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Μην το βάζεις 
ποτέ κάτω.

Πολλές φορές 
το τελευταίο 
κλειδί είναι 
αυτό που 

ανοίγει την 
πόρτα!
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ZHTOYNTAI ΓΑΜΠΡΟΙ, ΝΥΦΕΣ… ΚΑΙ 
ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώ-

στριες,

Εύχομαι να σας βρίσκω κι αυτήν την 

εβδομάδα με υγεία και με ένα πρό-

βλημα λιγότερο, εάν κάποιος έχει 

ψιλοπροβληματάκια, αλλά το κυριότερο υγεία 

να μην πονάει και να μην υποφέρει κανείς. Ο 

Θεός να σας έχει καλά!

Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι πολλά παιδιά 

Ελληνοκαναδεζόπουλα, αγόρια και κορίτσια, 

βρίσκουν την αγάπη, τον έρωτα, τον άνθρωπο 

των ονείρων τους στην Ελλάδα μας, με μια γνω-

ριμία στο χωριό, την πόλη ή το νησάκι των 

γονιών και των παππούδων. Πραγματικά είναι 

κάτι που εμένα με γεμίζει βλέποντας πως ο έρω-

τας δεν κοιτάζει πατρίδες κι αποστάσεις, αρκεί 

φυσικά να υπάρχει ευχάριστο τέλος όπως στις 

παλιές ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες. 

Έτσι, λοιπόν, ακούω σε διάφορες εκδηλώ-

σεις τον χειμώνα γονείς να ονειρεύονται και να 

λένε «άντε να πάμε παιδί μου διακοπές στην 

Ελλάδα να βρεις κανένα καλό παιδί (ή κοπέλα) 

να παντρευτείς γιατί εδώ παντρεύτηκες την δου-

λειά σου…», το αιώνιο παράπονο των γονιών 

που βλέποντας τα χρόνια να περνούν και τα βλα-

στάρια τους να μην αποφασίζουν να κάνουν 

οικογένεια, τους ζώνουν τα φίδια. Τι θα γίνει ρε 

παιδιά; Στο ράφι θα μείνουν και ένα σωρό άλλες 

ανησυχίες που έχουν ακόμη περισσότερο οι 

γεννημένοι στην Ελλάδα που έκαναν οικογένεια 

εδώ στον Καναδά. Αλλά τα παιδιά τους δεν είναι 

υπέρ του γάμου και της οικογένειας. Αλήθεια 

ΓΙΑΤΙ;

Ίσως γιατί τα παιδιά βλέποντας τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν στα χρόνια μας οι δεσμοί 

και οι γάμοι αποφεύγουν… το ποτήριον τούτο… 

Λοιπόν, δεν ξέρω που θα καταλήξει αυτή η 

ΜΟΔΑ. Μπορεί ο νέος να αποφεύγει τις σοβα-

ρές υποχρεώσεις που έχει όταν αναλαμβάνει να 

κάνει οικογένεια, αλλά εάν τα χρόνια περάσουν 

η μοναξιά ίσως να σου πει «στερνή μου γνώση 

να σ’είχα πρώτα». 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ και γιατί όχι ΚΑΛΑ ΣΤΕ-

ΦΑΝΑ.

Θανάσ ης  Κ ουρ τέσ ης
Εκδότης /Παραγωγός
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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Χαλκιδική - Στους 7 οι 
νεκροί από τη φονική κακοκαιρία

Α
νεβαίνει η λίστα θανάτου στη Χαλκιδική, καθώς 
εντοπίστηκε ένας ακόμη νεκρός. Σύμφωνα με μέ-
λος της ομάδας των διασωστών, μια σορός ενός 
άντρα εντοπίστηκε 6 ναυτικά μίλια από την ακτή, 

ανάμεσα στη Σωζόπολη και στη Νέα Καλλικράτεια. H σο-
ρός ταυτοποιήθηκε και όπως έγινε γνωστό από το Λιμενι-
κό ανήκει στον 62χρονο ψαρά που παρέμενε αγνοούμε-
νος από το βράδυ της Τετάρτης, μετά τη φονική κακοκαι-
ρία που έπληξε τη Χαλκιδική. Έτσι οι νεκροί αυξάνονται 
στους επτά. 
Πιο συγκεκριμένα, μια γυναίκα και ένα παιδί ηλικίας οκτώ 
ετών έχασε τη ζωή της στα Νέα Πλάγια. Δύο ακόμη θάνατοι 
καταγράφηκαν στη Σωζόπολη. Τα ορμητικά νερά παρέσυ-
ραν το τροχόσπιτο στο οποίο διέμενε ένα ζευγάρι. Μεγά-
λης έκτασης καταστροφές έχουν σημειωθεί σε αρκετές 
περιοχές του πρώτου ποδιού της Χαλκιδικής. Δύο ακόμη 
νεκροί έχουν αναφερθεί στην Ποτίδαια Χαλκιδικής.
Πιο αναλυτικά, μία γυναίκα από τη Ρουμανία και το ηλι-
κίας 8 ετών παιδί της σκοτώθηκαν στη Νέα Πλάγια, δύο 
Ρώσοι έχασαν τη ζωή τους στη Νέα Ποτίδια και άλλοι δύο 
στη Σωζόπολη, όπου παρασύρθηκαν μαζί με το τροχό-
σπιτό τους.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 54χρονη Ρουμάνα 
και ο γιος της ήταν σε ταβέρνα όπου έπεσε η στέγη, τραυ-
ματίζοντας τους θανάσιμα, ενώ τραυματίστηκαν κι άλλα 
άτομα.
Στην Ποτίδαια ο άνδρας και το παιδί του καταπλακώθη-
καν από δέντρο στο ύψος του Potidaia Palace και έχασαν 
τη ζωή τους.
Στη Σωζόπολη υπήρξε ανατροπή τροχόσπιτου όπου επέ-
βαιναν τέσσερα  άτομα με ένα ζευγάρι ηλικιωμένων από 
την Τσεχία, το παιδί τους να τραυματίζεται σοβαρά και ο 
19χρονος εγγονός να αποφεύγει τον κίνδυνο για τη ζωή 
του.
Συνολικά έχουν απεγκλωβιστεί 20 άτομα, ενώ ο αριθμός 
των τραυματιών είναι πάνω από 100, με τους δύο να χαρα-
κτηρίζονται σε σοβαρή κατάσταση.
Τα ορμητικά νερά έχουν παρασύρει σε παραλιακά σημεία 
πολλά οχήματα. Δέντρα ξεριζώθηκαν, ομπρέλες και καρέ-
κλες από παραλιακά μαγαζιά έχουν βρεθεί στη θάλασσα. 
Στην Ποτίδαια, ο αέρας ξερίζωσε την οροφή ενός βενζινά-
δικου.
Μεγάλες καταστροφές στο παραλιακό μέτωπο της Ν.Καλ-
λικράτειας. Χωρίς ρεύμα παραμένουν Κασσάνδρα και 
Σιθωνία. Δέντρο έπεσε στο επαρχιακό δίκτυο Μεταμόρ-
φωσης-Νικήτης και έκοψε την κυκλοφορία. Η κυκλοφο-
ρία διεξάγεται με δυσκολία λόγω πεσμένων δέντρων στην 

περιοχή Κοβιού και μεταξύ Ν.Μαρμαρά και Πόρτο Καρράς.
Αρκετοί είναι και οι τραυματίες που έχουν μεταφερθεί 
στα νοσοκομεία της περιοχής. Το σκηνικό συνθέτουν ξερι-
ζωμένα δέντρα, αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα, ενώ οι 
ζημιές είναι ανυπολόγιστες.
Οι άνεμοι που έπληξαν την περιοχή είχαν ταχύτητα πάνω 
από 100 χιλιόμετρα την ώρα! 
Οι έξι ταυτοποιημένοι νεκροί είναι: Μία γυναίκα από τη 
Ρουμανία, 54 ετών και ο 8χρονος γιος της, οι οποίοι έτρω-
γαν σε ταβέρνα στη Νέα Πλάγια, όταν ο τυφώνας παρέ-
συρε το στέγαστρο κάτω από το οποίο βρίσκονταν στην 
παραλία. Αποτέλεσμα η γυναίκα να καταπλακωθεί από το 
στέγαστρο ενώ μαρτυρίες θέλουν τον 8χρονο να έχασε τη 
ζωή του όταν ο αέρας τον σήκωσε ψηλά και τον πέταξε με 
δύναμη στην απέναντι τζαμαρία ενώ προσπαθούσε να τρέ-
ξει για να σωθεί! Ένας Ρώσος πατέρας και ο μόλις δύο ετών 
γιος του περνούσαν σε περιοχή που είχε δέντρα στη Νέα 
Ποτίδαια και καταπλακώθηκαν. Και δύο ηλικιωμένοι από 
την Τσεχία, ηλικίας 72 και 70 ετών, που σκοτώθηκαν μέσα 
στο τροχόσπιτό τους, το οποίο σήκωσε ο αέρας!

Μία γυναίκα 72 ετών είναι η πιο σοβαρά τραυματισμένη. 
Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου 
και σύμφωνα με πληροφορίες η κατάστασή της είναι κρί-
σιμη, καθώς φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. 
Συνολικά, το πρωί της Πέμπτης, 23 άτομα νοσηλεύονται σε 
νοσοκομεία της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης. Ανά-
μεσά τους και πέντε παιδιά που νοσηλεύονται στο νοσο-
κομείο Γεννηματάς.  Πρόκειται για τέσσερα κορίτσια και 
ένα αγόρι, ηλικίας από 3,5 έως 13 ετών, όλα Ελληνόπουλα 
εκτός από ένα κορίτσι από τη Σερβία, που τραυματίστηκαν 
από αιωρούμενα αντικείμενα λόγω της θεομηνίας και μετα-
φέρθηκαν στο νοσοκομείο από τις περιοχές Φλογητών και 
Νέων Πλάγιων Χαλκιδικής. Ενα παιδί χρειάστηκε να χει-
ρουργηθεί λόγω τραύματος στο κεφάλι, αλλά πλέον νοση-
λεύεται όντας εκτός κινδύνου. Τα υπόλοιπα παιδιά έχουν 
θλαστικά τραύματα και δεν αντιμετωπίζουν κάτι σοβαρό.
Αναλυτικά: Μέχρι τη μία το μεσημέρι  είχαν  μεταφερθεί 
στα νοσοκομεία Πολυγύρου, «Παπανικολάου», «Γεννημα-
τάς» και στο Κέντρο Υγείας Μουδανιών περίπου 120 πολί-
τες, είτε με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, είτε με δικά τους μέσα.
Από αυτούς:
9 τραυματίες νοσηλεύονται στο «Παπανικολάου», εκ των 
οποίων μία γυναίκα διασωληνωμένη στη ΜΕΘ
12 τραυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Πολυγύρου
5 παιδιά νοσηλεύονται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» με 
ελαφρά τραύματα
Υπό το συντονισμό του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, 
το ΕΚΕΠΥ σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, έχει 
θέσει από χθες σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας όλα 
τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Βορείου Ελλάδας, 
τα οποία υποδέχονται πολίτες για την παροχή των πρώτων 
βοηθειών.

Μάχη με το χρόνο μετά τον εφιάλτη
Την ίδια ώρα, οι αρχές δίνουν μάχη για να αποκατασταθεί 
η ηλεκτροδότηση, ενώ προβλήματα υπάρχουν και με το 
νερό. Υπουργοί της κυβέρνησης βρέθηκαν στην περιοχή 
για να συντονίσουν τις προσπάθειες, κι ενώ ο νομός έχει 
κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Την επόμενη 
μέρα της καταστροφής δίνεται μάχη με το χρόνο για την 
όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση των υποδομών, 
ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού, αφού σήμερα, πολ-
λοί τουρίστες επέλεξαν να αποχωρήσουν από την περιοχή: 
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο δρόμο προς τη Θεσσαλο-
νίκη παρατηρήθηκε μποτιλιάρισμα από νωρίς το πρωί.  Οι 
ξενοδόχοι επισημαίνουν ότι τα ξενοδοχεία δεν αντιμετω-
πίζουν προβλήματα στις υποδομές τους. 

Πάνω από 100 τραυματίες, οι δύο 
σοβαρά - Μεγάλες καταστροφές 
σε καλλιέργειες και αυτοκίνητα 
λόγω χαλαζόπτωσης σε Ροδόπη, 
Μακεδονία, Έβρο, Φθιώτιδα 
και Θεσσαλία - Μέχρι πότε θα 
κρατήσουν τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα
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Κ
αταδικάζουμε την επιχειρούμε-
νη από την Τουρκία παράνομη 
γεώτρηση εντός της αιγιαλίτιδας 
ζώνης της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας.
Αυτό αναφέρει σε ανακοινωσή του το 
υπουργείο Εξωτερικών και συνεχίζει 
απευθυνόμενη με αυστηρή γλώσσα προς 
την Αγκυρα: «Η παράνομη αυτή ενέργεια 
αψηφά προκλητικά το Διεθνές Δίκαιο, το 
Δίκαιο της Θάλασσας αλλά και την κατα-
δίκη της διεθνούς κοινότητας, ενώ αποτε-
λεί μια περαιτέρω κλιμάκωση που υπο-
νομεύει τη σταθερότητα και την ασφάλεια 
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας 
σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων 
ενός κράτους-μέλους της ΕΕ πόρρω απέ-
χει από τη συμπεριφορά που όφειλε να 
έχει ένα υποψήφιο προς ένταξη κράτος 
και επιβεβαιώνει την ορθότητα των απο-
φάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
20ης Ιουνίου, σχετικά με τη λήψη κατάλ-
ληλων μέτρων κατά της Τουρκίας.
Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας 
στην Κυπριακή Δημοκρατία και καλούμε, 
για ακόμη μία φορά, την Τουρκία να δια-
κόψει άμεσα τις παράνομες δραστηριότη-
τές της και να σεβαστεί την κυριαρχία και 
τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου».

Υπουργείο Εξωτερικών: Η Τουρκία να 
σταματήσει αμέσως την παράνομη 
γεώτρηση στην Κύπρο

Μητσοτάκης: Θα είμαι 
πρωθυπουργός όλων των 
Ελλήνων 

Ε
νωτικός εμφανίστηκε ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης στην πρώτη του 
δήλωση μετά τη μεγάλη νίκη της 
Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές 

της Κυριακής.
«Θα είμα πρωθυπουργός όλων των 
Ελλήνων και θα δουλέψω σκληρά για να 
πείσω και τους συμπολίτες που δεν μας 
στήριξαν» είπε ο κ. Μητσοτάκης.
«Έχω πλήρη επίγνωση της εθνικής 
ευθύνης, στέκομαι με σεμνότητα απέ-
ναντι στη λαϊκή ετυμηγορία αλλά και με 
δύναμη για την επόμενη ημέρα» είπε 
ακόμα ο πρόεδρος της ΝΔ.
Όπως τόνισε στη δήλωσή του «η κοινω-
νία θέλει να πάμε μπροστά, θέλει πάνω 
από όλα ανάπτυξη και ασφάλεια για 
να ξαναγίνει η Ελλάδα 
δυνατή» προσθέτοντας 
ότι υπάρχει ανάγκη «να 
κλε ίσε ι ένας κύκλος 
βαθιά επώδυνος για η 
χώρα».
Ο νέος πρωθυπουργός 
απευθύνθηκε και στους 
Έλληνες του εξωτερικού 
από τους οποίους ζήτησε «να έχετε το 
βλέμμα και την καρδιά στραμμένη στην 
Ελλάδα». «Από σήμερα δουλεύουμε για 
να αλλαξουμε τη χώρα που αναγκαστή-
κατε να εγκαταλείψετε» πρόσθεσε ο κ. 
Μητσοτάκης και τόνισε πως «οι Έλληνες 
αξίζουμε καλύτερα και ήρθε η ώρα να το 
δείξουμε στην πράξη».
«Ζήτησα ισχυρή εντολή που μου τη 
δώσατε και δεν θα διαψεύσω τις προσ-
δοκίες μου» συνέχισε ο κ. Μητσοτά-
κης ο οποίος στο σημείο αυτό έκανε 
ειδική αναφορά στην οικογένειά του, τη 
σύζυγο και τα παιδιά του, για τα οποία 
είπε ότι «αντλώ δύναμη από την οικογέ-
νειά μου».
«Η χώρα σηκώνει και πάλι περήφανα 
το κεφάλι και εμείς τα μανίκια, το κύρος 
των Θεσμών θα αποκατασταθεί, στόχος 
μας να κάνουμε τη ζωή καλύτερη των 
Ελλήνων» συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.
Δίνοντας ξανά ένα στίγμα της πολιτι-
κής που θα εφαρμόσει είπε ότι «έχω 
δεσμευτεί για μείωση φόρων και ανά-
πτυξη που θα φέρει νέες δουλειές και 
για ένα αποτελεσματικό κράτος που θα 
εξασφαλίζει την ασφάλεια. Η λογοδο-

σία επιστρέφει στη χώρα, δυναμώνει η 
φωνή μας στην Ευρώπη με στόχο τη μεί-
ωση των πλεονασμάτων».
«Δεν ζητώ περίοδο χάριτος γιατί δεν 
έχουμε χρόνο για χάσιμο, ενωμένοι 
μπορούμε να γράψουμε ιστορία» είπε 
ο κ. Μητσοτάκης και έκλεισε τη δήλωσή 
του με τη φράση:
«Καλό βράδυ και από αυριο ο ουρα-
νός θα είναι πιο γαλανός και ο ήλιος πιο 
λαμπερός γιατί ξημερώνει μια νέα μέρα 
για την πατρίδα μας».

Μητσοτάκης: Θέλω μια κυβέρ-
νηση που να λειτουργεί ως κα-
λοκουρδισμένη μηχανή
Τη φιλοδοξία του να λειτουργήσει η 

κυβέρνηση, την οποία σχη-
μάτισε, ως μια καλοκουρδι-
σμένη μηχανή με στόχους, 
χρονοδιαγράμματα,  και 
διαρκή αξιολόγηση, υπο-
γράμμισε ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης 
κατά την πρώτη συνεδρί-
αση του υπουργικού συμ-

βουλίου στην οποία παρουσιάστηκε το 
ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης 
της προόδου ανά τομέα κυβερνητικής 
ευθύνης.
«Δεν αρκούν οι καλές προθέσεις και τα 
λόγια» και «δεν υπάρχει ούτε μία μέρα 
για χάσιμο», ήταν οι νουθεσίες που έκανε 
ο πρωθυπουργός προς τα κυβερνητικά 
στελέχη. «Γι’ αυτό αλλάζουμε τον τρόπο 
με τον οποίο σχεδιάζουμε και υλοποι-
ούμε τις πολιτικές μας», συμπλήρωσε.
Καλώντας τους υπουργούς και τους 
υφυπουργούς να σηκώσουν τα μανί-
κια, τόνισε την επιδίωξή του που είναι 
να αποδείξουν ότι δεν θα γίνουν «άλλη 
μία κυβέρνηση», σαν τις προηγούμενες. 
Χρειάζεται, συμπλήρωσε να πείσουν ότι 
είναι «πραγματικά μία άλλη κυβέρνηση».
Ο ίδιος εξήγησε ότι δεν αρκεί η ψήφιση 
ενός νόμου για να αντιμετωπιστούν τα 
προβλήματα. «Όλοι όσοι έχουμε υλο-
ποιήσει μεταρρυθμίσεις γνωρίζουμε 
ότι χρειάζεται συστηματική παρακο-
λούθηση στη συνέχεια ώστε η μεταρ-
ρύθμιση να αφήσει πραγματικό αποτύ-
πωμα στην καθημερινότητα του πολίτη», 
συμπλήρωσε.
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Τι συζητήθηκε σε σύσκεψη Μητσοτάκη με Χρυσοχοΐδη στο Μέγαρο Μαξίμου - Από το υπουργείο 
εμφανίζονται αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουν άμεσα την εγκληματικότητα και τις συμμορίες - 
Ποιες οι προτεραιότητες και του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Π
ρώτη προτεραιότητα να βγει 
η αστυνομία σε γειτονιές και 
δρόμους. Αυτή είναι η στό-
χευση, σύμφωνα με πληρο-

φορίες, όπως προέκυψε μετά τη σύ-
σκεψη του υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, με τον 
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, 
στο Μέγαρο Μαξίμου.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγες, δύο εβδο-
μαδες μετά τις 22 Ιουλίου, δηλαδή μετά 
την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης (το 
δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου) 
θα είναι έτοιμη η αστυνομία και πλή-
ρως εξοπλισμένη, για να βγει στους 
δρόμους.
Από το υπουργείο εμφανίζονται απο-
φασισμένοι να αντιμετωπίσουν άμεσα 
την εγκληματικότητα και τις συμμορίες, 
ενώ στόχος είναι να υπάρχει παρου-
σία αστυνομίας δίπλα στον πολίτη και 
αναφέρεται πως η αστυνομία γυρίζει 
σελίδα.
Την ίδια ώρα, «χαοτική» περιγράφε-
ται η κατάσταση στο υπουργείο Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής, με την ηγεσία 
να ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις 
για οργάνωση στελεχών και δομών. 
Σύμφωνα με πληροφοριες, μετά τη 
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε 
στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρω-
θυπουργό, πρώτη προτεραιότητα του 
αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού, 
Γιώργου Κουμουτσάκου, αποτελεί η 
αποσυμφόρηση των κέντρων φιλοξε-
νίας, ενώ άμεσα θα γίνει συνάντηση 
και με την αρμόδια υπηρεσία του 
υπουργείου Εξωτερικών.
Ο κ. Κουμουτσάκος θα επισκεφθεί τη 
Σάμο τις προσεχείς ημέρες, ενώ στις 18 
του μηνός θα μεταβεί στο Ελσίνκι, όπου 
θα συνεδριάσουν τα όργανα της ΕΕ.

Χρυσοχοΐδης: Ζήτησα την πα-
ραίτηση του αρχηγού της Ε-
ΛΑΣ, δεν χωρά κομματισμός 
στο Δημόσιο
Σε επίσημη δήλωση με την οποία ξεκα-
θαρίζει τους λόγους για τους οποίους 
ζήτησε και έλαβε την παραίτηση του 
αρχηγού της ΕΛΑΣ Αριστείδη Ανδρικό-

πουλου, προχώρησε το πρωί της Τρίτης 
ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη 
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Στη δήλωσή του ο κ. Χρυσοχοΐδης 
σημειώνει χαρακτηριστικά οτι «σε 
ένα κράτος δικαίου ο κομματισμός 
δεν χωρεί σε κανέναν τομέα του Δημο-
σίου. Πολύ περισσότερο στις Υπηρε-
σίες ασφάλειας της χώρας» παραπέ-
μποντας ουσιαστικά στην παρουσία 
του κ. Ανδρικόπουλου σε προεκλογι-
κές συγκεντρώσεις του ΣΥΡΙΖΑ πριν τις 
ευρωεκλογές αλλά και στη λογική του 
πρώην αρχηγού, πλέον, της ΕΛΑΣ να 
συμπεριφέρεται ως κομματικό στέλε-
χος.
Παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι «θα γίνουν 
αξιοκρατικές κρίσεις, όπως επιτάσσει 
το Σύνταγμα» καθώς λόγω του γεγο-
νότος ότι η κυβέρνηση δεν έχει λάβει 
ψήφο εμπιστοσύνης, δεν μπορεί να 
συγκληθεί το ΚΥΣΕΑ, για την ανάδειξη 

αρχηγού και έτσι χρέη για τις επόμε-
νες ημέρες φυσικού προϊστάμενου της 
ΕΛ.ΑΣ θα εκτελεί ο υπαρχηγός Μιχά-
λης Καραμαλάκης.
Η επιλογή του κ. Χρυσοχοΐδη την Τρίτη 
το απόγευμα να αποκλείσει τους πέντε 
αντιστρατήγους, τον υπαρχηγό, τον 
επιτελάρχη, την Γενική Επιθεωρήτρια 
Αλλοδαπών και Προστασίας Συνό-
ρων και των επιθεωρητών Βορείου και 
Νοτίου Ελλάδας είχε δείξει ότι δεν τους 
υπολογίζει για την επόμενη μέρα της 
Ελληνικής αστυνομίας.
Η παρουσία του Αριστείδη Ανδρι-
κόπουλου στην προεκλογική συγκέ-
ντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στη συγκέντρωση 
Τσίπρα στις 24 Μαΐου στο Σύνταγμα 
είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδρά-

σεις ενώ ο αρχηγός της ΕΛΑΣ είχε 
δώσει το παρών και στην ομιλία του 
πρώην πρωθυπουργού στην Ξάνθη με 
κύκλους του υπουργείου Προτασίας 
του Πολίτη να υποστηρίζουν τότε ότι 
για την Αθήνα πήγε στη συγκέντρωση 
του ΣΥΡΙΖΑ για να εποπτεύσει τα μέτρα 
και για την Ξάνθη ότι έγινε «συμπτω-
ματικά» αφού μαζί με την αντιστρά-
τηγο και νούμερο 3 στην ιεραρχία της 
ΕΛΑΣ Ζαχαρούλα Τσιριγώτη συνό-
δευαν σε περιοδεία στη Θράκη την 
υπουργό Όλγα Γεροβασίλη.
Η δήλωση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη 
έχει ως εξής:
«Σε ένα κράτος δικαίου ο κομματισμός 
δεν χωρεί σε κανέναν τομέα του Δημο-
σίου. Πολύ περισσότερο στις Υπηρε-
σίες ασφάλειας της χώρας.
Ζήτησα και έλαβα την παραίτηση της 
ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας.
Θα γίνουν αξιοκρατικές κρίσεις, όπως 
επιτάσσει το Σύνταγμα και περιμένει η 
κοινωνία. Είναι όρος για την αποτελε-
σματικότητά τους.
Προχωράμε μπροστά, με αίσθηση του 
δημοκρατικού καθήκοντος.»

Ρόλο άτυπου συμβούλου του 
Χρυσοχοΐδη αναλαμβάνει ο 
Φώτης Νασιάκος
Ο πρώην αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. που 
συνέδεσε την πορεία του στην ΕΛΑΣ 
με την εξάρθρωση της τρομοκρατίας 
ήταν παρών στην τελετή ανάληψης των 
καθηκόντων του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη
Ρόλο άτυπου συμβούλου του υπουρ-
γού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη 
Χρυσοχοϊδη φέρεται να αναλαμβάνει ο 
πρώην αρχηγός της αστυνομίας Φώτης 
Νασιάκος και ένας εκ των στενότερων 
συνεργατών του κατά την περίοδο 
της εξάρθρωσης της 17 Νοέμβρη. Ο 
πρώην αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. ήταν παρών 
στην τελετή ανάληψης των καθηκόντων 
του κ.Χρυσοχοϊδη.
Στρατηγός εν αποστρατεία της Ελληνι-
κής Αστυνομίας σήμερα, ο κ. Νασιάκος 
γεννήθηκε το 1952 στη Ραχούλα Καρ-
δίτσας το 1952 και κατετάγη στην τότε 
Χωροφυλακή το 1970.

Τον Αύγουστο βγαίνει η «νέα» Αστυνομία 
σε γειτονιές και δρόμους

Μητσοτάκης σε 
υπουργούς: Δεν θα 
προσλάβετε συγγενείς 
σας 

Έ
να νέο μοντέλο διακυβέρνησης αναμένεται να περι-
γράψει στο αυριανό, πρώτο υπουργικό συμβούλιο, 
ο νέος πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κάθε υπουργός 

θα παραλάβει έναν φάκελο με τον εξαμηνιαίο σχεδιασμό 
του τομέα ευθύνης του. Θα περιγράφονται λεπτομερώς οι 
συγκεκριμένοι στόχοι που θα πρέπει να επιτευχθούν ανά 
υπουργείο μέχρι τον Δεκέμβριο και ο τρόπος της αξιολόγη-
σης κάθε κυβερνητικής δράσης.
Στους υπουργούς και τους υφυπουργούς θα τεθούν ασυμ-
βίβαστα. Μεταξύ άλλων, θα απαγορευθεί η πρόσληψη συγ-
γενών πρώτου και δεύτερου βαθμού, ενώ απαγόρευση 
σύναψης οποιασδήποτε σύμβαση με το Δημόσιο θα έχουν 
και οι σύζυγοι, όπως και τα παιδιά των κυβερνητικών στε-
λεχών.
Σε όλο το κυβερνητικό σχήμα -υπουργούς, υφυπουργούς 
και γενικούς και ειδικούς γραμματείς- θα απαγορευθεί 
οποιασδήποτε παράλληλη επαγγελματική και επιχειρημα-
τική δραστηριότητα.
Οι γενικές γραμματείες των υπουργείων θα μειωθούν από 
93 σε 60, ενώ δραστικά μειωμένος θα είναι και ο αριθμός 
των μετακλητών υπαλλήλων που θα μπορούν να τοποθετή-
σουν τα μέλη της κυβέρνησης.
Την ίδια ώρα, «ούτε λεπτό χαμένο» είναι το μότο του Κυριά-
κου Μητσοτάκη προς τους υπουργούς και συνεργάτες του. 
Και μπορεί σε πρώτο πλάνο να προβάλλεται το ουσιωδώς 
διαφορετικό μοντέλο οικονομικης πολιτικής, που προτείνει 
το νεοεκλεγέν κυβερνών κόμμα, αλλά το ζήτημα της ασφά-
λειας παραμένει πρώτο στην ιεραρχία. «Από τη στιγμή που 
υπάρχει βούληση, θα υπάρξει και δράση που θα επιφέρει 
λύση» λέει κυβερνητικό στέλεχος.
Μέσα λοιπόν στους σημαντικότερους στόχους του πρω-
θυπουργού είναι να «επαναφέρει την τάξη και την ασφά-
λεια των πολιτών». Άβατα, άσυλα και άλλες δεισιδαιμονίες 
και δαιμόνια του παρελθόντος που πλήττουν το κέντρο της 
Αθήνας θα αντιμετωπιστούν με μικρής ή μεγαλύτερης κλί-
μακας επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις, οι οποίες επιβάλλουν 
τη συνεργασία πολλών και διαφορετικών υπουργείων, με 
πρώτο από όλα αυτό του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Εξάλλου, το 
ζήτημα της ασφαλειας είναι πρωτεύον. Όχι μόνο απασχολεί 
τη συντριπτική πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας, αλλά 
και αποτέλεσε την αχίλλειο πτέρνα της απελθούσας κυβερ-
νησης.
Ακόμνη, το ζήτημα αυτό δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώ-
σεις και άρα δεν απαιτεί κανενός είδους διαβούλευση με 
τους δανειστές. Μέσα στις 100 πρώτες ημέρες η νέα κυβέρ-
νηση έχει βάλει ως στόχο να πραγματοποιήσει κινήσεις 
υψηλού συμβολισμού. Κινήσεις, οι οποίες θα περάσουν 
στην κοινωνία το μήνυμα ότι οι ημέρες της ανοχής ανήκουν 
στο παρελθόν. Πιο συγκεκριμένα, αμέσως μετά την ψήφο 
εμπιστοσύνης, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα προ-
χωρήσει στην υλοποίηση μιας δέσμευσης του Κυριάκου 
Μητσοτάκη σχετικά με τη λειτουργία των πανεπιστημια-
κών ιδρυμάτων και δεν είναι άλλη από την κατάργηση του 
ασύλου.
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Γ
ια το πώς θα κινηθεί το αμέσως επό-
μενο διάστημα στο υπουργείο Ναυ-
τιλίας και για τις πρωτοβουλίες που 
πρόκειται να αναληφθούν, αφού ε-

νημερωθεί αναλυτικά πρώτα από τους αρ-
μόδιους φορείς, περιέγραψε σήμερα στην 
πρώτη του συνάντησή του, με τους διαπι-
στευμένους ναυτιλιακούς συντάκτες, ο υ-
πουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής Γιάννης Πλακιωτάκης.
Σε αλλεπάλληλες ερωτήσεις των συντα-
κτών για τις επενδύσεις στα λιμάνια, για τον 
αρχηγό του Λιμενικού, την ιδιωτική ναυτική 
εκπαίδευση και τις σχέσεις του με τους εφο-
πλιστές και τους συνδικαλιστές, ο υπουρ-
γός είπε ότι βρίσκεται μόλις δεύτερη ημέρα 
στο υπουργείο προσθέτοντας ότι ανέλαβε 
το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο όχι για να 
κάνει διαχείριση αλλά πράγματα.
Είπε ότι το Λιμενικό Σώμα 
θα παραμείνει στο υπουρ-
γείο Ναυτιλίας διαψεύδο-
ντας παράλληλα πληροφο-
ρίες περί διχοτόμησης του 
λιμενικού και «μετακόμι-
σης» αρμοδιοτήτων του 
που αφορούν τομείς όπως 
το μεταναστευτικό στο 
υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη. Για τον αρχηγό του 
Λιμενικού Σώματος τόνισε ότι δεν υπάρχει 
κανένα θέμα και συνεχίζουμε κανονικά.
Αναφερόμενος στη χθεσινή φονική κακο-
καιρία στη Χαλκιδική είπε ότι από την 
πρώτη στιγμή του συμβάντος βρέθηκε στο 
θάλαμο επιχειρήσεων του υπουργείου 
Ναυτιλίας όπου ενημερώθηκε από τη στρα-
τιωτική ηγεσία του λιμενικού για την εξέ-
λιξη των επιχειρήσεων.
«Έχω ζητήσει από όλους να έχω άμεση ενη-
μέρωση για οποιοδήποτε περιστατικό κρί-
νετε ως σοβαρό από στρατιωτική ηγεσία» 
ανέφερε και πρόσθεσε «θέλω να έχω προ-
σωπική γνώση και άποψη τουλάχιστον για 
όλα τα μείζονα θέματα όπως με τη θεομη-
νία».
Σε ερωτήσεις για την υπογραφή συλλογι-
κών συμβάσεων εργασίας στην ποντοπόρο 
ναυτιλία και την απασχόληση των Ελλήνων 
ναυτικών, ο υπουργός τόνισε ότι όλοι θα 
πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η χώρα 
περνάει ειδικά τα τελευταία δέκα χρόνια 
μία δύσκολη δημοσιονομική περίοδο.

«Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα νέα παι-
διά να προσεγγίσουν το ναυτικό επάγγελμα 
σε μία ναυτιλιακή χώρα όπως η Ελλάδα» 
δήλωσε ο κ. Πλακιωτάκης και πρόσθεσε 
ότι επιδιώκει συνεργασία με όλα τα ναυ-
τεργατικά σωματεία και με την Πανελλήνια 
Ναυτική Ομοσπονδία και ότι σε καμία περί-
πτωση δεν πρόκειται να αιφνιδιάσει ούτε 
να πάρει μονομερείς αποφάσεις.
«Δεν είμαι ούτε με τους εφοπλιστές ούτε 
με τους ναυτεργάτες. Είμαι με όλους. Είμαι 
εκπρόσωπος του ελληνικού λαού και των 
Ελλήνων. Δεν χρωστάω ούτε οφείλω την 
ύπαρξη μου σε κανέναν. Θέλουμε οι Έλλη-
νες να επανέλθουν στην ποντοπόρο ναυ-
τιλία και να ενισχυθεί η απασχόληση και 
κατά προέκταση το ασφαλιστικό ταμείο των 
ναυτικών. Υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών 
για όλους. Εδώ πρέπει να σταθούμε όλοι 

στο ύψος των περιστά-
σεων πέρα από κομματι-
κές και πολιτικές στρατη-
γικές. Θα ενισχύσω την 
όποια προσπάθεια στην 
κατεύθυνση η εξεύρεσης 
λύσης προκειμένου να 
διατηρηθεί η ελληνική 
ναυτοσύνη που είναι στο 
DNA του Έλληνα. Υπάρ-
χει εθνικό συμφέρον 

και το εθνικό συμφέρον είναι διατηρηθεί 
η ελληνική ναυτοσύνη που δυστυχώς κιν-
δυνεύει» δήλωσε.
Επεσήμανε επίσης την ανάγκη αναβάθμι-
σης της ναυτικής εκπαίδευσης, μέσα από 
βελτιωμένες δημόσιες σχολές αλλά και τη 
λειτουργία ανταγωνιστικών ιδιωτικών σχο-
λών.
«Θα πρέπει να ισχύει ότι ισχύει σε άλλες 
ανταγωνίστριες χώρες. Γιατί τα ελληνό-
πουλα θα πρέπει να πηγαίνουν στην Κύπρο 
και τη Βουλγαρία και να μη φοιτούν στην 
Ελλάδα;» αναρωτήθηκε.
Αναφερόμενος στους νέους περιβαλλοντι-
κούς κανονισμούς του ΙΜΟ για τη χρήση 
αποθειωμένων καυσίμων που θα ισχύσουν 
από το 2020 στα πλοία της ακτοπλοΐας αλλά 
και της ποντοπόρου ναυτιλίας είπε ότι δεν 
έχει γίνει απολύτως τίποτα από την προη-
γούμενη κυβέρνηση αναφορικά με προ-
βλήματα που προκύπτουν από το κόστος 
την ποιότητα και την επάρκεια των συγκε-
κριμένων καυσίμων.

Πλακιωτάκης: Ούτε με τους 
εφοπλιστές, ούτε με τους 
ναυτεργάτες

Ο νέος υπουργός Εσωτερικών προανήγγειλε κατάργηση της απλής 
αναλογικής, καθώς και δυνατότητα συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές 
των Ελλήνων του εξωτερικού

Θεοδωρικάκος: Δεν θα 
γίνουν απολύσεις δημοσίων 
υπαλλήλων 

Ν
έο εκλογικό νόμο, με κατάργη-
ση της απλή αναλογικής, δυνα-
τότητα συμμετοχής στις βου-
λευτικές εκλογές των Ελλήνων 

του εξωτερικού και νομοθετικές παρεμ-
βάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
κυβερνησιμότητα των δήμων, προανήγ-
γειλε ότι θα προωθήσει άμεσα ο νέος υ-
πουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρι-
κάκος, μιλώντας κατά την τελετή παρά-
δοσης-παραλαβής του ΥΠΕΣ.
Νωρίτερα, κατά την τελετή παράδο-
σης-παραλαβής στο υπουργείο Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης, ο κ. Θεοδωρι-
κάκος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν 
απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, ενώ 
επισήμανε ότι στόχος της νέας κυβέρ-
νησης είναι «να υπηρετήσει τον Έλληνα 
πολίτη και να γίνει το Δημόσιο στη 
συνείδηση των Ελλήνων μια απολύτως 
πετυχημένη υπόθεση εξυπηρέτησης της 
ελληνικής κοινωνίας».
«Παραλαμβάνετε ένα υπουργείο με 
παράδοση, γνώση και εμπειρία. Ένα επι-
τελικό υπουργείο με στρατηγική λειτουρ-
γία, που έχει να κάνει με τη δημόσια διοί-
κηση» σημείωσε η απερχόμενη υπουρ-
γός, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

«Σκληρή δουλειά, διαφάνεια 
και αποτελέσματα για την πα-
τρίδα μας»
«Ένας κύκλος έκλεισε κι ένας νέος αρχί-
ζει σήμερα. Τέσσερα χρόνια με την 
ευθύνη της στρατηγικής του Κυριάκου 
Μητσοτάκη. Του μεταρρυθμιστή πολι-
τικού του μέτρου και της λογικής, που 
πανάξια έγινε αρχηγός της ΝΔ και πρω-
θυπουργός. Στρατηγική ενότητας, ανα-
νέωσης, διεύρυνσης της παράταξης. 
Μέσα από πολλές μάχες αποδείχθηκε 
νικηφόρα και συμπαγής, δίνοντας αυτο-
πεποίθηση στον κόσμο της ΝΔ», αναφέ-
ρει σε ανάρτησή του ο νέος υπουργός 
Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος.
«Από σήμερα αναλαμβάνω τις ευθύνες 
του υπουργείου Εσωτερικών. Θα κάνω 
τα πάντα για να δικαιώσω και αυτή την 
απόφαση του πρωθυπουργού. Στό-
χος, η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολι-
τών, η ολόπλευρη στήριξη της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, ο νέος εκλογικός νόμος 
που θα υλοποιήσει την ψήφο των Ελλή-
νων του εξωτερικού. Σκληρή δουλειά, 
διαφάνεια και αποτελέσματα για την 
πατρίδα μας. Αυτό είναι το χρέος μας!» 
προσθέτει.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο θα 
επιδιώξει η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
να φέρει στη Βουλή το περιβόητο 
φορολογικό νομοσχέδιο, με το 
οποίο θα υλοποιεί μεγάλο μέρος των 
προεκλογικών του εξαγγελιών και 
δεσμεύσεων, που αφορούν τη φορολογία 
επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.

