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Ευγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώ-

στριες,

Γεια σας και χαρά σας. Εύχομαι να σας 

βρίσκω κι αυτήν την εβδομάδα όλους καλά 

και για όσους δεν έφυγαν διακοπές να βρουν 

κάποιον άλλο τρόπο να ξεκουραστούν και να 

γεμίσουν τις «μπαταρίες» τους γιατί η καθημερι-

νότητα μας στην «ρουφιάνα τη ζωή» δυσκολεύει 

και χρειάζονται γερές αντοχές για να προσπερ-

νάς αντίξοες καταστάσεις.

Θέλω να γράψω δύο λόγια με αυτήν την συνή-

θεια; Τρέλα; Ή ότι άλλη λέξη παρόμοια για αυτή 

τη μόδα με το FACEBOOK που έχουν αρκετοί 

συμπατριώτες μας και για να γίνω πιο κατα-

νοητός, εγώ δεν είχα ποτέ αυτό το πράγμα. Το 

FACEBOOK μου το έφτιαξε η συνεργάτιδα μου η 

Χριστιάνα γιατί λέει δεν είναι σωστό στις εποχές 

μας να μην έχω εγώ από αυτό. Δηλαδή, δημι-

ουργήθηκε η σελίδα για να καταλάβω μερικούς 

μήνες μετά ότι υπάρχουν 30-60 συμπατριώ-

τες μου που γράφει κάποιος κάτι, ή βάζει μια 

φωτογραφία και οι υπόλοιποι 40 κάνουν LIKE, 

τους αρέσει δηλαδή αυτό που έβαλε ο συμπα-

τριώτης μας και τον χειροκροτούν. Μετά βάζει ο 

άλλος και πάει λέγοντας και λένε και σε αυτούς 

μπράβο. 

Ειλικρινά, 90% είναι οι ίδιοι συμπατριώτες μας, 

κάπου 50-60 που λένε «μπράβο μεγάλε προ-

χώρα» και άλλα πολλά ο ένας στον άλλο. Τέλος 

πάντων, δεν είναι τίποτα κακό αυτό, αλλά δεν 

έχει μεγάλη ποσότητα ακόλουθων. Πάντως είναι 

κι αυτό μια απασχόληση, που είναι μόδα των 

εποχών και επικοινωνιακό τέχνασμα να προω-

θούν μερικοί τις σκέψεις και τις ιδέες τους. Έχει 

φυσικά και διάφορα ευτράπελα όπως χαρακτη-

ρισμούς, φωτογραφίες, ρητά κι ένα σωρό άλλες 

περιπτώσεις που έχουν τα καλά τους αλλά κι 

άλλα που είναι για κλάματα. 

Ας περνάει καλά λοιπόν, ο καθένας. Όπως τη 

βρίσκει που λένε. Αρκεί να μην ενοχλεί τους 

συμπολίτες του!!!

Θανάσ ης  Κ ουρ τέσ ης
Εκδότης /Παραγωγός

SOCIAL MEDIA…
40 ATOMA ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΚΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ 
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Οργή Ερντογάν για τα F-35: Δεν μπορούν να παραμείνουν 
υγιείς οι σχέσεις με τις ΗΠΑ 

Α
πόλυτα ψυχροπολεμικό είναι το κλίμα α-
νάμεσα σε Ουάσινγκτον και Άγκυρα με τον 
Αμερικανό πρόεδρο να ξεκόβει την πώλη-
ση των μαχητικών F - 35, αφότου η Τουρκία 

εμφανίστηκε αμετακίνητη στο θέμα ακύρωσης της 
αγοράς των ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων 
S - 400.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερν τογάν εξέφρασε, ωστόσο, τη 
«δυσφορία» του για την απόφαση των ΗΠΑ να απο-
κλείσουν την Άγκυρα από το πρόγραμμα παραγωγής 
των μαχητικών αεροσκαφών F-35, σύμφωνα με το 
τουρκικό ειδησεογραφικό κανάλι CNN Turk.
Η δήλωση έγινε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε 
ο Ερντογάν με τον Τζον Μπόλτον, τον σύμβουλο του 
Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για θέματα 
Εθνικής Ασφάλειας.
Η Άγκυρα, πάντως, από την πλευρά τεν τώνει το 
σκοινί της αντιπαράθεσης με την Ουάσινγκτον. Ο 
εκπρόσωπος του Ερντογάν Ιμπραχίμ Καλίν είπε ότι 
οι σχέσεις των δύο χωρών, που είναι σύμμαχοι στο 
ΝΑΤΟ, δεν θα μπορούσαν να παραμείνουν υγιείς με 
τέτοιες μονομερείς αποφάσεις, πρόσθεσε το CNN 
Turk.
Νωρίτερα ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η από-
φαση της Τουρκίας «να αγοράσει το ρωσικό αντιπυ-
ραυλικό σύστημα S-400 καθιστά αδύνατη τη συνεχι-
ζόμενη εμπλοκή της στην παραγωγή των αμερικανι-
κών μαχητικών αεροσκαφών F-35».
«Τα F-35 δεν μπορούν να συνυπάρχουν με μια 
ρωσική πλατφόρμα συγκέντρωσης πληροφοριών 
που θα χρησιμοποιηθεί για να αποκτήσει γνώση των 
προηγμένων δυνατοτήτων» του μαχητικού αεροσκά-
φους, τονίζεται ακόμη στην ανακοίνωση.
Η συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των προ-
ηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-35 θα έχει τερ-
ματιστεί ως τα τέλη του Μαρτίου του 2020, διευκρί-
νισε το βράδυ της Τετάρτης η Έλεν Λορντ, αναπλη-
ρώτρια υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ αρμόδια για 
θέματα προμηθειών.

Η Ρωσία είναι έτοιμη να δώσει μαχητικά 
Su-35 στην Τουρκία
Η ρωσική κρατική εταιρεία Rostec είναι έτοιμη να 
προμηθεύσει την Τουρκία με βομβαρδιστικά μαχη-
τ ικά αεροσκάφη Su-35 σε περίπτωση που υπάρ-
ξει ανάλογο ενδιαφέρον από τουρκικής πλευράς, 
δήλωσε ο πρόεδρος της εταιρείας Σεργκέι Τσεμέζοφ.

«Εάν οι Τούρκοι συνάδελφοι μας εκδηλώσουν επι-
θυμία, είμαστε έτοιμοι να μελετήσουμε την πώληση 
Su-35», φέρεται να δήλωσε ο Τσεμέζοφ.

«Χαστούκι» Τραμπ σε Ερντογάν
Την Τρίτη, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερι-
κών των ΗΠΑ, Μόργκαν Ορτάγκος, είχε δηλώσει ότι 
ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουρ-
γός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο εξετάζουν όλες τ ις 
επιλογές, ως απάντηση στην αγορά από την Τουρκία 
ρωσικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας S-400, 
συμπεριλαμβανομένης της επιβολής κυρώσεων 
βάσει της νομοθεσίας CAATSA.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, 
επίσης την Τρίτη, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του 
υπουργικού συμβουλίου, ότι η Τουρκία έχει παραγ-
γείλει περισσότερα από 100 μαχητικά αεροσκάφη 
F-35, αλλά δεν πρόκειται να παραλάβει το αεροσκά-
φος αυτό, καθώς απέκτησε τα ρωσικά συστήματα 
αεράμυνας S-400.

«Η Τουρκία παρήγγειλε πάνω από 100 αεροσκάφη 
F-35 και είχαν σχέδια να παραγγείλουν περισσότερα, 
αλλά, επειδή έχουν ένα σύστημα πυραύλων που έχει 
κατασκευαστεί στη Ρωσία, απαγορεύεται τώρα να 
αγοράσουν πάνω από 100 αεροπλάνα» ανέφερε ο 
Αμερικανός πρόεδρος, δίνοντας το στίγμα των προ-
θέσεών του.
Ο κ. Τραμπ σημείωσε ότι η Τουρκία προσπάθησε 
να παραγγείλει πυραύλους Patriot που κατασκευ-
άστηκαν στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της θητείας της 
κυβέρνησης Ομπάμα, αλλά το αίτημα της Άγκυρας 
δεν εγκρίθηκε τότε. Δήλωσε επίσης ότι η κυβέρ-
νησή του αποφάσισε να επιτρέψει στην Τουρκία να 
αγοράσει το σύστημα πυραύλων Patriot, όταν δια-
πίστωσε ότι η Άγκυρα εξέτασε την προμήθεια ρωσι-
κών πυραύλων.

State Department: Το πρόγραμμα των F-
35 για την Τουρκία θα έχει τερματιστεί έ-
ως τον Μάρτιο
Η συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των προ-
ηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-35 θα έχει τερ-
ματιστεί ως τα τέλη του Μαρτίου του 2020, διευκρί-
νισε το βράδυ της Τετάρτης η Έλεν Λορντ, αναπλη-
ρώτρια υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ αρμόδια για 
θέματα προμηθειών.
Η Λορντ διαβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον θα μπορέ-
σει να καλύψει τα κενά που θα δημιουργήσει ο απο-
κλεισμός της Άγκυρας από το πρόγραμμα και δεν θα 
υπάρξουν προβλήματα στις παραδόσεις των F-35 
στα κράτη που έχουν ήδη κάνει παραγγελίες.
«Προχωράμε σε έναν πολύ συντεταγμένο τερμα-
τισμό» της τουρκικής συμμετοχής στο πρόγραμμα 
κατασκευής των F-35, ο οποίος θα έχει ολοκληρωθεί 
«τον Μάρτιο του 2020», είπε η Λορντ.
Η αμερικανίδα αξιωματούχος απέφυγε να σχολιά-
σει ερωτηθείσα εάν η Άγκυρα θα μπορούσε να επα-
νενταχθεί στο πρόγραμμα εάν δεν εγκαταστήσει το 
ρωσικό σύστημα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλι-
κής άμυνας S-400.
«Αυτή είναι μια πολύ συγκεκριμένη αντίδραση σε 
μια συγκεκριμένη ενέργεια», δήλωσε ο Ντέιβιν τ 
Τράκτενμπεργκ, αναπληρωτής υφυπουργός Άμυνας 
αρμόδιος για τη χάραξη πολιτικής, διαβεβαιώνοντας 
ταυτόχρονα ότι η αμερικανική κυβέρνηση παραμέ-
νει προσηλωμένη στη στρατηγική σχέση της με την 
Τουρκία.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που 
είχε ο Τούρκος πρόεδρος με τον 
Τζον Μπόλτον, τον σύμβουλο του 
Αμερικανού προέδρου για θέματα 
Εθνικής Ασφάλειας, εξέφρασε τη 
«δυσφορία» του για την απόφαση 
αποκλεισμού της Άγκυρας από το 
πρόγραμμα των F-35
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Αυτή ήταν η αντίδραση του πρώην 
αναπληρωτή υπ. Υγείας όταν ο 
υφυπουργός Εργασίας τον ρώτησε 
«τι έχετε πάθει όλοι και το πήρατε 
προσωπικά;» μετά τη δήλωσή του 
για τις κατσαρίδες στο γραφείο του

Έ
ντονη συζήτηση για τα… κατσαρι-
δοκτόνα είχε ο Νότης Μηταράκης 
με τον Παύλο Πολάκη στο εντευκτή-
ριο του κοινοβουλίου με αφορμή 

τις καταγγελίες του πρώτου πως βρήκε στο 
γραφείο του στο υπουργείο Εργασίας φω-

λιές με κατσαρίδες.
«Έχεις DDT (σ.σ. κατσαριδοκτόνο);» 
ρώτησε με χιουμοριστική διάθεση ο κ. 
Πολάκης τον νέο αναπληρωτή υπουργό 
Εργασίας όταν τον συνάντησε στο εντευ-
κτήριο της Βουλής.
«Μα τι έχετε πάθει όλοι και το πήρατε προ-
σωπικά;» αντέδρασε ο κ. Μηταράκης.
«Ε πώς; Είναι σαν να λες ότι είμαστε βρω-
μιάρηδες. Εσύ δεν έχεις κατσαρίδες στο 
σπίτι σου; Είναι η εποχή που βγαίνουν» 
φέρεται να επέμεινε ο κ. Πολάκης, ο οποίος 
πάντως στην συνέχεια είχε θερμή χειραψία 
με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Το... παράπονο του Πολάκη στον 
Μηταράκη για τις κατσαρίδες: Είναι 
σαν να λες ότι είμαστε βρωμιάρηδες 

Ν. Κεραμέως σε Ιερώνυμο: Θα 
διασφαλίσουμε τα μισθολογικά 
και συνταξιοδοτικά δικαιώματα 
των κληρικών

Τ
ην πόρτα της Αρχιεπισκοπής Αθη-
νών πέρασε η υπουργός Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Νίκη Κερα-
μέως, όπου την υποδέχθηκαν ο 

πρωτοσύγκελος-επίσκοπος Θεσπιών Συ-
μεών και κληρικοί οι οποίοι εν συνεχεία 
την οδήγησαν στον αρχιεπίσκοπο Αθη-
νών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο.
Ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλη-
σίας καλωσόρισε τη νέα υπουργό, στην 
οποία μίλησε γ ια τη χθεσινή συνά-
ντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη, ενώ παράλληλα επισήμανε 
την ανάγκη συνεργασίας Εκκλησίας - 
Πολιτείας.
Εξάλ λου,  η  ανάγκη 
συνεργασίας και η δια-
σφάλιση των υφιστά-
μενων μισθολογ ικών 
δικαιωμάτων των κλη-
ρικών αποτέλεσαν και 
το κύριο θέμα της συνά-
ν τησής τους, γ ια την 
οποία η υπουργός εξέφρασε τη χαρά της.
Επιπρόσθετα, τόνισε ότι «από σήμερα 
ξεκινά η συνεργασία. Υπάρχει κάθε καλή 
θέληση από πλευρά Πολιτείας η συνερ-
γασία αυτή να είναι γόνιμη, εποικοδο-
μητική και στη βάση μιας ειλικρινούς 
σχέσης». Επιπλέον, έκανε γνωστό ότι «η 
πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ξεκι-
νήσει άμεσα η επανέναρξη του διαλό-
γου προκειμένου να συζητήσουμε όλα 
τα ζητήματα μεταξύ Πολιτείας - Εκκλη-
σίας πάντοτε με σεβασμό στους διακρι-
τούς ρόλους».
Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, από την 
πλευρά του, συμπλήρωσε πως η Επι-
τροπή Διαλόγου είχε ασχοληθεί με 
επιτυχία στο παρελθόν με τα εν λόγω 
ζητήματα και «πρέπει να την ενεργο-
ποιήσουμε πάλι κι αν χρειαστεί να τη 
συμπληρώσουμε, γιατί η επιτροπή προ-
λαβαίνει πολλά πράγματα τα οποία πολ-
λές φορές είναι απλά».
Η κ. Κεραμέως απάντησε πως η σχέση 
θα είναι αδιαμεσολάβητη. Υπογράμ-
μισε, μάλιστα, ότι «επιδίωξη της κυβέρ-
νησης είναι η διασφάλιση των υφιστά-
μενων μισθολογικών, ασφαλιστικών και 

συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των κλη-
ρικών».
Την υπουργό Παιδείας συνόδευε ο γενι-
κός γραμματέας Θρησκευμάτων, Γιώρ-
γιος Καλαντζής.

Κεραμέως για το άσυλο: Με τη-
λεφώνημα πολίτη θα μπαίνει η 
αστυνομία στο πανεπιστήμιο
Για τα θέματα της Παιδείας και το φλέγον 
ζήτημα του ασύλου μίλησε η υπουργός 
Παιδείας Νίκη Κεραμέως.
Η Νίκη Κεραμέως μιλώντας στον ΑΝΤ1 
ξεκαθάρισε ότι η αλλαγή στην ώρα προ-

σέλευσης των μαθητών δεν 
αποτελεί προτεραιότητα 
και επανέλαβε ότι το χτύ-
πημα του κουδουνιού θα 
παραμείνει στις 8:15, αφού 
«η εξαγγελία του πρώην 
Υπουργού δεν έχει υλοποι-
ηθεί».
Αναφορικά με το θέμα της 

κατάργησης του πανεπιστημιακού ασύ-
λου, σημείωσε ότι «αν δεν προχωρού-
σαμε θα είχαμε την κοινωνία απέναντί 
μας, γιατί η μεγάλη πλειονότητα συμ-
φωνεί με την κατάργηση του ασύλου».
Η Υπουργός έκανε λόγο για «άσυλο 
εγκληματιών», περιγράφοντας την κατά-
σταση που επικρατεί σήμερα στο χώρο 
των πανεπιστημίων.
«Δε θέλουμε αστυνομοκρατούμενα 
πανεπιστήμια», τόνισε η Ν.Κεραμέως, 
για να συμπληρώσει πως «έχουμε εξαι-
ρετικά ιδρύματα, εξαιρετικούς φοιτη-
τές, εξαιρετικούς καθηγητές και προσω-
πικό, δεν έχουμε το ακαδημαϊκό υγιές 
περιβάλλον, που να τους επιτρέπει να 
κάνουν τη δουλειά τους».
Σχετικά με το πώς θα λειτουργεί η μη 
ύπαρξη του πανεπιστημιακού ασύλου, 
είπε πως «θα ισχύει ό,τι και σε κάθε 
δημόσιο χώρο» της χώρας. Για παρά-
δειγμα, «αν βλέπει ένας φοιτητής να 
χτυπούν άλλον φοιτητή, καλεί την Αστυ-
νομία», δε θα χρειάζεται δηλαδή η 
έγκριση του Πρύτανη και το Συμβου-
λίου για να κληθεί και να παρέμβει η 
Αστυνομία.
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Το Μαξίμου ανακοίνωσε 28 γενικούς και ειδικούς γραμματείς, πολλοί εκ των οποίων προέρχονται από 
τον ιδιωτικό τομέα - Αναλαμβάνουν καθήκοντα από την Τετάρτη

Τ
ους πρώτους 28 Γενικούς και 
Ειδικούς Γραμματείς οι οποί-
οι θα αναλάβουν από αύριο 
κιόλας καθήκοντα στα χαρτο-

φυλάκια του νέου υπουργικού συμ-
βουλίου ανακοινώνει σήμερα η κυ-
βέρνηση.
Πρόκειται για στελέχη που μαζί με 
τους νέους υπουργούς και υφυπουρ-
γούς κάνουν πράξη τη δέσμευση του 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσο-
τάκη για τη διεύρυνση και την ανα-
νέωση του πολιτικού προσωπικού 
της χώρας με πρόσωπα που προέρ-
χονται και από τον ιδιωτικό τομέα 
και δεν έχουν στο παρελθόν ασχο-
ληθεί με την ενεργό πολιτική. Αυτό 
άλλωστε ήταν και ένα από τα κριτή-
ρια του Κυριάκου Μητσοτάκη για 
την επιλογή τους. Οι εξειδικευμένες 
γνώσεις και η πείρα τους στον τομέα 
ευθύνης που αναλαμβάνουν, και όχι 
προφανώς η κομματική τους προέ-
λευση.
Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά 
που ελληνική κυβέρνηση τοποθε-
τεί μέσα σε μόλις 10 μέρες μετά τις 
εθνικές εκλογές, Γενικούς και Ειδι-
κούς Γραμματείς σ τα Υπουργεία, 
καθώς στο παρελθόν χρειάζονταν 
ακόμη και μήνες. Τις αμέσως επό-
μενες μέρες θα ακολουθήσει και η 
ανακοίνωση των υπολοίπων Γενικών 
και Ειδικών Γραμματέων, ο συνολι-
κός αριθμός των οποίων θα μειωθεί 
σε 59 από 93 που ήταν επί της προη-
γούμενης κυβέρνησης.
Όπως έχει επανειλημμένα τονίσει ο 
πρωθυπουργός, βασική προτεραι-
ότητα της κυβέρνησης είναι η άμεση 
εφαρμογή του σχεδίου της για την 
ενίσχυση της ανάπτυξης μέσα από 
την εφαρμογή σειράς μεταρρυθμί-
σεων που έχουν στο επίκεντρο τους 
την βελτίωση της καθημερινότητας 
των πολιτών μέσα από ένα σύγχρονο 
και αποτελεσματικότερο κράτος.
Αναλυτικά οι 28 νέοι Γενικοί Γραμ-
ματείς:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Γενικός Γραμματέας Οικονομικής 

Πολιτικής: Χρήστος Τριαντόπουλος 
Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδι-
ωτικού Χρέους: Φώτης Κουρμούσης 
Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομι-
κής Πολιτικής: Θάνος Πετραλιάς  
Γενική Γραμματέας Φορολογικής 
Πολιτικής και Δημόσιας Περιου-
σίας: Αθηνά Καλύβα 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επεν-
δύσεων και ΕΣΠΑ: Δημήτρης Σκάλ-
κος  
Ειδική Γραμματέας Διαρθρωτικών 
Ταμείων (EKT-ΕΤΠΑ-ΤΣ): Νίκη Δαν-
δόλου
Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επεν-
δύσεων και ΣΔΙΤ: Νίκος Μαντζού-
φας 
Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας: 
Πελοπίδας Καλλίρης 
Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και 

Καταναλωτή: Πάνος Σταμπουλίδης 
Γενικός Γραμματέας Έρευνας και 
Τεχνολογίας: Θανάσης Κυριαζής 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύ-
λου: Πάτροκλος Γεωργιάδης  
Ειδικός Γραμματέας Πρώτης Υποδο-
χής: Μάνος Λογοθέτης 
Γε ν ικός Γραμματέας Δημόσ ιας 
Τάξης: Κωνσταντίνος Τσουβάλας  
Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής 
Πολιτικής: Σοφία Νικολάου 
Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προ-
στασίας: Νίκος Χαρδαλιάς 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 

Πολιτ ικής Προστασίας: Γιώργος 
Μάριος Καραγιάννης 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού: 
Γιώργος Μαυρωτάς  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥ-
ΝΑΣ 
Γενικός Γραμματέας: Αντώνης Οικο-
νόμου 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περι-
βάλλοντος και Υδάτων: Κωνσταντί-
νος Αραβώσης 
Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και 
Αστικού Περιβάλλοντος: Ευθύμιος 
Μπακογιάννης 
Γενική Γραμματέας Ενέργειας και 
Φυσικών Πόρων: Αλεξάνδρα Σδού-
κου 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙ-
ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης και Απλούστευσης Δια-
δικασιών: Λεωνίδας Χριστόπουλος  
Γενικός Γραμματέας Πληροφορια-
κών Συστημάτων: Δημοσθένης Ανα-
γνωστόπουλος 
Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινω-
νιών και Δικτύων: Αντώνης Τζωρ-
τζακάκης  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Γεν ικός Γραμματέας Υποδομών: 
Γιώργος Καραγιάννης 
Γενικός Γραμματέας Μεταφορών: 
Νίκος Σταθόπουλος 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α-
ΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων: Γεώργιος 
Στρατάκος  
Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολι-
τικής και Κοινοτικών Πόρων: Κων-
σταντίνος Μπαγινέτας

Ο Γιώργος Μαυρωτάς από το «Ποτάμι» 
νέος γενικός γραμματέας Αθλητισμού 

Εφορία: Έρχονται 
περισσότερες 
δόσεις για τους 
μικροοφειλέτες 

Μ
είωση του ελάχιστου ποσού δόσης στα 
ρυθμιζόμενα χρέη προς το Δημόσιο, 
δρομολογεί το υπουργείο Οικονομι-
κών, προκειμένου να διευκολυνθεί η 

ένταξη ακόμη περισσότερων οφειλετών στη ρύθ-
μιση.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ποσό της ελάχιστης 
δόσης πληρωμής, για όσους ενταχθούν στη ρύθ-
μιση των 120 δόσεων, θα μειωθεί στα 20 ευρώ, 
από 30 ευρώ που είναι σήμερα. Το επιτόκιο με το 
οποίο επιβαρύνεται η εκάστοτε εναπομένουσα 
οφειλή, σχεδιάζεται να περιορισθεί από 5% σε 3%.

Στο πλαίσιο αυτό, οι οφειλέτες με χρέη έως 3.000 
ευρώ θα μπορούν να φτάσουν έως τις 120 δόσεις, 
θα έχουν μικρότερες και αυξημένες δόσεις απο-
πληρωμής.

Με τον τρόπο αυτό, ευνοούνται οι μικροοφειλέτες, 
κυρίως με οφειλές έως 3.000 ευρώ, για τις οποίες 
οι δόσεις θα εκτείνονται μέχρι και σε 100 δόσεις. 
Δηλαδή:

-Η οφειλή των 3.000 ευρώ, σήμερα εξοφλείται σε 
100 δόσεις (3.000/30 ευρώ) και με το νέο σύστημα 
οι δόσεις θα αυξηθούν σε 120 με το ποσό κάθε 
δόσης να ανέρχεται σε 25 ευρώ.
-Η οφειλή των 2.500 ευρώ, σήμερα εξοφλείται σε 
83 δόσεις των 30,12 ευρώ τον μήνα. Με τη νέα ρύθ-
μιση, οι δόσεις θα αυξηθούν σε 120 και κάθε δόση 
θα είναι 20,83 ευρώ.
-Η οφειλή των 2.000 ευρώ, σήμερα εξοφλείται σε 
66 δόσεις των 30,3 ευρώ. Με τη βελτίωση του πλαι-
σίου, η οφειλή θα εξοφληθεί σε 100 δόσεις των 20 
ευρώ κάθε μία.
-Η οφειλή των 1.500 ευρώ σήμερα ρυθμίζεται 
σε 50 δόσεις των 30 ευρώ. Με το νέο σύστημα, 
ο συγκεκριμένος οφειλέτης, θα μπορεί να ρυθμί-
σει την εξόφληση του χρέους του, σε 75 μηνιαίες 
δόσεις των 20 ευρώ, κάθε μία.
-Η οφειλή των 1.000 ευρώ σήμερα αποπληρώνε-
ται σε 33 δόσεις των 30,3 ευρώ τον μήνα. Με το νέο 
σύστημα η οφειλή των 1.000 ευρώ, θα μπορεί να 
ρυθμιστεί σε 50 δόσεις των 20 ευρώ, κάθε μία.

Επίσης εξετάζονται και παρεμβάσεις στον τρόπο 
υπολογισμού των μηνιαίων δόσεων για τις περι-
πτώσεις κατά τις οποίες υφίστανται οφειλές του 
ίδιου φορολογούμενους σε περισσότερες της μιας 
υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. όπου με το ισχύον καθε-
στώς δεν προβλέπεται άθροιση των οφειλών αλλά 
ξεχωριστή ρύθμιση για κάθε οφειλή με αποτέλεσμα 
να προκύπτει για τον οφειλέτη μικρός αριθμός και 
μεγάλα ποσά δόσεων.
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Ευρεία σύσκεψη υπό τον 
πρωθυπουργό - Ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης έδωσε εντολή να 
προχωρήσουν οι προγραμματισμένες 
από το ΑΣΕΠ προσλήψεις εντός του 
2019, με προτεραιότητα τις 2.450 
θέσεις που αφορούν το υπουργείο 
Υγείας, αλλά και να δρομολογηθούν 
άμεσα 1.500 προσλήψεις 
αστυνομικών - Την Παρασκευή το 
ΚΥΣΕΑ για την επιλογή νέου αρχηγού 
της ΕΛ.ΑΣ.

Ε
υρεία σύσκεψη υπό τον πρωθυ-
πουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, πραγ-
ματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέ-
μπτης στο Μέγαρο Μαξίμου, με α-

ντικείμενο τον προγραμματισμό των προ-
σλήψεων σε Υγεία και Α-
σφάλεια.
Όπως προκύπτει, σ την 
κυβέρνηση είναι αποφα-
σισμένοι να «τρέξουν», 
άμεσα, τ ις προσλήψεις 
νοσηλευτών και αστυνομι-
κών.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν 
οι υπουργοί Χρήστος Στα-
ϊκούρας, Μιχάλης Χρυσο-
χοΐδης, Βασίλης Κικίλιας, Τάκης Θεοδωρι-
κάκος και Θεόδωρος Σκυλακάκης, με θέμα 
τον προγραμματισμό των προσλήψεων στο 
Δημόσιο εντός του προσεχούς εξαμήνου.
Στη σύσκεψη δόθηκαν από τον πρωθυ-
πουργό οι εξής κατευθύνσεις:
- Να προχωρήσουν οι προγραμματισμένες 
από το ΑΣΕΠ προσλήψεις εντός του 2019, με 
προτεραιότητα τις 2.450 θέσεις που αφο-
ρούν το υπουργείο Υγείας.
- Επιπλέον, να δρομολογηθούν άμεσα -και 
να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 
έτους- 1.500 προσλήψεις αστυνομικών 
για την ενίσχυση της ομάδας ΔΙΑΣ και την 
ανασύσταση της ομάδας ΔΕΛΤΑ, όπως είχε 
δεσμευθεί προεκλογικά ο πρωθυπουργός.
Εν τω μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, συνεδρι-
άζει την Παρασκευή το Κυβερνητικό Συμ-
βούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), με 
σκοπό την επιλογή τουτ νέου αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Πιο συγκεκριμένα, 
η ημερήσια διάταξη προβλέπει:
1. Ενημέρωση από τον υπουργό Εθνικής 

Άμυνας
2. Επιλογή ηγεσίας Ελληνικής Αστυνομίας 
(εισηγητής κ. Μιχ. Χρυσοχοΐδης)
3. Ενημέρωση αναφορικά με τη σύσταση 
θέσης συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του 
πρωθυπουργού (εισηγητής κ. Γ. Γεραπετρί-
της).

Σισμανόγλειο: Εξώδικο της Ένω-
σης Νοσηλευτών κατά της διοίκη-
σης
Εξώδικη δήλωση απέστειλε η Ένωση Νοση-
λευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) στη διοίκηση του 
νοσοκομείου «Σισμανόγλειο» για το θέμα 
που ανέκυψε με την απόφαση της διοίκη-
σης να υποχρεώσει τους προϊσταμένους 
νοσηλευτές να συνταγογραφούν ηλεκτρο-
νικά φάρμακα για τους ασθενείς, υπό την 
εποπτεία των διευθυντών γιατρών. Η ΕΝΕ 

αναφέρει πως η από-
φαση της διοίκησης είναι 
παράνομη και καλεί τους 
νοσηλευτές να αρνηθούν 
να την εφαρμόσουν. Επί-
σης, ζητεί από τη διοί-
κηση να εξαιρεθούν οι 
νοσηλευτές από τη διαδι-
κασία της ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης και να 
ανατεθεί αποκλειστικά 

στους γιατρούς.
Η ΕΝΕ επικαλούμενη τη σχετική νομοθεσία 
(Νόμος 3892/2010, άρθρο 3), αναφέρει πως 
«προκύπτει με σαφήνεια και πέραν πάσης 
αμφιβολία ότι η ηλεκτρονική συνταγογρά-
φηση διεκπεραιώνεται από τους ιατρούς, οι 
οποίοι φέρουν και την σχετική ευθύνη για 
την ολοκλήρωση της επίμαχης διαδικασίας. 
Με άλλα λόγια, εκ της κείμενης νομοθεσίας 
ουδόλως προβλέπεται ή επιτρέπεται η καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο ανάμιξη των νοσηλευ-
τών στην ηλεκτρονική καταχώριση συντα-
γών, διαγνώσεων, φαρμάκων και παραπε-
μπτικών, αφού αυτό αποτελεί αποκλειστικό 
έργο των ιατρών».
Επικαλείται επίσης το ΠΔ 351/1989 το οποίο 
περιέχει το πλαίσιο των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων των νοσηλευτών. «Ομοίως 
συνάγεται, ότι μεταξύ των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων των νοσηλευτών δεν συγκα-
ταλέγεται οποιαδήποτε μορφή συνταγογρά-
φησης, ηλεκτρονική ή μη» επισημαίνεται 
στην εξώδικη δήλωση.

