθουν να σέβονται τον εαυτό τους αλλά και 
τους γύρω τους.

Τι είναι όμως ο σεβασμός;
Σεβασμός μπορεί να είναι ακόμα και απλές 
καθημερινές λέξεις. Η λέξη σέβομαι στα 
λατινικά είναι respectare, που σημαίνει 
«κοιτάζω γύρω μου». Σημαίνει λοιπόν ότι 
σέβομαι κάποιον όταν κοιτάζω γύρω μου 
και δεν τον ενοχλώ σε αντίθεση με εκείνον 
που δε σέβεται. Συμπεριφέρομαι δηλαδή, 
έχοντας στο νου μου ότι δεν είμαι μόνος.
– Σεβασμός δεν σημαίνει υπακοή και πει-
θαρχία. Όμως όταν ένα παιδί σέβεται η υπα-
κοή ακολουθεί, γιατί γνωρίζει ότι αυτό που 
του λέτε είναι για το δικό του καλό.
– Ο σεβασμός είναι στάση ζωής και όχι απλά 
καλή συμπεριφορά.
– Ο σεβασμός δεν είναι ο πληθυντικός στον 
λόγο, αλλά στην σκέψη, στην πράξη (συμπε-
ριφορά), στο συναίσθημα, στον τρόπο που 
κοιτάμε και ακούμε κάποιον, στην αξιολό-
γηση ενός ανθρώπου.
– Σεβασμός είναι οι λέξεις ευχαριστώ, παρα-
καλώ, συγνώμη, ειλικρίνεια, αλήθεια.
– Ο σεβασμός συνεπάγεται επιτυχία. Το 
παιδί που σέβεται φαίνεται στο τρόπο που 
λειτουργεί με τα παιχνίδια και με ότι του 
ανήκει, έχει υπευθυνότητα για τα πράγματα 

της ηλικίας του και έχει καλές σχέσεις και με 
τους φίλους και τους συμμαθητές του.

Τρόποι για να διδάξεις τον σεβα-
σμό στο μικρό σου…
Για να διδάξουμε σε ένα παιδί τον σεβα-
σμό οφείλουμε αρχικά να του διδάξουμε 
την τέχνη να ακούει τους γύρω του. Αν τους 
ακούει, αν αφιερώνει χρόνο σε αυτούς τότε 
θα μάθει να σέβεται και τα συναισθήματα 
τους.Όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση, έτσι 
και σε αυτήν οι γονείς είναι αυτοί που πρέ-
πει να αποτελέσουν παράδειγμα μίμησης 
για τους μικρούς τους. Αν το παιδί μας ζει σε 
ένα περιβάλλον, όπου οι γύρω του σέβονται 
αυτά που νιώθει, τότε αναπόφευκτα θα μπει 
σε αυτήν την διαδικασία και το ίδιο.

Αν ο φίλος τους είναι στενοχωρημένος με 
κάτι που έγινε μεταξύ τους είναι πολύ ωραίο 
να τον προτρέψουμε να τον ακούσει και να 
σκεφτεί λίγο πως θα ένιωθε στην θέση του. 
Με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσει εναλλα-
κτική στην σκέψη, και θα μάθει να σέβεται 
αυτήν την εναλλακτική. Οι γονείς καλούνται 
να εξηγήσουν έννοιες που ακόμα και για 
αυτούς είναι μπερδεμένες.
Γαλουχούν την νέα γενιά παιδιών και οφεί-
λουν να τους μεταδώσουν αυτές τις έννοιες 
στο έπακρο, ώστε να τις χρησιμοποι-
ούν σωστά όταν μεγαλώσουν. Σημαντικό 
ωστόσο είναι να αφήσουν τις δικές τους 
προσωπικές εμπειρίες στην άκρη ώστε να 
μην σταθούν εμπόδιο σε αυτό το σημαντικό 
έργο. Και αν οι ερωτήσεις για τα αντικείμενα 
είναι εύκολο να απαντηθούν, τα συναισθή-
ματα και οι αξίες έχουν μια δική τους γλώσσα 
για τα παιδιά, που πρέπει να την μάθουν οι 
γονείς. Χτίζοντας μια οικογένεια με αξίες, 
τότε το παιδί μας θα έχει αξίες.
Προσοχή όμως γονείς γιατί ο σεβασμός δεν 
είναι το ίδιο με την υπακοή, όπου τα παιδιά 
λαμβάνουν τις αποφάσεις και τις επιλογές, 
λόγω των συνεπειών που ενδέχεται να αντι-
μετωπίσουν, ως αποτέλεσμα, ή επειδή έχουν 
μάθει ότι απλά πρέπει να ακολουθήσουν 
τους κανόνες. Επίσης σεβασμός δεν είναι μία 
κάθετη κατευθυντήρια γραμμή για την ανα-
τροφή των παιδιών.
Πρόκειται για μια σειρά από αντιδράσεις και 

συμπεριφορές που πρέπει να αρχίσουμε να 
μεταδίδουμε στα παιδιά μας από τις πρώ-
τες μέρες τους μαζί μας. Ο καλύτερος τρόπος 
για να διδάξουμε τα παιδιά πώς να σέβονται 
τους άλλους είναι να σεβόμαστε το παιδί μας 
και τους άλλους στη ζωή μας.
Αυτό ξεκινά όταν το παιδί μας είναι ακόμα 
βρέφος:
 Ο σεβασμός της ανάγκης για τροφή, ακόμα 
και στις 3 το πρωί, όταν νιώθουμε εξαντλη-
μένοι από την κούραση.
Ο σεβασμός της ανάγκης για επικοινωνία, 
ακόμη και αν είναι μονόπλευρη και θέλει 
απλά να σας ακούει να τραγουδάτε ,αλλά και 
το να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες τους με 
σεβασμό, θέτουμε τα βασικά θεμέλια για να 
μάθουν την έννοια της προσφοράς προς τους 

άλλους. Καθώς το νήπιό μας μεγαλώνει και 
αναπτύσσεται μπορούμε να συνεχίσουμε να 
του δείχνουμε το σεβασμό μέσα από τις δικές 
μας πράξεις.

Σεβασμός και Εφηβεία
Ενώ αυτά μπορεί να φαίνονται πράξεις που 
ήδη εφαρμόζουμε επιφανειακά, είναι πιθανό 
εμείς οι γονείς να μπορούμε να βελτιωθούμε 
τόσο σε αυτά όσο και στη ζωή μας. Καθώς 
τα παιδιά μας μεγαλώνουν, μπορεί να φαίνε-
ται πιο δύσκολο να τους δείχνουμε σεβασμό 
όταν δε φέρονται σωστά. Εδώ βρίσκεται και 
η σημαντικότερη διαφορά.
Διαχωρίστε τις αντιδράσεις σας για το λάθος 
ή την ανάρμοστη συμπεριφορά τους και τον 
τρόπο με τον οποίο τα αντιμετωπίζετε ως 
άτομα. Ο σεβασμός είναι ένας ενεργός τρό-
πος αντιμετώπισης των άλλων, ενώ η πει-
θαρχία για κακή συμπεριφορά είναι μια αντί-
δραση με ελάχιστες επιλογές. Μπορείτε να 
χτίσετε μια αμοιβαία σχέση σεβασμού με το 
παιδί σας με διάφορους τρόπους.
Πιστέψτε στο παιδί σας και υποστηρίξτε τα 
όνειρά του. Αν θέλει να γίνει αστροναύτης, 
να τον βοηθήσετε να ψάξει και να μάθει. 
Διδάξτε στο παιδί σας στόχους δουλεύοντας 
κάποιους για τον εαυτό σας. Μοιραστείτε με 
το παιδί σας πώς σκοπεύετε να ολοκληρώ-
σετε ένα έργο ή να επιτύχετε ένα στόχο σας. 
Ακόμη καλύτερα, βρείτε κοινούς στόχους για 
να μπορείτε να συνεργαστείτε

Συζητήστε με το παιδί σας ανοιχτά όταν βλέ-
πετε περιπτώσεις κακής συμπεριφοράς. 
Μερικές φορές ο ευκολότερος τρόπος για να 
μάθουν κάτι τα παιδιά είναι να δουν κάποιον 
να κάνει το αντίθετο. Η κριτική σκέψη θα το 
βοηθήσει να αναπτύξει σωστά τις συμπερι-
φορές του.
Για να διδάξουμε τον αμοιβαίο σεβασμό πρέ-
πει να είμαστε σταθεροί χωρίς αυταρχικό-
τητα και να τους δώσουμε το δικαίωμα επι-
λογής. Ας δούμε ένα παράδειγμα : o Νίκος 
και ο φίλος του παίζουν μπάλα στο σαλόνι. 
Η μητέρα σταματάει το παιχνίδι και λέει : 
«Λυπάμαι παιδιά αλλά η μπάλα μπορεί να 
σπάσει τίποτα . Μπορείτε να παίξετε με κάτι 
άλλο ή να βγείτε έξω στην αυλή να συνεχί-
σετε το παιχνίδι. Τι προτιμάτε;»
Σεβαστείτε το μεγαλύτερο παιδί σας με κανό-
νες που κατανοεί. Για παράδειγμα, εάν έχετε 
θέσει κανόνα να μη χρησιμοποιεί το υπο-
λογιστή μεταξύ 5:00 – 7:00μμ τις εργάσιμες 
ημέρες, βεβαιωθείτε ότι έχετε επίσης εξη-
γήσει ότι αυτό συμβαίνει επειδή αυτός είναι 
χρόνος για την οικογένεια και τα μαθήματά 
του, δύο σημαντικές αξίες στο σπίτι σας.
Δώστε στο παιδί σας την ελευθερία να κάνει 
επιλογές και να δημιουργήσει τα δικά του 
μικρά βήματα προς την ανεξαρτησία. Με τον 
τρόπο αυτό του δείχνετε ότι πιστεύετε ότι 
μπορεί να κάνει αξιοπρεπείς και σωστές επι-
λογές. Μπορεί να μην είναι εύκολο να αφή-
σετε τον έλεγχο κάποιες φορές, όπως το να 
επιλέξει τη δική του ντουλάπα, το δικό του 
στυλ μαλλιών, ή τη διακόσμηση του δωμα-
τίου του, αλλά είναι καλύτερο να επιλέξει 
κάποιες μικρές αλλαγές που θα αποδεχθείτε 
με χαμόγελο από το να μαλώνετε συνέχεια 
μαζί του διαφωνώντας και προσπαθώντας να 
επιβάλετε τη γνώμη και το γούστο σας.

Χρήσιμες συμβουλές 
1. Κάντε τον σεβασμό τρόπο της δικής σας 
ζωής . Συνήθως τα παιδιά παίρνουν ως 
παράδειγμα τους γονείς τους και μαθαίνουν 
να ζουν όπως εκείνοι. ΕΣΕΙΣ οι γονείς είστε 
το παράδειγμα του παιδιού σου! «Κάνε ό,τι 
κάνω» με άλλα λόγια. Σέβεστε; Θα σέβεται. 
Δεν υπάρχει ο σεβασμός στην ζωή σας από 
τα πιό μικρά πράγματα της καθημερινότητας 
έως τα πιο σημαντικά με συνέπεια; Δεν θα 
αναγνωρίζει τον σεβασμό, παρά μόνο συν-
δυασμένος με τον φόβο. Φοβάμαι άρα και 
σέβομαι…δηλαδή….φοβάμαι άρα υπακούω 
και πειθαρχώ.
2. Αντιμετωπίστε το παιδί σας και δείξτε του 
σεβασμό. Ο σεβασμός δεν κάνει ηλικιακές 
διακρίσεις…. γιαγιά- παππούς…. μπαμπάς- 
μαμά…. κτλ. Ξεκινήστε με μια απλή λέξη «σε 
παρακαλώ» σε ό,τι του ζητάτε.
3. Επαινέστε την συμπεριφορά του παιδιού 
σας αλλά και επισημάνετε την συμπεριφορά 
άλλων που ενέχει σεβασμό.
4. Αποδοκιμάστε την έλλειψη σεβασμού του 
παιδιού σας αλλά και άλλων.
5. Μάθετε στο παιδί να ενδιαφέρεται για 
τους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον.
6. Ακούμε το παιδί μας με προσοχή. Το κοι-
τάμε στα μάτια όταν μας μιλάει. διατηρώντας 
επαφή με τα μάτια και ανταποκρινόμαστε 
κατά περίπτωση.

ΤΗΣ ΒΑΡΔΕΛΛΗΣ ΒΑΛΑΣΙΑ

Ο σεβασμός ξεκινάει από το σπίτι 
και μπορούμε να τον διδάξουμε στα παιδιά
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Τ
ο Toronto Real Estate Board ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις οικιών τον Ιούνιο ήταν αυ-
ξημένες κατά 10,4% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2018, τονίζοντας την ελαφριά 
ανοιξιάτικη άνοδο της αγοράς.
Συνολικά, οι πωλήσεις στο GTA αυξήθηκαν στις 8,860 από 8,024. Αυτή η αύξηση, σε 

συνδυασμό με μια μικρή πτώση στην προσφορά ακινήτων προς πώληση οδήγησε την μέση 
τιμή πώλησης τρία τις εκατό πιο ψηλά, στις 832,703 δολάρια.
Γενικά, το πρώτο εξάμηνο είδε μια συνολική αύξηση του 8,5 τις εκατό στις πωλήσεις και 2,4 τις 
εκατό στην μέση τιμή πώλησης.
Ο επικεφαλής του τμήματος ανάλυσης αγοράς του TREB, Jason Mercer, δήλωσε ότι λόγω τις 
έλλειψης καινούριων ακινήτων προς πώληση, η όλη αγορά έγινε πιο ανταγωνιστική, ειδικά 
στις πιο πυκνοκατοικημένες κατηγορίες και πολλοί αναποφάσιστοι αγοραστές ωθήθηκαν 
προς τα υπάρχουσα ακίνητα, ανησυχώντας για πιθανή μελλοντική έλλειψη προσφορών.

Ο 
Καναδάς πρόκειται να απα-
γορεύσει την είσοδο στην 
χώρα σε κατοίκους των αυ-
τοανακηρυγμένων δημο-

κρατιών του Ντονέτσκ και του Λου-
γκάνσκ (DPR και LPR), οι οποίοι δια-
θέτουν ρωσικά διαβατήρια, δήλωσε η 
Καναδή υπουργός Εξωτερικών Κρίστια 
Φρίλαντ.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν 
υπέγραψε στις 24 Απριλίου διάταγμα 
που επιτρέπει σ τους κατοίκους των 
δημοκρατιών του Ντόνετσκ και Λου-
γκάνσκ στο Ντόνμπας να αποκτήσουν 
ρωσική υπηκοότητα με απλοποιημένο 

τρόπο. Σύμφωνα με τον Ρώσο ηγέτη, το 
μέτρο είναι καθαρά ανθρωπιστικό και 
έχει στόχο την προστασία των δικαιω-
μάτων των πολιτών.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε σε 
δελτίο τύπου στις 20 Ιουνίου ότι θα 
συνεχίσει να παρακολουθεί την κατά-
σταση στην περιοχή του Ντονμπάς, 
προσθέτοντας ότι είναι έτοιμο να εξε-
τάσει «σε στενό συντονισμό με τους 
διεθνείς εταίρους» τη μη αναγνώριση 
των διαβατηρίων που η Ρωσία φέρεται 
πως εξέδωσε κατά παράβαση των συμ-
φωνιών του Μινσκ σχετικά με τη διευ-
θέτηση κρίσεων στο Ντονμπάς.

Ισχυρός σεισμός 6,5 
βαθμών της κλίμακας 
Ρίχτερ σημειώθηκε σε 

περιοχή βορειοδυτικά της 
νήσου Βανκούβερ, σ τις 
ακτές του Καναδά στον 
Ειρηνικό Ωκεανό.
Την ανακοίνωση έκανε 
πριν από λίγο το αμερικα-
νικό γεωλογικό ινστιτούτο 
(USGS).
Δεν έχει εκδοθεί ως τώρα 
προειδοποίηση για τσου-
νάμι.
Δεν υπάρχουν επίσης μέχρι 
σ τ ιγμής  πληροφορίε ς 
για θύματα ή ζημιές εξαι-
τίας της ισχυρής σεισμικής 
δόνησης, που σύμφωνα με 
το USGS είχε μικρό εστιακό 
βάθος, 10 χιλιομέτρων, και 
επίκεντρο θαλάσσια περι-
οχή περίπου 225 χιλιόμε-
τρα βορειοδυτικά του Πορτ 
Χάρντι.

Απαγόρευση εισόδου στον Καναδά 
σε κατοίκους των Ντονέτσκ και 
Λουγκάνσκ με ρωσικά διαβατήρια

Σεισμική δόνηση 6,5 βαθμών της 
κλίμακας Ρίχτερ στα βορειοδυτικά 

της νήσου Βανκούβερ

32χρονος κάτοικος του Τορόντο κατηγορείται 
για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ένας κάτοικος του Τορόντο βρίσκετε 
αντιμέτωπος με 22 κατηγορίες ότι 
προσέλκυσε τρία μικρά παιδιά σε 

Φιλιπινέζικες εκκλησίες, κατέγραψε τις 
σεξουαλικές επιθέσεις που τους έκανε 
και τις μοιράστηκε στο ίντερνετ.
Η αστυνομία δήλωσε ότι στις αρχές του 
2019, το Facebook ειδοποίησε τις Αμε-
ρικάνικες αρχές ότι κάποιος χρησιμο-
ποιούσε την υπηρεσία για να μοιράζετε 
βίντεο κακοποίησης παιδιών. Οι Αμερι-
κάνοι ειδοποίησαν την RCMP, με το όλο 
θέμα να βρίσκετε στα χέρια της αστυνο-
μίας του Τορόντο.
Η αστυνομία διέπραξε έρευνα στο 
σπίτι του William ‘Wil’ Christopher 
Claveria, 32 ετών, στην περιοχή Bathurst 
& Sheppard, όπου κατασχέθηκαν 
συσκευές που περιείχαν υλικό με έναν 
άντρα να κακοποιεί σεξουαλικά διά-
φορα παιδιά, από τα οποία έχουν, μέχρι 
στιγμής, αναγνωριστεί τα τρία.

Αύξηση στην αγορά ακινήτων στο 
GTA τον Ιούνιο
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LIFE

Chloe Khan: 
Προκαλεί… εγκεφαλικά 

Η Chloe Khan, με το 
(έτοιμο να εκραγεί) 
μπούστο της, κατέχει 
μία… ξεχωριστή 
θέση στις καρδιές 
των Βρετανών και 
περίοπτη θέση 
στις σελίδες των 
σκανδαλοθηρικών 
εφημερίδων 
του Ηνωμένου 
Βασιλείου.