Ο
ι περισσότερες διατάξεις θα έχουν 
ορίζοντα εφαρμογής τον Ιανουάριο 
του 2020, ενώ όσες αφορούν την φο-
ρολογία εισοδήματος θα μετατεθούν 

πολύ αργότερα. Άλλες ρυθμίσεις όμως που δεν 
επηρεάζουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
του τρέχοντος έτους, θα έχουν άμεση εφαρμογή.
Για παράδειγμα η ένταξη των επιχειρήσεων στη 
νέα ρύθμιση των 120 δόσεων με ευνοϊκότε-
ρους από τους σημερινούς όρους δεν φαίνεται 
να υπάρχει λόγος να μετατεθεί στο μέλλον, αλλά 
μπορεί να ισχύσει από το φθινόπωρο.
Το μεγαλύτερο τμήμα του νομοσχεδίου, όπως 
έχει δηλώσει και ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυρ. 
Μητσοτάκης, θα αφορά την τόνωση της μεσαίας 
τάξης και τη μείωση των φορολογικών συντελε-
στών για τις επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες και από την Καθημε-
ρινή στο φορολογικό νομοσχέδιο θα περιλαμβά-
νονται οκτώ βασικές παρεμβάσεις, καθώς πλεί-
στες άλλες μικρότερης σημασίας.
Ειδικότερα :
1. Το σχέδιο της κυβέρνησης για τα φυσικά πρό-
σωπα προβλέπει εισαγωγικό συντελεστή 9% 
(από 22% σήμερα) και τον ανώτατο στο 40% 
(από 45%), ενώ το αφορολόγητο θα διατηρηθεί 
στα σημερινά επίπεδα, δηλαδή στα 8.636 ευρώ. 
Ο εισαγωγικός συντελεστής 9% θα αφορά εισο-
δήματα έως 10.000 ευρώ, ενώ πάνω από αυτόν 
θα υπάρχουν τουλάχιστον πέντε φορολογικά κλι-
μάκια. Αυτό σημαίνει ότι ο φόρος εισοδήματος 
για έναν μισθωτό χωρίς παιδιά με ετήσιο εισό-
δημα 10.000 ευρώ, από 300 ευρώ που διαμορ-
φώνεται σήμερα, θα μειωθεί στα 122,76 ευρώ. 
Θα έχει, δηλαδή, φορολογικό όφελος 177,24 
ευρώ.
2. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος σε διά-
στημα δύο χρόνων.
3. Σταδιακή κατάργηση της «έκτακτης» εισφο-
ράς αλληλεγγύης, η οποία καθιερώθηκε με το 
άρθρο 29 του ν. 3986/2011 στα εισοδήματα άνω 
των 12.000 ευρώ των φυσικών προσώπων και 
η οποία θα έπρεπε να έχει καταργηθεί στα τέλη 
του 2014.
4. Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% για όλους εντός 
της πρώτης διετίας. Το κόστος του μέτρου ανέρ-

χεται στα 850 εκατ. ευρώ.
5. Μείωση του φορολογικού συντελεστή στα 
επιχειρηματικά κέρδη στο 20% (σήμερα είναι 
28%). Το σχέδιο προβλέπει αρχικά τη μείωση 
του συντελεστή στο 24% το 2020 και στο 20% 
το 2021.
6. Μείωση της φορολογίας στα μερίσματα, από 
10%, στο 5% από το 2020. Για παράδειγμα, μια 
μικρή επιχείρηση σήμερα, με φορολογητέο εισό-
δημα ύψους 30.000 ευρώ, πληρώνει στην εφο-
ρία 8.400 ευρώ (δεν συνυπολογίζεται προκατα-
βολή φόρου, τέλος επιτηδεύματος).
Μετά τη φορολόγηση, το ποσό που μπορεί 
να διανεμηθεί στους μετόχους ανέρχεται στις 
21.600 ευρώ, ποσό από το οποίο το κράτος θα 
πάρει 2.160 ευρώ.
Το 2020, με τη μείωση του συντελεστή στο 24% 
και του φόρου στα μερίσματα στο 5%, οι μέτοχοι 
θα μοιραστούν 21.660 ευρώ και το 2021 το ποσό 
των 22.800 ευρώ.
7.  Αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδομική δραστη-
ριότητα για τρία χρόνια.
8. Αναστολή του φόρου υπεραξίας.
9. Μείωση του ΦΠΑ με καθιέρωση δύο συντε-
λεστών 11% και 22%, από 13% και 24% σήμερα.
Σύμφωνα με το σχέδιο, η εξοικονόμηση ύψους 2 
δισ. ευρώ θα προέλθει από τους εξής τομείς:
α) 200 εκατ. ευρώ από τη μείωση των κατανα-
λωτικών δαπανών κατά 12%. Σήμερα οι κατα-
ναλωτικές δαπάνες ανέρχονται στο 1,539 δισ. 
ευρώ και υπολογίζεται να μειωθούν κοντά στο 
1,3 δισ. ευρώ.
β) 400 εκατ. ευρώ από τη βελτίωση των αποτελε-
σμάτων των ΔΕΚΟ και όλων των νομικών προσώ-
πων της γενικής κυβέρνησης (ηλεκτρονικό εισι-
τήριο, ΕΛΤΑ, ΟΑΣΑ).
γ) 140 εκατ. ευρώ από τη μείωση των δαπανών 
για τόκους στα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού 
Δημοσίου.
δ) 140 εκατ. ευρώ από την περικοπή της κρατικής 
επιχορήγησης στα ευγενή ταμεία.
ε) 100 εκατ. ευρώ από τον συμψηφισμό των 
οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ 
με αγροτικές επιδοτήσεις. Η πρόταση της Ν.Δ. 
βρίσκει, ωστόσο, αντίθετους τους αγρότες.
στ) 150 εκατ. ευρώ από την ηλεκτρονική διακυ-
βέρνηση, τις ηλεκτρονικές προμήθειες και την 
Εθνική Στρατηγική για το Φάρμακο.
ζ) 100 εκατ. ευρώ τον πρώτο χρόνο και 400 εκατ. 
ευρώ στην τετραετία από την κατάργηση δομών 
που δημιουργήθηκαν από τις αρχές του 2015 και 
από τη στρατηγική εκχωρήσεων στον ιδιωτικό 
τομέα.
η) 150 εκατ. ευρώ από την αναστολή των προ-
βλεπόμενων αυξήσεων στους δημοσίους υπαλ-
λήλους.

Έρχεται το φορολογικό 
νομοσχέδιο του Μητσοτάκη

επικαιρότητα

Γεωργιάδης: Ως το τέλος 
της χρονιάς θα μπουν οι 
μπουλντόζες στο Ελληνικό 

Τ
ην ανάληψη του γενικού συντονι-
σμού σε πολιτικό επίπεδο από το 
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων συμφωνήθηκε κατά τη σύ-

σκεψη που είχε το απόγευμα ο πρωθυ-
πουργός με τον υπουργό Άδωνι Γεωργιά-
δη και τους υφυπουργούς του, Γιάννη Τσα-
κίρη, Νίκο Παπαθανάση και Χρίστο Δήμα 
για τις προτεραιότητες του επόμενου εξα-
μήνου.
«Κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού το 
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
αναλαμβάνει το γενικό συντονισμό σε 
πολιτικό επίπεδο, σε συνεργασία πάντα με 
το πρωθυπουργικό γραφείο το ζήτημα της 
επένδυσης στο Ελληνικό», τόνισε μετά το 
πέρας της σύσκεψης ο κ. Γεωργιάδης
Ο υπουργός επανέλαβε 
την πολιτική βούληση να 
«τρέξει» το έργο άμεσα, 
ωστόσο αναγνώρισε ότι 
πρόκειται για ένα «πολυ-
σύνθετο πρότζεκτ» τονί-
ζοντας πως θα πρέπει 
να υλοποιηθεί ο διαγω-
νισμός για το καζίνο και 
παράλληλα να ληφθούν οι σχετικές απο-
φάσεις απ’ το ΣτΕ. Ο ίδιος ωστόσο εμφανί-
στηκε αισιόδοξος τολμώντας να εκτιμήσει 
πως μέχρι το τέλος της χρονιάς θα μπουν 
μπουλντόζες στο Ελληνικό. «Τρέχουμε 
πάρα πολύ γι αυτό και θα το πετύχουμε», 
σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.
Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα ο κ. 
Γεωργιάδης ενημερώθηκε για τα προβλή-
ματα της επένδυσης απ’ τον Πρόεδρο του 
Φορέα της Επένδυσης και Δήμαρχο Ελλη-
νικού ενώ χθες είδε τον διευθύνοντα σύμ-
βουλο της Lamda Development.
Ο ίδιος επίσης εξήγγειλε την κατάθεση στη 
Βουλή ενός νέου αναπτυξιακού πολυνο-
μοσχεδίου εντός του καλοκαιριού. Τόνισε 
δε πως άμεσοι στόχοι για το υπουργείο 
είναι η «σάρωση της γραφειοκρατίας» 
ώστε η χώρα να καταστεί φιλική προς 
επενδύσεις χώρες καθώς επίσης και να 
τεθούν αναπτυξιακά κίνητρα που μπο-
ρούν να δώσουν ώθηση σε νέα πρότζεκτς.

Όρισε τεχνικό σύμβουλο για το 
Ελληνικό τον Στασινό του ΤΕΕ
Καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου, στο 
πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του Τεχνι-

κού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ανέθεσε 
στον κ. Γιώργο Στασινό, Πρόεδρο του 
ΤΕΕ ο υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Άδωνις Γεωργιάδης.
Σε νέα συνάντηση που είχαν οι δύο 
άνδρες, αυτή τη φορά στα γραφεία του 
ΤΕΕ και με την παρουσία του υφυπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκου 
Παπαθανάση υπογραμμίστηκε η ανά-
γκη επίσπευσης όλων των διαδικασιών.
«Όπως έχουμε τονίσει με κάθε ευκαι-
ρία, η εμβληματ ική επένδυση του 
Ελλην ικού θα προχωρήσει άμεσα. 
Θέλουμε να δώσουμε με το σημαντικό 
αυτό έργο ξεκάθαρο μήνυμα ότι στην 
Ελλάδα γίνονται επενδύσεις και δημι-
ουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Προ-

χωρούμε με συγκεκριμέ-
νες κινήσεις στην επίλυση 
όλων των προβλημάτων», 
τόνισε ο κ. Γεωργιάδης. Και 
πρόσθεσε: «στην προσπά-
θεια αυτή είναι όχι μόνο 
χρήσιμη αλλά απαραίτητη 
η συμμετοχή του ΤΕΕ και 
του Προέδρου, κ. Στασινού, 

προκειμένου οι επιλογές που θα γίνουν 
να έχουν και την κατάλληλη επιστημο-
νική τεκμηρίωση. Η νέα κυβέρνηση 
θα συνεργαστεί με όλους τους παρα-
γωγικούς και επιστημονικούς φορείς 
διότι, όπως έχουμε τονίσει, οι στόχοι 
για την ανάπτυξη της χώρας πιστεύ-
ουμε ότι είναι κοινοί και οφείλουμε να 
ενώσουμε σε αυτόν τον αγώνα όσο το 
δυνατόν περισσότερους».
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του 
ΤΕΕ, κ. Στασινός τόνισε πως «προσπα-
θούμε με συνέπεια να ενισχύσουμε 
κάθε προσπάθεια, κάθε κυβέρνησης, 
που συμβάλλει στην πραγματική ανά-
πτυξη, δημιουργεί δουλειές και εισό-
δημα. Η επένδυση στο Ελληνικό είναι 
ένα σύνθετο τεχνικό σχέδιο που οφεί-
λουμε να προωθήσουμε με τεχν ική 
επάρκεια και επιστημονική πληρότητα. 
Για μια ανάπλαση που έχει αργήσει 
πολύ, με περιβαλλοντικό όφελος για 
όλη την Αττική. Θα προσπαθήσουμε να 
συμβάλλουμε στις καλύτερες δυνατές 
λύσεις ώστε να επισπευστεί η προώ-
θηση όλων των ζητημάτων, σε κάθε επί-
πεδο».
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Τι γράφουν τα ξένα Μέσα ενημέρωσης 
την ημέρα της ορκωμοσίας της 
κυβέρνησης Μητσοτάκη - «Ο νέος 
πρωθυπουργός αντιμέτωπος 
με δύσκολο αγώνα», γράφει ο 
Independent

Ο
ι αποδόσεις των ελληνικών ομο-
λόγων έφτασαν σε χαμηλά επίπε-
δα-ρεκόρ εχθές, μετά την επιστρο-
φή των Συντηρητικών στην εξουσία 

με αυτοδυναμία, αυξάνοντας τις ελπίδες για 
ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, γράφουν 
οι Τάιμς του Λονδίνου.
Ο Κ. Μητσοτάκης ορκίστηκε πρωθυπουργός 
μετά από σαρωτική νίκη του κόμματός του, 
της ΝΔ, η οποία δεσμεύτηκε να δημιουργή-
σει θέσεις εργασίας και να προσελκύσει επεν-
δύσεις. Ο Μάρκους Αλενσπαχ, επικεφαλής 
ερευνών σταθερών εισοδημάτων της τράπε-
ζας Julius Baer, δήλωσε ότι η αγορά είχε ήδη 
συνυπολογίσει «θετικές εξελίξεις» για το 
ελληνικό χρέος. Οι αποδόσεις των ελληνικών 
ομολόγων έχουν μειωθεί κατά άνω των 200 
μονάδων βάσης από τις αρχές του χρόνου, 
έχοντας καλύτερη απόδοση από τις αντίστοι-
χες της Ιταλίας, εν μέρει λόγω της προσδοκίας 
για άνοδο στην εξουσία της ΝΔ. Από την άλλη 
πλευρά η τουρκική λίρα δείχνει αστάθεια στις 
αγορές μετά την απόλυση του Tούρκου κεντρι-
κού τραπεζίτη από τον Ερντογάν.

Telegraph: Παγιδευμένη στο ευρώ 
η Ελλάδα, θα σέρνεται μέχρι να α-
ποχωρήσει
Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει τις καλύτερες 
αποδόσεις στην Ευρώπη, τα ελληνικά ομό-
λογα παρουσιάζουν άνοδο και η Ελλάδα έχει 
πλέον μια κεντροδεξιά, φιλική προς το επεν-
δυτικό περιβάλλον κυβέρνηση, που δεσμεύε-
ται για περικοπές και μεταρρυθμίσεις της αγο-
ράς – γεγονότα που ενδεχομένως κάνουν πολ-
λούς να θεωρήσουν ότι η ελληνική οικονο-
μία είναι στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης, 
γράφει η βρετανική Telegraph. Ωστόσο, αν και 
η νέα κυβέρνηση είναι καλύτερη από την αρι-
στερή λαϊκιστική κυβέρνηση που αντικαθιστά 
και παρόλο που η Ελλάδα αρχίζει να ανακά-
μπτει από τη βαθιά ύφεση, η ζήτηση εξακο-
λουθεί να πλήττεται από το δυσλειτουργικό 
νομισματικό σύστημα στο οποίο ανήκει και η 
χώρα τιμωρείται από το υπερτιμημένο ευρώ 
και τα υψηλά χρέη. Το καλύτερο που μπορεί 
να ελπίζει είναι να γίνει η νέα Ιταλία – και αυτό 
δεν αποτελεί λύση.

Η εκλογή του Κ.Μητσοτάκη θα θεωρηθεί 
ένδειξη ότι η Ελλάδα επιστρέφει επιτέλους 
στην κανονικότητα. Σίγουρα μιλά τη σωστή 
γλώσσα. Η ΝΔ υπόσχεται να καταπολεμή-
σει τη διαφθορά, τη γραφειοκρατία, να κάνει 
ιδιωτικοποιήσεις και να μειώσει κάποιους 
φόρους. Είναι ένα φιλικό προς την επιχειρημα-
τικότητα και την προσφορά πρόγραμμα που 
σίγουρα χρειάζεται. Οι επενδυτές σίγουρα 
φαίνεται να θεωρούν ότι η χώρα θα πάει 
καλύτερα. Ωστόσο, τα προβλήματα για την 
Ελλάδα παραμένουν, όσο είναι παγιδευμένη 
στο ευρώ για τρεις λόγους: πρώτον, το ευρώ 
παραμένει υπερτιμημένο, δεύτερον, η ΕΕ εξα-
κολουθεί να επιβάλλει τιμωρητική λιτότητα 
απαιτώντας υψηλά πλεονάσματα και, τρίτον, 
το δημόσιο χρέος παραμένει υψηλό. Επεν-
δυτές που ελπίζουν ότι θα κερδίσουν από τη 
βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδας θα απογο-
ητευτούν, ενώ η κατάρρευση του επιπέδου 
ζωής των Ελλήνων θα συνεχίσει να αποτελεί 
ένδειξη της αποτυχίας του ευρώ, ισχυρίζεται η 
βρετανική εφημερίδα.

Independent: Ο νέος πρωθυπουρ-
γός αντιμέτωπος με δύσκολο αγώνα
O νέος πρωθυπουργός αντιμέτωπος με 
δύσκολο αγώνα καθώς η Ελλάδα παλεύει 
με την οικονομική κρίση, την απογοήτευση 
και την ακροδεξιά, γράφει η βρετανική 
Independent.
Η νίκη της ΝΔ χαιρετίζεται ως ήττα του λαϊκι-
σμού και επιστροφή της Ελλάδας στην κανονι-
κότητα. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι πολύ 
πιο σύνθετη. Οι υποσχέσεις του Κ. Μητσο-
τάκη για περικοπές φόρων βασίζονται στην 
ικανότητά του να πείσει τους δανειστές να 
χαμηλώσουν τους στόχους του πρωτογενούς 
πλεονάσματος, κάτι που δε θα είναι εύκολο, 
επισημαίνει ο Γ.Μουζάκης, εκ των εκδοτών 
του Macropolis. Επίσης δύσκολη θα είναι η 
προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Ο Κ. Μητσο-
τάκης θεωρείται μετριοπαθής κεντρώος, αλλά 
το κόμμα του περιέχει εθνικιστικά στοιχεία 
και είναι παραδοσιακά κοντά στην ορθό-
δοξη εκκλησία. Η ΝΔ κατηγορείται επίσης 
από πολλούς για οικονομική κακοδιαχείριση 
που οδήγησε στην κρίση. Ο καθηγητής του 
Παν/μίου Αθηνών, Άρης Χατζής, επισημαί-
νει ότι οι περισσότεροι βουλευτές που προ-
τιμούν οι Συντηρητικοί ψηφοφόροι προέρ-
χονται από την παλιά ΝΔ που χρεοκόπησε τη 
χώρα. Από την άλλη πλευρά, σημειώνει ότι η 
νέα κυβέρνηση είναι πιο κοινωνικά φιλελεύ-
θερη και φιλική προς την αγορά από ό,τι το 
κόμμα συνολικά.

Μητσοτάκης στο BBC: Δεν 
έχουμε πολλές γυναίκες που να 
ενδιαφέρονται για την πολιτική

Μ
η ευχαριστημένος δήλωσε από 
το ποσοστό των γυναικών στη 
σύνθεση της νέας κυβέρνησης 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που 

απέδωσε το γεγονός στο ότι «δεν έχουμε τό-
σες πολλές γυναίκες που να ενδιαφέρονται 
να ασχοληθούν με την πολιτική».
Ο πρωθυπουργός μίλησε για την εκπρο-
σώπηση των γυναικών στη νέα κυβέρνηση 
στην εκπομπή  Hardtalk του BBC, που θα 
μεταδοθεί το βράδυ της Πέμπτης.
Αρχικά η δημοσιογράφος, Zeinab Badawi, 
τον ρωτά εάν υποστηρίζει την ισότητα των 
φύλων, με τον κ. Μητσοτάκη να απαντά 
καταφατικά τονίζοντας ότι θα ήθελε να είχε 
καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στην 
κυβέρνησή του.
Σε ερώτηση της δημοσιογράφου γιατί λοι-
πόν υπάρχουν μόνο δύο γυναίκες υπουρ-
γοί και πέντε γυναίκες στη σύνθεση της νέας 
κυβέρνησης ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ότι 
«δεν έχουμε τόσες πολλές γυναίκες που να 
ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την πολι-
τική».
Η απάντηση του πρωθυπουργού φαίνε-

ται να ενόχλησε τη δημοσιογράφο, η οποία 
απαντά «μα είστε σοβαρός; σε μια τόσο 
υπέροχη χώρα με τόσο υπέροχες γυναίκες 
δεν βρήκατε περισσότερες;». Ο κ. Μητσο-
τάκης εξήγησε πως το 40% των υποψηφίων 
της ΝΔ ήταν γυναίκες, αλλά δεν εξελέγησαν 
με αντίστοιχο ποσοστό στη βουλή. 
Η δημοσιογράφος επεμβαίνει αναφερό-
μενη στα 21 εξωκοινοβουλευτικά μέλη της 
κυβέρνησης ρωτώντας εκ νέου γιατί δεν 
έβαλε 21 γυναίκες σε αυτές τις θέσεις, λέγο-
ντας μάλιστα «είμαι σίγουρη ότι θα μπο-
ρούσα να τις βρω εγώ για χάρη σας!». 
«Ζήτησα σε πολλές γυναίκες να συμμετά-
σχουν στην κυβέρνηση αλλά ήταν πολύ πιο 
διστακτικές από τους άνδρες» απαντά ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός δηλώνει ανοιχτά ότι δεν 
είναι ευχαριστημένος από την αναλογία 
ανδρών γυναικών στη σύνθεση της κυβέρ-
νησης, τονίζοντας ωστόσο ότι «είμαι σίγου-
ρος ότι οι γυναίκες που έχουμε είναι πολύ 
ικανές και είμαι σίγουρος ότι θα κάνουν 
εξαιρετική δουλειά και θα πείσουν και άλλες 
γυναίκες να ασχοληθούν με την πολιτική.

επικαιρότητα

Time: Οι αποδόσεις των ελληνικών 
ομολόγων αυξάνουν την ελπίδα 
για ανάκαμψη της οικονομίας 

ΚΙΝΑΛ: Παραίτηση Μαλέλη - Δεν 
συμφωνώ με τις επιλογές Γεννηματά 

Σκληρή κριτική στην πρόεδρο του 
ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά ασκεί 
ο γραμματέας επικοινωνίας του 

ΚΙΝΑΛ Σταμάτης Μαλέλης μετά την 
συνάντηση που είχε νωρίτερα με την 
Φώφη Γεννηματά στα γραφεία του 
κόμματος.
Ο κ. Μαλέλης μιλά για πράξεις και 
παραλείψεις της ηγεσίας που οδήγη-
σαν το ΚΙΝΑΛ να χάσει την ηγεμονία 
του προοδευτικού χώρου και τονίζει 
ότι διαφωνεί με τις αλλαγές που δρο-
μολογεί στην κομματική διάρθρωση. 
Αναλυτικά στη δήλωσή του σημειώνει:
Σήμερα συναντήθηκα με την πρόε-
δρο του ΚΙΝΑΛ κ. Φώφη Γεννηματά . 
Στη μεταξύ μας συνάντηση επικυρώ-
θηκε αυτό που συμβαίνει εδώ και δυο 
μήνες . Η διάσταση απόψεων και προ-
σεγγίσεων για τα χαρακτηριστικά που 
πρέπει να λάβει η μεγάλη Δημοκρα-
τική Παράταξη. Η κ Γεννηματα οπως 
έχει κάθε δικαίωμα σκοπεύει να δρο-
μολογήσει αλλαγές στην κομματική 

διάρθρωση, με τις οποίες εγώ δεν συμ-
φωνώ .
Την ευχαρίστησα για τη συνεργασία. 
Θέλω να διαβεβαιώσω όλους οτι θα 
συνεχίσω να παλεύω για ένα προο-
δευτικό και ριζοσπαστικό Κινημα και 
για μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη 
που θα είναι σε ετοιμότητα να προστα-
τεύσει την κοινωνία ,τις κατακτήσεις 
της και κυρίως το κοινωνικό κρατος.
Πιστεύω ότι έρχονται δύσκολες μερες 
για τους εργαζόμενους και τους συντα-
ξιούχους, και το Κίνημα πρεπει να 
είναι είναι μπροστά με καθαρές και όχι 
αμφίσημες απόψεις.
Την κριτική μου σε πράξεις και παρα-
λείψεις που οδήγησαν το ΚΙΝΑΛ να 
χάσει την ηγεμονία του προοδευτικού 
χώρου θα την ασκήσω στα όργανα του 
Κόμματος
Εκπτώσεις στις αρχές μου και στις 
ιδέες μου δεν κάνω. Θέσεις τις οποίες 
δεν πιστεύω δεν μπορώ να υπηρε-
τήσω».
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εδώ Κύπρος

Η ΠΕΟ καλεί τους εργοδό-
τες να αναλάβουν τις ευθύνες 
που τους αναλογούν από την 
νομοθεσία και να λαμβάνουν 
όλα τα απαραίτητα  μέτρα για 
την προστασία των εργαζομέ-
νων τους.

Με αφορμή το χθεσινό τρα-
γ ικό θανατηφόρο εργατικό 
ατύχημα σ τη Λεμεσό που 
συγκλόνισε την Κύπρο, η ΠΕΟ 
καλεί ταυτόχρονα  την κυβέρ-
νηση να στελεχώσει κατάλ-
ληλα το Τμήμα Επιθεώρησης 
Εργασίας και να λάβει όλα 
τα κατάλληλα μέτρα ώστε να 
εκτελεί τον εποπτικό του ρόλο 
για την εφαρμογή της νομο-
θεσίας. Αυτό ήταν το έβδομο 
θανατηφόρο εργατικό ατύ-
χημα μέσα στη χρονιά.

Στην ανακοίνωση της αναφέ-
ρει πως δυστυχώς «γίνεται 
ολοένα και πιο ξεκάθαρο ότι 
κάποιοι εργοδότες με στόχο 
το υπέρμετρο κέρδος επι-
λέγουν την εντατικοποίηση 
της εργασίας και τη μη λήψη 
των απαραίτητων μέ τρων 
Ασφάλειας και Υγείας θέτο-
ντας έτσι τα  κέρδη πάνω από 
την ανθρώπινη ζωή. Η ασυ-
δοσία και η μη εφαρμογή 
από μεγάλη μερίδα εργοδο-
τών των υποχρεώσεων που 
η νομοθεσ ία προβλέπε ι, 
δυστυχώς οφείλεται και στην 
αδυναμία του Υπουργείου 
Εργασίας να ασκήσει απο-
τελεσματικό και συσ τημα-
τικό έλεγχο των χώρων εργα-
σίας», αναφέρει.

Παράλληλα, σημειώνει πως 
το Τμήμα Επιθεώρησης Εργα-
σίας, ως το αρμόδιο κυβερ-
νητικό Τμήμα, επιφορτισμένο 
με το καθήκον της εφαρμογής 
της νομοθεσίας, έχει ευθύνη 
να πατάξει την παρανομία και 
την ανευθυνότητα των εργο-
δοτών που βάζουν το κέρ-
δος πάνω από την ζωή και 
αρτιμέλεια των εργαζομένων 
τους.

Η ΠΕΟ καλεί 
εργοδότες και 
Κυβέρνηση να 
αναλάβουν τις 
ευθύνες τους 

 Μήνυμα ετοιμότητας για 
εμπλοκή σε διάλογο για 
επίλυση του Κυπριακού στη 
βάση των ψηφισμάτων των 
Ηνωμένων Εθνών και των 
αρχών της ΕΕ, νοουμένου 
ότι θα τερματιστούν οι 
παράνομες δραστηριότητες 
της Τουρκίας στην κυπριακή 
ΑΟΖ, στέλνει ο ΥΠΕΞ, 
Νίκος Χριστοδουλίδης, 
στον Τούρκο ομόλογό του, 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, 
μέσω του Ελβετού ΥΠΕΞ, 
Ignazio Cassis.

Ο 
κ.  Cassis, ο οποίος είχε 
συνομιλίες με τον κ. Χρι-
στοδουλίδη στη Λευκω-
σία, δήλωσε πως θα μι-

λήσει με τον κ. Τσαβούσογλου και 
θα προσπαθήσει να τον πείσει ώ-
στε να εξευρεθεί ο καλύτερος τρό-
πος για να επανεκκινήσουν οι συ-
νομιλίες για το Κυπριακό.
Η Κύπρος είναι ο πρώτος σταθμός 
της περιοδείας του Ελβετού ΥΠΕΞ 
στην περιοχή. Στη συνέχεια θα επι-
σκεφθεί την Ελλάδα και την Τουρ-
κία για συναντήσεις με τους ΥΠΕΞ 
των δυο χωρών, κατά τις οποίες 
θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, το 
Κυπριακό, υπό το φως των τουρ-
κικών προκλήσεων στην κυπριακή 
ΑΟΖ.
Στις δηλώσεις που έγιναν μετά τις 
συνομιλίες, ο κ. Χριστοδουλίδης 
ανέφερε πως «έκανα ξεκάθαρο – 
και θεωρώ ότι αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό καθώς ο Ignazio θα επι-
σκεφθεί την ‘Αγκυρα τις επόμενες 
ημέρες – πως προκειμένου να επα-
ναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις η 
Τουρκία πρέπει πρώτα να σταμα-
τήσει τις παράνομες και προκλη-
τικές της ενέργειες εντός της ΑΟΖ 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, που 
αποτελούν κατάφωρη παραβίαση 
του διεθνούς και του ευρωπαϊκού 

δικαίου και των κυριαρχικών δικαι-
ωμάτων της Δημοκρατίας».
Δυστυχώς οι ενδείξεις δεν είναι 
θετικές, επεσήμανε, προσθέτο-
ντας πως η Τουρκία αντί αυτού έχει 
επιλέξει να κλιμακώσει περαιτέρω 
τις προκλήσεις τις τελευταίες λίγες 
ημέρες, προχωρώντας σε μια νέα, 
παράνομη γεωτρητική επιχείρηση 
εντός της χωρικής θάλασσας της 
Δημοκρατίας.
“Έχω ζητήσει από τον Ignazio να 
μεταφέρει το μήνυμα στην Τουρκία 
ότι είναι μόνο μέσω διαλόγου που 
μπορεί να επιτευχθεί μια λύση, 
στη βάση των σχετικών ψηφισμά-
των των ΗΕ και των αρχών πάνω 
στις οποίες βασίζεται η ΕΕ. Είμα-
στε έτοιμοι να εμπλακούμε σε ένα 
τέτοιο διάλογο, νοουμένου ότι οι 
παράνομες ενέργειες εντός της 
ΑΟΖ της Κύπρου 
θα τερματιστούν”, 
σημείωσε ο κ. Χρι-
στοδουλίδης.
Από την πλευρά του 
ο κ. Cassis, αναφε-
ρόμενος στο Κυπρι-
ακό, επεσήμανε πως 
η χώρα του είχε την 
τιμή να φιλοξενήσει πέντε γύρους 
διαπραγματεύσεων το 2016 και 
το 2017, στο Μοντ Πελεράν, στη 
Γενεύη και στο Κραν Μοντανά.
Σημειώνοντας πως “δεν ήμασταν 
μακριά από μια λύση αλλά δεν 
φτάσαμε” σε αυτήν, επεσήμανε 
πως “είναι πολύ σημαντικό για την 
Ελβετία να επαναλάβει την προ-
σφορά μας να στηρίξουμε αυτή τη 
διαδικασία με τις καλές μας υπη-
ρεσίες”, και υπογράμμισε την ανά-
γκη για επανέναρξη των συνομι-
λιών και δημιουργία των συνθη-
κών για κάτι τέτοιο.
“Ασφαλώς θα μιλήσω με τον συνά-
δελφό μας στην Τουρκία προκει-
μένου να προσπαθήσω να τον 
πείσω ώστε να εξευρεθεί ο καλύ-
τερος τρόπος για να επανεκκινή-

σουν αυτές οι συνομιλίες”, σημεί-
ωσε.
Είπε πως κατά τις επικείμενες επα-
φές του σε Ελλάδα και Τουρκία θα 
συζητήσει και το πρόβλημα που 
αφορά την κατάσταση στην κυπρι-
ακή ΑΟΖ.
Στις δηλώσεις του ο κ. Χριστοδου-
λίδης, αναφερόμενος στην ενημέ-
ρωση στην οποία προέβη προς τον 
κ. Cassis για τις τελευταίες εξελί-
ξεις στο Κυπριακό, είπε πως μοι-
ράστηκε μαζί του «την ισχυρή μας 
δέσμευση για την επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων το συντομό-
τερο – από το σημείο όπου αυτές 
διακόπηκαν ακριβώς πριν δυο 
χρόνια στο Κραν Μοντανά – με 
στόχο την επίτευξη μιας λύσης στη 
βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής 
ομοσπονδίας, σύμφωνα με το διε-

θνές και το ευρω-
παϊκό δίκαιο, που 
θα επανενώνει την 
Κύπρο, διασφαλί-
ζοντας ότι θα παρα-
μείνει ένα λειτουρ-
γικό, αποτελεσμα-
τικό κράτος μέλος 
της ΕΕ».

Σημείωσε πως κατά τις διαβου-
λεύσεις τους αντάλλαξαν απόψεις 
για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, τις 
διμερείς σχέσεις, ευρωπαϊκά, περι-
φερειακά και διεθνή θέματα κοι-
νού ενδιαφέροντος αλλά και για τα 
οποία μοιράζονται την ίδια ανησυ-
χία.
Εξέφρασε ικανοποίηση για το 
γεγονός ότι επαναβεβαίωσαν πως 
οι δυο χώρες μοιράζονται κοινές 
αξίες και φιλοδοξίες σε ένα μεγάλο 
αριθμό τομέων, όπως τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα και το διεθνές 
δίκαιο, ενώ σε ότι αφορά τις διμε-
ρείς σχέσεις των δυο χωρών είπε 
πως όπως πάντα υπάρχει περι-
θώριο για περαιτέρω βελτίωσή 
τους και πως εξέτασαν συγκεκρι-
μένους τρόπους με τους οποίους 

θα μπορούσαν να ενδυναμώσουν 
τη συνεργασία τους κατά ένα αμοι-
βαία επωφελή τρόπο.
Σημείωσε πως μετέφερε στον 
Ελβετό ΥΠΕΞ τη βαθιά εκτίμηση 
της Κύπρου για την ανεκτίμητη 
οικονομική βοήθεια της Ελβετίας 
για σημαντικά έργα στην Κύπρο, 
σε τομείς που αφορούν, μεταξύ 
άλλων, την εκπαίδευση, την κοινω-
νία των πολιτών, την έρευνα και την 
καινοτομία, τη διαχείριση αποβλή-
των και την προστασία της πολιτι-
στικής κληρονομιάς.
Εξέφρασε εξάλλου, όπως είπε, την 
ιδιαίτερη εκτίμηση της Κύπρου για 
τη γενναιόδωρη οικονομική συμ-
βολή της Ελβετίας προς υποστή-
ριξη του έργου της ΔΕΑ.
Ο κ. Χριστοδουλίδης επεσήμανε 
πως αντάλλαξαν απόψεις για το 
μέλλον των σχέσεων μεταξύ ΕΕ 
και Ελβετίας καθώς και για αριθμό 
περιφερειακών και διεθνών θεμά-
των για τα οποία υπάρχει κοινή 
ανησυχία όπως η διένεξη στη 
Συρία, οι σημαντικές ανθρωπιστι-
κές της επιπτώσεις και η επίδρασή 
της στην ευρύτερη περιοχή.
Συμφωνήσαμε ότι είναι εκ των ων 
ου άνευ να υπάρξει κατάπαυση του 
πυρός σε όλη τη χώρα προκειμέ-
νου να καταστεί δυνατή μια απρό-
σκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση 
σε όλη την επικράτειά της. Σε ότι 
αφορά την ειρηνευτική διαδικασία, 
επαναλάβαμε τη στήριξή μας στην 
υπό τα ΗΕ διαδικασία της Γενεύης, 
σημείωσε ο κ. Χριστοδουλίδης.
Από την πλευρά του ο κ. Cassis στις 
δηλώσεις του αναφέρθηκε, μεταξύ 
άλλων, στις επισκέψεις του στη 
νεκρή ζώνη και στην Αποστολή 
των ΗΕ στην Κύπρο, όπου συνα-
ντήθηκε με την Ειδική Αντιπρό-
σωπο του ΓΓ του ΟΗΕ, Ελίζαμπεθ 
Σπέχαρ, καθώς και στο ανθρωπο-
λογικό εργαστήρι της ΔΕΑ, υπο-
γραμμίζοντας τη σημασία του 
έργου της Επιτροπής.

Μήνυμα στον Τσαβούσογλου στέλνει ο 
Χριστοδουλίδης για Κυπριακό και ΑΟΖ 
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Μ
νημόσυνο για τους πεσόντες, εν ώρα 
καθήκοντος, στη ναυτική βάση “Ευάγ-
γελος Φλωράκης”, στο Μαρί, καθώς 
και όλους των κεκοιμημένους πυρο-

σβέστες τελέστηκε στη Λευκωσία, με τον Πρόεδρο 
της Βουλής των Αντιπροσώπων Δημήτρη Συλλούρη 
να λέει ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε να ξαναζήσει 
ο τόπος τέτοιες τραγωδίες.
Εκφωνώντας τον επιμνημόσυνο λόγο, στον Ιερό 
Ναό της του Θεού Σοφίας και Αγίας Ειρήνης, στον 
περίβολο του Αρχηγείου Αστυνομίας, ο κ. Συλλού-
ρης είπε ότι «τα όσα τραγικά συνέβησαν την 11η  
Ιουλίου 2011 δεν ήταν τυχαίο γεγονός, αλλά απο-
τέλεσμα σειράς παραλείψεων και αδιαφορίας από 
πλευράς κράτους, που πλήρωσαν με τη ζωή τους 
άνθρωποι οικογενειάρχες, αλλά και νέοι, με όνειρα 
για τη ζωή».
Συλλογικά και συντεταγμένα, συνέχισε, οφείλουμε 
να δεσμευτούμε ότι θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατό 
στα θέματα συντονισμού και εκπαίδευσης όλων 
όσοι εμπλέκονται στα ζητήματα ασφάλειας και 
προστασίας, για να αποφύγουμε στο μέλλον παρό-
μοια τραγικά γεγονότα που τόσο πόνο και δυστυ-
χία προκαλούν, αλλά και μας εκθέτουν ως πολιτεία.

Αναφέρθηκε εξάλλου στη μεγάλη θυσία των δεκα-
τριών παλικαριών της Εθνικής Φρουράς, της Πυρο-
σβεστικής και της ΕΜΑΚ, που έπεσαν κατά τη 
φονική έκρηξη της 11ης Ιουλίου 2011, λέγοντας 
ότι αυτό «μας επιφορτίζει με το εθνικό καθήκον να 
διατηρούμε άσβεστη τη μνήμη τους και να αποτί-
νουμε τις οφειλόμενες τιμές ως ένδειξη αναγνώ-
ρισης της θυσίας τους σε μια από τις μεγαλύτερες 
τραγωδίες που έζησε ο τόπος μας στη σύγχρονη 
ιστορία του».
Το φωτεινό παράδειγμα της ανδρείας και της αγωνι-
στικότητας των θυμάτων της τραγωδίας στο Μαρί, 
όπως όλων όσοι έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζό-
μενοι την ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της 
Κύπρου στους διαχρονικούς αγώνες της, συνιστά 
μεγάλη κληρονομιά και πυξίδα για το μέλλον, είπε.
«Για όσα η πολιτεία όφειλε να πράξει και δεν 
έπραξε, προκειμένου να μην εκτεθούν στο θανά-
σιμο κίνδυνο οι ήρωές μας, οφείλουμε όλοι να 
επαναλαμβάνουμε με κάθε ευκαιρία τη συγνώμη 
μας προς τις οικογένειές τους, που στερήθηκαν 
τους αγαπημένους τους ανθρώπους, τη φυσική 
παρουσία των οποίων δεν υποκαθιστά καμία τιμή 
ή κρατική στήριξη» συμπλήρωσε.

Να μην επιτρέψουμε να ξαναζήσει ο 
τόπος τραγωδίες όπως του Μαρί, λέει ο 
Συλλούρης 

Πρωτοποριακό σπόρο σιτηρών 
αναπτύσσουν Κύπριοι αγρότες σε 
συνεργασία με Ιταλούς γενετιστές

Μ
ε στόχο τη δημιουργία πιο ανθεκτι-
κών και παραγωγικών φυτειών και την 
προστασία του περιβάλλοντος, πα-
ρουσιάστηκε ο πρωτοποριακός σπό-

ρος σιτηρών με την ονομασία «ΡΕ ΑΛΕΞΗ».
Στο χαιρετισμό του κατά την παρουσίαση ο Υπουρ-
γός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και περιβάλλο-
ντος Κώστας Καδής, ανέφερε ότι η επιλογή του ονό-
ματος «ΡΕ ΑΛΕΞΗ», μετά από εισήγηση του Γενι-
κού Γραμματέα της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών (ΕΚΑ) 
και η προσπάθεια κατοχύρωσης του ονόματος σε 
συνεργασία με Ιταλούς γενετιστές, δεν είναι καθό-
λου τυχαία.
«Η εξέγερση του Ρε Αλέξη προσομοιάζει με την 
επανάσταση που επιχειρεί να φέρει στον γεωργικό 
τομέα ο πρωτοποριακός αυτός σπόρος, ο οποίος, 
όπως έχω πληροφορηθεί, αντλεί τη δύναμή του από 
δύο άλλες ποικιλίες σπόρων από τις οποίες προέρ-
χεται. Πρόκειται για μια καινοτομία που, ανάλογα 

και με τα αποτελέσματα των πειραματικών καλλιερ-
γειών που επιχειρούνται εδώ και τρία χρόνια, μπο-
ρεί να οδηγήσει σε πιο ανθεκτικές και παραγωγικές 
φυτείες», ανέφερε.
Παράλληλα, πρόσθεσε, μπορεί να συνεισφέρει και 
στην προστασία του περιβάλλοντος, αφού φαίνε-
ται να μειώνει πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη 
χρήση λιπασμάτων και να ενδυναμώνει σημαντικά 
το καλλιεργήσιμο έδαφος.
«Στην περίπτωση που τα πιο πάνω επιβεβαιωθούν, 
αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι το κόστος παρα-
γωγής θα μειωθεί, οδηγώντας αλυσιδωτά σε πολλα-
πλά οφέλη στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης 
των αγροδιατροφικών προϊόντων», είπε.
Ο κ. Καδής διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείου στηρί-
ζει ανεπιφύλακτα πρωτοβουλίες που εισάγουν νέες 
προσεγγίσεις και προωθούν καινοτόμες διαδικα-
σίες και πρωτοποριακά προγράμματα στον αγρο-
τικό τομέα.