Μαξίμου: Προχωρούν οι 
προσλήψεις νοσηλευτών και 
αστυνομικών 

«Βουτιά» 15 μονάδων βάσης για τον ελληνικό τίτλο - Πτώση 7,85% και 
στο 5ετές - Στο επίκεντρο οι συναντήσεις της νέας κυβέρνησης με τους 
εκπροσώπους των θεσμών

«Βουτιά» στις αποδόσεις των 
ελληνικών ομολόγων - Στο 
2,08% το 10ετές 

Β
ουτιά καταγράφουν οι απο-
δόσεις των ελληνικών ομολό-
γων την Πέμπτη, με το βλέμ-
μα της αγοράς να στρέφεται 

στις συναντήσεις της νέας κυβέρνη-
σης με τους εκπροσώπους των θε-
σμών που βρίσκονται στην Αθήνα ε-
νόψει του συνεδρίου του Economist.
Το 10 ε τ έ ς  ομόλογο κα ταγράφε ι 
πτώση 15 μονάδων βάσης, με την 
απόδοση να διαμορφώνε ται σ το 
2,08%.
Μεγάλη πτώση καταγράφει και το 
ε λ λην ικό 5ε τ έ ς,  η απόδοση του 
οποίου υποχωρεί κατά 7,85%, σ το 
1,1%.
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρ-
νησης έχει ανοίξει τα χαρτιά του και 
έχει δώσει σ τους τεχνοκράτες των 
δανεισ τών τα απαραίτητα σ τοιχεία 
για το σύνολο των παρεμβάσεων που 
σχεδιάζει. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
οι εκπρόσωποι των θεσμών αναμέ-
νεται να εκφράσουν τις θέσεις τους 
μέσα στις επόμενες 4-5 ημέρες.
Όπως έγραφε νωρίτερα και το πρα-
κτορείο Bloomberg, εάν παρατηρή-
σει κανείς την Ελλάδα, την πρωταγω-

νίστρια της κρίσης του ευρώ, όπου οι 
αποδόσεις των 10 ετών έφτασαν το 
40% το Μάρτιο του 2012 όταν υπήρχε 
μια προσωρινή κυβέρνηση μετά την 
παραίτηση του Γιώργου Παπανδρέου 
ως πρωθυπουργού (σημειώνεται ότι 
ο ίδιος ρητόρευε στις Κάννες λίγες 
μέρες πριν παραιτηθεί).
Την Τρίτη, μόλις εννέα ημέρες μετά 
την ανάληψη της πρωθυπουργίας εκ 
μέρους του Κυριάκου Μητσοτάκη 
από τον Αλέξη Τσ ίπρα, τον πρόε-
δρο του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνησή του 
της Νέας Δημοκρατίας πούλησε 7ετή 
ομόλογα με επιτόκιο κάτω του 2%. 
Το 10ετές ομόλογο της Ελλάδας απο-
δίδει τώρα 2,08%, κάτι που ελάχι-
στα υπερβαίνει το αμερικανικό αντί-
στοιχο που αποτελεί σημείο αναφο-
ράς (2,05%), παρόλο που η Ευρωπα-
ϊκή Κεντρική Τράπεζα εισήγαγε αρνη-
τικά επιτόκια νωρίτερα.
Την ίδια στιγμή, σελίδα και επίπεδα 
αλλάζει και το χρηματιστήριο, καθώς 
απομακρύνεται απο τ ις 860 μονά-
δες σημειώνοντας νέα άνοδο 0,85%, 
φανερώνοντας ότι η τάση στο χρημα-
τιστήριο έχει αλλάξει οριστικά.
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Ανοίγει ο δρόμος για τα έργα στην 
ευρύτερη περιοχή του Ελληνικού, 
ύψους έξι δισ. ευρώ, που θα 
υλοποιηθούν από επενδυτικό σχήμα 
υπό την εταιρεία Lamda Development 
- Στο πλαίσιο του Συντάγματος οι 
ουρανοξύστες - Το σκεπτικό της 
απόφασης του ΣτΕ

Τ
ο «πράσινο φως» άναψε την Τρίτη η Ο-
λομέλεια του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας για την επένδυση στο Ελληνικό 
Αττικής και ειδικότερα για τα έργα που 

πρόκειται να κατασκευαστούν, στο λεγόμενο 
μητροπολιτικό πάρκο Ελληνικού-Αγίου Κο-
σμά.
Τα έργα στην ευρύτερη περιοχή του Ελληνι-
κού, ύψους έξι δισ. ευρώ θα υλοποιηθούν 
από επενδυτικό σχήμα υπό την εταιρεία 
Lamda Development, συμφερόντων του Ομί-
λου Λάτση.
Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού 
Δικαστηρίου με δύο αποφάσεις της (1305και 
1306/2019) απέρριψε τις αιτήσεις ακύρωσης 
που είχαν συζητηθεί την 7η Δεκεμβρίου 2018.
Με τις αιτήσεις οι 550 περίπου κάτοικοι 
της περιοχής του Ελληνικού (Κάτω και Άνω 
Ελληνικό, Άγιος Κοσμάς, Αργυρούπολης και 
όμοροι Δήμοι), όπως και νομικά πρόσωπα 
(Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώ-
σεων, Οικολογική Συνεργασία, Πανελλήνια 
Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων, 
Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση WWF Ελλάς, 
Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης) κ.λπ. 
ζητούσαν να ακυρωθεί το από 28.2.2018 
Προεδρικό διάταγμα για την “Έγκριση του 
σχεδίου ολοκληρωμένης ανάπτυξης (ΣΟΑ) 
του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – 
Αγίου Κοσμά, συνολικής εκτάσεως 6.008.076 
τ.μ.
Επίσης, με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα εγκρί-
θηκαν οι κατευθύνσεις και οι όροι για την 
προστασία του περιβάλλοντος και όροι για 
την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
επικυρώθηκαν δε οι οριογραμμές των διαρ-
ρεόντων την περιοχή ρεμάτων.
Υπενθυμίζεται, ότι παρέμβαση υπέρ του επί-
μαχου Προεδρικού Διατάγματος έκαναν το 
ΤΑΙΠΕΔ, οι εταιρείες Ελληνικό Α.Ε., Helliniko 
global, κ.λπ. Η Ολομέλεια του ΣτΕ με πρόε-
δρο την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου και 
εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Χρήστο 

Ντουχάνη απέρριψαν τις αιτήσεις ακυρώ-
σεως.

Στο πλαίσιο του Συντάγματος οι ου-
ρανοξύστες
Με τις αιτήσεις ακύρωσης οι κάτοικοι κ.λπ. 
ζητούσαν, μεταξύ των άλλων, να ακυρωθεί 
του επίμαχο Προεδρικό Διάταγμα κατά το 
σκέλος εκείνο που προβλέπει την τοποθέτηση 
6 υψηλών κτιρίων (ουρανοξύστες), ειδικής 
αρχιτεκτονικής σχεδίασης, μέγιστου ύψους 
200 μέτρων, που γίνονται αντιληπτά ως τοπό-
σημα (landmarks). Το ΣτΕ, ερμηνεύοντας τις 
σχετικές διατάξεις του ν. 4062/2012 έκρινε, 
αφενός ότι ο αριθμός των 6 ειδικών κτιρίων 
είναι εύλογος προκειμένου αυτά να επιτελέ-
σουν την αρχιτεκτονική τους λειτουργία ως 
τοποσήμων και, αφετέρου, ότι από τις συνο-
δευτικές του σχεδίου αρχιτεκτονικές μελέτες 
θα εξαρτηθεί αν θα εξαντληθεί το μέγιστο 
προβλεπόμενο ύψος των 200 μ.
Περαιτέρω κρίθηκε ότι καμία από τις νομο-
θετικές διατάξεις με τις οποίες κυρώθηκε η 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση της Φλωρεντίας για 
το τοπίο, και το άρθρο 22 του ν. 4277/2014 
(νόμος για ΡΣΑ), δεν υπάγει στην αρμοδιότητα 
της αρχαιολογικής αρχής την έγκριση χωρικού 
σχεδίου για λόγους προστασίας του τοπίου.
Συνεπώς, αποφάνθηκαν οι σύμβουλοι Επι-
κρατείας, «είναι απορριπτέοι οι λόγοι ακυ-
ρώσεως, σύμφωνα με τους οποίους η πρό-
βλεψη των συγκεκριμένων υψών κτιρίων είναι 
αντίθετη με τη συνταγματική επιταγή (άρθρο 
24 παρ. 1 Συντ.) της προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος, μέρος του οποίου αποτελεί το 
τοπίο και, εν προκειμένω, το αττικό, καθώς και 
ο λόγος ότι μη νομίμως εκδόθηκε το διάταγμα 
χωρίς την έγκριση της ΥΠΠΟ», ενώ ως προς 
το ζήτημα αυτό διατυπώθηκε μειοψηφούσα 
άποψη από εννέα συμβούλους Επικρατείας.
Ακόμη, έκρινε η Ολομέλεια του ΣτΕ ότι το επί-
μαχο Προεδρικό Διάταγμα δεν παραβιάζο-
νται οι συνταγματικές επιταγές του άρθρου 
24 για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 
που έχει αναχθεί σε συνταγματικά προστα-
τευόμενη αξία.
Τέλος, απορρίπτονται οι ισχυρισμοί των προ-
σφευγόντων ότι το σχέδιο επιφέρει υποβάθ-
μιση του περιβάλλοντος και επιδείνωση των 
συνθηκών διαβίωσης στις όμορες περιοχές. 
Ως προς το τελευταίο διατυπώθηκε μειοψηφία 
10 συμβούλων Επικρατείας ειδικά ως προς το 
παράκτιο μέτωπο της επίμαχης έκτασης.

Συμβούλιο της Επικρατείας: 
«Πράσινο φως» για την 
επένδυση στο Ελληνικό 

επικαιρότητα

Μητσοτάκης για την Υγεία: 
Στόχος μας η βελτίωση της 
καθημερινότητας των ασθενών

Α
πό στοχευμένες, χειρουργικές 
παρεμβάσεις για την ανακούφιση 
των ασθενών και τη βελτίωση της 
δύσκολης καθημερινότητας τους 

μεσα στο σύστημα δημόσιας υγείας θα ξε-
κινήσει η υλοποίηση του κυβερνητικού έρ-
γου στο ευαίσθητο αυτο πεδίο, υπογράμμι-
σε ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτά-
κης, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης 
του στο υπουργείο Υγείας, το μεσημέρι της 
Τρίτης.
Μια επίσκεψη η οποία είχε χαρακτηρι-
στικά...βρετανικής ακρίβειας καθώς ο 
Πρωθυπουργός έφτασε ακριβώς στη μια 
το μεσημέρι, όπως όριζε το προγραμμα, 
στην Αριστοτέλους, όπου ήδη τον περί-
μεναν, έξω απο την είσοδο, στη σκάλα ο 
υπουργός Βασίλης Κικί-
λιας και ο υφυπουργός 
Βασιλης Κοντοζαμάνης. 
Ηταν μια ζεστή υποδοχή, 
με δυνατές χειραψίες και 
ασπασμούς μεταξύ του 
Πρωθυπουργού και της 
ηγεσίας του υπουργείου 
Υγείας, η οποία μάλιστα 
συνεχίστηκε και μέσα στο κτήριο οπου 
εργαζόμενοι τους χειροκρότησαν.  Στη 
συνέχεια ανέβηκαν στον δεύτερο όροφο 
στο γραφείο του κ. Κικίλια. Ο Πρωθυπουρ-
γός συνοδευόταν απο τον κυβερνητικό 
εκπρόσωπο, Στέλιο Πέτσα και τον υπουργό 
Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη.
Δίνοντας από την πλευρά του και ο υπουρ-
γός Υγείας το στίγμα και το περιεχόμενο 
αυτής της επίσκεψης, ευχαρίστησε τον 
κ. Μητσοτάκη για την παρουσία του στο 
υπουργείο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως 
«ευχαριστούμε τον Πρωθυπουργό για τη 
σημερινή επίσκεψη γιατί αυτή αποτυπώ-
νει μια πραγματικότητα, πως ένα μεγάλο 
κομμάτι του κυβερνητικού έργου στο-
χεύει στον άνθρωπο. Κι εμείς δεσμευόμα-
στε πως με μικρά σταθερά βήματα αυτό το 
υπουργείο από υπουργείο απόγνωσης θα 
το μετατρέψουμε σε υπουργείο ελπίδας!».
Ο υπουργός πρόσθεσε ακόμη πως έγινε 
μια εκτενής ενημέρωση στον Πρωθυ-
πουργό για τα προβλήματα στον χώρο της 
υγείας - είναι ενδεικτικό πως η συνάντηση 
εργασίας διήρκεσε μία ώρα και 15 λεπτά- 
και κάνοντας εναν μικρό απολογισμό είπε: 
«ενημερώσαμε αναλυτικά για τα προβλή-

ματα αλλά ενημερώσαμε και για τις δυνα-
τότητες που υπάρχουν για την επίλυσή 
τους».
Προβληματισμένος για τα μείζονα θέματα 
της δημόσιας υγείας αλλά και ικανοποιη-
μένος για τις λύσεις που υπάρχουν εμφα-
νίστηκε ο κ. Μητσοτάκης. «Συνεχίζω τον 
κύκλο των επίσκεψεων μου στα υπουρ-
γεία με αυτό, που καλύπτει τον κρίσιμο 
κλάδο της δημόσιας υγείας» είπε ο Πρω-
θυπουργός, δείχνοντας ουσιαστικα πόσο 
ψηλά είναι στην κυβερνητική ατζέντα ο 
χώρος της υγείας, αφού ειναι το τρίτο κατα 
σειρά υπουργείο που επισκέφθηκε, μετα τα 
υπουργεία Παιδείας και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης.
«Θέσαμε το πλαίσιο των άμεσων δράσεων 

που θα αφορούν την καθη-
μερινότητα των ασθενών, 
όπως πχ των ογκολογικών 
ασθενών που ταλαιπωρού-
νται στις ουρές της ντροπής 
στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ 
ή περιμένοντας να υποβλη-
θούν σε ακτινοθεραπείες. Στο 
ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και ο 

προγραμματισμός μας για προσλήψεις στο 
νοσηλευτικό κλάδο. Έλαβα τις διαβεβαιώ-
σεις ότι το σύστημα υγείας θα εχει σύντομα 
τον ικανό αριθμό νοσηλευτών που θα 
καλύψουν καίρια κενά όπως στις Μονάδες 
εντατικής θεραπείας» περίγραψε ο Πρωθυ-
πουργός τις κινήσεις που δρομολογούνται.
Διαβεβαίωσε πως θα ακολουθηθεί μια 
τολμηρή και καινοτόμα πολιτική πρόλη-
ψης για τους πολίτες ενώ έδωσε έμφαση 
και στην στήριξη της Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας (ΠΦΥ) προκειμένου, όπως 
ειπε χαρακτηριστικά, να μη σπεύδουν οι 
πολίτες στα νοσοκομεια με το παραμικρό 
πρόβλημα υγείας. Άλλωστε οι πρόσφατες 
επισκέψεις του υπουργού Υγείας σε εφη-
μερεύοντα νοσοκομεία αποτύπωσαν ξεκά-
θαρα αυτην την κατασταση.
Κλείνοντας ο Πρωθυπουργός τόνιςε πως 
«επιθυμώ να μεταφέρω την εμπιστοσύνη 
μου σε όλους τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ 
διότι γνωρίζουμε ότι καταβάλλοιυν μια 
υπεράνθρωπη προσπάθεια. Θέλω να τους 
πω ότι τοιυς χρειαζόμαστε μαζί μας σε 
αυτες τις μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζουμε. 
Ετοιμάζουμε ενα τολμηρό άλμα προς όφε-
λος των πολιτών» κατέληξε.
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Νεύρα και μουρμούρα στην 
κοινοβουλευτική ομάδα του 
ΣΥΡΙΖΑ από την απόφαση Τσίπρα 
να προχωρήσει σε αρχηγοκεντρικό 
κόμμα

Π
ολλά νεύρα είχαν στη χθεσινή 
κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, καθώς τα έδρανα της αντι-
πολίτευσης πέφτουν μάλλον… 

«βαριά» για αρκετά στελέχη του. Το γεγο-
νός μάλιστα ότι πολλά στελέχη της κίνη-
σης των «53», απέτυχαν να επανεκλεγούν 
ή να εκλεγούν βουλευτές στις 7 Ιουλίου και 
τώρα βλέπουν πασοκογενείς παράγοντες 
να κοσμούν την κοινοβουλευτική ομάδα 
του κόμματος, διαμορφώνει μία μάλλον 
εκρηκτική κατάσταση στο εσωτερικό του 
ΣΥΡΙΖΑ. Ο δε φόβος ότι ο Αλέξης Τσίπρας 
προετοιμάζει τη δημιουργία ενός αρχηγο-
κεντρικού κόμματος, μέσω της ανασυγκρό-
τησης του ευρύτερου προοδευτικού πόλου 
εκνευρίζει ακόμη περισσότερο την αριστε-
ρή πτέρυγα.
Στη χθεσινή συνεδρίαση λοιπόν της ΚΟ, 
όταν ο κ. Τσίπρας ολοκλήρωσε την ομιλία 
του, αφήνοντας μία πικρή γεύση σε πολ-
λούς, καθότι φαίνεται να αλλάζουν πολλά 
στις εσωκομματικές ισορροπίες, άρχισε 
μία άνευ προηγουμένου μουρμούρα. Πιο 
ενοχλημένος απ’ όλους ήταν ο Ευκλείδης 
Τσακαλώτος, ο οποίος φάνηκε να θεωρεί 
περιττές τις ομιλίες βουλευτών, με δεδο-
μένο ότι ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε τις επι-
λογές για τα πρόσωπα, που θα στελεχώ-
σουν τη νέα ομάδα κρούσης του κόμματος 
στη Βουλή.
«Και τι να πούμε; Με ποια ατζέντα θα συζη-
τήσουμε αφού δεν υπάρχει ατζέντα;» ακού-
στηκε να λέει, προκαλώντας χάος στην 
αίθουσα.
Κάποια στιγμή ένας βουλευτής κάλεσε, με 
έναν αμφίσημο έως ειρωνικό τρόπο τον 
κ. Τσίπρα να… μιλήσει δυνατότερα για να 
ακούγεται!
Και εκεί έγινε η έκρηξη του αρχηγού του 
ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αντέδρασε περίπου 
με… γαλλικά, λέγοντας «άντε μην τα πάρω 
στο κρανίο. Και ατζέντα έχουμε και πρό-
γραμμα».
Η ατμόσφαιρα στο μεταξύ είχε επιβαρυν-
θεί από την απόφαση της ηγεσίας να υπο-
χρεώσει τους βουλευτές να παραχωρή-
σουν στο κόμμα τον έναν από τους επιστη-
μονικούς συνεργάτες που έχουν στα γρα-

φεία τους.
Γκρίνια υπήρξε και για την υποχρέωση των 
βουλευτών να δίνουν στο κόμμα ένα μέρος 
της βουλευτικής τους αποζημίωσης. Επί 
διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η υποχρέωση είχε 
χαλαρώσει, αλλά τώρα η Κουμουνδούρου 
δείχνει να είναι πιο αυστηρή.

Φάμελλος: Δεν υπήρξε ένταση
Το κλίμα έντασης διέψευσε, πάντως, μιλώ-
ντας στην τηλεόραση του Σκάι ο πρώην 
υπουργός Σωκράτης Φάμελλος.
«Δεν έγινε κριτική και δεν απάντησε σε 
κριτική ο Αλέξης Τσίπρας», δήλωσε ο κ. 
Φάμελλος κληθείς να απαντήσει για το 
εκρηκτικό του κλίματος στην Κ.Ο. του 
ΣΥΡΙΖΑ και τη διαφωνία του προέδρου του 
κόμματος με τον τέως υπουργό. «Απλά ένα 
τμήμα της αίθουσας ζήτησε να μιλάει από 
την άλλη πλευρά του μικροφώνου γιατί δεν 
ακουγόταν», ανέφερε μεταξύ άλλων και 
πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, 
εξάλλου αν δείτε το σύνολο των τοποθετή-
σεων σας βεβαιώνω ότι δεν υπήρχε τέτοιο 
κλίμα στην Κ.Ο.».

ΣΥΡΙΖΑ για Άνθιμο: Να ανακλη-
θεί η ανακήρυξή του ως επίτιμου 
διδάκτορα του ΑΠΘ
Την ανάκληση εκ μέρους των πρυτανι-
κών αρχών του ΑΠΘ της ανακήρυξης του 
μητροπολίτη Άνθιμου σε επίτιμο διδά-
κτορα του τμήματος Ποιμαντικής και Κοι-
νωνικής Θεολογίας ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Θεσσα-
λονίκης με ανακοίνωσή του.
«Μαύρη σελίδα για την ιστορία του ΑΠΘ 
αποτελεί η εν κρυπτώ ανακήρυξη του 
μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κ.κ. Άνθιμου σε 
επίτιμο διδάκτορα στο τμήμα Ποιμαντικής 
και Κοινωνικής Θεολογίας», αναφέρει στην 
ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνει:
«Οι σκοταδιστικές και μισαλλόδοξες από-
ψεις του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης δε 
συνάδουν με την ιδιότητα του μέλους της 
ακαδημαϊκής κοινότητας και του Πανεπι-
στημίου, ενός κατεξοχήν χώρου δημοκρα-
τίας και ελεύθερης διακίνησης ιδεών. Ο 
κομματικός πρύτανης της ΝΔ που έκλεισε 
το Πανεπιστήμιο επειδή θα επισκέπτο-
νταν την πόλη ο πρωθυπουργός της χώρας 
φέρει ακέραια την ευθύνη για την τελε-
τή-παρωδία. Ο ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης 
θεωρεί προκλητική την αναγόρευσή του 
κ.κ. Άνθιμου και καλεί τις πρυτανικές αρχές 
να ανακαλέσουν την απόφασή τους ώστε 
να διαφυλάξουν το κύρος του ΑΠΘ».

Η ατάκα της ορκωμοσίας: Κοιτάω 
δεξιά, κοιτάω αριστερά, παντού 
ΠΑΣΟΚ

Τ
ην καλύτερη ατάκα της ορκω-
μοσίας, φέρεται να έχει συ-
νεισφέρει ο βουλευτής Αρ-
καδίας του Κινήματος Αλλα-

γής, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.
 «Κοιτάω δεξιά, κοιτάω αριστερά και 
βλέπω ΠΑΣΟΚους. Μόνο εμείς στο 
ΚΙΝΑΛ έχουμε λίγους» είπε ο Οδυσ-
σέας Κωνσταντινόπουλος σε συζή-
τηση που είχε με τον πρώην πρωθυ-
πουργό Αντώνη Σαμαρά. 
Δεν έχει και άδικο ο βουλευτής του 
Κινήματος Αλλαγής, καθώς πράγ-
ματι σ τον ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν οι 
ΠΑΣΟΚογενείς: Μαριλίζα Ξενογιαν-
νακοπούλου, Νίνα Κασιμάτη, Γιάν-
νης Ραγκούσης, Θάνος ΜωραΙτης, 
Χρήστος Σπίρτζης και Θεοδώρα Τζά-
κρη.
Πρώην «πράσινοι» υπάρχουν όμως 
και στην πλευρά των κυβερνητικών 
εδράνων, με τους Μιχάλη Χρυσοχο-
ΐδη, Λίνα Μενδώνη και Γιώργο Πιερ-
ρακάκη να προέρχονται επίσης όλοι 
από το ΠΑΣΟΚ.

ΚΙΝΑΛ για κυβέρνηση: Να ξε-
καθαρίσει τις προθέσεις της για 
το ασφαλιστικό
Το Κίνημα Αλλαγής καλεί την κυβέρνηση 
να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της για το 
ασφαλιστικό με αφορμή «αποκαλυπτι-
κές», όπως αναφέρει ανακοίνωση του 
γραφείου Τύπου του κόμματος «δηλώ-
σεις κυβερνητικών βουλευτών, για τις 
προθέσεις της κυβέρνησης για τη μετα-
τροπή του ασφαλιστικού συστήματος σε 
κεφαλαιοποιητικό για κύρια και επικου-
ρική σύνταξη για τους νέους εργαζόμε-
νους».
Το ΚΙΝΑΛ υπογραμμίζει ότι θα είναι απέ-
ναντι σε οποιαδήποτε επιλογή, η οποία 
οδηγεί στην περαιτέρω αποδόμηση 
του δημόσιου χαρακτήρα της ασφάλι-
σης. «Έχουμε τονίσει την ανάγκη ριζικής 
αλλαγής του νόμου Κατρούγκαλου και 
έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες τρο-
πολογίες στην προηγούμενη Βουλή σε 
αυτήν την κατεύθυνση, τις οποίες θα επα-
ναφέρουμε και στη νέα Βουλή», αναφέ-
ρει η ανακοίνωση του ΚΙΝΑΛ.

επικαιρότητα

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

Στουρνάρας: Θα εισηγηθώ την πλήρη 
άρση των capital controls

Την πρόθεσή του να εισηγηθεί την 
πλήρη κατάργηση των capital 
controls αποκάλυψε ο Γιάννης Στουρ-
νάρας μετά τη συναντησή του με τον 

Κυριάκο Μητσοτάκη.
Στη συνάντηση του πρωθυπουργού κ. 
Μητσοτάκη με τον διοικητή της ΤτΕ κ. Στουρ-
νάρα, συζητήθηκαν οι ευρύτερες εξελίξεις 
στην οικονομία και το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες 
δόθηκε έμφαση στις θετικές προσδοκίες των 
διεθνών αγορών για την ελληνική οικονο-
μία με τη νέα διακυβέρνηση, γεγονός που 
αποτυπώνεται τόσο στη σημαντική βελτί-
ωση του κόστους δανεισμού της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, όσο και στην ψήφο εμπιστο-
σύνης των διεθνών επενδυτών για χρεό-
γραφα που εκδόθηκαν από συστημικές τρά-
πεζες, όπως η Τράπεζα Πειραιώς (ομόλογο 
400 εκατ. ευρώ) και η Εθνική Τράπεζα (ομό-
λογο 400 εκατ. ευρώ) με χαμηλό επιτόκιο. 
Σε δήλωσή του ο κ.Στουρνάρας είπε πως 
είναι ιδιαίτερα χαρούμενος που επισκέ-

φθηκε το Μέγαρο Μαξίμου μετά απο 3,5 
χρόνια. Όπως ανέφερε για το χρηματοπι-
στωτικό σύστημα, όλα τα «όπλα» είναι στο 
τραπέζι προσθέτοντας πως η χώρα χρειάζε-
ται δημοσιονομικό χώρο για να κάνει μεταρ-
ρυθμισεις. Σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα το 
πρωτογενές πλεόνασμα είναι στο 2,9% ένα-
ντι στόχου 3,5%, δήλωσε όμως πως δεν ανη-
συχεί καθώς ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί 
με ενίσχυση της ανάπτυξης. Αναφερόμενος 
στα κόκκινα δάνεια είπε πως και οι δύο προ-
τάσεις που έχουν κατατεθεί μπορούν να υλο-
ποιηθούν.
Κοινό συμπέρασμα υπήρξε, σύμφωνα με το 
Μαξίμου, τόσο στο γεγονός ότι οι μεταρρυθ-
μιστικές πολιτικές που προωθεί η κυβέρνηση 
φέρνουν ισχυρότερη ανάπτυξη και δημιουρ-
γούν επιπλέον δημοσιονομικό χώρο για την 
υλοποίηση του προγράμματός της, αλλά και 
ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει συνδυαστικά 
τις προτάσεις της Τραπέζας της Ελλάδος και του 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος των «κόκ-
κινων» δανείων.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Με ανεκπλήρωτο τον 
πόθο της επιστροφής 
στην κατεχόμενη πόλη 

του την Αμμόχωστο απεβίωσε 
ξαφνικά ο Αλέξης Γαλανός ενώ 
βρισκόταν στην Ελλάδα για δια-
κοπές. Ο δήμαρχος της κατεχόμε-
νης πόλης μόλις λίγες μέρες πριν 
είχε ηγηθεί στη Λευκωσία εκδή-
λωσης για επιστροφή της Αμμο-
χώστου, μετά τις τελευταίες ενέρ-
γειες του κατοχικού καθεστώτος 
στα Βαρώσια.
Ο Αλέξης Γαλανός απεβίωσε ξαφ-
νικά σε ηλικία 78 ετών. Ο θάνατος 
τον βρήκε ενώ βρισκόταν στη Κω 
για ολιγοήμερες διακοπές με τη 
σύζυγό του Αλεξάνδρα.
Θλίψη εκφράζουν Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας και Πρόεδρος της 
Βουλής για τον Α. Γαλανό
«Είναι με βαθιά θλίψη που πλη-
ροφορήθηκα τον αδόκητο 
θάνατο του  Δημάρχου Αμμο-
χώστου και πρώην Προέδρου 
της Βουλής, Αλέξη Γαλανού, ενός 
αγαπημένου φίλου» αναφέρει 
σε γραπτή του δήλωση ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας Νίκος Ανα-
στασιάδης, λέγοντας ότι ο Αλέ-
ξης Γαλανός υπήρξε ένας διακε-
κριμένος πολιτικός της Κύπρου, 
ο οποίος στη μακρά κοινοβου-
λευτική παρουσία του που επι-
στεγάστηκε με την Προεδρία της 
Βουλής, ήταν πάντοτε ευθύς και 
μαχητικός, με κριτήριο την αγάπη 
του για την πατρίδα.
«Δίκαια ο Αλέξης Γαλανός έχαιρε 
εκτίμησης, όχι μόνο μεταξύ των 
ψηφοφόρων του, αλλά και ευρύ-
τερα μεταξύ του συνόλου των 
πολιτών», πρόσθεσε ο Πρό-
εδρος, Νίκος Αναστασιάδης 
σημειώνοντας ότι τα τελευταία 
χρόνια, από τη θέση του Δημάρ-
χου Αμμοχώστου με αφοσίωση 
έδειξε και αφήνει ως παρακατα-
θήκη, την επίμονη προσπάθεια 
για την επιστροφή της αγαπημέ-
νης του πόλης, και για την επί-
λυση του Κυπριακού.
«Εκ μέρους της Κυβέρνησης και 
του ιδίου εκφράζω ειλικρινή συλ-
λυπητήρια προς τη σύζυγό του 
Αλεξάνδρα και όλη την οικογέ-
νεια του εκλιπόντος».

Πέθανε ξαφνικά 
ο Αλέξης Γαλανός 
με ανεκπλήρωτο 
τον πόθο της 
επιστροφής 

Σε νέα εποχή μπαίνει ο 
αγροτικός τομέας της 
Κύπρου, όπως δήλωσε από 
τις Βρυξέλλες ο Υπουργός 
Γεωργίας Κώστας Καδής, 
αναφερόμενος στην 
έγκριση από τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων 
της μεταρρύθμισης του 
συστήματος αγροτικής 
ασφάλισης.