Η ίδια κάνει ό,τι 
περνάει από το χέρι 
της -και από εκείνο 
των πλαστικών 
χειρουργών- 
προκειμένου να 
προκαλέσει και 
να τραβήξει πάνω 
της τα φώτα της 
δημοσιότητας. 
Με άλλα λόγια, 
προσφέρει… βούτυρο 
στο ψωμί των 
σκανδαλοθηρικών 
ΜΜΕ του νησιού, 
που αναζητούν 
αφορμές για να 
ασχοληθούν μαζί της 
και να προβάλουν 
τις εντυπωσιακές 
καμπύλες της.
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T
ον έχουμε συ-
νηθίσει να τον 
βλέπουμε είτε 
σε τηλεοπτι-

κές σειρές ή σε θεα-
τρικές σκηνές.Ανήκει 
στην νέα γενιά ηθο-
ποιών με πολύ καλό υ-
ποσχόμενο μέλλον. To 
καλοκαίρι όμως είναι 
εδώ,ο Ηλίας Μαζιώ-
της όπως κάθε χρό-
νο τέτοια περίοδο τον 
βρίσκουμε να εργάζε-
ται σεζόν σε ένα από 
τα ομορφότερα νησιά 
του Αιγαίου,την όμορ-
φη Μύκονο.Βέβαια ε-
μείς ασχολούμαστε λί-
γο παραπάνω μαζί του 
γιατί ανήκει σε εκεί-
να τα παιδιά που κάθε 
καλοκαίρι μας «απα-
σχολούν» ευχάριστα. 
O λόγος είναι η εξω-
τερική του εμφάνιση 
που σε συνδυασμό με 
το ύψος του κεντρίζει 
αμέσως τα βλέμματα. 

Η Νικολέττα Καρρά 

έχει το απόλυτο κορμί 

του καλοκαιριού

Έχει χαρακτηρισθεί ως η «κορ-
μάρα» της ελληνικής σόου-
μπιζ, καθώς το σώμα της δεν 
μπορεί να συγκριθεί με καμίας 
άλλης. Με κοιλιακούς «χτι-
στούς», γραμμώσεις, υπέρο-
χες αναλογίες και καλοσχη-
ματισμένα οπίσθια, η Νικο-
λέττα Καρρά είναι η χαρά του 
Instagram.
Η ταλαντούχα ηθοποιός, μάλι-
στα, περνά μία από τις ωραι-
ότερες φάσεις της ζωής της, 
καθώς συνδυάζει δουλειά και 
διακοπές.

Ρένος Ρώτας: η 

αιτία χωρισμού του 

από την Κλέλια

Ο ηθοποιός βρέθηκε καλε-
σμένος στην εκπομπή «Στη 
φωλιά των Κου Κου» και μπο-
ρεί αρχικά να ένιωσε αμή-
χανα όμως στη συνέχεια 
μίλησε για τον χωρισμό του! 
Συγκεκριμένα είπε: «Θεωρώ 
ότι υπήρξε μια τριβή, λίγο 
χώρισαν οι δρόμοι μας και 
λόγω της δουλειάς και αυτή 
εργάζεται πολύ σκληρά για να 
γίνει ηθοποιός. Και αυτό μας 
οδήγησε στο να χωρίσουν 
λίγο οι δρόμοι μας.»

Αδυνατισμένη, ανανεωμένη 
και φορώντας σούπερ hot 
μαγιό, η Λάουρα πήγε στην 
παραλία της Μυκόνου και 
πόζαρε με νάζι στον φωτο-
γραφικό φακό, τρελαίνοντας 
τους φανατικούς της. Αν και 
στη λεζάντα αρκέστηκε να 
γράψει «Μύκονοοοος… I 
missed you #summer2019», 
κέρδισε χιλιάδες likes και 
σχόλια που επεσήμαιναν το 
πόσο έχει ομορφύνει και 
αλλάξει.

Ο ηθοποιός που τα 
καλοκαίρια του τα περνά 
σεζόν στην Μύκονο

Η Χριστίνα Μπόμπα 
αναστατώνει τον Άγιο 
Δομίνικο

Η Λάουρα Νάργες 

πιο σέξι από ποτέ

Π
οιος είπε ότι δεν μπορεί κάποιος να 
συνδυάσει δουλειά και διακοπές; Πά-
ντως όχι η Κόνι Μεταξά! Μπορεί κάθε 
Παρασκευή και Σάββατο, η κόρη του 

Λευτέρη Πανταζή να εμφανίζεται στο Fantasia, 
ωστόσο τις υπόλοιπες ημέρες απολαμβάνει τον 
ήλιο και τη θάλασσα.

Η εκρηκτική περσόνα, μάλιστα, δεν σταματά να 
μοιράζεται στιγμιότυπα και Instastories από τις 
εξορμήσεις της στα ελληνική νησιά, με την πιο 
πρόσφατη να είναι στην Πάρο. Η Κόνι, πάντα 
οπλισμένη με σεξαπίλ και γοητεία, τρελαίνει 
τους followers της και όχι άδικα!

Κόνι Μεταξά: Δίνει απλόχερα αυτό που 
σου είχε λείψει

Ο 
εκλεκτός της 
καρδιάς της 
β ρ ί σ κ ε τ α ι 
στον Άγιο Δο-

μίνικο για τις ανάγκες 
του «Survivor», η ίδια ω-
στόσο απολαμβάνει δι-
ακοπές και βουτιές στα 
καταγάλανα νερά. Η Χρι-
στίνα Μπόμπα συνεχίζει 
τις στιγμές ξεγνοιασιάς, 
όπως άλλωστε και τα πο-
σταρίσματα στα social 
media.
Με ηλιοκαμένη επι-
δερμίδα, εντυπωσιακά 
μαγιό και διάθεση… για 
φωτογραφίσεις, η μελα-
χρινή καλλονή τρελαίνει 
τα αρσενικά και κάνει τις 
γυναίκες να την ακολου-
θούν πιστά για να την 
«χαζεύουν». 
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Α
πίστευτο κορμί 
και φοβερές α-
ναλογίες από την 
μπασκε τμπολί -

στρια που τρελαίνει τα αντί-
παλα καλάθια!
Ο λόγος για την Ιταλίδα, 
Βαλεντίνα Βινιάλι, η οποία 
αγωνίζεται σε ομάδα μπά-
σκετ γυναικών της Ρώμης και 
από τις φωτογραφίες της με 
μαγιό καταλαβαίνουμε ότι 
διαθέτει εκπληκτικά προσό-
ντα… εκτός από μπασκετικά.

Ά
λλο ένα διάση-
μο ζευγάρι επέ-
λεξε τη Μύκο-
νο για τις καλο-

καιρινές διακοπές του. Ο 
Κέβιν Τραπ και η Ιζαμπέλ 
Γκουλάρτ βρίσκονται στο 
νησί των ανέμων και απο-
λαμβάνουν στιγμές ηρεμί-
ας και χαλάρωσης. Και ενώ 
αυτοί χαλαρώνουν, στους 
άλλους προκαλούν… ανα-
στάτωση. Το μοντέλο α-
πό την Βραζιλία και πρώ-
ην «αγγελάκι» της Victoria 
Secret ποστάρει διαρκώς 
στο instagramn σέξι φω-
τογραφίες από το νησί ενώ 
τη «συνέλαβε» και ο φω-
τογραφικός φακός σε τρυ-
φερά ενσταντανέ με τον 
σύντροφό της, Κέβιν Τραπ.
Να σημειωθεί πως τον 
Ιούλιο του 2018 ο τερμα-
τοφύλακας έκανε πρόταση 
γάμου στο μοντέλο και 
περιμένουμε με ανυπομο-
νησία να ορίσουν ημερο-
μηνία. Μακάρι να προλά-
βουμε να ραφτούμε…

Κέβιν Τραπ: Η σύντροφός του 
«τρέλανε» τη Μύκονο

Η 
Ν α ν γ κ 
Μουέ Σαν 
γιατρός και 
μανεκέν α-

πό τη Μιανμάρ έχασε 
την άδεια άσκησης ε-
παγγέλματος επειδή ο 
Ιατρικός Σύλλογος ό-
που ανήκε, έκρινε ότι 
το… παράκανε καθώς 
είχε αναρτήσει αποκα-
λυπτικές φωτογραφί-
ες της, φορώντας μόνο 
τα εσώρουχά της στα 
social media.
Η 29χρονη πάν τως 
δηλώνει ότι θα ασκή-
σει έφεση στην από-
φαση του Ιατρικού Συλ-
λόγου που της απαγό-
ρευσε να ασκεί το επάγ-
γελμά της. Η Νανγκ εργα-
ζόταν επί πέντε χρόνια ως 
γενική παθολόγος μέχρι 
που αποφάσισε να κάνει 
καριέρα και ως μανεκέν, το 
2017.

«Καυτή» μπασκετμπολίστρια 
έδειξε τα τρομερά οπίσθια της

Fabiana Βritto: H Ιταλίδα που 
αναστατώνει το Instagram

H 
Fabiana Βritto είναι ένα πα-

νέμορφο μοντέλο από την 

Ιταλία με απίστευτες αναλο-

γίες που έχει αναστατώσει 

το Instagram με τις φωτογραφίες της. Τό-

σο το καλλίγραμμο σώμα της όσο και το 

πρόσωπό της την κάνουν να ξεχωρίζει! 

Τόσο το καλλίγραμμο σώμα της όσο και 

το πρόσωπό της την κάνουν να ξεχωρί-

ζει!

Αφαίρεσαν από γιατρό την άδεια 
επειδή έκανε φωτογραφίσεις με μαγιό
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Ένα νησί μεγάλο, το τρίτο μεγαλύτερο 
στα Δωδεκάνησα, με ντεκαντάνς 
γοητεία και ό,τι αυτό σημαίνει. Ένα 
νησί εναλλακτικό, άκρως οικονομικό, 
γοητευτικά «παλιακό» και ελάχιστα 
τουριστικό, τουλάχιστον με όσα 
(άσχημα) έχεις στο μυαλό σου περί 
τουριστίλας.

Η 
Κάλυμνος είναι ένα άγριο νησί, 
πρωτόγονο. Μην περιμένεις πρα-
σινάδες και κατάφυτες πλαγιές. Εί-
ναι άγριο, όπως ο ανεμοδαρμένος 

επιβλητικός βράχος που πάνω του θα σκαρ-
φαλώσουν οι χιλιάδες αναρριχητές από κάθε 
γωνιά του κόσμου που το επισκέπτονται. Εί-
ναι όμως όμορφο, με όλη αυτήν την αγριάδα 
του, με όμορφες παραλίες και κουκλίστικα 
νησάκια σε απόσταση αναπνοής, ό,τι πρέπει 
για εκδρομές.

Από τα σοκάκια της Πόθιας στα φι-
όρδ της Ρίνας
Χτισμένη αμφιθεατρικά γύρω από το Λιμάνι 
η πρωτεύουσα του νησιού Πόθια προσφέ-
ρει απλόχερα εξαιρετική θέα από τις βερά-
ντες των σπιτιών και των ξενοδοχείων που 
βρίσκονται στα δρομάκια της. Εδώ θα σερ-
γιανίσεις στα σοκάκια της για να φτάσεις στο 
Χωριό, την παλιά πρωτεύουσα, και θα ανέ-
βεις στο Κάστρο της ή στον Πύργο της Χρυ-
σοχεριάς, για να απολαύσεις το απέραντο 
γαλάζιο από ψηλά.
Ύστερα θα βάλεις πλώρη προς το χωριό 
Βαθύς. Χωμένο σε μια εύφορη κοιλάδα στη 
μέση μιας άγονης περιοχής, προσφέρει μια 
πραγματική όαση για τα μάτια σου, δεδο-
μένης της αγριάδας του υπόλοιπου νησιού. 
Διάσπαρτα σπιτάκια καταλήγουν σε έναν 
κλειστό όρμο, ο οποίος στο τελευταίο κομ-
μάτι του, στο επίνειο του χωριού, τη Ρίνα, 
θυμίζει κάτι από φιόρδ. Εδώ μπορείς να 
κάτσεις να φας, να πιεις, να βολτάρεις και να 
βουτήξεις με φόντο τα ιστιοπλοϊκά.
Στα παραθαλάσσια Λινάρια, λίγο έξω από 
την Πόθια (περί τα 20 λεπτά), θα καταλήξεις 
μαζί με – σχεδόν – όλους τους επισκέπτες του 

νησιού το βραδάκι λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα 
για φαγητό και χαλαρό ποτάκι σε κάποιο από 
τα δύο «κλαμπ» που υπάρχουν εδώ.

Έλα να πάμε στο (άλλο) νησί
Τα κοντινά νησάκια Τέλενδος και Ψέριμος 
είναι σούπερ για μια αυθημερόν εξόρμηση, 
αλλά μπορείς να μείνεις κιόλας. Η Τέλεν-
δος απέχει πέντε λεπτά από το χωριό Μυρ-
τιές με καραβάκι, και είναι ένα κουκλίστικο 
νησάκι με μίνι δάσος όπου μπορείς να στή-
σεις σκηνή, αλλά και δωμάτια για να μείνεις, 
περιτριγυρισμένο από όμορφες παραλίες, 
με ταβερνάκια, σούπερ μάρκετ και παντελή 
έλλειψη οχημάτων.
Η Ψέριμος απέχει είκοσι λεπτά από την πόλη, 
επίσης δεν δέχεται οχήματα, έχει μια πανέ-
μορφη αμμουδερή παραλία και άλλες κρυμ-
μένες γύρω γύρω που οφείλεις να ανακαλύ-
ψεις. Επίσης μπορείς να μείνεις σε δωμάτια 
εδώ αν θες.

Όταν κοιτάς από ψηλά
Η Κάλυμνος έχει επάξια καθιερωθεί ως ένας 

από τους σημαντικότερους αναρριχητικούς 
προορισμούς διεθνώς. Όλο το νησί σχε-
δόν, αλλά και η Τέλενδος είναι ένα απέραντο 
αναρριχητικό πεδίο. Αν είσαι φαν ή αν θες 
να γίνεις τελοσπάντων, σημείωσε πως από 
το Μασούρι μέχρι τον Εμπορειό, τα αναρ-
ριχητικά πεδία είναι παντού, με τις διαδρο-
μές αναρρίχησης να ξεπερνούν τις 3.000. Οι 
βαθμοί δυσκολίας ξεκινούν από το επίπεδο 
4c για τις εκπαιδευτικές διαδρομές και φτά-
νουν έως και 9c για τους έμπειρους αναρ-
ριχητές. 
Αν θες να μυηθείς στο σπορ, το Kalymnos 
Experience διοργανώνει μαθήματα για 
αρχάριους και προχωρημένους, με τη 
διάρκεια για εκείνα των αρχαρίων να είναι 
περίπου 4 ώρες, μέσα στις οποίες μαθαί-
νεις θεωρία και πράξη και ανεβαίνεις στον 
πρώτο σου βράχο. Το κόστος ξεκινά από 
70€ ανά τετράωρο και διαμορφώνεται ανα-
λόγως για ομαδικές κρατήσεις ή ζευγάρια. 
Η ίδια ομάδα αναλαμβάνει ένα σωρό ακόμα 
δραστηριότητες στο νησί - από πεζοπορίες 
μέχρι ενοικίαση σκαφών για βόλτες στα 
γύρω νησάκια και γνωριμίες με ντόπιους 
παραγωγούς. Αυτήν την περίοδο ας πούμε, 
μπορείς να έρθεις σε επαφή με μελισσοκό-
μους και να ανακαλύψεις πώς γίνεται ο τρύ-
γος του μελιού. 

Οι πιο ωραίες παραλίες
Η Παλιόνησος είναι η πιο μακρινή (περί 
τα 40 λεπτά από την Πόθια), αλλά και από 
τις πιο ωραίες του νησιού. Μικρή, αρκετά 
πολυσύχναστη τα τελευταία χρόνια, με 
μπητς μπαρ και ταβερνάκια, και ψιλό βοτσα-
λάκι μέσα κι έξω. Η παραλία στο Μασούρι 
είναι μεγάλη, πολυσύχναστη και αμμου-
δερή μέσα κι έξω, με μπητσόμπαρο και 
αρκετά ξενοδοχεία τριγύρω της, ενώ ο Πλα-
τύς Γυαλός είναι μια μεγάλη και φαρδιά 
αμμουδιά, με δύο όμορφα μπητς μπαρ.
Σημείωση: Μην σε αγχώνουν τα μπητσό-
μπαρα στις παραλίες, δεν έχουν καμία μα 
καμία σχέση με αυτά που θα δεις στην 
Αττική ή σε άλλες πολυσύχναστες παραλίες 
της Ελλάδας. Είναι διακριτικά, όμορφα και 

δεν «μπουκώνουν» την ομορφιά των παρα-
λιών, αντίθετα εναρμονίζονται πλήρως με 
τον χύμα και εναλλακτικό χαρακτήρα τους.
Πιο μικρούλα παραλία είναι τα Βλυχάδια, η 
οποία επίσης αρχίζει και αποκτά φανατικό 
κοινό όσο περνούν τα χρόνια. Πρόκειται για 
δύο μικρούς κολπίσκους, με αμμουδιά και 
κρυστάλλινα νερά, ταβερνάκια και καφέ. 
Από την Πόθια με σκάφος, τέλος, μπορείς 
αν θες να επισκεφτείς τις ερημικές παραλίες 
Κεφάλα, Βαθύ και Νερά για πιο πριβέ βου-
τιές.

Φάτε μάτια ψάρια!
Στην Κάλυμνο θα φας ψάρι. Πολύ ψάρι. Και 
πίστεψέ μας δεν θα το πληρώσεις πολύ 
ακριβά. Για την ακρίβεια, στην πλειοψηφία 
των ταβερνών, ο λογαριασμός δε θα ξεφύ-
γει από τα 20€ κατ’ άτομο με κρασάκι, και 
αυτά με τιμιότατες μερίδες θαλασσινών, 
σχεδόν διπλάσιες από αυτές που χρυσοπλη-
ρώνεις στην πόλη.
Φρέσκα ψάρια σε τεράστια ποικιλία, οστρα-
κοειδή, φούσκες, χταποδοκεφτέδες (σπεσι-
αλιτέ του νησιού), συμιακό γαριδάκι, φύλλα 
ήτοι ντολμαδάκια με κιμά δικά τους παρα-
δοσιακά και σαλάτα μερμιζέλι, ντοματοσα-
λάτα δηλαδή με κουλούρα (παξιμάδι δικό 
τους) και κάπαρη είναι μερικά μόνο από τα 
καλούδια που θα δοκιμάσεις στα ταβερνά-
κια.
Ο Μαμουζέλος στην Πόθια και το Αιγαιοπε-
λαγίτικο στο Μασούρι είναι δύο must επι-
λογές για θαλασσινά παραδοσιακά αλλά 
και πιο «πειραγμένα», ενώ ο Καφενές και 
ο Μανιάς στο κέντρο της πόλης είναι δύο 
από τις κορυφαίες επιλογές… ψαροκαφενέ-
δων ήτοι στεκιών για να φας ψαράκια και να 
πιεις το ουζάκι/τσιπουράκι/κρασάκι σου. Ο 
Καπετάν Κώστας και το… πλήρωμά του θα 
σας φιλέψουν νοστιμότατους θαλασσομεζέ-
δες στον Εμπορείο, ενώ το ίδιο θα κάνει και 
το Κύμα επίσης στον Εμπορειό, αμφότερα 
πάνω στο κύμα. Στην παραλία Βλυχάδια, 
δυο μέτρα από εκεί που σκάει το κυματάκι, 
το Paradisio σερβίρει γεύσεις θάλασσας, 
αλλά και ποτάκι σε ειδυλλιακή τοποθεσία.