Δεν αλλάζει ο νόμος για την 
κάρτα φιλάθλου 

Δ
ιακόπτεται η συζήτηση των όποιων νομοθετημάτων ή ρυθ-
μίσεων που αφορούν την κάρτα φιλάθλου και τη νομοθεσία 
για τη βία στα γήπεδα μέχρι τον Σεπτέμβρη.
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, που είχε ενώπιον της 

πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ για τη διαδικασία έκδοσης της κάρτας και 
αλλαγή στις ποινές των παραβατών για τη βία στα γήπεδα, έκρινε πως 
ο χρόνος μέχρι την Παρασκευή – που είναι η τελευταία συνεδρία για 
νομοθετικό έργο από την Ολομέλεια της Βουλής- δεν επαρκεί ώστε να 
ψηφιστεί νομοτεχνικά ορθό κείμενο νόμου.
Η Επιτροπή Νομικών συζήτησε κατ΄ άρθρο πρόταση νόμου των Γεώρ-
γιου Γεωργίου και Δημήτρη Δημητρίου, Βουλευτών ΔΗΣΥ, που περι-
λαμβάνει τις πρόνοιες του σχετικού νομοσχεδίου που βρίσκεται στη 
νομική υπηρεσία.  Η πρόταση νόμου κατατέθηκε από τον ΔΗΣΥ προ-
κειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία και να ψηφιστεί ο νόμος πριν 
αρχίσει η αγωνιστική περίοδος.
Η συζήτηση θα συνεχιστεί μετά την επανέναρξη των νομοθετικών 
εργασιών της Βουλής τον Σεπτέμβρη. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώρ-
γος Σαββίδης έστειλε εκ νέου το μήνυμα πως η κάρτα φιλάθλου είναι 
απαραίτητη για την αντιμετώπιση της βίας στους αθλητικούς χώρους 
και ότι οι νομοταγείς φίλαθλοι δεν έχουν τον παραμικρό φόβο με την 
απόκτηση κάρτας φιλάθλου.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης σε δήλωση μετά τη συνεδρία, την οποία 
χαρακτήρισε μαραθώνια, είπε πως παρά την προσπάθεια της Επιτρο-
πής Νομικών η κατάληξη σε ό,τι αφορά την κάρτα φιλάθλου είναι πως 
θα παραμείνει η ισχύουσα κατάσταση και για την επόμενη χρονιά.
Το μήνυμα και η διαβεβαίωση προς τα σωματεία και τους «αγνούς 
φιλάθλους», είναι πως κανένας νομοταγής πολίτης έχει λόγο να φοβά-
ται για την έκδοση της κάρτας φιλάθλου, είπε και απηύθυνε έκκληση 
προς σωματεία και οργανωμένους οπαδούς να κατευθύνουν τους 
φιλάθλους στην έκδοση της κάρτα φιλάθλου.
Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου δήλωσε ότι από τη συζή-
τηση διαφάνηκε πως οι αλλαγές που αφορούν τον τρόπο έκδοσης της 
κάρτας φιλάθλου, δεν βρήκαν έδαφος στα σωματεία, που τις χαρακτή-
ρισαν δώρο- άδωρο. Πρόσθεσε πως αποφασίστηκε να μείνει εκτός η 
πρόνοια για την έκδοση της κάρτας και να συνεχιστεί η συζήτηση της 
πρότασης νόμου για αλλαγή στις ποινές.  
Συνεχίζοντας σημείωσε πως επειδή αυτά τα ζητήματα δεν είναι εύκολα 
και επειδή το ζητούμενο είναι οι μελετημένες νομοθεσίες, αφέθηκε η 
συζήτηση των όποιων νομοθετικών αλλαγών για τον Σεπτέμβρη και 
ως εκ τούτου ισχύει για την επόμενη αγωνιστική η κάρτα φιλάθλου 
ως έχει.
Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ ανέφερε πως κρίθηκε αυτή τη στιγμή πιο σοφή 
η διατήρηση του μέτρου που βοήθησε στην καταπολέμηση της βίας 
στα γήπεδα.
Από τη συζήτηση διαφάνηκε το προφανές πως η ασφάλεια των γηπέ-
δων είναι πάνω από όλα και σε αυτό δεν γίνεται η παραμικρή έκπτωση 
ακόμα και αν διεξαχθεί το πρωτάθλημα με λιγότερα γήπεδα, είπε και 
πρόσθεσε πως η βία δεν έχει πλέον θέση στους αθλητικούς χώρους.  
Ο κ. Δημητρίου εξέφρασε επίσης την άποψη πως τη μείωση των εισι-
τηρίων επηρέασε το γεγονός ότι οι αγώνες διεξάγονται τέσσερις ημέ-
ρες την εβδομάδα και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στα γήπεδα οι 
απαιτούμενες ανέσεις.
Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού παρατήρησε ότι είναι 
γενικά αποδεκτό πως ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να διαθέτουν 
πολιτική και πολιτικοί είναι η διορατικότητα και υπενθύμισε πως το 
ΑΚΕΛ είχε προειδοποιήσει το 2014 ότι τα μέτρα και ο νόμος για τη βία 
στα γήπεδα και την κάρτα φιλάθλου για οικονομικούς λόγους και από 
έλλειψη υποδομών, θα ήταν ανεφάρμοστος.
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Η 
βασιλική οικογένεια της Βρετανίας 
αποτελεί αντικείμενο θαυμασμού 
και σχολιασμού για αιώνες.
Σε κάθε τους βήμα, ο βρετανικός 

Τύπος καταγράφει και σχολιάζει την κάθε 
τους κίνηση, την κάθε τους εμφάνιση και 
φυσικά το πόσο κοστίζουν όλα αυτά!
Είναι εύκολο να υποθέσουμε ότι η περιου-
σία τους είναι τεράστια, όμως πόσα... εκα-
τομμύρια ακριβώς έχει το κάθε μέλος;

 ª Μέγκαν, Δούκισσα του Σαδςξ - 5 εκ. 
δολάρια

 ª Καμίλα, Δούκισσα της Κορνουάλης - 5 
εκ. δολάρια

 ª Κάθριν, Δούκισσα του Κέιμπριτζ - 7-10 

εκ. δολάρια
 ª Πριγκίπισσα Άννα - 30 εκ. δολάρια
 ª Πρίγκιπας Φίλιππος, Δούκας του Εδιμ-

βούργου - 30 εκ. δολάρια
 ª Πρίγκιπας Χάρι, Δούκας του Σάσεξ - 40 

εκ. δολάρια
 ª Πρίγκιπας Ουίλιαμ, Δούκας του Κέι-

μπριτζ - 40 εκ. δολάρια
 ª Πρίγκιπας Έντουαρντ, Κόμης του Ουέ-

σεξ - 45 εκ. δολάρια
 ª Πρίγκιπας Άντριου, Δούκας του Γιορκ - 

75 εκ. δολάρια
 ª Πρίγκιπας Κάρολος, Πρίγκιπας της 

Ουαλίας - 400 εκ. δολάρια
 ª Βασίλισσα Ελισάβετ - 520 εκ. δολάρια

διεθνή νέα

Ο 
Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ 
Τραμπ αντιδρώντας στα διπλωματι-
κά τηλεγραφήματα του Βρετανού πρε-
σβευτή στις ΗΠΑ Κιμ Ντάροκ που δι-

έρρευσαν στον βρετανικό κυριακάτικο Τύπο δή-
λωσε ότι δεν θα υπάρχει πλέον καμία επαφή με 
τον Βρετανό διπλωμάτη.
Στο φύλλο της Κυριακής η Mail αποκάλυψε 
διπλωματικά τηλεγραφήματα του Βρετανού 
πρεσβευτή στις ΗΠΑ Κιμ Ντάροκ, στα οποία 
χαρακτηρίζει τον Αμερικανό πρόεδρο «ανα-
σφαλή» και «απρόβλεπτο» και την κυβέρνησή 
του «δυσλειτουργική». Ο 65χρονος πεπειραμέ-
νος διπλωμάτης, μεταξύ άλλων αιχμηρών σχο-
λίων, προειδοποιούσε το Λονδίνο ότι η προεδρία 
του Τραμπ διατρέχει κίνδυνο να «καταρρεύσει 
φλεγόμενη», να «τερματιστεί με ντροπιαστικό 
τρόπο», στις αναφορές του προς την κυβέρνησή 
του στο Λονδίνο.
Νωρίτερα σήμερα, η βρετα-
νική κυβέρνηση ανακοίνωσε 
ότι αναζητεί τον ή τους υπεύ-
θυνους της διαρροής στον 
Τύπο των διπλωματικών τηλε-
γραφημάτων.
«Δεν γνωρίζω τον πρέσβη, 
αλλά δεν είναι συμπαθής, ούτε 
χαίρει εκτίμησης εντός των 
ΗΠΑ. Δεν θα έχουμε καμία 
επαφή πλέον με αυτόν», είπε ο Τραμπ με tweet 
του, επιφυλάσσοντας παράλληλα πυρά στην βρε-
τανίδα απερχόμενη πρωθυπουργό Τερέζα Μέι.
«Τι χάος δημιούργησε εκείνη και οι αντιπρόσω-
ποί της. Της είπα τον τρόπο που έπρεπε να γίνει, 
αλλά επέλεξε άλλο τρόπο», ανέφερε ο Ρεπου-
μπλικανός πρόεδρος αναφορικά με τους χειρι-
σμούς της Μέι για το Brexit.
«Τα καλά νέα για το υπέροχο Ηνωμένο Βασίλειο 
είναι ότι σύντομα θα έχει νέο πρωθυπουργό. 
Ενώ απήλαυσα πλήρως την έξοχη επίσημη επί-
σκεψη τον περασμένο μήνα, ήταν η βασίλισσα 
που με εντυπωσίασε περισσότερο!», έγραψε.
Στην πρώτη του αντίδραση στην αποκάλυψη των 
τηλεγραφημάτων, χθες ο Τραμπ επιτέθηκε στον 
Ντάροκ λέγοντας σε δημοσιογράφους: «Ο πρε-
σβευτής δεν προσφέρει καλές υπηρεσίες στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, μπορώ να σας το πω αυτό. 
Δεν είμαστε πολύ μεγάλοι οπαδοί αυτού του 
ανθρώπου», προσθέτοντας ότι ξέρει πράγματα 
για τον σερ Ντάροκ, αλλά απαξιεί να τα θίξει.
Υπενθυμίζεται ότι στα έγγραφα που δημοσί-

ευσε η βρετανική εφημερίδα ο Βρετανός πρέ-
σβης χαρακτήριζε τον Λευκό Οίκο επί Τραμπ ως 
«μοναδικά δυσλειτουργικό» και βαθιά «διχα-
σμένο».
Ο Βρετανός υπουργός Εμπορίου Λίαμ Φοξ είπε 
στο BBC ότι η διαρροή ήταν «αντιεπαγγελμα-
τική, ανήθικη και αντιπατριωτική». Σύμφωνα με 
τον ίδιο, το άτομο που έδωσε στη δημοσιότητα 
τα email υπονόμευσε με δόλιο σκοπό την σχέση 
του Ηνωμένου Βασιλείου με τις ΗΠΑ. «Ελπίζω, 
αν μπορέσουμε τελικά να ταυτοποιήσουμε τον 
υπεύθυνο, να του επιβληθούν οι αυστηρότε-
ρες δυνατές πειθαρχικές κυρώσεις ή ακόμα και 
ποινικές κυρώσεις, επειδή αυτού του είδους η 
συμπεριφορά δεν έχει θέση στη δημόσια ζωή», 
είπε χαρακτηριστικά. 
Όπως επισημαίνει το BBC, το Foreign Office έχει 
εκκινήσει ήδη έρευνα για την πηγή της διαρροής. 
Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος, ερωτηθείς 

για το «θάψιμο» που του έρι-
χνε ο Ντάροκ, είπε σε δημο-
σιογράφους στο Νιου Τζέρσι: 
«Δεν είμαστε φαν αυτού του 
ανθρώπου και δεν προσέφερε 
καλές υπηρεσίες στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Μπορώ να κατα-
λάβω (τη συμπεριφορά του) 
και θα μπορούσα να πω πράγ-
ματα για αυτόν, αλλά δεν θα 

ασχοληθώ».
Υπενθυμίζεται ότι ο Ντάροκ έγραφε σε υπομνή-
ματά του για την κυβέρνηση Τραμπ: «Δεν πιστεύ-
ουμε στ’ αλήθεια ότι αυτή η κυβέρνηση πρόκει-
ται να γίνει σημαντικά πιο φυσιολογική, λιγότερο 
δυσλειτουργική, λιγότερο απρόβλεπτη, λιγότερο 
διχασμένη, λιγότερο διπλωματικά αδέξια και ανί-
κανη».
Ο πρέσβης έγραφε ακόμη σε υπηρεσιακό σημεί-
ωμα ότι οι πληροφορίες περί του «χάους και των 
άγριων συγκρούσεων» που σημειώνονται στον 
Λευκό Οίκο «στην πλειονότητά τους ευσταθούν». 
«Θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε στην αρχή 
μιας καθοδικής πορείας αντί απλά σε ένα τρε-
νάκι του τρόμου: μπορεί να προκύψει κάτι που 
θα οδηγήσει στον εξευτελισμό και στην πτώση», 
τόνιζε σε άλλο υπόμνημα, προειδοποιώντας 
πάντως τους βρετανούς αξιωματούχους να μην 
ξεγράψουν τον Τραμπ, αφού «μπορεί να ξεπηδή-
σει μέσα από τις φλόγες, λαβωμένος αλλά σώος, 
όπως ο Σβαρτσενέγκερ στις τελευταίες σκηνές 
του Εξολοθρευτή»!

Ο Τραμπ «κόβει» τον Βρετανό 
πρέσβη που τον... «έθαβε» ασύστολα 
σε υπομνήματα 
Μετά από την αποκάλυψη των διπλωματικών τηλεγραφημάτων, ο Τραμπ 
ανακοινώνει τη διακοπή επαφών με τον Βρετανό πρέσβη και...προσβλέπει στην 
αποχώρηση της πρωθυπουργού Μέι

Αυτή είναι η προσωπική περιουσία 
της βασίλισσας Ελισάβετ και της 
βασιλικής οικογένειας
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«Πιστεύουμε ότι θα κάνει καλές 
δουλειές για την Ελλάδα» είπε ο 
Τούρκος ΥΠΕΞ και σημείωσε ότι και ο 
υπουργός Εξωτερικών Δένδιας είναι 
καλός του φίλος από το Συμβούλιο της 
Ευρώπης

Γ
ια τον νέο Έλληνα πρωθυπουργό, Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη, μίλησε ο Τούρκος υ-
πουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου, σημειώνοντας ότι «τον γνωρίζω 

πολύ καλά και προσωπικά από τότε που ήταν 
ακόμη βουλευτής.
«Παίζαμε και ποδόσφαιρο μαζί. Και πιστεύ-
ουμε ότι θα υπάρχουν πολύ καλές σχέσεις με 
την Ελλάδα. Και ο πρόεδρός μας ήταν ο πρώ-
τος ηγέτης που τον συνεχάρη μετά τις εκλογές. 
Πιστεύουμε ότι θα κάνει καλές δουλειές για 
την Ελλάδα», πρόσθεσε.
Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου έπειτα από 
συνάντησή του με τον Τούρκο Υπουργό Αμυ-
νας Χολούσι Ακάρ και τον αρχηγό της ΜΙΤ 
Χακάν Φιντάν, ο κ. Τσαβούσογλου ανέφερε 
πως «και ο υπουργός Εξωτερικών Δένδιας 
είναι καλός μου φίλος από το Συμβούλιο της 
Ευρώπης».
«Θέλουμε αντί να αυξηθεί η ένταση στο 
Αιγαίο, να βρούμε λύσεις συνομιλώντας ειλι-
κρινά. Ελπίζω η νέα κυβέρνηση της Ελλάδας 
να είναι αφορμή να συνεχίσουμε τις σχέσεις 
μας με πιο εποικοδομητικό τρόπο», ανέφερε 
ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Handelsblatt: Η Τουρκία επενδύει 
στη σύγκρουση για τα κοιτάσματα 
φυσικού αερίου
‘Έκσταση για το φυσικό αέριο» επιγράφε-
ται ανάλυση στην οικονομική επιθεώρηση 
Handelsblatt, η οποία επισημαίνει ότι «πολ-
λές χώρες ερίζουν για τα πλούσια κοιτάσματα 
φυσικού αερίου στην ανατολική Μεσόγειο. 
Η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αίγυπτος θα μπο-
ρούσαν να αναδειχθούν σε ισχυρούς εξαγω-
γείς (φυσικού αερίου). Την ίδια στιγμή η Τουρ-
κία φοβάται ότι θα μείνει με άδεια χέρια και 
επενδύει στη σύγκρουση». Σύμφωνα με τη 
Handelsblatt «η περιοχή θα μπορούσε να γίνει 
ένα νέο, παγκόσμιο κέντρο εξόρυξης για το 
φυσικό αέριο. Αυτό ξυπνά πόθους, όχι μόνο 
στα κράτη (της περιοχής), αλλά και σε πολυε-
θνικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς. Στην ανατο-
λική Μεσόγειο επαπειλείται μία γεωπολιτική 
αντιπαράθεση. Στο επίκεντρο της σύγκρου-

σης: η Κύπρος, η Ελλάδα και η Τουρκία».
Τί ακριβώς συμβαίνει στην Τουρκία; Η γερμα-
νική εφημερίδα εξηγεί ότι «η τουρκική κυβέρ-
νηση έχει επίσης ανακηρύξει την ανατολική 
Μεσόγειο σε μία στρατηγικά σημαντική ζώνη. 
Η ίδια βρίσκεται υπό ισχυρή πίεση, καθώς η 
χώρα δεν διαθέτει δικά της κοιτάσματα πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου και είναι αναγκα-
σμένη να τα εισάγει. Λόγω υποτίμησης της 
τουρκικής λίρας απέναντι στο αμερικανικό 
δολάριο, οι εισαγωγές έχουν γίνει πολύ πιο 
δαπανηρές. Επιπλέον η Τουρκία δεν επιτρέ-
πεται να εισάγει πλέον πετρέλαιο από το Ιράν, 
καθώς οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις για 
την αγορά ιρανικού πετρελαίου. Γι αυτό η 
Άγκυρα αναζητεί επιτακτικά δυνατότητες που 
θα της επιτρέψουν να αντισταθμίσει με δικά 
της κοιτάσματα την εξάρτηση από το πετρέ-
λαιο και το φυσικό αέριο εισαγωγής. Τον περα-
σμένο Μάιο το Συμβούλιο Εθνικής Ασφα-
λείας, στο οποίο συμμετέχουν στρατιωτικοί, 
υπηρεσίες ασφαλείας και οι πιο σημαντικοί 
υπουργοί υπό τον Ερντογάν, ανακοίνωσε ότι η 
Τουρκία θα επεκτείνει τις δραστηριότητές της 
στην ανατολική Μεσόγειο και δεν θα αποδε-
χθεί τετελεσμένα. Πρόκειται για μία ελάχιστα 
συγκεκαλυμμένη απειλή, ότι η Τουρκία, εάν 
χρειαστεί, θα επιβάλλει τα συμφέροντά της με 
στρατιωτικά μέσα».
Η ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού DER 
SPIEGEL εστιάζει στις σχεδιαζόμενες ευρωπα-
ϊκές κυρώσεις κατά της Άγκυρας. Όπως επιση-
μαίνει, «η ΕΕ έχει ζητήσει επανειλημένα από 
την Τουρκία να επιδείξει αυτοσυγκράτηση. Η 
Κύπρος θεωρεί παράνομες τις τουρκικές δρα-
στηριότητες. Ωστόσο η Τουρκία θεωρεί ότι 
δραστηριοποιείται σε ύδατα που οριοθετού-
νται από τη δική της υφαλοκρηπίδα. Επιπλέον 
θέλει να ‘προστατεύσει τα δικαιώματα των 
Τουρκοκυπρίων’, τους οποίους η ελληνοκυ-
πριακή κυβέρνηση δεν συμπεριλαμβάνει στις 
αποφάσεις για την εκμετάλλευση των κοιτα-
σμάτων στην περιοχή».
Ποιά μορφή μπορεί να έχουν οι κυρώσεις 
εναντίον της Τουρκίας; H αυστριακή εφημε-
ρίδα Die Presse επισημαίνει ότι «σύμφωνα 
με διπλωματικές πηγές, σε ένα πρώτο βήμα 
τα μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν 
πάγωμα των διαβουλεύσεων σε πολιτικό επί-
πεδο, καθώς και περαιτέρω περικοπές ευρω-
παϊκών κονδυλίων. Σε ένα επόμενο βήμα θα 
μπορούσαν να επιβληθούν κυρώσεις εναντίον 
μεμονωμένων προσώπων, επιχειρήσεων ή και 
σε ολόκληρους κλάδους της οικονομίας». 
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Tσαβούσογλου για 
Μητσοτάκη: Toν γνωρίζω 
καλά, παίζαμε μπάλα μαζί 

Ε
μπορικό «πόλεμο» με την Ινδία προα-
ναγγέλλει ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει 
επανειλημμένα καταγγείλει τους τελω-

νειακούς δασμούς που επιβάλλει η Ινδία στα 
αμερικανικά προϊόντα, επιμένοντας για την 
κατάργησή τους, έκανε την ακόλουθη, οργι-
σμένη ανάρτηση στο Twitter, ξεκαθαρίζοντας 
ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί άλλο αυτήν την 
κατάσταση.

Επιπλέον κυρώσεις κατά του Ιράν
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγό-
ρησε το Ιράν ότι επί μακρό χρονικό διάστημα 
εμπλουτίζει κρυφά ουράνιο και προειδοποί-
ησε ότι οι αμερικανικές κυρώσεις σύντομα θα 
αυξηθούν «σημαντικά», σε συνέχεια της από-
φασης της Τεχεράνης να εμπλουτίζει ουράνιο 
σε επίπεδα άνω του ορίου που είχε καθοριστεί 
από τη JCPoA, τη διεθνή συμφωνία του 2015.
«Το Ιράν επί μακρόν ‘εμπλουτίζει’ κρυφά, κατά 
απόλυτη παράβαση της φρικτής συμφωνίας 

150 Δισεκατομμυρίων Δολαρίων που συνήψε 
ο Τζον Κέρι και η κυβέρνηση Ομπάμα. Θυμη-
θείτε, αυτή η συμφωνία αναμένεται να λήξει 
σε λίγα χρόνια. Οι κυρώσεις σύντομα θα 
αυξηθούν σημαντικά!», έγραψε ο Τραμπ στο 
twitter.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν 
σήμερα την κατεπείγουσα συνεδρίαση του ΔΣ 
της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας 
(ΙΑΕΑ) στη Βιέννη για να ασκήσουν πίεση ενά-
ντια στην Ισλαμική Δημοκρατία για τις παραβι-
άσεις της JCPoA, κατηγορώντας την Τεχεράνη 
για απόπειρα εκβιασμού.
Η Ουάσινγκτον δεσμεύτηκε να συνεχίσει με 
την επιβολή κυρώσεων, ενώ εξακολουθεί να 
δηλώνει ανοιχτή για τη διεξαγωγή συνομιλιών.
Το Ιράν είχε διαμηνύσει ότι θα υπερβεί τα 
όρια που επιβλήθηκαν ως προς τα αποθέματα 
εμπλουτισμένου ουρανίου σε αντίποινα για τις 
βαριές κυρώσεις που επιβάλει η αμερικανική 
κυβέρνηση Τραμπ μετά την αποχώρησή της 
από το JCPoA.

Εμπορικό «πόλεμο» με την Ινδία 
προαναγγέλλει ο Τραμπ 

Πλουσιότερος κατά 13 εκατ. ο ιδιοκτήτης 
του Σκορπιού: Πούλησε οικόπεδο που 
αγόρασε από τον Τραμπ 

T
ο οικόπεδο που είχε αγοράσει από 
τον Ντόναλντ Τραμπ έναντι του πο-
σού των 37,29 εκατομμυρίων δο-
λαρίων πούλησε ο Ρώσος μεγιστά-

νας και ιδιοκτήτης του Σκορπιού, Ντμίτρι 
Ριμπολόβλεφ ο οποίος βρίσκεται ψηλά στη 
λίστα του περιοδικού Forbes, με τα περι-
ουσιακά στοιχεία του να φθάνουν τα 6,8 
δισεκατομμύρια δολάρια.
Την περασμένη εβδομάδα ο Ριμπολόβλεφ 
πούλησε το τελευταίο από τα τρία τεμά-
χια γης στο Palm Beach της Φλόριδα, που 
είχε αγοράσει από τον πρόεδρο Τράμπ το 
2008 έναντι 37,29 εκατομμυρίων δολα-
ρίων. Τα δύο άλλα τεμάχια είχαν πουλη-
θεί νωρίτερα έναντι 34,4 και 37 εκατομ-
μυρίων δολαρίων αντίστοιχα. Το τρίτο και 
τελευταίο τμήμα στο Palm Beach επρό-
κειτο να γίνει μόνιμη κατοικία της οικογέ-
νειας Ριμπαλόβλεφ.
Ωστόσο, τα σχέδια χάλασε ο χωρισμός 
ανάμεσα στο ζευγάρι με τη σύζυγο Γελένα 
Ριμπολόβλεβα να δεσμεύει τα περιουσι-
ακά στοιχεία του Ριμπολόβλεφ. Εξαιτίας 

της εξέλιξης αυτής, το κτήμα παρέμενε 
αναξιοποίητο για πολλά χρόνια. Μετά την 
έκδοση του διαζυγίου ο Ρώσος δισεκα-
τομμυριούχος αποφάσισε να το πουλήσει. 
Από την πώληση του οικοπέδου, ο Ριμπο-
λόβλεφ αποκόμισε επιπλέον 13 εκατομμύ-
ρια δολάρια.
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Ι
ταλοί εισαγγελείς έχουν ξεκινήσει έ-
ρευνα για διαφθορά έπειτα από δη-
μοσιεύματα του Τύπου που υποστή-
ριζαν ότι η Λέγκα, το ένα από τα κόμ-

ματα του κυβερνητικού συνασπισμού, ε-
πιδίωξε να λάβει εκατομμύρια ευρώ μέσω 
μιας μυστικής συμφωνίας για την πώληση 
ρωσικού πετρελαίου, όπως ανέφεραν σή-
μερα δύο πηγές.
Ο ηγέτης της Λέγκας και αντιπρόεδρος της 
κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι αρνείται ότι 
το κόμμα του χρηματοδοτήθηκε από τη 
Μόσχα.
Τον περασμένο Φεβρουάριο το ιταλικό 
περιοδικό L’Espresso αποκάλυψε ότι ο 
πρώην εκπρόσωπος του Σαλβίνι, ο Τζαν-
λούκα Σαβοΐνι, είχε επαφές τον Οκτώβριο 
του 2018 στη Μόσχα με Ρώσους επιχειρη-
ματίες, για μια πιθανή πετρελαϊκή συμ-
φωνία που θα επέτρεπε τη 
διοχέτευση χρημάτων στο 
ακροδεξιό κόμμα.
Τότε, ο ίδιος ο Σαβοΐνι διέ-
ψευσε αυτούς τους ισχυρι-
σμούς. Όμως την Τετάρτη 
ο αμερικανικός ιστότοπος 
BuzzFeed έγραψε ότι έχει 
στην κατοχή του ένα ηχη-
τικό ν τοκουμέντο αυτής 
της συνάντησης στη Μόσχα και δημοσί-
ευσε ένα απομαγνητοφωνημένο κείμενο 
στο οποίο ο Σαβοΐνι φέρεται να συζητά 
μια μυστική πετρελαϊκή συμφωνία.
Σήμερα ο Σαβοΐνι επιβεβαίωσε ότι είχε 
συναντηθεί με μια ομάδα μη κατονομα-
ζόμενων επιχειρηματιών, όμως αρνήθηκε 
οποιαδήποτε παράνομη πράξη και επέ-
μεινε ότι η Λέγκα δεν έλαβε χρήματα από 
τους Ρώσους.
Δύο πηγές που έχουν γνώση της υπόθε-
σης είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι οι 
εισαγγελικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα με 
βάση το δημοσίευμα του L’Espresso. Η μία 
από τις πηγές αυτές είπε μάλιστα ότι το 
οι ερευνητές γνώριζαν την ύπαρξη αυτού 
του ηχογραφημένου ντοκουμέντου πριν 
να δημοσιεύσει το BuzzFeed το ρεπορτάζ 
του.
Ο Σαβοΐνι απέφυγε να σχολιάσει την πλη-
ροφορία για την δικαστική έρευνα, σε 
επικοινωνία που είχε με το πρακτορείο 
Reuters. Την έρευνα επιβλέπει ο Φάμπιο 

Ντε Πασκουάλε, ο επικεφαλής μιας ομά-
δας δικαστών η οποία αναλαμβάνει διε-
θνείς οικονομικές υποθέσεις διαφθοράς.
Η ιταλική νομοθεσία απαγορεύει στα κόμ-
ματα να δέχονται δωρεές από ξένες οντό-
τητες και το αντιπολιτευόμενο κεντροα-
ριστερό Δημοκρατικό Κόμμα (PD) έχει 
ζητήσει να δώσει εξηγήσεις ο Σαλβίνι στο 
κοινοβούλιο. Η πρόεδρος της Γερουσίας 
όμως, που είναι μέλος της Φόρτσα Ιτάλια, 
πολιτικού συμμάχου της Λέγκας, αρνή-
θηκε να κλητεύσει τον Σαλβίνι, υποστη-
ρίζοντας ότι το όλο θέμα δεν είναι παρά 
«δημοσιογραφικά κουτσομπολιά».
Όπως και άλλοι ακροδεξιοί ηγέτες στην 
Ευρώπη, ο Σαλβίνι προσπάθησε να σφυ-
ρηλατήσει στενούς δεσμούς με τον Ρώσο 
πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και έχει επι-
σκεφθεί πολλές φορές τη Μόσχα τα τελευ-

ταία χρόνια. Έχει επίσης 
καταγγείλει επανειλημμέ-
νως τις οικονομικές κυρώ-
σεις που επέβαλε η ΕΕ στη 
Ρωσία και δεσμεύτηκε ότι 
θα προσπαθήσει να τ ις 
ακυρώσει.
Ο ίδιος ο Πούτ ιν επι-
σκέφθηκε τη Ρώμη την 
περασμένη εβδομάδα 

και έπλεξε το εγκώμιο του Σαλβίνι, λέγο-
ντας στην εφημερίδα Corriere della Sera 
ότι είναι «σε συνεχή επαφή» με τη Λέγκα. 
«Ο Σαλβίνι τηρεί μια ευπρόσδεκτη στάση 
απέναντι στη χώρα μας», είπε.
Τόσο ο Σαλβίνι όσο και ο Σαβοΐνι παρέ-
στησαν στο δείπνο προς τιμήν του Πού-
τιν. Ο Σαβοΐνι χρησιμοποιεί για άβαταρ 
στο WhatsApp μια φωτογραφία του στην 
οποία ανταλλάζει χειραψία με τον Ρώσο 
πρόεδρο.
Στο απομαγνητοφωνημένο κείμενο της 
συνάντησης της Μόσχας, που δημοσιεύ-
τηκε στο BuzzFeed, ένας Ιταλός (δεν κατο-
νομάζεται) φέρεται να λέει ότι τα χρή-
ματα από οποιαδήποτε μυστική πετρελα-
ϊκή συμφωνία θα χρησιμοποιούνταν για 
μια «πολιτική εκστρατεία», αφήνοντας να 
εννοηθεί ότι επρόκειτο για τις ευρωεκλο-
γές του Μαΐου. Στις εκλογές αυτές η Λέγκα 
ήρθε πρώτο κόμμα, διπλασιάζοντας τα 
ποσοστά της σε σύγκριση με τις βουλευτι-
κές εκλογές του 2018.

Ιταλία: Εισαγγελική έρευνα για 
πιθανή χρηματοδότηση της Λέγκα 
από τη Μόσχα 

Η ραδιενέργεια προέρχεται από 
το ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο 
Κ-278 Komsomolets, το οποίο 
βυθίστηκε στην θάλασσα της 
Νορβηγίας το 1989 - Δεν συνιστά 
απειλή για τους ανθρώπους 
εκτιμούν οι επιστήμονες

Τ
α επίπεδα της ραδιενέργει-
ας στο σημείο που βρίσκεται 
το ρωσικό πυρηνικό υποβρύ-
χιο Κ-278 Komsomolets, το ο-

ποίο βυθίστηκε στην θάλασσα της 
Νορβηγίας το 1989, υπερβαίνουν κα-
τά 100.000 φορές το επιτρεπτό όριο, 
ωστόσο η ραδιενεργός μόλυνση δεν 
συνιστά απειλή για τον άνθρωπο. Την 
εκτίμηση αυτή μετέδωσε το νορβηγι-
κό τηλεοπτικό δίκτυο TV2 επικαλούμε-
νο επιστήμονες που συμμετείχαν στην 
πρώτη κοινή ρωσο-νορβηγική απο-
στολή έρευνας του βυθισμένου υπο-
βρυχίου, που ξεκίνησε τον Ιούλιο.
Η ανάλυση των πρώτων δε ιγμά-
των νερού που ελήφθησαν από τον 
σωλήνα εξαερισμού του υποβρυχίου 
έδειξε ότι η διαρροή ραδιενέργειας 
από το βυθισμένο υποβρύχιο συνε-
χίζεται. ¨Όπως επισημαίνουν οι Νορ-
βηγοί επιστήμονες, τα αποτελέσματα 
των τελευταίων μετρήσεων είναι μερι-
κές φορές πιο υψηλά από τα επίπεδα 
που κατέγραψε η ρωσική αποστολή το 
2007.

«Θα ερευνήσουμε τα δείγματα πιο 
αναλυτικά μόλις επιστρέψουμε από 
την αποστολή. Τα επίπεδα που κατα-
γράψαμε στο σημείο είναι 100 μπεκε-
ρέλ (Bq)/ ΄΄ (δευτερόλεπτο)» δήλωσε 
η επικεφαλής της αποστολής Χίλντε 
Ελίσε Χέλνταλ. Η ίδια πρόσθεσε ότι η 
ραδιενεργός μόλυνση δεν συνιστά κίν-
δυνο «Μπορεί κάποιος να φάει άφοβα 
ψάρι από αυτές τις βόρειες περιοχές» 
δήλωσε η Χέλνταλ.
Οι επιστήμονες, μελετώντας το κου-
φάρι του υποβρυχίου , είδαν ότι από 
την οπή στον θάλαμο εξαερισμού κατά 
καιρούς αναδύεται ένα νέφος σκόνης. 
«Αυτό μπορεί να δείχνει τον ‘παλμικό‘ 
χαρακτήρα της μόλυνσης» επεσήμανε 
η επικεφαλής της αποστολής. Οι ερευ-
νητές υποθέτουν επίσης ότι η οπή 
αυτή σχετίζεται άμεσα με τον αντιδρα-
στήρα του υποβρυχίου , ενώ το νέφος 
προκαλείται από τα υπόγεια ρεύματα.
Κατά την διάρκεια των ερευνών το 
βαθυσκάφος Aegir 6000 έβγαλε τις 
πρώτες φωτογραφίες του υποβρυχίου 
Kosmomolets που έχουν αναρτηθεί 
στο διαδίκτυο. Οι φωτογραφίες δεί-
χνουν ότι το υποβρύχιο που βρίσκεται 
στον βυθό της θάλασσας επί 30 χρό-
νια, σε βάθος 1665 μέτρων, έχει υπο-
στεί σημαντικές φθορές.
Το ρωσικό υποβρύχιο βυθίστηκε στις 
7 Απριλίου του 1989, μετά από πυρκα-
γιά. Από τα 69 μέλη του πληρώματος 
έχασαν τη ζωή τους τα 42.

Θάλασσα της Νορβηγίας: 
Ανιχνεύθηκε ραδιενέργεια 
100.000 φορές άνω του ορίου 
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ
Μικρές κινήσεις που 

δείχνουν στα παιδιά πόσο 
νοιαζόμαστε για αυτά

Τ
α παιδιά δεν ενθουσιάζονται 
μόνο με την παιδική χαρά, τα 
παιδικά, το παγωτό και τα πάρτυ 
με φίλους. Με πολύ πιο μικρές 

κινήσεις, που καμιά φορά δεν μάς περ-
νούν καν από το μυαλό, μπορούμε να 
τα βοηθήσουμε να καταλάβουν ότι τα 
σκεφτόμαστε και νοιαζόμαστε για αυτά 
πραγματικά. 

Μικρά δωράκια επιβράβευσης
Όταν τα παιδιά μας κάνουν κάτι καλύ-
τερο από το αναμενόμενο, προκειμέ-
νου να ενθαρρύνουμε τέτοιες συμπε-
ριφορές, μπορούμε να έχουμε κρυμ-
μένα στο σπίτι μικρά δωράκια που θα 
παρουσιάζουμε αμέσως μετά την καλή 
πράξη. Αυτά μπορεί να είναι αυτοκόλ-
λητα, τρελόμπαλες, φούσκες, ή κάποιο 
άλλο μικρό παιχνιδάκι που είναι οικο-
νομικό και ξέρουμε ότι θα χαρούν όταν 
το λάβουν. Την επόμενη φορά λοιπόν 
που το παιδί σας θα κάνει μόνο του κάτι 
που έχετε συμφωνήσει χωρίς να του το 
ζητήσετε, ή που θα κάνει κάτι αναπά-
ντεχα όμορφο για το αδερφάκι του, ή 
σε άλλη ανάλογη περίσταση, επιβρα-
βεύστε το με κάτι μικρό, δείχνοντας 
έτσι την ευγνωμοσύνη σας για την καλή 
του συμπεριφορά.

Το να θυμηθούμε κάτι που εί-
χαν ζητήσει πριν από καιρό
Τα παιδιά αναφέρουν συχνά πράγματα 
που θα ήθελαν να έχουν όπως ένα παι-
χνίδι που είδαν, ένα χρηστικό αντικεί-
μενο που χρησιμοποιούμε κι εμείς, ή 
κάτι που θα ήθελαν να κάνουν. Αν τα 
αιφνιδιάσουμε στην επόμενη ευκαιρία 
που θα μάς δοθεί παρουσιάζοντάς τους 
κάτι που ήδη έχουν ζητήσει, θα χαρούν 
διπλά, όχι μόνο επειδή απέκτησαν αυτό 
που ήθελαν, αλλά ακόμα περισσότερο, 
επειδή αυτό που μάς είχαν πει πριν από 
καιρό το θυμηθήκαμε και το κάναμε 
πράξη για να τα ευχαριστήσουμε.

Το να τους φέρουμε μία λιχου-
διά από την έξοδό μας
Όταν λείπουμε από το σπίτ ι γ ια να 
δούμε φίλους ή να κάνουμε κάποιες 
δουλειές, αυτό δεν αρέσει και τόσο στα 
παιδιά, που ιδανικά, θα ήθελαν να μάς 
μονοπωλούν όλη τη μέρα! Αν επιστρέ-
ψουμε στο σπίτι με μία μικρή λιχουδιά 
από την έξοδό μας, όπως το κουλου-
ράκι που μάς σέρβιραν με τον καφέ, θα 
τους δείξουμε ότι ακόμα και όταν είμα-
στε μακριά τους, οι σκέψεις μας είναι 
μαζί τους.

Το να τους φτιάξουμε μία κάρ-
τα για ευχές με δική μας ζω-
γραφιά
Πόσες ζωγραφιές και καλλιτεχνικές 
δημιουργίες δεν λαμβάνει κάθε γονιός 
από τα παιδιά του! Σκεφτείτε τώρα αν 
οι ρόλοι αντιστρέφονταν και είσασταν 
εσείς αυτός που θα δημιουργούσε κάτι 
ο ίδιος για αυτά. Εκτός του ότι δεν το 
περιμένουν, τα παιδιά ξέρουν καλά ότι 
βάλατε σκέψη, προσπάθεια και χρόνο 
για να φτιάξετε κάτι που να τους αρέ-
σει. 

Το να ζητήσουμε τη γνώμη 
τους σε κάτι που μάς απασχο-
λεί
Για τα παιδιά είμαστε μεγάλοι και τρα-
νοί γίγαντες που τα ξέρουν όλα, και 
όλα τα μπορούν! Ξέροντας όμως εμείς 
πως δεν είναι ακριβώς έτσι, μπορούμε 
σε οποιοδήποτε ζήτημα μας απασχο-
λεί να ζητήσουμε απλά τη γνώμη τους. 
Εκτός του ότι είναι πιθανό να τα αιφνι-
διάσουμε ευχάριστα, τους δίνουμε αξία 
δίνοντάς τους την ευκαιρία να προτεί-
νουν εκείνα μία λύση και να νιώσουν 
για λίγο ότι είναι στο ίδιο επίπεδο με 
εμάς (γνώσεων και ικανοτήτων). Μην 
ξαφνιαστείτε αν ακούσετε από το παιδί 
σας την ιδανική λύση που δεν πέρασε 
καν από το μυαλό σας! 

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

Θ
έλεις  να μάθεις πώς θα μεγα-
λώσεις παιδιά με οικονομικές 
αρχές; Δίδαξέ τα να αποταμιεύ-
ουν. Άνοιξε έναν κοινό λογαρια-

σμό για τα ανήλικα παιδιά σου. Κάνε την 
πρώτη κατάθεση και ενθάρυννε τα παιδιά 
σου να βάζουν τακτικά κάτι στην τράπεζα. 
Να τους προτείνεις να αποταμιεύουν ένα 
μέρος από το χαρτζιλίκι τους, ίσως τα μι-
σά. Μπορείς ακόμη να τους δώσεις κίνη-
τρο για κάθε δολλάριο που αποταμιεύουν 
να τους δίνεις κι εσύ άλλο ένα. Αυτό μπο-
ρούν να το κάνουν κι ο παππούς ή η γιαγιά.  
Διδάσκοντας στο παιδί σου να αποταμιεύ-
ει καταθέτεις καλές οικονομικές αρχές στο 
μέλλον του.   

Μήπως συνέχεια συγκρίνεις τα 
παιδιά σου με άλλα παιδιά; 
Μήπως συνηθίζεις να συγκρίνεις τα παιδιά 
σου με άλλα παιδιά; Μπορεί να αρχίσεις 
τη σύγκριση ακόμα όταν είναι πολύ μικρά.  
«γιατί το δικό μου παιδί δεν περπατάει ;... 
το δικό της το κοριτσάκι έκανε το πρώτο της 
βήμα στο δέκατο μήνα» Και πάει λέγοντας. 
Το δικό σου παιδί προσπαθεί να διαβάσει 
στην ηλικία των έξι, ενώ το παιδί της γειτό-
νισσας έμαθε να διαβάζει όταν ήταν τριών 
ετών. Αν πεις για το πότε έμαθε να πηγαί-
νει στην τουαλέτα και να μην τα κάνει πάνω 
του, ή να μάθει να κάνει ποδήλατο, ή να 
παίζει μπάλα...  Καταλαβαίνετε τι εννοώ; 
Αν συγκρίνουμε τα παιδιά μας με άλλα παι-
διά είναι χάσιμο ενέργειας. Αν πράγματι σε 
απασχολεί πολύ, συμβουλέψου κάποιον 
ειδικό. Όλα τα παιδιά δεν είναι ίδια. Το 
καθένα είναι διαφορετικό. Αγάπα τα δικά 
σου όπως ακριβώς είναι.