Π
ρόκειται για μια από τις 
σημαντικότερες μεταρ-
ρυθμίσεις, μία μεταρ-
ρύθμιση η οποία συζη-

τείται για πολλά χρόνια που έρ-
χεται να διορθώσει στρεβλώσεις 
του υφιστάμενου συστήματος, το 
οποίο κατά γενική ομολογία έχει 
κλείσει τον κύκλο του”, δήλωσε ο 
Υπουργός στο περιθώριο του Συμ-
βουλίου Γεωργίας και Αλιείας.
Ο Υπουργός τόνισε ότι “μέσα από 
αυτή τη μεταρρύθμιση το σημα-
ντικότερο είναι ότι διασφαλίζουμε 
τη σταθερότητα του γεωργικού 
εισοδήματος, που όπως έχουμε 
δει τα τελευταία χρόνια επηρεάζε-
ται δυσμενώς από θεομηνίες από 
ακραία καιρικά φαινόμενα γενικό-
τερα, από τις επιπτώσεις της κλιμα-
τικής αλλαγής οι οποίες γίνονται 
ολοένα και πιο έντονες”.
“Το νέο σύστημα”, είπε ο Υπουρ-
γός, “σε αντίθεση με μέχρι 
σήμερα, είναι καθολικό – καλύ-
πτει δηλαδή όλους τους αγρότες 
και όχι κάποιους από αυτούς και 
τους καλύπτει από όλους τους κιν-
δύνους και τις θεομηνίες και όχι 
μόνο από κάποιους”. “Είναι επίσης 
πιο δίκαιο καθώς η συνεισφορά 
των αγροτών υπολογίζεται βάσει 
του κινδύνου που διατρέχουν οι 
καλλιέργειες τους”, διευκρίνισε ο 
Υπουργός.
“Είναι τέλος λιγότερο γραφειοκρα-
τικό και περισσότερο αποτελεσμα-

τικό”, σημείωσε, “αφού αναμένε-
ται ότι η καταβολή αποζημιώσεων 
στους αγρότες για ζημιές που 
έχουν υποστεί, θα γίνεται όχι μετά 
από μερικά χρόνια, όπως ίσχυε 
με το υφιστάμενο σύστημα, αλλά 
πολύ πολύ πιο σύντομα”.
Σημείωσε ότι ουσιαστικά το νέο 
σύστημα θα στηρίζεται σε ένα 
ειδικό ταμείο προστασίας και 
ασφάλισης μέσα από το οποίο θα 
παρέχονται αποζημιώσεις για τη 
διαχείριση των κινδύνων από θεο-
μηνίες και δυσμενείς συνθήκες, 
ένα ταμείο που θα χρηματοδοτεί-
ται μερικώς από τους αγρότες και 
μερικώς από το κράτος.
Πρόσθεσε ότι τη διαχείριση του 
Ταμείου αναλαμβάνει ειδική υπη-
ρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, 
ενώ ο οργανισμός γεωργικής 
ασφάλισης καταρ-
γείται.
“Θέλω να σταθώ 
στο γεγονός ότι η 
μεταρρύθμισης στη-
ρίχθηκε καθολικά 
από το σύνολο των 
αγροτικών οργα-
νώσεων και σχεδόν 
από όλα τα κόμματα της βουλής, 
γεγονός που αντικατοπτρίζει και τη 
μεγάλη προσπάθεια που κάναμε 
για να βρούμε και συναινέσεις”, 
ανέφερε ο Υπουργός. Συμπλήρωσε 
ότι “δεν είναι τυχαίο αυτό το γεγο-
νός, καταλήξαμε σε αυτή τη μεταρ-
ρύθμιση μετά από έντονες διαβου-
λεύσεις εκτεταμένο διάλογο και για 
αυτό θέλω να ευχαριστήσω τόσο 
τις αγροτικές οργανώσεις όσο και 
τους ίδιους τους αγρότες, αλλά και 
τα μέλη της επιτροπής γεωργίας 
της βουλής για τον εποικοδομητικό 
διάλογο μέσα από τον οποίο φτά-
σαμε σε αυτή την σημαντικότατη 
μεταρρύθμιση που είχε ανάγκη ο 
γεωργικός τομέας της Κύπρου’’.
Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση, 
το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
(ΥΓΑΑΠ) σημειώνει ότι η Κομισιόν, 
με επιστολή της στις 29/01/2015 
είχε εκφράσει αμφιβολίες σχετικά 
με τη συμβατότητα της νομικής 
βάσης του καθεστώτος ενίσχυσης 
(επιδότηση ασφαλίστρων) που διέ-
πει το σχέδιο γεωργικής ασφάλι-
σης με τη μορφή που εφαρμόζε-
ται από τον Οργανισμό Γεωργικής 
Ασφάλισης (ΟΓΑ), κυρίως αναφο-
ρικά με την υποχρεωτική συμμε-
τοχή των αγροτών στο σχέδιο του 
ΟΓΑ και την ταυτόχρονη άντληση 
επιδότησης ασφαλίστρου από το 
Κράτος.
Ως  εκ τούτου το Υπουργείο ανα-
φέρει ότι έχοντας ως πρωταρχικό 
στόχο την κάλυψη των αγροτών 
στις περιπτώσεις ζημιών, βάσει 
ενός σχεδίου μακροπρόθεσμα 

βιώσιμου και συμ-
βατού με το κοινο-
τικό κεκτημένο, και 
μετά από μια εποι-
κοδομητική συνερ-
γασία με τον αγρο-
τικό κόσμο, προτά-
θηκαν τα ακόλουθα 
νέα νομοσχέδια:   

1)    Ο περί Διαχείρισης Κινδύνων 
στη Γεωργική Παραγωγή Νόμος.
2)    Ο περί της Μεταφοράς του 
Προσωπικού του ΟΓΑ στη Δημό-
σια Υπηρεσία Νόμος.
3)    Ο Νόμος που τροποποιεί 
τους περί Γεωργικής Ασφαλίσεως 
Νόμους του 1977 έως 2015.  
Το Υπουργείο σημειώνει ότι τα 
νομοσχέδια αυτά, αφού έλα-
βαν την εξασφάλιση της σύμφω-
νης γνώμης όλων των Αγροτικών 
Οργανώσεων ως προς το περιε-
χόμενό τους, εγκρίθηκαν στις 12 
Ιουλίου 2019 από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων και αναμένε-
ται να βελτιώσουν σημαντικά το 
σύστημα γεωργικής ασφάλισης 
στην Κύπρο.
Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά 

του νέου συστήματος που δίνει 
στη δημοσιότητα το Υπουργείο, 
θα καλύπτονται όλες οι γεωργικές 
καλλιέργειες για όλους τους κινδύ-
νους που οφείλονται σε δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες ή/και θεομη-
νίες, περιλαμβανομένου και του 
τομέα της αιγοπροβατοτροφίας.
Η καταβολή των αποζημιώσεων 
θα γίνεται χωρίς άσκοπες καθυ-
στερήσεις, ακόμα και εντός του 
έτους ζημιάς, αφού θα έχουν γίνει 
οι απαραίτητες διευθετήσεις με 
την Στατιστική Υπηρεσία. Προς 
τον σκοπό αυτό, προωθούνται οι 
απαραίτητες τροποποιήσεις του 
μηχανογραφικού και λογισμικού 
συστήματος. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις υπάρχει σύγκλιση 
των αποζημιώσεων μεταξύ του 
Σχεδίου του ΟΓΑ και του νέου 
συστήματος. Προωθούνται επίσης 
και οι απαιτούμενες τροποποιή-
σεις του Πλαισίου αποζημιώσεων.
Δημιουργείται Ταμείο Διαχείρι-
σης Κινδύνων υπό την προεδρία 
του Γενικού Διευθυντή του ΥΓΑΑΠ, 
με συμμετοχή εκπροσώπων όλων 
των Αγροτικών Οργανώσεων και 
με ξεχωριστό προϋπολογισμό. Το 
Ταμείο θα καλύπτει όλα τα υφιστά-
μενα και μελλοντικά Σχέδια Κρα-
τικών Ενισχύσεων καθώς και  Ενι-
σχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De 
Minimis) που θα σχετίζονται με τη 
διαχείριση κινδύνων.
Ο προϋπολογισμός του Ταμείου 
Διαχείρισης Κινδύνων, ύψους € 8 
εκ., θα προέρχεται κατά το ήμισυ 
από την εισφορά των γεωργών ενώ 
το υπόλοιπο θα προέρχεται από το 
Κράτος. Οποιαδήποτε άλλα σχέ-
δια, π.χ. σχέδια για τα Αγρινά, πλαί-
σιο πυρκαγιών, de minimis κτλ., θα 
εντάσσονται με τον δικό τους προ-
ϋπολογισμό. Το Υπουργικό Συμ-
βούλιο θα μπορεί με απόφασή του 
να ενισχύσει το Ταμείο για κάλυψη 
επιπρόσθετων αναγκών, σε περι-
πτώσεις έντονης κρίσης.

Καδής: Σε νέα εποχή ο αγροτικός τομέας με τη 
μεταρρύθμιση του συστήματος ασφάλισης
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εδώ Κύπρος

Μ
εμονωμένα χαρακτήρισε τα περιστατι-
κά χρήσης του παλιού συστήματος στα 
νοσοκομεία, ο Εκπρόσωπος Τύπου του 
Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγεί-

ας (ΟΚΥπΥ) Χαράλαμπος Χαριλάου, προσθέτοντας 
ότι «ο Οργανισμός προβαίνει σε όλες τις απαραίτη-
τες ενέργειες ούτως ώστε αυτά τα προβλήματα, να ε-
κλείψουν τελείως και να φθάσουμε στο επιθυμητό α-
ποτέλεσμα, όπου όλοι οι λειτουργοί που εργάζονται 
στον ΟΚΥπΥ να χρησιμοποιούν πλήρως το λογισμικό 
σύστημα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ)».
Ο κ. Χαριλάου απαντούσε σε καταγγελίες ασθενών 
που έδωσε στην δημοσιότητα η Παγκύπρια Ομο-
σπονδία Συνδέσμου Πασχόντων και Φίλων, για 
άρνηση γιατρών του δημοσίου να εκδώσουν ιατρι-
κές συνταγές του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ) αλλά 
και για άρνηση γραφέων να κλείσουν ραντεβού μέσω 
του νέου συστήματος του ΓεΣΥ, όπως και για προκα-
θορισμένα ραντεβού, στα οποία οι ασθενείς δεν βρί-
σκουν γιατρούς.
Όλα αυτά τα παράπονα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη 
και παίρνονται τα ανάλογα μέτρα, είπε και πρόσθεσε 
ότι δεν μπορούμε ούτε να τα υποβαθμίσουμε ούτε να 
τα αγνοήσουμε.
«Το σύστημα χρησιμοποιείται. Όταν λέμε πολλές 
καταγγελίες, εμείς καθημερινά εξυπηρετούμε χιλιά-
δες ασθενείς. Δεν λέμε ότι δεν συμβαίνει αυτό το 
πράγμα, εκείνο το οποίο λέμε, είναι εκεί κι όπου συμ-

βαίνει παίρνουμε τα μέτρα μας για να μην επαναλη-
φθεί. Το παλιό το σύστημα χρησιμοποιείται για άλλο 
σκοπό, δηλαδή για τις επαναλαμβανόμενες συντα-
γές, για ομάδες οι οποίες δεν μπορούν να κάμουν 
εγγραφή ως δικαιούχοι στο σύστημα υγείας, για τους 
μετανάστες και τους πολίτες τρίτων χωρών», διευκρί-
νισε.
Σε σχέση με τις καταγγελίες για προκαθορισμένα 
ραντεβού, στα οποία οι ασθενείς δεν βρίσκουν για-
τρούς, ο κ. Χαριλάου είπε ότι αυτό έχει συμβεί σε 
«πολύ μεμονωμένες περιπτώσεις» όταν ένας γιατρός, 
ο οποίος έχει προκαθορισμένα ραντεβού αρρωστή-
σει και δεν προσέλθει στην εργασία του.
«Εκείνο το οποίο έχουμε συζητήσει κι έχει εκδοθεί 
και οδηγία προς τους προσωπικούς γιατρούς είναι 
ότι σε τέτοιες περιπτώσεις τα πρώτα ραντεβού, τα 
οποία έρχονται, εξυπηρετούνται από τους υπόλοι-
πους γιατρούς του κέντρου υγείας και οι υπόλοιποι  
– αν δεν υπάρχει δυνατότητα να εξυπηρετηθούν την 
ημέρα εκείνη – ενημερώνονται τηλεφωνικώς να μην 
προσέλθουν και επαναπρογραμματίζονται όταν επι-
στρέψει πίσω ο προσωπικός τους γιατρός. Αυτό δεν 
συμβαίνει για όλους τους γιατρούς. Εμείς επειδή 
λειτουργούμε ως πολυ-ιατρεία έχουμε τη δυνατό-
τητα να ορίζουμε αντικαταστάτες, σε αντίθεση με 
τους ιδιώτες γιατρούς που δεν είναι σε πολυ-ιατρεία 
και δεν μπορούν να το πράξουν αυτό το πράγμα», 
σημείωσε.

ΟΚΥπΥ: Μεμονωμένα τα περιστατικά 
χρήσης του παλιού συστήματος στα 
νοσοκομεία 

Λακκοτρύπης: Πέντε ερευνητικές 
γεωτρήσεις μέσα στα επόμενα δύο χρόνια 

Π
έντε ερευνητικές και πέντε επιβεβαιω-
τικές γεωτρήσεις στα αδειοδοτημένα 
τεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ θα γίνουν 
τα επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με ό-

σα ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, Γιώργος Λακκοτρύπης. 
Μιλώντας στο συνέδριο του Economist που πραγ-
ματοποιείται στην Αθήνα, ο κ. Λακκοτρύπης ανα-
φέρθηκε στην πρόσφατη ανακάλυψη από την 
ExxonMobil και την Qatar Petroleum φυσικού 
αερίου στα ανοικτά της Κύπρου κάνοντας λόγο 
για μέγεθος περισσότερο από το 40% του φυσι-
κού αερίου της ΕΕ για το 2018.
«Αυτή είναι μια σημαντική ανακάλυψη που 
φυσικά θα μας βοηθήσει να κατευθυνθούμε 
προς την δημιουργία ενεργειακού διαδρόμου 
είτε είσαι χώρα παραγωγής, είτε χώρα κατανάλω-

σης, είτε χώρα διακομιδής», σημείωσε.
Αναφορικά με τις παραβιάσεις της Τουρκίας 
στην κυπριακή ΑΟΖ, ο Υπουργός Ενέργειας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σημείωσε ότι στόχος 
της Άγκυρας είναι να προκαλέσει αστάθεια στην 
Ανατολική Μεσόγειο και να αποθαρρύνει τους 
ενεργειακούς κολοσσούς να επενδύσουν στην 
περιοχή.
Σημείωσε, παράλληλα, ότι η Τουρκία μπορεί να 
ενταχθεί στη συνεργασία επτά χωρών της Ανατο-
λικής Μεσογείου για τον EastMed Gas Forum και 
να γίνει μέρος της λύσης και όχι μέρος του προ-
βλήματος. Ο κ. Λακκοτρύπης τόνισε, τέλος, ότι η 
κυπριακή κυβέρνηση έχει καλέσει αρκετές φορές 
το τελευταίο διάστημα την Τουρκία σε συζήτηση 
για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, χωρίς όμως 
ανταπόκριση.

Επίτροπος Προεδρίας: Οι 
τουρκικές προκλήσεις 
δηλητηριάζουν το κλίμα 

Τ
ην ετοιμότητα της ε/κ πλευράς για επανέναρξη των συνομιλιών απ’ 
εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά επανέλαβε από την Αυ-
στραλία ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου, προσθέτοντας 
ωστόσο πως η τουρκική προκλητικότητα στην κυπριακή ΑΟΖ έχει 

δηλητηριάσει έντονα το κλίμα.
«Έχοντας αυτό το αρνητικό σκηνικό να μας ανησυχεί, και οπωσδήποτε να 
μας προβληματίζει, αναμένουμε τη συνέχεια της εκδήλωσης του ενδιαφέ-
ροντος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για απεμπλοκή από 
το σημερινό αδιέξοδο», ανέφερε ο κ. Φωτίου σε ομιλία του σε ομιλία του 
σε εκδήλωση καταδίκης  της Τουρκικής εισβολής στην Αδελαΐδα.
Όπως είπε, είναι όμως γενικά παραδεκτό, και αυτό φαίνεται και από τις 
αντιδράσεις που προκάλεσε διεθνώς η κατάφωρη παραβίαση από την 
Τουρκία του διεθνούς δικαίου και της Συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών για 
το Δίκαιο της Θάλασσας, ότι η συμπεριφορά και οι ενέργειες της Τουρκι-
κής ηγεσίας έχουν δηλητηριάσει έντονα το όλο κλίμα, σε βαθμό ώστε να 
επιβάλλονται κινήσεις που θα ενθαρρύνουν, αντί να αποτρέπουν, την ανά-
ληψη νέων πρωτοβουλιών για την επανέναρξη των συνομιλιών.
«Από δικής μας πλευράς», πρόσθεσε, «έχουμε διακηρύξει, όπως τονίζε-
ται και σε πρόσφατη επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον 
Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κύριο Γκουτέρες, την ετοιμότητα 
μας να συμβάλουμε σε αυτή τη νέα προσπάθεια επιστροφής στο τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων  το συντομότερο δυνατόν, από το σημείο που στα-
μάτησαν κατά τη διάσκεψη στο Κραν Μοντάνα».
Δυστυχώς, συνέχισε ο κ. Φωτίου. εξαιτίας της Τουρκικής στάσης, η πρωτο-
βουλία που ανέλαβε κατά την περίοδο που ακολούθησε η ειδική απεσταλ-
μένη των Ηνωμένων Εθνών, Τζέιν Χολ Λουτ, δεν έφθασε στο επιζητούμενο 
αποτέλεσμα, την κατάληξη, δηλαδή, σε συμφωνία για τους «όρους αναφο-
ράς» οι οποίοι θα χρησίμευαν ως βάση για συνέχιση των διαπραγματεύ-
σεων με σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας.
Ο κ. Φωτίου χαρακτήρισε την τ/κ εξαγγελία για επανεγκατάσταση της κλει-
στής περιοχής Αμμοχώστου υπό καθεστώς τουρκικής κατοχής ως «μια 
έκδηλη προσπάθεια εφαρμογής ενός σχεδίου ‘βήτα’», τονίζοντας πως 
αυτή δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη από το Γενικό Γραμματέα και το Συμ-
βούλιο Ασφαλείας, γιατί πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση, αρχικά, των 
συμφωνιών υψηλού επιπέδου του 1977 και του 1979, όπως και για παρα-
βίαση, ακολούθως, όλων των αποφάσεων και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ 
από το 1977 μέχρι το 1992 που προβλέπουν επιστροφή των Αμμοχωστια-
νών στην πόλη τους υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Εθνών.
Αναφέρθηκε στη διπλωματική προσπάθεια της κυβέρνησης για την καταγ-
γελία των τουρκικών προθέσεων και ενεργειών, στις σχετικές επιστολές 
του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και στα 
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά και κινήσεις που έγιναν και επαφές 
με ξένες κυβερνήσεις ενώ έντονα καταδικαστική για τις προκλήσεις ειδικά 
στην αποκλειστική οικονομική μας ζώνη ήταν η στάση των 28 ηγετών των 
κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Το μεγάλο ζητούμενο τώρα είναι με ποιο τρόπο θα ενεργήσει ο Γενικός 
Γραμματέας του ΟΗΕ ως θεματοφύλακας του διεθνούς δικαίου και των 
αρχών και αξιών που πρεσβεύουν τα Ηνωμένα Έθνη. Πώς θα συμβάλει 
ακολουθώντας μία αποφασιστική στάση ώστε να τερματιστούν οι παρά-
νομες ενέργειες της Τουρκίας και να αποτραπεί αυτή από το να προχωρή-
σει σε οποιαδήποτε άλλη προκλητική ενέργεια», είπε.
Ο κ. Φωτίου είπε πως η Κύπρος βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι και 
ότι οι συγκυρίες «δείχνουν ότι είναι η ώρα της ευθύνης, της διεκδίκησης, 
της συνολικής και συλλογικής προσπάθειας, ώστε τα εμπόδια που εγείρο-
νται στην προσπάθεια επανένωσης της πατρίδας μας να αντιμετωπίζονται 
αποφασιστικά». 
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Μ
ία σειρά από κυρώσεις απο-
φάσισε τελικά να επιβάλει η ΕΕ 
στην Τουρκία ως αντίποινα για 
τις παράνομες γεωτρήσεις που 

λαμβάνουν χώρα στην Κυπριακή Αποκλει-
στική Οικονομική Ζώνη. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι είναι η πρώτη φορά που οι υπουργοί 
Εξωτερικών της ΕΕ προχωράνε σε μία τέτοια 
κίνηση εναντίον χώρας που είναι σε εντα-
ξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ, όπως 
η Τουρκία.
Τα τρία βασικά μέτρα που αποφάσισαν 
οι Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών ήταν 
αρχικά το «πάγωμα» της προενταξιακής 
βοήθειας ύψους 145,8 εκατ. ευρώ από 
την ΕΕ στην Τουρκία το 2019, δεύτερον, το 

πάγωμα της υπογραφής νέας συμφωνίας 
στο τομέα των αεροπορικών μεταφορών, 
αλλά και την αναβολή του διαλόγου σε 
υψηλό πολιτικό επίπεδο σε τομείς όπως η 
οικονομία, η ενέργεια, οι μεταφορές και η 
γεωργία και τρίτον την αναστολή της χορή-
γησης δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων για έργα τα οποία υλοποιού-
νται υπό την εγγύηση του τουρκικού κρά-
τους.
Οι υπουργοί Eξωτερικών, πάντως, προειδο-
ποίησαν ότι προετοιμάζουν και στοχευμένα 
μέτρα, εάν συνεχίσει η τουρκική επιθετικό-
τητα, δηλαδή κυρώσεις εναντίον φυσικών 
προσώπων και εταιρειών που σχετίζονται 
με τις γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ.

διεθνή νέα

Μ
ε ψήφους 383 υπέρ και 327 κα-
τά η Ούρσουλα φον ντερ Λάι-
εν εξελέγη πρόεδρος της Κο-
μισιόν. Η κυρία φον ντερ Λάι-

εν η οποία θα διαδεχθεί τον Ζαν – Κλοντ 
Γιούνκερ στην προεδρία του εκτελεστικού 
οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ε-
πόμενα πέντε (τουλάχιστον) χρόνια, γίνεται 
η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της ΕΕ που α-
ναλαμβάνει αυτή τη θέση.
Η διαδικασία της εκλογής της αποτέλεσε ένα 
πραγματικό θρίλερ καθώς η αδυναμία των 
δύο κορυφαίων υποψηφίων των μεγαλύ-
τερων πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του κεντροδεξιού Μάνφρεντ 
Βέμερ και του σοσιαλδημοκράτη Φρανς 
Τίμερμανς, να συγκεντρώσουν την απαραί-
τητη πλειονοψηφία σε συνδυασμό με την 
επιθυμία ορισμένων ηγε-
τών των κρατών – μελών να 
απαξιώσουν τον θεσμό των 
Spitzenkanditaten, έφερε 
στο προσκήνιο την πρώην 
υπουργό Άμυνας της Γερ-
μανίας.
Παρόλο που σοσιαλδη-
μοκράτες ηγέτες, όπως ο 
πρωθυπουργός της Ισπα-
νίας Πέδρο Σάνστεθ και ο πρωθυπουργός 
της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα υποστή-
ριξαν ανοιχτά την κυρία φον ντερ Λάιεν, η 
σκληρή στάση των Γερμανών σοσιαλδημο-
κρατών, οι οποίοι για μικροπολιτικούς εσω-
τερικούς λόγους, αρνήθηκαν να την υπο-
στηρίξουν οδήγησε σε πλήρη διάσπαση την 
δεύτερη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα του 
ΕΚ. Χαρακτηριστικό της «διάσπασης» των 
σοσιαλδημοκρατών ήταν ότι οι ευρωβου-
λευτές της εν λόγω πολιτικής ομάδας από 
την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την 
Ελλάδα, το Βέλγιο και τη Γαλλία αρνήθηκαν 
να υπερψηφίσουν την Γερμανίδα πολιτικό. 
Ωστόσο οι εν λόγω ευρωβουλευτές είναι 
μόλις 37 σε σύνολο 153 της πολιτικής ομά-
δας των σοσιαλδημοκρατών, ενώ οι επικε-
φαλής των Σοσιαλδημοκρατών αποφάσι-
σαν τελικά να την στηρίξουν. Παράλληλα η 
ομάδα των Πράσινων άσκησε την σκληρό-
τερη κριτική στην κυρία φον ντερ Λάιεν, με 
τους περισσότερους ευρωβουλευτές  να την 

καταψηφίζουν.
 Στην ομιλία της ενώπιον της Ολομέλειας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρα-
σβούργο το πρωί της Τρίτης, η κυρία φον 
ντερ Λάιεν προσπάθησε να προσεγγίσει 
τους Πράσινους και τους Σοσιαλδημοκρά-
τες ευρωβουλευτές προτείνοντας, μεταξύ 
άλλων, τη μερική μετεξέλιξη της Ευρωπαϊ-
κής Τράπεζας Επενδύσεων σε Τράπεζα για 
το Κλίμα και υπερασπίζοντας την ιδέα για 
έναν βασικό μισθό στην ΕΕ και την προστα-
σία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 
Παράλληλα τάχθηκε ανοιχτά υπέρ ευρω-
παϊκού ταμείου για την ανεργία και ζήτησε 
καλύτερη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων 
της ΕΕ.
Σχετικά με τη συλλογική ανάγκη για «έναν 
υγιή πλανήτη ως τη μεγαλύτερή μας πρό-

κληση και υποχρέωση», 
κυρία φον ντερ Λάιεν  πρό-
τεινε τολμηρότερής στό-
χους για τον περιορισμό 
των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, με τη μεί-
ωσή τους από 50% ως 55% 
μέχρι το 2030. Στην ίδια 
κατεύθυνση, δεσμεύθηκε 
να υποβάλει σχέδιο για 

μια «Πράσινη Συμφωνία για την Ευρώπη» 
και ένα Ευρωπαϊκό Νόμο για την Κλιματική 
Αλλαγή κατά τις πρώτες 100 ημέρες από 
την ανάληψη των καθηκόντων της. Ανακοί-
νωσε επίσης σχέδια για βιώσιμες ευρωπα-
ϊκές επενδύσεις (μέσω και της μετατροπής 
μέρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν-
δύσεων σε «Τράπεζα Κλίματος»), με στόχο 
την πραγματοποίηση επενδύσεων ύψους 
€1 τρισ. εντός δεκαετίας. Η κυρία φον ντερ 
Λάιεν υπογράμμισε επίσης ότι η ΕΕ πρέπει 
να δημιουργήσει μια οικονομία στην υπη-
ρεσία των ανθρώπων. Για να συμβεί αυτό 
ωστόσο, «όλοι θα πρέπει να μοιραστούν το 
βάρος», συμπεριλαμβανομένων των τεχνο-
λογικών «γιγάντων» οι οποίοι δραστηριο-
ποιούνται στην Ευρώπη (και θα πρέπει να 
συνεχίσουν να το κάνουν), χωρίς όμως προς 
το παρόν να ανταποδίδουν στους πολίτες 
της Ευρώπης την πρόσβαση που τους παρέ-
χεται στο ανθρώπινο και κοινωνικό κεφά-
λαιο της ΕΕ.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 
εξελέγη πρώτη γυναίκα πρόεδρος 
της Κομισιόν 
Χρειαζόταν 374 ψήφους για να εκλεγεί και συγκέντρωσε 383 - Συγκινημένη 
άκουσε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας -  Οι Φιλελεύθεροι και το Ευρωπαϊκό 
Λαικό Κόμμα είχαν δηλώσει ότι θα την ψήφιζαν ενώ έλαβε στήριξη ακόμα και από 
τους 14 ευρωβουλευτές του κινήματος των 5 Αστέρων της Ιταλίας

Η απόφαση της Ε.Ε. για τις 
κυρώσεις κατά της Τουρκίας
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Πλουσιότερα από ποτέ είναι τα 
γερμανικά νοικοκυριά. Η συνεχής 
αυξητική τάση των τελευταίων ετών 
δεν ανακόπτεται ούτε στο πρώτο 
τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με 
στοιχεία που έδωσε προ ημερών στη 
δημοσιότητα η Kεντρική Tράπεζα της 
Γερμανίας (Bundesbank).

Σ
ε 6.170 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρ-
χεται πλέον η συνολική αξία της χρη-
ματικής περιουσίας σε όλη τη χώρα. 
Σε αυτήν περιλαμβάνονται μετρητά, 

τραπεζικές καταθέσεις όψεως ή προθεσμί-
ας, αξιόγραφα και αξιώσεις απέναντι σε α-
σφαλιστικές εταιρίες. Δεν περιλαμβάνονται 
οι επιχειρηματικές συμμετοχές και τα ακίνητα. 
Σύμφωνα πάντως με παλαιότερη μελέτη της 
Bundesbank η συνεχής άνοδος τιμών στην α-
γορά ακινήτων έχει αυξήσει και τις αποδόσεις 
για τους ιδιοκτήτες.
Εξειδικευμένες ιστοσελίδες που παρακολου-
θούν την αύξηση της χρηματικής περιουσίας 
στη Γερμανία σε πραγματικό χρόνο (όπως 
η tagesgeldvergleich.net) καταγράφουν το 
εξής εντυπωσιακό: κάθε δευτερόλεπτο που 
περνάει, προστίθενται λίγα ευρώ στο συνο-
λικό αποθεματικό. Πάντως από τη μελέτη 
της Bundesbank δεν προκύπτει κάποια νέα 
εκτίμηση για την κατανομή του πλούτου στο 
πρώτο τρίμηνο του 2019. Παλαιότερες έρευ-
νες κατέγραφαν τεράστιες ανισότητες: ενώ 
σύμφωνα με την στατιστική κάθε Γερμανός 
πολίτης κατέχει χρηματική περιουσία άνω 
των 200.000 ευρώ, στην πραγματικότητα 
ούτε ο ένας στους τέσσερις δεν διαθέτει τόσα 
πολλά χρήματα. Ακόμη και οι αυξημένες απο-
δόσεις στην αγορά ακινήτων δεν αφορούν 
τους πολλούς, καθώς το ποσοστό ιδιοκατοί-
κησης στη Γερμανία δεν ξεπερνά το 45%.

Που οφείλεται η αύξηση;
Σε σχέση με την προηγούμενη καταγραφή, 
που αφορούσε το τελευταίο τρίμηνο του 
2018, η χρηματική περιουσία έχει αυξηθεί 
κατά 2,6%, ήτοι 153 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Και αυτό γιατί αυξήθηκαν κυρίως τα αποθέ-
ματα μετρητών και οι ασφαλιστικές αξιώσεις, 
ενώ για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρό-
νια καταγράφουν άνοδο και οι καταθέσεις σε 
τραπεζικά βιβλιάρια. Πρόκειται για μία διαί-
σθηση ότι επίκειται άνοδος των τραπεζικών 
επιτοκίων; Οι περισσότεροι αναλυτές εκτι-
μούν ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί στο 
άμεσο μέλλον, άλλωστε αυτό προκύπτει και 

από τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας. Αλλά όπως επισημαίνει η ίδια 
η Bundesbank «εξακολουθεί να εκδηλώνεται 
μία σαφής προτίμηση για επενδυτικά προϊ-
όντα ρευστοποιήσιμα και χαμηλού ρίσκου». 
Με απλά λόγια: οι περισσότεροι Γερμανοί 
θέλουν «λίγα και σίγουρα» χρήματα, αντί για 
επενδυτικά προϊόντα που υπόσχονται μεγάλα 
κέρδη, αλλά μπορεί να έχουν και πολλούς κιν-
δύνους.
Σε μία ενδιάμεση κατάσταση κινείται το χρη-
ματιστήριο, που έχει μεν πολλές αβεβαιότη-
τες, αλλά υπόσχεται αποδόσεις μεγαλύτερες 
από το τραπεζικό βιβλιάριο. Οι αναλυτές εκτι-
μούν ότι τα χαμηλά επιτόκια αναγκάζουν πολ-
λούς μικροεπενδυτές να στραφούν προς το 
χρηματιστήριο τα τελευταία χρόνια, έστω και 
χωρίς ιδιαίτερο ενθουσιασμό.
Σύμφωνα με την Bundesbank μόνο η ανοδική 
πορεία των αγορών στο πρώτο τρίμηνο του 
2019 έχει ήδη συνεισφέρει 10 δισεκατομ-
μύρια ευρώ στη συνολική αύξηση της χρη-
ματικής περιουσίας στη Γερμανία. Ωστόσο, 
οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί και 
δεν φαίνεται να έχουν αποκαταστήσει την 
εμπιστοσύνη τους στις αγορές μετά την απο-
καλούμενη «φούσκα της νέας οικονομίας». 
Σύμφωνα με στοιχεία εισηγμένων εταιριών ο 
συνολικός αριθμός των Γερμανών που διαθέ-
τουν μετοχές ξεπερνά πλέον τα δέκα εκατομ-
μύρια και κυμαίνεται στα υψηλότερα επίπεδα 
από το 2007, ωστόσο υπολείπεται σημαντικά 
από τον αριθμό-ρεκόρ των 13 εκατομμυ-
ρίων που είχε καταγραφεί το 2001. Ίσως γιατί, 
όπως προέκυπτε από παλαιότερη έρευνα 
του Χρηματιστηρίου της Στουτγάρδης, το 
65% των ερωτηθέντων βλέπει «υπερβολικό 
ρίσκο» στις μετοχές.