Κάλυμνος: ο Παράδεισος του εναλλακτικού ταξιδιώτη
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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

Τυροπιτα με 
πράσα

Άρωμα Κουζίνας
ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΑ

ΥΛΙΚΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

 ª Βαζουμε σε μια κατσαρόλα με νερο τα πράσα για λίγο και τα ζεματιζετε.
 ª Τα βάζετε απο το νερο και τα βαζετε σε άλλη κατσαρόλα με το  γάλα να βράσουν 

μέχρι να μαλακώσουν και να απορροφήσουν το υγρό. Αφηστε τα να κρυώσουν λίγο 
και προσθέτετε τη φέτα τριμμένη το πιπέρι και ρειχνετε  εσάς τα αυγά χτυπημένα.

 ª Στρώνετε τα μισά φύλλα στο  ταψί σας αλοιφοντας τα ένα ένα με λάδι και πασπαλί-
ζοντάς τα με την κεφαλογραβιέρα. Απλώνετε τη γέμιση μέσα και συνεχίζετε με τα υπό-
λοιπα φύλλα και αυτά ένα ένα αλοιφοντας με λαδι.

 ª Χαράζετε την πίτα, την αλείφετε αυγό. Ψήνετε στους 350° f για 50’ μέχρι να ροδί-
σει.

 ª 10 φύλλα κρούστας
 ª ελαιόλαδο όσο πάρει για το άλειμμα 

των φύλλων
 ª 1/2 κιλό πράσα κομμένα σε ροδέλες
 ª 1 φλιτζάνι φρέσκο γάλα

 ª 5 αυγά το ένα για το άλειμμα της 
πίτας

 ª 750 γρ. φέτα
 ª 250 γρ. κεφαλογραβιέρα
 ª πιπέρι
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Γυρνάει μία κοπέλα από το ραντεβού της, 
τελείως καταπτοημένη.
- Τι έχεις; ρωτά η μητέρα της. Χωρίσατε;
- Όχι, αντίθετα! Ο Μιχάλης μου ζήτησε να 
τον παντρευτώ!
- Και γιατί στενοχωριέσαι;
- Γιατί μου είπε επίσης ότι είναι άθεος. 
Μαμά, δεν πιστεύει καν ότι υπάρχει 
Κόλαση!!!
- Παντρέψου τον. Και μην φοβάσαι, θα του 
δείξουμε πόσο άδικο έχει.

Κάποιος τουρίστας έφτασε σε μία περιοχή 
αργά το βράδυ.
Τρομαγμένος βλέπει ένα φωτισμένο μέρος 
και ανακαλύπτει ότι ήταν σπίτι. Χτυπάει την 
πόρτα και ανοίγει μία γριούλα λέγοντάς του 
να περάσει μέσα. Ο τουρίστας την ρωτά αν 
είναι αλήθεια αυτό που ψιθυρίζεται, ότι το 
χωριό είναι στοιχειωμένο, ότι κυκλοφο-
ρούν φαντάσματα...
- ‘Όχι παιδάκι μου, λέει η γιαγιά. Τι είναι 
αυτά που λες; Οχτακόσια χρόνια είμαι εδώ 
............ και δεν έχω δει κανένα!

Μια ξανθιά πάει με τον αραβωνιαστικό της 
να δουν ένα σπίτι που θέλουν να αγορά-
σουν. Καθώς μελετούν το σπίτι ο αραβωνια-

στικός λέει στον μεσίτη :
- Ωραίο το σπίτι και σε καλή τιμή. Αλλά 
παρατηρώ ότι βρίσκεται κοντά σε σιδηρό-
δρομο. Δεν θα’χει πολύ θόρυβο ;
- Θα έχει, αλλά ύστερα από μια βδομάδα θα 
τον συνηθίσετε και δεν θα έχετε πρόβλημα,
Και η ξανθιά :
- Αχ να το πάρουμε αγάπη μου και δεν πει-
ράζει, την πρώτη βδομάδα,μένουμε σε 
ξενοδοχείο !

Ένας Γάλλος, ένας Ιταλός και ένας Έλληνας 
είναι σε μια υπερατλαντική πτήση. Μετά 
από μερικά κοκτέιλ, οι άντρες άρχισαν να 
συζητούν για προσωπικά θέματα.
«Χτες το βράδυ έκανα έρωτα στη γυναίκα 
μου τέσσερις φορές», είπε ο Γάλλος, «και το 
πρωί μου έκανε υπέροχες κρέπες».
«Χα, εγώ χτες το βράδυ έκανα έρωτα στη 
γυναίκα μου έξι φορές», απαντά ο Ιταλός, 
«και το πρωί αφού μου έκανε μια υπέροχη 
ομελέτα». 
Ο Έλληνας είχε μείνει σιωπηλός και έτσι, ο 
Γάλλος γύρισε με ύφος και τον ρώτησε:
«Και εσύ, πόσες φορές έκανες έρωτα στη 
γυναίκα σου;
«Μία», του απαντά ο Έλληνας.
«... Και τι σου είπε σήμερα το πρωί;»
«Μη σταματάς»

FUN

ΚΡΙΟΣ
Κάποιες φιλοδοξίες σας θα ικανοποιηθούν, 
καθώς θα προκύψουν ευκαιρίες για αξιόλο-
γες συνεργασίες. Επειδή οι αποφάσεις που 
θα πάρετε τώρα μπορεί να επηρεάσουν τα 
συμφέροντά σας για μεγάλο διάστημα, να 
είστε συγκροτημένοι και να μην παρασύ-
ρεστε. Αν σκοπεύετε πραγματικά να αφο-
σιωθείτε στην εργασία σας, τώρα είναι η 
κατάλληλη στιγμή για να κάνετε εύστοχες 
κινήσεις και να εδραιώσετε όσα έχετε κατα-
κτήσει.

ΤΑΥΡΟΣ
Είσαστε ψυχικά κουρασμένοι γιατί περι-
μένετε ανταλλάγματα από την υπερβο-
λική προσφορά σας στους άλλους. Πρώτα, 
όμως, πρέπει να σκεφθείτε ότι το κάνετε 
μόνο γιατί το αισθάνεστε πραγματικά. Ηρε-
μήστε και ξεκουραστείτε.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Οι μέρες αυτές είναι μέρες γεμάτες πίεση, 
άγχος και πολύ στρες. Τρέχετε για να τα 
προλάβετε όλα την τελευταία στιγμή και δεν 
προλαβαίνετε… Μέσα σε αυτή την έντονη 
κατάσταση, έρχονται να προστεθούν οι 
κινήσεις φίλων και γνωστών οι οποίοι έστω 
και άθελά τους προσπαθούν να σας τραβή-
ξουν την προσοχή.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Δεν χρειάζεται αυτή την περίοδο 
να αγωνιάτε για τις υπαρξια-
κές αναζητήσεις σας διότι 
σπάνια τα άτομα που 
έχουν γεννηθεί σ το 
ζώδιό σας έχουν χάσει 
το δρόμο τους στη ζωή. 
Βέβαια έχετε ορισμέ-
νες υποχρεώσεις και 
πολύ σωστά σκέπτε-
στε ότι δεν μπορείτε να 
τις αγνοήσετε. Όμως, δεν 
ξέρω πόσο έχετε καταφέρει 
να εμβαθύνετε στη χρησιμότητα 
ορισμένων σχέσεών σας ξεκινώντας από 
τον πολύ στενό σας κύκλο, μέχρι και τους 
συνεργάτες σας. 

ΛΕΩΝ
Αυτή την εποχή στα εργασιακά σας αναμένο-
νται φιλονικίες με τους ανωτέρους σας. Γενικά 
για κάθε είδους σχέδια, συμφωνίες ή εγκρί-
σεις, θα υπάρξουν εμπόδια και καθυστερή-
σεις. Ακόμα κι αν περιμένατε κάποια χρή-
ματα, αυτά θα καθυστερήσουν, για αυτό θα 
πρέπει να κάνετε οικονομίες. Αυτή η εποχή 
εφιστά την προσοχή σας στα έξοδα και επι-
βάλλει πολύ προσεχτική διαχείριση των οικο-
νομικών σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Ευχάριστες μετακινήσεις, ανταλλαγές επι-
σκέψεων με φιλικά ή συγγενικά σας πρό-
σωπα και συζητήσεις που ίσως καταλή-
ξουν στο να αποφέρουν μία συνεργασία, 
θα είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της περι-
όδου. Είναι σκόπιμο να προωθήσετε δυνα-
μικά τις οικονομικές σας υποθέσεις και να 
ανακτήσετε τις ισορροπίες σας σε αυτόν 
τον τομέα. 

ΖΥΓΟΣ
Αποφύγετε σοβαρές συζητήσεις, ενώ σκέ-
ψεις επαγγελματικής και οικονομικής φύσης 
θα σας απασχολήσουν έντονα. Αποφύγετε 
οικονομικού τύπου διευθετήσεις γιατί 
υπάρχει κίνδυνος μπερδέματος. Δείξτε 
σύνεση και υπευθυνότητα στη δουλειά σας 
για να μη δημιουργηθούν παρατράγουδα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Κατάλληλη εποχή για εξορμήσεις και δια-
σκέδαση. Βγείτε έξω, χαρείτε και απολαύ-
στε την. Αποφύγετε οικονομικές συναλ-
λαγές και διασκεδάστε με αγαπημένα σας 
πρόσωπα. Κανονίστε το πρόγραμμά σας με 
ελαστικότητα καθώς μπορεί να υπάρξουν 
μικροανατροπές σε ραντεβού σας. Οργα-
νώστε το χώρο της δουλειάς σας. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αποφύγετε τη ρήξη με άτομα του οικογε-
νειακού σας περιβάλλοντος… Μειώστε 
το άγχος. Επίσης αν δεν έχετε τακτοποιή-
σει κάποιες νομικές εκκρεμότητες ή οφεί-
λετε απλήρωτους λογαριασμούς στο δημό-
σιο, φροντίστε να τους εξοφλήσετε έγκαιρα. 
Στον επαγγελματικό τομέα τα πράγματα 
μιλούν από μόνα τους. Είστε πολύ ευχαρι-
στημένοι και έχετε κάθε λόγο γι’ αυτό. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Ορισμένοι, μπορεί να πιεστείτε για 

κάποια πληρωμή ή για κάτι 
που θέλετε να αποκτήσετε. 

Κάποιοι άλ λοι,  μπο-
ρεί να απογοητευθείτε 
από την συμπεριφορά 
ενός αγαπημένου σας 
ανθρώπου. Οι συνθή-
κες ίσως φέρουν μια 
ξαφνική αλλαγή στην 

εργασία σας, που παρά 
τις πρώτες ενδείξεις, θα 

είναι μάλλον για το καλό 
σας. Μη σταματήσετε τις 

προσπάθειές σας για τους επαγ-
γελματικούς σας στόχους και προσπαθή-
στε να διερευνήσετε την κοινωνική σας 
δραστηριότητα. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Όσοι έχετε τυπικές ή νομικές διεκδικήσεις, 
προετοιμαστείτε με τις ενέργειές σας το έδα-
φος, για να μην υπάρξουν δυσάρεστες εξε-
λίξεις. Κάποιος δικός σας άνθρωπος μπο-
ρεί να γίνει αφορμή για να στεναχωρη-
θείτε λίγο, αλλά με τη λογική θα το αντιμε-
τωπίσετε. Η ζωή σας βελτιώνεται αρκετά, 
αλλά αυτό δε σημαίνει ότι όλα είναι ρόδινα. 
Υπάρχουν οι προϋποθέσεις και χρειάζονται 
σωστές κινήσεις.

ΙΧΘΕΙΣ
Διανύουμε μία περίοδο που καλό θα είναι 
να αποφύγετε με κάθε τρόπο να πάρετε 
αποφάσεις για σημαντικά ζητήματα. Διώξτε 
το άγχος που σας διακατέχει από την καθη-
μερινότητά σας. Προς το τέλος της περιό-
δου θα έχετε επιτυχίες στα επαγγελματικά 
σας. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις θα 
χαλαρώσουν και θα γίνουν πιο εποικοδο-
μητικές. 

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Το  πρώτο μουσείο 
αρχαιολογικού χώρου στην 
Κρήτη και το τέταρτο αυτού 
του χαρακτήρα στην Ελλάδα 
συμπληρώνει τρία χρόνια 
λειτουργίας σε λίγες ημέρες. 

Κ
αι, όπως φαίνεται, είναι προ-
ορισμός για πολλούς ξένους 
επισκέπτες. Ακόμη και τους 
χειμερινούς μήνες, τονίζει ο 

Νίκος Σταμπολίδης, καθηγητής Αρχαι-
ολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και 
διευθυντής ανασκαφών και του Kέ-
ντρου Μελέτης Μουσείου Αρχαίας Ε-
λεύθερνας. «Από τον Νοέμβριο έως 
τον Μάρτιο έχει σταθερό τουρισμό 
κυρίως από τις σκανδιναβικές χώρες, 
τη Γερμανία και τη Γαλλία. Περίπου 
800 επισκέπτες την ημέρα».
Το μουσείο εξ αρχής θεωρήθηκε 
πρωτότυπο, όχι μόνο γιατί ταξι-
δεύει τους επισκέπτες του στην αυγή 
του ελληνικού πολιτισμού και στον 
Ομηρο μέσα από χιλιάδες ευρή-
ματα σε ένα αλώβητο φυσικού κάλ-
λους τοπίο, αλλά και γιατί, όπως είχε 
υποσχεθεί το 2016 ο ανασκαφέας, 
θα ανανεώνει κάθε τέσσερα χρόνια 
τις προθήκες του με εκθεσιακό υλικό 
από νέα και παλαιότερα ευρήματα 
των ανασκαφών, διατηρώντας διαρ-
κώς ζωηρό το ενδιαφέρον του κοι-
νού. Επιπλέον έχει πρωτότυπες δρά-
σεις, όπως το διεθνές συνέδριο «Ελεύ-

θερνα - Κρήτη και ο έξω κόσμος», το 
οποίο παρακολούθησαν πέρυσι ξένοι 
και Ελληνες επιστήμονες, αλλά και η 
τέως βασίλισσα της Ισπανίας Σοφία. 
Στόχος του συνεδρίου ήταν να εξετα-
στεί η θέση της Κρήτης και της Μεσο-
γείου στην αρχαιότητα. Η συναυλία 
στη Νεκρόπολη Ορθής Πέτρας του 
τσελίστα, λυράρη και συνθέτη Γιώρ-
γου Καλούδη ήταν επίσης έκπληξη.
Η μόνιμη συλλογή του μουσείου 
ταξιδεύει τον επισκέπτη στην αυγή 
του ελληνικού πολιτισμού και στον 
Ομηρο μέσα από χιλιάδες ευρήματα, 
σε ένα αλώβητο φυσικού κάλλους 
τοπίο, περίπου 25 χιλιόμετρα νοτιοα-
νατολικά του Ρεθύμνου. 

Τα φετινά γενέθλια του μουσείου εορ-
τάζονται με την περιοδική έκθεση 
«Κρητών πόλεις. Η μαρτυρία των 
νομισμάτων», σε συνδιοργάνωση 
με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύ-
μνου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και 
τη Νομισματική Συλλογή της Alpha 
Bank. «Στην έκθεση, που ανοίγει για 
το κοινό την Κυριακή 30/6, συμμετέ-
χουν όλες οι εφορείες αρχαιοτήτων 
και τα μουσεία της Κρήτης», λέει ο 
Νίκος Σταμπολίδης, ευχαριστημένος 
που έχει τη δυνατότητα  να δείξει στο 
μουσείο  χρυσά ασημένια και χάλ-
κινα νομίσματα, μια παραγωγή πλού-
σια αν σκεφτεί κανείς ότι στην Κρήτη 
λειτουργούσαν 40 νομισματοκοπεία 

κατά την Κλασική και την Ελληνιστική 
περίοδο! 
«Φέρνουμε από όλες τις πόλεις νομί-
σματα για να δείξουμε όχι μόνο τον 
πλούτο αλλά και τις εισαγωγές νομι-
σμάτων από άλλες περιοχές της Ελλά-
δας, διότι οι Κρητικοί, που ήταν εξαι-
ρετικοί τοξότες και μισθοφόροι, έφερ-
ναν τα ξένα νομίσματα, πέρα απ’ αυτά 
που εισάγονταν στο νησί, μέσω εμπο-
ρικών συναλλαγών. Αυτά τα μικρά 
δείγματα εκλεπτυσμένης τέχνης και 
πολιτισμού της Κρήτης είναι και δείγ-
ματα τοπικής ταυτότητας, η οποία 
υπερβαίνει την πόλη και κυκλοφορεί 
σε όλο το νησί και αργότερα στην υπό-
λοιπη Ελλάδα».