Έχεις τα απαραίτητα υλικά για να 
μεγαλώσεις έναν έφηβο;
Πρώτα πρώτα, στήριξε τη σχέση σου με 
την κόλλα της αγάπης χωρίς όρους. Είναι το 
υλικό που λέει, «σ’ αγαπώ ό,τι κι αν γίνει.» 
Δεύτερον, τσιμεντάρισε τη σχέση σου με 
λόγια  ενθαρρυντικά. Στη συνέχεια, να έχεις 
απεριόριστα αποθέματα συγχωρητικού 
πνεύματος... θα συγκρατήσουν τη σχέση 
σας όταν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. 
Τέλος, φρόντισε να έχεις χιούμορ. Το χιού-
μορ θα κάνει τόσο  το κουτί με τα υλικά – 
όσο και σένα – να νιώθετε ανάλαφρα, όταν 
τα πράγματα στο μεγάλωμα του έφηβου 
αρχίζουν να γίνονται βαρειά.

 Έτυχε ποτέ να πας για τρόφιμα 
στην αγορά με άδειο στομάχι;
Πολλές φορές έτυχε να αγοράσω ένα σωρό 
πράγματα παραπανίσια που δεν ήταν καλά 
για μένα αλλά και που δεν τα χρειαζόμουν. 
Απλά ήθελα να ικανοποιήσω την πείνα 
μου.  Μερικές φορές κάνουμε το ίδιο όταν 
νιώθουμε μοναξιά. – κατεβάζουμε πράγ-
ματα από τα ράφια επειδή λαχταράμε και 
θέλουμε αγάπη και αποδοχή από τους 
άλλους. Φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε 
μόνοι τη ζωή. Από φόβο μήπως και δεν 
ενταχθούμε στο περιβάλλον μας, για να 
είμαστε κι εμείς σαν τους άλλους, παίρνουμε 
ναρκωτικά. Επειδή φοβόμαστε μήπως δε 
μας προσέξουν, ντυνόμαστε με τέτοιον 
τρόπο ώστε να προσελκύσουμε την προ-
σοχή των άλλων και να εντυπωσιάσουμε. 
Επειδή φοβόμαστε να κοιμηθούμε μόνοι, 
κοιμόμαστε με όποιον τύχει. Προσδιόρισε 
την πείνα σου, και γέμισε τη ζωή σου με 
αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι.

Θέλεις να μάθεις 
στα παιδιά σου 

πώς να κάνουν οικονομία;
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Δ
εν είναι ασυνήθιστο, ει-
δικά σε μια μακροχρό-
νια σχέση, τα ζευγάρια 
να αναζητούν νέους 

τρόπους για να τονώσουν την ε-
ρωτική τους ζωή. Άλλα, πάλι, 
μπαίνουν από νωρίς στα περίερ-
γα -για κάποιους- μονοπάτια, κα-
ταφεύγοντας στον πόνο, ως μέσο 
«ενίσχυσης» της σεξουαλικής α-
πόλαυσης και διέγερσης. Αυτός 
ο πόνος μπορεί να προέρχεται 
είτε από πρακτικές BDSM, 
είτε απλώς μια περιστασι-
ακή εμπειρία για την ανα-
νέωση της σεξουαλικής κα-
θημερινότητας.
Πώς όμως μπορεί ο 
πόνος να είναι ευχά-
ρισ τος; Σύμφωνα 
με την εξελικτ ική 
θεωρία, ο πόνος στον 
άνθρωπο λειτουργεί ως 
ένα εκτεταμένο σύστημα 
προειδοποίησης για 
τον κίνδυνο μιας άμε-
σης φυσικής απει-
λής. Η αίσθηση του 
πόνου από ένα κάψιμο, 
για παράδειγμα, μάς απο-
θαρρύνει από το να μπούμε 
μέσα στη φωτιά ή να 
πιούμε βραστό νερό.
Eρευνες έχουν δείξει 
ότι η αίσθηση τόσο του 
πόνου όσο και της από-
λαυσης ενεργοποιούν τους 
ίδιους νευρωνικούς μηχα-
νισμούς σ τον εγκέφαλο, 
καθώς αλληλεπιδρούν εξίσου 
με τους υποδοχείς ντοπαμίνης 
και οπιοειδών οι οποίοι ρυθμί-
ζουν τους νευροδιαβιβαστές που 
εμπλέκονται στις συμπεριφορές 
που προκαλούν αίσθημα αντα-
μοιβής όπως το φαγητό, το ποτό 
και το σεξ.
Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι η 
«απόλυτη» αίσθηση που βιώ-
νουν οι άνθρωποι που διεγείρο-
νται σεξουαλικά μέσω επώδυ-
νων εμπειριών είναι παρόμοια με 
αυτή που βιώνει κι ένας αθλητής 
όταν φτάνει το σώμα του σε ορι-
ακό σημείο.

Υπάρχει, όμως, και μια πολύ-
πλοκη ψυχολογική πλευρά στην 
απόλαυση μέσω της αίσθησης 
του πόνου. Πρώτα από όλα, 
μια επώδυνη εμπειρία για έναν 
άνθρωπο εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από το πλαίσιο μέσα στο 
οποίο συμβαίνει η διέγερση 
μέσω του πόνου.
Για παράδειγμα, το κόψιμο με το 
μαχαίρι ή ο πόνος μετά από ένα 
χειρουργείο, δεν είναι ευχάρι-

στος πιθανότατα για κανέναν. 
Όταν, όμως, κάποιος βιώνει 
τον σωματικό πόνο σε ένα 

πλαίσιο που περιλαμβά-
νει και θετικά συναισθή-
ματα, η αίσθηση του 
πόνου στην ουσία μει-

ώνεται.
Για πολλούς ανθρώπους, 
το «σκληρό» σεξουα-
λικό παιχνίδι τους επι-
τρέπει να χαλαρώσουν 

και να αποστασιοποιη-
θούν από τις καθημερινές 

τους ανησυχίες.
Επομένως, το σεξ με έναν 

αξιόπιστο σύντροφο και 
τα θετικά συναισθήματα 
που συνδέονται με την 

πράξη ενδεχομένως μει-
ώνει την αίσθηση του πόνου 
που προκαλείται από το 

«σκληρό» σεξουαλικό παι-
χνίδι.
Την ίδια στιγμή, ο πόνος 

που βιώνεται με τη θέληση 
του εκάστοτε ερωτικού παρ-

τενέρ κατά τη διάρκεια του σεξ 
μπορεί να έχει θετικές επιπτώ-
σεις στην ψυχολογία του, με τη 
βασικότερη να είναι το δέσιμο 
που δημιουργείται μεταξύ των 
δύο συντρόφων.
Δύο μελέτες που πραγματοποι-
ήθηκαν στο παρελθόν, μάλι-
στα, βρήκαν ότι οι άνθρωποι 
που συμμετείχαν συναινετικά 
σε σαδομαζοχιστικές πράξεις ως 
μέρος του ερωτικού παιχνιδιού 
βίωναν αυξημένη την αίσθηση 
του δεσίματος με τους συντρό-
φους τους, όπως και τη συναι-
σθηματική εμπιστοσύνη.

Π
ερίπου 400 άνθρωποι πεθαίνουν ετησίως στο Ηνωμένο Βασί-
λειο ως αποτέλεσμα βουτιάς σε κρύο νερό. 
Η αιτία του θανάτου δεν είναι η υποθερμία όπως πιστεύεται 
γιατί αυτή χρειάζεται 30 λεπτά για ολοκληρωθεί. Οι έρευ-

νες στο Institute of Naval Medicine στο University of Surrey και στο 
Portsmouth έδειξαν ότι η βύθιση σε κρύο νερό προκαλεί αντίδραση 
αναπνοής (περίπου δύο λίτρα στον όγκο του πνεύμονα) και ανεξέλεγκτο 
υπεραερισμό.
Η προκύπτουσα απώλεια ελέγχου της αναπνοής καθιστά πιθανή την 
εισπνοή 1,5 λίτρων νερού που χρειάζεται για να πνιγεί κάποιος. Επι-
πλέον, την ίδια στιγμή που βυθίζεστε σε κρύο νερό, δημιουργείτε τερά-
στια πίεση στην καρδιά, η οποία μπορεί να προκαλέσει ακανόνιστους 
καρδιακούς παλμούς.
Ευτυχώς, υπάρχουν τρόποι να μειωθεί ο κίνδυνος θανάτου. Μπαίνετε 
σταδιακά στο κρύο νερό, με το κεφάλι σας έξω από το νερό. Αυτό αυξά-
νει τις πιθανότητες να είσαστε σε θέση να κρατήσετε την ανάσα σας όταν 
ακολουθήσει η βύθιση κι έτσι να αποφύγετε τον πνιγμό.
Το πόσο το σώμα σας αντιδρά στο κρύο νερό σχετίζεται με την επιφά-
νεια του δέρματος που εκτίθεται στο νερό και το ρυθμό αλλαγής της θερ-
μοκρασίας του δέρματός σας. Μπορείτε να ελέγξετε αυτά τα πράγματα  
προ-δροσίζοντας το δέρμα σας και αποφεύγοντας το άλμα στο κρύο 
νερό.
Σχεδόν οι μισοί από εκείνους που πέθαναν από το κρύο σοκ στο νερό 
δεν είχαν καμία πρόθεση να εισέλθουν στο νερό - έπεσαν σ’ αυτό τυχαία. 
Τι πρέπει λοιπόν να κάνετε αν πέσετε κατά λάθος σε κρύο νερό;
Το κρύο σοκ εξαφανίζεται σταδιακά καθώς οι κρύοι υποδοχείς στο 
δέρμα προσαρμόζονται στη χαμηλότερη θερμοκρασία του δέρματος. 
Αυτό διαρκεί περίπου ένα λεπτό στους περισσότερους ανθρώπους. Κατά 
τη διάρκεια αυτής της περιόδου και έως ότου η αναπνοή σας επανέλθει 
υπό έλεγχο, είστε πολύ πιο ασφαλείς εάν παραμείνετε στο νερό κρατώ-
ντας κάτι ή απλά επιπλέετε.

Ο 
καφές αποτελεί για 
πολλούς ένα αγα-
πημέ νο ρόφημα. 
Ωστόσο τους καλο-

καιρινούς μήνες, αν δεν προ-
σέξουμε και επιλέξουμε εί-
δη καφέ με πολύ γάλα, κρέ-
μες και ζάχαρη, τότε δεν μι-
λάμε θερμιδικά για ροφήματα 
αλλά για γεύματα. Έτσι ένας 
freddo cappuccino σαφέστα-
τα και είναι επιβαρυμένος λό-
γω της κρέμας του και αν προ-
σθέσουμε και ζάχαρη θα μπο-
ρούσε να θεωρηθεί ένα μι-
κρό γεύμα. Αν τώρα μιλήσου-
με για ένα ρόφημα καφέ τύ-
που chino ή ένα καφέ freddo 
capuccino με φυτική κρέμα, 
αυτός μπορεί να ξεπερνάει τις 
διακόσιες και να φτάνει μέχρι 
και τις τετρακόσιες θερμίδες, 
δίνοντάς μας παράλληλα πολύ 
λίπος και ζάχαρη.
Στον  αν τ ίποδα βρίσκε τα ι 
ο σ τ ιγμιαίος καφές και αν 
μιλήσουμε για κρύο στιγμι-
αίο, ο γνωστός μας frappe. Ο 
στιγμιαίος καφές, δεν απαι-
τεί πολύ γάλα ή αφρόγαλα ή 
κάποια κρέμα από γάλα για 
να καταναλωθεί.  Το γεγο -
νός αυτό του δίνει ένα σημα-
ν τ ικό συγκριτ ικό πλεονέ-
κτημα σε σχέση με άλλα είδη 
καφέ όπως ο φρέντο καπου-
τσ ίνο ή ροφήματα καφέ με 
φυτικές κρέμες ή άλλα πρό-
σθετα λιπαρά. Αν αναλογι-
στεί κανείς ότι η βασική θερ-
μιδική επιβάρυνση σε έναν 
καφέ είναι το γάλα στις διά-
φ ορε ς  μορφέ ς  του,  τό τ ε 
εύκολα διαφαίνε ται  ότ ι  ο 
frappé θα μπορούσε να απο-
τελέσει μια πολύ καλή επι-
λογή γ ια ανθρώπους που 
προσέχουν το βάρος τους.
Από εκε ί  και πέρα, όπως 
ισχύει για όλα τα είδη καφέ, 
η ζάχαρη που θα βάλουμε 
προσδίδει επιπλέον θερμί-
δε ς,  που αν τ ισ τοιχούν σε 
ε ίκοσ ι ανά κουταλάκι του 
γλυκού ζάχαρη. Κατά συνέ-
πεια όσο το λιγότερο τόσο το 
καλύτερο, ενώ και η χρήση 
κάποιου γλυκαντ ικού όπως 
η στέβια αντί για ζάχαρη θα 
μπορούσε να μας γλιτώσει 
από τις επιπλέον θερμίδες της 
ζάχαρης.

Στιγμιαίος καφές 
και διαχείριση 
βάρους

Γιατί μια βουτιά στο κρύο 
νερό μπορεί να επιφέρει τον 
θάνατο

Γιατί σε κάποιους αρέσει 
το επώδυνο και σκληρό 
σεξουαλικό παιχνίδι

υγεία

Τ
ο νεκταρίνι είναι ένα καλο-
καιρινό φρούτο, που «συγ-
γενεύει» με το ροδάκινο, 
έχοντας παρόμοια γεύση 

αλλά και περιεκτικότητα σε απα-
ραίτητα θρεπτικά συστατικά.

Πρόκειται για ένα τρόφιμο που 
πέρα από το ξεχωριστό άρωμα 
και τη γλυκιά του γεύση, συμβάλ-
λει στην καλύτερη ενυδάτωση 
του οργανισμού, λόγω της υψηλής 
περιεκτικότητάς του σε νερό.

Αναφορικά με τα μικροθρεπτικά 
του συστατικά, το νεκταρίνι περι-
έχει βιταμίνη Α, που συνδέεται 
στενά με την υγεία των ματιών 
και τη φυσιολογική λειτουργία 
του ανοσοποιητικού συστήματος, 
καθώς και βιταμίνες Ε και C, που 

ασκούν αντιοξειδωτική δράση, 
εξουδετερώνοντας τις επιβλαβείς 
ελεύθερες ρίζες που «ευθύνονται» 
για τη δημιουργία οξειδωτικού 
στρες και την αύξηση του κινδύνου 
εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων.

Από την άλλη, είναι πηγή φυτικών 
ινών, που βοηθούν στην καλή λει-
τουργία του εντέρου και καλίου, 
το οποίο συμβάλλει στην καλύ-
τερη ρύθμιση της αρτηριακής πίε-
σης. Τέλος, τα νεκταρίνια έχουν 
υψηλή περιεκτικότητα σε φυτοχη-
μικά συστατικά που έχει φανεί ότι 
ασκούν καρδιο-προστατευτική και 
αντικαρκινική δράση, ενώ αποδί-
δουν μόλις 60 θερμίδες ανά τεμά-
χιο, γεγονός που τα καθιστά ιδα-
νικό σνακ για όσους προσέχουν το 
σωματικό τους βάρος.

Νεκταρίνια: Γνωρίστε τη 
διατροφική τους αξία
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Η
Μονή Διονυσίου, δεν είναι από τις πρώτες 
μονές που χτίστηκαν στον Άθω τον 10ο αιώ-
να. Χτίστηκε πολύ αργότερα, τον 14ο αιώνα.
Η πρώτη μονή που χτίστηκε στο Άγιο Όρος (η 

οικοδόμηση της ξεκίνησε το 961 και ολοκληρώθηκε το 
963), ήταν η Μονή Μεγίστης Λαύρας και ακολούθησαν 
η Μονή Ιβήρων (980) και η Μονή Βατοπεδίου (983).
Το δεύτερο τυπικό του Αγίου Όρους, το 1045, υπο-
γράφεται από τους ηγούμενους 34 συνολικά μονών, 
ενώ σε έγγραφα του 11ου αιώνα, αναφέρονται 100 
μοναστήρια. Τα δεινά του Αγίου Όρους, αρχίζουν με 
την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους 
(1204), οπότε αρχίζει να παρουσιάζεται μια κάμψη 
στην ανέγερση μοναστηριών. Τη μεγαλύτερη κατα-
στροφή όμως στον Άθω, προκάλεσαν οι φοβεροί 
μισθοφόροι της Καταλανικής Εταιρείας (δείτε σχετικά 
στο πολυδιαβασμένο άρθρο μας για την Καταλανική 
Εταιρεία στις 14/1/2017), στις αρχές του 14ου αιώνα.
Ωστόσο, από το 1347 άρχισαν να ιδρύονται νέες 
μονές, με πρώτη τη Μονή Γρηγορίου. Ακολούθησαν η 
Μονή Παντοκράτορα και η Μονή Διονυσίου.
Για το πότε ιδρύθηκε η Μονή Διονυσίου, υπάρχουν 
διάφορες εκδοχές. O Graham Speake, γράφει ότι ιδρύ-

θηκε ανάμεσα στο 1356 και το 1362 από έναν Έλληνα, 
τον Διονύσιο από την Καστοριά, που ήταν αδελφός του 
Μητροπολίτη Τραπεζούντος Θεοδοσίου. Αυτό είχε σαν 
αποτέλεσμα, το μοναστήρι να κερδίσει την εύνοια του 
αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Αλέξιου Γ’ Κομνηνού, 
ο οποίος προσδοκούσε η Μονή να πάρει το όνομά του, 
κάτι που δεν έγινε ποτέ.
Άλλη εκδοχή αναφέρει ότι ιδρύθηκε στα μέσα του 
14ου αιώνα, με προσωπικά έξοδα του Διονυσίου από 
την Κορυτσά και ονομάστηκε Νέα Πέτρα. Στην ιστο-
σελίδα της Μονής, διαβάζουμε ότι ιδρύθηκε το 1389.
Στα αρχεία της Μονής, υπάρχει αυτοκρατορικό χρυ-
σόβουλο που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 1374 και 
είναι ένα έγγραφο θαυμάσια διακοσμημένο με μικρο-
γραφίες του αυτοκράτορα Αλέξιου και της συζύγου 
του και του Τιμίου Προδρόμου που τους ευλογεί και 
διατηρεί ακόμα τη χρυσή σφραγίδα του. Σύμφωνα με 
το έγγραφο αυτό, ο αυτοκράτορας προικοδοτούσε τη 
μονή με πλούσια δώρα κι ένα ετήσιο εισόδημα, ενώ 
για ανταπόδοση θα πρέπει ο ίδιος και η οικογένειά του 
να μνημονεύονται εσαεί στις Θείες Λειτουργίες.
Ο Θεοδόσιος, που ήταν προηγουμένως ηγούμενος 
της Μονής Φιλοθέου, είχε αιχμαλωτιστεί από πειρα-
τές και πουλήθηκε σαν δούλος στην Προύσα, πριν 

γίνει Μητροπολίτης Τραπεζούντας. Και κατά την απου-
σία όμως του Διονυσίου στην Τραπεζούντα, πειρατές 
κατέστρεψαν τη Μονή, η οποία όμως ανοικοδομήθηκε 
σύντομα.
Τη Μονή Διονυσίου ευεργέτησαν οι Παλαιολόγοι και 
αργότερα ένας γαλαντόμος και θρήσκος ηγεμόνας της 
Μολδαβίας, ο Ιωάννης Πέτρος, ο οποίος και «τιμής 
ένεκεν» απεικονίζεται μαζί με τους γιους του σε μία 
από τις αγιογραφίες που τοιχογράφησε στο καθολικό 
(το κυρίως μέρος του ναού), ο περίφημος Κρητικός 
ζωγράφος Τζώρτζης (16ος αι.)
Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, η ανακαίνιση 
αυτή της Μονής έγινε γύρω στο 1535.
Τον 16ο και τον 17ο αιώνα, η Μονή γνώρισε ιδιαί-
τερη ακμή και κατέλαβε την 5η θέση στην ιεραρχία, 
που κατείχε ως τότε η Μονή Ξηροποτάμου. Τη θέση 
αυτή, η Μονή Διονυσίου την κατέχει μέχρι σήμερα. Η 
Μονή έχει επτά παρεκκλήσια μέσα στον περίβολό της 
και οκτώ έξω από αυτόν. Επίσης έχει επτά κελιά στις 
Καρυές και έξι γύρω από την ίδια τη Μονή.
Να σημειώσουμε ότι η Μονή Διονυσίου που βρίσκε-
ται στη ΝΔ παραλία της χερσονήσου του Άθω, είναι 
χτισμένη σε απόκρημνο βράχο, ύψους 80 μέτρων και 

χαρακτηριστικό της οχύρωσής της είναι η ιδιαίτερη 
έξαρση του τετράγωνου πύργου της.

Οι θησαυροί της Μονής Διονυσίου
Ο πρώτος που περιέγραψε τους θησαυρούς των μονα-
στηριών του Αγίου Όρους, ήταν ο Κανάκιος Ρώσης 
το 1628. Ο Κανάκιος Ρώσης, γεννήθηκε στο Ναύπλιο 
το 1592. Είχε ασπαστεί τον καθολικισμό και πήγε στο 
Άγιο Όρος για να διερευνήσει τις δυνατότητες ίδρυσης 
καθολικής Σχολής και ιατρείου στις Καρυές. Στο τέλος 
της ζωής του (πέθανε το 1644), δίδασκε αρχαία ελλη-
νικά στο Κολέγιο «La Sapienza» στη Ρώμη. Ας δούμε 
τι γράφει για τους θησαυρούς της Μονής Διονυσίου. 

Οι θησαυροί του Αγίου Όρους, Άθως 1628
Η Μονή Διονυσίου είναι γερά κτισμένη. Παράγει 
όλα τα απαραίτητα στη διατροφή αγαθά και διαθέτει 
αργυρά φωτιστικά, ευαγγέλια μεγάλης αξίας, πολύ-
τιμα ιερατικά και αρχιερατικά άμφια και ιερά λείψανα: 
μέρος της αλυσίδας με την οποία δέθηκε ο κορυφαίος 
των Αποστόλων Άγιος Πέτρος, μέρος της κάρας του 
Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, ένα δάκτυλο του 
ιδίου Αγίου, την άνω γνάθο του Αγίου Στεφάνου πρω-
τομάρτυρος. Την κάτω γνάθο του προσκύνησα στην 

εκκλησία των Φραγκισκανών της Κρήτης επιστρέφο-
ντας από τον Άθω. 
Από τα άλλα φυλασσόμενα στη μονή λείψανα πιο 
σημαντικά είναι τεμάχιο από το πόδι του Αγίου Ευδο-
κίμου, οστά των Αγίων Σαράντα Μαρτύρων, οστό της 
πλευράς και ένα δάκτυλο του Αγίου Θεοδώρου του 
Στρατηλάτου, η κάρα της Αγίας Θωμαΐδος, τμήμα της 
κάρας της Αγίας Θεοφανούς αυτοκράτειρας, δάκτυλα 
του ευαγγελιστού Λουκά και της Αγίας Αρετής, αίμα 
του Αγίου Δημητρίου Μάρτυρος, τεμάχιο του Τιμίου 
Σταυρού, οστά της Αγίας Πελαγίας από την Ταρσό και 
του Αγίου Διονυσίου, ιδρυτού της μονής, των Αγίων 
Ιωάννου Χρυσοστόμου και Πεντελεήμονος, Νήφωνος 
πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Υπάρχουν και άλλα 
λείψανα κλειστά σε χρυσά κιβώτια τα οποία δεν μπό-
ρεσα να δω επειδή οι μοναχοί τα κρύβουν φοβούμενοι 
τους Τούρκους. 
Στη μονή αυτή με περιποιήθηκαν ωσάν να ήμουν 
πατριάρχης. Το ίδιο είχε συμβεί με τον Βασιλόπουλο 
για τον οποίο έγινε συχνά λόγος.
Στη βιβλιοθήκη, που επισκευάστηκε πρόσφατα από 
τον βοεβόδα της Βλαχίας Πέτρο Ιωάννη, φυλάσσονται 
πολλά χειρόγραφα.
Η Εκκλησία είναι έργο του Αυτοκράτορος Αλεξίου. 
Στην είσοδο έχει εντοιχιστεί μάρμαρο με χαραγμένη 
τη μορφή του και την ακόλουθη επιγραφή: «Αλέξιος εν 
Χριστώ Θεώ πιστός βασιλεύς και αυτοκράτωρ πάσης 
Ανατολής, Ιβηρών και Περατείας, ο μέγας Κομνηνός 
και κτήτωρ της μονής του τιμίου Προδρόμου». Μια 
άλλη επιγραφή με μαύρα γράμματα, λέγεται ότι χαρά-
κτηκε από τον Βαπτιστή Ιωάννης:
Έγωγε μονήν Βαπτιστού εικονίζω,
τω άσω ταύτην άρτι καθωραΐσας,
Κομνηνός Αλέξιος αυτάναξ μέγας,
Σύ δε παρεστώς αμέσως τη Τριάδι
Μονήν αντιδίδου μοι την μακαρίαν,
εφ’ ην εισελθών τύχω των σωζομένων.
Το εξωτερικό της τράπεζας διακοσμείται με σκηνές της 
Αποκαλύψεως του ευαγγελιστού Ιωάννη και το εσωτε-
ρικό με μορφές κοινοβιατών, ασκητών και αναχωρη-
τών με διάφορες επιγραφές.
Κατά την εκεί παραμονή μου συνδιαλέχτηκα με τον 
ηγούμενο Ζαχαρία ο οποίος με διαβεβαίωσε ορκιζόμε-
νος ότι ο πατριάρχης Κύριλλος (Λούκαρης) είναι υπε-
ρασπιστής των Λατίνων και της καθολικής πίστεως. Ο 
ίδιος τον είχε ακούσει στη Χίο να τους υπερασπίζεται 
σε διάλογό του με τον Κορέσιο, ο οποίος ισχυριζόταν 
ότι οι Λατίνοι δεν είναι καθολικοί. Ευνοϊκός προς τη 
Ρωμαϊκή Εκκλησία είναι και ο προηγούμενος της μονής 
Ευθύμιος, ο οποίος μου εμπιστεύτηκε συστατική επι-
στολή για τον ιερομόναχο Ιγνάτιο προς τον Αρχιεπί-
σκοπο Κρήτης Stella. 
Καθ’ υπόδειξη του ίδιου του ηγουμένου, επισκέφτηκα 
τον τόπο στον οποίο βρισκόταν, καθώς λέγεται, η 
παλαιά μονή της Αγίας Άννας.
Τα στοιχεία αυτά, υπάρχουν στο βιβλίο του Μάρκου 
Ν. Ρούσσου Μηλιδώνη, «ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΣΗ 
963-1963, Άγνωστες πτυχές της αθωνικής ιστορίας».
Πηγές: 
ΓΚΡΑΧΑΜ ΣΠΙΚ, «ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙ-
ΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ», Εκδόσεις ΙΝΔΙΚΤΟΣ, 2005
ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΛΑΤΗΣ, «ΑΘΩΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ», εκδόσεις 
ΑΓΚΥΡΑ, 2000.
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΒΙΓΛΑΣ, «ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ-ΑΘΩΣ», ΑΘΗΝΑ, 
1998, Εκδόσεις Κ.Χ. ΣΠΑΝΟΥ
ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ, «ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 
ΚΑΙ Η ΔΥΣΗ, 963-1963, Άγνωστες πτυχές της αθωνικής 
ιστορίας», Βιβλιοπωλείον της ΕΣΤΙΑΣ 2013.
ΜΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, Ιωάννης Εμ. Ταβλάκης, στο λήμμα 
ΑΘΩΣ της Εγκ /δειας «ΠΑΠΥΡΟΣ-ΛΑΡΟΥΣ-ΜΠΡΙΤΑ-
ΝΙΚΑ».

Η Ιερά Μονή Διονυσίου και οι χειρόγραφες 
επιστολές του Ιησού Χριστού. Ποια είναι η αλήθεια;
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απόψεις

Στο χέρι σου Κυριάκο Μητσοτάκη είναι να 
γράψεις ιστορία! Διαφορετικά θα πας να βρεις τον 

Αλέξη στην ιστορία! 

Σ
ΥΝΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΝΚΗΤΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΝΕΑ ΔΗ-
ΜΟΚΡΑΤΙΑ. 
ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΑ 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΜΙΑ 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. 
Πριν 4 χρόνια ο Αλέξης φάνταζε σαν η  μοναδική λύση στα 
προβλήματα της Ελλάδος! Ο λαός τον εμπιστεύτηκε, αλλά 
απογοητεύτηκε με τις Κολοτούμπες και την αποτυχία να 
πραγματοποιήσει αυτά που υποσχέθηκε. Έτσι  τον έστειλε 
στην εφεδρεία!
Ο ΣΥΡΙΖΑ κλίνει το κύκλο του σήμερα και έχομε αλλαγή με 
ΝΔ κυβέρνηση. Η αλλαγή όμως δεν είναι εξ εαυτού λύση 
χρειάζεται πολιτική σύμπνοια, αν όχι σύμπνοια συνεργα-
σία, αν όχι συνεργασία ανοχή. Διαφορετικά πάλι τα κομμα-
τικά θα επισκιάσουν το εθνικό συμφέρον μόνο που θα είναι 
μπλε αυτή τη φορά όχι κόκκινα αλλά με το ίδιο αποτέλεσμα. 

Προς όλα τα κόμματα μη σκάβετε κομματικά χαρακώματα 
θα πέσετε μέσα και η Ελλάδα είναι που θα χάσει! Τώρα εσύ 
Κυριάκο Μητσοτάκη φαντάζεις σαν η μοναδική μας λύση 
για επάνοδο την «κανονικότητα» Κουβαλάς όμως τα βαρί-
δια της οικογενειοκρατίας και της δεξιάς παράταξης που 
υποτίθεται  δεν κατανοεί το λαό στο βαθμό που πρέπει.
Πρέπει λοιπόν να αλλάξεις μερικά πράγματα. Δεν κάνω το 
κυβερνητικό σου πρόγραμμα (θα μπορούσα όμως!) αλλά 
Μην επιλέξεις συνεργάτες με βαθιές πολίτικες ρίζες,  βαρετά 
παλιά πρόσωπα, χωρίς ουσιαστικά  προσόντα. Διάλεξε νέα 
πρόσωπα με νέες ιδέες.
Κάνε το φορολογικό σύστημα πιο απλό, δίκαιο, και ορθο-
λογικό.
Δημιούργησε ένα οργανισμό  κατά της γραφειοκρατίας 
ώστε να επιβληθεί κοινή λογική στα δημόσια πράγματα, 
μείωση της γραφειοκρατίας και το κράτος να είναι στην 
υπηρεσία του πολίτη και όχι να τον βασανίζει όπως σήμερα.
Ανάθεσε  τη διοίκηση της «βαριάς βιομηχανίας» της χώρας, 

του τουρισμού, στον καλύτερο μάνατζερ, όχι σε πολιτικό της 
ευκαιρίας, που θέλει να είναι υπουργός.  Κάνε την Ελλάδα  
παγκόσμιο προορισμό 12 μήνες το χρόνο με σωστές υπο-
δομές.
Ελάττωσε τους βουλευτές στους 180
Κατάργησε τις εισαγωγικές εξετάσεις στα πανεπιστήμια. 
Εισαγωγή με απολυτήριο γυμνάσιου και (ΝΕΑ ΙΔΕΑ ΑΥΤΗ) 
απολυτήριο στρατού για άνδρες και  κοινωνικής θητείας για 
γυναίκες. Να μάθουν τη ζωή τα νέα παιδιά όχι να τη γνωρί-
ζουν μέσα από το βιβλίο χωρίς στρατιωτικές αναβολές λόγω 
σπουδών. 
Δώσε ψήφο Στους Έλληνες της διασποράς το πιο δυναμικό 
κομμάτι του Ελληνισμού!
Δεν λέω περισσότερα για την ώρα.
Στο χέρι σου Κυριάκο Μητσοτάκη είναι να γράψεις ιστορία! 
Διαφορετικά θα πας να βρεις τον Αλέξη στην ιστορία! Διά-
λεξε…

Τα πολλά πρόσωπα της Αλήθειας

Ε
ιναι γνωστό πια σε περίπτωση διαφωνίας, υ-
πάρχει η «αλήθεια»  του ενός, η «αλήθεια» 
του άλλου, και πραγματική αλήθεια. 
Η  «αλήθεια» τελικά είναι αυτή που μαθαί-

νεις να ανακαλύπτεις και να ξεχωρίζεις σε κάθε περί-
πτωση.
Βέβαια υπάρχει και η αλήθεια, αυτή που όταν την χρη-
σιμοποιείς λέγεσαι ειλικρινής, ευθύς, και διάφανος. 
Υπάρχει η άλλη, η «αλήθεια» πίσω από την οποία δεί-
χνεις  αγένεια, μικροπρέπεια, μειονεξία, και κακία.
Είναι μία μορφή «αλήθειας» να πεις στην φίλη σου  
«μοιάζεις με θλιμμένη χήρα ντυμένη στα μαύρα» και 
είναι μια άλλη να πεις  «μήπως πρέπει να φορέσεις 
κανένα πιο χαρούμενο φανταχτερό  χρώμα;» 
Ποιος ο λόγος να πληγώσεις έναν άνθρωπο χρησιμο-
ποιώντας λεκτική βία κομψοντυμένη σε αλήθεια.   Το 
σίγουρο είναι ότι η δεύτερη αλήθεια είναι καλλίτερη 
απ τη πρώτη
Η  κατηγορία εκφραστών της «αλήθειας» που χρησι-
μοποιούν λεκτική βία, αυτοί που δεν λένε καλή κου-
βέντα για ένα φίλο  και που τον  πληγώνουν σε κάθε 
ευκαιρία, με τη δικαιολογία ότι «λένε την αλήθεια» 
και δεν χαϊδεύουν αυτιά», δεν είναι ειλικρινείς. Άλλο 
να χαϊδεύεις αυτιά και άλλο να πληγώνεις με βαριές 
χαρακτηρισμούς. 
Η ταλαιπωρημένη εκείνη δικαιολογία  «ετσι είμαι 
εγώ, λέω αλήθειες παρ όλου δεν αρέσει σε μερικούς 
»  επισης δεν ισχύει.  
Όχι ρε φιλέ, να μην είσαι ετσι, να είσαι κάτι άλλο, κάτι 
καλλίτερο. Δεν θες η δεν μπορείς να είσαι κάτι καλλί-

τερο;
Όλε; Αυτές άκομψες αλήθειες ειναι μόνο εκτόνωση 
ενός  μικρόψυχου ατόμου.
Η  φονική ειλικρίνεια των σκληρών, ψυχρών ανθρώ-
πων, τους κάνει ένα είδος  σαδιστών  του λόγου. Τους 
αρέσει  να χύνουν  χολή, χωρίς να νοιάζονται  πώς 
αισθάνεται το άτομο στο οποίο απευθύνονται, χωρις 
να έχουν  σφαιρική άποψη των πραγμάτων.  Οι ανάλ-
γητα “ειλικρίνειες”, είναι περισσότερο σαδιστές που 
πληγώνουν.
Οι ειλικρινείς, ντόμπροι, ξεκάθαροι που λένε τα σύκα 
- σύκα και τη σκάφη – σκάφη ξέρουν και συμπεριφέ-
ρονται.
Υπάρχει βέβαια και ένας άλλος τρόπος.  Να το βουλώ-
σεις, και να μη σερβίρεις στον άλλον την περιβόητη 
«αλήθεια» σου. Αν δεν μπορείς να πεις μια καλή κου-
βέντα μη λες τίποτα βούλωσέ το.
Η πραγματική αλήθεια  δεν έχει αφετηρία το δικό σου 
στόμα. Μπορεί να μην πρέπει να ειπωθεί, να μην είναι 
ο χρόνος της ώριμος για να συζητηθεί. Μπορεί, όμως, 
και να κάνεις λάθος. 
Μερικές φορές η «αλήθεια» που εκφράζεις είναι γνω-
στή στον αλλο   και  δεν χρειάζεται να την ακούσει από 
σένα.
Επικαλούμενος «αλήθειες» και «ειλικρίνειες δεν έχεις 
το δικαίωμα να μιλάς σκληρά κι επικριτικά .
Αν δεν σ’ αρέσει κάποιος ή κάτι, γύρνα τη πλάτη σου  
και μην ασχολείσαι. Το να επιμένεις να είσαι εκφρα-
στής της «αλήθειας» γίνεσαι  σε κάνει κακό, και αυτό 
είναι αλήθεια. 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΨΗΦΙΣΑΝ 

ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟ 1862!

Μ
ε την ευκαιρία των εκλογών στην Ελλάδα επιθυ-
μώ να επανέλθω στο θέμα  ότι η Ελλάδα αγνο-
εί τα παιδιά της, δεν τα αναγνωρίζει σαν Έλληνες 
και δεν τους επιτρέπει να ψηφίζουν στις εκλογές. 

Η  έλλειψη πολιτικής βούλησης  είναι η βασική αιτία που στην 
Ελλάδα δεν εφαρμόζεται εκείνο που εφαρμόζεται σε 26 από τις 
28 χώρες της Ευρώπης:  Το δικαίωμα των αποδήμων πολιτών να 
ψηφίζουν  στις εκλογές τη χώρας τους. 
Το 1862 ο τότε υπουργός εσωτερικών της Ελλάδος Θρασύβου-
λος Ζαΐμης  φρόντισε με ειδική νομοθεσία να ψηφίζουν και οι  
Έλληνες του Εξωτερικού. Νομοθέτησε τη δυνατότητα αυτή τον 
Οκτώβριο του 1862 και εφαρμόστηκε στις εκλογές του Νοέμ-
βριο το ιδίου έτους.   34 πληρεξούσιοι βουλευτές εκπροσω-
πήσαν για 4 χρόνια τους έλληνες του εξωτερικού στη Β Εθνο-
συνέλευση του 1862.  Μεταξύ αυτών ήταν και ο Χαρίλαος Τρι-
κούπης  που εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής με τις ψήφους 
των Ελλήνων στο Λονδίνο. Αργότερα θα πρωταγωνιστήσει στη 
πολιτική σκηνή της Ελλάδος και θα γίνει πρωθυπουργός.
Σημειωτέον  ότι η Ελληνική βουλή ενσωμάτωσε τη κοινοτική 
οδηγία του Ιουλίου 2018 το δικαίωμα ψήφου στις ευρωεκλογές 
σ όλους τους ευρωπαίους πολίτες (και των Ελλήνων φυσικα0  
που κατοικούν σε τρίτες χώρες. Τα δυο αυτά προηγούμενα προ-
λειάνουν το φέτος για να δοθεί επιτέλους ψήφος στους έλληνες 
του εξωτερικού αλλα η πολιτική βούληση  της μητέρας Πατρί-
δος στα παιδιά της απουσιάζει
Εις την επόμενη έκδοση τα σπουδαία!
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ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΠΙΚ-ΝΙΚ 
ΤΗΣ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΝΑΔΑ

Ε
ίμαι τυχερός που προσκλήθηκα και φέτος και κάλυ-
ψα το πικ-νικ της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Κανα-
δά. Σε αυτή τη μαγευτική ιδιόκτητη περιουσία της 
Ομοσπονδίας, εκατοντάδες Έλληνες κι όχι μόνο κα-

τέκλυσαν τις υπέροχες εγκαταστάσεις με τα υπόστεγα και 
τις πεντακάθαρες μεγάλες τουαλέτες. Υπόστεγα φαγητού με 
αρνιά, κοντοσούβλια κι ό,τι άλλη λιχουδιά θέλετε μέσα σε 
ένα πευκόφυτο δάσος και με την εκκλησία της Αγίας Κυρια-
κής να δεσπόζει και να ευλογεί.
Μπράβο στο Διοικητικό Συμβούλιο, στον αεικίνητο πρό-

εδρο κ. Παναγιώτη Γαλάνη και την σύζυγο του, κα Κόνη, 
καθώς και σε όλο το Γυναικείο Τμήμα και τους εθελοντές 
που έτρεχαν επί μονίμου βάσης για να εξυπηρετήσουν και 
τον πιο απαιτητικό επισκέπτη (ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙ-
ΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΙΚ-ΝΙΚ, κι 
εγώ δεν τους μπόρεσα ποτέ αυτούς !!!)
Πάντως το κοντοσούβλι, τ’ αρνιά κι όλα τα φαγώσιμα ήταν 
εκπληκτικά και συγχαρητήρια στο OAK PARK DELI που τα 
τελευταία χρόνια ότι εκδήλωση έχει αναλάβει την βγάζει 
εις πέρας και με άριστα. Δεν θέλω να γράψω ονόματα γιατί 

πάντα ξεχνάω αυτούς που δεν πρέπει καμιά φορά κι είναι 
αδικία.
Μπράβο σας αδέλφια, συνεχίστε όσοι μπορείτε να διαι-
ωνίζετε τέτοιες εκδηλώσεις γιατί έχει ανάγκη η παροικία 
από την παράδοση μας και την διαιωνίζετε με τον καλύτερο 
τρόπο. ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ! Φυσικά, δεν μπορώ να πω για την 
παρουσία της εκλεκτής κα Νότας Ηλιοπούλου, προέδρου 
του Γυναικείου Τμήματος της Παναρκαδικής… Μέχρι πότε 
θα τρέχει! ΕΥΧΟΜΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ ΑΚΟΜΗ!
Και του χρόνου !!!