Περισσότερα (στεγαστικά) δάνεια
Η άλλη, μάλλον ευχάριστη όψη του νομίσμα-
τος: τα χαμηλά επιτόκια δεν αφορούν μόνο 
τις καταθέσεις, αλλά και τις χορηγήσεις. Κατά 
συνέπεια μπορεί να περιορίζουν τις αποδό-
σεις, αλλά από την άλλη πλευρά μειώνουν το 
κόστος δανεισμού. Αυτό μπορεί να αποδει-
χθεί ευεργετικό για όσους θέλουν να απο-
κτήσουν δικό τους σπίτι και διαθέτουν ήδη 
κάποιο αρχικό κεφάλαιο. Γι αυτόν τον λόγο, 
εκτιμούν οι αναλυτές, αυξάνεται ο νέος δανει-
σμός. Σύμφωνα με τη Bundesbank, οι υπο-
χρεώσεις των νοικοκυριών έχουν αυξηθεί 
κατά 18 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 
2019. Πρόκειται κυρίως για νέα στεγαστικά 
δάνεια, τα οποία χορηγούν οι γερμανικές τρά-
πεζες.

διεθνή νέα

DW: Πιο πλούσιοι από ποτέ οι 
Γερμανοί

Τ
ην αποστολή τέταρτου πλοίου στην 
Ανατολική Μεσόγειο ανακοίνωσε η 
Τουρκία.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του 

Υπουργείου Ενέργειας της χώρας, το ερευ-
νητικό σκάφος Oruc Reis προγραμματίζε-
ται να μεταφέρει τις εργασίες τους εντός της 
κυπριακής ΑΟΖ για νέες έρευνες.
Σύμφωνα με τον Φατίχ Ντονμέζ, το Oruc 
Reis, βρίσκεται από τον Αύγουστο του 2017 
για έρευνες στη Μαύρη Θάλασσα και τη 
Θάλασσα του Μαρμαρά και τις επόμενες 
εβδομάδες θα σταλεί για να συνδράμει στις 
σεισμογραφικές έρευνες στην Ανατολική 
Μεσόγειο.
Το Oruc Reis δεν είναι γεωτρύπανο αλλά 
ερευνητικό σκάφος παρόμοιου τύπου με 
το Barbaros.
Με λιοντάρι που βρυχάται μοιάζει η Τουρ-
κία, που παρά τις πολλαπλές καταδίκες της 
Ευρώπης, αλλά και τα μέτρα που αποφά-
σισαν οι υπουργοί Εξωτερικών των κρα-

τών-μελών, όχι μόνο δεν σταματά να προ-
καλεί στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά δια-
μηνύει ότι θα εντείνει τις δραστηριότητες.
Μάλιστα, η Άγκυρα επιδιώκει να υποβαθ-
μίσει την ευρωπαϊκή απόφαση και τη σημα-
σία της.
«Η απόφαση της ΕΕ να επιβάλλει κυρώσεις 
στην Τουρκία δεν έχει κανένα αποτέλεσμα 
στην Τουρκία. Το μόνο που πετυχαίνει είναι 
να είναι βαθύνει τη διαίρεση στο νησί της 
Κύπρου», σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ 
Ομέρ Τσελίκ.
«Εάν (η ΕΕ) παίρνει τέτοιες αποφάσεις κατά 
της Τουρκίας, θα αυξήσουμε τις δραστηρι-
ότητες στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε 
τρία πλοία. Θα στείλουμε ένα τέταρτο το 
συντομότερο δυνατόν. Θα πρέπει να κατα-
λάβουν ότι δεν μπορούν να χρησιμοποι-
ούν τέτοιες μεθόδους με την Τουρκία. Εμείς 
αποφασίζουμε τι θα κάνουμε εντός των 
ορίων της υφαλοκρηπίδας μας» τόνισε ο 
Τσαβούσογλου.

Τραβάει το σκοινί η Άγκυρα: Το «Oruc 
Reis» σαλπάρει για την κυπριακή ΑΟΖ

Καναδάς: Τρεις νεκροί και τέσσερις 
αγνοούμενοι από συντριβή 
υδροπλάνου σε λίμνη

Τ
ρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 
τέσσερις αγνοούνται έπειτα από τη 
συντριβή ενός υδροπλάνου σε μια 
λίμνη σε απομονωμένη περιοχή 

στον βορειοανατολικό Καναδά, ανέφερε 
σήμερα μια αεροπορική εταιρεία τσάρτερ.
Επτά άνθρωποι επέβαιναν στο υδρο-
πλάνο de Havilland DHC-2 Beaver της 
Air Saguenay, μιας μικρής αεροπορικής 
εταιρείας τσάρτερ με έδρα το Κεμπέκ. Το 
υδροπλάνο συνετρίβη στο Λαμπραντόρ, 
μέρος της επαρχίας Νιουφάουντλαντ και 
Λαμπραντόρ στις ανατολικές ακτές του 
Καναδά.
Στους επιβαίνοντες ήταν ο πιλότος, δύο 
ξεναγοί και τέσσερις επιβάτες που βρι-
σκόταν σε εκδρομή ψαρέματος. Το αερο-
σκάφος αναμενόταν να προσγειωθεί στις 
19:00 τοπική ώρα τη Δευτέρα στην Λίμνη 
Κροσρόουντς, όπου βρίσκεται το αλιευ-
τικό καταφύγιο των Τριών Ποταμών.
Στις 20:00 η ώρα, αφού το υδροπλάνο δεν 
είχε καταφθάσει, η αεροπορική εταιρεία 
ξεκίνησε επείγουσες διαδικασίες εντοπι-

σμού, στέλνοντας ένα άλλο αεροσκάφος 
και ομάδες διάσωσης για την αναζήτησή 
του.
Το υδροπλάνο εντοπίστηκε από τις ομά-
δες διάσωσης στην Λίμνη Μισταστίν, μια 
ηφαιστειακή λίμνη στο βόρειο Λαμπρα-
ντόρ.
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Σ
ε αναμμένα κάρβουνα κάθονται οι 
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι καθώς το 
μεγάλο φαβορί για να διαδεχτεί την 
Τερέζα Μέι στον πρωθυπουργικό θ-

ώκο της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, γυρίζει 
την πλάτη στη συμφωνία για το Brexit.
O επικεφαλής διαπραγματευτής της Κομι-
σιόν για το Brexit Μισέλ Μπαρνιέ προειδο-
ποιεί ότι η Βρετανία θα πρέπει να «αντιμε-
τωπίσει τις συνέπειες» μίας εξόδου από την 
ΕΕ χωρίς συμφωνία εφόσον επιλέξει αυτή 
την οδό.
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Panorama 
της τηλεόρασης του BBC, που θα προβληθεί 
απόψε, ο Μπαρνιέ δηλώνει ότι η τρεις φορές 
απορριφθείσα συμφωνία που έχει συνάψει 
η Τερέζα Μέι με τους Ευρωπαίους ήταν «ο 
μόνος τρόπος για να βγει η χώρα από την ΕΕ 
με συντεταγμένο τρόπο».
Τονίζει επίσης ότι η υπό αποχώρηση Βρε-
τανίδα πρωθυπουργός και οι υπουργοί της 
δεν του είπαν «ποτέ» στην πορεία των δια-
πραγματεύσεων ότι ήταν πιθανό να επιλέ-
ξουν μια έξοδο χωρίς συμφωνία, παρά τη 
διαρκή ρητορική απειλή από τη βρετανική 
κυβέρνηση.
Την ώρα που στις Βρυξέλλες υπάρχει ανη-
συχία για τις προθέσεις του Τζόνσον, ο χρό-
νος μετράει αντίστροφα για την ανακοίνωση 
του νέου πρωθυπουργού της χώρας. Τα 160 
χιλιάδες μέλη του Συντηρητικού Κόμματος 
θα ψηφίσουν τον εκλεκτό τους για την ηγεσία 
του κόμματός τους και κατά συνέπεια για την 
πρωθυπουργία και το όνομα θα ανακοινω-
θεί την Τρίτη, 23 Ιουλίου.
Ο νυν υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας 
Τζέρεμι Χαντ δεν έχει πολλές ελπίδες καθώς 
ο Μπόρις Τζόνσον είναι το μεγάλο φαβορί. 
Ο εκκεντρικός πρώην υπουργός Εξωτερι-
κών έχει κατασταλάξει στους συνεργάτες 
τους και, σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, 
θα έχουν άρωμα γυναίκας.
Η Βικτόρια Άτκινς και η Έλεν Γουάτλι, είναι 
δύο από τα «κορίτσια» του Τζόνσον τα οποία 
θα λάβουν καίρια χαρτοφυλάκια, όπως ανα-
φέρει η βρετανική εφημερίδα «Telegraph». 
Η Βικτώρια Άτκινς, υπουργός υπεύθυνη για 
θέματα ναρκωτικών της κυβέρνησης της 
Μέι, είναι γνωστή για τις θέσεις της κατά 
της αποποινικοποίησης της κάνναβης. Η 
43χρονη Έλεν Γουάτλι είναι βουλευτής των 
Συντηρητικών, μητέρα τριών παιδιών,και 

τάσσεται υπέρ ενός ευέλικτου ωραρίου 
εργασίας υπό προυποθέσεις.

Μισέλ Μπαρνιέ: Η ΕΕ «δεν εντυ-
πωσιάζεται» από τις απειλές για 
Brexit χωρίς συμφωνία
Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ για 
το Brexit Μισέλ Μπαρνιέ δήλωσε σε συνέ-
ντευξή του που θα μεταδοθεί σήμερα ότι 
δεν εντυπωσιάζεται από τις απειλές για μια 
αποχώρηση της Βρετανίας από την Ένωση 
χωρίς συμφωνία, αλλά πρόσθεσε πως, αν το 
Λονδίνο επιλέξει αυτό τον δρόμο, θα πρέπει 
να αντιμετωπίσει τις συνέπειες.
Ερωτηθείς από το BBC τι θα συμβεί αν το 
Λονδίνο σκίσει την κάρτα μέλους του στην 
ΕΕ, ο Μπαρνιέ απάντησε: «Η Βρετανία θα 
πρέπει να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις».
«Πιστεύω ότι η βρετανική πλευρά, που είναι 
καλά πληροφορημένη και ικανή και γνω-
ρίζει τον τρόπο που λειτουργούμε στην ΕΕ, 
γνώριζε από την αρχή ότι δεν εντυπωσιαζό-
μασταν ποτέ από αυτές τις απειλές. Δεν ωφε-
λεί να τις χρησιμοποιεί».
Ο Μπαρνιέ στη συνέντευξη αυτή, την οποία 
παραχώρησε στο BBC τον Μάιο προτού 
ξεκινήσει η μάχη για την ηγεσία του Συντη-
ρητικού Κόμματος, επεσήμανε ότι η συμφω-
νία αποχώρησης «είναι ο μόνος τρόπος (η 
Βρετανία) να αποχωρήσει από την ΕΕ με έναν 
συντεταγμένο τρόπο».
Μάλιστα ο επικεφαλής διαπραγματευτής 
της ΕΕ τόνισε στην εκπομπή BBC Panorama 
ότι η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι 
και οι υπουργοί της δεν του είπαν «ποτέ» 
στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ότι θα 
προτιμήσουν ένα Brexit χωρίς συμφωνία.
Δημοσίως η Μέι πάντα υπογράμμισε ότι ένα 
Brexit χωρίς συμφωνία είναι καλύτερο από 
μια κακή συμφωνία.
Στην ίδια εκπομπή ο αντιπρόεδρος της βρε-
τανικής κυβέρνησης Ντέιβιντ Λίντινγκτον 
αποκάλυψε ότι ανώτερος Ευρωπαίος αξιω-
ματούχος έκανε μυστική πρόταση στη Βρε-
τανία να αναστείλει το Brexit για πέντε χρό-
νια και να γίνουν διαπραγματεύσεις με τη 
Γαλλία και τη Γερμανία για «μια νέα συμφω-
νία για την Ευρώπη».
Σύμφωνα με τον Λίντινγκτον, την πρόταση 
την έκανε το 2018 ο Μάρτιν Ζελμάιερ, κορυ-
φαίος συνεργάτης του προέδρου της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής Ζαν- Κλοντ Γιούνκερ.

Βρετανία: Ο Μπόρις Τζόνσον 
ετοιμάζεται για την πρωθυπουργία 
και αναστατώνει τις Βρυξέλλες

Ο Τζορτζ Καλομπάρις, που έγινε 
παγκοσμίως διάσημος μέσω του 
αυστραλιανού «Masterchef», 
είχε «παρακρατήσει» 
$5,62 εκατ. από μισθούς 
υποαμειβόμενων υπαλλήλων 
του μέσα σε μια εξαετία - Του 
επιβλήθηκε πρόστιμο, το οποίο 
χαρακτηρίζεται όμως από 
συνδικάτα «πολύ μικρό»

Έ
νας διάσημος 
Αυστραλός σεφ 
ανακοίνωσε σή-
μερα ότι είχε κα-

ταβάλει μικρότερους 
μισθούς κατά περίπου 8 
εκατ. δολάρια Αυστρα-
λίας (5,62 εκατ. δολά-
ρια ΗΠΑ) σε εκατοντά-
δες εργαζομένους στα 
εστιατόριά του μέσα σε μια εξαετία.
Ο Τζορτζ Καλομπάρις - -που έγ ινε 
παγκοσμίως διάσημος μέσω του τηλε-
οπτικού σόου «Masterchef»-- δήλωσε 
ότι θα αποπληρώσει τους 515 εν ενερ-
γεία και πρώην υπαλλήλους τους που 
υποαμείβονταν από το 2011 έως το 
2017.
«Ζητάμε συγγνώμη από όλα τα μέλη 
της ομάδας μας που επηρεάστηκαν, 
πρώην και εν ενεργεία», ανέφερε ο 
Καλομπάρις σε ανακοίνωση. «Είναι 

προτεραιότητά μας να διασφαλίσουμε 
ότι όλοι οι υπάλληλοί μας νιώθουν πως 
τους σεβόμαστε, τους ανταμείβουμε 
και τους στηρίζουμε στα καθήκοντά 
τους».
Το γεγονός ότ ι υποαμείβον ταν οι 
εργαζόμενοι αποκαλύφθηκε ύστερα 
από τετραετή έρευνα του Συνηγόρου 
Δίκαιης Εργασίας της Αυστραλίας, που 
εξετάζει καταγγελίες για εργασιακά 
ζητήματα. Στον Καλομπάρις επιβλή-
θηκε επίσης πρόστιμο 200.000 δολα-

ρίων Αυστραλίας στο 
πλαίσιο μιας λεγόμε-
νης «πληρωμής μετα-
μέλειας».
Το συνδικάτο εργαζομέ-
νων στον κλάδο φιλοξε-
νίας της Αυστραλίας, το 
United Voice, χαρακτή-
ρισε το πρόστιμο πολύ 
μικρό.

«Εάν κάποιος εσκεμμένα έπαιρνε 1.000 
δολάρια από τον λογαριασμό κάποιου 
άλλου, θα υπήρχε μεγάλη πιθανότητα 
να καταδικαστεί για κλοπή», ανέφερε 
σε ανακοίνωση η γραμματέας του συν-
δικάτου Τζο-αν Σόφιλντ. «Αλλά όταν 
είσαι πολυεκατομμυριούχος εστιάτο-
ρας, ένας σελέμπριτι σεφ, μπορείς να 
πάρεις 7,83 εκατ. δολάρια σε μισθούς 
από τους εργαζόμενούς σου και να τη 
γλιτώσεις με μια πληρωμή μεταμέ-
λειας».

Διάσημος Ελληνοαυστραλός σεφ 
«έκλεβε» για χρόνια εκατοντάδες 
υπαλλήλους του

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com



22 19 Ιουλίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

οικογένεια

To παιδί μου και εγώ
Όταν το παιδί αρνείται

να ντυθεί μόνο του 

Ό
ταν τα παιδιά μας μαθαίνουν 
να αυτοεξυπηρετούνται, συ-
χνά προσπαθούν είτε να κα-
θυστερήσουν την εκπαίδευ-

σή τους σε νέες δεξιότητες, ή να δη-
μιουργούν πρόβλημα κάθε φορά που 
καλούνται να κάνουν κάτι μόνα τους. 
Το ντύσιμο είναι ένα από αυτά τα πα-
ραδείγματα.
Όταν ένα παιδί έχει φτάσει σε ηλικία 
που μπορεί να ξεκινήσει να εκπαιδεύ-
εται στο πώς να ντυθεί, είναι η ώρα να 
το ενθαρρύνουμε να τα καταφέρει μόνο 
του, και σιγά σιγά να βγάλουμε από 
πάνω μας αυτή την υποχρέωση. Πολ-
λοί γονείς, αν συναντήσουν αντίσταση 
από το παιδί, συνεχίζουν να εξυπηρε-
τούν τα παιδιά τους για καιρό αφότου 
είναι έτοιμα να ντύνονται μόνα τους. 
Αυτό όμως δεν είναι ούτε χρήσιμο για 
τα παιδιά, ούτε τα προετοιμάζει κατάλ-
ληλα με θάρρος και αυτοπεποίηθηση 
για την μετέπειτα ενήλικη ζωή.
Η αλήθεια είναι ότι στα παιδιά αρέ-
σει να τα φροντίζουμε, και μπορεί 
να δυσκολευτούν να εγκαταλείψουν 
αυτή τη φροντίδα, ακόμα και όταν το 
αναπτυξιακό τους στάδιο τούς το επι-
τρέπει. Μπορεί να αντιλαμβάνονται 
τη φροντίδα σ το ν τύσιμό τους σαν 
ένδειξη αγάπης, και να ανησυχήσουν 
ότ ι αν προσπαθήσουν να ν τυθούν 
μόνα τους, θα τη χάσουν. Επειδή όμως 
τα παιδιά δεν ξέρουν από πριν πως 
μετά από κάθε νέα δεξιότητα που απο-
κτούν, ακολουθεί μία απίστευτη ικα-
νοποίηση ότι μπορούν να τα καταφέ-
ρουν μόνα τους, θα πρέπει να τα βοη-
θήσουμε να ξεπεράσουν τον φόβο της 
απώλειας της φροντίδας και να μετα-
βούν στο στάδιο της αυτονομίας. Με 
το να επιμένουμε στην αυτονόμησή 
τους ενισχύουμε την αυτοπεποίθησή 
τους και τα βοηθάμε να καταλάβουν ότι 
με τις δικές τους και μόνο ικανότητες, 
μπορούν να ξεπερνούν κάθε εμπόδιο. 
Αυτό το μάθημα, για κάθε παιδί, είναι 
ανεκτίμητο, για όλη του τη ζωή.

Πώς μπορούμε λοιπόν να το πετύ-
χουμε αυτό; Χωρίς πίεση φυσικά, γκρί-
ν ια, προσβολές απέναντι σ το παιδί 
και άλλες τεχνικές που συχνά διαχει-
ριζόμαστε όταν βρισκόμαστε σε από-
γνωση.
Μπορούμε απλώς στην αρχή να πούμε 
δυο τρία απλά πράγματα στο παιδί για 
το πώς ντυνόμαστε (πχ. θέλουμε το 
ταμπελάκι του ρούχου να είναι πίσω, 
ότι τα παπούτσια δεν κάνουν και στα 
δύο πόδια κτλ.) και να αφήσουμε το 
παιδί να προσπαθήσει. Μπορούμε 
να το κάνουμε και σαν παιχνίδι, μία 
τεχν ική που βρίσκει σχεδόν πάντα 
αν ταπόκριση με κάθε παιδί. Έτσ ι, 
ψυχαγωγούμε το παιδί και ταυτόχρονα 
του μαθαίνουμε μία σημαντική νέα 
δεξιότητα.

Τι μπορούμε να κάνουμε λοι-
πόν;
Μπορούμε απλά να απομακρυνθουμε 
και να αφήσουμε το παιδί να ντυθεί 
μόνο του. Μία καλή ευκαιρία είναι να 
το κάνουμε πριν την έξοδο στην παι-
δική χαρά ή κάπου που θέλει πραγμα-
τικά να πάει, και όχι πριν το σχολείο 
που πρέπει υποχρεωτικά να ν τυθεί 
γρήγορα. Φροντίστε λοιπόν να έχετε 
χρόνο σ τη διάθεσή σας. Όταν σας 
ζητήσει να το ντύσετε, πείτε του ότι 
είναι πια μεγάλο παιδί και μπορεί να 
ντυθεί μόνο του, και απασχοληθείτε με 
κάποια δουλειά στο σπίτι. Αν ακολου-
θήσουν κλάματα, γκρίνια κ.ο.κ. προ-
σπαθήστε να μην αντιδράσετε καθό-
λου. Πείτε του ότι όταν είναι έτοιμο θα 
φύγετε αμέσως για την παιδική χαρά. 
Το πιο πιθανό είναι να ντυθεί, έστω 
και με τη μπλούζα μπρος – πίσω ή τα 
παπούτσια ανάποδα. Και όταν γίνει 
αυτό, θα το δείτε μετά από ώρα κλά-
ματος να έρχεται προς το μέρος σας με 
ένα πλατύ χαμόγελο και μία εμφανή 
αίσθηση ικανοποίησης στο προσωπάκι 
του! Αυτή είναι η στιγμή του δικού σας 
θριάμβου: ο δικός του θρίαμβος!

Ακλόνητη Οικογένεια
ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Ένα εβδομαδιαίο άρθρο για την 
Ελληνική οικογένεια με πρακτικές 
συμβουλές για το γάμο, τις 
οικογενειακές σχέσεις,  και την 
ανατροφή των παιδιών

Μ
ήπως χρησιμοποιείς ειρω-
ν ική γλώσσα όταν μιλάς 
στα παιδιά σου; Αν ναι, μια 
πρόσφατη μελέτη από το 

Πανεπιστήμιο του Calgary λέει ότι χάνεις 
τα λόγια σου. Διαπίστωσαν ότι τα παιδιά 
κάτω των δέκα ετών δεν καταλαβαίνουν 
καν το σαρκασμό. Και τα παιδιά που τον 
καταλαβαίνουν μπορεί να πληγωθούν. Η 
λέξη σαρκασμός σημαίνει «σχίζω τη σάρ-
κα με τα δόντια, όπως ο σκύλος.» Άραγε 
αυτό  θέλουμε να πετύχουμε με τα λόγια 
μας στα παιδιά μας; Ακόμα, ο σαρκασμός 
μπορεί να κάνει τα παιδιά μας πιο αναιδή 
(αυθάδη) και πιο αδιάντροπα. Γιαυτό να 
μιλάς στα παιδιά σου με ευθύτητα και με 
καλό τρόπο. Να ρωτάς τον εαυτό σου αν 
τα λόγια σου οικοδομούν τα παιδιά σου 
ή τα τσακίζουν. 

Άραγε σε χαρακτηρίζει «ταπει-
νοφροσύνη»;
Ταπεινοφροσύνη δε σημαίνει ότι έχεις 
αυτοπεποίθηση σε χαμηλό βαθμό ή ότι 
δεν έχεις τίποτε να προσφέρεις. Αντίθετα 
σημαίνει ότι ξέρεις ακριβώς τι έχεις για 
να προσφέρεις και τίποτε περισσότερο. 
Εδώ έχουμε τρεις τρόπους για να καλλι-
εργήσουμε την ταπεινοφροσύνη. Πρώ-
τον, στάσου ειλικρινά και βρες την αξία 
σου. Μην καλλιεργείς υπερβολικές ιδέες 
για τον εαυτό σου. Δεύτερον, μη θεω-
ρείς την «επιτυχία» ότι είναι κάτι το πολύ 
σπουδαίο.  Αν την πάρεις στα σοβαρά, 
η πτώση σου μπορεί να βρίσκεται πολύ 
κοντά. Τρίτον, να χαίρεσαι και να πανη-
γυρίζεις για τις επιτυχίες των άλλων γιατί 
αυτοί συνετέλεσαν στη δική σου επιτυ-
χία.

Σκέφτηκες ποτέ για τη συνταξι-
οδότησή σου;
Οι περισσότεροι από μας ίσως κάνουμε 
όνειρα για τα όμορφα εκείνα χρόνια. 
Πριν όμως κάνεις τα σχέδιά σου, σκέψου 
σοβαρά το εξής. Ποιος τόπε ότι πρέπει 
κάποτε να συνταξιοδοτηθούμε; Θέλω να 
πω, ποιος το αποφάσισε ότι η συνταξιο-
δότηση είναι υποχρεωτική; Το καλύτερο 
πράγμα που μπορούμε να κάνουμε στη 
ζωή μας είναι να μη σταματήσουμε να 
δουλεύουμε. Δεν εννοώ να έχουμε μία 
πλήρη απασχόληση, αλλά να εξακολου-
θούμε να δουλεύουμε ως παππούς ή για-
γιά, να εξακολουθούμε να υπηρετούμε 
τους άλλους και να εξακολουθούμε να 
κάνουμε το καλό. Μην παραιτείσαι ποτέ 
από τη ζωή. 

Εξακολουθείτε να βγαίνετε έξω 
οι δυο σας όπως όταν ήσασταν 
ερωτευμένοι;
Και να τι εννοώ. Όταν παντρευόμαστε 
λες και οι όμορφες ρομαντικές στιγμές 
ανήκουν στο παρελθόν. Εκείνη αδιαφο-
ρεί για την εμφάνισή της κι εκείνος δε 
βάζει το χέρι στο στόμα όταν ρεύεται – 
και μπορεί να τον ακούσει όλη η γειτονιά. 
Φυσικά είναι μεγάλο πράγμα να νιώθεις 
άνετα με τον άντρα σου ή με τη γυναίκα 
σου, αλλά πρέπει να προσπαθούμε να 
διατηρήσουμε τη φλόγα της αγάπης 
ζωντανή.  Έτσι λοιπόν, καθώς ασχολείσαι 
με τα καθημερινά, θυμήσου τα όμορφα 
λόγια που λέγατε ή τα όμορφα πράγματα 
που κάνατε ο ένας για τον άλλον… που 
έβαζες εκείνο το ωραίο άρωμα ή που της 
άνοιγες την πόρτα. Και μετά, τουλάχιστο 
πού και πού, ξανακάντε τα.

Μήπως μιλάς με σαρκασμό 
στα παιδιά σου;
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Μ
ε την καθιστική ζωή 
και τις κακές δια-
τροφικές συνήθει-
ες, όλο και περισ-

σότεροι άνθρωποι υποφέρουν 
από ακανόνιστες κινήσεις του ε-
ντέρου. Υπάρχουν πολλοί λόγοι 
που μπορεί να οδηγήσουν στη 
δυσκοιλιότητα, συμπεριλαμβα-
νομένου του άγχους και των πε-
πτικών προβλημάτων, αλλά οι 
λανθασμένες διατροφικές συ-
νήθειες είναι ο μεγαλύτερος έ-
νοχος.
Έτσι, υπάρχει μια ομάδα 
τροφίμων που μπορεί να 
σας βοηθήσει να μειώ-
σετε τα συμπτώματα της 
δυσκοιλιότητας. Συμ-
βουλευτείτε όμως 
τον γιατρό σας εάν 
παρουσιάσετε χρό-
νια δυσκοιλιότητα.

Φράουλες
Οι φράουλες είναι γνω-
στές για την ιδιότητά 
τους να δυναμώνουν 
το ανοσοποιητ ικό 
σύστημα, γιατί είναι 
πλούσιες σε βιταμίνη 
C. Οι υψηλές ποσότητες 
διαλυτών ινών που υπάρ-
χουν στους σπόρους 
της φράουλας βοη-
θούν στην ανακούφιση 
της δυσκοιλιότητας με 
φυσικό τρόπο. Μια χού-
φτα φράουλες την ημέρα 
είναι αρκετή για να βοηθή-
σει τις κινήσεις του εντέρου.

Γιαούρτι
Παρόλο που τα γαλακτοκο-
μικά προϊόντα τείνουν να επι-
δεινώσουν τα συμπτώματα της 
δυσκοιλιότητας, το γιαούρτι 
μπορεί να τα μειώσει. Αυτό συμ-
βαίνει γιατί περιέχει προβιο-
τικά, τα οποία είναι καλά βακτή-
ρια που κρατούν το σύστημα του 
εντέρου σας υγιές.

Δαμάσκηνα
Τα δαμάσκηνα περιέχουν τη 
σορβιτόλη που χρησιμεύει και 
ως καθαρτικό, βοηθώντας τις 

κινήσεις του εντέρου.

Πλιγούρι βρώμης
Ίσως η πιο δημοφιλής επιλογή 
για πρωινό μετά τα αυγά. Το πλι-
γούρι βρώμης βοηθάει όσους 
υποφέρουν από δυσκοιλιότητα.

Λιναρόσπορος
Οι σπόροι λιναριού ε ίναι 
γεμάτοι με θρεπτικά συστα-
τικά. Μόλις μία κουταλιά σπό-
ρων λίνου περιέχει 3 γραμμά-
ρια ινών, δηλαδή 8-12% της 

καθημερινής συνιστώμενης 
πρόσληψης για άνδρες και 
γυναίκες, αντίστοιχα. Μπο-

ρείτε να προσθέσετε λινα-
ρόσπορο σε πολλά γεύ-
ματα και smoothies.

Μαύρα φασόλια
Ένα φλιτζάν ι μαύρα 
φασόλια παρέχει στο 
σώμα σας περισσό-
τερα από 15 γραμμά-

ρια διαλυτής ίνας, η 
οποία παίζει ζωτικό ρόλο 

στις κινήσεις του εντέρου.

Μπρόκολο
Το μπρόκολο περιέ-
χει περίπου το 10% της 

συνισ τώμενης ημερή-
σιας πρόσληψης διαιτητικών 
ινών, εξασφαλίζοντας μια 

υγιή πέψη.

Αμύγδαλα
Πλούσια σε υγιή λίπη, τα 

αμύγδαλα περιέχουν πολλά 
θρεπτικά συστατικά, συμπερι-
λαμβανομένων των διαλυτών 
ινών. Ωστόσο, απαιτείται μετρι-
οπάθεια. Στόχος να μην κατα-
ναλώνετε περισσότερο από μια 
χούφτα αμύγδαλα την ημέρα.
Αν αν τ ιμε τωπίζε τε χρόν ια 
δυσκοιλιότητα, η πρόσθεση 
αυτών των τροφών στο διατρο-
φικό σας πρόγραμμα δεν θα σας 
βοηθήσει. Επισκεφθείτε τον για-
τρό σας το συντομότερο δυνατό 
και επανεξετάστε τον τρόπο 
ζωής σας και τις διατροφικές σας 
συνήθειες για να ενθαρρύνετε 
μια υγιή εντερική κίνηση.

Μ
ια μελέτη ερευνητών από το Καθολικό Πανεπιστήμιο 
Leuven στη Φλάνδρα του Βελγίου, που δημοσιεύθηκε 
στο Journal of Sexual Medicine, ανέλυσε τις προσωπι-
κές μεθόδους καλλωπισμού των ανθρώπων, αποκαλύ-

πτοντας ότι το 60% αφαιρεί όλη ή μέρος της τριχοφυΐας στην ηβική 
περιοχή.
Η έρευνα περιελάμβανε συνολικά 4.422 Βέλγους άνω των 15 ετών, οι 
οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν αν αποτρίχωναν την ηβική περιοχή, 
γιατί το έκαναν, αλλά και ποια ήταν η οικογενειακή κατάσταση και ο 
σεξουαλικός τους προσανατολισμός.
Όπως αποδείχθηκε, το ποσοστό των ανδρών που προχωρούσαν σε 
αυτή την κίνηση δεν ξεπερνούσε το 39%, με τις γυναίκες που δεν 
ασχολούνταν σχεδόν καθόλου με τον καλλωπισμό τους να έχουν και 
πάλι περισσότερες πιθανότητες να αποτριχώνουν την περιοχή σε 
σχέση με τους άνδρες που καλλωπίζονται τακτικά.
Εντύπωση προκαλεί, επίσης, το γεγονός ότι οι άνδρες άνω των 60 
ετών ήταν πιο πιθανό να περιποιούνται την ηβική τους περιοχή σε 
σχέση με αυτούς κάτω των 30. Το αντίθετο παρατηρήθηκε στις γυναί-
κες, με τις νεαρές μεταξύ 15-20 ετών να είναι η ηλικιακή ομάδα που 
αφαιρούσε κατ’εξοχήν το τρίχωμα από την ηβική περιοχή, σε ποσο-
στό 87,8%.
Η αναλογία των συνομήλικών τους ανδρών που έκανε το ίδιο, όμως, 
δεν ξεπερνούσε το 1/3. Οι άνδρες ήταν πιθανότερο να περιποιούνται 
την περιοχή στην ηλικία των 40 ετών, που ήταν και η μόνη ηλικιακή 
ομάδα στην οποία οι περισσότεροι από τους μισούς άνδρες παραδέ-
χθηκαν ότι κάνουν αποτρίχωση.
Μεταξύ των ανδρών, οι αμφιφυλόφιλοι και οι παντρεμένοι αποτρι-
χώνονταν περισσότερο, αλλά στις γυναίκες οι πιθανότητες ήταν αυξη-
μένες στην περίπτωση που είχαν ερωτικό σύντροφο αλλά δεν έμεναν 
στο ίδιο σπίτι μαζί του. Στην κορυφή της λίστας, πάντως, αναδείχθη-
καν οι ομοφυλόφιλες γυναίκες.