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τ
ο Μουσείο Ακρόπολης, το Βυζαντινό και 
Χριστιανικό Μουσείο και η Αρχαία Αγο-
ρά είναι εφέτος οι χώροι όπου θα φιλο-
ξενηθεί η επιτυχημένη πολιτιστική δρά-

ση «Οι πέτρες μιλούν».«Οι πέτρες μιλούν» εί-
ναι πρωτότυπες εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, που πραγματοποιούνται για τρίτη 
χρονιά, έχοντας πλέον δημιουργήσει θεσμό για 
την πόλη. Στόχος είναι η ανάδειξη της ελληνικής 
πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλο το εύρος της, 
συνδυάζοντάς την με την τουριστική ανάπτυξη.
Επί τρεις μήνες, τον Ιούλιο, τον Σεπτέμβριο και 
τον Οκτώβριο νέοι ηθοποιοί ερμηνεύουν κεί-
μενα της Αρχαίας και Βυζαντινής Γραμματείας 
σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους σε τρεις 
γλώσσες (ελληνικά- αγγλικά -γαλλικά) επιτρέ-
ποντας την παρακολούθησή τους από πλήθος 
ξένων επισκεπτών.
Ήρωες τραγικοί και κωμικοί, ιδέες και σύμβολα 
που η Ελλάδα κληροδότησε στην ανθρωπότητα 
και καθόρισαν την ιστορία της σκέψης και της 
τέχνης ζωντανεύουν μέσα από αποσπάσματα 
από την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, την «Ρητο-
ρική» του Αριστοτέλη, το «Συμπόσιο» του Πλά-
τωνα, τον «Επιτάφιο λόγο του Περικλή» του 
Θουκυδίδη, το προοίμιο της «Οδύσσειας» του 
Ομήρου -που αποδίδεται στα αρχαία ελληνικά 
μελοποιημένο από τον Νίκο Πλάτανο- και τον 
«Διγενή Ακρίτα».
Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Παρα-

σκευή, Σάββατο και Κυριακή, κατά τις ώρες 
11 π.μ έως 1μ.μ. Η έναρξη γίνεται στις 5 Ιου-
λίου από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μου-
σείο (αίθριο). Ακολουθούν τον Σεπτέμβριο ο 
αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Αγοράς και 
τον Οκτώβριο το Μουσείο Ακρόπολης (αίθριο). 
Η παρακολούθησή τους είναι ελεύθερη για το 
κοινό.
Οι εκδηλώσεις αποτελούν  προσφορά της Ένω-
σης Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής και Αργο-
σαρωνικού στους επισκέπτες της Αθήνας και 
φυσικά στους Αθηναίους. Εφέτος, μάλιστα, η 
ΕΞΑΑΑ έχει την τιμή να ενώνει τις δυνάμεις της 

με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στη συνδι-
οργάνωση της δράσης. Η σύμπραξη αυτή απο-
δεικνύει εμπράκτως για μία ακόμη φορά την 
πολύτιμη και ουσιαστική προσφορά του Διε-
θνούς Αερολιμένα Αθηνών στην ανάπτυξη του 
τουριστικού προϊόντος της Αθήνα.
Τα κείμενα της Αρχαίας και Βυζαντινής Γραμ-
ματείας αποδίδει ομάδα σπουδαστών - ηθο-
ποιών (Nέδη Aγαπίου, Γεωργία Zάχου, Άννα-
Λούνα Λούβαρη, Δημήτρης Nάστος, Σταύρια 
Νικολάου) της Ανώτερης Δραματικής Σχολής 
«Δήλος» υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση της 
Έφης Θεοδώρου.

Αφιέρωμα 
στον Βυζαντινό 
Αλέξανδρο 
Παπαδιαμάντη

Στον ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο στο προαύλιο του 
Ιερού Ναού Αγίων Αναρ-

γύρων Ψυρρή πραγματοποιή-
θηκε η εκδήλωση «Ο Βυζαντι-
νός Παπαδιαμάντης», με σκοπό 
να ευαισθητοποιήσει την προ-
σπάθεια που γίνεται για την 
ανακαίνιση του χώρου (κελί) 
που έζησε και εργάστηκε ο 
«Άγιος των Γραμμάτων».  
Η εκδήλωση οργανώθηκε με 
πρωτοβουλία του Αρχιμαν-
δρίτη Παντελεήμωνα Τσορ-
μπατζόγλου, Προϊστάμενου 
του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύ-
ρων. Συντονιστής και καλλιτε-
χνικός διευθυντής της εκδήλω-
σης ήταν ο Δρ. Πάρις Αμοργι-
νός, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε 
ο  Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και 
πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.
Για το έργο του Παπαδιαμάντη 
αλλά και το σκοπό της εκδήλω-
σης μίλησε και η πρώην υπουρ-
γός και υποψήφια βουλευτής 
με τη ΝΔ στην Α΄Αθηνών,Όλγα 
Κεφαλογιάννη. Επίσης χαιρετι-
σμό απηύθυνε από τον Κύκλο 
Ελλήνων Δικαστών (ΚΕΛΔ) ο 
εκπρόσωπος κ. Βασίλης Παπα-
κώστας.  
Στην εκδήλωση αυτή συμμε-
τείχαν: Η Κλασσική Συμφω-
νική Βυζαν τ ινή Ορχήστρα 
«Ρωμάνα», με μαέστρο τον 
Μανώλη Καρπάθιο, η Χορω-
δία της Σχολής «Τέττιξ», με 
διευθυντή τον άρχοντα Μαί-
στωρα και ο ηθοποιός- σκηνο-
θέτης Γιώργος Μεσσάλας που 
έφερε το κοινό πιο κοντά στην 
πολύπλευρη προσωπικότητα 
του Αλέξανδρου Παπαδιαμά-
ντη διαβάζοντας με τον δικό του 
μοναδικό τρόπο αποσπάσματα 
του σπουδαίου έργου του.
Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν 
ο καπετάν Ιωάννης Καμπάνης, 
ο Δρ. Βασίλης Αποστολόπου-
λος (Ιατρικό Κέντρο), η Βιβλιο-
θήκη Ιερωνύμου Β’, το Εθνικό 
Συμβούλιο Ελλάδος Ομίλων 
και Κέντρων για την  UNESCO 
HELLAS και την CIDESCO 
HELLAS.

Το Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας «σβήνει» κεράκια

«Οι πέτρες μιλούν» τρεις γλώσσες για Έλληνες και τουρίστες 
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Ν
έο τεχνικό ηγέτη έχει κι επίσημα ο «Δικέ-
φαλος του Βορρά», που ανακοίνωσε την 
έναρξη της συνεργασίας του με τον Αμπέλ 
Φερέιρα. Ο Πορτογάλος προπονητής αφή-

νει τη Μπράγκα, ώστε να αναλάβει τους «ασπρόμαυ-
ρους», υπογράφοντας συμβόλαιο ως το 2022.
Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ με συντονισμένες ενέρ-
γειες κατάφεραν μέσα σε ένα 48ωρο να κλείσουν το 
θέμα του προπονητή που θα διαδεχθεί τον Ραζβάν 
Λουτσέσκου, με τον Αμπέλ Φερέιρα να αποτελεί την 
πλέον ενδεδειγμένη επιλογή.
Ο 40χρονος τεχνικός έδειξε τα διαπιστευτήρια του 
την τελευταία διετία στην Μπράγκα καθιερώνοντας 
τους «Αρσεναλίστας» στην πρώτη τετράδα του πορ-
τογαλικού ποδοσφαίρου.
Ο Φερέιρα φιλοδοξεί μέσω του ΠΑΟΚ να 
κάνει το μεγάλο βήμα της καριέρας του, 
θεωρώντας πως μπορεί να διατηρήσει 
τον «Δικέφαλο» στην κορυφή του 
ελληνικού ποδοσφαίρου.
«Ξέρω ότι τις τελευταίες δύο ημέρες 
η ζωή μας άλλαξε αλλά έτσι είναι το 
ποδόσφαιρο πρέπει να είσαι προε-
τοιμασμένος για αυτά», τονίζει ο Πορ-
τογάλος τεχνικός και προσθέτει: «Έχω 
μεγάλο σεβασμό για αυτό που κάνατε την 
προηγούμενη χρονιά. Είναι σημαντικό να μεί-
νουμε και να δουλέψουμε ενωμένοι.Πιστεύω ότι 
είναι πολύ πιθανό να κάνουμε κάτι σπουδαίο. 
Τώρα δουλεύουμε μαζί, ας ξεκινήσουμε τη νέα 
χρονιά!»
Η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την συμφωνία του με 
την Μπράγκα για την πρόσληψη του Αμπέλ Φερέ-
ιρα. Ο Πορτογάλος προπονητής συμφώνησε για 
την υπογραφή συμβολαίου τριετούς διάρκειας και 
πρόκειται να μεταβεί στην Ολλανδία όπου πραγ-
ματοποιείται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ.
Ο Αμπέλ Φερέιρα γεννήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 
του 1978, στο Πενιαφέλ της Πορτογαλίας. Ξεκί-
νησε ν’ ασχολείται με το ποδόσφαιρο από νεαρή 
ηλικία και το 1989 εντάχθηκε στις Ακαδημίες της 
τοπικής ομάδας. Το 1997 έφτασε στην ανδρών και 
πήρε τις πρώτες του επαγγελματικές συμμετοχές. 
Το 2000, έχοντας μετρήσει 62 επίσημους αγώνες, 
πήρε μεταγραφή για την Βιτόρια Γκιμαράες, με την 
οποία έκανε το ντεμπούτο του στην μεγάλη κατηγο-

ρία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου.
Εξελίχθηκε γρήγορα ως ένας από τους κορυφαίους 
μπακ της λίγκας. Μετά από μία τετραετία στη Γκι-
μαράες, τη σεζόν 2004-05 μεταπήδησε στη Μπρά-
γκα και με τις εμφανίσεις του ανάγκασε τη Σπόρτινγκ 
Λισαβόνας να τον αποκτήσει αρχικά ως δανεικό κι 
έπειτα αγοράζοντας τα δικαιώματά του. Στα Λιοντά-
ρια αγωνίστηκε μέχρι το 2011, όταν και κρέμασε τα 
παπούτσια του, κερδίζοντας δύο Κύπελλα Πορτογα-
λίας και δύο Super Cup, ενώ παράλληλα έπαιξε με τη 
Σπόρτινγκ και στο Champions League.
H ποδοσφαιρική του καριέρα λειτούργησε ως εκκο-
λαπτήριο για έναν ανερχόμενο προπονητή. Ο Φερέ-
ιρα κατάλαβε από μικρός την κλίση του και φρόντισε 
να πάρει το… UEFA Pro της πιάτσας μέσα από τις 

εμπειρίες και τις πληροφορίες που συνέλεγε. 
Τις κρατούσε στο μπλοκάκι του, τις κατέ-

γραφε στον υπολογιστή του και φυσικά 
στο «σκληρό δίσκο» του μυαλού του, 
αφού φρόντισε να μαθαίνει την κάθε 
λεπτομέρεια πίσω από το πρόγραμμα 
των προπονήσεων.
Ο τραυματισμός που τον ανάγκασε 

να σταματήσει το ποδόσφαιρο σε ηλι-
κία 31 ετών, τον μετέτρεψε σε έναν νεα-

ρότατο προπονητή. Άρχισε από τα χαμηλά. 
Από τα τμήματα υποδομής της Σπόρτινγκ. Το 2014 
είχε ήδη αναρριχηθεί στη δεύτερη ομάδα που συμ-
μετείχε στην Segunda Liga. Τη σεζόν 2014-15 βρέ-
θηκε στο τιμόνι της Μπράγκα Β, στην ίδια κατηγορία. 
Παράλληλα, το 2015 εκτέλεσε χρέη υπηρεσιακού 
στην πρώτη ομάδα.
Το 2017 ανέλαβε και επίσημα τις τύχες του συλλό-
γου. Στην πρώτη του σεζόν τερμάτισε στην τέταρτη 
θέση με 75 βαθμούς, ενώ τη δεύτερη επανέλαβε την 
επιτυχία, τερματίζοντας πίσω μόνο από τις Μπεν-
φίκα, Πόρτο και Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Παράλληλα, 
οδήγησε την ομάδα στους 32 του Europa Leagueτην 
πρώτη αγωνιστική περίοδο της παρουσίας του στον 
πάγκο της.
Με την ξεκάθαρη φιλοσοφία του, τις φρέσκιες ιδέες 
του και τη δίψα του για επιτυχίες, μέσα σε δύο χρό-
νια έφτασε να συγκαταλέγεται στους 50 καλύτερους 
προπονητές του 2018 σύμφωνα με το FourFourTwo 
και να θεωρείται ως το next big thing της πορτογαλι-
κής σχολής προπονητών.
Καλώς ήρθες, Αμπέλ Φερέιρα»

SPORTSNEWS

Την πρόσληψη του Αμπέλ Φερέιρα με συμβόλαιο ως το 2022 ανακοίνωσε επίσημα ο ΠΑΟΚ. 

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε 
Φερέιρα για τρία χρόνια 

Σίγουρος πως ο Ολυμπιακός θα είναι έτοιμος σε 20 μέρες και τα παιχνί-
δια με τη Βικτόρια Πλζεν εμφανίστηκε στις δηλώσεις του αμέσως μετά 
το φιλικό με τη Λέχια Γκντανσκ δήλωσε ο Πέδρο Μαρτίνς.
Οι Πειραιώτες «έσωσαν» στο... παρά-ένα την ισοπαλία στο τρίτο τους 
φιλικό επί πολωνικού εδάφους, έχασαν με μυικό τραυματισμό τον 

Γιάγκος Βούκοβιτς και ο Πορτογάλος τεχνικός σχολίασε την απόδοση των 
παικτών του, τρεις εβδομάδες πριν τα παιχνίδια για τον προκριματικό του 
Champions League με την Πλζεν.
Αναλυτικά όσα δήλωσε στη NOVA:
«Ήταν καλή η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο, μπορεί όχι στα πρώτα 15 λεπτά 
αλλά στη συνέχεια το φτιάξαμε. Είδαμε έναν Ολυμπιακό που προσπαθεί να 
κάνει τα πράγματα που θέλουμε. Το κρατήσαμε αυτό και στο δεύτερο μέρος 
στα πρώτα 15 λεπτά αλλά μετα ήρθαν οι αλλαγές και ένα ατομικό λάθος που 
μας στοίχισαν. Στο πρώτο μέρος είδαμε κάποια πράγματα αλλά στο δεύτερο 
μέρος ήρθε και η κούραση. Η ομάδα δουλεύει σκληρά και θα είναι έτοιμη 
όταν πρέπει».
Για την ολοκλήρωση των φάσεων: «Δουλεύουμε τα τελειώματα στην προπό-
νηση αλλά εν γένει δουλεύουμε τα πάντα. Βλέπω ότι το παιχνίδι μας βελτιώνε-
ται σιγά-σιγά και θα είμαστε έτομοι όταν πρέπει».
Για τον τραυματισμό του Βούκοβιτς και τις απουσίες λόγω Copa Africa: 
«Θέλουμε να έχουμε και τους τρεις στόπερ αλλά καλύτερα να είναι στο Κόπα 
Άφρικα παρά να μην παίζουν. Θα πρέπει να δούμε πόσο καιρό θα μείνει εκτός 
ο Βούκοβιτς και από αύριο θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα πράγ-
ματα».

Επέστρεψε στον Ολυμπιακό ο Μανθάτης
Επέστρεψε στον Ολυμπιακό ο Μανθάτης, αφού ο Πανιώνιος αποφάσισε να 
μην τον διατηρήσει και τη νέα σεζόν στο ρόστερ της ομάδας. Ετσι, ο 22χρονος 
άσος βρίσκεται σε αναζήτηση ομάδας αφού ούτε στον Ολυμπιακό υπολογί-
ζεται. Από την πλευρά τους στον Πανιώνιο αυτοί την στιγμή έχουν μαζευτεί 
αρκετοί στα εξτρέμ, υπάρχει ακόμα και ο Σίντι Αλι που δεν έχει λύσει το συμ-
βόλαιό του και βρέθηκε στην πρώτη της ομάδας, και θεωρούν πως θα ήταν 
προτιμότερο αυτή την στιγμή να δοθεί ευκαιρία σε κάποια από τους δικά τους 
παιδιά όπως ο Παπανικολάου. 

Ολυμπιακός: «Κοιτάζει τον Μπενασέρ της Μονακό»
Το «βλέμμα» στον 22χρονο αμυντικό χαφ των Μονεγάσκων έχουν στρέψει οι 
Πειραιώτες, όπως μεταδίδει Μαροκινός δημοσιογράφος για την ιστοσελίδα 
almarssadpro.com.
Ο Μπενασέρ ανήκει στη Μονακό από το 2016, όταν αποκτήθηκε έναντι 3 εκα-
τομμυρίων ευρώ από τη Νανσί. Τότε έμεινε δανεικός στους «Σαρντόνς», ενώ 
έκτοτε έχει δοθεί δανεικός κατά σειρά στην Καέν (2017/18) και στη Σεντ Ετιέν 
(2018/19).
Με την ομάδα του Πριγκιπάτου έπαιξε στο Champions League της σεζόν 
2018/19, φτάνοντας τις 18 συμμετοχές πριν την αποχώρησή του. Συνολικά 
πέρυσι έπαιξε σε 31 παιχνίδια με 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ σε όλες τις διορ-
γανώσεις.
Μάλιστα αυτή την περίοδο βρίσκεται στο Copa Africa με την Εθνική της χώρας 
του, ξεκινώντα ως βασικός στην πρεμιέρα με τη Ναμίμπια και μετρώντας 36’ 
απέναντι στη Νότια Αφρική, πανηγυρίζοντας την πρόκριση για τη φάση των 
16, όπου θα αντιμετωπίσει το Μπενίν στις 5 Ιουλίου.

Μαρτίνς: «Ο Ολυμπιακός 
θα είναι έτοιμος όταν 
πρέπει»

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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Ο 
Δημήτρης Εμμανουηλίδης 
αποτελεί ένα μεγάλο κεφά-
λαιο για τον Παναθηναϊκό 
και το «τριφύλλι» ανακοί-

νωσε την Τετάρτη την επέκταση του 
συμβολαίου του ποδοσφαιριστή μέ-
χρι το 2022. «Νιώθω περηφάνια» δή-
λωσε ο διεθνής επιθετικός.
Δίχως αμφιβολία, ο Δημήτρης Εμμα-
νουηλίδης είναι ότι πιο ταλαντούχο 
έχει αναδείξει τα τελευταία χρόνια η 
ακαδημία του Παναθηναϊκού. Ο νεα-
ρός επιθετικός γίνεται σιγά-σιγά κομ-
μάτι της πρώτης ομάδας ενώ φέτος 
αναμένεται να έχει μεγαλύτερο χρόνο 
συμμετοχής από τον Γιώργο Δώνη. Το 
«τριφύλλι» ποντάρει πολλά στο ταλέ-
ν το του Εμμανουηλίδη και το από-
γευμα της Τετάρτης ανακοίνωσε το νέο 
συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή που 
θα έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 
2022.
Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώ-
νει την επέκταση συμβολαίου 
του Δημήτρη Εμμανουη-
λίδη έως τον Ιούνιο του 
2022.
Πριν καν συμπληρώσει το 
19ο έτος της ηλικίας του ο 
Εμμανουηλίδης έχει ανα-
δείξει το ταλέντο του, κατα-
γράφοντας συμμετοχές στην 
πρώτη ομάδα από πρόπερσι.
«Αυτό το συμβόλαιο με γεμίζει χαρά 
και περηφάνια γιατί σ τον Παναθη-
ναϊκό με στηρίζουν και με εμπιστεύ-
ον ται. Αποτελεί μια δικαίωση γ ια 
τους κόπους μου αυτά τα 2,5 χρό-
νια που βρίσκομαι στην ομάδα. Μου 
δίνει αυτοπεποίθηση και περισσό-
τερη ψυχολογική δύναμη να συνε-
χίσω την προσπάθειά μου να βελτιώ-
νομαι καθημερινά μέσα από τη δου-
λειά και να βοηθήσω την ομάδα να 
επιτύχει τους στόχους της. Ήθελα να 
μείνω γιατί ο Παναθηναϊκός είναι ένας 
μεγάλος σύλλογος, ο οποίος «τρέχει» 
ένα project που βοηθάει τους νεα-
ρούς ποδοσφαιριστές να εξελιχθούν. 
Θέλω να ανταποδώσω την εμπιστο-
σύνη μέσα από την προσπάθειά μου 

και εκεί θα επικεντρωθώ από εδώ και 
πέρα. Ευχαριστώ την οικογένεια και τα 
δικά μου πρόσωπα για όλη τη στήριξη 
που μου παρέχουν, αλλά και τους κ.κ. 
Νταμπίζα, Δώνη για την εμπιστοσύνη 
που μου δείχνουν», δήλωσε ο Δημή-
τρης Εμμανουηλίδης μετά την υπο-
γραφή του νέου συμβολαίου του.