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Η Παναρκαδική Ομοσπονδία Καναδά
θέλει να ευχαριστήσει:

Την κα Μίρκα Λυχνάκη από το Ελληνικό Προξενείο

Τους sponsors της παιδικής ζώνης
Πήτερ Μανδρώνη (Peter’s Taxi)

Τάσο & Ντίνα Μιχαλόπουλος (Chairman’s Brands)
Άντυ Μπενεχούτσο (Olympic Bait)

Arsenal Cleaning Services
Jimmy’s Greektown Restaurant

Τον catering sponsor
Oak Park Deli

Όλους τους εθελοντές
Την κα Πέννυ Κόντος από το Χαμόγελο Ζωής
Και όλους όσους παρευρέθηκαν στο πικ-νικ

Οι αποδέχτες 
των υποτροφιών

Γιάννης Κουσσιούρης

Ανέσσα Κουσσιούρης

Ιωάννης Λέανδρος                   
Καλαμπούκης

Θεοδώρα Ανανιάδης

Παύλος Ανανιάδης

Στέφανος Γκάμας

Χρήστος Παναγιώτης                     
Κακαλέτρης

Τζοάν Έλενα Πλαχούρα

Λάμπρος Σπαντονίδης

Θωμάς Λουκάς Ψαριανός
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Η οικογένεια Πλαχούρας

Η Τζοάν Πλαχούρα με την κα Ηλιοπούλου και τον κ. 
Μαντά καθώς δέχεται την υποτροφία της

Η πρόεδρος του Γυναικείου Τμήματος της 
Παναρκαδικής, κα Νότα Ηλιοπούλου με την κα Κόνη 

Γαλάνη, σύζυγο του Προέδρου της Παναρκαδικής

Μοιραζόντας τους λαχταριστούς λουκουμάδες η κα Νότα 
Ηλιοπούλου με την κα Χάρη Παπαδωλιά

Μερικά από τα μέλη του Συμβουλίου της Παναρκαδικής και του Γυναικείου Τμήματος της

Τις υποτροφίες έλαβαν οι Γιάννης Κουσσιούρης, Ανέσσα Κουσσιούρης, Ιωάννης Λέανδρος Καλαμπούκης, Θεοδώρα Ανανιάδης, Παύλος Ανανιάδης, 
Στέφανος Γκάμας, Χρήστος Παναγιώτης Κακαλέτρης, Τζοάν Έλενα Πλαχούρα, Λάμπρος Σπαντονίδης και Θωμάς Λουκάς Ψαριανός

Η οικογένεια της κα Παναγούλας Παπαδάκη

Έτοιμοι να μοιράσουν και φέτος $10.000 σε υποτροφίες ο Πρόεδρος 
της Παναρκαδικής, κ. Παναγιώτης Γαλάνης και η Πρόεδρος του 
Γυναικείου Τμήματος της Παναρκαδικής, κα Νότα Ηλιοπούλου

Ο π. Ευάγγελος συμμετέχει στο χορό και στο τραγούδι

Η οικογένεια Προκόπου Οι οικογένειες Πατσόπουλος και Χριστόπουλος Το ζεύγος Σαρδέλη με την κα Ηλιοπούλου

Η ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΑΔΑ ΚΑΝΕΙ 
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ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΚΑΔΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ

Το ζεύγος Σαρδέλη με την παρέα της

Η κα Άννα Αϊβαλής με τα εγγονάκια της Η κα Παναγούλα Παπαδάκης με την εγγονή της

Η κα Μίρκα Λυχνάκη και η κα Πένυ Κόντος

Η κα Sadie και ο κ. Chris Κόντος

Το ζεύγος Κωνσταντόπουλος
Το ψήσιμο για τα λαχταριστά σουβλάκια, τα κοντοσούβλια, τις πατάτες κλπ 

είχε αναλάβει αποκλειστικά το Oak Park DeliΗ παρέα από τον Σύλλογο του Αγ. Πέτρου

Ο κ. Νίκος Πατσόπουλος με την κα Νότα 
Ηλιόπουλος Η παρέα του κ. Γιάννη Παρούσση Το ζεύγος Μπρούμας και ο κ. Κακαρέλης

Η παρέα της κα Θέμης Κατσής

Η κα Νότα Ηλιοπούλου, 
με την κα Θέμη Κατσής

Η κα Ματίνα Μούτσος με την παρέα της

Ο πρόεδρος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Καναδά,
κ. Παναγιώτης Γαλάνης με την κα Νότα Ηλιοπούλου, 
την κα Παναγούλα Παπαδάκη και τον κ. Νίκο Μαντά

Η κα Παρθένα Τριανταφυλλίδου, η κα Πένυ Κόντος, 
η κα Μίρκα Λυχνάκη (Συντονίστρια Εκπαίδευσης Καναδά) 

και η κα Στέλλα Παπαδόπουλος

Το ζεύγος Σκενδέρη
Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης 

με τον κ. Γιάννη Παρούσση

Η κα Άννα Αϊβαλή στην είσοδο
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Η κα Αγγελική Σαρδέλη 
με την κα Άννα ΑϊβαλήΤο ζεύγος Παπαδωλιάς με τις εγγονές τους

Η παρέα με τα ζεύγη Ηλιόπουλος, Πάππας και Σκενδέρης Το ζεύγος Κουμαρέλας με την φίλη τους κα Άννα Δημόπουλος

Το ζεύγος Ντούκα

Η κα Νότα Ηλιόπουλος με τον κ. Γιώργο Ντούκα

Ο κ. Γιάννης και η κα Νότα Ηλιόπουλος
Η κα Νότα Ηλιόπουλος με την κα Ντίνα Κουμαρέλα, 
την κα Παναγούλα Παπαδάκη και τον κ. Νίκο Μαντά

Ο ιδιωκτήτης του Oak Park Deli, κ. Δημήτρης 
Βαρελάς, βοηθούσε κι εκείνος στο ψήσιμο

Το ψήσιμο για τα λαχταριστά σουβλάκια, τα 
κοντοσούβλια, τις πατάτες κλπ είχε αναλάβει 

αποκλειστικά το Oak Park Deli

ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΟΝΤΑΡΙΟ
ΓΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΠΙΚ-ΝΙΚ
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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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Σ
υγχαρητήρια επιστολή με την ευκαι-
ρία της ενθρονίσεώς του, απέστειλε 
στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπι-
δοφόρο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντό-

ναλντ Τραμπ.
Στην επιστολή του ο Ντόναλντ Τράμπ ανα-
φέρει:
«Σεβασμιώτατε,
Σας απευθύνω θερμότατα συγχαρητήρια για 
την ενθρόνισή σας ως Αρχιεπισκόπου της 
Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Αμε-
ρικής. Η Μελάνια και εγώ συμμετέχουμε με 
την οικογένεια και την κοινότητά σας στον 
εορτασμό του σημαντικού αυτού γεγονότος.
Το Έθνος μας στην μακρά του ιστορία αντλεί 

δυνάμεις από την Πίστη. Σας συγχαίρω για 
τις προσπάθειές σας να ενσταλάξετε και να 
καλλιεργήσετε τις ιερές αξίες, τις οποίες η 
χώρα μας αγαπά. Η Ελληνική Ορθόδοξη 
Εκκλησία προσφέρει παρηγορία και θερα-
πεία, καθώς και μεγάλη χαρά, αλληλεγγύη 
και ειρήνη. Για τους Ορθοδόξους πιστούς 
της Αμερικής, η εκκλησία αποτελεί το επίκε-
ντρο των πιο σημαντικών στιγμών και ορό-
σημο της ζωής.
Είθε ο Θεός να σας ευλογεί και να συνεχίσει 
να ευλογεί την Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπι-
σκοπή Αμερικής.
Ειλικρινώς,
Ντόναλντ Τραμπ» 

Ο Τραμπ συνεχάρη τον 
Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο 
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SHN Reverses on Decision 
to Close Scarborough Grace 
Outpatient Pharmacy
Hon. Jim Karygiannis
Councillor Ward 22
Scarborough-Agincourt

Recently, the Scarborough Health Network 
reversed on a decision to close down 

the outpatient pharmacy at the Scarborough Hospital – Birchmount Site, 
known affectionately as ‘The Grace’ in our community. Prior to this decision 
being reversed, the Scarborough Health Network had planned to outsource all 
prescriptions to a local drugstore off-premise.
Keeping the outpatient pharmacy open is a small victory for ‘The Grace’ and 
I am pleased with the original decision being reversed. However, our beloved 
community hospital is still facing closures of the Obstetrics and In-Patient 
Pediatrics Departments that could affect many of our northern Scarborough 
residents.
The fight against the closures of these two Departments at ‘The Grace’ still remains 
at the centre of my priorities. If you have not done so already, please sign my 
petition (www.karygiannis.net) to show your support against the closures of the 
Obstetrics and In-Patient Pediatrics Departments.
Please pass this message to your family, friends and neighbours and ask them to 
sign the petition.
Our community’s families and many other families living in northern Scarborough 
deserve to have continued essential healthcare services at the Scarborough Grace.
Sincerely,
Jim Karygiannis,
Councillor, Ward 22 Scarborough-Agincourt
3850 Finch Ave E G7, Scarborough Ontario M1T 3T6
(416) 392 1374 Phone, (647) 723 0287 Fax, gwen@karygiannis.net
www.karygiannis.net
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Παρασκευή 12 Ιουλίου 

• Αγίας Βερονίκης αιμορροούσης
• Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου
• Άγιοι Πρόκλος και Ιλάριος

Σάββατο 13 Ιουλίου

• Οσίας Σάρρας
• Οσίων Ηλιοφώτων

Κυριακή 14 Ιουλίου

• Οσίου Νικοδήμου Αγιορείτου
• Αγίου Ακύλα Αποστόλου

Δευτέρα 15 Ιουλίου

• Αγίου Βλαδιμήρου βασιλέως Ρωσίας
• Αγίων Κηρύκου και Ιουλίττης Μεγαλομαρτύρων

Τρίτη 16 Ιουλίου

• Ιερομάρτυρος Αθηνογένους και των συν αυτώ
• Μάρτυρος Φαύστου
• Των εν Πισιδία 15.000 αγίων Μαρτύρων

Τετάρτη 17 Ιουλίου

• Αγίας Μαρίνας Μεγαλομάρτυρος
• Παγκόσμια Ημέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης

Πέμπτη 18 Ιουλίου

• Αγίου Αιμιλινού μάρτυρος
• Διεθνής Ημέρα Νέλσον Μαντέλα

Συναξάρι ποια αγαπημένα, γνωστά σας πρόσωπα γιορτάζουν

(ονομαστική εορτή) σήμερα, αύριο και όλη την εβδομάδα

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Π
ότε ήρθα Αμερική; Πού να θυμά-
μαι τώρα, κορίτσι μου. Τόσο παλιά, 
που πρέπει να έφτασα μαζί με τον 
Κολόμβο!». Ο Κεφαλονίτης μπαρ-

μπα-Παναγιώτης με το στριφτό μουστάκι έχει 
κέφια. Κάθεται μαζί με τον φίλο του Κυριάκο 
Μουταφόπουλο έξω από το μπακάλικο του 
τελευταίου και τα λένε. «Εγώ θυμάμαι πότε 
ήρθα», λέει ο Μουταφόπουλος. «Οταν έγινε 
δύσκολο για τους Ρωμιούς να ζουν στην Πόλη, 
αφήσαμε άρον άρον τα Ταταύλα με την οικο-
γένεια και αντί να πάμε στην Ελλάδα, ήρθαμε 
στην Αμερική. Και μείναμε εδώ στην Αστό-
ρια». Παλαιότερα, ειδικά το καλοκαίρι, ήταν 
πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο να συναντάς 
ανθρώπους ηλικιωμένους που κάθονταν έξω 
από τα σπίτια τους στην ελληνική γειτονιά, με 
το ίδιο ράθυμο βλέμμα, λες και ήταν κάτω από 
τον πλάτανο του χωριού τους. Ηταν ένα από τα 
πράγματα που μου είχαν κάνει μεγάλη εντύ-

πωση όταν εγκαταστάθηκα εκεί για ένα χρόνο, 
το 2009-2010.
Οχι μόνο αυτό. Τότε μπορούσες να κάνεις όλες 
τις δουλειές σου στην τράπεζα μιλώντας μόνον 
ελληνικά. Το πιο γνωστό ζαχαροπλαστείο, ο 
«Λευκός Πύργος», σέρβιρε φραπέδες και 
παλιομοδίτικες πάστες, όπως εκείνα τα χαρι-
τωμένα σκαντζοχοιράκια που είχαν κομμάτια 
αμυγδάλου στη ράχη τους. Ο «Σταμάτης» στη 
γωνία είχε –και εξακολουθεί να έχει, όπως δια-

πίστωσα πριν από λίγες ημέρες– ωραιότατα 
μαγειρευτά. Το ψαράδικο έκλεισε. Θυμάμαι 
ότι είχαν για μήνες κολλημένο ένα χαρτί που 
έγραφε «Λαβράκυ» στη βιτρίνα. Μια μέρα, 
δεν άντεξα άλλο. Μπήκα μέσα και έπιασα τον 
ιδιοκτήτη να του εξηγήσω την ορθογραφία 
της λέξης. «Το ξέρω, το ξέρω», μ’ έκοψε. «Αλλα 
μπαίνουν όλοι μέσα να μου το πουν και αγο-
ράζουν και κανένα ψαράκι. Χαζός είμαι να το 
διορθώσω;».
Την αγάπησα πολύ την Αστόρια. Αυτή τη λέξη 
με τις 4 συλλαβές που κρύβει μέσα της την 
Ελλάδα. Και μέσα στα δέκα χρόνια που πέρα-
σαν, παρακολουθώ πως χάνει σταδιακά το 
χρώμα της και μεταμορφώνεται σε μια μοδάτη 
γειτονιά για νεαρούς Νεοϋορκέζους που δεν 
αντέχουν τα ενοίκια στο Μανχάταν. Ετσι και 
αλλιώς, οι περισσότεροι Ελληνες που έμεναν 
εκεί είχαν ήδη σκορπίσει στα προάστια, κρα-
τώντας όμως στην ιδιοκτησία τους σπίτια και 

μαγαζιά. Στην τελευταία μου βόλτα είδα λιγότε-
ρες ελληνικές σημαίες να κρέμονται από παρά-
θυρα και αυλές. Ομως ελληνικές επιχειρήσεις 
υπάρχουν ακόμα και πάνε μια χαρά. Οι τιμές 
των ακινήτων έχουν πάρει την ανηφόρα. Ο,τι 
και αν γίνει, η Αστόρια με το Τάρπον Σπρινγκς 
της Φλόριντα είναι τα μέρη όπου χτυπά η καρ-
διά του ελληνισμού στην άλλη όχθη του Ατλα-
ντικού. Παραμένει γεμάτη ιστορίες και ανθρώ-
πους σαν τον Μπαρμπα-Παναγιώτη.

Αστόρια, η γειτονιά 
της Νέας Υόρκης που 
κρατάει την ελληνική 

ψυχή της
ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑ

Οσο περνάει ο καιρός λιγοστεύουν οι ελληνικές σημαίες στα σπίτια
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Ένας Καναδός σεφ 
γνωρίζει τη Θεσσαλονίκη

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Έ
χει μαγειρέψει για τον διάσημο Γάλλο η-
θοποιό Ζεράρ Ντεπαρντιέ και έχει πιει 
μπίρα με τον Καναδό ηθοποιό Ντόναλντ 
Σάδερλαντ. Θεωρεί ότι η βαλκανική κου-

ζίνα γνωρίζει σημαντική άνθιση με την δυναμι-
κή παρουσία νέων σεφ και ότι σε ποιότητα δεν 
έχει να ζηλέψει σε τίποτα τις αντίστοιχες της Γαλ-
λίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας. Οι απόψεις και 
οι εμπειρίες ανήκουν στον 48χρονο Καναδό σεφ 
Ηugues Boutin, που πρόσφατα βρέθηκε -για 
πρώτη φορά- στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο 
του 11ου Διεθνή Διαγωνισμού Μαγειρικής Νο-
τίου Ευρώπης.
Με καταγωγή από την πόλη Thetford Μines του 
Καναδά ξεκίνησε να εργάζεται το 1990 ως μπάρ-
μαν, σπουδάζοντας παράλληλα διοίκηση ξενο-
δοχειακών επιχειρήσεων, όπως δήλωσε στο 
περιοδικό “ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ”. Μια μέρα ωστόσο, 
χρειάστηκε, να προσφέρει τη βοήθειά του και 
στην... κουζίνα. Κι εκεί ήταν που γεννήθηκε μια 
μεγάλη... αγάπη. Η αγάπη του για τη μαγειρική, 
και όπως φαίνεται ήταν καταλυτική. Ολοκλή-
ρωσε τις σπουδές του στον Καναδά και μετά από 
τρεισήμισι χρόνια αποφάσισε να ταξιδέψει στη 
“ καρδιά” της γαστρονομίας, τη Γαλλία, όπου 
εργάστηκε στο πλευρό του σεφ Bernard Loiseau, 
βραβευμένου με τρία αστέρια Michelin.
Η ανάγκη για γνωριμία με κουζίνες άλλων 
χωρών. Η παραμονή του στη Γαλλία και όσα 
έμαθε κοντά στον χαρισματικό Γάλλο σεφ απο-
τέλεσε για τον ίδιο “ μοναδική εμπειρία”, όπως 
χαρακτηριστικά λέει, όμως η ανάγκη του για 
δημιουργία και για γνωριμία με τις κουζίνες κι 
άλλων χωρών, τον οδήγησαν μετά τη Γαλλία στο 
Μεξικό, τις Μπαχάμες, την Ιταλία την Κούβα, τις 
ΗΠΑ, την Αυστραλία, τη Μαλαισία και πολλές 
άλλες χώρες τα τελευταία είκοσι χρόνια. “ Οι 
εμπειρίες που αποκόμισα ως ταξιδιώτης, σε όλα 
τα μήκη και πλάτη της γης είναι μοναδικές καθώς 
είχα την ευκαιρία να διδαχθώ πολλά από ταλα-
ντούχους ανθρώπους”, συμπληρώνει.
Εξακολουθεί να αγαπάει την κουζίνα του Καναδά 
που έμαθε από την μητέρα του και τη γιαγιά του 
ωστόσο η μεξικάνικη κουζίνα είναι από τις πιο 
αγαπημένες του καθώς πέρασε εννιά χρόνια σε 
αυτή τη χώρα.
Προορισμός Βαλκάνια. Τα επαγγελματικά του 
βήματα τον οδήγησαν στη Βάρνα στη Βουλγα-
ρία, όπου και ζει τα τελευταία τρεισήμισι χρό-
νια. Εκεί έχει συνδυάσει την μαγειρική με τη 
διδασκαλία. Είναι Διευθυντής Προγράμματος 
Σπουδών στο Ινστιτούτο Μαγειρικής στο Πανε-
πιστήμιο της Βάρνα και απολαμβάνει να... μετα-

λαμπαδεύει τις γνώσεις του στους μαθητές του. 
Για το πως βρέθηκε στη Βουλγαρία, μας εξηγεί 
πως όταν εργαζόταν στο Άσπεν του Κολοράντο 
δέχτηκε μια πρόταση για διδασκαλία στη Σόφια. 
Τη αποδέχτηκε δίχως πολύ σκέψη καθώς, όπως 
λέει, ήταν ένας νέος πολιτισμός που τον προκα-
λούσε να τον γνωρίσει.
Γνωριμία με τη Θεσσαλονίκη και τον διαγωνι-
σμό. Ο Ηugues Boutin επισκέφθηκε για πρώτη 
φορά τη Θεσσαλονίκη και ένιωσε, όπως μας 
εκμυστηρεύτηκε, “ την φιλοξενία και το χαμό-
γελο που διακρίνει τους ανθρώπους της, μαγεύ-
τηκε από τα φρέσκα θαλασσινά και τα ψάρια 
που”, όπως επισήμανε “ του λείπουν στη Βουλ-
γαρία”. Εκτιμά πάντως πως υπάρχουν πολ-
λές ομοιότητες στις κουζίνες των βαλκανικών 
χωρών και ότι λόγω γειτνίασης οι επιρροές είναι 
πάρα πολλές.
Για τη συμμετοχή της ομάδας του στον διαγω-
νισμό είπε ότι “ ήταν μία καταπληκτική εμπει-
ρία, μάθαμε πολλά, κι εγώ και οι μαθητές μου. 
Γνωρίσαμε μοναδικούς ανθρώπους και θα προ-
πονηθούμε σκληρά για να είμαστε ακόμη πιο 
έτοιμοι για τον επόμενο διαγωνισμό σε δύο χρό-
νια”. Πάντως ο Ηugues Boutin έχει κάθε λόγο να 
είναι ευχαριστημένος από τη συμμετοχή του στο 
διαγωνισμό, αφού ο συνεργάτης του Kaloyan 
Kolev, σεφ κι αυτός,  κέρδισε χρυσό μετάλλιο 
στην κατηγορία “ Chef of the year”, η μαθήτρια 
του Kristina Dimitrova πήρε το ασημένιο μετάλ-
λιο στην κατηγορία ζαχαροπλαστικής “ Chef of 
the year” και ο μαθητής του Iv-Angelo Nikolov 
το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία μαθητής 
της χρονιάς.
Η πιο παράξενη επιθυμία πελατών. Αναπολώ-
ντας τα ταξίδια του στον κόσμο, θυμήθηκε την 
πιο παράξενη επιθυμία πελάτη που κλήθηκε να 
ικανοποιήσει. Έγινε όταν εργαζόταν στις Μπα-
χάμες. Αυτό που του ζήτησαν ήταν να μαγειρέ-
ψει έναν καρχαρία, μήκους 1,3 μέτρων, ο οποίος, 
όπως σημειώνει, “ ήταν πολύ εντυπωσιακός”. 
Μάλιστα οι πελάτες-ταξιδιώτες του ζήτησαν να 
ζεματίσει τα σαγόνια του καρχαρία και να τα αφή-
σει να στεγνώσουν ώστε να τα πάρουν μαζί τους.
Σημαντική άνθιση γνωρίζει η Βαλκανική Κου-
ζίνα τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά στη Βαλ-
κανική Κουζίνα εκτιμά ότι έχει γίνει πολύ καλύ-
τερη τα τελευταία χρόνια καθώς υπάρχουν νέες 
ιδέες και ότι γνωρίζει σημαντική άνθιση καθώς 
πολλοί σεφ αναδεικνύουν την ποιότητα και τα 
συστατικά της που είναι εξαιρετικά. Θεωρεί 
πολύ σημαντικό, οι λαοί να διατηρήσουν την 
ιστορία τους και την παραδοσιακή τους κουζίνα.
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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

Φοιτήτριες στον Παρθενώνα το 1860

Κρήτη 1941. Ο δρόμος από την Κνωσό πρός το Ηράκλειο

Χαράματα στην Ομόνοια όταν ακόμη υπήρχε πράσινο στην πλατεία

Το 1901 στο Θησίο

Τρίκυκλα στην Αίγινα. Εικόνες της υπέροχης δεκαετίας του ‘80

Δεκαετία του 1930. Η επιχείρηση «Κ. Τσίτας - Αφοί Γερακάκη 
Ο.Ε.» γνωστή σαν ‘PICADILLY’. (1906-1968). Πανεπιστημίου 57 

σήμερα 43. Αργότερα το κτίριο κατεδαφίστηκε και στη θέση 
του έγινε κτίριο γραφείων της ALPHA BANK 24-04-1960 Νύφη φωτογραφίζεται με τους γονείς... και την προίκα της!

Αριστερά: Καισαριανή 1950-51 © Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών Δεξιά: Εσωτερικός χώρος 
προσφυγικής κατοικίας στην Καισαριανή, 1950-51
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Μ
ε το επίσημο δείπνο παρου-
σία του νέου Αρχιεπισκόπου 
Αμερικής Ελπιδοφόρου ολο-
κληρώθηκαν την Παρασκευή 

στο Σικάγο οι εργασίες του 97ου συνεδρίου 
της ΑΧΕΠΑ.
Στις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στην 
τελευταία μέρα του συνεδρίου, νέος ύπατος 
πρόεδρος αναδείχθηκε ο δικηγόρος Γιώρ-
γος Χωριάτης από τη Νέα Υερσέη (μέχρι 
σήμερα ύπατος γενικός γραμματέας), δια-
δεχόμενος τον Γιώργο Λουκά.
Αντιπρόεδρος επανεξελέγη ο Δημήτρης 
Κόκοτας από τη Νέα Υόρκη, γενικός γραμ-
ματέας ο Τζιμ Στάσιος από τη Βόρεια Καρο-
λίνα και ταμίας ο Σάββας Τσίβικος από τη 
Νέα Υερσέη.
Επίσης, επανεξελέγησαν ο Χρήστος Αργυ-
ρίου στην προεδρία της AHEPA Καναδά, ο 
Λούης Ατσάβης ως ύπατος σύμβουλος και 

ο Κρις Ατσάβης ως ύπατος αθλητικός διευ-
θυντής.
Ύπατη πρόεδρος των «Θυγατέρων της 
Πηνελόπης» εξελέγη η Σήλια Κατσμάρσκι 
από το Κάλγκαρι του Καναδά.
Ευχαριστώντας την οικογένειά του και τους 
προγόνους του, ο κ. Χωριάτης μίλησε με 
συγκίνηση για τους γονείς του που μετα-
νάστευσαν από την Ικαρία στις ΗΠΑ για μια 
καλύτερη ζωή και υποσχέθηκε ότι «δε θα 
ξεχάσουμε ποτέ τις ρίζες μας, τον ελληνι-
σμό μας».
Ο ίδιος μίλησε θερμά για τα εθνικά θέματα 
και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για 
τον ελληνισμό, που βάλλεται από παντού.
Η ΑΧΕΠΑ είναι η μεγαλύτερη οργάνωση 
του ελληνισμού της Αμερικής με τμήματα 
σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ, και το 2022 
θα γιορτάσει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή 
της.

Ο Γιώργος Χωριάτης 
εξελέγη νέος ύπατος 
πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ
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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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Με μεγάλη επιτυχία έγιναν οι Συνελεύσεις
της Αρχιεπισκοπής Καναδά

Τ
ην Παρασκευή 28 Ιουνίου, άρχισαν 
οι συνελεύσεις της Ελληνικής Ορθο-
δόξου Αρχιεπισκοπής Καναδά στο 
Βανκούβερ, που βρίσκεται πάνω 

στον Ειρηνικό Ωκεανό.  
Η συνέλευση Νεολαίας με 170 νέους από 
όλο τον Καναδά, ηλικίας 16-28 ετών, είχε 
άριστη επιτυχία, από την Παρασκευή 28 
Ιουνίου, μέχρι και τη Δευτέρα 1η Ιουλίου.  
Η συνέλευση των Φιλοπτώχων Αδελφο-
τήτων, με συμμετοχή 110 δεσποινίδων και 
κυριών από όλο τον Καναδά, επίσης, είχε 

μεγάλη επιτυχία και διήρκησε από την 
Παρασκευή 28 Ιουνίου, μέχρι και τη Δευ-
τέρα 1η Ιουλίου. 
 Η Κληρικολαϊκή Συνέλευση άρχισε με 
πανηγυρική Θ. Λειτουργία στον Ι. Ν. Αγ. 
Γεωργίου Βανκούβερ, όπου έλαβαν μέρος 
οι σύνεδροι της Νεολαίας, της Φλοπτώχου 
και των Κοινοτήτων, οι Άρχοντες του Πατρι-
αρχείου στον Καναδά και πλήθος ευλαβών 
χριστιανών. 
 Η Κληρικολαϊκη Συνέλευση με συμμετοχή 
107 αντιπροσώπων των Κοινοτήτων, άρχισε 
την Κυριακή 30 Ιουλίου και τελείωσε τις 
εργασίες της, την Τετάρτη το απόγευμα, 3 
Ιουλίου. 
 Οι εργασίες διεξήχθησαν με τάξη και με 

τον καλύτερο τρόπο. Στις συνεδριάσεις της 
Κληρικολαϊκής προέστη ο Αρχιεπίσκοπος 
Σωτήριος. 
 Σημειώνεται εδώ, ότι κάθε ημέρα, από το 
Σάββατο 29 Ιουνίου, μέχρι και την Τετάρτη 
3 Ιουλίου, πλην της Κυριακής, κάθε πρωί 
γινόταν Θ. Λειτουργία σε χώρο του ξενοδο-
χείου που είχε διαμορφωθεί σε εκκλησία, 
τελουμένη από τον Αρχιεπίσκοπο Σωτήριο, 
ο οποίος λειτουργούσε σαν απλός ιερεύς, 
από τις 8 μέχρι και τις 9.15 το πρωί. Άπα-
ντες οι σύνεδροι, Νεολαίας, Φιλοπτώχου 

και Κληρικολαϊκής, συμμετείχαν στη Θ. Λει-
τουργία και στη Θ. Κοινωνία. Έτσι πνευμα-
τικά, με Θ. Λειτουργία, άρχιζε η κάθε μέρα 
και τελείωνε το ίδιο πνευματικά, με μικρό 
Εσπερινό. 
 Μήνυμα εστάλη από τον Παναγιώτατο 
Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, 
το οποίο και ανέγνωσε ο Αρχιμανδρίτης 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου και Διευ-
θυντής της Πατριαρχικής Θεολογικής Ακα-
δημίας Τορόντο, π. Αθηναγόρας Ζηλιασκό-
πουλος. 
 Στο επίσημο δείπνο, εκτός άλλων επι-
σήμων, συμμετείχαν, η επίτιμος πρόξενος 
της Κύπρου κα Τασούλα Berggren και ο Γεν. 
Πρόξενος της Ελλάδας στο Βανκούβερ, κ. 

Αθανάσιος Ιωάννου. 
 Το σύνθημα της Κληρικολαϊκής ήταν, 
«Πᾶσα βασιλεία µερισθεῖσα καθ’ ἑαυτὴν 
ἐρηµοῦται, καὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία µερι-
σθεῖσα καθ’ ἑαυτὴν οὐ σταθήσεται» Ματθ. 
ιβ’. 25. 
 Στη Συνέλευση Νεολαίας συνεζητήθησαν 
θέματα του ενδιαφέροντός τους καθώς και 
στη Συνέλευση Φιλοπτώχου. Τα θέματα της 

Κληρικολαϊκής ήσαν: 
 1. «Η Νεολαία ως γέφυρα μεταξύ του 
Παρελθόντος, Παρόντος και Μέλλοντος». 
Ομιλητής: Πανοσ. Αρχιμ. π. Δ. Αντωνόπου-
λος
2. «Φιλανθρωπία: Εσωτερική και Εξωτε-
ρική». Ομιλητής: Αιδ. π. Θ. Αλαμάνος
3. «Ελληνική πίστη και Ορθόδοξη Παιδεί-
α:Συνδυασμός της σωτηρίας με την Ελλη-
νική Παιδεία». Ομιλητής: Άρχων Δεπουτά-
τος Σπύρος Βολονάκης, Διευθυντής Ελληνι-
κής Παιδείας
4. «Διαδικτυκή Διακονία: Σπουδαιότητα, 
Προϋπολογισμός και Προσδοκίες». Ομιλη-
τής: Άρχων Οστιάριος Ευάγγελος Σωτηρό-
πουλος.
5. «Κατ’ οίκον Εκκλησία: Σύγχρονες Προ-
κλήσεις». Ομιλητής: Αιδ. π. Κ. Καλτσίδης.
6. «Ελληνορθόδοξη Κοινότητα: Ενώνοντας 
τους πιστούς – Πνευματική Ζωή – Διοίκηση 

– Συμμόρφωση και αρμονική συμπόρευση 
με την Ιερά Μητρόπολη και το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο». Ομιλητής: Άρχων Προστάτης 
των Γραμμάτων, Μιχαήλ Οικονόμου. 
 Τα πάντα μελετήθησαν σε βάθος με αρμο-
νία και αγάπη και ελήφθησαν αποφάσεις οι 
οποίες θα τεθούν άμεσα σε εφαρμογή. 
 Ευχαριστίες εκφράζονται στις τέσσερις Κοι-
νότητες, Βανκούβερ, Ανατολικού Βανκού-

βερ, Σούρεϊ και Βικτώριας. Στους ιερείς: 
Κωνσταντίνο Οικονόμου, Κωνσταντίνο Καλ-
τσίδη, Τιμολέοντα Πράττα και Γεώργιο Τόλια 
καθώς και την Οργανωτική Επιτροπή, διότι 
όντως, οι συνελεύσεις είχαν άριστη οργά-
νωση. 
 Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος εκφράζει ευχα-
ριστίες προς όλους, ιδιαίτερα προς τον 
Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. 
Βαρθολομαίο για την ανύψωση της Ελληνι-
κής Ορθόδοξης Μητρόπολης Τορόντο, σε 
Ελληνική Ορθόδοξο Αρχιεπισκοπή Καναδά 
και δοξολογεί και ευχαριστεί τον Πανάγαθο 
Θεό, διότι τέτοιους καλούς συνεργάτες του 
έδωσε, όπως όλοι οι σύνεδροι των τριών 
συνελεύσεων, Κληρικολαϊκής, Φιλοπτώχου 
και Νεολαίας. 
 
Εκ του Γραφείου της Ελληνικής Ορθοδόξου 
Αρχιεπισκοπής Καναδά
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Τ
ουλάχιστον 15 άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από διαρροή μο-
νοξειδίου του άνθρακα στο ξενοδοχείο Super 8 by Wyndham στο Γουίνιπεγκ του Κα-
ναδά.Εξαιτίας της διαρροής διακομίσθηκαν συνολικά 46 άνθρωποι στο νοσοκομείο.Οι 
πυροσβέστες του κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν το περιστατικό το χαρακτήρισαν ως ένα 

από τα χειρότερα που έχει αντιμετωπίσει το τμήμα τους.Αρχικά υπήρχαν εκτιμήσεις για μόλις 10 
άτομα τα οποία θα χρειάζονταν νοσοκομειακή περίθαλψη, όμως αργότερα διαπιστώθηκε ότι ο 
αριθμός τους ήταν μεγαλύτερος.Όσοι βρίσκονται σε κρισιμη κατάσταση έχουν υψηλά επίπεδα 
μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα ό-
πως ναυτία, εμετός, δύσπνοια και μειωμένες αισθήσεις.Δεν αναμένεται να υπάρξουν απώλειες 
ζωής εξαιτίας του περιστατικού και οι περισσότεροι από τους επισκέπτες του που διακομίστη-
καν στο νοσοκομείο επρόκειτο να πάρουν εξιτήριο μέσα σε λίγες ώρες.Ο ιδιοκτήτης του ξενο-
δοχείου, Justin Schinkel, δήλωσε οτι δεν υπάρχει ανάλογο ιστορικό στο ξενοδοχείο.

Δ
εν απαλλάχτηκε πλήρως από 
την «αμαρτία», ο ιερέας που έ-
τρεχε στο HWY 400 με 150χλμ 
την ώρα. Παρότι δέχτηκε κλή-

ση από την Επαρχιακή Αστυνομία του 
Οντάριο (OPP) για αυξημένη ταχύτητα, 
το δίπλωμα και το αυτοκίνητο του δεν 
κατασχέθηκαν όπως προβλέπει ο νό-
μος. Μάλιστα ο Κέρυ Σμιντ, αστυνομι-
κός του OPP, δήλωσε πως αποδόθηκε 

δικαιοσύνη κι έλεος στον ιερέα. Ωστό-
σο, αρκετός είναι ο κόσμος που μέσω 
των κοινωνικών δικτυών κατακρίνει και 
τον ιερέα καθώς και τις αστυνομικές αρ-
χές που δεν του επέβαλλαν το πλήρες 
πρόστιμο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα 
του 680NEWS ο ιερέας δικαιολογήθη-
κε υποστηρίζοντας πως είχε αργήσει κι 
έτρεχε για να προλάβει να τελέσει μία 
κηδεία.

Σ
υγκεκριμένα στο Ά-
ντγουντ του Οντά-
ριο η Επαρχιακή Α-
στυνομία σταμάτη-

σε ένα αυτοκίνητο όταν οι 
αστυνομικοί διέκριναν ένα 
2χρονο αγόρι να βρίσκε-
ται σε υπερυψωμένη θέ-
ση στην θέση του συνοδη-
γού την Τρίτη περίπου στις 
2π.μ. Μόλις σταμάτησαν το 
αυτοκίνητο διέκριναν πως 
το παιδάκι καθόταν επάνω 
σε μία συσκευασία με 30 
μπύρες. Ο οδηγός το χρη-
σιμοποιούσε  Ο 22χρονος 
κατηγορείται για αμέλεια κι 
οδήγηση με ανήλικο το ο-
ποίο δεν είναι σωστά ασφα-
λισμένο μέσα στο όχημα. Α-
κόμη κλήθηκαν οι κοινωνι-
κές υπηρεσίες στο σπίτι ό-
που διαμένουν.

Ιερέας έτρεχε με 150χλμ την ώρα 
στο HWY 400

22χρονος κατηγορείται επειδή είχε 
τον 2χρονο γιο του να κάθεται πάνω 

σε συσκευασία μπύρας και στην 
θέση του συνοδηγού

Ελεύθερος ο 22χρονος που είχε 
τοποθετήσει κρυφή καμέρα σε 

δοκιμαστήρια στο Eaton Centre

Τ
ην κάμερα πρόσεξε μία πελά-
τισσα του καταστήματος όπου 
την είχε τοποθετήσει ο δράστης. 
Πιο συγκεκριμένα, ο 22χρο-

νος είχε τοποθετήσει μία μικρή κάμερα 
μέσα σε μία καφέ συσκευασία, την 
οποία στην συνέχεια τοποθέτησε στο 
έδαφος ώστε να «βλέπει» τα θύματα 
από επάνω προς τα κάτω. Η γυναίκα 
μόλις αντιλήφθηκε την κάμερα κάλεσε 
την αστυνομία, η οποία ανακάλυψε 
επίσης πως ο δράστης είχε καταγρά-
ψει αρκετές γυναίκες καθώς δοκίμαζαν 
ρούχα. Ο δράστης κατηγορήθηκε για 
ηδονοβλεψία και χρεώθηκε πρόστιμο 
ύψος $5.000 δολαρίων. Ο 22χρονος 
εμφανίστηκε στο δικαστήριο στις 7 Ιου-
λίου και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 
με όρους.

Σοβαρό περιστατικό διαρροής 
μονοξειδίου του άνθρακα σε 
ξενοδοχείο του Καναδά
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Kinsey Wolanski: 
θες να την ξαναδείς 
μέσα στο γήπεδο

H 22χρονη, Kinsey 
Wolanski που 
ρίσκαρε για να 
διαφημίσει την 
ιστοσελίδα του 
συντρόφου της, 
πέτυχε επίσης να 
γίνει και η ίδια πιο 
διάσημη. 

Μέσα σε λιγότερο 
από μια ώρα 
απέκτησε πάνω από 
200.000 επιπλέον 
followers στο 
Instagram, και ο 
αριθμός συνεχίζει 
να αυξάνεται λεπτό 
με το λεπτό καθώς 
η στιγμή ταξιδεύει 
παγκοσμίως. 

Αξίζει να την 
γνωρίσετε καλύτερα.
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T
ον γνωρίσαμε 
ευρέως του-
λάχιστον πριν 
λίγο καιρό μέ-

σα από την συμμετο-
χή του στο παιχνίδι 
του Σκάϊ «Ελλάδα έ-
χεις ταλέντο»,τότε μα-
ζί με άλλους αθλητές 
μας έδειξαν ένα πολύ 
ωραίο στιγμιότυπο 
και ήταν ίσως η πρώτη 
επαφή του Κοσμά με 
τον κοινό της τηλεόρα-
σης. Aυτό που ίσως έ-
κανε εντύπωση ήταν 
η φυσική κατάσταση 
άλλα και η εξωτερική 
εμφάνιση του συγκε-
κριμένου αγοριού και 
οι πρώτες αντιδράσεις 
δεν άργησαν να έρ-
θουν.Toν είδαμε πρό-
σφατα να φωτογρα-
φίζεται ως αγρότης σε 
πολύ μεγάλης κυκλο-
φορίας ημερολόγιο 
και μάλιστα ο Κοσμάς 
να είναι μέσα στα άτο-
μα αυτά που εισέπρα-
ξαν αρκετά καλές κρι-
τικές. 

Η Κωνσταντίνα 

Σπυροπούλου στις 

πιο υγρές στιγμές της

Όπου και αν εμφανίζεται 
όμως, είναι πάντα κούκλα και 
προκαλεί… ταραχές με τις σέξι 
εμφανίσεις της με μαγιό.
Η queen Dina, όπως αρέσκο-
νται κάποιοι να την αποκα-
λούν, εμφανίστηκε σε παραλία 
της Μυκόνου με μαύρο ολό-
σωμο μαγιό που ομολογου-
μένως της πήγαινε πολύ και 
αναδείκνυε τις… «ζουμερές» 
καμπύλες της!

Ο Ασπροδόντης 

με τον Μάριο 

Ιορδάνου

Ο βραβευμένος ηθοποιός και 
σκηνοθέτης Μάριος Ιορδά-
νου και ο θίασός του ξεκινούν 
την περιοδεία τους με μία 
διαφορετική θεατρική παρά-
σταση για όλη την οικογένεια, 
ζωντανεύοντας επί σκηνής τη 
θρυλική ιστορία του μικρού 
γενναίου λύκου Ασπροδό-
ντη σε μία παράσταση γεμάτη 
δράση, γέλιο, χορό, τρα-
γούδι, ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
και μηνύματα για παιδιά κάθε 
ηλικίας!

Αναταράξεις στο Instagram 
προκάλεσε η Αλεξάνδρα 
Παναγ ιώταρου με την… 
πασαρέλα της με αποκαλυ-
πτικό μαγιό στην παραλία.
Το γνωστό μοντέλο φόρεσε 
ένα μπικίνι που αναδείκνυε 
τις εντυπωσιακές αναλογίες 
της και βρέθηκε σε γνωστό 
beach bar, τραβώντας σαν 
μαγνήτης τα βλέμματα όσων 
βρίσκονταν στην παραλία, 
αλλά και όσων την ακολου-
θούν στο δημοφιλές μέσο 
κοινωνικής δικτύωσης.

Ένας άλλα 
πολυπράγμων!

Ελληνίδα εστεμμένη κολάζει 
τα social media με τις πόζες 
της!

Σεισμός με την 

Αλεξάνδρα 

Παναγιώταρου

Τ
αλαντούχα, με πορεία στο εξωτερικό 
που πολλές θα ζήλευαν, η Τόνια Σωτηρο-
πούλου μπορεί να ξεχωρίσει για πολλά 
πράγματα. Ένα από αυτά και η μοναδική 

αίσθηση του στυλ αλλά και του σεξαπίλ που 
την διακατέχουν, κρατώντας πάντα μία ωραία 
αισθητική.

Οι φωτογραφίες της στο Instagram όχι μόνο δεν 
περνούν απαρατήρητες, αλλά συχνά γίνονται 
και αντικείμενο συζήτησης-θαυμασμού από 
ανθρώπους της σόουμπιζ και το φανατικό της 
κοινό. Ποζάροντας με εσώρουχα, συχνά-πυκνά, 
αλλά και με μαγιό, η ηθοποιός κρατά αμείωτο το 
ενδιαφέρον των 170.000 followers της.