Δ
εκαετίες μελετών πάνω 
στην ευτυχία και τη συ-
ναισθηματική ευημερία 
διαπιστώνουν ότι η ευ-

τυχία βρίσκεται σε υπολογίσιμο 
βαθμό υπό τον έλεγχο, σχεδόν, 
κάθε ατόμου. Αν και δεν υπάρ-
χει μαγική θεραπεία για τη δυ-
στυχία και τη μιζέρια, υπάρχουν 
γνωστικές και συναισθηματικές 
συμπεριφορές που μπορούν να 
αυξήσουν τις πιθανότητές να αι-
σθανθεί κάποιος καλύτερα για τη 
ζωή του.

Δεν ασχολούνται με απο-
τυχίες ή δυσάρεστα γεγο-
νότα
Ο συνεχής μηρυκασμός δυσά-
ρεστων θεμάτων και η μεμψιμοι-
ρία διασπείρουν στον εγκέφαλο 
αρνητική ενέργεια, καταστρέφο-
ντας τη διάθεση για προσπάθεια 
και αισιοδοξία.

Δεν πιέζουν καταστάσεις
Όταν τα πράγματα δεν πηγαί-
νουν όπως θέλουν, δεν παραδί-
δονται στο άγχος και στη σύγ-
χυση. Ξαποσταίνουν, σκέφτονται 
τις επιλογές τους και προχωρούν.

Δεν φθονούν τους άλ-
λους
Αναγνωρίζουν το δικαίωμα όλων 
να είναι ευτυχισμένοι και να ζουν 
μια πλήρη ζωή και επ’ ουδενί δεν 
ζηλεύουν τους γνωστούς και τους 
φίλους τους, για την καλοτυχία, τα 
πλούτη ή την ομορφιά τους.

Δεν βγάζουν βιαστικά συ-
μπεράσματα
Αυτό ισχύει στις σχέσεις, στη 
δουλειά και ευρύτερα στη ζωή. 
Τα λογικά άλματα στα  συμπε-
ράσματα είναι τις περισσότερες 
φορές σκέτη αποτυχία. Κοιτάξτε 
βαθύτερα για να καταλάβετε τις 
αιτίες όσων συμβαίνουν.

Δεν προσπαθούν να τα 
κάνουν όλα τέλεια
Όταν μαθαίνουμε να αφήνουμε 
στην τύχη τους (ή στη νομοτέλειά 
τους) τα πράγματα που δεν μπο-
ρούμε να ελέγξουμε, μας χαρί-
ζεται περισσότερη ενέργεια για 
να διαμορφώσουμε  καλύτερα τα 
πράγματα που μπορούμε.

Πέντε πράγματα 
που αποφεύγουν 
οι ευτυχισμένοι 
άνθρωποι

Ο νούμερο ένα λόγος που 
αποτριχώνουμε την ηβική 
περιοχή

8 τρόφιμα που ανακουφίζουν 
άμεσα από τη δυσκοιλιότητα

υγεία

Οι πολλές μεταβολές στον ύπνο 
και η μικρή διάρκειά του σχε-
τίζονται με δυσκολίες απώ-
λειας βάρους και σωματικού 
λίπους. Σε αυτό το συμπέρασμα 
κατέληξε έρευνα που δημοσι-
εύθηκε τον στο International 
Journal of Obesity. Πρόκει-
ται για την πρώτη μελέτη που 
εξετάζει αν η ποιότητα του 
ύπνου σχετίζεται με την απώ-
λεια βάρους και τη μείωση του 
λιπώδους ιστού.

Στη μελέτη τους, οι ερευνητές 
από το Πανεπιστήμιο Rovira i 
Virgili εξέτασαν τις αλλαγές στο 
βάρος και το σωματικό λίπος 
1.986 ατόμων που έλαβαν 
μέρος στη μελέτη για ένα ολό-
κληρο χρόνο. Όλοι οι συμμετέ-

χοντες ήταν υπέρβαροι, παχύ-
σαρκοι και με μεταβολικό σύν-
δρομο. Οι ασθενείς ακολούθη-
σαν ένα εντατικό πρόγραμμα 
παρέμβασης στην καθημερινό-
τητά τους που σχεδιάστηκε για 
απώλεια βάρους. Οι ερευνητές 
παρατήρησαν ότι τα άτομα με 
υψηλές μεταβολές στο μοτίβο 
του ύπνου – εκείνοι που δεν 
κοιμόντουσαν τον ίδιο αριθμό 
ωρών κάθε βράδυ – στην αρχή 
της μελέτης έχασαν λιγότερο 
βάρος μετά από μία περίοδο 
παρακολούθησης διάρκειας 12 
μηνών. Επιπρόσθετα, οι μετα-
βολές και ο ύπνος λιγότερων 
των έξι ωρών ημερησίως είχε 
σχετιστεί με χαμηλότερη μεί-
ωση στον Δείκτη Μάζας Σώμα-
τος και την περιφέρεια μέσης.

H καθημερινή συνήθεια που 
μπλοκάρει την απώλεια βάρους
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ιστορίες

Στη ζωή που ζεις θα δεις πολλά 
παράδοξα, κι ένα απ' αυτά είναι τούτο: 
Ο κόσμος κλαίει στα γεννητούρια και 
γελάει στις κηδείες! Παράξενα πράγματα. 
Εκτός κι άμα μιλάμε γι' αυτούς εδώ τους 
4 που σού 'χω εδώ από κάτω.
Βλέπεις, υπάρχει μια ομάδα Ελλήνων 
που 'δωσε πολύ καλό λόγο σε φίλους 
και γνωστούς να κλάψουν στα γενέθλια. 
Κι έδωσε πολύ καλό λόγο σε φίλους 
και γνωστούς για να χαμογελάσουνε 
λιγάκι στην κηδεία τους. Κι αυτό γιατί, 
γεννήθηκα και πέθαναν την ίδια μέρα 
του χρόνου!

Βασίλης Τσιτσάνης
Ο Θάνος Μικρούτσικος τον βάζει στη λίστα 

με τους "τρεις σπουδαιότερους Έλληνες 

συνθέτες". Η ελληνική μουσική του χρω-

στάει μερικά απ' τα πιο σημαντικά (Αχάρι-

στη), διαχρονικά (Συννεφιασμένη Κυριακή), 

ψαγμένα (Σερσέ Λα Φαμ) τραγούδια της 

ελληνικής μουσικής. Για την ακρίβεια, ο Τσι-

τσάνης είναι τόσο σπουδαίος, που κάποια 

τραγούδια του νομίζεις πια ότι είναι δημο-

τικά, παραδοσιακά, ότι υπήρχαν στην ελλη-

νική μουσική... από πάντα! Τα "Καβουρά-

κια", η "Σεράχ", το "Μπαχτσέ Τσιφλίκι", ο 

"Γιός της Γερακίνας", η μουσική του τύπου 

απ' τα Τρίκαλα με την αδύναμη φωνή, έχει 

μπει τόσο δυνατά στο DNA ενός ολόκλη-

ρου λαού, που ξεπέρασε σε φήμη τον ίδιο 

το δημιουργό της. Ένα δημιουργό που έριξε 

φινάλε στα 69 του, στις 18 του Γενάρη. Κι 

έφυγε τη μέρα που ήρθε.

Μανώλης Χιώτης
Το πιο γρήγορο μπουζούκι της Ελλά-

δας. Κατά Τζίμη Χέντριξ, το πιο γρήγορο 

έγχορδο του κόσμου. Όπως και να 'χει, τα 

γεγονός είναι ένα: ο Χιώτης άλλαξε το μπου-

ζούκι! Όχι μεταφορικά. Πήρε το "τρίχορδο", 

το 'κανε "τετράχορδο", γιατί δεν του 'φτα-

ναν οι τρεις χορδές γι' αυτά που ήθελε και 

μπορούσε να κάνει. Πέρα απ' τη βιρτου-

οζιτέ του ωστόσο, ο Μανώλης έμπασε το 

"μάμπο" στα λαϊκά της Ελλάδας, πάντρεψε 

ήχους παραδοσιακής ανατολής με ρυθμούς 

μοντέρνας δύσης, έγραψε μουσική ευγένεια 

στο "Με κυνηγούν τ' αδέρφια σου", μαγκιά 

στις "Παρτίδες", ματζόρε πίκρα στην "Αιτία 

που υποφέρω" και γυναικείες απαιτήσεις 

στο "Θα τα βρεις μαζί μου σκούρα". Πάνω 

απ' όλα όμως, έβαλε φαρδιά πλατιά την 

υπογραφή του σ' ένα απ' τα καλύτερα, απ' 

τα πιο αληθινά, ποιητικά και καθαρά τρα-

γούδια της ελληνικής μουσικής. Κυρίες και 

κύριοι, "Ο Πασατέμπος". Κι ίσως να 'χαμε κι 

άλλους πασατέμπους αν ο συνθέτης του δεν 

είχε φύγει τόσο ξαφνικά, 21 Μαρτίου, τη 

μέρα που έκλεινε τα 49 του χρόνια...

Κ.Π. Καβάφης
Είναι απ' τη μια ο Ελύτης κι ο Σεφέρης, που 

πήρανε το Νόμπελ της λογοτεχνίας. Είναι 

απ' την άλλη ο Καζαντζάκης που το 'χουμε 

εθνικό μαράζι που δεν το πήρε. Και σ' αυτό 

το μεγάλο σαλόνι, στην άκρη, παρέα με 

τον Έντγκαρ Άλαν Πόε και τον Κάφκα (σύμ-

βολα ανθρώπων που η εποχή τους δεν τους 

κατάλαβε καθόλου), κάθεται ο μόνος Έλλη-

νας που ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ έπρεπε να 'χει ένα 

τέτοιο βραβείο στο γραφείο του. Ο Καβά-

φης που 'ταν πολύ συνεσταλμένος για να 

βρεθεί στο κύκλωμα, ήταν πολύ ευσυνείδη-

τος για ν' αποκτήσει διασυνδέσεις, ο Καβά-

φης που 'ταν αρκετά ποιητής για να γρά-

ψει αυτό κι όλα τ' άλλα. Κι ο Καβάφης που 

έπαψε να 'ναι ποιητής, μονάχα τη μέρα που 

μπήκε στα 70 του. Τη μέρα που βγήκε απ' τη 

ζωή. Την 29η μέρα του Απριλίου...

Χρήστος Τσαγανέας
Ένας "Στάνλεϊ Τούτσι" του ασπρόμαυρου 

ελληνικού σινεμά, ο Τσαγανέας έπαιζε 

πάντα δεύτερους (και τρίτους...) ρόλους, μα 

κέρδισε την αιωνιότητα μέσ' απ' αυτούς. 

Απόδειξη; Θυμάσαι το "βεβαίως-βεβαίως" 

στο "Ξύλο (που) βγήκε απ' τον Παράδεισο". 

Πώς να ξεχάσεις το "άνθρωποι-άνθρω-

ποι" (ο πιο απολαυστικός ρόλος της καριέ-

ρας του!) τότε που "Ξανά 'ρθαν οι Γερμα-

νοί". Πάντα θα σου 'ρχεται στο νου το "λέγε 

ηλίθιε, λέγε βλάκα, λέγε βλαμμένε" όταν 

θ' ακούς πως "Μια ζωή την έχουμε". Ένας 

άνθρωπος που δεν σημάδεψε καμιά ταινία 

του, αλλά ταυτόχρονα τις σημάδεψε όλες! 

Κι εξίσου διακριτικά σημάδεψε το ημερο-

λόγιο, αφήνοντας τον κόσμο ένα καλοκαίρι, 

στις 2 Ιουλίου. Πάνω που πάταγε τα 70 χρό-

νια ζωής...

4 τεράστιοι Έλληνες καλλιτέχνες,
γεννήθηκαν και πέθαναν την ίδια μέρα!

Βασίλης Τσιτσάνης

Μανώλης Χιώτης

Κωνσταντίνος Καβάφης

Χρήστος Τσαγανέας
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απόψεις

Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ, ΑΓΧΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΗΦΑΝΗ 
ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΑΝΑ! 

Η 
Ελληνίδα μάνα έχει πια «στήσει» τον δικό της χαρα-
κτήρα και ειναι γνωστή για τις ιδιαιτερότητες της . 
που τη ξεχωρίζει απ τις άλλες μανάδες. Οι Ελληνίδες 
μάνες λοιπόν έχουν μερικές στερεοτύπες εκφράσεις 

που λιγο πολυ εμείς τα παιδιά τους τις ξέρουμε πολύ καλά. Πα-
ρακάτω μπορείτε να δείτε μερικές κοινές ατάκες. Χαρείτε τες !

ΠΑΝΩ ΑΠ’ΟΛΑ ΤΟ ΦΑΙ
Φάε! πετσί και κόκκαλο έγινες. (Μανά είπα να ασκητέψω!)
Γιατί να φας έξω; Δεν σ αρέσει η μαγειρική μου; (Η μαγει-
ρική σου είναι αρίστη αλλα αυτό το μπίρι-μπίρι μου κόβει την 
όρεξη)
Αργησες και κρυωσε το φαι, εδω δεν ειναι εστιατοριο να τρως 
οποτε γουσταρεις! (Σίγουρα όχι! Εδώ είναι στρατώνας και 
εμεις στρατιωτακια. Εμείς θα απολυθούμε, ο φουκαράς ο 
πατέρας όμως είναι μόνιμος φαντάρος!)  
Αν δεν ειχατε εμενα να σας μαγειρευω θα πεθαίνατε όλοι της 
πείνας. (Το νεκροταφείο είναι γεμάτο από ανθρώπους που 
νομίζανε ότι είναι αναντικατάστατοι, αλλά πως 
να της το πεις που την αγαπάς?) 
Να σου κάνω κάτι να φάς; Όχι?  Καλά εγώ 
θα σου φέρω κάτι και ας μη το φας! (Μα δεν 
άκουσε ποτέ της ότι υπάρχουν ανθρώπινα 
δικαιώματα και προσωπικές ελευθερίες?)

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Όταν φτάσεις να με πάρεις αμέσως τηλέφωνο. 
(Εσύ πως  έπαιρνες τη μανά σου τότε που δεν 
είχαν τηλέφωνα?)
Πάρε τηλέφωνο το θείο σου να του πεις χρό-
νια πολλά γιορτάζει σήμερα. (Μα ο θείος ο 
Κυριάκος δεν γιορτάζει κάθε Κυριακή?)
Πάρε κόρη μου ζακέτα μαζί σου  θα κάνει 
κρύο το βράδυ. (Ρε μανά δεν είναι cool το 
ζακετακι, ασε με ήσυχη, γι αυτό εχω εξω τη 
μεση μου και τον αφαλο μου να σου θυμιζω 
οτι ο ομφαλιος λωρος κόπηκε 18 χρόνια πριν).
Όταν γερασω να μη με πεταξετε σε κανενα 
γηροκομειο! (Δεν θα σε πεταξω, με το αυτοκι-
νητο μου θα σε παω Σκληρό? Το παίρνω πίσω!)

ΑΠΕΙΛΕΣ
Ετσι και σε πιασω στα χερια μου θα σε σκοτώσω κερατα (Εγω 
κερατας?  Ρε συ μήπως είναι κερατάς ο πατέρας μου?)
Θα πεθάνω να ησυχάσω, δεν σας αντεχω άλλο εδώ μέσα (Το 
ίδιο λέει χρόνια τώρα, μπράβο αντοχή που εχει η μαμα!)
Ουέ κ αλίμονό σου… (ειδες τι κανει η μελετη της Αγιας γραφης 
εμαθε και το ουε!)
Άμα φας καμια ανάποδη θα σου πω εγώ! (προτιμώ μια πρό-
σωπη, αλλά χωρίς κήρυγμα).
Αν δεν εισαι σπιτι νωρις θα βρεις τη πορτα κλειδωμένη! («μη 
μου κρατας κλειστη τη πορτα, βρεχει ο θεός και θα βραχώ»,  
της αρέσει ο Κόκοτας και θα μ ανοίξει)
Πρόσεχε θα κάνεις καμία ζημιά και μετα θα τις φας! (Κοίτα ρε 
και εγώ νόμιζα ότι όποιος κάνει τη περισσότερη ζημιά κερδί-
ζει, έτσι γίνεται στο πόλεμο)  
Μη φωνάζεις, και σ ακουει η γειτονια θα λενε οτι δερνομαστε 
εδώ μέσα (Δηλαδή τα σιωπηλά βασανιστήρια επιτρέπονται)!
Μη πετάς τα ρουχα σου εδω και εκει αχουρι το εκανες το σπιτι 

θα μπει μεσα κανενας άνθρωπος ξαφνικά και θα τρομάξει  
(Όχι το σπίτι μόνο το δωμάτιο μου είναι αχουρι, και δε θελω 
να μπει κανεις στο δωματιο μου) 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΝΟΗΜΑ
Πάλι θα βγεις; όλη μέρα έξω ήσουν... (εε τωρα το  νυχτοπερπα-
τημα εχει αλλη χαρη εσυ δεν μου ‘μαθες το «φεγγαρακι μου 
λαμπρο φεγγε μου να περπατω»?
Χέρια δεν έχεις να σηκωσεις το ποτήρι που ήπιες νερό, και να 
το πας στο νεροχυτη?  (παλι καλα που δεν θες να το παω βολτα 
όπως το σκυλο) 
Τι το πέρασες εδώ ξενοδοχείο; (όχι βέβαια, αν ήταν έτσι θα 
έκανα σεξ και εδώ όταν είσαι σπίτι!)  
Νομίζεις ότι θα έχεις μια ζωή εμένα να τρέχω απο πίσω σου  
και να συμαζευω? Αύριο μεθαύριο που θα κάνεις οικογένεια 
τι θα κανεις? (θα σε παρω μαζι μου! Μάνα δεν σ αλλάζω με 
τιποτα!)
Ποια νομισες οτι ειμαι; Η δούλααααα σου; (μανα με υποτιμας, 

το ‘μαθα στο σχολειο ότι η δουλεια καταργηθηκε πολλα χρο-
νια τωρα)

ΕΣΥ
Δεν εχεις φιλοτιμο, γαιδούρια μεγαλωσα εγω! (τουλαχιστον 
μας μεταχειριζεται ολους το ίδιο και ισότιμα, όλα τα αδέλφια 
είμαστε γαϊδούρια) 
Όταν κανεις κι εσύ παιδιά τότε θα με καταλάβεις! (Γιατι νομιζω 
ότι αυτό ακουγετται σαν καταρα?  θέλει να τραβήξω αυτά που 
τραβάει αυτή?) 

ΑΥΤΗ
Πέφτω για υπνο και μην ακούσω ΚΙΧ! (και μετα σου λεει 
δεν μπορω να κλεισω ματι αν δεν γυρισετε πρωτα στο σπιτι. 
Δηλαδη θελει η δεν θελει ησυχια να κοιμηθη?)
Δεν μπορώ να καταλάβω που εμοιάσες  (παραπλανητικη ερω-
τηση, τα καλα τα πηρα από εκεινη τα ασχημα απ το πατερα 
μου) 
Εγω παραιτούμαι κάνε ό,τι καταλαβαίνεις…(παραιτήθηκε ο 
Τσίπρας επειδή του το ζήταγε από γεννησιμιού του ο Μητσο-

τάκης?) 
Για την Ελληνίδα  μάνα όσο μεγάλο και αν είναι το παιδί ζει μια 
συνεχή παιδικοεφηβική ηλικία.  Η δικαιολογια ειναι γνωστή: 
«το παιδι μου ειναι παντα παιδι μου, δεν εξαρταται ποσο χρο-
νων ειναι».  
Επισης η Ελληνίδα μάνα καμαρώνει τα παιδια της ανεξαρτητα 
αν το αξιζουν η όχι. Μιλας στην Ελληνιδα μανα και νομιζεις 
όλα τα παιδια της είναι κορυφές. Κατά κανονα υπερτιμουν το 
ταλέντο του παιδιού, την  εμφάνιση, γνώση, και θέση του στη 
κοινωνία. Ενα αριστα στη γυμναστικη η στα θρησκευτικα και 
θριαμβολογουν για την εξυπναδα του! Ετσι ανεβάζουν αυτό-
ματα τις προσδοκίες και τους στόχους, του παιδιου. Το παιδί 
όμως θα ανεβεί όμως όσο ψηλα το φαναζεται η χαζομαμα?
 «Γιατί δηλαδή; Τι παραπανω εχουν τα αλλα παιδια?» Ίσως 
πάρα πολλά, αλλα η μαμά τα παραβλεπει.  «Αχ, όταν θέλεις 
εσύ όλα μπορείς να τα κανεις!»
Καλο ειναι να εγκαρδιωνεις το παιδι σου αλλα οχι να τον 
φαντασιωνεις.  Οι ψευδαισθήσεις, οι εμμονές στις μη υπαρ-

χουσες ικανότητες πρκαλουν ανχος και πιεση 
στο παιδι αλλα και  στη μητερα. Για τη μανα το 
παιδι ειναι ηδη στη κορυφη πριν ακομα ξεκι-
νησει!
Και αν οπατερας του παιδιου πιο ψυχραιμα 
τολμησει να εκφασει καποια  αμφιβολια  η 
απαντηση της ειναι στερεοτυπη.  «Μωρ’ τι 
μας λές;  Μην δίνεις αγόρι μου σημασία. Ο 
πατερας σου δεν ξερει τι λεει». Και το  παιδί  
πιστεύει  και θαυμαζει  τη μανα του. 
Αν τα πράγματα τελικά δεν πάνε καλά, η μαμά 
ούτε που να σκεφτει οτι στραβά αρμένισε το 
παιδί, ο γιαλός ήταν στραβός. Η δικαιολογια 
της ετοιμη «Εντάξει, έκανε ένα λάθος το παιδί, 
όλοι κάνουνε λάθη.  Αμάν πια! Θα πεσου-
μνε να το φανε το παιδι Δεν κοιτάνε τα δικα 
τους χάλια».  Ετσι το  παιδί συνεχιζει να ζει μια 
συνεχή παιδικοεφηβική ηλικία. 
Στην αποτυχια συνηθως οι μανουλες τα 
βαζουν με τους φιλους του παιδιου. Τους 
«λιθοβολούν» ως κύριους υπαίτιους για 

κάθε στραβοπάτημα του παιδιού. «φταίνε τα παλιόπαιδα που 
κάνεις παρέα» Δεν αποδίδουν καμία ευθυνη στο παιδι για το 
τι έκανε, ούτε για ποιους επέλεξε για φίλους του.  
Και οταν το παιδί αναποφευκτα πάει να συναντηθεί με τις 
συνέπειες των πράξεων του και πλησιάζει η ώρα να γευτεί, 
μια, (ευεργετική θαλεγα)  αποτυχία,τότε φορτσάρει, και το 
φορταρισμα της μάνας ειναι πιο τρομερό, και από αυτό του 
στρατιώτη που επιτιθεται με γυμνη ξιφολονχη.  Μη σε ξεγε-
λάει το χαμόγελό της, γιατι με χαμόγελο στα χειλη πανε οι 
φανταροι μας μπροστα . Παίρνουν την τύχη του παιδιου  στα  
χέρια τους γιατι  «Κανένας δεν σε νοιάζεται για σένα όπως 
εγώ!» 
Για μια Ελληνίδα μάνα το σύμπαν συνωμοτεί για το βλαστάρι 
της, άσχετο βέβαια αν το ίδιο το βλαστάρι της μπορεί να είναι 
βλίτο. 
Μανάδες τα παιδιά σας πρέπει να τα αφήνετε να βρουν το 
δρόμο μόνα τους κάτω απ τον ήλιο! Άντε να δω τώρα πια μάνα  
θα τα διαβάσει όλα αυτά  θα σταματήσει τη γκρίνια με τα παι-
διά της, και θα περιλάβει εμένα!
Εις την επόμενη έκδοση τα σπουδαία!
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Η κυβέρνηση της Αυστραλίας προσέφερε 
5 εκατομμύρια δολάρια στην Ελληνική 

Κοινότητα  Μελβούρνης

Η 
Ελληνική Κοινότητα  Μελβούρ-
νης (ΕΚΜ) καλωσόρισε την ανα-
κοίνωση του Πρωθυπουργού 
Σκοτ Μόρισον και του Υπουρ-

γού Μετανάστευσης, Ιθαγένειας και Πο-
λυπολιτισμού Ντέηβιντ Κόλεμανγια τη χο-
ρηγία ύψους $ 5 εκατομμυρίων προς την 
Κοινότητα, που περιλαμβάνεται στον προ-
ϋπολογισμό της ομοσπονδιακής κυβέρνη-
σης 2019-2020.
"Χαιρετίζουμε την ανακοίνωση του Πρω-
θυπουργού Μόρισον και του Υπουργού 
Κόλεμαν για τη χρηματοδότηση των $ 5 
εκατομμυρίων δολαρίων στον οργανισμό 
μας που συμπεριλαμβάνεται στον προϋ-
πολογισμό," δήλωσε ο Πρόεδρος της Κοι-
νότητας κ. Βασίλης Παπαστεργιάδης.
"Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιχορήγηση 
που έχει κάνει οποιαδήποτε κυβέρνηση 
της Αυστραλίας στην Ελληνική Κοινότητα. 
Μας τιμά και αισθανόμαστε υπερήφανοι 
που είμαστε αποδέκτες αυτής της χρημα-
τοδότησης. "
Ανακοινώνοντας τη χρηματοδότηση ο 
υπουργός Κόλεμαν δήλωσε:
"Η κυβέρνηση Μόρισον έχει δεσμεύσει 5 
εκατομμύρια δολάρια στον προϋπολογι-
σμό 2019-20 για την Ελληνική Κοινότητα-
Μελβούρνης καιΒικτώριας.
Η χρηματοδότηση αφορά  δύο έργα προ-
τεραιότητας: Το Νέο Εληνικό Κέντροκαι τη 
δημιουργία της Ελληνικής Έδρας Παγκό-
σμιας Διασποράς στη Σχολή Πολιτισμού 
και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου 
Μελβούρνης, το κόστος των οποίων υπο-
λογίζεται σε $2,5 εκ. έκαστο.»
"Το Νέο Ελληνικό Κέντροθα είναι ένα 
σημείο συνάντησης και χώρου λειτουρ-
γίας για την πολυπολιτισμική κοινότητα 
της Μελβούρνης, με ιδιαίτερη έμφαση 
στους ηλικιωμένους και τους νέους".
Ο υπουργός Μετανάστευσης, Ιθαγένειας 
και Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων Ντέη-
βιντ Κόλεμαν δήλωσε ότι με τη χρηματο-
δότηση θα αξιοποιηθεί το σημαντικό έργο 
της Κοινότητας.
"Η χρηματοδότηση αυτή θα ενισχύσει 
σημαντικά το έργο της Ελληνικής Κοινότη-
τας Μελβούρνης," τόνισε.
«Η Ελληνική κοινότητα της Αυστραλίας 
έχει μια μακρά και περήφανη ιστορία 
συμβολής στο έθνος μας και το Νέο Ελλη-
νικό Κέντρο θα αποτελεί μέρος συνάντη-
σης και συνεργασίας," δήλωσε ο κ. Κόλε-
μαν. «Η EKM θα εγκαινιάσει επίσης μια 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Μελ-
βούρνης για την ίδρυση της Ελληνικής 
Έδρας Παγκόσμιας Διασποράς, στη Σχολή 
Πολιτισμού και Επικοινωνιών του Πανεπι-
στημίου της Μελβούρνης.»
Ο κ. Παπαστεργιάδης δήλωσε ότι η ανα-
κοίνωση της χρηματοδότησης αποτελεί 

αναγνώριση της συμβολής της Ελληνικής 
κοινότητας στην Αυστραλία.
"Η χρηματοδότηση αυτή θα μας βοηθήσει 
στην έρευνα στον τομέα της Παγκόσμιας 
Διασποράς, στο συντονισμό της διδα-
σκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας και στη 
συνεργασία με το ευρύτερο κοινό στην 
πρώθηση του Ελληνισμού και των Παγκό-
σμιων Διασπορών".
"Το νέο Ελληνικό Κέντρο θα προσφέρει 
επίσης ένα θαυμάσιο χώρο που θα εξα-
σφαλίσει ότι η ελληνική κοινότητα στην 
Αυστραλία θα συνεχίσει να ευδοκιμεί και 
είναι σημαντικό το γεγονός ότι η Κυβέρ-
νηση αναγνωρίζει την προσφορά της κοι-

νότητάς μας", ανέφερε ο κ. Παπαστεργιά-
δης.
Η δέσμευση για τη χρηματοδότηση ακο-
λουθεί την πρόσφατη επίσκεψη του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Κόλεμαν 
στο Ελληνικό Κέντρο Σύγχρονου Πολιτι-
σμού στη Μελβούρνη.
«Για πάνω από έξι μήνες είχαμε αναλυτι-

κές συζητήσεις με τον Πρωθυπουργό και 
τον Υπουργό Κόλεμαν», τόνισε ο κ. Παπα-
στεργιάδης.«Στην πραγματικότητα, οι 
συζητήσεις άρχισαν για πρώτη φορά με 
τον πρώην Υπουργό Μετανάστευσης κ. 
Τατζ, πριν από περίπου ένα χρόνο, όταν 
συναντηθήκαμε στο Ελληνικό Κέντρο.Ο 
πρωθυπουργός και ο υπουργός Κόλε-
μανέχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για τη χρηματοδότηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων στη Βικτώρια. Η Κοινό-
τητά μαςεισηγήθηκε στην κυβέρνηση την 
ανάγκη συνεργασίας με το Πανεπιστή-
μιο Μελβούρνης για τη χρηματοδότηση 
ενός πανεπιστημιακού εκπαιδευτικού 

προγράμματος για την Ελληνική Γλώσσα.
Ανέφερα στον πρωθυπουργό και τον 
υπουργό Κόλεμαν ότι η εκπαίδευση απο-
τελεί κλειδί για την ευημερία μιας κοινό-
τητας και ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία ότι 
η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε 
τριτοβάθμιο επίπεδο θα εξαφανιστεί στη 
Μελβούρνη,» πρόσθεσε.