Ανανέωσε ο Θεοχάρης
Ο Βαγγέλης Θεοχάρης άνοιξε και επί-
σημα τον χορό των ανανεώσεων στον 
Παναθηναϊκό, καθώς υπέγραψε μέχρι 
το 2022 στο «τριφύλλι». Οι «πράσι-
νοι» ανακοίνωσαν την συμφωνία, 
με τον παίκτη να δηλώνει έτοιμος να 
καθιερωθεί στην ομάδα που υπηρετεί 
από μικρό παιδί.
Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την 
ανανέωση της συνεργασίας της με τον 
Βαγγέλη Θεοχάρη! Το νέο συμβόλαιο 
έχει ισχύ έως τον Ιούνιο του 2022.

Ο Βαγ γέ λης  Θεοχάρης σ ε 
λίγους μήνες θα συμπλη-

ρώσει μια δεκαετία στον 
Π α ν α θ ην α ϊ κό.  Ή ρ θ ε 
μικρό παιδί το 2010 και 
εν τάχθηκε σ την ακα-
δημία της ομάδας μας, 
ανέβηκε όλα τα ηλικιακά 

κλιμάκια και έφτασε την 
περσινή σεζόν να κάνει ντε-

μπούτο στην πρώτη ομάδα.
«Είμαι πολύ χαρούμενος που ανανέ-
ωσα το συμβόλαιό μου με τον Πανα-
θηναϊκό. Είμαι από παιδί Δημοτικού 
στον Παναθηναϊκό, ήθελα να παρα-
μείνω και σ το μυαλό μου είναι να 
διακριθώ με την ομάδα. Ελπίζω να 
κάνουμε καλύτερη χρον ιά φέ τος 
σε όλες τις διοργανώσεις. Θέλω να 
πετύχω πολλά πράγματα με το σύλ-
λογο, να διακριθώ μέσα από τον 
Παναθηναϊκό και να φτάσω όσο πιο 
ψηλά μπορώ σε ατομικό επίπεδο, βοη-
θώντας την ομάδα να επιτύχει τους 
στόχους της. Είμαι 100% έτοιμος για 
την πρόκληση της νέας σεζόν και για 
όσες δυσκολίες θα αντιμετωπίσουμε», 
είπε ο Θεοχάρης μετά την υπογραφή 
του νέου συμβολαίου του.

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε 
την επέκταση συμβολαίου στον 
Εμμανουηλίδη

Οι μεταγραφικές υποθέσεις της Α.Ε.Κ. 
για την γραμμή κρούσης της, τα 
δεδομένα τους και όσα όσα αφορούν 
το άκρο αλλά και και την κορυφή της 
επίθεσης

Ε
ίναι γνωστό ότι η ΑΕΚ επιχειρεί να τε-
λειώσει (για αρχή) τον αγωνιστικό της 
σχεδιασμό με δυο προσθήκες που α-
φορούν την γραμμή κρούσης των «κι-

τρινόμαυρων». Για τον λόγο αυτό άλλωστε ελ-
πίζουν για τις δυο περιπτώσεις που έχουν ως 
«εκλεκτούς» για τη θέση του φορ και του α-
κραίου μεσοεπιθετικού, να έχουν τελειώσει 
στις επόμενες μέρες και προφανώς αναφε-
ρόμαστε στους Νέλσον Ολιβέιρα και Ντανιέ-
λε Βέρντε...

Η περίπτωση του Ολιβέιρα και το... 
ψάξιμο
Για τον ποδοσφαιριστή που θα αποκτηθεί για 
να καλύψει το κενό του Έκι Πόνσε είναι πλέον 
γνωστό ότι ο Νέλσον Ολιβέιρα είναι η επιλογή 
του Μιγκέλ Καρντόσο όταν του γνωστοποιή-
θηκε πως ο συγκεκριμένος είναι διαθέσιμος 
στην αγορά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ υπάρ-
χει συμφωνία στο οικονομικό (για τρία χρόνια 
αντί ενός εκατομμυρίου ευρώ το χρόνο) και 
αναμένεται να ΜΗΝ υπάρξει πρόβλημα και με 
την Νόριτς, σύμφωνα με τους ατζέντηδες του 
ποδοσφαιριστή τουλάχιστον (αν μπορείς να 
τους εμπιστευτείς), αν ο Πορτογάλος φορ επι-
λέξει τελικά την Ένωση.
Σημειώνουμε ότι «αν ο Πορτογάλος φορ επι-
λέξει την Ένωση» διότι πρόκειται για το γεγο-
νός ότι αυτό είναι και το μόνο πρόβλημα που 
υπάρχει. Ότι δηλαδή ο Ολιβέιρα βρίσκεται σε 
αναζήτηση ενός καλύτερου επόμενου σταθ-
μού στην καριέρα του και ειδικά επειδή δια-
νύει το 28ο έτος της ηλικίας του. Θεωρεί πως 
δύναται να βρει ένα καλύτερο πρωτάθλημα 
από το ελληνικό και το επιδιώκει. Πρόκειται 
για μια υπόθεση που θα επιδιωχθεί από την 
ΑΕΚ να τελειώσει το συντομότερο δυνατό, 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει δώσει προθε-
σμία και... τελεσίγραφα, καμία σχέση!

Το θέμα Βέρντε και η Ρόμα
Στην υπόθεση του εξτρέμ ο Ντανιέλε Βέρντε 
είναι η επιλογή για την ΑΕΚ και το πρόβλημα 
μοιάζει να παραμένει το deal με την Ρόμα. Οι 
πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ιταλός ποδο-
σφαιριστής έχει συμφωνήσει με την Ένωση 
στις οικονομικές λεπτομέρειες της συνεργα-

σίας του με τους «κιτρινόμαυρους» (με ετήσιο 
συμβόλαιο που θα φτάνει και ίσως να ξεπερ-
νάει τις 750.000 ευρώ). Αλλά και στη χρονική 
διάρκεια αφού το ρεπορτάζ αναφέρει (και 
εδώ) ότι η κουβέντα αφορά deal τριετίας...
Η Ρόμα απ’ την πλευρά της δεν βιάζεται... Δεν 
καίγεται κιόλας να ασχοληθεί με την υπόθεση 
του Ντανιέλε Βέρντε ο οποίος δεν υπολογίζε-
ται άλλωστε. Η τιμή του είναι στα δυο εκατ. 
ευρώ από πέρυσι, με τη διαφορά ότι φέτος 
μπήκε στο τελευταίο χρόνο του συμβολαίου 
του, κάτι που σημαίνει ότι η ιταλική ομάδα 
μπορεί μεν να αξιώνει αυτό το ποσό αλλά 
δεν μπορεί και να το βρει (δεν υπάρχει καν 
κρούση σε τέτοια χρήματα για τον 23χρονο 
Ιταλό άσο από οποιαδήποτε ομάδα). Η ΑΕΚ 
μοιάζει να φτάνει στο ένα εκατ. ευρώ και δίνει 
ποσοστό μεταπώλησης. Επίσης στην υπόθεση 
αυτή η Ένωση θα επιδιώξει να τελειώσει είτε 
θετικά είτε αρνητικά στην εβδομάδα που δια-
νύουμε, βαριά έως τα μέσα της επόμενης.

Η Ισπανία και ο Καρτάμπια
Με την ολοκλήρωση της υπόθεσης του Βέρντε 
και αν τα πράγματα δεν εξελιχθούν όπως 
θέλουν στην ΑΕΚ θα υπάρξει η ενεργοποίηση 
των περιπτώσεων που είναι... stand by! Όπως 
αναφέρει το ρεπορτάζ μας μια από αυτές είναι 
ο Φεντερίκο Καρτάμπια. Πρόκειται για ένα 
όνομα που ‘χει απασχολήσει και πέρυσι -αλλά 
και παλαιότερα- τους «κιτρινόμαυρους» και 
πλέον τα δεδομένα είναι πολύ καλύτερα για 
την Ένωση. Μάλιστα απ’ την Ισπανία αναφέ-
ρουν ότι έχει ήδη γίνει μια πρώτη -σημαντική- 
επαφή της ΑΕΚ με τον 26χρονο Αργεντινό 
ακραίο επιθετικό (δεξί εξτρέμ κυρίως που δια-
θέτει ιταλικό διαβατήριο) χωρίς να υπάρχει 
πάντως πρόταση (γι’ αυτό και πρόκειται πιθα-
νότατα για περίπτωση stand by).
Πρόκειται για μια πολύ καλή περίπτωση 
τον οποίο προφανώς και γνωρίζει ο Μιγκέλ 
Καρντόσο αφού υπήρξε δανεικός στην Μπρά-
γκα και αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Πορ-
τογαλίας. Εννοείται πως αυτό δεν σημαίνει ότι 
είναι προσωπική του επιλογή αφού υπάρ-
χει στην ατζέντα της ΑΕΚ αρκετό καιρό, ενώ 
και το 2015 φέρεται να είχε απασχολήσει το 
ρεπορτάζ της Ένωσης, χωρίς ωστόσο να υπάρ-
χει πραγματική δυνατότητα πραγματοποίησης 
της μεταγραφής... Ο Καρτάμπια επιβεβαιώνει 
πως ακόμη και να μη προχωρήσει η υπόθεση 
Βέρντε, ο παίκτης που θα αποκτηθεί από την 
ΑΕΚ (και ας μην είναι ο Καρτάμπια για παρά-
δειγμα), θα είναι ανάλογης αγωνιστικής και 
οικονομικής αξίας!

ΑΕΚ: Ο Ολιβέιρα, ο Βέρντε και 
ο... Καρτάμπια! 
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Ο πρόεδρος της διοργανώτριας αρχής 
σχολίασε πως οι ομάδες της 3ης 
κατηγορίας ξέρουν τα έσοδά τους, σε 
αντίθεση με εκείνες της 2ης 

Γ
ια την κατάσταση που επικρατεί στη 
Super League 2, μίλησε ο Λεωνίδας 
Λεουτσάκος στον  ΒΟΛΟΣ 98.6 FM. Ο-
που και σχολίασε πως οι ομάδες της 

Football League έχουν εξασφαλισμένο τη-
λεοπτικό συμβόλαιο, σε αντίθεση με εκείνες 
της 2ης κατηγορίας. 
 Για τη Γ.Σ. που έκανε η Ένωση της Football 
League: «Η Γ.Σ. έγινε, για να εναρμονιστεί 
το καταστατικό με τον νόμο. Δεν ήταν μόνο 
απαίτηση της ΕΡΤ. Από τη στιγμή που υπάρ-
χει νόμος πρέπει να εναρμονιστούμε, για να 
μπορούμε να διεκδικήσουμε περαιτέρω οτι-
δήποτε χρειάζεται και για να μπορούμε να 
είμαστε εκπρόσωποι της Super League 2 στις 
συζητήσεις με όλους τους φορείς, γιατί μέχρι 
τώρα ήμασταν Football League. Και συμβό-
λαιο να θέλαμε να υπογράψουμε δε θα μπο-
ρούσαμε».
Για την ανακοίνωση που εξέδωσε η Football 
League ότι πρέπει να πέσουν υπογραφές 
μέχρι την Τετάρτη και κατά πόσο αποτελεί 
μία μορφή «τελεσίγραφου» προς την ΕΡΤ: 
«Πάρθηκε μία απόφαση από μας, γιατί οι 
ομάδες είναι όλες αγχωμένες και θεωρούμε 
ότι μέχρι την Πέμπτη το αργότερο πρέπει να 
έχει τελειώσει το θέμα. Στενεύουν τα περι-
θώρια και ομάδες θέλουν να ξέρουν τι 
γίνεται. Αυτό είναι λογικό θεωρώ. Βέβαια 
θα έπρεπε να έχει Ξεκαθαρίσει πιο μπρο-
στά. Κατά το ήμισυ είχε ξεκαθαρίσει πέρσι, 
καθώς οι επτά ομάδες της Super League που 
είχαν συμβόλαιο με την ΕΡΤ πήραν χρήματα 
για αυτό τον λόγο»
 Για το αν είναι εξασφαλισμένα τα χρήματα 
για τις ομάδες που υποβιβάστηκαν από τη 
Super League: «Υπάρχει ένας ειδικός όρος 
στο προσύμφωνο που γράφει ότι για να 
δοθούν αυτά τα χρήματα, θα πρέπει να έχει 
συγκροτηθεί για την περίοδο 2019-20 η 
Super League 2 και να υπάρχουν τρεις κατη-
γορίες, Super League 1, Super League 2 και 
Football League. Είναι ένας σημαντικός όρος 
αυτός, αλλιώς πώς θα τα πάρουν τα λεφτά 
οι ομάδες; Και μην ξεχνάτε ότι ομάδες που 
έρχονται σε μας από τη Super League έχουν 
συμβόλαια βάσει κεντρικής διαχείρισης. Δεν 
είναι αυτόνομα συμβόλαια. Τα χρήματα από 
την ΕΡΤ τα πήραν οι ομάδες της Super League 
λόγω της αναδιάρθρωσης που θα γινόταν. 

Υπάρχει ειδικός όρος ότι, αν δε γίνει η αναδι-
άρθρωση, δε θα πάρει κανείς χρήματα, ούτε 
οι ομάδες που προέρχονται από τη Super 
League». 
Για το αν υπάρχουν εξασφαλισμένα χρήματα 
για τις ομάδες της Super League 2:«Αυτό θα 
το ξέρουμε μέχρι Τετάρτη-Πέμπτη. Εμείς 
πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και να λέμε ότι 
θα γίνει».
Για το σενάριο σε περίπτωση που η ΕΡΤ δε 
δώσει χρήματα στις ομάδες να μην ισχύσει 
η αναδιάρθρωση και να γίνει μία Football 
League δύο ομίλων: «Δεν μπορεί να γίνει 
αυτό. Έχει γίνει η προκήρυξη. Δεν προλα-
βαίνει να γίνει τώρα, μόνο για του χρόνου. 
Αυτό το σενάριο δεν μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί ποτέ». 
Γιατί έγινε μία αναδιάρθρωση χωρίς να 
υπάρχουν εξασφαλισμένα έσοδα: «Αυτό 
έγινε κατόπιν πολιτικής βούλησης. Οι πολιτι-
κοί ας αναλάβουν και το κόστος. Δεν το απο-
φασίσαμε εμείς. Έγινε σε συνεννόηση με την 
Πολιτεία, η οποία μιλούσε με τη ΦΙΦΑ και 
την ΟΥΕΦΑ. Απλώς, εμείς το δεχθήκαμε. Εδώ 
και τρία χρόια οι ευνοούμενες ομάδες ήταν 
οι από πάνω. Και πάλι εμείς δε μιλήσαμε, 
γιατί είπαμε ότι θα έρθει ένα μοντέλο εξυ-
γίανσης του επαγγελματικού ποδοσφαίρου 
με τρεις κατηγορίες και χρήματα εγγυημένα. 
Από κει και πέρα υπάρχει πολιτικό κόστος. 
Ας βγουν να πάρουν την απόφαση και ας 
αναλάβουν το πολιτικό κόστος. Την ευθύνη 
την έχουν εκείνοι που είναι τώρα στην εξου-
σία»
 Για το αν έχει συζητήσει με ανθρώπους που 
ενδεχομένως θα αναλάβουν τα ηνία του 
αθλητισμού μετά τις εκλογές: « Αυτούς που 
θα έρθουν δεν τους ξέρουμε, για να συζη-
τήσουμε μαζί τους. Σαφώς και το κράτος 
θα πρέπει να έχει μία συνέχεια. Την ευθύνη 
όμως την έχουν αυτοί που είναι τώρα. Να 
αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πουν την 
Τετάρτη ή την Πέμπτη ότι δε δίνουν ούτε ένα 
ευρώ». 
Για το ενδεχόμενο ο Ηρακλής να δηλώσει 
αδυναμία συμμετοχής στη Football League, 
αν η Νίκη αυτομάτως παίρνει τη θέση του: 
«Αυτό είναι θέμα της ΕΠΟ. Θεωρώ πως η 
ΕΠΟ θα πάρει αυτή την απόφαση. Πιστεύω 
πως θα το πρωτάθλημα θα γίνει με 14 ομά-
δες, δεν μπορεί να γίνει με 13. Οι δηλώσεις 
συμμετοχής στην κατηγορία είναι μέχρι τις 
8 Αυγούστου, πιστεύω όμως πως μέσα στις 
επόμενες 10-15 μέρες θα έχει ξεκαθαρίσει. 
Σημειώνω, επίσης, πως η διαδικασία πλέον 
για ομάδα να γίνει ΠΑΕ είναι σαφώς πιο 

εύκολη στη Football League».
 Για το αν υπάρχει περίπτωση να καλυφθούν 
έξοδα διαιτησίας και μετακινήσεων για τις 
ομάδες της Football League κι αν υπάρ-
χουν εγγυημένα έσοδα για την κατηγορία: 
«Το μόνο που ισχύει μέχρι τώρα είναι ότι η 
Football League έχει συμβόλαιο με την ΕΡΤ 
κατοχυρωμένο από πέρσι, ύψους 1.800.000 
ευρώ, το οποίο θα μοιραστεί ισόποσα σε 
ομάδες. Οι ομάδες της Football League είναι 
σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τις ομά-
δες της Super League 2. Για τη διαιτησία και 
τις μετακινήσεις δεν το ξέρουμε ακόμη. Θα 
κινηθούμε σε όλα τα μέτωπα, για να βρούμε 
χρήματα και να ανασάνουν οικονομικά οι 
ομάδες. Θέλουμε να περάσουμε και στην 
ΕΠΟ το αίτημά μας να μην έχουν οι ομάδες 
25 επαγγελματικά συμβόλαια, αλλά λιγό-
τερα, και να μπορούν να χρησιμοποιούν και 
ερασιτέχνες παίκτες. Είναι μικρό το μετο-
χικό κεφάλαιο και δε θα μπορούν οι ομά-
δες να αντέξουν. Προσπαθούμε και για έναν 
χορηγό του πρωταθλήματος, αλλά το παν 
είναι το τηλεοπτικό. Επειδή αυτό είναι αλλη-
λένδετο με τα υπόλοιπα ζητήματα περιμέ-
νουμε να τελειώσει, για να τρέξουμε και τα 
υπόλοιπα».
 Για τις ομάδες που θα προβιβαστούν και 
θα υποβιβαστούν καθώς και για τρόπο διε-
ξαγωγής του πρωταθλήματος της Football 
League: «Η προκήρυξη που είχε βγει βάσει 
της αναδιάρθρωσης έλεγε ότι δύο ομάδες 
ανεβαίνουν από τη Super League 2 στη Super 
League 1, δύο πέφτουν, δύο ανεβαίνουν από 

τη Football League και τέσσερις πέφτουν. Θα 
γίνουν play off και play out και θα αποφα-
σίσουμε μεταξύ μας το πώς θα διεξαχθούν. 
Θα το δούμε στο επόμενο συμβούλιο που 
θα κάνουμε. Να τελειώσουν πρώτα τα δια-
δικαστικά, να γίνουν ΠΑΕ και θα αποφασί-
σουμε τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλή-
ματος. Αν πάνε όλα καλά με τα οικονομικά 
ζητήματα, η 15η Σεπτεμβρίου θα είναι μία 
καλή ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήμα-
τος, γιατί έχουμε και το Κύπελλο και πρέπει 
οι ομάδες να μπουν σε έναν αγωνιστικό προ-
γραμματισμό».