Η Τόνια Σωτηροπούλου έχει τον τρόπο 
να είναι σέξι

Είναι μία από τις 
ο μ ο ρ φ ό τ ε ρ ε ς 
Ε λ λην ίδ ε ς  που 

έχουμε δει σε διαγω-
νισμούς ομορφιάς και 
μόνο το γεγονός πως 
έχει αναδειχθεί προ 
ετών ως Playmate δεί-
χνει πόσο ερωτική είναι.
Το τελευταίο διάστημα 
δεν έχουμε την ευκαι-
ρία να την απολαμβά-
νουμε με την ίδια… 
ευκολία που κάναμε 
στο παρελθόν, καθώς η 
Σύλβια Παπαδάκη, για 
την οποία και σας γρά-
φουμε, μένει στο εξω-
τερικό.
Ό μ ω ς ,  ε υ τ υ χ ώ ς 
που υπάρχει και το 
Instagram και μπορούμε 
να την… χαζεύουμε από 
εκεί. Μάλιστα, το τελευ-
ταίο της «χτύπημα» προ-
κάλεσε… εγκεφαλικά, 
μια και οι καμπυλάρες 
της είναι έτοιμες να… 
εκραγούν.
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H 
V a l e n t i n a 
Fradegada ερχεται 
απο το Μιλάνο και 
ασχολείται χρό-

νια με το fashion blogging. Η 
καριέρα της στη μόδα όμως 
δεν την αποσπά από το να 
διατηρεί τις καμπύλες της 
και να τις προβάλλει μέσω 
του Instagram, στο οποίο 
έχει σχεδόν 2 εκατομμύρια 
followers.

Η 
Ελένη έχει κατα-
κτήσει την κορυ-
φή της ελληνικής 
μουσικής σκη-

νής και έχει ήδη ξεκινή-
σει μια πολλά υποσχόμενη 
καλλιτεχνική πορεία στην 
Ευρώπη. Ανάλογη είναι και 
η πορεία του 30χρονου 
Αλμπέρτο, ο οποίος από το 
2018 αγωνίζεται στην ομά-
δα Αλ Χιλάλ της Σαουδικής 
Αραβίας όπου και αναμέ-
νεται να είναι η έδρα του 
για τουλάχιστον δύο χρό-
νια ακόμη.

Το ζευγάρι ανυπομονούσε 
να συναντηθεί ενόψει των 
καλοκαι ρινών διακοπών, 
όταν και οι δύο θα έχουν 
την ευκαιρία να ξεκουρα-
στούν και να μοιραστούν 
τρυφερές στιγμές χωρίς 
άγχος και υποχρεώσεις.

Φουρέιρα-Μποτία: Η απόφαση για 
τον γάμο τους

Η 
Kate Upton 
συνεχίζει την 
ανοδική της 
πορεία στο 

χώρο της ομορφιάς και 
κατακτά ακόμα έναν τίτ-
λο. Το super model α-
πό την Αμερική ψηφί-
στηκε από το περιοδικό 
«Maxim» ως η νούμερο 
ένα στη φετινή λίστα του, 
με τις πιο «καυτές» γυναί-
κες του πλανήτη.
Ό π ω ς  η  ν τ ρ ο π α λ ή 
Marilyn Monroe, έτσι και 
η 26χρονη ξανθιά βόμβα 
είναι ένα κορίτσι με αξι-
οζήλευτες καμπύλες, ένα 
γλυκό χαμόγελο και πολύ 
καλή στην δουλειά της.

H Valentina Fradegada είναι η 
Ιταλίδα που θα σας κλέψει την 
καρδιά

H Chrissy Teigen πόζαρε 
topless κρατώντας ένα 

μπουκάλι ροζέ

Η 
Chrissy Teigen είναι μία 

από τις πιο αγαπημένες 

περσόνες του internet 

και το πιο πρόσφατο 

Instagram post της κατάφερε να τρα-

βήξει όλη την προσοχή.

Έχοντας ήδη αποκαλύψει πως βρί-

σκεται διακοπές σε ένα yacht στο 

Portofino της Ιταλίας, η Teigen απο-

φάσισε να μοιραστεί μερικές αρκετά 

τολμηρές φωτογραφίες με τους fans 

της.

Επίσημο: Αυτό είναι το καλύτερο 
στήθος της χρονιάς παγκοσμίως



LIFE56 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

12 Ιουλίου 2019
www.hellasnews-radio.comΤΑΞΙΔΙ

Προορισμός για ψαγμένες 
παρέες και για ανθρώπους 
που αναζητούν την απόλυτη 
χαλάρωση, χωρίς να θυσιάσουν 
την διασκέδαση… Φύγαμε για Κω;

Μ
ε κανέναν τρόπο δεν θα 
λέγαμε ότι η Κως δεν εί-
ναι ένα νησί δημοφιλές. 
Σε κάποιους κύκλους, θα 

μπορούσε να χαρακτηρισ τεί και ως 
‘λατρεία’. Κι όμως, σε σχέση με άλλα 
νησάκια, δεν φαίνεται να μονοπωλεί 
το ενδιαφέρον του Έλληνα που σχεδι-
άζει τις διακοπές του. Είναι ένας προο-
ρισμός ιδιαίτερος, σαγηνευτικός… και 
αρκετά ψαγμένος. Και άκρως, άκρως 
νεανικός.
Για την πλούσια (προ)ιστορία του, δεν 
θα σου πούμε πολλά. Άλλωσ τε, τα 
έχουμε ξαναπεί με λεπτομέρειες εδώ. 
Θα σου πούμε, όμως, μερικά από τα 
πιο τ έ λε ια πράγματα που μπορε ίς 
να κάνεις σ το νησί γ ια να περάσεις 
ά-ψο-γα.
Κατ’ αρχάς, να πιεις. Επειδή στην Κω 
όλα είναι χαλαρά, ο χρόνος κυλάει λίγο 
αργά, και οι μπύρες κατεβαίνουν σαν 
το νεράκι. Άνοιξε τώρα κι εσύ μία, και 
πάμε να μάθουμε τα πάντα: τι θα δεις, 
πού θα κολυμπήσεις, πού θα φας και 
πού θα πιεις, και πού θα μείνεις.
Α, και μια σημείωση πριν ξεκινήσουμε: 
Όπως στα περισσότερα νησιά, το να 
έχεις αυτοκίνητο είναι πολύ μεγάλο 
ατού. Αν δεν έχεις, όμως, να ξέρεις 
πως οι συγκοινωνίες του νησιού είναι 
άκρως οργανωμένες και δεν θα αντιμε-
τωπίσεις κανένα πρόβλημα.

Θα πας στο Ασκληπιείο, για να ρίξεις 
μια ματιά στα αρχαία θεμέλια του ναού 
και να τ ιμήσεις τον τόπο που έδωσε 
στον κόσμο τον Ιπποκράτη. Δεν απέχει 
πολύ από την πόλη, και ο χώρος είναι 
πανέμορφος, γεμάτος κυπαρίσσια. Και 
μας βλέπεις ότι βάλαμε την αρχαιολο-
γία πρώτη-πρώτη, επειδή – ακόμα κι 
αν λατρεύεις την αρχαιολογία – σ τις 
διακοπές θες να ξεκουραστείς. Συνε-
πώς, μια ωραία βόλτα στον χώρο, μια 
ανανεωμένη αίσθηση αγάπης γ ια το 

παρελθόν, και φύγαμε για (περισσότε-
ρες) μπύρες.
Ξέρεις τι είναι σούπερ χαλαρωτικό; Τα 
θερμά λουτρά. Και η Κως έχει θερμά 
λουτρά που προσελκύουν συνεχώς 
κόσμο. Βρίσκονται νοτιοανατολικά, στα 
13 χιλιόμετρα περίπου από την πόλη. 
Η θερμοκρασ ία των νερών βρίσκε-
ται ανάμεσα στους 30 με 50 βαθμούς, 
που σημαίνει ότι οι Θέρμες θα κάνουν 
θαύματα για τα δερματικά, ρευματικά, 
αρθριτικά – είτε έχεις, είτε όχι – και ότι 
επίσης αν παραμείνεις λίγο περισσό-
τερο, μπορεί να έχεις και κάποια θρη-
σκευτική εμπειρία. Ποτέ δεν ξέρεις. 
Και, αν μη τι άλλο, αν είναι να ζήσεις 

θρησκευτική εμπειρία σε νησί, καλύ-
τερα να σου συμβεί αραχτός σε ένα 
λουτρό, παρά… δεν ξέρουμε, μπου-
σουλώντας σ το λιοπύρι, ονόματαδε-
λέμε, υπολήψειςδεθίγουμε. Επίσης, θα 
σου προτείνουμε να πας βράδυ, επειδή 
φαντάσου πόσο καλύτερο γίνεται όλο 
αυτό κάτω από έναν πεν τακάθαρο 
ουρανό γεμάτο αστέρια…
Θα περάσεις μια βόλτα και από την παλιά 
πόλη, για να χαζέψεις την ωραία αρχι-
τεκτονική, ένα πολύ ενδιαφέρον μείγμα 

ιταλικής και οθωμανικής παράδοσης 
που της δίνει την ιδιαίτερη ταυτότητά 
της. Εκτός από αυτό, όμως, εδώ υπάρ-
χουν άπειρα μαγαζάκια για να περάσεις 
χαλαρά τον χρόνο σου, είτε θέλεις καφέ, 
είτε φαγητό. Α, και πολλά ψώνια, αν αυτό 
είναι κάτι που σε ενδιαφέρει.
Αξίζει να περάσεις μία βόλτα και από 
το Κάστρο της Νερατζιάς, με την τερά-
στια (και πονεμένη) ιστορία του. Έχει 
όμορφη θέα, ενδιαφέροντα εκθέματα 
και, όπως θα έχεις καταλάβει μέχρι 
τώρα, είναι το δεύτερο πράγμα που 
σου προτείνουμε που θα μπορούσε 
να χαρακτηριστεί ‘ψυχαγωγία’ και όχι 
απλή, αγνή, καλοκαιρινή διασκέδαση. 
Επειδή νοιαζόμαστε και γ ια την δια-
παιδαγώγησή σου. Εντάξει, πάμε τώρα 
πίσω σε μπύρες.
Bar street, που λες. Έτσ ι το ονομά-
ζουν και οι ντόπιοι, στα αγγλικά. Και 
δεν είναι περίεργο να καταλάβεις το 
γιατί, επειδή η Κως γεμίζει ασφυκτικά 
με ξένους τουρίστες. Ναι, μπορεί για 
τους Έλληνες να μην είναι ο τοπ προο-
ρισμός, αλλά οι μη-Έλληνες την λατρεύ-
ουν. Και αυτός ο δρόμος γεμάτος με 
μαγαζιά για κάθε γούστο θα γίνει το 
αγαπημένο σου βραδινό χοτ σποτ.
Αλλά ας γίνουμε και λίγο πιο συγκεκρι-
μένοι. Όταν μιλάμε για χοτ σποτ, ένα 
από τα σημαντικότερα είναι το Σχολαρ-
χείο (25ης Μαρτίου 21 και Κρεκούκια, 
τηλ: 22421 116168), ένα καφενείο που 
μαζεύει πολύ νεαρόκοσμο, σερβίρει 
εκπληκτικό φαγητό (που παίρνει στά-
μπα έγκρισης και από τους ντόπιους), 
μάς παίζει live μουσική και φτιάχνει 
μια ωραία, παρεΐσ τικη ατμόσφαιρα. 
Εκεί ξεκινάμε την νύχτα μας, πολλές 
φορές, και μετά δεν ξέρουμε πού θα 
καταλήξουμε.
Να πούμε και για τις παραλίες, όμως. 
Έχουμε διαλέξει τρεις να σου προτεί-
νουμε, που δεν πρέπει να τις χάσεις. 
Η μία λέγεται Μαστιχάρι, και είναι ό,τι 
πιο εξωτικό θα βρεις στο νησί. Οργα-

νωμένη σε κάποια σημεία, αλλά αυτό 
δεν μας αφορά και τόσο γιατί εκεί πας 
για να απολαύσεις μια εντελώς ελεύ-
θερη εμπειρία, κολυμπώντας στα κρυ-
στάλλινα, πεντακάθαρα νερά της. Στα 
νοτιοδυτικά, από την άλλη, υπάρχει η 
Κέφαλος, ένα χωριό που απέχει γύρω 
στα 40 χιλιόμετρα από την πόλη. Αξίζει 
το ταξίδι, όμως, επειδή στην Κέφαλο 
υπάρχει η παραλία Paradise και ο Άγιος 
Στέφανος. Στο Paradise αντικρίζεις φοι-
νικιές να ξεπετάγονται εκεί που σκάει 
το κύμα και όλη η παραλία περιτριγυ-
ρίζεται από καταπράσινους λόφους—
άρα, με λίγα λόγια, η παραλία το δικαι-
ολογεί το όνομά της. Φουλ οργανω-
μένα τα πράγματα εδώ, με ταβερνά-
κια και beach bar αλλά και υποδομές 
για water sports, αν είσαι τύπος που 
του αρέσουν. Ο Άγιος Στέφανος, από 
την άλλη, συνδυάζει φύση με μνη-
μεία (ερείπια από παλαιοχριστιανικούς 
ναούς, που είναι επισκέψιμα), κι ένα 
μικρό νησάκι στην μέση του κόλπου, 
το Καστρί.
Και γ ια το τέλος, αφήσαμε το καλύ-
τερο. Το καλύτερο ονομάζεται Χαϊχού-
τες, και είναι ένα εγκαταλειμμένο χωριό 
που… σφύζει από ζωή. Κι αυτό συμ-
βαίνει επειδή εκεί υπάρχει το ομώνυμο 
καφενείο, που έχει γίνει από τα μεγαλύ-
τερα must για κάθε άνθρωπο που περ-
νάει λίγες μέρες σ το νησί. Είναι πολ-
λοί παράγοντες που συνδυάζονται και 
κάνουν τις Χαϊχούτες τέλειο σημείο (και 
το χωριό, και τον καφενέ): Είναι ότι θα 
δεις γύρω σου μόνο χαμόγελα. Είναι τα 
live ρεμπέτικα που μπορεί να πετύχεις 
μαζί με το συγκλονιστικό ηλιοβασίλεμα 
που θα χαζεύεις από το υψόμετρο. Είναι 
και που εκεί μάλλον δεν θα έχεις σήμα 
στο κινητό, και θα ξεχάσεις τι σημαίνει 
‘υπόλοιπος κόσμος’. Τουρίστες και ντό-
πιοι ορκίζονται στο όνομα αυτό, και το 
ξέρεις πως όταν αυτές οι δύο ομάδες 
ανθρώπων συμφωνούν σε κάτι, μάλλον 
κάτι είναι πολύ, πολύ ξεχωριστό.

Κως: Νησί για ψαγμένες παρέες
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Α
πό το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ανακοινώνεται ότι οι Έλληνες του εξωτερικού, 
που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις 
ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καλούνται να υποβά-
λουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) αίτηση συμμετο-
χής στις εξετάσεις, καθώς και μηχανογραφικό δελτίο με 
τις προτιμήσεις τμημάτων και σχολών που επιθυμούν 
να εισαχθούν, από Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019 μέχρι και 
Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019. 
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, την οποία οι υποψήφιοι 
θα αναζητήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://
exams-expatriate.it.minedu.gov.gr θα είναι προσβά-
σιμη όλο το 24ωρο και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν 
να συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής και το μηχα-
νογραφικό δελτίο από τις χώρες του εξωτερικού, χωρίς 
κατ’ ανάγκη να μετακινηθούν στην 
Ελλάδα, για το σκοπό αυτό. 
Οι υποψήφιοι πριν την υποβολή, 
οφείλουν να μελετήσουν τις «Οδη-
γίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθ-
μια Εκπαίδευση των Ελλήνων του εξω-
τερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλή-
λων που υπηρετούν στο εξωτερικό 
έτους 2019», οι οποίες έχουν αναρτη-
θεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων www.
minedu.gov.gr (Ενότητα «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», 
υποενότητα «Έλληνες του Εξωτερι-
κού»), στο σημείο «Ανακοινώσεις», 
προκειμένου να βεβαιωθούν ότι πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις της κατηγο-
ρίας, όπου δηλώνουν ότι ανήκουν, 
και ότι διαθέτουν όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για 
την κατηγορία τους. 
Οι υποψήφιοι αφού συμπληρώσουν προσεκτικά στα 
πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας τα στοιχεία που αφο-
ρούν την Αίτηση Συμμετοχής και το Μηχανογραφικό 
Δελτίο θα πρέπει να τα εκτυπώσουν σε δύο (2) αντί-
γραφα, να τα επανελέγξουν και να τα υπογράψουν σε 
όλες τις σελίδες. Ένα από τα δύο αντίγραφα το κρα-
τούν οι ίδιοι. Οι υποψήφιοι εκτυπώνουν σε δύο (2) αντί-
γραφα και την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, 
όπως εμφανίζεται στην Σύνοψη, και τα υπογράφουν. 
Ένα (1) από τα δύο αντίγραφα θα καταθέσουν μαζί με 
τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχο-
λής επιτυχίας. 
Οι υποψήφιοι και των πέντε (5) κατηγοριών πρέπει να 
γνωρίζουν ότι αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή 
και την οριστικοποίηση της αίτησης συμμετοχής και του 
μηχανογραφικού δελτίου: 

 ª Α. Εκτυπώνουν απευθείας από την εφαρμογή και 
αποστέλλουν : 
1. ένα (1) αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής 
2. ένα (1) αντίγραφο του μηχανογραφικού δελτίου 

καθώς και την Υπεύθυνη Δήλωση που εμφανίζεται 
στην «ΣΥΝΟΨΗ-ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ» 

 ª Β. ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ τα ανωτέρω (3) έγγραφα (το 
μηχανογραφικό δελτίο σε όλες τις σελίδες).

 ª  Γ. Αποστέλλουν τα ανωτέρω έγγραφα μαζί με: 
1. ένα (1) φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή του δια-

βατηρίου (σε περίπτωση ξένου διαβατηρίου απαι-
τείται μετάφραση αυτού) 

2. ένα (1) φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου τους 

συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο επίσημης 
μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα (αν πρό-
κειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λει-
τουργεί στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό) 

3. ένα (1) φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης αντιστοιχίας 
του Απολυτηρίου (αν πρόκειται για απολυτήριο 
ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό) 
από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολι-
τισμικής Εκπαίδευσης, Eυρωπαϊκών και Μειονοτι-
κών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονι-
στές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών 
και προξενικών αρχών του εξωτερικού καθώς και 
βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας του Απολυτη-
ρίου σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην 

εικοσάβαθμη κλίμακα, Βεβαίωση ισοτιμίας και 
αντιστοιχίας (αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου 
σχολείου που λειτουργεί στην ημεδαπή καθώς και 
βεβαίωση αναγωγής βαθμολογίας του Απολυτη-
ρίου σε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην 
εικοσάβαθμη κλίμακα από τις Διευθύνσεις Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπή (ΑΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 3 
ΚΑΙ 5). Για τίτλους Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται 
η αντιστοιχία αυτών και η έκδοση βεβαίωσης ισο-
τιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός 
Πιστοποίησης Προσόντων – Δ/νση Πιστοποίη-
σης Προσόντων, Τμήμα Εθνικού Πλαισίου Προσό-
ντων: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 
Ν. Ιωνία. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210- 2709106, 
2709109, 2709111, Fax: 210- 2709142) (ΑΦΟΡΑ 
ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 3, 4 ΚΑΙ 5) 
και στη συνέχεια αναγωγή της βαθμολογίας αυτών 
από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτι-
σμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτι-
κών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονι-
στές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών 
και προξενικών αρχών του εξωτερικού (ΑΦΟΡΑ 
ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
3 ΚΑΙ 5).

4.  δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτό-

τητας 
5. ένα (1) φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης της αρμόδιας 

εκπαιδευτικής ή διπλω ματικής αρχής της οικείας 
χώρας, από την οποία να προκύπτει η χώρα, το 
πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το 
σχολείο αποφοίτησης και ότι ο τίτλος δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος 
του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπι-
στήμια. 

Οι εν λόγω βεβαιώσεις δεν απαιτούνται για τους κατό-
χους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες, οι οποίοι εξετάζονται προφορικά λόγω 
δυσλεξίας κ.λ.π. πρέπει να αποστείλουν στην ανω-
τέρω διεύθυνση και ευκρινές φωτοαντίγραφο πρω-
τότυπης βεβαίωσης ή ευκρινές φωτοαντίγραφο του 

ακριβούς αντιγράφου της από ΚΕΔΔΥ, 
ΚΕΣΥ ή Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα. Η 
αποστολή των εγγράφων θα γίνει μ 
ό ν ο με ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ (COURIER) 
προς το: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕ-
ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ» 
ΤΜΗΜΑ B΄ γρ. 0085, Ανδ. Παπαν-
δρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι – 
Αθήνα, Ελλάδα με την ένδειξη: για την 
επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου 
Αιτήσεων Συμμετοχής και Μηχανο-
γραφικών Δελτίων Ελλήνων του Εξω-
τερικού για το έτος 2019. 
Καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρο-
μικής σήμανσης η 18η Ιουλίου 2019. 
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας 
υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης 
(17 Ιουλίου) δεν θα γίνονται δεκτές 
εκπρόθεσμες αιτήσεις συμμετοχής και 

μηχανογραφικά δελτία, καθώς κλειδώνει το σύστημα. 
Οι υποψήφιοι οφείλουν κατά την υποβολή της αίτησης 
και του μηχανογραφικού δελτίου να διαθέτουν τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία μετά την εισαγωγή 
τους θα καταθέσουν στη γραμματεία του τμήματος ή της 
σχολής επιτυχίας, η οποία και θα προβεί στον έλεγχο για 
την πληρότητα και τη νομιμότητά τους, προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στις ημερομηνίες που θα 
οριστούν. 
Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, αλλά πληρούν τις προϋποθέσεις, οι υπο-
ψήφιοι, υποχρεούνται να τα καταθέσουν στο τμήμα ή 
στη σχολή επιτυχίας τους κατά την περίοδο εγγραφής, 
προκειμένου να γίνει ο έλεγχός τους. 
Σε περίπτωση διαπίστωσης, είτε κατά τον έλεγχο, είτε 
μετά την εγγραφή κατά οποιονδήποτε τρόπο, ότι δεν 
συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις 
ειδικές κατηγορίες, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νομί-
μων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται με 
απόφαση του τμήματος ή της σχολής και αποκλείονται 
κατά τα δύο (2) επόμενα ακαδημαϊκά έτη από κάθε δια-
δικασία εισαγωγής σε όλα τα τμήματα και τις σχολές. 
Οι ημερομηνίες και το πρόγραμμα των εξετάσεων θα 
ανακοινωθούν σε επόμενο δελτίο τύπου. 
Οι υποψήφιοι θα παραλάβουν το δελτίο εξεταζομένου 
την 1η ημέρα των εξετάσεων από τα εξεταστικά κέντρα 
της πόλης που θα δηλώσουν ότι θα εξεταστούν (Αθήνα 
– Θεσσαλονίκη), τα οποία θα ανακοινωθούν το τελευ-
ταίο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Εξετάσεις Ελλήνων του Εξωτερικού
Από 11 έως 17 Ιουλίου η υποβολή μηχανογραφικού

και ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής
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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

Κεφτεδάκια

Άρωμα Κουζίνας
ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΑ

ΥΛΙΚΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
 ª Σε μέτριο μπωλ ανακατεύουμε καλά τα υλικά για τη σως γιαουρτιού μέχρι να 

ενσωματωθούν, το σκεπάζουμε με διαφανή μεμβράνη και το βάζουμε στο ψυγείο.
 ª Μουλιάζουμε το ψωμί σε γάλα για 5-10 λεπτά. Στη συνέχεια στύβουμε με τα χέρια 

μας το ψωμί για να φύγει το γάλα και το θρυμματίζουμε.
 ª Βάζουμε όλα τα υλικά σε ένα μεγάλο μπωλ και ανακατεύουμε καλά με τα χέρια μας. 

Ζυμώνουμε το μείγμα για 3-4 λεπτά περίπου. Σκεπάζουμε το μπωλ με διαφανή μεμ-
βράνη και το βάζουμε στο ψυγείο για 1 τουλάχιστον ώρα.

 ª Πλαθουμε τα κεφτεδάκια μας & τα αλευρωνουμε .
 ª Βάζουμε ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά. Το λάδι θα πρέπει να καλύπτει 

τα κεφτεδάκια τουλάχιστον μέχρι τη μέση & να είναι πολύ ζεστό.
 ª Δεν γεμίζουμε ποτέ υπερβολικά το τηγάνι γιατί πέφτει η θερμοκρασία του λαδιού. 

Τηγανίζουμε μέχρι να πάρουν καφέ χρώμα στο κάτω μέρος τους (περίπου 3-4 λεπτά), 
τα γυρνάμε και συνεχίζουμε το τηγάνισμα μέχρι να πάρουν χρώμα και από πάνω.Τα 
βγάζουμε και τα τοποθετούμε σε χαρτί κουζίνας για να απορροφήσει το επιπλέον λάδι.

 ª Σερβίρουμε με τη σως γιαουρτιού και πατάτες τηγανιτές.

 ª 500γρ μοσχαρίσος κιμάς
 ª ένα κρεμμύδι τριμμένο
 ª 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
 ª 2 μικρές φέτες ψωμί
 ª Μισό ποτηράκι γάλα
 ª 1 αυγό
 ª φρέσκος δυόσμος, ψιλοκομμένος
 ª 1 κ.σ. ξύδι
 ª 1 κ.σ. ελαιόλαδο
 ª 1 κ.γ. ξερή ρίγανη

 ª λίγο ούζο
 ª φρέσκος μαϊντανός, ψιλοκομμένος
 ª αλάτι, πιπέρι
 ª 1 φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Για τη σως γιαουρτιού
 ª 200γρ στραγγιστό γιαούρτι
 ª μια πρέζα αλάτι
 ª 1 κ.σ. ελαιόλαδο
 ª 1/2 κ.σ. ξύδι
 ª 4 φυλλαράκια δυόσμος, ψιλοκομμένος
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Σ’ ένα εστιατόριο ο πελάτης λέει στο 
γκαρσόν:
- Σας παρακαλώ, μήπως μπορείτε να 
πάρετε το κοτόπουλο να το ψήσετε 
λιγάκι ακόμα?
- Γιατί, τ ι έχει;
- Μου τρώει τ ις πατάτες!

Πάει ένας πελάτης σε ένα pet-shop 
και ξεχωρίζει ένα πανέμορφο πουλί 
με πολύχρωμα φτερά, που τραγου-
δάει υπέροχα. Στο ίδιο κλουβί είναι 
και ένα αδύνατο και άσχημο πουλί.
-  Πόσο κάνε ι  το  όμορφο πουλί; 
ρωτάει τον καταστηματάρχη.
- 1000 ευρώ και τα δύο.
- Μα το άλ λο πουλί δεν το θέ λω, 
ε ίνα ι  χάλ ια!  Ενώ αυ τό κα ι  ε ίνα ι 
όμορφ ο κα ι  τ ραγουδάε ι  τ ι ς  π ιο 
ωραίες μελωδίες!
- Ναι, αλλά ποιος νομίζετε του γρά-
φει τα τραγούδια;

Ένας τύπος βλέπει την γυναίκα του 
να φοράε ι  έ να δαχ τυλίδι  με  έ να 
τ εράσ τ ιο διαμάν τ ι,  το οποίο ε ίναι 

και πανάκριβο, και την ρωτάει:
- Ρε γυναίκα, που το βρήκες αυτό το 
δαχτυλίδι; Αυτό κάνει μια περιου-
σία.
-  Που να σου τα λέω άν τρα μου. 
Εχθές που είχα πάει γ ια καφέ με μια 
φίλη μου, πάω σ την τουαλέ τα της 
καφετέριας που καθόμασταν και τ ι 
βλέπω! Μέσα σ τον ν ιπ τήρα ήταν 
αυτό το πανέμορφο δαχτυλίδι! Κοι-
τάζω τριγύρω, δεν βλέπω κανέναν 
και το πήρα!
Περνάνε μερικές μέρες και ο τύπος 
βλέπε ι  την γυναίκα του που γυρ-
νούσε από την βόλτα, να φοράει μια 
πανάκριβη γούνα.
- Τι είναι αυτό ρε γυναίκα; Που την 
βρήκες αυτή τη γούνα;
- Aσε άν τρα μου, που να σ τα λέω. 
Κάνανε λάθος σ την γκαρν ταρόμπα 
του μαγαζιού που καθόμασταν με τη 
φίλη μου και αντί γ ια το παλτό μου, 
μου έδωσαν αυτή τη γούνα. Χαζή 
ε ίμαι κ ι εγώ; Την πήρα και εξαφα-
νίστηκα!
Κι ο άντρας:
- Τι να σου πω, ρε γυναίκα. Είσαι 
πολύ τυχε ρή.  Εγώ έ να σώβρακο 
βρήκα στο κρεβάτι μας και αυτό μου 
είναι μικρό.

FUN

ΚΡΙΟΣ
Τα επαγγελματικά θέματα φαίνεται πως 
θα σας απασχολήσουν έντονα την περί-
οδο αυτή, ενώ παράλληλα θα μπορέσετε 
να προσεγγίσετε άτομα που κατέχουν ανώ-
τερη επαγγελματική θέση. Κάποιοι από 
εσάς ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλή-
ματα στο κοινωνικό τους περιβάλλον.

ΤΑΥΡΟΣ
Ίσως αναγκαστείτε να αλλάξετε χώρο εργα-
σίας, όχι λόγω κάποιας συνομωσίας, αλλά 
στα πλαίσια γενικών ανακατατάξεων. Εάν 
ψάχνετε για δουλειά, μάλλον να δυσκολευ-
τείτε να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει. Μην 
απογοητεύεστε όμως. Η κακή σας διάθεση 
δεν πρόκειται να κάνει κανέναν εργοδότη 
να σας προσλάβει. Για αυτό χαμογελάστε! 
Θα πρέπει να παλέψετε για να πραγματο-
ποιήσετε τις επιθυμίες σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Πρέπει να προσπαθήσετε πολύ για να 
βγείτε από την άσχημη ψυχολογική κατά-
σταση που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Στην 
αρχή θα είναι δύσκολο. Μην τα παρατήσετε 
όμως. Έχετε κάνει μεγάλη βελτίωση, σημα-
ντικά βήματα… απλώς θέλει λίγο ακόμα… 
Μην αφήνετε ευκαιρίες για ταξιδάκια να 
πάνε χαμένες. Ευκαιρίες επίσης και για εξό-
δους…

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Το νόημα της παροιμίας «Των 
φρονίμων τα παιδιά πριν 
πεινάσουν μαγειρεύ-
ουν» καλείστε να κατα-
λάβετε και κατά κάποιο 
τρόπο να εφαρμόσετε 
μέσα στις επόμενες 
ημέρες. Στην πραγμα-
τικότητα οι άνθρωποι 
θυμούνται πολύ περισ-
σότερα πράγματα από όσα 
νομίζουμε. Πάντως αυτή είναι 
η πιο κατάλληλη περίοδος της χρο-
νιάς για να αναλάβετε δράση και να διεκδι-
κήσετε τα δικαιώματά σας.

ΛΕΩΝ
Δεν θα οπισθοχωρήσετε μπροστά στους κιν-
δύνους που θα αντιμετωπίσετε, αντίθετα, θα 
σας συναρπάσουν! Η προοπτική της επιτυ-
χίας που συνοδεύεται από ικανοποίηση, θα 
σας ωθήσει προς τολμηρά εγχειρήματα. Θα 
πρέπει να διπλασιάσετε την προσοχή σας στις 
αμφίβολες επενδύσεις. Τα οικονομικά σας 
πηγαίνουν πολύ καλύτερα, μην ρισκάρετε 
όμως ξοδεύοντας σε πολυτέλειες διότι κιν-
δυνεύετε να βγείτε εκτός προϋπολογισμού. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αναλάβετε τις ευθύνες σας και θα φέρετε 
σε πέρας όλες τις εκκρεμότητες που έχετε 
αφήσει πίσω. Αυτή την εποχή θα γίνετε 
πιο επικοινωνιακοί και πιο πειστικοί. Θα 
σας παρουσιαστούν ευκαιρίες για μία νέα 
συνεργασία, που στο χέρι σας είναι να 
την πραγματοποιήσετε. Την προσοχή σας 
χρειάζεται να έχετε αυτό το διάστημα στον 
εργασιακό χώρο. Θα δοθούν ευκαιρίες για 
άνοδο. 

ΖΥΓΟΣ
Οι κίνδυνοι που παραμονεύουν και απει-
λούν να ανατρέψουν τα σχέδια και τα προ-
γράμματά σας αρχίζουν να χάνουν προ-
οδευτικά την έντασή τους. Επιβάλλετε με 
τρόπο θαυμαστό τις θέσεις και τις απόψεις 
σας και ανατρέψτε προς όφελός σας την 
αρνητική κατάσταση. Φανείτε όμως συνετοί 
και μην περιμένετε γρήγορα αποτελέσματα. 
Με υπομονή και επιμονή τα κέρδη θα είναι 
πολλαπλάσια και οι ζημιές αμελητέες.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Μην σκέπτεστε να ενεργήσετε εκδικητικά 
γιατί θα σας γυρίσει μπούμερανγκ. Επίσης 
χρειάζεται προσεχτικός χειρισμός και προ-
γραμματισμός στην εργασία σας. Αποσύ-
ρεστε λίγο από την κοινωνική ζωή και προ-
τιμάτε την παρέα λίγων και αγαπημένων 
φίλων.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αρκετά κουραστικές προβλέπονται οι επό-
μενες μέρες για τους περισσότερους από 
εσάς. Οι αλλαγές στη ζωή σας θα σας ανα-
στατώσουν αλλά και θα σας βοηθήσουν να 
πλησιάσετε περισσότερο τους στόχους σας. 
Φανείτε συντηρητικοί για λίγο καιρό και μην 
αφήνετε στην τύχη εκκρεμότητες ή υποχρε-
ώσεις, σχετικές με περιουσιακά στοιχεία. 
Στη δουλειά σας είναι πολύ πρόωρο ακόμα 

να εκφράσετε γνώμη για κάποιους 
νέους συναδέλφους σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Αποφύγετε οποιαδή-
ποτε είδους συναλ-
λαγή οικονομικής 
φύσεως ή συζητήσεις. 
Ίσως αποφασ ίσε τε 
κάποιο ταξίδι γιατί θα 

νιώσετε υπερκόπωση. 
Μέρες ειδικές και εξαι-

ρετ ικές γ ια εξόρμηση, 
αλλά εάν δουλέψετε είναι 

εξαιρετικές για να αναδιοργανω-
θείτε.  Αποφύγετε σοβαρές συζητήσεις με 
άτομα της οικογενείας σας ή με άτομα του 
επαγγελματικού σας χώρου.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αυτή την περίοδο η καριέρα σας θα έχει 
πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα. Εάν σκο-
πεύετε να πάρετε κάποιο δάνειο, το διά-
στημα αυτό θα είναι αρκετά ευνοϊκό. Γενι-
κότερα δεν θα έχετε οικονομικά προβλή-
ματα γιατί αυτή η περίοδος σηματοδοτείται 
από εύνοια. 

ΙΧΘΕΙΣ
Αρκεστείτε προς το παρόν με αυτά που 
ήδη έχετε και είναι αρκετά, γιατί δε γίνεται 
να έχετε όσα θέλετε και ονειρεύεστε στη 
ζωή σας τώρα. Φροντίστε να ασχοληθείτε 
με ότι σας πάει, για να μπορέσετε να ανα-
δείξετε τις ικανότητές σας. Εάν η έλλειψη 
αποτελεσματικότητας κάποιων προσώ-
πων στην εργασία σας σας έχει εκνευρί-
σει, μην τους αναθέτετε άλλες δουλειές. Η 
σταδιακή βελτίωση των οικονομικών σας, 
θα σας ανακουφίσει και θα σας ξεκουρά-
σει.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Από 29 Ιουλίου έως 4 
Αυγούστου 2019  στο 
Νεστόριο της Καστοριάς

Λ
ίγες μέρες έμειναν και 
μετράμε αν τ ίσ τροφα 
για το ανανεωμένο River 
Party! Από 29/7 έως 4/8, 

το River Party επιστρέφει στις μου-
σικές του ρίζες και μας καλεί για 
41η χρονιά στις όχθες του Αλιάκ-
μονα, στο πανέμορφο Νεστόριο 
της Καστοριάς, στην καρδιά του 
καλοκαιριού.
Και φέτος χιλιάδες νέοι από όλη 
την Ελλάδα θα μπορέσουν να συμ-
μετάσχουν στο River Party σε ένα 
πρόγραμμα πιο πλούσιο από ποτέ, 
με πεζοπορία, zumba, yoga και 
αναρρίχηση να είναι κάποιες από 
τις δραστηριότητες που θα απο-
λαύσουν μέσα στις πέντε αυτές 
μέρες! Από το ποτάμι και το γνω-
στό βράχο-πρόκληση, μέχρι το 
Tequila αλλά και τον “Παράδεισο” 
το River Party φέρνει ξανά την από-
λυτη γιορτή μέσα στη μαγική φύση 
και μακριά από ρουτίνα και καθη-
μερινότητα!
Το φετινό πρόγραμμα του φεστι-
βάλ θα είναι γεμάτο με καλλιτέ-
χνες που έχουν αφήσει το προ-
σωπικό τους στίγμα στην μακρό-

χρονη ιστορία του αλλά και άλλους 
που έρχονται για πρώτη φορά. Οι 
δύο πρώτες μέρες θα ανήκουν σε 
νέους δημιουργούς που συμμετέ-
χουν στο διαγωνιστικό κομμάτι και 
μας καλούν να ανακαλύψουμε και-
νούριες μουσικές και ακούσματα. 
Οι δηλώσεις συμμετοχών έχουν 
ολοκληρωθεί και επειδή στο River 
Party κερδίζει η μουσική, εκτός 
από τα σχήματα που προκρίθηκαν, 
την δυνατότητα να παρουσιάσουν 
τη δουλειά τους - εκτός διαγωνι-
σμού - θα έχουν όλοι όσοι δήλω-
σαν συμμετοχή. Stay tuned για 

περισσότερα νέα!
Φυσικά δεν θα λείπουν τα μεγα-
λύτερα ονόματα της ελληνικής 
(και όχι μόνο) μουσικής σκη-
νής! Από τη rock στο hip-hop 
και από τα έντεχνα στη swing, το 
φετινό line-up θα μας ξενυχτήσει 
όλους! Ο Παύλος Παυλίδης και οι 
B-Movies, ο Γιάννης Αγγελάκας 
με τους 100oC, ο Βασίλης Παπα-
κωνσταντίνου, οι Planet of Zeus, 
οι Πυξ Λαξ, οι Nightstalker, οι 
V.I.C. σε μια από τις περιορισμένες 
εμφανίσεις τους αλλά και οι Κακό 
Συναπάντημα, οι Chinese Man, οι 

Locomondo, οι Active Member, ο 
Ταφ Λάθος, το ιστορικό συγκρό-
τημα των Απροσάρμοστων στην 
μοναδική τους εμφάνιση και η 
Μαρίζα Ρίζου, το μοναδικό κορί-
τσι της παρέας, είναι μερικά από 
τα ονόματα που θα ανέβουν στις 
τρεις μουσικές σκηνές που θα 
στηθούν φέτος στο φεστιβάλ! 
Παράλληλα, το iscream radio θα 
εκπέμπει ζωντανά από το tequila 
stage, μεταδίδοντας τον παλμό του 
φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα ενώ οι 
νύχτες δίπλα στο ποτάμι θα κλεί-
νουν με ξεσηκωτικά dj sets!

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τ
ον Αύγουστο αναμένεται να έχουν ολο-
κληρωθεί οι εργασίες για τα νέα υποστυ-
λώματα στον Τύμβο Καστά στην Αμφί-
πολη, ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αναστή-

λωσης Αρχαίων Μνημείων του υπουργείου Πο-
λιτισμού, μόλις δύο ημέρες πριν από τις εκλογές. 
Εργασίες υψηλής εξειδίκευσης για την ανάδει-
ξη του διάκοσμου του αρχαίου οικοδομήματος 
βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ προ των πυλών βρί-
σκεται νέο πρόγραμμα συντήρησης.
Παράλληλα, προετοιμάζεται η έκθεση της κεφα-
λής Σφίγγας στο Αρχαιολογικό Μουσείο της 
Αμφίπολης.
Αναλυτικά, το δελτίο τύπου του υπουργείου 
Πολιτισμού:
Το έργο στο Ταφικό Μνημείο του Τύμβου Καστά 
στην Αμφίπολη εξελίσσεται σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα του συγχρηματοδοτούμενου 
προγράμματος με ευθύνη της Διεύθυνσης Ανα-
στήλωσης Αρχαίων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ. Στα 
μέσα Μαΐου ξεκίνησε μια εργασία υψηλής εξει-
δίκευσης: η αντικατάσταση της προσωρινής στε-
ρεωτικής διάταξης-υποστύλωσης του μνημείου 
με νέα. Η νέα διάταξη, προϊόν ειδικού σχεδια-
σμού, εξασφαλίζει πλήρως με ισχυρότερα και 
αραιότερα υποστυλώματα το μνημείο και παρέ-
χει τη δυνατότητα ευχερούς εκτέλεσης των απαι-
τουμένων εργασιών στερέωσης και συντήρη-
σής του. Οι εν λόγω εργασίες έχουν καλύψει ήδη 
τους τρεις από τους τέσσερις χώρους του μνη-

μείου και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν στις 
αρχές Αυγούστου. Εν τούτοις, είναι ήδη αναγνώ-
σιμη η αρχιτεκτονική, το μέγεθος, η κλίμακα, ο 
γλυπτός και γραπτός διάκοσμος του λαμπρού 
αυτού αρχαίου οικοδομήματος.
Το πρόγραμμα συντήρησης των κονιαμάτων 
και των λίθων του μνημείου, τόσο των ιστα-
μένων όσο των φυλασσόμενων στο Μουσείο 
Αμφίπολης, θα εκκινήσει στο αμέσως επόμενο 
διάστημα από τη Διεύθυνση Συντήρησης του 
ΥΠΠΟΑ. Προκειμένου να καλυφθούν οι επιστη-
μονικές απαιτήσεις του έργου, είναι σε εξέλιξη 
οι αναλύσεις και οι έλεγχοι αντοχής των αρχαίων 

δομικών υλικών από την Διεύθυνση Έρευνας και 
Τεχνικής Υποστήριξης Μελετών και έργων Ανα-
στήλωσης του ΥΠΠΟΑ μετά την επιλογή δειγ-
μάτων λίθου από το μνημείο. Παράλληλα, προ-
γραμματίζονται από τη Διεύθυνση Αναστήλω-
σης οι γεωτρητικές δειγματοληψίες γύρω από το 
μνημείο για τη συμπλήρωση των γεωστατικών 
μελετών.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών έχει προγραμ-
ματίσει κατά τον μήνα Αύγουστο την διενέργεια 
αρχαιολογικών διερευνητικών-διαπιστωτικών 
τομών προς υποστήριξη των αναστηλωτικών 
εργασιών.