«Εξήγησα ακόμα ότι η πολυπολιτισμικό-
τητα είναι η σπονδυλική στήλη αυτής της 
χώρας και ότι η Ελληνική Κοινότητα επι-
διώκειεπίσηςτη διεύρυνση της πανεπι-
στημιακής της πρωτοβουλίας για να εξα-
σφαλίσει ότι η νέα Έδρα του Πανεπιστη-
μίου θα περιλαμβάνει ακόμα μια συνι-
στώσα του δυτικού πολιτισμού και θα επι-
κεντρωθεί στη διασπορά και την πολυ-
πολιτισμικότητα.Όπως ανέφερα και στον 
Πρωθυπουργό,πρόσφατα στο Ελληνικό 
Κέντρο, η Αυστραλία θεωρείταιως παγκό-
σμιο παράδειγμα της πολυπολιτισμικό-
τητας και θα θέλαμε να σκεφτούμε ότι η 
Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης είναι το 
λαμπερό φως της πολυπολιτισμικότητας 
στην Αυστραλία.»
Αυτή η χρηματοδότηση για την Έδρα του 
Πανεπιστημίου θα αναδείξει την ΕΚΜσε 
κορυφαίο πάροχο εκπαίδευσης και γνώ-
σης στην παγκόσμια ελληνική διασπορά. 
Η Έδρα του Πανεπιστημίου θα προστε-
θεί στα ήδη εκτεταμένα εκπαιδευτικά 
προγράμματα της ΕΚΜ, στα  οποία περι-
λαμβάνονται θεατρικά, μουσικά, χορευ-
τικά προγράμματα μαζί με 13 απογευμα-
τινά σχολεία Ελληνικής γλώσσας και το 
Alphington Grammar.
«Εξίσου σημαντικό είναι, υπογραμμίσαμε 
στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό 
Κόλεμαν, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να 
επαναλάβει την επιχορήγηση της πολιτει-
ακής κυβέρνησης ύψους 2,5 εκατομμυ-
ρίων δολαρίων προς την ΕΚΜ, για τη δημι-
ουργία τουΝέουΕλληνικού Κέντρου στην 
καρδιά της Μελβούρνης,  που θα βοηθή-
σει τον οργανισμό μας να συνεχίσει να 
προσφέρει προγράμματα για ηλικιωμέ-
νους και νέους,» εξήγησε ο κ. Παπαστερ-
γιάδης.
«Θα αγοράσουμε ένα νέο κτίριο για να 
συνεχίσουμε τις υπηρεσίες και τα προ-
γράμματά μας και να επεκτείνουμε την 
Ελληνική Κοινότητα στο κέντρο της Μελ-
βούρνης».
Ο κ. Παπαστεργιάδης ευχαρίστησε την 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση για το γεγονός 
ότι συμπεριέλαβε την επιχορήγηση στον 
ομοσπονδιακό προϋπολογισμό.
"Ευχαριστούμε την ομοσπονδιακή κυβέρ-
νηση για το κλείδωμα αυτών των κον-
δυλίων στον ομοσπονδιακό προϋπολο-
γισμό, έτσι ώστε να μην θεωρούνται ως 
προεκλογική υπόσχεση", δήλωσε.
«Τα έργα της Κοινότητάς μας εδώ και 122 
χρόνια, που είναι αποτέλεσμα της συμβο-
λής πολλών ανθρώπων, αναγνωρίζονται 
και επιβραβεύονται από την κυβέρνησή 
μας. Στην πραγματικότητα, πολλοί άνθρω-
ποι εδώ και πολύ καιρό έχουν θέσει τα 
θεμέλια για να συνεχίσουμε σήμερα αυτό 
το σημαντικό έργο.
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Β
ρίσκονται στο πιο μακρινό άκρο 
της βορειοδυτικής Ευρώπης, σε 
ένα νησί όπου οι καιρικές συν-
θήκες δεν θυμίζουν καθόλου ε-

κείνες της Μεσογείου, καθώς οι θερμο-
κρασίες είναι χαμηλές καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του χρόνου: στη Δημοκρατία της 
Ιρλανδίας. Τους ίδιους, όμως, τους χα-
ρακτηρίζουν «μεσογειακό λαό του Βορ-
ρά», καθώς παρά το γεγονός ότι έμα-
θαν να ζουν στη βροχή και το κρύο, οι 
Ιρλανδοί είναι άνθρωποι που αγαπούν 
τον ήλιο, τη ζέστη, το τραγούδι, όπως 
και την μπύρα. Κάποιοι από αυτούς αγα-
πούν πολύ και την Ελλάδα. Τόσο πολύ, 
που εκτός από τα ταξίδια που πραγμα-
τοποιούν στη χώρα μας, μαθαίνουν και 
τη γλώσσα. Μάλιστα, από το 1962, στο 
Δουβλίνο υπάρχει μια κοινότητα φιλελ-
λήνων Ιρλανδών, που αριθμεί σήμερα 
περίπου 110 μέλη. Φέρει τον τίτλο «The 
Irish Hellenic Society» και πρόεδρός της 
είναι ο Πάτρικ Σάμον (Patrick Sammon).
«Και όλοι εσείς δεν έχετε καμία σχέση 
με την Ελλάδα; Προγόνους; Συζύγους; 
Μακρινούς συγγενείς;» ήταν η ερώτηση 
που κλήθηκε να απαντήσει ο κ. Σάμον, 
προκειμένου να εξηγήσει πώς, παρότι 
τα ελληνικά είναι δύσκολη γλώσσα και η 
Ελλάδα απέχει αρκετά από την Ιρλανδία, 

υπάρχει μια ξεχωριστή κοινότητα Ιρλαν-
δών, που γοητεύτηκε από την ιστορία 
και τον πολιτισμό της χώρας μας, έμαθε 
να μιλά τα ελληνικά και τα περισσότερα 
από τα μέλη της πηγαίνουν χρόνια δια-
κοπές στην Ελλάδα.
Είναι άνθρωποι που τους ενδιαφέρει η 
ελληνική ιστορία, η ελληνική τέχνη και 
φυσικά η ελληνική γλώσσα. Άλλωστε η 

(αρχαία) ελληνική γλώσσα, όπως ανα-
φέρει ο κ. Σάμον διδάσκεται στα πανε-
πιστήμια που βρίσκονται στην περιοχή 
του Δουβλίνου: το Trinity College, το 
University College Dublin και το πανεπι-
στήμιο του Maynooth. Ο ίδιος, μάλιστα, 
διδάσκει μαθήματα βυζαντινολογίας 
στο θερινό σχολείο IBGSS (International 
Byzantine Greek Summer School) του 
πανεπιστημίου Trinity, ενώ το συγγρα-
φικό του έργο περιλαμβάνει βιβλίο 
αναφερόμενο στην ιστορία των Ιονίων 
νήσων («The Ionian Islands: Aspects of 
their History and Culture»/co-edited 
with Anthony Hirst, 2014).
«Εγώ διδάχτηκα ελληνικά στο σχολείο 
και μετά στο Πανεπιστήμιο, όπου σπού-
δασα αρχαία ελληνικά και λατινικά», 
αναφέρει σε άπταιστα ελληνικά ο κ. 
Σάμον. «Στο παρελθόν, ήμουν διπλω-
μάτης. Εργαζόμουν στη διπλωματική 
υπηρεσία της Ιρλανδίας. Δούλευα επί 
35 χρόνια. Τώρα είμαι συνταξιούχος», 
προσθέτει.
Ανάμεσα στους Ιρλανδούς και τους 
Έλληνες, ο κ. Σάμον βλέπει πως υπάρχει 
χημεία. Τα ελληνικά δεν του φαίνονται 
εύκολη γλώσσα, αλλά εξίσου δύσκολα 
είναι και τα ιρλανδικά.
«Αλήθεια, ποια γλώσσα πισ τεύετε 
ότι είναι καλύτερη για να εκφράζε-
ται κανείς, τα ιρλανδικά, τα ελληνικά ή 
τα αγγλικά;» τον ρωτάμε. «Νομίζω και 
οι τρεις. Για το τραγούδι ίσως είναι τα 
ιρλανδέζικα... Όμως σίγουρα η ελληνική 
έχει μεγάλη ιστορία. Για την ποίηση η 
ελληνική γλώσσα, η οποία έχει τα Έπη, 
κάτι που δεν έχουμε εμείς» επισημαίνει.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μάθει 
κάποιος ελληνικά, όπως λέει ο κ. Σάμον: 
«Η Ελλάδα είναι μια σημαντική χώρα για 
την τέχνη, την ιστορία, τη φιλοσοφία. 
Είναι πολλά πράγματα μαζί. Ο κόσμος 
εδώ ενδιαφέρεται να μάθει ελληνικά. 
Υπάρχουν Ιρλανδοί που θέλουν να 
μάθουν ελληνικά και για αυτό πηγαί-
νουν το βράδυ στο ελληνικό σχολείο».
Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα και η 
Ιρλανδία μοιράστηκαν ορισμένες κοι-
νές εμπειρίες στον τομέα της οικονο-

μίας, περνώντας τη δοκιμασία των μνη-
μονίων και της κρίσης. Ερωτηθείς για 
το πώς οι Ιρλανδοί είδαν το ξέσπασμα 
της κρίσης στην Ελλάδα, ο κ.Σάμον 
είπε πως παρόλο που υπήρχαν κάποια 
κοινά, η κατάσταση ήταν δυσκολότερη 
στην Ελλάδα. «Οι Έλληνες είναι έξυπνος 
λαός κι αυτή είναι η δύναμή τους. Εμείς 
πιστεύαμε ότι αυτό θα αλλάξει. Κάποιοι 
άλλοι λαοί μπορεί να είχαν άσχημη 
εικόνα για τους Έλληνες, αλλά εξίσου 
άσχημη εικόνα είχαν και για εμάς, θέλω 
να πω ότι αυτό ήταν κάτι που το ζήσαμε 
κι εμείς» τονίζει.
Ο πρόεδρος του «The Irish Hellenic 
Society» ήταν μεταξύ των Ιρλανδών, 
που συμμετείχαν στην εκδήλωση της 
δράσης «Διπλωματία των Πόλεων», που 
έγινε πρόσφατα στο Δουβλίνο για την 
προβολή της Θεσσαλονίκης ως τουρι-
στικού προορισμού, όπου επαγγελμα-
τίες, ξενοδόχοι και φορείς του τουρι-
σμού, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσα-
λονίκης μετέβησαν στον Δουβλίνο και 
παρουσίασαν στους Ιρλανδούς επαγ-
γελματίες όλους τους λόγους που αξί-
ζει κανείς να επενδύσει τουριστικά στην 
πόλη της Θεσσαλονίκης και στην ευρύ-
τερη περιοχή. Τη Θεσσαλονίκη, πάντως, 
ο κ. Σάμον τη γνωρίζει από το 1990, 
όταν την επισκέφθηκε για πρώτη φορά.
«Πριν από περίπου τρία χρόνια ήμουν 
και πάλι σ τη Θεσσαλονίκη. Επισκέ-
φθηκα και το Βυζαντινό Μουσείο, το 
οποίο μου άρεσε πολύ. Ήξερα το μου-
σείο στην Αθήνα, αλλά όχι αυτό στη 
Θεσσαλονίκη» αναφέρει.
Αν θέλουμε να πείσουμε περισσότερους 
Ιρλανδούς να επισκεφτούν τη Θεσσαλο-
νίκη και την ευρύτερη περιοχή, τα στοι-
χεία που πρέπει να προβάλουμε είναι 
-κατά τον κ. Σάμον- τα εξής: «η φύση! 
Όπως βλέπετε (σ.σ. την ημέρα της συνέ-
ντευξης έβρεχε), μπορεί τον Ιούνιο στο 
Δουβλίνο να μη βλέπουμε τον ήλιο. 
Βεβαίως εξίσου σημαντική είναι και η 
ιστορία της Θεσσαλονίκης αλλά και της 
γύρω περιοχής, όπως είναι η Βέροια, 
που την έχω επισκεφθεί, η Βεργίνα ή τα 
Μετέωρα».

Αυτοί είναι οι Ιρλανδοί Φιλέλληνες
ΠΗΓΗ: ZOUGLA.GR
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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

Συνάντηση του Πρέσβη 
της Ελλάδος στον Καναδά, 

κ.Δημήτρη Αζεμόπουλου, με τον 
πρωθυπουργό του Καναδά,

κ. Τζάστιν Τρουντό

Ο Πρέσβης έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό 
στο Facebook: «Με τον Πρωθυπουργό Justin Trudeau, 

έναν άνθρωπο που αγαπά και σέβεται την Ελλάδα. 
Εγκάρδια συνομιλία όπως κάθε φορά που τον συναντώ. 

Έτσι και αυτή τη φορά στο Μόντρεαλ!»
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Η 
χρήση social media και η παρακο-
λούθηση τηλεόρασης σχετίζεται με 
την αύξηση των συμπτωμάτων κα-
τάθλιψης στους εφήβους. Σε αυτό 

το συμπέρασμα κατέληξε μία ερευνητική ο-
μάδα από το Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ και 
το Πανεπιστήμιο Sainte-Justine που δημοσι-
εύθηκε στο JAMA Pediatrics. Η έρευνα απο-
κάλυψε ότι η υψηλότερης συχνότητας χρήση 
των social media και παρακολούθησης τηλε-
όρασης επί τέσσερα χρόνια σχετίζεται με πιο 
σοβαρά συμπτώματα κατάθλιψης κατά το α-
ντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Η μελέτη παρουσίασε ότι αν οι έφηβοι ανέ-
φεραν αύξηση στη χρήση κοινωνικών 
δικτύων και θέασης τηλεόρασης εντός ενός 
χρόνου τότε παρατηρείτο ανάλογη αύξηση 
στα συμπτώματα κατάθλιψης κατά το ίδιο 
έτος. Επιπλέον, όση περισσότερη ώρα σπα-
ταλούσαν οι έφηβοι στα social media και 
στην τηλεόραση, τόσο πιο σοβαρά ήταν και 
τα συμπτώματα της κατάθλιψης που εμφανί-
ζονταν. Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης ξεχω-
ριστά από τη χρήση των κοινωνικών δικτύων, 
τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και τα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια εντοπίζοντας ότι δεν 
συνιστούσαν δείκτες πρόβλεψης της κατά-

θλιψης.
Η ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τη Δρ. 
Patricia Conrod παρακολούθησε σχεδόν 
4.000 Καναδούς εφήβους ηλικίας 12-16 
ετών. Από τους εφήβους ζητήθηκε να αναφέ-
ρουν το χρόνο που σπαταλούσαν μπροστά 
από ψηφιακές οθόνες τεσσάρων ειδών (κοι-
νωνικά δίκτυα, τηλεόραση, ηλεκτρονικά παι-
χνίδια, και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή).
Επιπλέον, οι έφηβοι συμπλήρωσαν ερωτη-
ματολόγια για διάφορα συμπτώματα κατά-
θλιψης που βίωσαν όταν ήταν 12-16 ετών. «Η 
έρευνά μας δείχνει ότι η αύξηση του χρόνου 
που ξοδεύεται στις διάφορες μορφές ψηφι-
ακών μέσων σε ένα συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα προβλέπει την εκδήλωση συμπτω-
μάτων κατάθλιψης εντός του ίδιου χρονικού 
διαστήματος», δήλωσε η Δρ. Conrod. Αυτό 
είναι αρκετά ενθαρρυντικό για την προο-
πτική της πρόληψης. Ο έγκαιρος εντοπισμός 
του κινδύνου κατάθλιψης δίνει στους για-
τρούς και τους γονείς ένα μεγάλο χρονικό 
παράθυρο για να επέμβουν. Η ρύθμιση της 
χρήσης των κοινωνικών δικτύων και της τηλε-
όρασης θα μπορούσε να είναι σημαντική για 
να βοηθηθούν οι νέοι άνθρωποι να διαχειρι-
στούν τα συμπτώματα κατάθλιψης.

Είναι ο έφηβος 
«χωμένος» στα social 

media; Προσοχή γιατί η 
κατάθλιψη καραδοκεί
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T
he Brampton Beast of the East Coast 
Hockey League announced their 
fourth head coach in their history at 
a press conference on Wednesday. 

34-year-old Spiros Anastas joins the 
Ontario-based club as their new head 
coach and Director of Hockey Operations. 
The Beast also named Duncan Dalmao as 
an assistant coach for the 2019-20 season.
The moves were prompted by the departure 
of previous coach Colin Chaulk, who leaves 
after four seasons in charge. Chaulk was 
recently promoted to an assistant coaching 
position with the Belleville Senators, the 
Beast’s AHL affiliate. Anastas has big shoes 
to fill as Chaulk coached Brampton to an 
ECHL playoff berth last season.

Homecoming for the Toronto 
Native
The head coaching position will have extra 
special meaning for Spiros Anastas. It will 
be an opportunity to move home and 
coach in his hometown after spending last 
season with the South Carolina Stingrays. 
In a coaching career that has taken him all 
across North America, it will be the first 
time he has coached in the Toronto area.
“Brampton and the rest of the West end 
mean a lot to us as a family. We have 
traveled cross-continent four times 
throughout my career. The unique privilege 
to be in our home area and be an impact 
in this community is one we take very 
seriously and it is a sentiment shared from 

management down to the players. We can’t 
wait to get going!”
It was an extensive application process 
for General Manager Cary Kaplan, who 
evaluated nearly 100 applicants in his 
search for a new coach. Anastas was the 
stand out applicant and brings such an 
extensive and varied resume for someone 
so young.

A Diverse Coaching Resume
Anastas started his coaching career as 
an assistant at Lebanon Valley College, 
an NCAA III team where he played the 
four years previous. He then moved to 
Western Michigan University for one year 
as an assistant under former NHL and Team 

Canada coach Andy Murray. That year he 
helped them win only their second Central 
Collegiate Hockey Association (CCHA) title 
in the school’s history.
His progression through the ranks 
continued, as Anastas spent the next 
two seasons as an assistant coach of the 
Detroit Red Wing’s AHL affiliate, the Grand 
Rapids Griffins. Jeff Blashill, the current Red 
Wings’ head coach, was the head coach 
at the time. The pair of them helped lead 
the Griffins to glory in the 2013 Calder Cup 
Championship.
In 2014, Spiros Anastas was ready to make 
the jump to a head coaching role and joined 
the University of Lethbridge as their new 
head coach. He spent four seasons there 

before moving to South Carolina to take 
up the head coach and Director of Hockey 
Ops role with the Stingrays last season. He 
went 35-31-5-1 and led the Stingrays to the 
Kelly Cup playoffs, ultimately losing to the 
Orlando Solar Bears in the first round.

Anast as  Al so  B r ings  an 
International Flavor
Not only does Anastas have an extensive 
club resume, but he also brings an array 
of experience from international hockey. 
Between 2014 and 2016 Anastas was 
involved with the South Korean men’s 
international team and U18 team. In 2015 
both teams won gold at their respective 
championships, with Anastas in the head 
coach role for the U18 team. He then took 
up a position within the Estonia national 
team and was a bench coach for both their 
U18 and U20 teams at that year’s World 
Championships.
Anastas’ extensive experience with junior 
players will be a major benefit to the 
Brampton Beast. Their roster may end up 
containing prospects from the Ottawa 
Senators/Belleville Senators system, as well 

as first-year pros on ECHL contracts. Having 
a head coach in place with a proven record 
in the development of younger players will 
be extremely beneficial for the Beast and 
their affiliates.
It is exciting times for Beast fans, with the 
team looking to build on their playoff berth 
from last season. It will be a tough act to 
follow for Anastas and Dalmao as they try 
to get Brampton to the next level. GM Cary 
Kaplan was extremely complimentary of 
their predecessors for how they’ve grown 
the club.
Kaplan said, “We were overwhelmed 
with both the quality and quantity of 
applicants for the Head Coaching position 
with the Brampton Beast. It is a credit to 
Colin Chaulk, Peter Goulet, and Freddie 
Lemay who over the past four years built a 
program that developed more AHL players 
than any other organization plus provided a 
determined and competitive hockey team 
in Brampton for the better part of four 
years.” 
It is a little under three months until the 
Beast open their 2019-20 season. The hard 
work for Spiros Anastas starts now.

Ένα δικό μας παιδί, ο Σπύρος Ανάστας
γιός των Τζιμ & Στέλλα Αναστασιάδη, ανακοινώθηκε 

ως ο νέος προπονητής των Brampton Beast
Έγινε ο μοναδικός Έλληνας προπονητής στο επαγγελματικό χόκεϋ

Ο Σπύρος και το Brampton Beast θα βρίσκονται σε περίπτερο στο Φεστιβάλ του Προφήτη Ηλία 
την Κυριακή μαζί με παίκτες της ομάδας για να προσφέρουν ενημέρωση και πληροφορίες.

Το Brampton δεν είναι και μακριά, οπότε σας παροτρύνουμε να στηρίξτε την ομάδα                       
και τον «δικό μας» προπονητή της πηγαίνοντας σε παιχνίδια.



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ40 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

19 Ιουλίου 2019
www.hellasnews-radio.com

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

Οδός Ρούσβελτ, μετά από βροχή, λίγο πριν την οδό Παπακυριαζή. 
Χρονολογία 1948

Τάξη σε σχολείο αρρένων στο Μέτσοβο. 
Όλα τα αγόρια έχουν ξυρισμένα τα κεφάλια τους...

Ψαράδες στην Λίμνη Κάρλα στο Βόλο το 1953

Σαντορίνη 14-3-1954 άφιξη καγκελάριου Δ.Γερμανιας K.AdenauerΗ αφίσα αυτή είναι από τον Καναδά !

Ελληνικός καφές με ελληνικότατο φόντο !

Μαύρη αγορά στην Αθήνα μετά την κατοχή. Ναι! Αυτά στο 
καλάθι είναι δραχμές...

Δεν νομίζω να μην υπήρξε γιαγιά στην Ελλάδα που να μην 
έβγαινε έξω στο πεζοδρόμιο μαζί με τις γειτόνισσες και να ύφαινε 

κλωστή. Τώρα οι μοντέρνες γιαγιάδες τα αγοράζουν όλα...

Μοναχές στην Σαντορίνη το 1949
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Παρασκευή 19 Ιουλίου 

• Οσίου Δίου
• Οσίας Μακρίνης αδελφής Μεγάλου Βασιλείου

Σάββατο 20 Ιουλίου

• Προφήτη Ηλία

Κυριακή 21 Ιουλίου

• Μαρτύρων Aκακίου Γεωργίου Ευγενίου 
Θεοδώρου Θεοφίλου Iούστου Ματθαίου και 
Τροφίμου

• Σύναξις υπεραγίας Θεοτόκου εν τοις Αρματίου

Δευτέρα 22 Ιουλίου

• Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής της Μυροφόρου
• Αγίας Μαρκέλλης παρθενομάρτυρος Χιοπολίτιδος
• Οσίου Μενελάου

Τρίτη 23 Ιουλίου

• Προφήτου Ιεζεκιήλ
• Ιερομαρτύρων Απολλιναρίου και Βιταλίου 

επισκόπων Ραβέννης

Τετάρτη 24 Ιουλίου

• Αγίας Χριστίνης της Μεγαλομάρτυρος
• Αγίου Αθηναγόρου ομολογητού

Πέμπτη 25 Ιουλίου

• Κοίμησις της Αγίας Άννης
• Οσίας Ευπραξίας
• Οσίας Ολυμπιάδος της διακόνου

Συναξάρι ποια αγαπημένα, γνωστά σας πρόσωπα γιορτάζουν

(ονομαστική εορτή) σήμερα, αύριο και όλη την εβδομάδα

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
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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

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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T
ORONTO, Ontario, July 18, 2019 – The Journalism 
and Written Media Independent Panel of 
Experts has submitted its final report and 
recommendations to the Government of Canada 

to assist with the equitable and effective implementation 
of tax measures in support of Canadian journalism, as 
outlined in the 2019 federal budget.
The report provides guidance to determine which 
journalism organizations qualify for these tax measures, 
based on criteria outlined in the budget legislation for 
the program, which is intended to support written news 
outlets that provide news of general interest to Canadian 
audiences.
The Panel recognizes that this program is limited in scope, 
and has also made recommendations for government 
action that goes beyond the support provided in the 
budget legislation. The Panel did not have a mandate to 
change any provisions already passed into law, but was 
allowed to make further recommendations.

The federal program includes refundable tax credits for 
qualifying journalism organizations, a nonrefundable tax 
credit for subscriptions to Canadian digital news, and 
charitable status for not-for-profit journalism organizations.
To be eligible for the program, a news outlet must 
regularly employ two or more journalists and primarily 
provide original news content to a general audience.
The Panel did not attempt to develop a definition that 
could be used to certify officially approved news outlets. 
Instead, it provided guidelines on what constitutes 
general news, good journalistic practices and the 
activities normally carried out by newsroom employees.
It is the opinion of the Panel that this guidance will 
enable the Minister of National Revenue and the Canada 
Revenue Agency to implement and administer these tax 
measures directly, without need of an official body to 
certify news outlets. However, the Panel also recognizes 
that there will be questions about whether certain news 
outlets qualify for the program. Thus, the Panel has 

recommended, as per
the budget legislation, that an advisory body be 
appointed to provide advice when the Canada Revenue 
Agency refers questions to it about matters related to 
journalism.
The Independent Panel consisted of the following 
members:
Bob Cox, News Media Canada
Esther Enkin, Canadian Association of Journalists
Brad Honywill, Unifor
Pierre-Paul Noreau, Association de la presse francophone
Brenda O’Farrell, Quebec Community Newspapers 
Association
Thomas Saras, National Ethnic Press and Media Council 
of Canada
Pascale St-Onge, Fédération nationale des 
communications
Pierre Sormany, Fédération professionnelle des 
journalistes du Québec

July 16, 2019
Ottawa

For: Hon. Pablo Rodriguez, Minister of 
Canadian Heritage and Multiculturalism
Hon. Bill Morneau, Minister of Finance

Dear Ministers:

The Journalism and Written Media 
Independent Panel of Experts has 
completed its work and is presenting to 
you its final report and recommendations 
for the ef fective and equitable 
implementation of the tax measures in 
support of Canadian news media provided 
in Budget 2019.
The Panel would like to thank the 
Government for introducing this program, 
which recognizes the important role 
that written journalism outlets fulfill in 
preserving democracy in communities 
across Canada. These tax credits offer 
important support for many organizations 
that provide general interest news to 
Canadians.
The Panel wants to stress that this 
program alone will not be enough to 
prevent the disappearance of many 
essential sources of information, especially 
small local news media outlets that are 
not covered by the Budget 2019 measures 
and that are extremely vulnerable. Other 
support programs should be considered. 
It has been well-documented that the 
written news media industry is in crisis. 
It is estimated that foreign-owned digital 
media such as Google and Facebook will 
take $7 billion in advertising dollars out 
of the Canadian economy this year. Daily 
newspaper ad revenues are half what they 
were a decade ago. According to data 
compiled by the Local News Research 
Project, more than 250 Canadian news 

outlets have closed in the past decade. 
The Public Policy Forum’s Shattered Mirror 
report found one-third of journalism jobs 
disappeared in Canada over a six-year 
span. Digital-only news outlets are not 
filling the gap, and foreign-owned digital 
companies are not funding the creation 
of Canadian news in any significant way, 
despite benefiting from the work done by 
traditional news outlets. The tax credits 
program, as positive as it is, will not suffice 
to counter these disastrous effects.
We urge the Government to move quickly 
to implement these fiscal measures now 
that the budget legislation has been 
proclaimed so that news organizations 
facing layoffs and closures can be certain 
of receiving much needed help. To 
that end, the Panel has provided clear 
definitions of general news and eligible 
newsroom employees so that written 
news outlets can assess whether they 
are Qualified Canadian Journalism 
Organizations for the purposes of these 
tax credits and so that the Canada 
Revenue Agency can assess applicants, as 
it does for other tax credit programs. We 
have provided unambiguous and objective 
criteria that have wide agreement among 
the many organizations represented by 
the Panel. We have left little room for 
subjective judgment calls. Our goal was 
to clearly identify the news outlets eligible 
for this particular Government program 
and not to try to determine some kind 
of status as an “approved journalism 
organization.”
In the interests of moving quickly, we 
have recommended that the tax credits be 
implemented and administered directly 
by the Canada Revenue Agency. We have 
recommended that the Government 
appoint an advisory body, with members 
drawn from the faculty of post-secondary 

journalism schools across Canada, to 
assist the Minister of National Revenue 
with this program.We recommend that 
the advisory body not certify all Qualified 
Canadian Journalistic Organizations, but 
that the CRA refer matters to the advisory 
body when the CRA has questions 
about whether an application meets 
the journalistic criteria of the program. 
We will supply names of suggested 
appointees to this advisory body under 
separate cover for privacy reasons. The 
Government will make public the names 
of the final appointees.
We have made a number of other 
recommendations to improve this 
program and to further help written 
journalism organizations, especially 
smaller outlets, and those representing 
mino r i t y - l anguage  and  ethnic 
communities. These publications, print 
and digital, are vital to their many readers, 
and are often the only independent news 
media serving a community. Most do not 
qualify for existing government assistance 
programs.
While Government help is welcome, it 
does not replace Government advertising 
or compensate for its disappearance. 
We urge the Government to make a 
commitment to spend a substantial 
portion of its annual advertising budget in 
written news media, as it once did. News 
outlets in print and digital formats reach 
larger audiences than ever. They efficiently 
reach Canadians and are an effective 
way of communicating important 
public messages. Yet the Government 
spends little on these platforms, while 
directing money to foreign-owned digital 
companies that do not fund Canadian 
newsrooms.
Further, a longer-term solution must 
be found to preserve the ability of our 

society to receive original, independent 
reporting on matters of public interest. 
Governments in other countr ies, 
including Great Britain and Australia, 
have taken a comprehensive approach to 
the challenges posed by foreign-owned 
digital firms dominating social and 
search media, while not facing the same 
regulation and taxation of legacy media 
companies. Organizations that benefit 
from Canadian news content should be 
required to participate in its financing. 
Unless this is addressed, new business 
models will not emerge to support 
independent journalism in Canada, and 
the result will be a less informed and less 
engaged public.
The need is urgent. There has been a 
significant amount of consultation and 
study over the past four years, including
work done by the House of Commons 
Standing Committee on Canadian 
Heritage and the Public Policy Forum. 
The crisis in the written news media 
industry, and its causes, are well known. 
Possible solutions have been identified to 
help sustain independent journalism in 
Canada for the long term. We are glad the 
Government has acted with this program, 
but stress that more needs to be done.
In conclusion, the Panel would like to 
thank the Government for providing us 
with the opportunity to help shape this 
very important program. We remain 
available to answer questions regarding 
our report and recommendations.

Sincerely,
Bob Cox,
Chair, Journalism and Written Media 
Independent Panel of Experts, on behalf 
of Esther Enkin, Brad Honywill, Pierre-Paul 
Noreau, Brenda O’Farrell, Thomas Saras, 
Pascale St-Onge, and Pierre Sormany

Report of the Journalism and Written Media Independent Panel of Experts

FOR IMMEDIATE RELEASE

Εκδόθηκε η μελέτη του Journalism and Written Media 
Independent Panel of Experts για την βιωσιμότητα της 

έντυπης δημοσιογραφίας στον Καναδά
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Η 
αστυνομία στο Γουότερλου του Οντάριο κατέληξε, ύστερα από αποδείξεις ταυτοποίη-
σης του DNA, πως ένας άνδρας είναι υπεύθυνος για τον βιασμό τριών κοριτσιών στην 
περιοχή, μάλιστα με το πιο πρόσφατο περιστατικό να λαβαίνει χώρα στις 6 Ιουλί-ου. 
Ο δράστης ακολουθεί το ίδιο σενάριο κι επιτίθεται στα ανήλικα κορίτσια όταν τα δει 

ότι απομακρύνονται από την παρέα τους και τους γονείς τους. Συγκεκριμένα, στις 6 Ιουλίου ο 
δράστης επιτέθηκε σε ένα κορίτσι 4 ετών όταν εκείνο, ενώ έπαιζε με τα άλλα παιδάκια στην εί-
σοδο της πολυκατοικίας, μπήκε μέσα για να πιει νερό. Τον Οκτώβριο του 2013 είχε επιτεθεί σε 
ένα ακόμη κοριτσάκι ηλικίας τεσσάρων ετών, ενώ το 2017 στην περιοχή του Κίτσενερ επιτέθηκε 
σε κοριτσάκι ηλικίας έξι ετών. Η αστυνομία θεωρεί πως μπορεί να υπάρξουν κι άλλα θύματα.

Έ
νας εργαζόμενος με αμοιβή τον 
κατώτατο μισθό μπορεί να αντέ-
ξει να νοικιάσει σε λίγες γειτο-
νιές στον Καναδά, όπως αποκα-

λύπτει μια νέα έρευνα. Η έκθεση που 
δημοσι-εύθηκε την Πέμπτη από το Κα-
ναδικό Κέντρο για Εναλλακτικές Πολι-
τικές λέει ότι κάποιος που κερδίζει ελά-
χιστο μισθό θα είναι σε θέση να αντέ-
ξει οικονομικά μια ενοικίαση ενός υπνο-
δωματίου στο 9% από τις 795 γειτονιές 
σε καναδικές πόλεις. Η δεκαετής εθνική 

στεγαστική στρατηγική των ομοσπον-
διακών Φιλελευθέρων περιλαμβάνει 
προγράμματα για την κατασκευή περισ-
σότερων κατοικιών, με την ελπίδα ότι 
η αύξηση της προσφοράς θα οδηγήσει 
σε μείωση του κόστους. Ταυτόχρονα, οι 
διαπραγματεύσεις με επαρχίες τελειώ-
νουν στο σχεδιασμό ενός νέου συμπλη-
ρωματικού μισθώματος για ενοικιαστές 
με χαμηλό εισόδημα, που θα είναι κατά 
μέσο όρο περίπου 2.500 δολάρια ετη-
σίως.