Πλατανιάς: «Η νέα κατηγορία δεν 
μπορεί να συσταθεί αν δεν τηρη-
θούν τα συμφωνηθέντα»
Ξεκάθαρη θέση από τον Πλατανιά αναφο-
ρικά με τη νέα κατηγορία με τους Χανιώτες να 
τονίζουν πως δεν γίνεται να υπάρχει η Super 
League 2 αν η Πολιτεία δεν τηρήσει όσα είχε 
συμφωνήσει.
Αναλυτικά οι Κρητικοί με διαρροή τους 
τόνιζαν: «Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση 
της Football League, όπου συζητήθηκε η 
σύσταση της Super League 2, η ομάδα μας 
εκπροσωπήθηκε από τον β’ αντιπρόεδρο, 
Βασίλη Αμανατίδη.
Η θέση της ΠΑΕ Πλατανιάς Χανίων όσον 
αφορά στη νέα κατηγορία και τονίστηκε επα-
νειλημμένως στη σύσκεψη είναι ξεκάθαρη: 
η νέα κατηγορία δεν μπορεί να συσταθεί αν 
δεν τηρηθούν από την Πολιτεία τα συμφω-
νηθέντα».

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ SUPERLEAGUE 2
Λεουτσάκος: «Στη Football League έχουν εξασφαλισμένα τηλεοπτικά» 
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Ε
ν τυπωσ ιακό ξεκ ίνημα γ ια 
την Παγκόσμια Πρωταθλή-
τρια Ελλάδα στο ΕURO 2019 
που διεξάγεται στο Στάρε Για-

μπλόνκι της Πολωνίας, αφού κέρδι-
σε και τα τρία παιχνίδια που έδωσε 
κόντρα σε Ελβετία, Σλοβενία και Ιτα-
λία και μάλιστα χωρίς να χάσει ούτε 
σετ (6-0)!
Η Εθνική μας έχει εξασφαλίσει πανη-
γυρικά την πρόκριση της σ την Β’ 
φάση (12αδα), μεταφέροντας το λιγό-
τερο δύο πόντους, ενώ αύριο (14:15) 
κόντρα στην Ισπανία θα παίξει όχι 
μόνο γ ια την πρωτιά του ομίλου, 
αλλά και γ ια άλλους δύο πόντους, 
ενόψει της επόμενης φάσης.
Η Ελλάδα ν ίκησε αρχικά 2-0 την 
Ελβετία με εξαιρετική εμφάνιση από 
την Ελένη Κερλίδη που σημείωσε 14 
πόντους, στη συνέχεια 2-0 την Σλο-
βενία με την Ελισάβετ Μάστακα να 
είναι κορυφαία με 10 πόντους, ενώ 
στο τελευταίο παιχνίδι επιβλήθηκε 
της Ιταλίας με 2-0 με μεγάλο ματς 
από την Μούρνου (11 πόντους).
Η Εθνική κόντρα στην Ιταλία πραγ-
ματοποίησε εμφάν ιση… Παγκο -
σμίου Καζάν.  Είχε έ να τ ρομερό 
πρώτο σετ, το οποίο κέρδισε με 12 
πόντους διαφορά (28-16), ενώ στο 
δεύτερο, παρότι βρέθηκε πίσω 8-2, 
έκανε την ανατροπή και επικράτησε 
13-10 με εξαιρετική αμυντική λει-
τουργία.
Σταθερά καλή σε όλα τα παιχνίδια 
ήταν η Μάγδα Κεπεσίδου, και όλη 
η αμυν τ ική γραμμή (Ποιμεν ίδου, 
Καλοϊδή, Δημητρίου) με τις νεαρό-
τερες Νικολίνα Κεπεσίδου και Τζένη 
Διακογιάννη να «δηλώνουν» έτοιμες 
όταν χρειάστηκε.

«Έχουμε συνοχή»
Η Ομοσπονδιακή προπονήτ ρια 
Μαρία  Καραν τ ώνη επεσ ήμανε : 
«Ήταν θετικό το πρόσημο της πρώ-
της ημέρας. Βρισκόμαστε ένα βήμα 
πριν τον αρχικό μας στόχο. Η ομάδα 
παιχν ίδι με παιχν ίδι βελτ ιώνεται. 
Έχουμε συνοχή, βέβαια οι κακές και-
ρικές συνθήκες δεν μας επιτρέπουν 
να έχουμε σταθερό ρυθμό και την 
επιθυμητή απόδοση. Είμαστε πολύ 
ευχαρισ τημένες από τα κορίτσ ια. 

Έχουμε ένα ακόμα δύσκολο ματ ς 
αύριο κόντρα στην Ισπανία για την Α’ 
φάση και θα κάνουμε ότι πρέπει για 
να κερδίσουμε».
Για το ματ ς με την Ιταλία και την 
ανατροπή σ το δεύτερο σε τ ε ίπε: 
«Έχουμε πλέον την εμπειρία να δια-
χε ιρισ τούμε τέ τοιε ς κατασ τάσεις, 
δεν μας αγχώνουν τέτοια παιχνίδια. 
Η Ιταλία ήταν σαφώς βελτ ιωμένη 
σε σχέση με την τε λευταία φορά 
που συναντηθήκαμε (EURO 2017). 
Φαντάζομαι ότι λόγω και του Παγκο-
σμίου που διοργανώνουν του χρό-
νου θέλουν να φτιάξουν μία ανταγω-
νιστική ομάδα. Επίσης θα την αντιμε-
τωπίσουμε και στους Μεσογειακούς 
Παράκτιους στη Πάτρα».

«Ιδανικότατο ξεκίνημα»
Η τερματοφύλακας Μάγδα Κεπεσί-
δου είπε: «Ιδανικότατο ξεκίνημα, 
ακόμα και με κακές καιρικές συνθή-
κες (βροχή και κρύο) καταφέραμε 
να κάνουμε το «τρία στα τρία», αυτό 
που θέλαμε δηλαδή από την αρχή. 
Είμαστε μέσα σ τους αρχικούς μας 
σ τόχους, έ χουμε προκριθε ί σ την 
12αδα και θέλουμε να συνεχίσουμε 
έτσι και κόντρα σ την Ισπανία που 
είναι τελείως διαφορετική ομάδα».

«Έχουμε αυτοπεποίθηση και 
ψυχολογία»
Η διεθνής αθλήτρια Έλενα Κερλίδη 
τόνισε: «Κάναμε δυναμικό ξεκίνημα. 
Οι νίκες με Ελβετία και Σλοβενία με 
2-0, χωρίς να χάσουμε σετ μας ανέ-
βασαν την αυτοπεποίθηση και την 
ψυχολογία και έτσι μπήκαμε έτοιμες 
κόντρα στην Ιταλία που ήταν ένα πιο 
δύσκολο ματ ς. Πισ τεύω η ομάδας 
μας θα βελτιώνεται κάθε μέρα και 
περισσότερο».

Σύστημα, πρόγραμμα, απο-
τελέσματα
Στην επόμενη φάση (των 12) θα 
προκριθούν οι τρεις πρώτες ομά-
δες κάθε ομίλου μεταφέροντας τους 
βαθμούς που κέρδισαν στην πρώτη 
φάση απέναντι στις ομάδες που επί-
σης προκρίθηκαν και στην συνέχεια 
οι τέσσερις πρώτες από κάθε όμιλο 
θα περάσουν στα προημιτελικά.

Τρεις νίκες και πρόκριση στην 
12άδα για Εθνική Γυναικών

Καλή εμφάνιση αλλά ήττα (8-7) 
της Ελλάδας από την Ουγγαρία 

Η Ελλάδα έχασε με 8-7 από την 
«οικοδέσποινα» Ουγγαρία 
στο φινάλε του τουρνουά της 
Βουδαπέστης. 

Μ
ετά από δυο νίκες επί της 
Γαλλίας και της Ολλανδί-
ας η Ελλάδα έχασε με 8-
7 από την Ουγγαρία στον 

τελευταίο της αγώνα στο τουρνουά 
της Βουδαπέστης. 
Η ομάδα του Θόδωρου Βλάχου έδειξε 
κατά διαστήματα πολύ καλά στοιχεία 
στο παιχνίδι της έχοντας ως πρώτους 
σκόρερ τον Άγγελο Βλαχόπουλο και 
τον Γιάννη Φουντούλη που πέτυχαν 

από 3 γκολ (1 ο Σκουμπάκης). 
Οι Ούγγροι μετά και από την από-
φαση των Σέρβων να ξ εκουρά-
σουν πολλούς βασικούς παίκτες στο 
Παγκόσμιο της Κορέας θα διεκδική-
σουν μετάλλιο και η Ελλάδα έδειξε μ΄ 
αυτή την εμφάνιση πως είναι σε καλό 
δρόμο. 
Οι δυο ομάδες πήγαιναν γκολ γκολ 
στην αρχή του αγώνα αλλά οι Ούγγροι 
με τον Βάργκα έφτασαν στο 5-2. 
Η Ελλάδα μειώνει σε 5-4 και μετά από 
νέο γκολ του Βάργκα (6-4) ο Βλαχό-
πουλος μειώνει σε 6-5! Οι Μαγυά-
ροι κάνουν το 8-5 αλλά η Ελλάδα θα 
μειώσει στο τελικό 8-7 με τον Φου-
ντούλη. 

Η Λοζάνη θα είναι η επόμενη στάση του 
Μίλτου Τεντόγλου, της Βούλας Παπαχρή-
στου και της Κατερίνας Στεφανίδη, αφού 
οι δύο πρώτοι θα συμμετάσχουν στο 
Diamond League που θα γίνει την Παρα-
σκευή (5/7), ενώ η Στεφανίδη θα είναι 
παρούσα στον αγώνα Street Event που 
διοργανώνεται στο πλαίσιο της διοργά-
νωσης, μία ημέρα νωρίτερα (Πέμπτη 4/7).
Ο Τεντόγλου θα πάρει μέρος στο τρίτο 
Diamond League της σεζόν με στόχο να 
βελτιώσει το φετινό του 8,18 μέτρα. Ο 
αθλητής του Γιώργου Πομάσκι είναι σε 
καλή κατάσταση και μετά τη Λοζάνη θα 
έχει την ευκαιρία διεκδικήσει το χρυσό 
μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 

Κ23 στο Γκέβλε (11-14/7).
Τη δεύτερη συμμετοχή της στη σειρά 
αγώνων θα έχει η Βούλα Παπαχρήστου, 
που ήταν παρούσα και στη διοργά-
νωση του Όσλο, εκεί όπου «προσγειώ-
θηκε» στα 14,34 μέτρα. Η έμπειρη αθλή-
τρια την ερχόμενη εβδομάδα θα αγωνι-
στεί στο Diamond League του Μονακό 
κι έπειτα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, 
ενδεχομένως την τελευταία της στάση 
πριν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ομάδων 
του Μπίντγκοζ. Η Κατρίν Ιμπαργκουέν 
(Κολομβία), η Γιουλιμάρ Ρόχας (Βενεζου-
έλα) και η Άνα Πελετέιρο (Ισπανία) είναι 
μονάχα ορισμένες από τις αθλήτριες που 
ξεχωρίζουν.

Στη Λοζάνη οι Τεντόγλου, Στεφανίδη 
και Παπαχρήστου
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ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SUPERLEAGUE 2019-2020

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ HELLAS NEWS

1η & 14η αγωνιστική
24-26 Αυγούστου και 14-15 Δεκεμβρίου

7η & 20η αγωνιστική
19-21 Οκτωβρίου και 22-23 Ιανουαρίου

    ΑΕΚ - Ξάνθη
Άρης - ΟΦΗ

Ατρόμητος - ΑΕΛ
Ολυμπιακός - Αστέρας

Πανιώνιος - Βόλος
ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός
Λαμία - Παναθηναϊκός

ΑΕΚ - Βόλος
Ξάνθη - Άρης

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός - ΟΦΗ
Παναιτωλικός - ΑΕΛ
Πανιώνιος - Αστέρας

ΠΑΟΚ - Λαμία

2η & 15η αγωνιστική
31 Αυγούστου - 02 Σεπτεμβρίου και 18-19 Δεκεμβρίου

8η & 21η αγωνιστική
26-28 Οκτωβρίου και 25-27 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός - ΑΕΛ
ΑΕΚ - Αστέρας
Άρης - Βόλος

ΟΦΗ - Παναθηναϊκός
Ξάνθη - Παναιτωλικός

Πανιώνιος - ΠΑΟΚ
Ατρόμητος - Λαμία

Άρης - Παναιτωλικός
Αστέρας - Λαμία

Ατρόμητος - Πανιώνιος
Βόλος - ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός - ΑΕΚ
ΟΦΗ - Ξάνθη

Παναθηναϊκός - ΑΕΛ

3η & 16η αγωνιστική
14-16 Σεπτεμβρίου και 21-23 Δεκεμβρίου

9η & 22η αγωνιστική
2-4 Νοεμβρίου και 01-03 Φεβρουαρίου

ΑΕΚ - Λαμία
Ξάνθη - Αστέρας

Άρης - Παναθηναϊκός
Ατρόμητος - ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός - Βόλος
ΟΦΗ - Παναιτωλικός

Πανιώνιος - ΑΕΚ

ΑΕΚ - Ατρόμητος
ΑΕΛ - ΟΦΗ

Ξάνθη - Ολυμπιακός
Παναιτωλικός - Αστέρας

Πανιώνιος - Άρης
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

Λαμία - Βόλος

4η & 17η αγωνιστική
21-23 Σεπτεμβρίου και 04-06 Ιανουαρίου

10η & 23η αγωνιστική
9 -11 Νοεμβρίου και 08-10 Φεβρουαρίου

13η & 26η αγωνιστική
7-9 Δεκεμβρίου και 01 Μαρτίου

   ΑΕΛ - Ξάνθη
Αστέρας - Ατρόμητος

Βόλος - ΟΦΗ
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

Παναιτωλικός - ΑΕΚ
ΠΑΟΚ - Άρης

Λαμία - Πανιώνιος

ΑΕΛ - Λαμία
Ξάνθη - Πανιώνιος

Άρης - Αστέρας
Βόλος - Παναιτωλικός

Ολυμπιακός - Ατρόμητος
ΟΦΗ - ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

ΑΕΚ - Πανιώνιος
Αστέρας - ΑΕΛ

Ατρόμητος - Άρης
Βόλος - Παναθηναϊκός

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ - Ξάνθη
Λαμία - ΟΦΗ

5η & 18η αγωνιστική
28-30 Σεπτεμβρίου και 11-13 Ιανουαρίου

11η & 24η αγωνιστική
23-25 Νοεμβρίου και 15-17 Φεβρουαρίου

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
Ξάνθη - Βόλος

Άρης - ΑΕΛ
Ατρόμητος - Παναιτωλικός

Ολυμπιακός - Λαμία
ΟΦΗ - Αστέρας

Πανιώνιος - Παναθηναϊκός

ΑΕΚ - Άρης
Αστέρας - Βόλος
Ατρόμητος - ΟΦΗ

Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός
Πανιώνιος - Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ - ΑΕΛ
Λαμία - Ξάνθη

6η & 19η αγωνιστική
05-07 Οκτωβρίου και 18-19 Ιανουαρίου

12η & 25η αγωνιστική
30 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου και 22-24 Φεβρουαρίου

ΑΕΛ - ΑΕΚ
Άρης - Ολυμπιακός

Αστέρας - ΠΑΟΚ
Βόλος - Ατρόμητος
ΟΦΗ - Πανιώνιος

Παναθηναϊκός - Ξάνθη
Λαμία - Παναιτωλικός

  ΑΕΛ - Βόλος
Ξάνθη - Ατρόμητος

Άρης - Λαμία
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

ΟΦΗ - ΑΕΚ
Παναθηναϊκός - Αστέρας

Πανιώνιος - Παναιτωλικός
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To Περού διέλυσε με 3-0 την 
κάτοχο του Κόπα Αμέρικα 
Xιλή στο Πόρτο Αλέγκρε 
και προκρίθηκε στον τελικό 
της διοργάνωσης, όπου θα 
αντιμετωπίσει τη Βραζιλία!