Αρχαιολογικός 
χώρος 
ολόκληρη η 
Μακρόνησος

Αρχαιολογ ικός χώρος 
κηρύχθηκε με ομό-
φωνη γνωμοδότηση του 

Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμ-
βουλίου ολόκληρη η Μακρόνη-
σος, ύστερα από πρόταση της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλά-
δων, που διεξάγει στο νησί 
τα τελευταία χρόνια έρευνες 
πεδίου.
Όπως ενημερώνει το ΥΠΠΟΑ 
σε σχετική ανακοίνωσή του, 
«η Μακρόνησος, γνωστή ως 
πεδίο δραματικών στιγμών 
της σύγχρονης ελληνικής ιστο-
ρίας, προστατεύεται από την 
ελληνική πολιτεία ήδη από το 
1989, όταν κηρύχθηκε εξ ολο-
κλήρου ως ιστορικός τόπος, 
ενώ τα κατάλοιπα των στρατο-
πέδων του νησιού κηρύχθη-
καν αυτομάτως ως διατηρητέα 
κτίρια (ΦΕΚ 436/Β/1989). Επι-
προσθέτως, για την προστασία 
των καταλοίπων της σύγχρο-
νης ιστορίας θεσμοθετήθηκαν 
από το 1995 ειδικές χρήσεις γης 
(ΦΕΚ 895/Δ/1995)».
«Η μέριμνα, ωστόσο, του 
υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού δεν σταμάτησε 
εκεί. Μετά από εκτεταμένες 
έρευνες της Εφορείας Εναλίων 
Αρχαιοτήτων οριοθετήθηκαν 
και κηρύχθηκαν το 2015 στην 
περιοχή της Μακρονήσου 
πέντε αρχαία ναυάγια που χρο-
νολογούνται από τη μέση ελλη-
νιστική έως και τις αρχές της 
υστερορρωμαϊκής περιόδου 
(ΦΕΚ 269/Β/2015)», προσθέτει 
το ΥΠΠΟΑ.
Τα πρώτα ανθρωπογενή κατά-
λοιπα στη Μακρόνησο ανά-
γονται στα τέλη της 4ης χιλιε-
τίας π.Χ. ενώ ο πρώτος εντο-
πισμένος οικισμός του νησιού 
ιδρύθηκε στη θέση Προβάτσα, 
στα δυτικά του νησιού, κατά 
την Πρώιμη Εποχή του Χαλ-
κού. «Ιδιαίτερη σημασία έχει η 
μεταλλουργική δραστηριότητα 
που αναπτύχθηκε εκεί, παράλ-
ληλα με την αντίστοιχη δραστη-
ριότητα στον Θορικό της Αττι-
κής»

41ο River Party: Ξεκίνησε η αντίστροφη 
μέτρηση για το ανανεωμένο Φεστιβάλ 

Σε εξέλιξη οι αρχαιολογικές εργασίες στην Αμφίπολη
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ο 
preliminary round ολοκληρώθηκε, από την 
Τρίτη το βράδυ είχαμε τα πρώτα ματς του πρώ-
του προκριματικού γύρου (σε Champions 
League και Europa League), την Τετάρτη και 

την Πέμπτη θα συνεχιστούν οι αγώνες.
Και η Ελλάδα θα μπει σε δύο εβδομάδες στην πιο κρίσιμη 
ευρωπαϊκή της σεζόν. Βρισκόμαστε με την πλάτη στον 
τοίχο μετά τα... ευρωπαϊκά «εγκλήματα» που έγιναν την 
προηγούμενη πενταετία και μπαίνουμε σε αυτή τη χρονιά 
ως 16οι στο UEFA Country Ranking. Μία θέση η οποία θα 
κρίνει τις συμμετοχές μας για την περίοδο 2021-2022. Την 
σεζόν δηλαδή που θα μπει στις ζωές μας και το Europa 
League 2 και θ’ αλλάξει σε μεγάλο βαθμό το access list 
στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (εξηγούμε αναλυτικά στο 
τέλος του κειμένου τι δίνει η κάθε θέση στις χώρες).
Η Ελλάδα λοιπόν μπαίνει φέτος στις διοργανώσεις χάνο-
ντας την σεζόν που είχε 6.200 βαθμούς (το 2014/15). Από 
τότε μέχρι και πέρσι (τέσσερις σεζόν) οι ελληνικές 
ομάδες δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τους 
6.000 βαθμούς με αποτέλεσμα φέτος να 
ξεκινάμε από την 16η θέση.
Με μια γρήγορη ματιά διαπιστώνουμε 
πως από η 14η θέση απομακρύνθηκε 
επικίνδυνα από την Ελλάδα. Μιλάμε για 
μια διαφορά 2.725 βαθμών! Από τους 
Τσέχους απέχουμε 3.400 βαθμούς. Οσο για 
τους Αυστριακούς και τους Ολλανδούς. Εκεί 
που ήμασταν κοντά τους και κοιτάγαμε να τους 
προσπεράσουμε βρεθήκαμε 6.500 και 5.000 βαθμούς 
πίσω τους!
Πέρα από το πρόβλημα του να κυνηγάμε να καλύψουμε 
μια τεράστια διαφορά, υπάρχει κι αυτό των ομάδων που 
μας κυνηγάνε. Η Κροατία είναι μια ανάσα από εμάς, οι 
Ελβετοί ψάχνουν κι αυτοί την υπέρβαση και οι Σέρβοι 
ανεβαίνουν (όπως και οι Σκωτσέζοι με Σέλτικ και Ρέιντζερς 
να ξεκινάνε με εκτός έδρας νίκες την Τρίτη).
Ετσι όπως τα έκαναν οι ελληνικές ομάδες πρέπει να κοι-
τάμε τον πρώτο και ρεαλιστικό στόχο που είναι και ο ΠΙΟ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ. Η Ελλάδα θα πρέπει να προσπεράσει την 
Κύπρο και να τερματίσει ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ στην 15η θέση.
Γιατί; Επειδή η διαφορά της 15ης θέσης και της 16ης είναι 
τεράστια. Στην 15η θέση κρατάμε 5 ευρωπαϊκά εισι-
τήρια τα οποία θα μας δίνουν 2 ομάδες στα προκριμα-
τικά του Champions League, 1 ομάδα στα προκριματικά 
του Europa League και 2 ομάδες στα προκριματικά του 
Europa League 2.
Τι σημαίνει 16η θέση; Τέσσερα ευρωπαϊκά εισιτήρια, 1 
ομάδα στα προκριματικά του Champions League, ΚΑΜΙΑ 
στο Europa League και τρεις ομάδες στα προκριματικά 

του Europa League 2!

Τι χρειαζόμαστε από Ολυμπιακό, Ατρόμητο 
και Αρη
Για να μιλάμε για υπερβάσεις θα πρέπει να κοιτάμε βήμα 
βήμα τους προκριματικούς γύρους. Ετσι όπως τα έχουμε 
καταφέρει δεν έχουμε εξασφαλισμένη θέση σε ευρωπα-
ϊκό όμιλο για καμία από τις ομάδες μας. Οπότε κάθε ματς 
θα κάνει την διαφορά.
Ας ξεκινήσουμε από τον Αρη γιατί τα δικά του ματς με την 
ΑΕΛ Λεμεσού είναι από τα πιο σημαντικά για την φετινή 
μας πορεία. Η Ελλάδα κυνηγάει την Κύπρο και καταλα-
βαίνετε πως ο νικητής του ζευγαριού θα δώσει ένα μικρό 
προβάδισμα στην χώρα του. Πέρα από το βαθμολογικό 
ταυτόχρονα θα αφαιρεθεί και μία ομάδα από τη συνέ-
χεια. Εάν αποκλειστεί ο Αρης θα μείνουμε με 4 ομάδες, 
εάν αποκλειστεί ο ΑΕΛ θα μείνει η Κύπρος με 3 ομάδες!

Φυσικά εξαιρετικά σημαντικό είναι και τα ματς 
του Ολυμπιακού με την Βικτόρια Πλζεν. Εκτός 

του ότι κυνηγάμε και τους Τσέχους (παρά 
τη μεγάλη διαφορά που έχουν από εμάς) 
εάν ο Ολυμπιακός προκριθεί εξασφαλίζει 
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ευρωπαϊκό όμιλο (δηλαδή 
τουλάχιστον 6 ματς ακόμα στην Ευρώπη 
+2 για τον επόμενο προκριματικό) και 

φυσικά παραμένει στο κόλπο για τους ομί-
λους του Champions League.

Οσο για τον Ατρόμητο; Είτε πέσει με Πολωνούς 
(Κρακόβια Κρακοβία) είτε με Σλοβάκους (Στρέντα) δεν 
είναι χώρες που μας απειλούν αλλά θα μας βοηθούσε μια 
πρόκριση των «κυανόλευκων». Θυμίζουμε πως πέρσι 
Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης αποκλείστηκαν από τα 
πρώτα τους ματς.
Πως προκύπτει η βαθμολογία για τα προκριματικά
Για να μπορείτε να κάνετε και τους δικούς σας υπολογι-
σμούς και να μην μπερδεύεστε σας εξηγούμε πως προκύ-
πτει η βαθμολογία για το UEFA Country Ranking. Σημα-
ντική παρατήρηση. Στα προκριματικά βαθμολογείται 
μόνο η χώρα. Οι σύλλογοι δεν αυξάνουν την βαθμολο-
γία τους στα προκριματικά είτε με νίκες, είτε με ισοπαλίες.
Η κάθε νίκη δίνει στην χώρα 1.000 βαθμούς (διαιρείται 
ανάλογα τις ομάδες που έχει η κάθε χώρα)
Η κάθε ισοπαλία δίνει στην χώρα 500 βαθμούς (διαιρεί-
ται ανάλογα τις ομάδες που έχει η κάθε χώρα).
Για παράδειγμα εάν νικήσει ο Αρης την ΑΕΛ θα πάρει η 
Ελλάδα +200 βαθμούς. Εάν νικήσει η ΑΕΛ θα νικήσει τον 
Αρη θα δώσει στην Κύπρο +250 βαθμούς (έχει 4 ομάδες 
η Κύπρος). Η ισοπαλία θα δώσει 100 στην Ελλάδα και 
125 στην Κύπρο.

SPORTSNEWS

Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις άρχισαν και η Ελλάδα έχει μια τελευταία ευκαιρία φέτος να σώσει 
την θέση της στην Ευρώπη. Τι κυνηγάμε, ποιους φοβόμαστε και τι χρειαζόμαστε για να σώσουμε 
την κατάσταση

Ευρωπαϊκή υπέρβαση ή 
ευρωπαϊκός αφανισμός...

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του στην 
Αυστρία με φιλική ισοπαλία κόντρα στο Αμβούργο (1-1). Ο 
Ρούμπεν Σεμέδο, εκτός από απροσπέλαστος στην άμυνα, ήταν 
αυτός που με κεφαλιά σκόραρε για τους Πειραιώτες. Νέο λάθος 
από Σιαμπάνη, που στοίχισε γκολ. Έπιασε πέναλτι ο Τζολάκης 

στο πρώτο ημίχρονο. 
Ο Μαρτίνς ξεκίνησε το φιλικό ματς με Τζολάκη πορτιέρο, άμυνα με 
Γιάννη Μασούρα, Παπαδόπουλο, Σεμέδο και Τσιμίκα. Για το κέντρο 
του τους Ανδρούτσο, Σουρλή, Φορτούνη και Ραντζέλοβιτς και μπρο-
στά Ντουρμισάι & Σολδάνο. Αυτό έδειχνε να είναι το αρχικό πλάνο.
 Στο χορτάρι όμως το σχήμα φάνηκε περισσότερο 4-2-3-1 και μετά 
4-4-1-1 με τον Φορτούνη να παίζει πιο κοντά στον Ντουρμισάι. 
Δηλαδή Ραντζέλοβιτς και Σολδάνο πήγαν στα άκρα για να είναι επιτε-
λικός ο Φορτούνης.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΤΖΟΛΑΚΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΚΡΟΥΣΕ ΚΑΙ ΠΕ-
ΝΑΛΤΙ, ΘΕΤΙΚΟΣ Ο ΡΑΝΤΖΕΛΟΒΙΤΣ
Στο α’ μέρος ξεχώρισαν ιδιαίτερα δύο μικροί της ομάδας. Ο Ολυμπι-
ακός στο α’ μέρος απείλησε πρώτη φορά μετά από γύρισμα του θετι-
κού νεαρού Σέρβου Ραντζέλοβιτς στον Σολδάνο στο 16’ που πρόλαβε 
όμως να βγει ο αντίπαλος κίπερ. Στο 20’ ο Κυριάκος Παπαδόπουλος 
είχε ένα σουτ λίγο έξω από πολύ καλή θέση. Στο 26’ ο Τζολάκης απέ-
κρουσε εξαιρετικά με τα πόδια το πέναλτι του Γιουντ, που κέρδισαν 
οι Γερμανοί για σπρώξιμο του Γιάννη Μασούρα. Στο 29’ ο Χανιώτης 
πορτιέρο έβγαλε εξαιρετικά τετ α τετ.
 Στο 34’ ο Ντουρμισάι είχε ένα σουτ άουτ, στο 39’ ο Ολυμπιακός 
ζήτησε πέναλτι για χέρι αλλά δεν του δόθηκε και στο 40’ ο Γιάννης 
Μασούρας είχε ένα ωραίο σουτ έξω. Έτσι έκλεισε το α’ μέρος με το 
0-0, με παίκτες όπως οι Τζολάκης, Ραντζέλοβιτς και Γιάννης Μασού-
ρας να ξεχωρίζουν.

ΑΛΛΑΓΗ ΛΟΓΩ ΕΝΟΧΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Ο 
ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ, ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΣΙΑΜΠΑ-
ΝΗΣ
Στο β’ μέρος ο Μαρτίνς έκανε αλλαγές. Μία εξ αυτών ήταν αναγκα-
στική, στο 66’, με τον Φορτούνη να βγαίνει καθώς χτύπησε στο πόδι 
του. Ο Σιαμπάνης που μπήκε στο τέρμα αντί του Τζολάκη έκανε και 
αυτός μία πολύ καλή επέμβαση σε σουτ στο 69’.

ΓΚΟΛ Ο ΣΕΜΕΔΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΡΝΕΡ ΤΟΥ ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΣΙΑΜΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 1-1
Στο 80ό λεπτό και μετά από νέα σειρά αλλαγών στον Ολυμπιακό ήρθε 
το 1-0 για την ομάδα του Μαρτίνς. Κόρνερ ο Βαλμπουενά και κεφαλιά 
του ξανά σταθερού και αξιόπιστου Σεμέδο για το 1-0 με τον Πορτο-
γάλο στόπερ να σκοράρει πρώτη φορά με τα ερυθρόλευκα. Στο 87’ το 
Αμβούργο ισοφάρισε με τον Χίντερσερ για το 1-1 μετά από λάθος του 
Σιαμπάνη στην έξοδό του.
 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης (64’ Σιαμπάνης), Γιαν. Μασούρας, Αβραάμ 
Παπαδόπουλος, Σεμέδο, Τσιμίκας, Σουρλής (79’ Γκιγιέρμε), Ανδρού-
τσος (79’ Μπουχαλάκης), Ραντζέλοβιτς (79’ Σουντανί), Φορτούνης 
(66’ λ.τρ. Βαλμπουενά), Ντουρμισάι (76’ Γιώργος Μασούρας) και Σολ-
δάνο (85’ Κάιπερς).

«Φινάλε» για Ολυμπιακό 
με... λάμψη Σεμέδο!

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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αθλητικά

Μ
ε δύο γκολ του Σφιντέρσκι ο ΠΑ-
ΟΚ προηγήθηκε με 2-0 της Τσβό-
λε, αλλά τελικά δεν κατάφερε να 
νικήσει, καθώς οι Ολλανδοί εκ-

μεταλλεύτηκαν την «χαζή» αποβολή του Ενρίκε 
και ισοφάρισαν σε 2-2. Συνεχίζει τις δοκιμές σε 
πρόσωπα και σχήματα ο Φερέιρα. 
Ο Αμπέλ Φερέιρα θέλησε να πειραματιστεί 
αρκετά στο σημερινό φιλικό, με τον Ενέα Μιχάι 
να ξεκινάει στο δεξιό άκρο της άμυνας, τον 
προερχόμενο από την Κ19, Χάρη Τσιγγάρα, σε 
ρόλο αμυντικού χαφ και τον Κάρολ Σφιντέρσκι 
να είναι στην κορυφή της επίθεσης, με παρτε-
νέρ τον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ ως δεύτερος επι-
θετικός.
Ο Πολωνός φορ πέτυχε δύο γκολ, μετά από τα 
τραγικά λάθη του τερματοφύλακα της Τσβόλε, 
πριν αποχωρήσει από το παιχνίδι λόγω ενός 
χτυπήματος στο 32ο λεπτό, ενώ ο νεαρός 
αμυντικός μέσος ήταν αυτός που κέρδισε τις 
περισσότερες μονομαχίες στη μεσαία γραμμή 
και έδειξε καλά στοιχεία, για έναν ΠΑΟΚ που 
άσκησε και πάλι πίεση ψηλά στην αντίπαλη 
άμυνα, στοιχείο που θέλει να περάσει στο 
αγωνιστικό προφίλ των νταμπλούχων Ελλά-
δας.
Με το… καλησπέρα και προτού καν 
να κυλήσουν τριάντα δευτερόλε-
πτα, ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ με 
τον Σφιντέρσκι να λέει «ευχα-
ριστώ» στην ασίστ πάσα του 
Μπίσεσβαρ, ο οποίος εκμεταλ-
λεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο 
το τραγικό λάθος του τερματοφύ-
λακα της Τσβόλε.
Η Τσβόλε πήρε τον έλεγχο του αγώνα, 
απείλησε με μακρινά σουτ, αλλά και με τον 
Φαν Κρόι στο 11ο λεπτό, ο οποίος μόνος με 
τον Ζίβκοβιτς έστειλε την μπάλα άουτ, ενώ ο 
Μπίσεσβαρ μετά από αρκετή ώρα επιθετικής 
απραξίας της ελληνικής ομάδας, έφτασε κοντά 
στο γκολ, αλλά το σουτ του κόντραρε πάνω 
στον Γκουστάβο.
Ο Ζίβκοβιτς κράτησε το μηδέν λέγοντας «όχι» 
στο σουτ του Λέμανς, ο Σφιντέρσκι στο 29’ 
αστόχησε από πλεονεκτική θέση, αλλά δε 
λάθεψε δύο λεπτά αργότερα σκοράροντας 
για δεύτερη φορά (0-2), μετά το νέο λάθος του 
ολλανδού τερματοφύλακα και το κλέψιμο του 
Ζαμπά. Στο 36’ ο Γκουστάβο έβγαλε την σέντρα 
και ο Γιόνσεν με κεφαλιά μείωσε σε 2-1.
Στο β’ μέρος ο Αμπέλ Φερέιρα άλλαξε 10/11 
παίκτες, κρατώντας μέσα μόνο τον Λάμπρου, 
που είχε περάσει ως αλλαγή στο φινάλε του 

πρώτου μέρους, ένα πιο ορθολογικό σχήμα με 
τους: Πασχαλάκη, Μάτος, Ίνγκασον, Βαρέλα, 
Ροντρίγκο, Κάτσε, Αουγκούστο, Ακπόμ, Πέλκα, 
Λάμπρου και Λημνιό.
Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης ήταν στη σωστή 
θέση σε δύο-τρεις επικίνδυνες προσπά-
θειες των παικτών της Τσβόλε και η αιτία που 
ο ΠΑΟΚ δεν δέχθηκε κάποιο γκολ σε εκείνο 
το διάστημα, ενώ το παιχνίδι χάλασε στο 70ο 
λεπτό όταν αρκετοί ποδοσφαιριστές των δύο 
ομάδων είπαν μια λέξη παραπάνω, με τον 
Ολλανδό ρέφερι να αποβάλει με δύο κίτρινες 
κάρτες τον Πέδρο Ενρίκε.
Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε το φιλικό με δέκα ποδο-
σφαιριστές στο γήπεδο και δέχθηκε το γκολ 
της ισοφάρισης από το εύστοχο χτύπημα 
πέναλτι του Τάι στο 82ο λεπτό.
ΠΑΟΚ: Ζίβκοβιτς (46’ Πασχαλάκης), Μιχάι (46’ 
Μάτος), Κρέσπο (46’ Ίνγκανσον), Χατζηισα-
ΐας (46’ Βαρέλα), Γιαννούλης (46’ Ροντρίγκο), 
Ζαμπά (46’ Λημνιός), Τσιγγάρας (46’ Αουγκού-
στο), Μίσιτς (46’ Κάτσε), Στοχ (46’ Πέλκας), 
Μπίσεσβαρ (38’ Λάμπρου, 62’ Ενρίκε), Σφι-
ντέρσκι (32’ Γαϊτανίδης, 46’ Άκπομ). 

Φερέιρα: «Έβγαλα τα συμπε-
ράσματά μου»

Ο Αμπέλ Φερέιρα έκανε δηλώ-
σεις στους απεσταλμένους 
στην Ολλανδία δημοσιογρά-
φους, υπογραμμίζοντας πως 
προοδευτικά ο ΠΑΟΚ θα 
αρχίσει να παίρνει «μορφή» 

και πως ο ίδιος αρχίζει να παίρ-
νει τις αποφάσεις του για την 

ομάδα.
 «Θα έλεγα ότι κύριος στόχος είναι να γίνει αξι-
ολόγηση των παικτών αλλά σιγά σιγά φτάνει 
η ώρα να πάρω αποφάσεις. Όλοι πήραν την 
ευκαιρία τους για να μου δείξουν τη συνολική 
εικόνα τους. Υπήρξαν παίκτες που με εξέπλη-
ξαν θετικά εννοώ κυρίως νεαρούς παίκτες, 
έχουμε αυτούς που ξέρουμε ότι θα δώσουν 
πράγματα στο μέλλον και στο τέλος θα 
κάνουμε την τελική αξιολόγηση και θα δούμε 
που χρειαζόμαστε ενίσχυση. Όπως είπαμε 
ήθελα να δώσω ευκαιρίες σε όλους γιατί υπάρ-
χουν παίκτες που δεν είχαν ξαναφορέσει τη 
φανέλα της ομάδας. Προσπάθησα να ανακα-
τέψω τους παίκτες με βάση τις θέσεις τους αλλά 
αφού θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί πρέ-
πει να έχουμε 2 ισάξιους παίκτες σε κάθε θέση 
και αυτό δεν το έχουμε. Από δω και στο εξής 
θα δούμε πως θα προχωρήσουμε.»

Δοκιμές, πειράματα και φιλική 
ισοπαλία για ΠΑΟΚ!

Τα «καναρίνια» ανακοίνωσαν 
την απόκτηση του Ισπανού 
μεσοεπιθετικού, ο οποίος 
υπέγραψε διετές συμβόλαιο 
συνεργασίας 

Π
αίκτης του Παναιτωλικού και 
επίσημα είναι από σήμερα ο 
Χουάν Ανχελ Ρομάν. Ο 26χρο-
νος μεσοεπιθετικός βρίσκεται 

από χθες το βράδυ στην Ελλάδα και υπέ-
γραψε στα «καναρίνια» μέχρι το καλοκαί-
ρι του 2021. 
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Ολοκληρώθηκε η ένταξη στην ομάδα μας 
του Χουάν Άνχελ Ρομάν, με την υπογραφή 
διετούς συμβολαίου. Ο Ρομάν γεννήθηκε 
στις 18 Μαΐου 1993 και αγωνίστηκε στη 
Μάντσεστερ Σίτι U18, στη Μπαρτσε-
λόνα Β και στη συνέχεια σε Βιγιαρεάλ, 
Μπράγκα, Νασιονάλ, Σλασκ Βρότσλαβ, 
ΑΕ Λεμεσού και από τον Ιανουάριο στην 
Πολωνική Μιέντζ Λέγκνικα.
Ο 26χρονος επιθετικός στις δηλώσεις του 
τόνισε: «Ο Παναιτωλικός έδειξε έντονο 
ενδιαφέρον για εμένα. Είχα τις καλύτερες 
πληροφορίες και πιστεύω ότι έκανα την 
καλύτερη επιλογή. Ευχαριστώ τον πρόε-
δρο, τον τεχνικό διευθυντή και τον προ-
πονητή, για την εμπιστοσύνη που μου 
δείχνουν και θέλω να ανταποδώσω με 
πολύ δουλειά μέσα στο γήπεδο. Ανυπο-
μονώ να αρχίσω προπονήσεις και να προ-
σφέρω όσα μπορώ για να έχω και εγώ και 
ο Παναιτωλικός μια πολύ καλή χρονιά».

Αρης: Ερχεται ο Σούντγκρεν
Ο Σουηδός μπακ-χαφ αναμένεται να βρί-
σκεται την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη και 
υπολογίζεται για τα ματς με την ΑΕ Λεμε-
σού.
Λήξη «συναγερμού» στον Αρη για τον 
Ντάνιελ Σούντγκρεν, καθώς τα όσα συνέ-
βησαν στο χθεσινό ματς της ΑΪΚ έβαλαν... 
φωτιές για το αν ο Σουηδός μπακ θα είναι 
διαθέσιμος για τα ματς με την ΑΕ Λεμε-
σού. Ομως εκείνος μέσω των social media 
αποχαιρέτησε τη σουηδική ομάδα και την 
Κυριακή, νωρίτερα από το αρχικά προ-
γραμματισμένο, αναμένεται να βρίσκεται 
στη Θεσσαλονίκη. Αυτόματα θα τεθεί στη 
διάθεση του Σάββα Παντελίδη για τις δύο 
αναμετρήσεις με τους Κύπριους. 
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΣΑ ΕΓΡΑΨΕ 

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους οπα-
δούς της ΑΙΚ που με υποστήριξαν τα προ-
ηγούμενα χρόνια. Με αγαπήσατε. Η ΑΙΚ 
πάντα θα είναι η αγαπημένη μου ομάδα 
και θα το λέω με υπερηφάνεια στα παιδιά 
μου. Αγωνίστηκα πάνω από 100 φορές με 
την φανέλα της ΑΙΚ, υπήρξα αρχηγός και 
πανηγύρισα ένα πρωτάθλημα.

ΟΦΗ: Οριστικό του Φερέιρα
«Τέλος» στην αναμονή του ΟΦΗ για τα 
τυπικά της απόκτησης του Φερέιρα μπήκε 
σήμερα (10/07), αφού ξεπεράστηκαν οι 
γραφειοκρατικές διαδικασίες και ο παί-
κτης έβαλε την υπογραφή του στο νέο 
συμβόλαιό του με τους Κρητικούς, με 
διάρκεια ως το 2023.
Ο Φερέιρα αποκτήθηκε τον περασμένο 
Ιανουάριο ως δανεικός από την Κουρίκο 
Ουνίδο, πρώην ομάδα του Χάιμε Βέρα 
και παίζοντας σε 11 παιχνίδια με τα μελα-
νόλευκα (ένα γκολ, μια ασίστ), έπεισε τον 
σύλλογο, ώστε να επενδύσει πάνω του.
Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι ο ΟΦΗ απέ-
κτησε το 100% των δικαιωμάτων του 
21χρονου εξτρέμ, αφήνοντας σημαντικό 
ποσοστό μεταπώλησης στους Χιλιανούς. 
Η μεταγραφή θα ανακοινωθεί επίσημα το 
πρωί της Πέμπτης (11/07), ενώ ο παίκτης 
βρίσκεται ούτως ή άλλως στην αποστολή 
των Ομιλιτών για την Ολλανδία.

Παναιτωλικός: «Κλείνει» Ταχάρ 
Φόρα έχουν πάρει στο Αγρίνιο και με 
γοργούς ρυθμούς συμπληρώνεται το 
παζλ της νέας σεζόν. Ενα από τα «κομ-
μάτια» που έλειπαν ήταν του ανασταλ-
τικού χαφ και ο «εκλεκτός» τους είναι 
ο Αϊμέν Ταχάρ. Γεννημένος στο Αλγέρι 
αλλά ποδοσφαιρικά «ανδρωμένος» στην 
Αγγλία, ξεκίνησε την καριέρα του από τη 
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ. Ομως «όνομα» έκανε 
στη Ρουμανία, αρχικά με την Γκαζ Μεντάν 
(2012-2015, 92/5) και ύστερα στην Στεά-
ουα Βουκουρεστίου (15/1). Με την οποία 
κατέκτησε το Λιγκ Καπ της Ρουμανίας.
 Εκείνο το διάστημα είχε ήδη γίνει διε-
θνής με την Under 20 της Αλγερίας και το 
2016 βρέθηκε για πρώτη φορά στην Πορ-
τογαλία για τη Μποαβίστα. Το 2017 επέ-
στρεψε στην Γκαζ Μεντάν και πέρσι στην 
Μποβίστα, από την οποία έμεινε ελεύθε-
ρος και πλέον βρίσκεται καθ’ οδόν για το 
Αγρίνιο. Οπου εκτός απρόοπτου θα γίνει 
παίκτης του Παναιτωλικού.   

Παναιτωλικός: Χουάν Ρομάν 
και επίσημα
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Περιορισμός μεταγραφών για τα 
επόμενα δυο χρόνια επιβλήθηκε 
στους Απόλλωνα Λάρισας, 
Απόλλωνα Πόντου και Εργοτέλη, 
με το Δευτεροβάθμιο Όργανο 
Αδειοδότησης (Δ.Ο.Α.) της ΕΠΟ να 
απορρίπτει τις εφέσεις που κατέθεσαν 
μετά τη μη αδειοδότησή τους σε 
πρώτο βαθμό.

Ο
ι τρεις σύλλογοι δεν είχαν επιτύ-
χει στη διαδικασία αδειοδότησης 
σε πρώτο βαθμό, μαζί με την Πα-
ναχαϊκή και την Κέρκυρα. Οι Φαί-

ακες δεν κατέθεσαν έφεση, όπως έκαναν οι 
υπόλοιπες ομάδες.
Απ’ αυτές, οι Πατρινοί δικαιώθηκαν, με 
τη ΔΟΑ να άρει τον περιορισμό, κάτι που 
ωστόσο δεν ισχύει και για τους υπόλοι-
πους τρεις συλλόγους, που πλέον θα μπο-
ρούν να αποκτούν μόνο ποδοσφαιριστές 
κάτω των 23 ετών, κάθε εθνικότητας, για τα 
επόμενα δυο χρόνια. Εξάλλου σημειώνεται 
πως ισχύουν όσες ανανεώσεις συμβολαίων 
είχαν επικυρωθεί ως τις 30 Ιουνίου 2019.
Η ανακοίνωση:
«Το Δευτεροβάθμιο Όργανο Αδειοδότη-
σης (Δ.Ο.Α.) της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής 
Ομοσπονδίας, κατά τη συνεδρίασή του της 
05/07/2019 εξέτασε τις εφέσεις των ΠΑΕ 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑ-
ΜΑΡΙΑΣ, ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ, ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ και 
έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις.
Χορηγεί άδεια Super League 2 στην ΠΑΕ 
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
Δεν χορηγεί άδεια Super League 2 στις ΠΑΕ 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑ-
ΜΑΡΙΑΣ, ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ.
Οι ανωτέρω αποφάσεις είναι τελικές και 
άμεσα εκτελεστές».

Απόλλων Σμύρνης: Ανακοίνωσε 
Χουχούμη
Aκόμη μία μεταγραφή ολοκλήρωσε σήμερα 
ο Απόλλων Σμύρνης, καθώς απέκτησε τον 
Διαμαντή Χουχούμη. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
«Η ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης ανακοινώνει την 
απόκτηση του ποδοσφαιριστή, Διαμαντή 
Χουχούμη. Γεννημένος στις 17/7/1994,  έχει 
ύψος 1.83 μ. και αγωνίζεται ως αριστερός 
μπακ.
Τελευταία ομάδα που αγωνίστηκε ήταν η 
Βοϊβοντίνα ενώ προηγουμένως είχε παίξει 
σε Σλόβαν Μπρατισλάβας και Παναθηναϊκό. 

Διεθνής με την Εθνική ομάδα των Ελπίδων».

Στο προσκήνιο οι ρεαλιστικές λύ-
σεις για τον Ηρακλή
Το θέμα του ΝΠΣ κατέρρευσε με γδούπο, 
μετά τις απαξιωτικές τοποθετήσεις Μπέου 
και αναζητείται στήριξη για τα εφικτά σενά-
ρια λύσεων.
Μετά την οριστική διάψευση των προσδο-
κιών Παπαδόπουλου και την εμφατική απο-
δόμηση του σεναρίου του Βόλου, οι παρά-
γοντες του Συλλόγου εξακολουθούν να 
ασχολούνται εντατικά με τα υπόλοιπα σενά-
ρια, για την εξεύρεση λύσης.
Το πιο ισχυρό και το πιο ρεαλιστικό από 
αυτά είναι πάντοτε η προοπτική συμφωνίας 
με ομάδα της Football League για εξαγορά 
των φορολογικών δεδομένων της, προο-
πτική για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες 
εκδοχές.
Πλέον, οι ιθύνοντες του Ημίθεου έχουν μία 
ξεκάθαρη εικόνα, όσον αφορά στην οικονο-
μική πλαισίωση του συγκεκριμένου project, 
καθώς γνωρίζουν σε ξεκάθαρα, σε ποιο επί-
πεδο θα πρέπει να κινηθεί ο τομέας της χρη-
ματοδότησης αυτής της επιλογής για εται-
ρική και αγωνιστική επανεκκίνηση της ομά-
δας.
Συνεπώς, βρίσκονται στη φάση αναζήτη-
σης ενός συνολικού κεφαλαίου, το οποίο θα 
κινείται περί τις 800 με 900 χιλιάδες ευρώ 
και το οποίο έχει προϋπολογιστεί ότι θα 
καλύψει το σύνολο των αναγκών για τη νέα 
αγωνιστική περίοδο (αγορά ΑΦΜ, κάλυψη 
μετοχικού κεφαλαίου νέας ΠΑΕ και δημι-
ουργία ομάδας πρωταθλητισμού στη νέα 
Football League).
Το εγχείρημα είναι δύσκολο, με δεδομένο 
ότι οι υπάρχοντες οικονομικοί υποστηρικτές 
δεν μπορούν να εγγυηθούν την καταβολή 
ενός τέτοιου ποσού, ακόμη κι αν κανείς 
αφαιρέσει κοντά στις 130.000 ευρώ, οι 
οποίες αντιστοιχούν στα έσοδα από το ήδη 
υπάρχον τηλεοπτικό συμβόλαιο και αναλο-
γούν σε κάθε ομάδα της κατηγορίας.

«Μπάσιμο» του ΑΟ Τρίκαλα για 
Σπυρόπουλο
Για την περίπτωση του Παναγιώτη Σπυρό-
πουλου κινούνται στον ΑΟ Τρίκαλα.
Ο 27χρονος αμυντικός που ξεκίνησε την 
καριέρα του από τα Σπάτα, πήγε στη συνέ-
χεια στον Πανιώνιο και το 2011 δόθηκε 
δανεικός στη Νίκη Βόλου.
Επέστρεψε στην Πλατεία και στις 27/8 του 
2012 έκανε το ντεμπούτο του στη Super 

League κόντρα στον Άρη.
Το Γενάρη του 2013 ήρθε το μεγάλο βήμα 
στην καριέρα του με τη μεταγραφή του 
στον Παναθηναϊκό όπου και έμεινε μέχρι το 
2015, όντας Κυπελλούχος Ελλάδας τη σεζόν 
2013-2014.
Στη συνέχεια πήγε στην Καλλονή, ενώ με 
τη Λαμία πανηγύρισε την άνοδο στη Super 
League.

Ο Κρόνος βγαίνει… εκτός τρο-
χιάς!
Σε πολύ μεγάλο διοικητικό αδιέξοδο έχει 
περιέλθει ο Κρόνος Αργυράδων και το μέλ-
λον της ομάδας φαντάζει, πλέον, εξαιρετικά 
αμφίβολο!
Ο Γιάννης Καραϊσαρλής κυριολεκτικά είναι 
σε απόγνωση, καθότι δεν έχει βρει τη στή-
ριξη που ανέμενε από τα μέλη του σωμα-
τείου και από τους επιχειρηματίες της περιο-
χής. Τουναντίον, έχει συναντήσει μια πελώ-
ρια αδιαφορία απ’ όλους!
Ενδεικτικό είναι το εξής… Όπως ανέφερε 
ο Πρόεδρος των «μπλε», από το Μετοχικό 
Κεφάλαιο των 30 χιλιάδων ευρώ, ο ίδιος 
κάλυψε μετοχές αξίας 15,5 χιλιάδων ευρώ 
(άρα είναι μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ), όμως 
όλες οι υπόλοιπες παραμένουν αδιάθετες, 
αφού ουδείς ενδιαφέρεται να τις αγοράσει.
Όντας εμφανώς προβληματισμένος, αλλά 
και πικραμένος, ο κ. Καραϊσαρλής είπε πως 
στην περίπτωση που στις αμέσως επόμε-
νες ημέρες δεν βρει συμπαράσταση, τότε το 
σκέφτεται πολύ σοβαρά να τα παρατήσει και 
να παραχωρήσει την κερκυραϊκή ομάδα.

Ανανέωσε με Μπάρδη ο Ιάλυσος
Παραμένει και τη νέα σεζόν στον Ιάλυσο ο 
Δημήτρης Μπάρδης.
Η ανακοίνωση:
Η διοίκηση του ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ ανακοινώνει 
την ανανέωση της συνεργασίας της με τον 
ποδοσφαιριστή Δημήτρη Μπάρδη.
Ο Δημήτρης είναι 22 ετών και αγωνίζεται 
στη μεσαία γραμμή.
Στο παρελθόν είχε αγωνιστεί στον Απόλλων 
Καλυθιών και τον Φοίβο ενώ φέτος ήταν 
βασικό στέλεχος της ομάδας μας στη κατά-
κτηση του πρωταθλήματος της Γ Εθνικής.
Του ευχόμαστε υγεία και μια λαμπρή χρο-
νιά!

Διαγόρας: Πήρε Σταύρου, ανανέ-
ωσε ο Μεντί!
Τον νεαρό ταλαντούχο Βασίλη Σταύρου απέ-
κτησε ο Διαγόρας!
Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο«Γη-
ραιός»… «Είναι 20 ετών (γεν. 28/12/1999), 
αγωνίζεται στην αμυντική γραμμή και 
τελευταία του ομάδα ήταν η Α.Ε. Μοσχάτου. 
Παρά το νεαρό της ηλικίας του ο Σταύρου 
έχει αγωνισθεί στις ομάδες:  Ερμή Κορυ-
δαλλού, Ελλάδα Ποντίων, ΠΑΟ Ρουφ, Ακα-
δημίες Ολυμπιακού, Θρίαμβο Χαϊδαρίου 
και Αετό Κορυδαλλού.
Η ΠΑΕ ‘’Γ.Σ. Διαγόρας Ρόδου 1905’’ ανα-
κοινώνει επίσης την ανανέωση της συνερ-
γασίας του ‘’Γηραιού’’ με τον Christiano 
Mendy. Και στους δύο, η κυανέρυθρη οικο-
γένεια εύχεται υγεία και καλή ποδοσφαι-
ρική χρονιά!»

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ SUPERLEAGUE 2
Χωρίς άδεια Εργοτέλης, Απόλλων Πόντου και Απόλλων Λάρισας 
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Ο
ι Γκολομέεβ, Χρήστου, Βαζαί-
ος, Δράκου, Ντουντουνάκη, 
Γεωργαράκης και Νέγρης θα 
εκπροσωπήσουν την Ελλάδα 

στο Παγκόσμιο.
Με μόλις επτά κολυμβητές-τριες θα 
εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο 18ο Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί από 
τις 12 έως τις 28/7 στην πόλη Γκουανκζού 
της Νοτίου Κορέας. 
Στην αποστολή είναι και το μεγάλο αστέρι 
της Ελλάδα Κριστιάν Γκολομέεβ αλλά 
και οι Απόστολος Χρήστου, Ανδρέας 
Βαζαίος, Γιάννης Γεωργαράκης, Δημήτρης 
Νέργης, Νόρα Δράκου και Άννα Ντου-
ντουνάκη. 
Την Παρασκευή αναχωρούν από την 
Ελλάδα οι Κρίστιαν Γκολομέεβ, Ανδρέας 
Βαζαίος, Απόστολος Χρήστου και Γιάννης 
Γεωργαράκης, συνοδευόμενοι από τον 
προπονητή Παναγιώτη Βελέντζα και τον 
φυσικοθεραπευτή Γιώργο Δεμέτη, ενώ 
την Κυριακή (14/7, 12.50) θα ακολουθή-
σουν οι Νόρα Δράκου, Δημήτρης Νέγρης 
και Άννα Ντουντουνάκη, συνοδευόμενοι 
από τον προπονητή Άκη Οικονόμου.
Οι 7 κολυμβητές μας θα αγωνιστούν (σε 
παρένθεση οι συμμετοχές τους σε αντί-
στοιχες διοργανώσεις):
*Γκολομέεβ (2013, 15, 17): 50μ πετα-
λούδα (21/7), 50μ ελεύθερο (26/7)

*Βαζαίος (2015, 17): 200μ Μ. Ατομική 
(24/7), 100μ πεταλούδα (26/7)
*Χρήστου (2015, 17): 100μ ύπτιο (22/7), 
200μ ύπτιο (25/7), 50μ ύπτιο (27/7)
*Γεωργαράκης (Χ): 100μ ελεύθερο (24/7)
*Δράκου (2011, 13, 15, 17): 50μ ύπτιο 
(24/7), 100μ ελεύθερο (25/7), 50μ ελεύ-
θερο (27/7)
*Νέγρης (2017): 400μ ελεύθερο (21/7), 
800μ ελεύθερο (23/7), 1500μ ελεύθερο 
(27/7)
*Ντουντουνάκη (2015, 17): 100μ πετα-
λούδα (21/7), 200μ πεταλούδα (24/7), 
50μ πεταλούδα (26/7)
Συμμετοχή θα υπάρξει και στη σκυτάλη 
4χ100μ ελεύθερο των Ανδρών.
Οι καλύτερες στιγμές τους, των 6 (πλην 
του πρωτάρη Γεωργαράκη) σε Παγκόσμια 
πρωταθλήματα:
*Γκολομέεβ: 7ος 2015 & 2017 (50μ ελεύ-
θερο)
*Βαζαίος: 9ος 2017 (200μ Μ. Ατομική)
*Χρήστου: 10ος 2017 (50μ ύπτιο)
*Δράκου: 8η 2015 (50μ ύπτιο)
*Νέγρης: 24ος 2017 (800μ ελεύθερο)
*Ντουντουνάκη: 22η 2017 (100μ πετα-
λούδα)
Οι αγώνες της κολύμβησης θα διε-
ξαχθούν 21-28 Ιουλίου στο Nambu 
University Municipal Aquatics Center, 
χωρητικότητας 11.000 θεατών.