Ο 
πρωθυπουργός του 
Οντάριο αναγκάστη-
κε να ακυρώσει τον 
αριθμό του προσω-

πικού του τηλεφώνου ύστερα 
από σειρά τηλεφωνημάτων από 
«συγκεκριμένο γκρουπ». Σύμ-
φωνα με το Γραφείο του Πρω-
θυπουργού, ο Φορντ είχε δώ-
σει στο παρελθόν τον προσω-
πικό του αριθμό σε κάποιους 
πολίτες με σκοπό να δείξει πως 
πρόκειται να είναι ένα πρωθυ-
πουργός άμεσα προσβάσιμος 
για τους πολίτες του Οντάριο. 
Σύμφωνα με το Γραφείο του 
Πρωθυπουργού, όμως, ο αριθ-
μός αυτό απενεργοποιήθηκε 
την Τρίτη καθώς «συγκεκριμέ-
νο γκρουπ», το οποίο δεν κατο-
νομάζεται ενοχλούσε διαρκώς 
τον πρωθυπουργό. Περισσότε-
ρες πληροφορίες δεν έχουν γί-
νει ακόμη γνωστές.

Αφόρητα τα ενοίκια σε πόλεις του 
Καναδά για αυτούς που λαμβάνουν 
κατώτατο μισθό

Ακύρωσε τον αριθμό του τηλεφώνου 
του ο Φορντ

Γυναίκα δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από 
φερόμενο ως οδηγό γνωστής εταιρείας 

παροχής υπηρεσιών μεταφοράς

Τ
ο περιστατικό συνέβη στις 
10:30 μμ της Δευτέρας 
όπου μία γυναίκα επιβι-
βάστηκε σε αυτοκίνητο, το 

οποίο πίστευε πως είναι αυτό που 
είχε καλέσει για να την μεταφέρει 
στον προορισμό της. Ωστόσο, ο 
δράστης έστριψε απότομα σε ένα 
απομακρυσμένο χώρο στάθμευ-
σης και στην συνέχεια την βίασε. 
Κατά την διάρκεια του περιστατι-
κού ο δράστης εξαπέλυσε απειλές 
για την ζωή της. Η καταγγελία της 
28χρονης ήρθε τρεις μέρες μετά την 
σύλληψη ενός 33χρονου άνδρα ο 
οποίος φέρεται να έκανε το ίδιο σε 
μία 21χρονη. Στο τελευταίο περι-
στατικό ο άνδρας περιγράφεται ως 
μετρίου αναστήματος, καφέ δέρμα-
τος, ηλικίας από 25 ως 35 και πως 
οδηγεί ασημένιο αυτοκίνητο με 
τέσσερις πόρτες.

Ένας δράστης για τρεις υποθέσεις 
βιασμού τριών κοριτσιών κάτω των 
έξι ετών
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LIFE

Elsa Hosk: 
«Φωτιά» στα Hampton’s

Στα 30 της χρόνια, 
η Σουηδέζα Έλσα 
Χοσκ, έχει ήδη 
κατακτήσει και με το 
παραπάνω τον χώρο 
του μόντελινγκ και 
αποτελεί βασικό 
στέλεχος στην 
ομάδα της Victoria’s 
Secret. Το μοντέλο 
εξαργυρώνει την 
ομορφιά της με 
αρκετά εκατομμύρια 
κέρδη κάθε χρόνο, 
ενώ πέρυσι ήταν 
εκείνη που φόρεσε το 
πανάκριβο εσώρουχο 
της εταιρίας με 
διαμάντια, στην 
επετειακή της 
επίδειξη.

Η Έλσα από τη 
Σουηδία επέλεξε 
φέτος τα Hampton’s 
για να περάσει 
μεγάλο μέρος των 
διακοπών της, 
προκειμένου να 
ξεφύγει λίγο από 
την καθημερινή... 
τρέλα και τον ρυθμό 
της απαιτητικής 
δουλειάς της. 
Παρόλα αυτά, δεν 
ξεχνά τα 5,4 εκατ. 
ακολούθους της 
στα social media, 
φροντίζοντας να τους 
«τροφοδοτεί» με 
«υλικό».
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Η 
φύση ενός 
pop καλλι-
τέχνη εκτός 
από φωνη-

τικές ικανότητες εί-
θισται να απαιτεί και 
μια καλή εμφάνιση. 
Να έχει αυτό που λέ-
με «όλο το πακέτο». 
Ο Βαγγέλης λοιπόν έ-
χει όσα χρειάζεται έ-
νας pop star, κάτι που 
αντιλήφθηκε το κοινό 
από την εποχή που ή-
ταν μέλος των Boys & 
Noise.   Kι αν απορεί-
τε αν έχει πιάσει τoν 
εαυτό του να «καβα-
λάει το καλάμι» λό-
γω της επιτυχίας κι αν 
οι Boys & Noise πρό-
κειται να κάνουν κα-
ποιο reunion, ο Βαγ-
γέλης Κακουριώτης 
λύνει κάθε απορία. 
«Στενοχώρια Μου» 
το νέο σου τραγούδι, 
με την υπογραφή του 
hit maker Φοίβου και 
με ένα καλογυρισμένο 
music video.

Η Αλεξάνδρα 

Παναγιώταρου 

σχεδόν… γυμνή!

Πριν από μερικές ημέρες, η 
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου 
δημοσίευσε στο Instagram ένα 
βίντεο με τη νέα σειρά εσω-
ρούχων που η ίδια προωθεί 
ως μοντέλο.
Η ξανθιά καλλονή προκά-
λεσε ίλιγγο με την εμφάνισή 
της, καθώς σε οποιοδήποτε 
χρώμα ή στυλ εσωρούχου που 
φορούσε, ήταν κυριολεκτικά 
πιο αισθησιακή από κάθε άλλη 
φορά. 

Ηλίας Γκότσης: «Είναι 

πρόκληση για μένα 

η παρουσίαση»

Ο Ηλίας Γκότσης μιλά για την 
πρώτη του τηλεοπτική από-
πειρα στην παρουσίαση μέσα 
από την εκπομπή του Open 
«Καλοκαίρι #not». Ο νικη-
τής του «Survivor 2» παραδέ-
χθηκε πως είχε και άλλες προ-
τάσεις στο παρελθόν.
Επίσης, μίλησε για την προ-
σωπική ζωή του και αν τον 
ενόχλησαν τα δημοσιεύματα 
που τον ήθελαν ζευγάρι με τη 
Σόφη Πασχάλη.

Η κόρη του Λευτέρη Πανταζή 
πόζαρε μόνο με το μαγιό της 
σε γήπεδο τένις, κρατώντας 
μία ρακέτα, δείχνοντας πως 
μπορεί να σταθεί αντάξιος 
αντίπαλος του Έλληνα τενί-
στα, Στέφανου Τσιτσιπά!
Όπως ήταν λογικό, η Κόνι 
Μεταξά αποθεώθηκε από 
τους χιλιάδες ακόλουθους της 
στον προσωπικό της λογαρια-
σμό στο Instagram, καθώς 
εκτός από την εμφάνιση της 
νεαρής καλλονής, όλοι αδη-
μονούν για το καλοκαίρι…

O Βαγγέλης Κακουριώτης 
συνεργάζεται με τον 
Φοίβο!

Η Μαρία Αντωνά 
εντυπωσιάζει με το 
καλογυμνασμένο της κορμί!

Η Μεταξά παίζει 

τένις φορώντας 

μόνο μαγιό!

Α
πόφοιτος του ΚΑΡ (Σχολή Αθλητικού 
Ρεπορτάζ Χρίστου Σωτηρακόπουλου), 
με προϋπηρεσία στο γραφείο Τύπου 
της Ομοσπονδίας τάεκβοντο στην Ελ-

λάδα, στο Cosmos FM και στον ΣΚΑΪ (προσθέστε 
ότι είναι και πτυχιούχος στη Διοίκηση Επιχειρή-
σεων & Ανθρώπινο Δυναμικό στην Αγγλία), επέ-
στρεψε στην Κύπρο για να σταθεροποιηθεί για 
τα καλά στα αθλητικά δρώμενα της Κύπρου.

Η νεαρή Κύπρια ρεπόρτερ αποτελεί «λαχείο» 
για την εν λόγω τηλεοπτική πλατφόρμα και όσοι 
την παρακολούθησαν από τηλεοράσεως να 
καλύπτει το ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο 
στο φιλικό ΑΠΟΕΛ – Δόξα, σίγουρα έχουν να 
λένε τα καλύτερα. Κουκλάρα και με πολύ καλό 
προφορικό λόγο, η Άντρεα έκλεψε τις εντυπώ-
σεις και έχει τα φόντα να διακριθεί στο χώρο 
που επέλεξε.

Aπλά…. Άντρεα Καφά!

Η 
όμορφη πα-
ρουσιάστρια 
μετρά τα κύ-
ματα και αυ-

ξάνει τα επίπεδα της βι-
ταμίνης D στον οργανι-
σμό της.

Το Happy Day έριξε 
αυλαία και η Μαρία 
Αντωνά σάλπαρε στο 
Αιγα ίο.  Η  όμορφη 
παρουσιάστρια μετρά 
τα κύματα και αυξάνει τα 
επίπεδα της βιταμίνης D 
στον οργανισμό της.

Με τη γυμναστική να 
έχει αφήσει μια σειρά 
από κοιλιακούς σ το 
κορμί της, η Μαρία 
Αντωνά ποζάρει στον 
φωτογραφικό φακό, 
ανεβάζει τις φωτογρα-
φίες της στο instagram 
και αναστατώνει τους 
ηλεκτρονικούς της ακό-
λουθους.
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Τ
ην περασμένη Κυ-
ριακή μέσω του λο-
γαριασμού που δια-
τηρεί στο Instagram 

το γνωστό μοντέλο Χάιντι 
Κλουμ ανακοίνωσε πως έ-
φτασε στο Τόκιο μετά από έ-
να ταξίδι με τον αρραβωνια-
στικό της στο Παρίσι.

Το διάσημο μοντέλο, αν και 
έχει πατήσει πλέον τα 46 
χρόνια φρόντισε να ανεβάσει 
τους παλμούς των ακολού-
θων της, εμφανιζόμενη με τα 
εσώρουχα στο παρασκήνιο 
μιας φωτογράφισης. Πάντως 
αυτή δεν είναι η πρώτη φορά 
που η Χάιντι Κλουμ προκαλεί 
το κοινό της και σαρώνει στα 
λάικ.

Τ
ο Twitter έχει πά-
ρει «φωτιά» με 
την επιστροφή των 
Jonas Brothers και 

η χαρά των θαυμαστών 
τους είναι μεγάλη.
Τα τρία αδέρφια έκατσαν, 
λοιπόν, στον καναπέ τους 
να διαβάσουν μερικά από 
τα πιο ωραία Tweets που 
γράφτηκαν για αυτούς.
Μάλιστα, ανέβασαν ένα 
βίντεο στο Twitter στο 
οποίο φαίνεται ο Joe να 
προσπαθεί να εξηγήσει 
στον Nick τα memes, ο 
οποίος δε λέει να τα κατα-
λάβει με τίποτα. Και ο ίδιος 
ο Nick το είπε φανερά: 
«Δεν τα καταλαβαίνω (τα 
memes) με τίποτα».
Αντιδρώντας σε ένα σχό-
λιο ενός χρήσ τη του 
Tweeter, ο οποίος χρησι-
μοποίησε meme, ο Nick 
είπε απορημένος «αμάν 
πια, αυτό είναι κάτι το 
οποίο ποτέ δεν καταλα-
βαίνω». Και ενώ ο αδερ-
φός του ο Joe του εξήγησε, 
ο Nick και πάλι δεν κατα-
νόησε τα memes. Άσχετα 
αν ισχυρίστηκε ότι τα έχει 
καταλάβει όλα.

Ο Nick των Jonas Brothers δε λέει να 
καταλάβει με τίποτα τα memes

Σ
αγηνευτικά κοι-
τάζει τον φωτο-
γραφικό φακό 
η Κιμ Καρντάσι-

αν η οποία ποζάρει όλο 
αισθησιασμό και χάρη 
προβάλλοντας το στή-
θος της που τονίζεται με 
το φιδίσιο μπούστο το ο-
ποίο φορά.

Τις φωτογραφίες τρά-
βηξε ο ιδρυτής του KNC, 
Kristen Noel Crawley ενώ 
η ίδια η τηλεπερσόνα απο-
κάλυψε ότι έκανε διακοπές 
στο Μπαλί που είναι το 
πιο ήρεμο μέρος στον πλα-
νήτη.

Πασίγνωστο μοντέλο όπως τη 
γέννησε η μάνα του

Η Κάιλι Τζένερ “χτύπησε” 
ξανά!

Μ
ια ακόμα ευκαιρία για 

να αποδείξει πόσο πλη-

θωρική γυναίκα είναι, 

βρήκε η Κάιλι. Στη φω-

τογραφία που ανέβασε στο Instagram 

. Η Κάιλι Τζένερ είναι ξαπλωμένη στον 

καναπέ και κάνει πως κοιμάται. Κοιμά-

ται φορώντας ένα τζιν παντελόνι και από 

πάνω μόνο το πράσινο σουτιέν της. Στην 

στάση που έχει πάρει, αφήνεται να φανεί 

το πλούσιο στήθος της. Πολύ περισσότε-

ρο όμως αφήνει να φανεί κάτι άλλο, πο-

λύ πιο σέξι. Το τζιν παντελόνι, αν και έχει 

εφαρμόσει πάνω στις καμπύλες της, έχει 

κατέβει τόσο ώστε να δείξει και το  κάτω 

εσώρουχο της. 

Βγάζει μάτι το μπούστο της Κιμ 
Καρντάσιαν
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Η Ηλεία είναι παράξενη. Δεν υπάρχει άλλη 
λέξη για να περιγράψεις έναν τόπο που 
από τη μία είναι γεμάτος θησαυρούς, από 
την άλλη είναι υποβαθμισμένος και κατά 
τόπους σχεδόν παρατημένος. Αυτό καλό 
είναι να το έχει στο μυαλό του ο επισκέπτης 
προτού ξεκινήσει τη γνωριμία του με έναν 
από τους πιο σημαντικούς, όμορφους 
αλλά και αντιφατικούς νομούς της χώρας. 
Σημείο αναφοράς στην Ηλεία είναι η 
Αρχαία Ολυμπία, το κατά Καζαντζάκη 
«υποβλητικότερο τοπίο στην Ελλάδα, 
που παρακινεί τόσο γλυκά και επίμονα 
στην ειρήνη και στη συμφιλίωση», ο 
τόπος όπου καθιερώθηκε ο θεσμός της 
ιερής εκεχειρίας, σύμφωνα με την οποία 
απαγορεύονταν οι εχθροπραξίες στη 
διάρκεια των Αγώνων.

Ε
δώ βρίσκεται το αναστηλωμένο Φιλιππείο, 
που αφιερώθηκε από τον Φίλιππο Β  ́στον 
Δία μετά τη νίκη στη μάχη της Χαιρώνει-
ας (338 π.Χ.) και είναι ένα από τα ωραιό-

τερα οικοδομήματα της Αρχαίας Ολυμπίας που 
διασώζονται σήμερα. Η έπαυλη του Νέρωνα (που 
κατασκευάστηκε για τη διαμονή του Ρωμαίου αυ-
τοκράτορα όταν ήρθε στην Ολυμπία για να αγω-
νιστεί και εν τέλει να χριστεί ολυμπιονίκης) και η 
Στοά της Ηχούς (με τα επίχρυσα αγάλματα του βα-
σιλιά της Αιγύπτου Πτολεμαίου Β΄ και της συζύ-
γου του Αρσινόης, τα οποία βλέπουμε πια μόνο 
σε σχέδια) μαρτυρούν την οικουμενικότητα της Ο-
λυμπίας. Έτσι και σήμερα, άνθρωποι από όλο τον 
κόσμο ταξιδεύουν μέχρι τη δυτική Πελοπόννησο 
για να θαυμάσουν τον πολιτισμό και τις ιδέες που 
γεννήθηκαν εδώ πριν από 2.500 χρόνια.
Προτού επισκεφτείτε την Αρχαία Ολυμπία, έχετε 
κατά νου ότι θέλει χρόνο και καλή προετοιμασία. 
Εφοδιαστείτε με νερό, γιατί δεν θα βρείτε εντός 
του αρχαιολογικού χώρου, τυπώστε από το ίντερ-
νετ έναν χάρτη-κάτοψη των μνημείων, γιατί δεν θα 
σας δώσουν στην είσοδο, και αφιερώστε της του-
λάχιστον μισή ημέρα. Ξεκινήστε την περιήγησή 
σας από το Μουσείο Ιστορίας των Ολυμπιακών 
Αγώνων της Αρχαιότητας, ώστε να «καταλάβετε» 
καλύτερα τον αρχαιολογικό χώρο, που εκτείνε-
ται στους νοτιοδυτικούς πρόποδες του Κρονίου 

Λόφου. Συνεχίστε με το Μουσείο της Ιστορίας των 
ανασκαφών της Ολυμπίας, όπου παρουσιάζεται 
με χρονολογικό και θεματικό τρόπο το ανασκα-
φικό έργο στην περιοχή, και ολοκληρώστε την 
πολιτιστική διαδρομή με το Αρχαιολογικό Μου-
σείο. Εδώ, εκτός από τον Ερμή του Πραξιτέλη (σκα-
λισμένο σε παριανό μάρμαρο άγαλμα του αγγε-
λιαφόρου των θεών, ύψους 2,13 μ., που κρατάει 
στην αγκαλιά του τον μικρό Διόνυσο), θα δείτε τα 
συγκλονιστικά αετώματα του ναού του Δία. Και 
θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό, ειδικότερα με το 
δυτικό αέτωμα, όπου απεικονίζεται η Κενταυρο-
μαχία με τους μεθυσμένους Κενταύρους να επι-
τίθενται στις γυναίκες των Λαπιθών, τις Λαπιθίδες 
να παρακολουθούν ξαπλωμένες τη σύγκρουση 
και τον θεό Απόλλωνα να προσπαθεί να κατευνά-
σει τα πνεύματα. Προτού φύγετε από τον οικισμό 
της Αρχαίας Ολυμπίας –ένα κλασικό τουριστικό 
χωριουδάκι γεμάτο μαγαζιά με σουβενίρ και φολ-
κλόρ ατμόσφαιρα–, μπορείτε να κάνετε μια βόλτα 
και από το Μουσείο Αρχιμήδη, που είναι αφιερω-
μένο στην τεχνολογία της αρχαιότητας.

Μετά την Ολυμπία, τι;
Η Ηλεία, πέρα από την Αρχαία Ολυμπία, έχει 
άπειρα αξιοθέατα που αξίζουν την προσοχή σας. 

Κατ’ αρχάς τον Κυπαρισσιακό κόλπο, βασικό 
τόπο ωοτοκίας της Caretta-caretta, με την τερά-
στια αμμουδιά του, που είναι ιδανική για οικογέ-
νειες, έχει τρομερό ηλιοβασίλεμα αλλά και μερικά 
προσεγμένα beach bars, όπως είναι το Καζα-
μπλάνκα στη Ζαχάρω. Δυστυχώς, στον Κυπαρισ-
σιακό κόλπο δεν θα έρθετε αντιμέτωποι μόνο με 
την ομορφιά της Ηλείας, αλλά και με την ασχήμια 
της, δηλαδή με απέραντες σειρές αυθαίρετων 
«εξοχικών», χτισμένων πάνω στο κύμα. Το έτερο 
σημαντικό φυσικό αξιοθέατο μετά τον Κυπαρισ-
σιακό κόλπο είναι το δρυοδάσος της Φολόης, 
στην ενδοχώρα του νομού, κοντά στα σύνορα 
με Αρκαδία-Αχαΐα. Κάντε τον κόπο να οδηγήσετε 
μέχρι εκεί και δεν θα απογοητευτείτε. Θα βρε-
θείτε στη μυθική κατοικία των Κενταύρων, ένα 
δάσος γεμάτο πανύψηλες βελανιδιές, από αυτά 
που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στο ελλη-
νικό τοπίο.
Συνεχίστε το σαφάρι στη νότια Ηλεία. Περάστε 
πρώτα για έναν καφέ από την πετρόχτιστη Ανδρί-
τσαινα και προχωρήστε προς τον ναό του Επικού-
ριου Απόλλωνα, το πρώτο ελληνικό μνημείο που 
εντάχθηκε στη λίστα της UNESCO τo 1986. Έργο 
του Ικτίνου, του 420-400 π.Χ., ενσωματώνει χαρα-
κτηριστικά και των τριών αρχιτεκτονικών ρυθμών 

(δωρικός, ιωνικός, κορινθιακός). Αν και η αρχαι-
ολογική κοινότητα τον θεωρεί εξαιρετικά σημα-
ντικό, φαίνεται ότι δεν απολαμβάνει τη δημοφιλία 
που του αξίζει. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, 
το 2018 η επισκεψιμότητα στην Αρχαία Ολυμπία 
ήταν 484.238 και στον Επικούριο Απόλλωνα μόλις 
28.788 άτομα. Μπορεί να φταίει η απόμερη τοπο-
θεσία του ναού, μακριά από τις παραλίες και τα 
beach bars, σε λόφο ύψους 1.130 μ.
Μην παραλείψετε να βάλετε στο πρόγραμμα και 
τον αρχαιολογικό χώρο της Ήλιδας (στο βόρειο 
κομμάτι του νομού), διοργανώτριας πόλης των 
Ολυμπιακών Αγώνων, με το ιδιόμορφο θέατρο 
που είχε χωμάτινο κοίλο και λίθινη σκηνή. Φέτος, 
όπως κάθε χρόνο, θα πραγματοποιηθεί εδώ το 
θερινό Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας. Κι αν νομίζετε 
ότι η περιοχή ήκμασε μόνο στην αρχαιότητα, επι-
σκεφτείτε το Κάστρο Χλεμούτσι, για να δείτε ότι 
κάνετε λάθος. Πρόκειται για το σημαντικότερο 
κάστρο του Πριγκιπάτου της Αχαΐας, ένα καλο-
διατηρημένο φραγκικό οχυρό, που χτίστηκε το 
1220-1223 από τον πρίγκιπα Γοδεφρείδο Ά Βιλλε-
αρδουίνο. Ενδιαφέρον έχει η νέα δράση της Εφο-
ρείας Αρχαιοτήτων Ηλείας («Θερινό κουδούνι στο 
Κάστρο Χλεμούτσι»), που περιλαμβάνει παιχνίδια 
κρυμμένου θησαυρού και βιωματικά εργαστήρια 
ανασκαφής, με σκοπό να εξοικειώσει τα παιδιά 
με την ιστορία της περιοχής. Κλείστε το οδοιπο-
ρικό με κάτι πιο σύγχρονο: μια βραδιά στο Σινέ 
Ρόδον, το θερινό σινεμά που έχει καταφέρει να 
βάλει στον πολιτιστικό χάρτη της Πελοποννήσου 
το μικρό χωριό Σταφιδόκαμπος. Είναι ένας ανα-
πάντεχα ατμοσφαιρικός κινηματογράφος, που οι 
κάτοικοι του χωριού συντηρούν με μεγάλη αγάπη.

INFO
• Αρχαία Ολυμπία, τηλ. 26240-22517. Καθημερινά 
08.00-20.00. Ενιαίο εισιτήριο 12 ευρώ.
• Αρχαία Ήλιδα, τηλ. 26220-41415. Ανοιχτά καθη-
μερινά 08.30-16.00, είσοδος ελεύθερη. Είσοδος 
στο μουσείο 2 ευρώ.
• Ναός Επικούριου Απόλλωνα, τηλ. 26260-22275, 
ανοιχτά καθημερινά 08.00-20.00, είσοδος 6 ευρώ.
• Κάστρο Χλεμούτσι, τηλ. 26230-95033, ανοιχτά 
καθημερινά 08.30-16.00 πλην Τρίτης, είσοδος 4 
ευρώ.
• Μουσείο Αρχιμήδη, τηλ. 6931-831530. Ανοιχτά 
καθημερινά 10.00-20.00, είσοδος με εθελοντική 
συνεισφορά.

Ηλεία: Πολιτιστικό σαφάρι
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Υπάρχουν χώρες που έχουν αναπτύξει ιδιαίτερες 
κουλτούρες καφέ που έχουν επηρεάσει την 
διεθνή πραγματικότητα του καφέ, όπως η 
Ιταλία. Αν και η Ελλάδα δεν διεκδικεί τέτοιες 
δάφνες, έχει με τα χρόνια αναπτύξει την δική της, 
ιδιαίτερη κουλτούρα καφέ !

Ό
λοι γνωρίζουμε πως ο καφές ήταν ανέκαθεν ι-
διαίτερα αγαπητός στην Ελλάδα – εξάλλου η 
χώρα μας είναι μέσα στις δεκαπέντε πρώτες 
σε κατά κεφαλή κατανάλωση καφέ σε ολόκλη-

ρο τον κόσμο, καθώς η κατανάλωση καφέ στην χώρα μας 
αγγίζει τα 5.5 kg ανά άτομο ετησίως. Οι ρίζες του καφέ 
στην Ελλάδα φτάνουν πολύ βαθιά πίσω στον χρόνο, ενώ 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μορφές που πήρε 
το αγαπημένο μας ρόφημα στην Ελλάδα, αλλά και οι ιδι-
αίτερες συνήθειες που αναπτύξαμε γύρω από αυτό, συ-
νήθειες που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την παρασκευή 
και την κατανάλωση του καφέ, μα και την πολιτιστική και 
κοινωνική σημασία που απέκτησε βαθμιαία ο καφές για 
τους Έλληνες, σημασία που κατέχει, άλλωστε, ακόμα.

Από τον «Τούρκικο» στον Ελληνικό Καφέ
Η πρώτη επαφή των Ελλήνων με τον καφέ χρονολογεί-
ται από τα χρόνια που η Ελλάδα αποτελούσε κομμάτι της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όπως και στις υπόλοιπες 
περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έτσι και στην 
Ελλάδα η παραδοσιακή παρασκευή του καφέ στο μπρίκι 
(αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως «ελληνικό καφέ») δια-
δόθηκε ήδη από τον 19ο αιώνα, ίσως και παλαιότερα. 
Στην Ελλάδα, όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Βαλκα-
νικής, ο συγκεκριμένος καφές παρέμεινε πρωταγωνιστής 
της καφελατρείας για δεκαετίες, σχεδόν μέχρι το τέλος 
του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αν και ήδη από 
τότε, ολοένα και συχνότερα παραγγέλνονταν ως «ελληνι-
κός» και όχι ως «τούρκικος», η εισβολή στην Κύπρο και 
οι τεταμένες, εχθρικές σχέσεις με τους γείτονες συντέλε-
σαν καταλυτικά στην υιοθέτηση της ονομασίας «ελλη-
νικός», κάτι που ολοκληρώθηκε μέσα από στοχευμένες 
διαφημιστικές καμπάνιες. 
Ο ελληνικός καφές, με τις 48 (!) διαφορετικές παρασκευές 
του, το ξεχωριστό του άρωμα αλλά και τις… μαντικές του 
ιδιότητες, αποτέλεσε το πιο δημοφιλές ρόφημα από τη 
δημιουργία του ελληνικού κράτους μέχρι και τον δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο, οπότε άρχισε, αργά και σταδιακά, να 
παραγκωνίζεται, έχοντας όμως στο μεταξύ βάλει τα θεμέ-
λια για την ανάπτυξη του πρώτου πυλώνα της ελληνικής 
κουλτούρας του καφέ : του καφενείου.

Καφενείο, καφεζαχαροπλαστείο, καφέ και 
καφετέρια : οι ελληνικοί ναοί του καφέ
Η πρώτη μορφή καταστήματος που σέρβιρε καφέ στην 
Ελλάδα ήταν χωρίς αμφιβολία το καφενείο. Τα πρώτα 
καφενεία εντοπίζονται στην Ελλάδα ήδη από τα τελευταία 
χρόνια της Τουρκοκρατίας και σερβίρουν ελληνικό καφέ, 
ροφήματα και μερικά γλυκίσματα. Παρόλα τα χρόνια που 
θα περάσουν, τα καφενεία δε θα εξελιχθούν ιδιαίτερα, 
καθώς θα μείνουν μέρη απλά, λαϊκά, τα οποία συγκε-
ντρώνουν σχεδόν αποκλειστικά ανδρική πελατεία και 
παραμένουν πιστά στις αρχικές επιταγές του καφέ, χωρίς 
νεωτερισμούς – έτσι είναι άλλωστε, λίγο ή πολύ, και τα 
παραδοσιακά καφενεία που επιβιώνουν ως τις μέρες μας.
Καθώς τα παραδοσιακά καφενεία δεν συγκέντρωναν 
γυναίκες, αλλά ούτε και τους Έλληνες των πιο έυρωστων 
οικονομικά τάξεων, από τα τέλη του 19ου αιώνα αρχίζουν 
να εμφανίζονται πολυτελέστερα καφενεία, με πιο ευρω-
παϊκό προσανατολισμό και μεγαλύτερη όρεξη για πρωτο-
πορίες και νεωτερισμούς. Τα καφενεία αυτά της αστικής 

τάξης, αλλά και τα καφεζαχαροπλαστεία, στα οποία μπο-
ρούσαν να συχνάζουν και γυναίκες, ουσιαστικά βάζουν 
το σπόρο για την περεταίρω ανάπτυξη του καφέ στην 
Ελλάδα και κατά την δεκαετία του ’60 θα  εξελιχθούν στις 
καφετέριες : στα πιο σύγχρονα μαγαζιά που απευθύνο-
νται στον νεαρόκοσμο και σερβίρουν όλων των ειδών 
τα ροφήματα. Τα παραδοσιακά καφενεία και οι καφετέ-
ριες επιβιώνουν και κυριαρχούν ακόμα, ενώ τα τελευταία 
χρόνια έχουν ισχυροποιήσει τη θέση τους και οι αλυσί-
δες καφέ, που ανοίγουν καταστήματα παντού, όντας μια 
εύκολη επιλογή για ένα γρήγορο καφέ.
Τα ελληνικά στέκια του καφέ είναι ενδεικτικά της θέσης 
που καταλαμβάνει ο καφές στην καθημερινότητα των 
Ελλήνων. Για τους περισσότερους από μας, ο καφές δεν 
είναι απλά ένα ρόφημα, αλλά μια αφορμή για έξοδο με 
φίλους. Είναι χαρακτηριστικό πως σε αντίθεση με τους 

πάγκους των Ιταλικών εσπρέσο μπαρ, τα ελληνικά καφε-
νεία και οι καφετέριες έχουν πάντοτε τραπέζια, καθώς 
μια κούπα καφέ με φίλους διαρκεί στην Ελλάδα κατά 
μέσο όρο μιάμιση με δύο ώρες – πολλές φορές, ακόμα 
περισσότερο. Δεν είναι τυχαίο που η πιο συνηθισμένη 
πρόταση για ραντεβού, που σηματοδοτεί την αρχή μιας 
νέας σχέσης, μιας νέας φιλίας ή απλά μιας νέας κοινωνι-
κής επαφής, είναι η ερώτηση «πάμε για έναν καφέ;». Για 
αυτό το λόγο ίσως ο καφές έχει ριζώσει τόσο βαθιά στην 
καθημερινότητα των Ελλήνων, πέρα από τη γεύση του και 
τις υπόλοιπες ιδιότητές του : είναι ένα συνεκτικό στοιχείο 
για την δημιουργία παρέας, μια αφορμή για 

Από τον ελληνικό στον φραπέ
Στα τέλη της δεκαετίας του 1950, ένας εύκολος, στιγμιαίος 
καφές ήρθε να συναγωνιστεί σε μαζικότητα τον ελλη-
νικό καφέ. Ο Δημήτρης Βακόνδιος στη Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης του 1957 ανακατεύει στιγμιαίο καφέ με 
κρύο νερό, παγάκια, ζάχαρη και γάλα και δημιουργεί τον 
φραπέ, που θα μονοπωλήσει τις προτιμήσεις του ανδρι-
κού κυρίως, αλλά και γενικότερα του νεανικού κοινού 
μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Αν και θεωρεί-
ται μια χαρακτηριστική ελληνική γεύση, ενδεικτική της 
παρεϊστικης, ελληνικής κουλτούρας του καφέ (την οποία 
εξάλλου επηρέασε, καθώς καταναλώνεται πολύ αργά, 
κάνοντας την κατανάλωση του καφέ ακόμα πιο χρονο-
βόρα), ο φραπές βρίσκεται εδώ και χρόνια σε πτωτική 

πορεία, και δεν φαίνεται να ανακτά εύκολα τις παλαιό-
τερες του 

Εσπρέσο και Καπουτσίνο : Από τα μπαρ της 
Ιταλίας, στις ελληνικές καφετέριες.
Αν και η εισαγωγή του εσπρέσο στην Ελλάδα έγινε αρκετά 
νωρίς, αφού υπήρχαν στέκια καλλιτεχνών, κοσμικών και 
διανοούμενων που σέρβιραν εσπρέσο ήδη από τη δεκα-
ετία του ’50, αυτό που καθυστέρησε αρκετά στην Ελλάδα 
ήταν η ευρεία διάδοσή του. Μέχρι την δεκαετία του 1990, 
ο εσπρέσο και ο καπουτσίνο στην Ελλάδα ήταν υπόθεση 
μιας περιορισμένης ομάδας ανθρώπων, ωστόσο το τοπίο 
άλλαξε απότομα και γρήγορα ο εσπρέσο και ο καπου-
τσίνο γνώρισαν μεγάλη δημοφιλία στο ευρύ κοινό. Δύο 
ελληνικές παραλλαγές, ο Freddo Espresso και ο Freddo 
Cappuccino, που συνδύασαν την πλούσια γεύση του 

εσπρέσο με την ελληνική ανάγκη για παγωμένα, αναζω-
ογονητικά ροφήματα, συνέβαλαν καταλυτικά στην παρα-
γκώνιση του φραπέ, και στην σχεδόν καθολική υιοθέτηση 
του εσπρέσο, αλλά και όλων των ροφημάτων που βασίζο-
νται σε αυτόν. Ο εσπρέσο έγινε η νέα αγαπημένη ελληνική 
συνήθεια, είτε μιλάμε για εσπρέσο, είτε για καπουτσίνο 
είτε ακόμα και για τις παγωμένες εκδοχές τους.