Ο
ταν το Περού γνώριζε την συ-
ντριβή με 5-0 από την Βραζι-
λία στην τελευταία αγωνιστι-
κή της φάσης ομίλων, έβλεπε 

κατάφατσα το φάσμα του αποκλεισμού 
και κανείς δεν έδινε μια δεκάρα για 
την ομάδα του Ρικάρντο Γκαρέ-
κα.
Διέψ ευσ ε ,  όμως,  τ ους 
πάν τ ε ς,  απέκλε ισε σ τα 
πέναλτι την Ουρουγουάη 
και με εμφατικό τρόπο την 
Χιλή (3-0), φτάνοντας στον 
τελικό της διοργάνωσης για 
πρώτη φορά μετά από 44 
χρόνια, κάνοντας (τρελά) όνειρα 
για τον τρίτο τίτλο της ιστορίας της, 
κατά σύμπτωση, κόντρα στην οικοδέ-
σποινα Βραζιλία (Κυριακή 7/7, 23:00).
Στο πρώτο ημίχρονο, το Περού έπνιξε 
την Χιλή με το πώς παρατάχθηκε στο 
«Γκρέμιο Αρένα» του Πόρτο Αλέγκρε. 
Διαρκής πίεση, συνεχές τρέξιμο και 
κυριαρχία που αιφνιδίασε πλήρως την 
κάτοχο των τελευταίων δύο τροπαίων, 
η οποία την Κυριακή θα αποχαιρετήσει 
τον θρόνο της.
Η ανωτερότητα του Περού είχε την 
ανταμοιβή της στο 20ό λεπτό, όταν ο 
Κρίστιαν Κουέβα έκανε την σέντρα, ο 
Αντρέ Καρίγιο πήρε την κεφαλιά και ο 
Εντισον Φλόρες νίκησε από κοντά τον 
Γκαμπριέλ Αριας.
Το γκολ επέτρεψε στο Περού να κλει-
στεί πίσω και να ψάξει την κόντρα, με 
την οποία και «σκότωσε» την Χιλή (38’), 
όταν ο Αριας έκανε λάθος έξοδο, ο 
Καρίγιο βρήκε τον Γιοσιμάρ Γιοτούν στο 
ύψος της μεγάλης περιοχής και αυτός με 
απεθείας σουτ έβαλε τις βάσεις για τον 
ιστορικό θρίαμβο των Περουβιανών.

Σφραγίδα Γκερέρο
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Χιλή τα έδωσε 
όλα, πίεσε, έχασε ευκαιρίες, αλλά ο 
Πέδρο Γκαγιέσε, ο οποίος στα προη-

μιτελικά απέκρουσε πέναλτι του Λουίς 
Σουάρες, κατέβασε ρολά.
Είχε και την τύχη σε μια φάση του 
Εδουάρδο Βάργκας που κατέληξε στο 
δοκάρι, προτού ο 35χρονος αρχηγός 
Πάολο Γκερέρο δώσει διαστάσεις θρι-
άμβου στο πρώτο λεπτό των καθυστε-
ρήσεων, ολοκληρώνοντας έναν κατα-
πληκτικό ομαδικό συνδυασμό.
Το… πάρτι, μάλιστα, δεν είχε τελειώ-
σει, αφού στο πέμπτο λεπτό των καθυ-
σ τερήσεων, ο Γκαγ ιέσε απέκρουσε 
πέναλτι «α λα Πανένκα» του Βάργκας. 

Στο «Μαρακανά», η Βραζιλία είναι 
το μεγάλο φαβορί, αλλά κανείς 

δεν δικαιούται να υποτιμή-
σει το Περού. Οσοι το έκα-
ναν, το πλήρωσαν.
ΧΙΛΗ: Αριας, Ισλα, Μεδέλ, 
Μαριπάν (89’ Καστίγιο), 
Μποσεζούρ, Αράν γκ ις, 

Πούλγκαρ, Βιδάλ, Φουεν-
σαλίδα (46’ Σαγάλ), Βάργκας, 

Σάντσες.
ΠΕΡΟΥ:  Γκαγ ιέσ ε ,  Αν τ βίνκουλα, 

Σαμπράνο, Αμπράμ, Τράουκο, Τάπια, 
Γιοτούν, Καρίγιο (71’ Πόλο), Κουέβα 
(80’ Μπαγιόν), Φλόρες (50’ Γκονσάλες), 
Γκερέρο.

Ο παίκτης της Κολομβίας που 
έχασε το τελευταίο πέναλτι δέ-
χεται απειλές για τη ζωή του!
Απειλητικά μηνύματα έχει δεχθεί ο Γου-
ίλιαμ Τεσίγιο της Εθνικής Κολομβίας 
μετά το χαμένο του πέναλτι στο ματς με 
τη Χιλή.
Η Κολομβία έμεινε εκτός στα πέναλτι 
από τη Χιλή στο Κόπα Αμέρικα με μοι-
ραίο παίκτη των Τεσίγιο στην ψυχο-
φθόρο διαδικασία.
Ο παίκτης της Εθνικής Κολομβίας μάλι-
στα μετά από αυτό δέχθηκε απειλητικά 
μηνύματα για τη ζωή του, κάτι που είχε 
συμβεί και πέρυσι στο Μουντιάλ με τον 
Κάρλος Σάντσες, ο οποίος είχε αποβλη-
θεί στο παιχνίδι με την Ιαπωνία.
«Ελπίζω να πάθεις ό,τι ο Εσκομπάρ», 
ήταν τα μηνύματα που έστειλαν στη 
σύζυγο του 29χρονου ποδοσφαιρι-
στή...
«Κανένας δεν ήθελε να το εκτελέσει και 
ο γιος μου πήρε την ευθύνη», δήλωσε ο 
πατέρας του Τεσίγιο.

αθλητικά

Απίστευτο Περού σε τελικό 
μετά από 44 χρόνια!

Ο 
Λιονέλ Μέσι ήταν απελπιστι-
κά μόνος, η Αργεντινή είχε δύο 
δοκάρια και η Βραζιλία με τους 
Γκάμπριελ Ζέσους, Φιρμίνο να 

έχουν γκολ και ασίστ, καθάρισε 2-0 το 
superclasico και πάει να πάρει το Copa 
America.
Τα βλέμματα ήταν στραμμένα πάνω του. 
Δεν ξεκίνησε καλά, αλλά στην πορεία 
προσπάθησε να δημιουργήσει, είχε 
κάποιες σούπερ ενέργειες, μόνιμα τέσσε-
ρις αντιπάλους γύρω του και ένα δοκάρι. 
Ο Λιονέλ Μέσι ήταν απελπιστικά μόνος 
του, η Αργεντινή με την κακή άμυνα στά-
θηκε άτυχη, βρίσκοντας δύο φορές στο 
σίδερο και η Βραζιλία που είχε σωστό 
πλάνο και απόλυτη ευστοχία μπροστά, 
έφτασε στο 2-0, ξόρκισε το φάντασμα 
του «Μινεϊράο» (σ.σ.: από το 7-1 της Γερ-
μανίας) και πάει στον τελικό για να κατα-
κτήσει το Copa America.
Ηρωες για τη Σελεσάο ο Γκάμπριελ 
Ζέσους και ο Φιρμίνο που είχαν αμφότε-
ροι γκολ και ασίστ, αλλά η τέλεια κίνηση 
στο ντέρμπι ανήκει στον Ντάνι Αλβες. 
Εκείνος ήταν που με σομπρέρο και no 
look pass, άνοιξε τον δρόμο για το 1-0, με 
τον Φιρμίνο να κερνάει τον Ζέσους (19’). 
Το αντίστροφο συνέβη στο 71’, στη φάση 
που κλείδωσε την 39η νίκη των Βραζι-
λιάνων στα 101 μεταξύ τους ματς (37 η 
Αργεντινή).
Ενδιάμεσα, η Αλμπισελέστε είχε οριζόντιο 
με κεφαλιά του Αγουέρο (30) και βολίδα 
του Μέσι (57’) στο δεξί δοκάρι. Η αναμέ-
τρηση είχε σκληρά μαρκαρίσματα, πάθος, 
ελάχιστες καθαρές φάσεις για γκολ και 
μεγάλη νικήτρια την ομάδα του Τιτέ, 
που δεν χάνει για όγδοη σερί φορά στο 
superclasico. Πλέον θα περιμένει αύριο 
να μάθει εάν θα παίξει για την κούπα με τη 
Χιλή ή το Περού. Οσο για τον Μέσι, πάντα 
υπάρχει ο φόβος να έχει εμφανιστεί για 
τελευταία φορά με το εθνόσημο…
Βραζιλία (Τιτέ): Αλισον, Μαρκίνιος (61’ 
Μιράντα), Τιάγκο Σίλβα, Ντάνι Αλβες, 
Αλεξ Σάντρο, Καζεμίρο, Αρτούρ, Κουτί-
νιο, Εβέρτον (46’ Γουίλιαν), Φιρμίνο, Γκα-
μπιέλ Ζέσους (80’ Αλαν)
Αργετινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Αρμάνι, 
Πετσέλα, Οταμέντι, Φόιτ, Ταλιαφίκο (86’ 
Ντιμπάλα), Παρέδες, Ντε Πάουλ (67’ Λο 
Σέλσο), Ακούνια (59’ Ντι Μαρία), Μέσι, 
Λαουτάρο Μαρτίνες, Αγουέρο.

Τρομερός Ντάνι Άλβες: «Εμείς 
χάνουμε όλοι μαζί, ο Μέσι... χά-
νει συνέχεια μόνος του»!
Ο Ντάνι Άλβες, έχοντας βιώσει τον Λιονέλ 
Μέσι και συνυπάρξει μαζί του στη Μπαρ-
τσελόνα, στάθηκε στο πλευρό του για τον 
τρόπο που εκλαμβάνεται κάθε ήττα της 
Αργεντινής και το βάρος που πέφτει πάνω 
στον αρχηγό της «αλμπισελέστε», μετά τον 
αποκλεισμό της ομάδας του Σκαλόνι στα 
ημιτελικά του Κόπα Αμέρικα! 
Ο Βραζιλιάνος μπακ έκανε ένα από τα 
καλύτερά του παιχνίδια στη μεγάλη 
«μάχη» με την Αργεντινή, την οποία η 
«σελεσάο» νίκησε με το τελικό 2-0 τα 
ξημερώματα της Τετάρτης για να διεκδι-
κήσει πλέον το τρόπαιο της φετινής διορ-
γάνωσης που διεξάγεται σε βραζιλιάνικο 
έδαφος. 
Ο Λιονέλ Μέσι και ο Σέρχιο Αγουέρο τα 
έβαλαν με τη διαιτησία λίγο μετά το ματς 
εκφράζοντας παράπονα για δυο πέναλτι, 
με τον αρχηγό της Αργεντινής να δηλώνει 
έξαλλος πως «οι Βραζιλιάνοι ελέγχουν τα 
πάντα...». 
Ξανά η κριτική αφορούσε περισσότερο 
τον Μέσι και λιγότερο τους συμπαίκτες 
του στην εθνική ομάδα, με τον Ντάνι 
Άλβες, αν και από την πλευρά των νικη-
τών, να κάνει τρομερές δηλώσεις στη 
Marca:
«Έχει δίκιο, ο διαιτητής είχε μεγαλύτερη 
νευρικότητα και από εμάς. Τον καταλα-
βαίνω τον Μέσι... Αν η Βραζιλία χάσει, 
εμείς πάντοτε χάνουμε όλοι μαζί. Αν χάσει 
η Αργεντινή, τότε όλοι θεωρούν ότι ο 
Μέσι έχασε μόνος του...». 

Ριτσάρλισον για Αργεντινή: «Α-
φήστε τους να διαμαρτύρονται»
Τόσο ο Κουν Αγουέρο, όσο και ο Λιονέλ 
Μέσι... έβραζαν μετά το τέλος του αγώνα 
με τη Βραζιλία, διαμαρτυρόμενοι για τις 
αποφάσεις. Ο Αγουέρο προσπαθούσε να 
καταλάβει τη μη χρησιμοποίηση του VAR, 
ενώ ο Μέσι τόνισε πως η Βραζιλία ελέγχει 
τα πάντα.  Τα λόγια αυτά δεν έμειναν ανα-
πάντητα από τον Ριτσάρλισον, ο οποίος 
έστειλε τα... βέλη πίσω, υποστηρίζοντας: 
«Τώρα είναι η στιγμή να παραπονεθούν. 
Αφήστε τους να μιλούν. Το σημαντικό 
είναι πως στον τελικό βρίσκεται η Βραζι-
λία. Αφήστε τους να διαμαρτύρονται για 
το υπόλοιπο της ζωής τους».

Ούτε τώρα ο Μέσι, στο 
τελικό η Σελεσάο
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Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ σήμερα αναφέρονται με τον δικό τους 
ξεχωριστό τρόπο στην τεράστια προσφορά του Νούνο Μοράις. Αναλυτικά η  
ανάρτησή του ΠΑΝΣΥΦΙ ΑΠΟΕΛ:
«Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαρραλέος, αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που 

χάνεις».. 
Και εμείς έτσι θα σε αποχαιρετήσουμε ΑΡΧΗΓΕ, με θάρρος, αλλά με βουρκωμένα τα 
μάτια… Ήταν το καλοκαίρι του 2007 όταν έφθασε στην Κύπρο για λογαριασμό του 
Θρύλου ο άσημος τότε 23χρονος Πορτογάλος Νούνο Μοράις. Το μόνο που γνωρί-
ζαμε μέχρι τότε για αυτόν ήταν ένα σύντομο πέρασμα από την Τσέλσι. Που να ξέραμε 
και εμείς αλλά και εσύ ρε Νούνο, ότι θα γραφόσουν στην ένδοξη ιστορία του ΑΠΟΕΛ 
ως ο πολυτιμότερος παίκτης όλων των εποχών…
Τα πρώτα βήματα του Νούνο στον Αρχάγγελο ήταν δύσκολα. Μετά το κάζο με την 
Μπάτε, το ίδιο καλοκαίρι, οι «ειδήμονες» της τότε εποχής σκάρταραν με συνοπτικές 
διαδικασίες τον Νούνο Μοράις παραγκωνίζοντας τον (αξιοσημείωτο πως η θέση 
που τον έβαλαν να αγωνίζεται ήταν δεξί μπακ!!!). Όλοι μας, από τον πρώτο μέχρι 
τον τελευταίο, περιμέναμε να τελειώσει η χρονιά για να φύγει «ο συκλάρης του 
Ντρογκμπά» , «η πατάτα της Πορτογαλίας». Τα πράγματα όμως πήραν απρόσμενη 
τροπή… Είτε λέγεται θέλημα θεού, είτε παιχνίδι της μοίρας, είτε μάτι του Ιβάν Γιοβά-
νοβιτς…
Ήταν άνοιξη του 2008 όταν το ΑΠΟΕΛ αντιμετώπιζε στα ημιτελικά του Κυπέλλου 
τους αιώνιους. Κατά την διάρκεια του αγώνα τραυματίζεται σοβαρά ο προηγούμενος 
μεγάλος αρχηγός, Μαρίνος Σατσιάς και οι πολλές αγωνιστικές απουσίες της μέρας 
εκείνης ανάγκασαν τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να επιστρατεύσει στη θέση τον Μοράις… Ο 
Νούνο έκανε απρόσμενα μια πολύ καλή εμφάνιση και μετά από λίγες βδομάδες στον 
τελικό Κυπέλλου με την Ανόρθωση ηγήθηκε της ομάδας στη νίκη με 2-0 πετυχαίνο-
ντας και ένα εξαιρετικό γκολ…. Αυτή θα ήταν μόνο η αρχή…
Τα επόμενα χρόνια γράφτηκαν οι πιο χρυσές σελίδες στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ. Επι-
κές ευρωπαϊκές προκρίσεις, είσοδο για πρώτη φορά σε ομίλους του Τσαμπιονς Λιγκ, 
πρωταθλήματα απέναντι στην ομάδα της τότε κυβέρνησης, το έπος του 2012, ποδο-
σφαιρικοί διασυρμοί άλλων μεγάλων κυπριακών ομάδων, εφτά συνεχόμενα πρωτα-
θλήματα, ανεπανόρθωτα ψυχολογικά προβλήματα της μισής Κύπρου και τόσα άλλα. 
Όλα αυτά είχαν μπροστάρη και βασικό υπαίτιο ένα άνθρωπο, τον Νούνο Μοράις.
Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Το ανεξίτηλο πάθος σου για το γαλαζοκίτρινο έμβλημα 
δεν θα ξεχαστεί όσα χρόνια και αν περάσουν. Στο μοντέρνο ποδόσφαιρο όπου οι 
ποδοσφαιριστές ψάχνουν μια κάμερα για να δείξουν τους κοιλιακούς τους, εσύ ερχό-
σουν να πανηγυρίσεις με τους ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ. Ερχόσουν με τη ψυχή σου να πανηγυρί-
σεις εκεί, μπροστά στη Νότια, ακόμα και όταν εμείς λείπαμε από τη φυσική μας θέση. 
Άλλοι αφιερώνουν τα γκολ τους σε περιστασιακές γκόμενες, εσύ τα αφιέρωνες «στα 
αδέρφια όλα» που και εκείνα τώρα, από εκεί ψηλά, είναι βουρκωμένα που σε απο-
χαιρετούμε…
Τι να σου πούμε τώρα κει εμείς ρε ΑΡΧΗΓΕ; Ευχαριστώ;;; Ένα ευχαριστώ είναι πολύ 
λίγο για να εκφραστούν όλα αυτά που έχουμε στη καρδιά μας για σένα. Θα σου 
πούμε ότι ΣΕ ΑΓΑΠΑΜΕ και σύντομα θα σε τιμήσουμε όπως αρμόζει στον μεγαλύ-
τερο ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ όλων των εποχών. Ίσως, κάποιοι κατά καιρούς να 
σε πίκραναν όμως να ξέρεις οι ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ήταν και θα είναι πάντα δίπλα σου, ανα-
γνωρίζοντας πόσα προσέφερες σε αυτή την ιδέα που είμαστε στρατευμένοι να υπη-
ρετούμε. Κάποιοι λένε πως κέρδισες πολλά λεφτά από το ΑΠΟΕΛ. Το σημαντικότερο 
όμως που κέρδισες, δεν αντικαθίσταται ούτε με όλα τα εκατομμύρια του κόσμου. 
Κέρδισες μια θέση στην καρδιά μας. Στην Ιστορία και στη συνείδηση μας πήρες θέση 
δίπλα από τον Ίαν Μουρς, δίπλα από τον Πάνο Μάρκοβιτς, δίπλα από τον Ανδρέα 
Στυλιανού…. Δίπλα από όλους τους θρύλους του ΑΠΟΕΛ, ζώντες και νεκρούς, παλαι-
ούς και σύγχρονους…
Δεν θα ξεχαστείς ποτέ ΑΡΧΗΓΕ. Θα λέμε περήφανα στους μελλοντικούς ΑΠΟΕΛΙ-
ΣΤΕΣ ,ότι εμείς «ζήσαμε στην εποχή του Μοράις». Η ιδέα του ΑΠΟΕΛΙΣΜΟΥ, δεν 
ξεχνιέται ,ούτε καθυποτάσσεται, από καμία κυβέρνηση, από κανένα κόμμα. Και εσύ 
έγινες με το σπαθί σου κομμάτι της ιδέας αυτής.
Τι κι αν περάσουν τα χρόνια, τι κι αν περάσουν οι δεκαετίες, όταν θα έρχονται οι ώρες 
που θα αναπολούμε τα παλιά, οι μνήμες θα βγαίνουν αυθόρμητα από τα χείλη μας…
«ΩΩΩ ΝΟΥΝΟ ΜΟΡΑΙΣ».