Με 7 κολυμβητές στο Παγκόσμιο 
της Κορέας η Ελλάδα

«Χρυσός» στο Ευρωπαϊκό Εφήβων-
Νεανίδων ο Λιβανός

Κορυφαίος άνδρας αθλητής 
στις ΗΠΑ ο Αντετοκούνμπο

Σαρώνει τα βραβεία ο Γιάννης 
Αντετοκούνμπο με τον Greek Freak 
να κερδίζει και αυτό του καλύτερου 
άνδρα αθλητή στις ΗΠΑ!

Δ
εν έχουν τέλος οι προσωπικές δι-
ακρίσεις του Γιάννη Αντετκούν-
μπο. Ο Έλληνας φόργουορντ με-
τά την φοβερή φετινή του χρονιά 

αναδείχθηκε MVP του ΝΒΑ, ωστόσο οι δι-
ακρίσεις για τον ηγέτη των Μπακς δεν στα-
ματούν.
Ο Greek Freak αναδείχθηκε σήμερα και 

καλύτερος άνδρας αθλητής των ΗΠΑ, μια 
διάκριση που είναι η σπουδαιότερη σε 
αθλητικό επίπεδο που δίνεται στην συγκε-
κριμένη χώρα. Στην τελετή των ESPYS, 
ο Αν τετοκούνμπο προτιμήθηκε αν τ ί 
των Μούκι Μπετς (Μπόστον Ρεντ Σοξ, 
baseball), Μπρουκς Κέπκα (γκολφ) και 
Πάτιρκ Μαχόμες (Κάνσας Σίτι Τσιφς, NFL), 
κάνοντας δική του αυτή την σπουδαία διά-
κριση.
Επίσης, πήρε και το βραβείο του «Best NBA 
Player», ενώ στην κατηγορία «Best WNBA 
Player» αναδείχθηκε κορυφαία η Μπριάνα 
Στιούαρτ.

Δέκα Έλληνες αθλητές και αθλήτριες 
κάνουν πρεμιέρα την Πέμπτη στο Ευρω-
παϊκό Πρωτάθλημα Κ23, στο Γκέβλε της 
Σουηδίας.
Το μήκος Ανδρών είναι πρώτο - χρονικά 
- αγωνίσματα της ημέρας με ελληνικό 
ενδιαφέρον. Στο Α΄γκρουπ θα συμμετά-
σχει ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Θανάσης 
Παπαδόπουλος και στο Β΄ο Παναγιώτης 
Μαντζουρογιάννης. Το όριο πρόκρισης 
έχει οριστεί στα 7,75 μ., ωστόσο είναι 
πολύ πιθανό η 12άδα να κλείσει χαμη-
λότερα. Ο Τεντόγλου αποτελεί το φαβορί 
για το χρυσό μετάλλιο και δεν αναμένεται 
να συναντήσει δυσκολία στο να προκρι-
θεί στον αγώνα της Παρασκευής (12/7), 
ωστόσο ανάλογη πορεία μπορούν να 
έχουν και οι δύο άλλοι εκπρόσωποι μας. 
Ο Παπαδόπουλος έχει πετύχει φέτος 7,74 

μ., που είναι το ρεκόρ του και ο Μαντζου-
ρογιάννης 7,70 μ. και αμφότεροι είναι 
ικανοί να κλείσουν θέση στον τελικό.
Στην δεύτερη προκριματική σειρά των 
100 μ. θα συμμετάσχει ο Κώστας Ζήκος, 
που με 11.41 έχει τον τρίτο χρόνο και 
θεωρητικά δεν θα έχει πρόβλημα να προ-
κριθεί στον απογευματινό ημιτελικό. Στην 
τρίτη σειρά θα τρέξει ο Σωτήρης Γκαρα-
γκανης, που με 10.43 έχει τον τέταρτο 
χρόνο. Την πρόκριση για τον ημιτελικό θα 
πάρουν οι τρεις πρώτοι από κάθε σειρά 
και οι τέσσερις καλύτεροι χρόνοι στο 
σύνολο των σειρών.
Στον προκριματικό της σφαιροβολίας 
μετέχει ο Οδυσσέας Μουζενίδης, που 
χρειάζεται βολή πάνω από τα 18,80 μ. 
προκειμένου να πάρει την απευθείας 
πρόκριση για τον τελικό της Παρασκευής. 

Στην μάχη της διάκρισης Τεντόγλου 
και Καραλής στο Ευρωπαϊκό Κ-23

Ακόμη μια μεγάλη επιτυχία πανηγύρισε η ελληνική ποδηλασία, στο πρόσωπο του Κωνστα-
ντίνου Λιβανού. Ο νεαρός Έλληνας πρωταθλητής πρώτευσε στα 1.000 μέτρα στο Ευρωπα-
ϊκό πρωτάθλημα ποδηλασίας πίστας Εφήβων - Νεανίδων, που διεξάγεται από χθες στο Βέλ-
γιο (Γάνδη).
Ο Λιβανός σημείωσε επίδοση 1:01.825, ακολουθούμενος από τον Ολλανδό Νταν Κουλ 
(1:01.827) και τον Ιταλό Ματέο Μπιάνκι (1:02.710).
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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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Η Βραζιλία κέρδισε με 3-1 το 
Περού, κατέκτησε το Copa America 
για πρώτη φορά ύστερα από 12 
χρόνια και έκανε το «απόλυτο» 
εντός έδρας!

Φ
έτος, ήταν η 5η φορά που η 
Βραζιλία φιλοξένησε το Copa 
America, έχοντας κατακτήσει 
το τρόπαιο και στις 4 προη-

γούμενες φορές μπροστά στους οπα-
δούς της. Αυτή η παράδοση δεν άλλαξε, 
καθώς μπορεί το Περού να παρου-
σιάστηκε αξιόμαχο στον τελικό 
του Μαρακανά, φτάνοντας 
τόσο μακριά για πρώτη φο-
ρά μετά το 1975, όμως στο 
τέλος η καλύτερη ομάδα 
τερμάτισε στην κορυφή.
Η Βραζιλία δεν εντυπωσί-
ασε, όμως βρήκε το γρή-
γορο γκολ, ήταν ανώτερη στη 
μεγαλύτερη διάρκεια και παρότι 
βρέθηκε να παίζει με 10 παίκτες για τα 
τελευταία 20’ επιβλήθηκε με 3-1 για να 
κατακτήσει την κούπα για πρώτη φορά 
ύστερα από 12 ολόκληρα χρόνια και 
εκείνο το εντυπωσιακό 3-0 επί της Αργε-
ντινής στην Βενεζουέλα.

ΤΡΙΑ ΓΚΟΛ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν καλά, 
κρατούσαν τους αντιπάλους μακριά 
από τα καρέ τους, όμως στην πρώτη επί-
σκεψη της Βραζιλίας στην περιοχή ήρθε 
το γκολ. Στο 15’ ο Γκάμπριελ Ζεσούς 
έκανε υπέροχη ατομική ενέργεια, έβγαλε 
τη σέντρα και ο Εβέρτον ολομόναχος 
έκανε από κοντά το 1-0. Αυτό, μάλιστα, 
ήταν το πρώτο γκολ που είδαμε σε τελικό 
ύστερα από 255’, με τον Φορλάν να έχει 
πετύχει το προηγούμενο στον τελικό του 
2011!
Η συνέχεια βρήκε τους Βραζιλιάνους 
να έχουν ανεβασμένη ψυχολογία, να 
χάνουν καλές ευκαιρίες με τον Φιρ-
μίνο (24’, 36’) και το Περού να κερδίζει 
πέναλτι στο 41’! Ο Τιάγκο Σίλβα βρήκε 
την μπάλα με το χέρι πέφτοντας, ακου-
μπώντας πριν ακουμπήσει στο έδαφος 
και ο διαιτητής Τομπάρ, αφού είδε τη 
φάση σε ριπλέι με τη βοήθεια του VAR, 
δεν άλλαξε την απόφασή του. Ο Γκερέρο 

δεν αστόχησε από την άσπρη βούλα, 
έγινε ο πρώτος παίκτης που νίκησε τον 
Άλισον στη διοργάνωση και έφτασε τα 
14 γκολ στην ιστορία του θεσμού για το 
1-1!
Η χαρά των Περουβιανών, όμως, δεν 
έμελλε να κρατήσει για πολύ, καθώς στις 
καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο 
Φιρμίνο έκλεψε εντυπωσιακά την μπάλα, 
ο Άρτουρ έκανε εξίσου εντυπωσιακή 
προσπάθεια και ο Γκάμπριελ Ζεσούς με 
άψογο τελείωμα έκανε το 2-1, σκορ με το 
οποίο οι ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

ΜΕ 10 Η ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Στην επανάληψη οι γηπεδού-

χοι είχαν τον έλεγχο και 
έψαξαν το τρίτο γκολ που 
θα τελείωνε τα πάντα. Στο 
51’ ο Κουτίν ιο είδε την 
μπάλα να περνάει λίγο, στο 

54’ ο Φιρμίνο δεν τελείωσε 
σωστά τη φάση στην περι-

οχή, ενώ στο 57’ είδε την κεφα-
λιά του να περνάει άουτ. Και στο 70’ ο 

Γκάμπριελ Ζεσούς είδε τον διαιτητή να 
του δείχνει δεύτερη κίτρινη κάρτα σε μία 
διεκδίκηση της μπάλας και αποχώρησε 
πολύ εκνευρισμένος, βάζοντας μέχρι και 
τα κλάματα στη συνέχεια...
Η αριθμητική υπεροχή έδωσε σημα-
ντικό πλεονέκτημα στους Περουβια-
νούς που προσπάθησαν για την ισοφά-
ριση. Η μοναδική τους, όμως, μεγάλη 
ευκαιρία ήρθε στο 74’, όταν το σουτ του 
Τόρες πέρασε λίγο άουτ, για να τελειώ-
σουν τα πάντα στο 90’. Στιγμές νωρίτερα 
ο Σαμπράνο είχε ανατρέψει τον Εβέρτον 
στην περιοχή, με τον Τομπάρ να σφυ-
ρίζει και δεύτερο πέναλτι στο ματς, να 
τσεκάρει ξανά τη φάση με τη βοήθεια 
του VAR, να μην αλλάζει απόφαση και 
τον Ριτσάρλισον να μην αστοχεί από την 
άσπρη βούλα για το τελικό 3-1!
Βραζιλία (Τιτέ): Άλισον, Ντάνι Άλβες, 
Τιάγκο Σίλβα, Μαρκίνιος, Άλεξ Σάντρο, 
Καζεμίρο, Αρτούρ, Κουτίνιο (77’ Μιλι-
τάο), Εβέρτον (93’ Άλαν), Γκάμπριελ 
Ζεσούς, Φιρμίνο (75’ Ριτσάρλισον)
Περού (Ρικάρντο Γκαρέκα): Γκαγιέσε, 
Αντβίνκουλα, Σαμπράνο, Αμπράμ, Τρά-
ουσο, Τάπια (82’ Γκονσάλες), Γιοτούν (78’ 
Ρουντίας), Καρίγιο (86’ Πόλο), Κουέβα, 
Φλόρες, Γκερέρο

αθλητικά

Βραζιλία - Περού 3-1

Το Copa America... σπίτι του!

Τ
ο... καμπανάκι στην Μπαρτσελόνα 
κρούει ο καταλανικός Τύπος καθώς 
η Ρεάλ Μαδρίτης παραμονεύει για 
τον Βραζιλιάνο άσο.

Η Μπαρτσελόνα βγάζει προς τα έξω ότι δεν 
ασχολείται με την περίπτωση του Νεϊμάρ, 
ωστόσο ο ίδιος έχει ως προτεραιότητα την 
επιστροφή του στους Μπλαουγκράνα.
Σύμφωνα με τη Sport ο Νεϊμάρ περιμένει 
από την Μπάρτσα να μπει πιο αποφασι-
στικά στη μάχη για την απόκτησή του από 
την Παρί Σεν Ζερμέν, τη στιγμή που στη 
γωνία περιμένει η Ρεάλ για να τον... κλέψει 
μέσα από τα χέρια της Μπάρτσα.
Όπως τονίζει η Sport, ο Φλορεντίνο Πέρεθ 
θέλει προσωπικά να κάνει το μεγάλο 
«μπαμ» με την απόκτηση του Νεϊμάρ, τον 
οποίο η Παρί πρόσφατα προσπάθησε να 
σπρώξει στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Χάμες: Πιο κοντά η Ατλέτικο Μα-
δρίτης
Νάπολι ή Ατλέτικο Μαδρίτης; Οι Ναπολι-
τάνοι πιέζουν τον Κολομβιανό, ωστόσο 
δυνατά στο παιχνίδι της απόκτησής του 
έχει μπει και η Ατλέτικο Μαδρίτης. Μάλι-
στα, ο πατριός του παίκτη της Ρεάλ απο-
κάλυψε πως ο 27χρονος προτιμά να ζήσει 
στην πρωτεύουσα της Ισπανίας. «Ο Χάμες 
ξέρει καλά τη Μαδρίτη, έχει σπίτι και 
σίγουρα θέλει να πάνε σχολείο εκεί τα παι-
διά του» ήταν το αρχικό του σχόλιο και 
πρόσθεσε: «Θα πάει εκεί που τον θέλουν 
περισσότερο, αυτό θα έκανα στη θέση του. 
Δεν μπορώ να πω πως δεν τον συμπαθεί ο 
Ζιντάν, αλλά ίσως δεν ταιριάζει με το δικό 
του στυλ».

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Δύσκο-
λα θα φύγει ο Αλέξις Σάντσες
Θετική κρίνεται η παρουσία του Αλέ-
ξις Σάντσες στο Copa America, ωστόσο ο 
Χιλιανός δύσκολα θα βρει και μια μεγάλη 
πρόταση για να φύγει από τη Γιουνά-
ιτεν τ. Οπως αναφέρει η ισ τοσελίδα 
«manchestereveningnews», στη Μάντσε-
στερ έχουν... αποδεχθεί τη μοίρα τους και 
ξέρουν πως ο Σάντσες θα παραμείνει και 
τη νέα σεζόν στο Ολντ Τράφορντ. Μπορεί ο 
Σόλσκιερ να έχει τονίσει πως δεν τον υπο-
λογίζει έπειτα την περσινή κάκιστη χρονιά, 
ωστόσο είναι αναγκασμένος να τον βάλει 
στα πλάνα του. Αλλωστε, συγκαταλέγεται 
στους πιο ακριβοπληρωμένους της ομάδας.

Κλέμπερσον: «Πουλήστε τον Πο-
γκμπά»
Ο πρώην μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάι-
τεντ, Κλέμπερσον, τονίζει πως ήρθε η ώρα 
να φύγει ο Γάλλος μέσος από το «Ολντ τρά-
φορντ».
Ο Πολ Πογκμπά έφτασε στο Μάντσεστερ το 
2016 για 111.000.000 δολάρια.
Πέρυσι, με την αγωνιστική του συμπερι-
φορά ήταν προκλητικός όσο ο Μουρίνιο 
ήταν στην ομάδα. Με τον Σόλσκιερ άλλαξε 
άρδην πρόσωπο. 
Πλέον, είναι στην Αυστραλία για την προε-
τοιμασία της ομάδας, αλλά ο 40χρονος Κλέ-
μπερσον στέκεται στο ότι πρέπει να πουλη-
θεί ο Γάλλος.
«Είναι η σωστή κίνηση να πουληθεί ο Πολ 
Πογκμπά. Είναι ένας σπουδαίος παίκτης και 
το ταλέντο του είναι απίστευτο. Όμως το 
στιλ του είναι λίγο διαφορετικό και όχι ό,τι 
χρειάζεται απαραίτητα η Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει 
αυτήν την ευκαιρία για να φύγει και να έχει 
μια νέα αρχή, παίζοντας σε μια διαφορε-
τική ατμόσφαιρα», είπε ο Βραζιλιάνος στο 
«Evening News».
Θυμίζουμε πως το όνομα του Πογκμπά έχει 
«παίξει» για τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Γιου-
βέντους.

Γιουβέντους - Ντε Λιχτ: Δίνει 50 
εκατ. ευρώ και τον Κεν
Η μεταγραφή του Ματάις Ντε Λιχτ φαίνε-
ται πως έχει κολλήσει στο ότι η Γιουβέντους 
δεν πληρώνει τα 70 εκατ. ευρώ που αξιώνει 
ο Αγιαξ και προσπαθεί να δώσει 50 εκατ. 
και τον Μόιζε Κεν.
Ο ατζέντης του, Μίνο Ραϊόλα, εξήγησε ότι 
ο Ματάις Ντε Λιχτ τα έχει βρει σε όλα με τη 
Γιουβέντους. Ωστόσο, η προετοιμασία του 
Αγιαξ ξεκίνησε τη Δευτέρα και ο νεαρός 
σέντερ μπακ ήταν εκεί. Γιατί τότε δεν προ-
χωράει η μεταγραφή; Προφανώς επειδή η 
Γιουβέντους δεν ικανοποιεί την ξεκάθαρη 
και ακατέβατη αξίωση του Αίαντα, που έχει 
αναφέρει από την αρχή, ότι θέλει 70 εκατ. 
ευρώ για να πουλήσει το αστέρι του.
Σύμφωνα λοιπόν με τη “Gazzetta dello 
Sport”, η Γιούβε έχει κάνει πρόταση στους 
Ολλανδούς, να τους πληρώσει 50 εκατ. 
ευρώ και να τους δώσει και τον Μόιζε Κεν, 
ο οποίος ακτιμάται στα 25 εκατ. Αυτό όμως 
δεν φαίνεται να το δέχονται οι πρωταθλη-
τές της Eredivisie.

Η Ρεάλ παραμονεύει για να 
«κλέψει» τον Νεϊμάρ
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 Το χρέος της Ομόνοιας ανέρχεται στα 4.200.000 ευρώ, όπως ανακοι-
νώθηκε σήμερα στην ετήσια Γενική Συνέλευση των πρασίνων. Όπως 
ανέφερε ο Λώρης Κυριάκου, το συνολικό χρέος είναι στα 14.700.000 
ευρώ από τα οποία τα 10.500.000 ευρώ τα έχει αναλάβει η διοίκηση 

της εταιρείας Σταύρου Παπασταύρου. Με τα δεδομένα αυτά και με ό,τι είχε 
ειπωθεί στην γενική συνέλευση το χρέος της Ομόνοιας είναι μειωμένο κατά 
1.700.000 ευρώ.
 Δηλώσεις Λώρη Κυριάκου: 
 «Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, πετύχαμε σε μεγάλο σκοπό τους 
στόχους μας. Τα τμήματα του συλλόγου είχαν εξαιρετική παρουσία, ως την 
πιο επιτυχημένη μας πορεία.́ Εγινε μία δραστική μείωση στο μισθοδοσία, 
από 26 χιλιάδες το μήνα, πληρώνουμε αρκετά πιο λίγα».

Επίσημα «πράσινος» ο Ουζόχο!
Την απόκτηση του Φράνσις Ουζόχο ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα η 
Ομόνοια. Ο διεθνής τερματοφύλακας αποκτάται με τη μορφή δανεισμού 
από την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια.
Η ανακοίνωση:
Ανακοινώνουμε πως έχει επιτευχθεί συμφωνία 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 στην εθνική 
ανδρών της πατρίδας του, καταγράφοντας μέχρι στιγμής 13 συμμετοχές. Το 
2013 είχε κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο U17. 
 Καλωσορίζουμε τον Francis Uzoho στην οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του 
ευχόμαστε κάθε επιτυχία!

Koσμοσυρροή, παλαίμαχοι και «κερασάκι» με Ασίς
Aνακοίνωση για όλα όσα έγιναν στην πρώτη προπόνηση της ομάδας εξέ-
δωσε η Ομόνοια.
 Αναλυτικά: 
Πραγματοποιήθηκε σήμερα σε ένα κατάμεστο «Κερύνεια – Επιστροφή» η 
πρώτη ανοικτή προπόνηση για τη σεζόν 2019-2020, σε μια υπέροχη ΟΜΟ-
ΝΟΙΑΤΙΚΗ ατμόσφαιρα!
 Αρχικά, οι παίκτες του «τριφυλλιού» έβγαιναν ένας-ένας στον αγωνιστικό 
χώρο και γνώριζαν το ζεστό χειροκρότημα των φίλων της ομάδας μας, ενώ 
στη συνέχεια ο προπονητής, Χένινγκ Μπεργκ πήρε τον λόγο και απευθύν-
θηκε προς τον κόσμο. 
«Είμαι πολύ χαρούμενος που σας βλέπω. Είναι μια νέα αρχή, ανυπομονούμε 
να αρχίσουμε. Ελπίζω αυτή τη σεζόν να δείτε μια ομάδα που θα κάνει ότι 
μπορεί και θα προσπαθεί για το καλύτερο για τον κόσμο και τον Σύλλογο. 
Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ για τη στή-
ριξη», το σχόλιο του Νορβηγού τεχνικού.
 Ακολούθως οι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν για πρώτη φορά, ενώ μετά 
το τέλος της προπόνησης είχαν την ευκαιρία να γίνουν ένα με τους φίλους της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ, να φωτογραφηθούν και να μοιράσουν αυτόγραφα σε όλους.
 Η εκδήλωση άρχισε νωρίς το απόγευμα με το Fan Day, που πραγματοποιή-
θηκε στο προαύλιο του γηπέδου της ΠΑΕΕΚ. Μικροί και μεγάλοι πέρασαν 
πολύ ωραίες στιγμές σε ένα ΟΜΟΝΟΙΑΤΙΚΟ απόγευμα!
 Το παρών τους έδωσαν και οι μεγάλες δόξες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Οι παλαίμα-
χοι ποδοσφαιριστές βρέθηκαν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας, 
φωτογραφήθηκαν με τον κόσμο και έδωσαν αυτόγραφα. Μάλιστα, πριν από 
την έναρξη της προπόνησης πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο και γνώρισαν 
την αποθέωση από τον κόσμο που ήταν παρών.
 Ευχάριστη έκπληξη η παρουσία του παλαίμαχου άσσου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, 
Νούνο Ασίς, που δεν χάλασε χατίρι σε κανένα! Μοίρασε αυτόγραφα, έβγαλε 
φωτογραφίες και συνομίλησε με μικρούς και μεγάλους φίλους της ομάδας 
μας.

 Νέα ήττα για τον ΑΠΟΕΛ, από την Ριέκα με 
1-4, σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας στην 
Αυστρία. Αυτό είναι το τρίτο φιλικό τεστ 
για την ομάδα του Τραμετσάνι, στο βασικό 
στάδιο προετοιμασίας. Προηγήθηκαν 
οι ήττες από την Ρούνταρ με 2-0 και την 
Ζίλινα με 1-0.  Ο αγώνας είχε δύο 50λεπτα 
ημίχρονα. 

Η 
Ριέκα ήταν η ομάδα που άνοιξε το σκόρ 
μόλις στο 7 λεπτό με τον Τσόλακ, μετά 
απο λάθος του Γιάκολις. Ο ΑΠΟΕΛ έφε-
ρε τον αγώνα στα ίσια στο 37’ με όμορ-

φο πλασέ του Τάμαρι. Η κροατική ομάδα απάντη-
σε άμεσα και στο 41 πήρε εκ νέου 
προβάδισμα με τον Χαλίλοβιτς, 
με δυνατό σουτ. Με το 1-2 οι 
δύο ομάδες πήγαν στα απο-
δυτήρια. 
 Στην  επανάληψη,  κα ι 
συγκεκριμέ να σ το 53’, 
η Ρ ιέκα έκανε το 1-3 με 
μακρινό σουτ έξω από την 
περιοχή του ΑΠΟΕΛ. Το 1-4 
ήρθε σ το 84’ του αγώνα, με 
μακρινό σουτ από τον Μπουσίνα. 
 Η εντεκάδα του ΑΠΟΕΛ στο Α μέρος: Μπέλετς, 
Βούρος, Μερκής, Λαφράνς, Γιάκολις, Μιχαΐλοβιτς, 
Μάτιτς, Ντε Βινσέντι, Τάμαρι, Μπέζιακ, Χαλένιους. 
 Η εντεκάδα του ΑΠΟΕΛ, στο Β μέρος: Waterman, 
Βούρος, Ιωάννου, Lafrance, Αντωνίου, Joaozinho, 
Γκέν τσογλου, Μακρής, Αλωνεύτης, Εφραίμ , 
Pavlovic.
 Πέρασαν αλλαγή οι Καλογήρου και Σιέλης - Δεν 
αγωνίστηκαν οι Άλεφ, Σόουζα, Αρτυματάς και 
Ζαχίντ - Ντεμπούτο για Πάβλοβιτς.

Σ.Αυγουστή:»Στόχος μας να παρουσια-
στούμε έτοιμοι»
Ο Σωφρόνης Αυγουστή, στην διάσκεψη τύπου που 
έγινε στο Suduva Stadium, μίλησε για τον επικεί-
μενο αγώνα με τη Ζάλγκιρις για τον πρώτο προκρι-
ματικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ,ενώ αναφέρθηκε 
και στον σχεδιασμό της ομάδας του ενόψει της νέας 
σεζόν.
 Εδώ οι δηλώσεις του προπονητή του Απόλλωνα:
 «Θέλουμε να μπούμε με το δεξί, έχουμε να αντιμε-
τωπίσουμε μία ομάδα που πρέπει να είμαστε έτοι-
μοι απέναντί τους. Το πιο σημαντικό είναι να είμα-
στε συγκεντρωμένοι. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρ-
χουν εύκολα παιχνίδια, στόχος μας να παρουσι-
αστούμε έτοιμοι για να βάλουμε τις βάσεις για το 

επόμενο παιχνίδι που θα πραγματοποιηθεί στην 
Λευκωσία. Θα δούμε στην πορεία αν θα είμαστε 
πιο ισχυροί, καταφέραμε να φέρουμε αρκετούς 
και με αυτούς που έμειναν να κάνουμε ένα δυνατό 
σύνολο. Όλοι μαζί να τα καταφέρουμε. Θέλουμε 
να αποφύγουμε τα περσινά λάθη, εύχομαι να απο-
φύγουμε τους τραυματισμούς που είχαμε πέρσι, 
θέλουμε δυνατή έδρα και όλοι μαζί να υλοποιή-
σουμε τους στόχους μας. Φέτος ενισχυθήκαμε σε 
όλες τις θέσεις και πιστεύω θα έχουμε ένα καλό και 
υγιή ανταγωνισμό».

Πάει για το ‘’μπαμ’’ ο ΑΠΟΕΛ με τον 
Σέρβο Σάβιτς!
Ο ΑΠΟΕΛ είναι στην αναζήτηση εύρεσης κεντρι-
κού αμυντικού και θέλει να φέρει παίκτη από το 
πάνω ράφι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως 
της δημοσιότητας, οι γαλαζοκίτρινοι της Λευ-
κωσίας έχουν υποβάλει πρόταση στον Ερυ-
θρό Αστέρα για την απόκτηση του Βούγιαντιν 
Σάβιτς, ο οποίος όμως διατηρεί συμβόλαιο 
μέχρι και το 2022.

Πρόκειται για 29χρονο Σέρβο που κατά το 
παρελθόν έπαιξε και σε Μπορντό, Γουότφορντ και 

άλλες πολλές ομάδες τέτοιου επιπέδου. Τα τελευ-
ταία δύο χρόνια κατέγραψε με τη φανέλα του Ερυ-
θρού Αστέρα 65 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και 
Ευρώπη.
Μένει να δούμε ποια η κατάληξη στο όλο στόρι 
καθώς οι πρωταθλητές μας τον θέλουν και επιθυ-
μούν να τον φέρουν Κύπρο.

Γ ράφουν για οριστικές εξελίξεις με Ζα-
χίντ και Παναθηναϊκό!
Η μη απάντηση από πλευράς ΑΠΟΕΛ στην πρόταση 
δανεισμού του Γκάγιας Ζαχίντ, οδηγεί τον Παναθη-
ναϊκό σε άλλους παίκτες για το κέντρο, με τον Μάρ-
κους Ροντέν να είναι ένας εξ αυτών… 
 Ως γνωστόν, ο Παναθηναϊκός είχε καταθέσει στο 
ΑΠΟΕΛ πρόταση για το δανεισμό του Γκάγιας 
Ζαχίντ, με προθεσμία απάντησης έως και χθες, 
προκειμένου να καλύψει το κενό που έχει προκύ-
ψει στη μεσαία του γραμμή... 
 Δεδομένου, λοιπόν, ότι δεν υπήρξε απάντηση από 
πλευράς κυπριακής ομάδας, οι «πράσινοι» ενη-
μέρωσαν πως σκοπεύουν να προχωρήσουν στις 
επόμενες επιλογές που έχουν για τη συγκεκριμένη 
θέση! 
 Μια από αυτές, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά από 
τον Παναθηναϊκό είναι και ο Μάρκους Ροντέν, με 
τον Σουηδό άσο που είναι ελεύθερος από την Κρο-
τόνε να βρίσκεται στη λίστα του Νίκου Νταμπίζα.

αθλητικά

Νέα φιλική ήττα για τον ΑΠΟΕΛ με 1-4 
απο την Ριέκα

4.200.000 ευρώ είναι το 
χρέος της Ομόνοιας
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αθλητικά

Παναθηναϊκός: Έσκασε η «βόμβα» 
Φριντέτ! 

Η «βόμβα» έσκασε και ο Τζίμερ Φριντέτ απάντησε θετικά στην πρόταση του Παναθηναϊκού 
ΟΠΑΠ και αναμένεται να ντυθεί στα «πράσινα»!  

Ο
ι «πράσινοι» κατάφεραν να αποσπάσουν 
το μεγάλο «ναι» πρόταση που έφτανε τα 
1,75 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο και 
εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου θα γί-

νει κάτοικος ΟΑΚΑ τις δύο επόμενες σεζόν! Αν μη τι 
άλλο το ποσό ήταν ιδιαίτερα μεγάλο για τα δεδομένα 
της εποχής με τους «πράσινους» να κάνουν την μεγά-
λη υπέρβαση προκειμένου να κάνουν δικό τους τον 
μεγάλο «μπόμπερ». 
Το pressing στην πλευρά του παίκτη ήταν πολύ 
μεγάλο από την πλευρά των νταμπλούχων οι οποίοι 
και κατάφεραν να τον πείσουν να αποδεχθεί την πρό-
τασή τους και να... γυρίσει την πλάτη του στα 2,5 εκα-
τομμύρια δολάρια από την Κίνα. Βέβαια είχε επέλθει 
συμφωνία και στην περίπτωση του Γιάνις Στρέλνιεκς 
ωστόσο το «done deal» είχε... χαλάσει την τελευ-
ταία στιγμή! Γι’ αυτόν τον λόγο αν δεν υπογραφούν 
τα συμβόλαια και δεν ανακοινωθεί από την ΚΑΕ 
Παναθηναϊκός, πάντα πρέπει να υπάρχει και 
ενα μικρό (στην προκειμένη περίπτωση 
ίσως και αχρείαστο) παράθυρο.

Παναθηναϊκός: Σειρά παίρ-
νει ο Μπέντιλ
Μετά το «ναι» του Τζίμερ Φριντέτ, ο 
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ κοιτάζει να κλεί-
σει και τις υπόλοιπες υποθέσεις που 
είναι ανοικτές, με πρώτη και καλύτερη 
αυτή του Μπεν Μπέντιλ.
Οι «πράσινοι» έχουν ολοκληρώσει και τη συμ-
φωνία με τον Αμερικανό φόργουορντ /σέντερ, ο 
οποίος θα μετακομίσει από το Περιστέρι στο κλειστό 
του ΟΑΚΑ. 
Μάλιστα την Πέμπτη (11/7) αναμένεται να υπάρξει 
και η επίσημη ανακοίνωση για την απόκτησή του και 
να πάρει θέση στην frontline της ομάδας μαζί με τους 
Ουάιλι (και αυτός θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέ-
ρες), Παπαγιάννη, Τόμας και Μήτογλου. 
Άλλωστε πρόκειται για έναν παίκτη που γνωρίζει 
καλά ο Αργύρης Πεδουλάκης και ήθελε να έχει στο 
«πράσινο» ρόστερ την ερχόμενη σεζόν. Ένας παίκτης 
τον οποίο πιστεύει πολύ και γι’ αυτόν τον λόγο ειση-
γήθηκε την άμεση προσθήκη στην ομάδα. 

AEK: Είπε το «ναι» ο Σαντ-Ρος!
Ο Χάουαρντ Σαντ-Ρος απάντησε θετικά στην πρόταση 
της ΑΕΚ για νέο διετές συμβόλαιο και παραμένει στην 
ομάδα!
H ΑΕΚ είχε κάνει πρόταση για διετές συμβόλαιο στον 
Κουβανό φόργουορντ, με αυξημένες αποδοχές, και ο 

ίδιος είπε το πολυπόθητο «ναι», που περίμεναν μέρες 
τώρα οι άνθρωποι της ομάδας.
Ο Σαντ-Ρος και ο Γιόνας Ματσιούλις αποτελούσαν 
προτεραιότητα της ΑΕΚ από τους παίκτες που βρέθη-
καν στην ομάδα την περσινή σεζόν. Στην περίπτωση 
του πρώτου υπήρξε οριστική συμφωνία, κάτι που 
όπως φαίνεται θα γίνει και με τον δεύτερο, εκτός 
συγκλονιστικού απροόπτου.
Ο 26χρονος παίκτης βοήθησε πολύ με την εμπειρία 
του την «Βασίλισσα» τη χρονιά που ολοκληρώθηκε 
κι έτσι ο Ηλίας Παπαθεοδώρου θα έχει στην διάθεσή 
του ένα... πολυεργαλείο. Το γεγονός ότι αρέσει στον 
παίκτη και η ζωή στην Αθήνα έπαιξε το ρόλο του στην 
απόφασή του.

Πέμπτος ξένος για το Ρέθυμνο
Tην απόκτηση του Ουέσλι Γκόρντον ανακοίνωσε επί-

σημα το Ρέθυμνο.
Ο 25χρονος σέντερ είναι η 5η προσθήκη 

ξένου στην ομάδα, αφού οι Κρητικοί 
έχουν αποκτήσει ακόμα τους Γκάρετ, 
Χότον, Φράνκαμπ και Τέιλορ.
Αναλυτικά:
«Η ΚΑΕ Ρέθυμνο Cretan Kings ανα-
κοινώνει την έναρξη της συνερ-
γασίας με τον καλαθοσφαιριστή 

Wesley Gordon για έναν χρόνο. 
Πρόκειται για έναν παίκτη 25 ετών 

(14/7/1994), έχει ύψος 2.06μ. και θα ενι-
σχύσει την ομάδα μας από τη θέση του σέντερ.

Ο Wesley Gordon γεννήθηκε στις 14 Ιουλίου του 
1994 στο Κολοράντο (Η.Π.Α), έχει ύψος 2.06μ. και 
αγωνίζεται στη θέση του σέντερ.
Την 4ετία 2013-2017 φοίτησε στο πανεπιστήμιου του 
Κολοράντο, αγωνιζόμενος με τους Buffaloes. Η πιο 
παραγωγική του σεζόν ήταν το 2015/16, όπου σε 34 
αγώνες μέτρησε 7.24 πόντους (41.7%διπ., 40%τριπ., 
69%β.), 7.65 ριμπάουντ, 1.32 ασίστ και 2 κοψίματα 
κατά μέσο όρο. Σε σύνολο 131 αναμετρήσεων είχε 
6.64 πόντους (48.4%διπ., 34.8%τριπ., 66.1%β.), 6.73 
ριμπάουντ, 1.34 ασίστ και 1.56 κοψίματα μ.ο. Μάλι-
στα, κατέχει το 2ο καλύτερο ρεκόρ στην ιστορία του 
πανεπιστημίου του Κολοράντο στα κοψίματα, έχοντας 
καταγράψει 204 συνολικά.
Το 2017 πέρασε στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, για 
λογαριασμό της αυστριακής Raiffeisen Furstenfeld 
Panthers. Σε 30 αγώνες αγωνίστηκε σε όλους ως 
βασικός, έχοντας 15.7 πόντους (64.4%διπ., 50%τριπ., 
75%β.), 12.3 ριμπάουντ, 2.8 ασίστ και 2 κοψίματα σε 
35.5 λεπτά συμμετοχής μ.ο.

Οι αποφάσεις του ΕΣΑΚΕ, o 
υποβιβασμός του Ολυμπιακού 
και το πλάνο της διετίας

Ο
λοκληρώθηκε σ τα 
γραφεία του ΕΣΑΚΕ το 
Δ.Σ. όπου επικυρώθη-
κε η βαθμολογία, την 

παραμονή του Λαυρίου και τον 
υποβιβασμό των Ολυμπιακού, 
Κολοσσού ενώ παρουσιάστηκε 
το πλαίσιο στόχων για την επό-
μενη διετία.
Αναλυτικά:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΕΣΑΚΕ στην σημερινή (9/7) συνε-
δρίαση του:
* Επικύρωσε την τελική κατά-
ταξη της Basket League της σεζόν 
2018-19.
* Αποφάσισε σε συνέχεια και 
εκτέλεση της υπ΄ αριθ. 102/23-
5-2019 απόφασης του ΜΔΟ, η 
οποία κατέστη τελεσίδικη δια 
της υπ΄αριθ. 66/28-6-2019 από-
φασης του ΑΣΕΑΔ, ότι υποβι-
βάζονται οι ομάδες που κατέ-
λαβαν την 13η και 14η θέση της 
τελικής βαθμολογικής κατάτα-
ξης του Πρωταθλήματος Α1 Εθνι-
κής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρι-
σης Ανδρών αγωνιστικής περιό-
δου 2018-2019, δηλαδή οι ΚΑΕ 
Κολοσσός Ρόδου και Ολυμπια-
κός.
Επίσης στην διάρκεια της συνε-
δρίασης παρουσιάστηκε το πλαί-
σιο στόχων για την επόμενη διε-
τία (2019-2021) εν όψει των απο-
φάσεων που θα ληφθούν στην 
Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου 
στις 23 Ιουλίου.
Στις δύο εβδομάδες που μεσο-
λαβούν θα εξειδικευτούν μετά 
και τις παρατηρήσεις των ΚΑΕ οι 
στόχοι και οι αποφάσεις υλοποί-
ησης τους ώστε να διαμορφω-
θεί η βέλτιστη στρατηγική που 
θα επαναφέρει την σταθερότητα, 
την κανονικότητα, την οργανω-
τική αναδιάρθρωση, την οικο-
νομική εξυγίανση και την αγωνι-
στική ανάπτυξη για τις επόμενες 
δύο σεζόν.»

Το Λαύριο παραμένει 
στην Α1, αντί του Ολυ-
μπιακού
Το αίτημα του Λαυρίου για ανα-

βαθμολόγηση σ το Δ.Σ. του 
ΕΣΑΚΕ πέρασε και έτσι θα παρα-
μείνει στην Basket League, με τον 
Ολυμπιακό να πέφτει.
Το Λαύριο ζήτησε να γίνει ανα-
βαθμολόγηση, καθώς θεώρησε 
πως ο υποβιβασμός του ήταν 
άδικος (δεν κατέβηκε ο Πανα-
θηναϊκός ΟΠΑΠ στο ματς με την 
Κύμη, με αποτέλεσμα οι Ευβοι-
ώτες να σωθούν και η ομάδα 
του Χρήστου Σερέλη να πέσει) κι 
αυτό έγινε δεκτό.
Μετά από ψηφοφορία, το αίτημα 
του Λαυρίου πέρασε με 10-2 (όχι 
από τον Άρη, λευκό ο Χολαρ-
γός) κι έτσι οι «κουκουβάγιες» 
θα παραμείνουν στην Basket 
League, αντί του Ολυμπιακού.
Η άλλη ομάδα που θα βρεθεί 
στην Α2 είναι ο Κολοσσός Ρόδου, 
ο οποίος, όμως, θα πάρει τη θέση 
του Χολαργού στην μεγάλη κατη-
γορία.

Ολυμπιακός: «Για αυτό 
δεν συμμετέχουμε στις α-
στείες συνεδριάσεις του 
ΕΣΑΚΕ»
Ο Ολυμπιακός απουσίαζε από 
τη συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ και 
οι άνθρωποι της ομάδας έκαναν 
λόγο για «άλλη μια παράνομη 
απόφαση του ΕΣΑΚΕ». 
Συγκεκριμένα οι «ερυθρόλευ-
κοι« σχολίαζαν εντός των τει-
χών της ομάδας ότι ήταν «άλλη 
μια παράνομη απόφαση του 
ΕΣΑΚΕ, η οποία καταδεικνύει το 
τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει 
το ελληνικό μπάσκετ και εξηγεί 
γιατί ο Ολυμπιακός δεν συμμε-
τέχει πλέον σε αυτές τις αστείες 
συνεδριάσεις».

Καλύτερος προπονητής 
της σεζόν ο Γιατράς!
Ο Μάκης Γιατράς αναδείχθηκε 
κορυφαίος προπονητής στην 
Basket League για τη σεζόν 2019-
20, μετά από σχετική ψηφοφορία 
του ΕΣΑΚΕ! «Αφιερώνω το βρα-
βείο σε όλους τους προπονητές 
των τοπικών πρωταθλημάτων», 
σχολίασε ο κόουτς των Πατρινών.
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Ευρωπαϊκή υπέρβαση ή 
ευρωπαϊκός αφανισμός...
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σελ. 65
Το Copa America... σπίτι 
του! σελ. 70