Ο ΑΠΟΕΛ ηττήθηκε με 0-1 από την Ζίλινα 
στο δεύτερο του φιλικό επί Αυστριακού 
εδάφους. Το γκολ σημειώθηκε στο 68’ με 
σουτ εκτός περιοχής.

Γ
ια τους γαλαζοκίτρινους αγωνίσ τηκαν 
οι :Belec, Γκέντσογλου (Μακρής 72’), De 
Vincenti, Tamari, Mati’, Βούρος (Μερκής 
72’), Lafrance, Ιωάννου, Jakoli, Bezjak (Α-

ντωνίου 72’), Mihajlovic ( 78’ Ζοαζίνιο)
Ο Tραμετσάν ι δοκίμασε νέα πρόσωπα και 
συστήματα ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων 
στην Ευρώπη. Μάλιστα βασικοί αγωνίστηκαν 
και οι νέοι Μάτιτς, Μιχαΐλοβιτς και Μπέλετς. 
Ο τελευταίος αγωνίστηκε όλο το 
παιχνίδι ενώ οι δυο πρώτοι 
για περίπου 75 λεπτά.
Επίσης έπαιξε ο Ζοαοζί-
ν ιο ο οποίος μπήκε σ τη 
θέση του Μιχαΐλοβιτς στο 
78’. Ο Άλεφ ντος Σάντος, 
δεν αγωνίστηκε καθόλου 
όπως και ο Χαλέν ιους. Ο 
Ιταλός τεχνικός όμως έβαλε 
σ το παιχν ίδι γ ια ένα 20λεπτο 
τους Μηνά Αντωνίου και Μακρή.

Εξέλιξη με Καζού!
Εξέλιξη προκύπτει με το μέλλον του Καζού στη 
Σάντος.
Ο Καζού άφησε ικανοποιημένο τον Σαμπάολι, 
ο οποίος ζήτησε την παραμονή του. Ωστόσο 
όπως αναφέρουν οι Βραζιλιάνοι ο αριστερός 
οπισθοφύλακας αρνήθηκε δύο προτάσεις για 
ανανέωση του συμβολαίου του, μάλιστα όπως 
αναφέρεται ο ποδοσφαιριστής είναι δυσαρε-
στημένος από την εξέλιξη που είχαν οι δια-
πραγματεύσεις της Σάντος με τον ΑΠΟΕΛ.

Ανακοινώθηκε ο Εστρέλα
Το νέο σταθμό της ποδοσφαιρικής του καριέρα, 
βρήκε ο Εστρέλα.
Ο μέσος από την Ανγκόλα που θα τον θυμό-
μαστε για την περίεργη κόμη του, ανακοινώ-
θηκε από την Άβες. Ο Εστρέλα υπέγραψε συμ-
βόλαιο τριετούς διάρκειας με τους Πορτογά-
λους και στις πρώτες του δηλώσεις ο 23χρόνος 
δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, τονίζοντας 
πως θέλει να μείνει για χρόνια εκεί.

Η νέα σπουδαία κίνηση της ΑΕΚ!
Την 1η Σεπτεμβρίου παραδίδεται για χρήση το 

νέο ιδιόκτητο γήπεδο Aκαδημίας της ΑΕΚ Λάρ-
νακας.
Οι «κιτρινοπράσινοι» προχώρησαν εμπρά-
κτως στην ανοικοδόμηση των Ακαδημιών με 
την στελέχωση των τμημάτων υποδομής και 
πλέον είναι κοντά στην ολοκλήρωση της σπου-
δαίας κίνησης με το νέο γήπεδο.
Δίπλα στα Δικαστήρια στην Λεωφόρο Αρτέμι-
δος βρίσκεται το νέο γήπεδο της σκαλιώτικης 
ομάδας, ενώ υπάρχουν επιπλέον 2000 τετρα-
γωνικά μέτρα ως επιπρόσθετος χώρος για πρα-
κτική άσκηση των ποδοσφαιριστών.
Πρόκειται γ ια γήπεδο με σύγχρονες εγκα-
τασ τάσε ις  που λίγε ς ομάδε ς έ χουν σ την 
Κύπρο. Σύγχρονα αποδυτήρια, ν τους, φωτι-
σμός, ασφαλείς χώροι στάθμευσης, γραφεία, 
ιατρεία.

Στο νέο γήπεδο των Λαρνακέων θα προπονού-
νται οι ομάδες U13, U14, U15 της ΑΕΚ, σε μια 
περιοχή δίπλα στο αστικό δάσος, σε έναν 
πανοραμικό χώρο απέναντι από την Αλυκή 
όπου οι ποδοσφαιριστές θα αθλούνται και 
θα απολαμβάνουν τις ομορφιές της φύσης.

Υπό τον κύριο Αυξέντη Ευαγγέλου, μέλος 
του Δ.Σ της ΑΕΚ, τα έργα βρίσκονται σε πλήρη 

εξέλιξη και αναμένεται ότι την 1η Σεπτεμβρίου 
θα ξεκινήσουν τα τμήματα της Ακαδημίας που 
αναφέραμε πιο πάνω να μεταφέρονται σ τη 
Λεωφόρο Αρτέμιδος.
Να σημειωθεί ότι στο γήπεδο επί της Λεωφό-
ρου Αρτέμιδος η ΑΕΚ θα υποδέχεται ομάδων 
ξένων χωρών που θα έρχονται στην Κύπρο για 
προετοιμασία, κυρίως την χειμερινή περίοδο.

«Πράσινος» ο Φράνσις Ουζόχο
Νέα μεταγραφική κίνηση για την Ομόνοια Λευ-
κωσίας.
Η επίσημη ενημέρωση:
«Ανακοινώνουμε πως έχει επιτευχθεί συμφω-
νία για την απόκτηση του 20χρονου διεθνούς 
Νιγηριανού τερματοφύλακα, Francis Uzoho, 
υπό τη μορφή δανεισμού από την Deportivo 
La Coruna.
Αγωνίστηκε στην πρώτη και δεύτερη ομάδα 
της Deportivo La Coruna και ως υποσχετική 
στην Elche και Ανόρθωση. Είναι εν ενεργεία 
διεθνής σ την εθν ική ανδρών της πατρίδας 
του, καταγράφοντας μέχρι στιγμής 13 συμμε-
τοχές. Το 2013 είχε κατακτήσει το Παγκόσμιο 
Κύπελλο U17.
Καλωσορίζουμε τον Francis Uzoho στην οικο-
γένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε κάθε 
επιτυχία!»

αθλητικά
ΑΠΟΕΛ-Ζίλινα 0-1

Ήττα στο δεύτερο φιλικό
ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ. ΑΠΟΕΛ: «Νούνο 
Μοράις πήρες θέση δίπλα 
σε Μουρς και Μάρκοβιτς»
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αθλητικά

Παναθηναϊκός: «Τελειώνει» του Στρέλνιεκς, 
τα είπε και τα... ξαναλέει με Θανάση

Την ώρα που ο Γιάνις Στρέλνιεκς είναι έτοιμος να υπογράψει στον Παναθηναϊκό, η πρώτη 
επαφή με την πλευρά του Θανάση Αντετοκούνμπο αποδείχθηκε... άκαρπη. 

Τ
ις τελευταίες ώρες, οι «πράσινοι» έκα-
ναν... δυναμικό μπάσιμο για την απόκτη-
ση του Λετονού γκαρντ, ο οποίος έχει κα-
λυφθεί από την πρόταση και είναι έτοιμος 

να «κλείσει» το deal με τους νταμπλούχους. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του gazzetta.gr από 
τη πλευρά του παίκτη, ο ίδιος έχει εκφράσει την 
επιθυμία του σε άτομα του φιλικού του περι-
βάλλοντος να συνεχίσει την καριέρα του στον 
Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ και δεν αποκλείεται να 
«τελειώσει» οριστικά το θέμα μέσα στις επόμε-
νες ώρες. Αυτή τη στιγμή η πρόταση των «πρα-
σίνων» είναι η καλύτερη που έχει στα χέρια του 
και γι’ αυτόν τον λόγο παρουσιάζεται έτοιμος να 
την αποδεχτεί. Βέβαια σε περιπτώσεις που τα 
πάντα μπορεί να «χαλάσουν» από τη μία μέρα 
στην άλλη, πάντα πρέπει να υπάρχει και κάποιο 
«παράθυρο» ανοικτό, πολλώ δε μάλλον 
από την στιγμή που τον Λετονό θέλουν 
άλλες δύο ομάδες της EuroLeague. 
Αντίθετα, τα πράγματα δεν... κύλη-
σαν και τόσο καλά όσον αφορά 
την επαφή που είχαν οι «πράσι-
νοι» με τον Θανάση Αντετοκούν-
μπο! Και αυτό διότι παρατηρή-
θηκε διαφορά σ το οικονομικό 
μεταξύ των δύο πλευρών χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι ο παίκτης δεν 
πρόκειται να συνεχίσει την καριέρα 
του στον Παναθηναϊκό. Μέσα στα επόμενα 
24ωρα θα υπάρξει και νέα επαφή προκειμένου 
να «γεφυρωθεί» το (μεγάλο) οικονομικό χάσμα 
και να επέλθει (τελικά) η συμφωνία. Άλλωστε 
είναι ένας παίκτης που θέλει ο Αργύρης Πεδου-
λάκης, στον Παναθηναϊκό υπάρχει η διάθεση 
της ανανέωσης, αλλά οι «πράσινοι» δεν πρό-
κειται να υπερβούν κατά πολύ τα οικονομικά 
τους όρια.  Να σημειωθεί, επίσης, ότι δεν παίζει 
ρόλο το γεγονός που ο Θανάσης Αντετοκούνμπο 
δεν βρίσκεται στο summer league των Μπακς, 
αφού παραμένει ανοικτό ακόμα το ενδεχόμενο 
να μετακομίσει στο Ουισκόνσιν...

Τέλος ο Τσαϊρέλης από τον Προμηθέα
Η ομάδα της Πάτρας ευχαρίστησε τον Μιχάλη 
Τσαϊρέλη για τη συνεργασία τους και τον απο-
δέσμευσε.
Ο Έλληνας σέντερ δε θα συνεχίσει στον Προμη-
θέα και πλέον αναζητά την επόμενη ομάδα της 
καριέρας του.

Η ανακοίνωση του Προμηθέα αναφέρει, «Η ΚΑΕ 
Προμηθέας Πάτρας ανακοινώνει τη λήξη της 
συνεργασίας της με τον αθλητή Μιχάλη Τσαϊρέλη.
Ο Μιχάλης αγωνίστηκε στον Προμηθέα τη σεζόν 
2018-19 και συνέβαλε τα μέγιστα στην ομάδα, 
τόσο στο φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι και την πρό-
κριση της ομάδας στο Top 16 του BCL, όσο και 
στη συμμετοχή της στους Τελικούς της Basket 
League.
Τη σεζόν 2018-19 είχε μ.ό. 5,15 πόντους σε 33 
παιχνίδια (170 σύνολο), 48,15% στα δίποντα, 
39,13% στα τρίποντα και 73,58% στις βολές.
Θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε για τη συνει-
σφορά του στην ομάδα. Του ευχόμαστε καλή 
συνέχεια στην καριέρα του και κάθε επιτυχία! 
Θα παραμένει πάντα μέλος της οικογένειας του 
Προμηθέα».

Επίσημο του Χολ στον Προ-
μηθέα Πάτρας!

Ο Λάνγκστον Χολ θα συνεχίσει να 
φορά την φανέλα του Προμηθέα, 
όπως ανακοίνωσε και επίσημα η 
ομάδα της Πάτρας.
Αναλυτικά:
«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας ανα-

κοινώνει την επέκταση της συνερ-
γασίας της με τον Langston Hall 

και γ ια την νέα αγωνιστική χρονιά 
2019-20. Ο 28χρονος guard, που πρωτα-

γωνίστησε με τη φανέλα του Προμηθέα τόσο 
στην Betshop.gr Basket League, όσο και στο 
Basketball Champions League κατά την αγω-
νιστική περίοδο 2018-19, θα παραμείνει στην 
οικογένεια του Προμηθέα για 2η χρονιά.
 Ο Λάνγκστον Χολ αγωνίστηκε συνολικά σε 28 
παιχνίδια του πρωταθλήματος, σκοράροντας 
κατά μέσο όρο 7,9 πόντους ανά αγώνα και είχε 
4,1 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 0,8 κλεψίματα και 9,6 
στην αξιολόγηση κατά μέσο όρο ανά αγώνα. 
Μάλιστα, στα play-off μέσω των οποίων ο Προ-
μηθέας κατέκτησε την 2η θέση στο Πρωτάθλημα 
της Basket League ο Χολ αναδείχθηκε 3ος σκό-
ρερ, 2ος σε αξιολόγηση και ήταν 1ος σε ασίστ, 
εύστοχα τρίποντα και ποσοστό ευστοχίας στα 
τρίποντα (51,4%) για την ομάδα της Πάτρας, 
ενώ αξίζει ν’ αναφερθεί πως είναι ο παίκτης 
του Προμηθέα που αναδείχθηκε περισσότερες 
φορές (5) MVP της ομάδας στο Ελληνικό Πρω-
τάθλημα».

Στην Αθήνα ο Μπλατ για να 
συνεχίσει τον σχεδιασμό

Ο 
60άχρονος τεχνικός 
του Ολυμπιακού θα 
συναντηθεί την Πέ-
μπτη (04/07) με τους 

Αγγελόπουλους για να προ-
γραμματίσουν τα επόμενα βή-
ματα. 
Οι Πειραιώτες έχουν αποκτή-
σει δύο παίκτες μέχρι τώρα 
(Κόνιαρης, Πάντερ), συζητούν 
με άλλους δύο (Πολ, Έβανς) και 
έτσι θέλουν να προχωρήσουν 
ακόμη πιο πέρα τον μεταγρα-
φικό σχεδιασμό τους.
Ο Ντέιβιντ Μπλατ από την Βαρ-
κελώνη όπου βρίσκεται για 
υποχρεώσεις της Euroleague, 
θα ταξιδέψει αύριο στην Αθήνα 
προκειμένου να συναντήσει 
τους Παναγιώτη και Γιώργο 
Αγγελόπουλο.
Σκοπός της συνάντησης θα είναι 
να καθοριστούν τα επόμενα 
βήματα του σχεδιασμού είτε 
αφορά προσθήκες είτε αφαιρέ-
σεις.
Να υπενθυμίσουμε πως αύριο 
είναι η καταληκτική ημερομηνία 
για τον Μπόγρη και μεθαύριο 
για το ΛεΝτέι.
Ο Μπλατ δεν αποκλείεται να 
γνωρίσει από κοντά και τον 
Κέβιν Πάντερ ο οποίος έφτασε 
το πρωί στην Ελλάδα.

Ολυμπιακός: Επίσημα 
στα «ερυθρόλευκα» ο 
Κόνιαρης!
Παίκτης του Ολυμπιακού με 
κάθε επισημότητα είναι ο Αντώ-
νης Κόνιαρης, καθώς η «ερυ-
θρόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε την 
απόκτηση του Έλληνα γκαρντ 
για τα επόμενα τρία χρόνια.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπι-
ακός:
«H KAE Ολυμπιακός ανακοι-
νώνει τη συμφωνία της με τον 
Αντώνη Κόνιαρη.
 Ο 22χρονος πλέι μέικερ θα 
είναι κάτοικος Πειραιά για τα 
επόμενα τρία χρόνια.
 Το who is who…
Γεννήθηκε: 30/09/1997
Υπηκοότητα: Έλληνας
Ύψος: 1.91

Θέση: Πλέι μέικερ
Προηγουμενες ομάδες: ΠΑΟΚ 
(2013-14 και 2016-2019), Πανα-
θηναϊκός (2014-2016)
Οι περσινοί αριθμοί του…
Στην Basket League σε 26 αγώ-
νες είχε μέσο όρο 18:13 λεπτά 
συμμε τοχής, 4.8 πόν τους 
(76.1% στις βολές, 34.4% στα 
δίποντα, 34.7% στα τρίποντα), 2 
ριμπάουντ και 2.8 ασίστ.
Στο Champions League σε 16 
αγώνες είχε μέσο όρο 17:09 
λεπτά συμμετοχής, 5.7 πόντους 
(62.5% στις βολές, 52.2% στα 
δίποντα, 50.0% στα τρίποντα), 
2.5 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ ανά 
παιχνίδι.
Διακρίσεις
Συλλογικές
Κυπελλούχος Ελλάδος (2015, 
2016)
Εθνική Ομάδα
Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπά-
σκετ Νέων Ανδρών (2017)
Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρω-
μπάσκετ Παίδων (2013)
Ατομικές
Καλύτερος νέος παίκτης του 
ελληνικού πρωταθλήματος 
(2017, 2018).
Μέλος της καλύτερης πεντάδας 
του Ευρωμπάσκετ το 2017.»

Ο Ολυμπιακός ανακοί-
νωσε τον Κέβιν Πάντερ
Ο Κέβιν Πάντερ είναι παίκτης 
του Ολυμπιακού με την ΚΑΕ να 
ανακοινώνει τον παίκτη.
Οι «ερυθρόλευκοι» πραγματο-
ποίησαν την πρώτη μεταγραφή 
τους αφού πρόσθεσαν στο 
ρόστερ τους τον MVP του περ-
σινού BCL.
Ο Κέβιν Πάντερ είναι παίκτης 
του Ολυμπιακού με τον Αμε-
ρικανό να εξαργυρώνει την 
πολύ καλή του παρουσία με τη 
φανέλα της Βίρτους Μπολόνια.
Ο νέος παίκτης των «ερυθρό-
λευκων» είναι γνωστό στο 
ελληνικό κοινό αφού αγωνί-
στηκε στο Λαύριο και εν συνε-
χεία στην ΑΕΚ με την οποία 
κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας 
και το BCL.
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SPORTS
5 Iουλίου 2019

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε Φερέιρα 
για τρία χρόνια 

www.hellasnews-radio.com

σελ. 61
Ούτε τώρα ο Μέσι, στο 
τελικό η Σελεσάο σελ. 68