Φτάνοντας στο σήμερα
Τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα βρίσκουν την ελλη-
νική σκηνή του καφέ πιο πλουραλιστική από ποτέ. Είναι 
γεγονός ότι στην χώρα μας έχει αναπτυχθεί ένα ιδιαίτερα 
ενημερωμένο και απαιτητικό κοινό, που ολοένα ψάχνει, 
διαβάζει, δοκιμάζει και έχει άποψη για τον καφέ που 
πίνει. Οι νεωτερισμοί και οι συνήθειες του «Τρίτου Κύμα-
τος» του καφέ βρήκαν στην Ελλάδα πρόσφορο έδαφος, 
και όλη η συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από τον 
καφέ καταλήγει πάντοτε σε περισσότερες επιλογές για 
τον καταναλωτή αλλά και σε βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. Το μόνο που δεν έχει αλλάξει, είναι ο πυρή-
νας της ελληνικής κουλτούρας του καφέ : ο καφές είναι 
χρονοβόρος, είναι μια απλή και καθημερινή ψυχαγωγία 
και απολαμβάνεται πάντοτε με φίλους, είτε πρόκειται για 
έναν παλιομοδίτικο φραπέ, είτε για έναν ποιοτικό ιτα-
λικό εσπρέσο. Το μόνο σίγουρο, με όσες αλλαγές και αν 
έρθουν, είναι πως πάντα θα συνεχίσουμε να απολαμβά-
νουμε τον καφέ μας!

Ιστορία κι εξέλιξη της ελληνικής 
κουλτούρας του καφέ
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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

Σουφλέ με μπέικον 
και πράσο

Άρωμα Κουζίνας

ΥΛΙΚΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
 ª Σε ένα τηγάνι βάζετε το ελαιόλαδο και σοτάρετε αρχικά το πράσο. Έπειτα ρίχνετε 

το μπέικον μαζί με πιπέρι.
 ª Σε ένα άλλο σκεύος λιώνετε το βούτυρο και καβουρδίζετε το αλεύρι, ρίχνετε το 

γάλα και ανακατεύετε για να μη σβολιάσει.
 ª Προσθέτετε αλατοπίπερο και μοσχοκάρυδο και απομακρύνετε από τη φωτιά. 

Μόλις πάρει θερμοκρασία δωματίου η μπεσαμέλ, ρίχνετε μέσα τους κρόκους αβγού 
και το μείγμα πράσου.

 ª Εντωμεταξύ έχετε χτυπήσει τα ασπράδια σε μαρέγκα και τα ρίχνετε και αυτά σιγά 
- σιγά στο μείγμα.

 ª Παίρνετε ένα ειδικό πυρίμαχο σκεύος για ψήσιμο σουφλέ και το βουτυρώνετε και 
το πασπαλίζετε με τριμμένη φρυγανιά.

 ª Ακολούθως το γεμίζετε με το μείγμα τυριών και πράσου κατά τα τρία τέταρτα. 
Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 15 λεπτά.

 ª Σερβίρετε προαιρετικά με σαλάτα με σπανάκι και τυρί κρέμα.

 ª 4 κουταλιές της σούπας γιαούρτι
 ª 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
 ª 4 πράσα ψιλοκομμένα
 ª 4 φέτες μπέικον ψιλοκομμένο
 ª 5 αβγά χωρισμένα
 ª βούτυρο και φρυγανιά τριμμένη
 ª αλάτι
 ª πιπέρι

 ª 4 κουταλιές της σούπας αλεύρι
 ª 4 κουταλιές της σούπας βούτυρο
 ª 1/2 λίτρο γάλα χλιαρό
 ª 1/2 κουταλιά του γλυκού μοσχοκά-

ρυδο
 ª 150 γραμμάρια γραβιέρα χοντροκομ-

μένη
 ª 150 γραμμάρια ένταμ χοντροκομμένο
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Μια  Ε λ λ ηνο αμ ε ρ ικα ν ίδ α  έ χ ε ι 
έρθει γ ια καλοκαιρινές διακοπές 
σε κάποιο ελληνικό νησί.
Ένα πρωινό αποφασ ίζε ι να βγε ι 
γ ια να ψωνίσει φρούτα. Πάει σ το 
μανάβη και του λέει με προφορά:
– Hi. Παρακαλόου ένα κιλό μήλα.
Της βάζει ο μανάβης τα μήλα και 
της τα δίνει. Με το που τα βλέπει 
αυτή λέει:
–  My god! Τι  μ ικρά που ε ίνα ι 
αυτά! Στην Αμερική έ χουν μήλα 
τόοοοσοοο μεγάλα! Δεν τα θέλω. 
Βάλε μπανάνες παρακαλώ!
Ψιλονευριάζει ο μανάβης αλλά τις 
βάζει τ ις μπανάνες. Με το που τις 
βλέπει αυτή:
– Τσ – τσ – τ ς… Τι μικρές μπανά-
νες… Στην Αμερική έ χουμε κάτ ι 
μπανάνες τόοσεες! Δεν τις θέλω, 
βάλε μου φράουλες!
Τσαν τ ίζ ε ται ο μανάβης αλ λά τ ις 
βάζει τις φράουλες. Πάλι τα ίδια...
–  Πω, πω τ ι  μ ικρέ ς φράουλε ς. 
Στην Αμερική έ χουμε κάτ ι φρά-
ουλες τόοσεες! Κράτα τε ς, βάλε 
κεράσια.
Ο μανάβης τα ‘χε ι  πάρε ι κανο -
νικά, αλλά δεν θέλει να δημιουρ-
γήσει θέμα και της βάζει τα κερά-

σια.
Ξανά αυτή:
– Jesus! Τι κερασάκια είναι αυτά! 
Στην Αμερική έχουμε κάτ ι κερά-
σ ια τόοσααα! Κοι τάε ι  γύρω – 
γύρω και σκέφτε ται τ ι  άλ λο να 
του ζητήσει. Βλέπει κάτ ι μεγάλα 
ζουμερά καρπούζια σ τη γων ία, 
οπότε λέει στον μανάβη που είναι 
πλέον πυρ και μανία:
– Δεν θέ λω τα κερασάκια σου, 
βάλε μου αυτό το καρπούζι.
Οπότε ο μανάβης τσαντισμένος:
– Δεν έχουμε καρπούζια μαντάμ.
– Are you joking? Με δουλεύεις; 
Πως δεν έχετε;
– Ρε , δεν έχουμε καρπούζια σου 
λένε, τ ι θες τώρα;
– Of course και έχετε και μην με 
κοροϊδεύεις!
– Έλα κυρά μου κάνε μου τη χάρη. 
Δεν έχουμε καρπούζια σου λέω!
– Λες ψέματα γιατί εγώ βλέπω ότι 
έχετε καρπούζια!
– Μπα, σοβαρά; Και πού είναι;
– Να, εκεί πίσω (και δείχνει προς 
τα καρπούζια)
Και ο μανάβης:
–  Α υ τ ό  δ ε ν  ε ί ν α ι  κα ρ π ο ύ ζ ι 
μαντάμ, αυτό είναι αρακάς!

FUN

ΚΡΙΟΣ
Ξαναβρίσκετε τη φόρμα και τη ζωτικότητά 
σας. Οι μέρες αυτές ίσως φέρουν καθυ-
στερήσεις στην πραγματοποίηση των στό-
χων σας. Προσέξτε κάποιες παρεξηγήσεις 
με φίλους. Οι ισορροπίες είναι ευαίσθη-
τες. Δυστυχώς είστε αναγκασμένοι να ζείτε 
κάτω από σκληρές συνθήκες!! Μην εμπλα-
κείτε ποτέ σε καταστάσεις που θα σας στε-
ναχωρήσουν.

ΤΑΥΡΟΣ
Ο κοινωνικός σας περίγυρος θα σας αποδέ-
χεται περισσότερο τώρα και θα εκδηλώνει 
το θαυμασμό του για εσάς. Η περίοδος είναι 
καλή για να προβάλετε τα προσόντα σας ή 
να διαφημιστείτε. Ταξίδια, επιμορφωτικά 
σεμινάρια, διαλέξεις, επαγγέλματα λόγου 
ή εκπαίδευσης ευνοούνται ιδιαίτερα και θα 
αποφέρουν φήμη και χρήμα. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Ως προς τα οικονομικά σας θα πρέπει να 
είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί υπάρχει 
μία τάση από τη μια μεριά σπατάλης και από 
την άλλη «απρόοπτα έξοδα». Χρειάζεται 
ιδιαίτερα προσοχή στο να αποφύγετε τσα-
κωμούς, ακόμα και ρήξεις που αφορούν 
χρήματα και εργασία. Ο εσωτερικός σας 
όμως κόσμος και γενικότερα η διάθεσή σας 
βελτιώνεται αισθητά. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αυτή την περίοδο είναι απα-
ραίτητο να μάθετε να ελέγ-
χετε όλες τις ηθικές σας 
αδυναμίες. Τώρα, αντί 
να βασίζεστε στην εξω-
τερική σας εμφάνιση 
για να προσελκύσετε 
τους γύρω σας, χρη-
σιμοποιήσετε περισ-
σότερο τη σοφία σας. 
Μάθατε πλέον να μπαί-
νετε στη θέση του άλλου και η 
εξαιρετική γενναιόδωρη διάθεσή 
σας σας κάνει ιδιαίτερα αγαπητούς. Τώρα 
σας δίνονται πολλές ευκαιρίες για να ανοι-
χθείτε οικονομικά.

ΛΕΩΝ
Αρκετά σημαντική περίοδος αυτή καθώς 
ξεκαθαρίζουν πολλά πράγματα στον χώρο 
εργασίας σας. Οι συνθήκες ευνοούν την 
ανασυγκρότηση των συμφερόντων σας και 
η εποχή σας εξυπηρετεί για να εφαρμόσετε 
μία νέα τακτική από εδώ και πέρα. Προσέξτε 
τη διάθεση και ενδεχομένως την υγεία σας. 
Δυστυχώς το διάστημα αυτό ευνοεί την υπε-
ρένταση, η οποία σας εμποδίζει να προοδεύ-
σετε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Ενώ είστε ειλικρινείς με τους γύρω σας, 
λέγοντας πάντα την αλήθεια όσο σκληρή κι 
αν είναι, κάποιες φορές όταν πρόκειται να 
αντιστραφούν οι ρόλοι και να γίνετε εσείς 
αποδέκτης της αλήθειας, σας πονάει και 
σας κακοφαίνεται. Και δυστυχώς τις επό-
μενες μέρες ένα ς φίλος θα φροντίσει να 
σας πει όλη την αλήθεια για κάποιο θέμα 
σας που σας απασχολεί. 

ΖΥΓΟΣ
Προσπαθήστε να είστε πιο συγκροτημένοι 
πάνω στα εργασιακά σας θέματα. Μόνο έτσι 
θα πετύχετε αυτό που θέλετε. Τακτοποιήστε 
τα οικογενειακά σας θέματα και μην ανα-
βάλλετε συνέχεια για αύριο. Εάν δεν νιώ-
θετε καλά μη διανοηθείτε να προβείτε σε 
επαγγελματικές συζητήσεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Μια μετάθεση σε άλλο τόπο, μια αλλαγή 
πόστου και γενικά μια σημαντική μετακί-
νηση θα σας συναρπάσει. Δεν αποκλείε-
ται να μετακομίσετε για επαγγελματικούς 
λόγους ακόμα και στο εξωτερικό. Τα έσοδά 
σας θα αυξηθούν ειδικά εάν ταξιδεύετε ή 
μετακινείστε συχνά για επαγγελματικούς 
λόγους.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Βρίσκεστε σε εκείνη την κατά γενική ομο-
λογία άβολη και περίεργη κατάσταση, 
όπου ενώ είστε γεμάτοι από ενέργεια, δεν 
έχετε που να την εκτονώσετε. Οι επιλογές 
σας δυστυχώς περιορίζονται ανάμεσα στο 
να βρείτε μία νέα ασχολία ή στο να έρθετε 
σε επαφή με φίλους που αντιμετωπίζουν 
κάποιο πρόβλημα για να τους βοηθήσετε. 
Οικονομικά μικρά προβλήματα θα παρου-
σιαστούν αλλά με λίγη προσοχή όλα θα 
φτιάξουν γρήγορα!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Αυτή την περίοδο το μεγα-

λύ τ ε ρ ο  ε νδ ια φ έ ρ ο ν 
σας θα είναι σ τραμ-
μένο στον οικονομικό 
τομέα. Όμως, λίγο 
αργότερα θα μπείτε 
σε μία διαφορετική 
φάση αντίληψης τόσο 

για τα καθημερινά σας 
ζητήματα, όσο και για τη 

θέση που παίρνετε απένα-
ντι στα οικονομικά σας. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Εάν νιώθετε την ανάγκη αυτή την εποχή να 
κάνετε την επανάστασή σας, πρώτα κάντε 
την εσωτερικά και μετά εκδηλωθείτε προς 
τα έξω. Φανταστείτε πως θα θέλατε το μέλ-
λον σας, προσχεδιάστε τις κινήσεις σας και 
κάντε τις σωστές επιλογές, για να κάνετε 
ένα βήμα μπροστά κι όχι πισωγυρίσματα 
στο παρελθόν. Φροντίστε να ανακαλύψετε 
τη διαφορά ανάμεσα στην επιθετικότητα 
και την υποχωρητικότητα, γιατί όσο κι αν 
πιστεύετε το αντίθετο η καθημερινότητα θα 
σας διαψεύσει.

ΙΧΘΕΙΣ
Οι αλλαγές στον εργασιακό σας χώρο 
είναι αισθητές και αυτό θα καλυτερεύσει 
κατά πολύ τη διάθεσή σας. Την περίοδο 
αυτή η εκκαθάριση των οικονομικών σας 
προβλημάτων θα προχωρήσει με ταχύ-
τατους ρυθμούς. Ξεγλιστρήστε με διπλω-
ματία, από μία συζήτηση που δεν θα σας 
βγάλει πουθενά. Βρείτε φίλους που θα 
σας κάνουν να ξεχαστείτε και σταματή-
στε να αγχώνεστε ακόμη και για ανούσια 
πράγματα.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Ογδόντα χρόνια γιορτάζει 
η Εθνική Λυρική Σκηνή το 
2020 και το... γιορτάζει, 
ανακοινώνοντας ένα 
εντυπωσιακό πρόγραμμα για το 
νέο καλλιτεχνικό έτος 2019-20

Μ
ε τον καλύτερο τρόπο 
ετοιμάζεται να «σβή-
σει» τα 80 της κεράκια 
η Εθνική Λυρική Σκηνή 

-το 2020- διάγοντας μία από τις κα-
λύτερες περιόδους στην ιστορία της, 
ανακοινώνοντας ένα ολοκληρωμέ-
νο πρόγραμμα για τη νέα καλλιτεχνι-
κή περίοδο, που συνδυάζει ιδανικά 
την ποιότητα με τα μεγάλα ονόματα 
διεθνούς βεληνεκούς, τον ελληνικό 
χαρακτήρα με τον κοσμοπολιτισμό 
-και που, κυρίως, μπορεί και βάζει 
με τρόπο μοναδικό τη δική της σφρα-
γίδα.
Τα εύσημα προφανώς πρέπει να 
δοθούν στον καλλιτεχνικό διευθυ-
ντή κ. Γιώργο Κουμεντάκη, αλλά και 
στην πλειάδα των συνεργατών, οι 
οποίοι αγωνίζονται, ώστε να γίνει 
πραγματικότητα ένα άκρως απαιτη-
τικό πρόγραμμα: αυτό που ξεχωρί-
ζει είναι η έντονη εξωστρέφεια, που 
διαπιστώνεται από την πρωτοτυπία 
των ιδεών, των καινοτόμων συνερ-
γασιών και των αναθέσεων. Τα απο-

φασιστικά βήματα αφορούν τόσο 
στη διεύρυνση του ρεπερτορίου της 
όπερας, αλλά και την αλληλεπίδραση 
του λυρικού θεάτρου με τα εικαστικά 
και τις άλλες τέχνες που φέρνουν στη 
Λυρική Σκηνή σπουδαίες συμπρά-
ξεις με κορυφαία ονόματα, όπως τη 
Μαρίνα Αμπράμοβιτς και τον Γιώργο 
Λάνθιμο.
Ανάμεσα στα καλά πο ανακοινώ-
θηκαν την Τετάρτη στη συνέντευξη 
Τύπου στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρ-
χος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος, ήταν και η νέα 
δωρεά που δίνεται από το Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος, που φυσικά επι-
τρέπει να υλοποιηθεί το ιδιαίτερων 
και μεγάλων απαιτήσεων αυτό πρό-
γραμμα.
Ωραία έκπληξη και η ανακοίνωση 
της συνεργασίας με τον οίκο Zeus + 
Dione, που δεν θα αναφέρεται μόνο 
στις στολές της Παιδικής Χορωδίας 
της ΕΛΣ και στους ταξιθέτες, αλλά 
αναμένεται να επεκταθεί, όπως ανα-
κοίνωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής, 
και σε άλλους τομείς. Σε αυτό ενδεχο-
μένως να οφείλεται και η παρουσία 
στις πρώτες σειρές της συζύγου του 
πρωθυπουργού κ. Μαρέβα Γκρα-

μπόφσκι.
Άκρως ευχάριστα και τα νέα της από-
κτησης νέων, ταλαντούχων χορευτών 
στο μπαλέτο της ΕΛΣ, τους οποίους 
θαυμάσαμε σε βίντεο, κάτι που επί-
σης διευκολύνεται, όπως τόνισε και ο 
διευθυντής του μπαλέτου Κωσταντί-
νος Ρήγος, επίσης από τη δωρεά του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Συγκι-
νητική και η παρέμβαση με βίντεο 
της σπουδαίας δημιουργού Λένας 
Πλάτωνος, η οποία επιστρέφει στην 
Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος με Το 
αηδόνι του Αυτοκράτορα, μια όπερα 
για παιδιά και νέους.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η 
Mastercard στηρίζει φέτος, ως με-
γάλος καλλιτεχνικός χορηγός, το Φε-
στιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2019 
και προσφέρει ανεκτίμητες εμπειρί-

ες και αποκλειστικά προνόμια στους κατόχους 
καρτών της. Μέσα από τη χορηγία αυτή, παρα-
μένει για ακόμη μια φορά πιστή στην υπόσχε-
σή της να στηρίζει τα σημαντικότερα πολιτι-
στικά δρώμενα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Το 
Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, ως μια από 
τις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις της Ευ-
ρώπης, φιλοξενεί καταξιωμένους διεθνείς και 
Έλληνες καλλιτέχνες από τους χώρους του θε-
άτρου, του χορού και της μουσικής και προ-
σελκύει πλήθη θεατών από όλο τον κόσμο.
Η εταιρεία, υποστηρίζοντας το σπουδαιότερο 
πολιτιστικό Φεστιβάλ της Ελλάδας, δημιούρ-
γησε μοναδικά πακέτα ανεκτίμητων εμπει-
ριών, με σκοπό να χαρίσει βραδιές γεμάτες 
συγκίνηση. Οι λάτρεις του πολιτισμού και 
της τέχνης, χρησιμοποιώντας την Mastercard 
κάρτα τους στα εκδοτήρια του Φεστιβάλ, 
έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν ένα 
από τα ειδικά διαμορφωμένα πακέτα της 
Mastercard, που περιλαμβάνουν: backstage 
tour, παρακολούθηση τελικής πρόβας κορυ-
φαίων παραστάσεων, VIP εισιτήρια και ένα 
ξεχωριστό δείπνο για δύο άτομα. Επιπλέον, 

με κάθε ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίου του 
Φεστιβάλ, οι κάτοχοι καρτών έχουν την ευκαι-
ρία να διεκδικήσουν διπλές προσκλήσεις για 
κορυφαίες παραστάσεις της διοργάνωσης.
Η Άσπα Παλημέρη, Country Manager της 
Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα 
δήλωσε: «Στηρίζοντας ένα από τα παλαιότερα 
και από τα πιο σημαντικά Φεστιβάλ της Ευρώ-
πης, γινόμαστε αρωγός στην ενίσχυση των 
πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δρώμενων 

στην Ελλάδα και κάνουμε την αρχή για κάτι 
Ανεκτίμητο, προσφέροντας ένα πραγματικά 
μοναδικό πακέτο εμπειριών για τους κατανα-
λωτές».
Για περισσότερες πληροφορίες, όρους και 
προϋποθέσεις συμμετοχής σχετικά με τους 
διαγωνισμούς και τα μοναδικά πακέτα ανε-
κτίμητων εμπειριών της Mastercard, μπο-
ρείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://
greekfestival.gr/mastercard.

Έκθεση 
φωτογραφίας 
στην Υδρα: «Η 
Συρία άλλοτε» 

Το Σάββατο 20 Ιουλίου 
2019, στις 8.00 μμ. εγκαι-
ν ιάζεται η έκθεση με 

φωτογραφίες από τη Συρία με 
θέμα «Η Συρία άλλοτε», στην 
γκαλερί «Μιράντα» στην Υδρα. 
Οι σπάνια αυτή συλλογή ανή-
κει στον αρχιτέκτονα Δημήτρη 
Παπαχαραλάμπους που εδώ 
και χρόνια έχει αναπτύξει το 
πάθος του συλλέκτη. Οι φωτο-
γραφίες αυτές αποπνέουν τον 
ανατολίτικο αέρα μιας Συρίας 
που δεν υπάρχει πια και προ-
έρχονται  από το GRAN TOUR 
δηλαδή το ταξίδι των περιηγη-
τών στην Μέση Ανατολή, την 
Ελλάδα την Τουρκία και την 
Αίγυπτο, που συνέπεσε με το 
κίνημα του Οριενταλισμού, την 
καθιέρωση της Αρχαιολογίας 
ως επιστήμης με τις ανασκαφές 
της Αιγύπτου  από τον Μέγα 
Ναπολέοντα, καθώς και την 
ανακάλυψη της φωτογραφίας.
Οι φωτογραφίες αυτές είναι  36 
«αλμπουμίνες»,  που αφορούν 
την Συρία και είναι χωρισμέ-
νες σε τέσσερις ενότητες : Πρό-
σωπα, Πόλεις, Παλάτια , Μνη-
μεία. Τα αρνητικά τους ήταν 
μεγάλες υάλινες πλάκες  που 
χρονολογούνται από το 1850 
έως το 1899, χρονολογία όπου 
διεδόθη η κάρτ ποστάλ και 
σταμάτησε η παραγωγή  τους. 
Η έκθεση εκτός από μεγάλο 
ιστορικό ενδιαφέρον, παρου-
σιάζει και αισθητικό, αφού 
μέσα από αυτές μπορεί κανείς 
να φανταστεί τον τρόπο ζωής, 
την ιδιωτική και δημόσια 
λατρεία προς τον `Yψιστο, και 
πάνω από όλα τις παραδόσεις, 
την αρχιτεκτονική, τις λατρευ-
τικές ιεραρχίες και σχέσεις 
που αναπτύχθηκαν στα τέλη 
του 19ου αιώνα. Τα κτίρια χτι-
σμένα με απαράμιλλο στυλ και 
έμπνευση μοιάζουν με ζωντα-
νές δαντέλες ενώ έχουν αξιο-
σημείωτο στυλ και ομορφιά. 
Τα πορτρέτα πάλι, παρουσιά-
ζουν γυναίκες αισθαντικές με 
ομορφιά εξωτική και ζεστασιά 
ψυχική.

Εθνική Λυρική Σκηνή: Με Λάνθιμο και 
Αμπράμοβιτς το νέο πρόγραμμα 

Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου: βραδιές γεμάτες 
συγκίνηση 
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Ο 
Πέδρο Μαρτίνς παρέταξε τους «ερυθρόλευ-
κους» με το καθιερωμένο 4-2-3-1 και τον Σα 
στην εστία, τους Ομάρ-Σεμέδο-Παπαδόπου-
λο-Τσιμίκα στην άμυνα, Γκιλιέρμε και Μπου-

χαλάκη στον άξονα, τον Βαλμπουενά σε ελεύθερο ρό-
λο, τον Μασούρα αριστερά, τον Ποντένσε δεξιά και τον 
Γκερέρο στην κορυφή.

«ΣΙΦΟΥΝΑΣ» ΜΕ ΤΟ… ΚΑΛΗΜΕΡΑ!
Mόλις στο 3’ ο Ολυμπιακός έδειξε την απαιτούμενη 
σε αυτή τη φάση της σεζόν, ενόψει των κρίσιμων παι-
χνιδιών, αποτελεσματικότητα. Από την πίεση του Γκε-
ρέρο στον αφηρημένο Μούριτς προέκυψε κόρνερ για 
τους Πειραιώτες και από την εκτέλεση του Βαλμπουενά 
και την… υποψία κεφαλιάς του Αντομά, ο Μασούρας 
«εκτέλεσε» με τη μια διαγώνια, ανοίγοντας το σκορ στο 
Φάληρο.
Το γήπεδο δεν ήθελε πολύ για να ζεσταθεί από 
ενθουσιασμό και οι παίκτες του Μαρτίνς 
συνέχισαν να επιτίθενται με ακρίβεια, 
σκοράροντας ξανά στο 7’. Ξανά από 
κόρνερ, ο Σεμέδο πήρε την κεφαλιά προ 
του Γουόραλ στη μικρή περιοχή, ο Μού-
ριτς απέκρουσε χαμηλά ασταθώς κι από 
κοντά ο Γκερέρο έσπρωξε τη μπάλα στα 
δίχτυα για το 2-0.
Δεδομένου πάντως ότι ο σκοπός δεν ήταν η 
νίκη, ούτε η εξασφάλιση κάποιου αποτελέσμα-
τος, ο τρόπος παιχνιδιού των «ερυθρόλευκων» δεν 
διαφοροποιήθηκε. Η πίεση στους κεντρικούς αμυντι-
κούς της Νότιγχαμ διατηρήθηκε στην ίδια ένταση, με 
τον Μπουχαλάκη να στηρίζει τους Βαλμπουενά και Γκε-
ρέρο σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού.
Παράλληλα στα μετόπισθεν ο Λόλεϊ δεξιά ήταν «εξαφα-
νισμένος», ο Γκράμπαν μόνος δίχως στηρίγματα στην 
κορυφή και ο Αντόμα με διάθεση, αλλά χωρίς σωστές 
επιλογές. Ο Σεμέδο επιβλητικά «καθάριζε» κάθε φάση, 
ενώ και ο Παπαδόπουλος φαινόταν ακμαίος, δίχως να 
αντιμετωπίζει προβλήματα.
Στην άλλη πλευρά του γηπέδου, η αλλαγή πλευρών 
για Ποντένσε και Μασούρα και το «κουμάντο» του 
Βαλμπουενά καθιστούσαν τόσο την κατοχή (55-45), 
όσο και την υπεροχή «ερυθρόλευκη». Το τρίτο γκολ 
ήταν θέμα χρόνου να προκύψει, για ισάριθμη φορά 
από κόρνερ, όταν στο 31’ ο Σεμέδο πήδηξε ψηλά με τον 
Ρόμπινσον, η μπάλα έφτασε στον αμαρκάριστο έξω από 
τη μικρή περιοχή Γκερέρο, που είχε εύκολο έργο και 
«τιμώρησε» την παρατεταμένη αδράνεια και τα λάθη 
των Άγγλων.

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» ΣΤΟ Β’
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Καμαρά στο γήπεδο, 
στην πρώτη του εμφάνιση με τα «ερυθρόλευκα», μετά 
την παρουσία του στο Copa Africa με το Μάλι. Εξάλλου, 
η ορμή των γηπεδούχων δεν ήταν αντίστοιχη με αυτή 
του ξεκινήματος, με τον Μαρτίνς να θέλει πλέον να δει 
τον «νέο» του άξονα, αλλά και το παιχνίδι να μην περ-
νάει τόσο από τα πόδια του Βαλμπουενά, που κατέβασε 
«στροφές».
Δίχως σπουδαίες φάσεις και με κακές επιλογές από τα 
πλάγια, τόσο για τον Ομάρ, όσο και για τον Τσιμίκα, ο 
ρυθμός του αγώνα έπεσε. Ο Σα ήταν «παρών» σε δυο 
φάσεις (65’, 75’), κρατώντας ανέπαφη την εστία του, 
ενώ οι πολλές αλλαγές μετά το 65’ αλλοίωσαν αρκετά 
την ομοιογένεια των ομάδων.
Ντεμπούτο έκανε επίσης και ο Ελ Αραμπί, παίρνο-
ντας τη θέση του καταχειροκροτηθέντος Γκερέρο 

στο 67’, ενώ στο τελευταίο 10λεπτο ο Μαρ-
τίνς δοκίμασε και το 4-4-2 βάζοντας και 

τον Ντουρμισάι στο γήπεδο. Το τελευ-
ταίο σφύριγμα του Ευαγγέλου ακού-
στηκε δίχως σημαντικές φάσεις στο 
διάστημα που προηγήθηκε και τους 
Πειραιώτες να ετοιμάζονται πια για τις 
μεγάλες αναμετρήσεις με τη Βικτόρια 

Πλζεν.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Σα (84’ 

Τζολάκης), Ομάρ (72’ Τοροσίδης), Σεμέδο 
(72’ Μπα), Αβραάμ, Τσιμίκας (78’ Κούτρης), Μπου-
χαλάκης (46’ Καμαρά), Γκιλιέρμε (81’ Ανδρούτσος), 
Μασούρας (67’ Μπρούνο), Βαλμπουενά (78’ Ραντζέ-
λοβιτς), Ποντένσε (81’ Ντουρμισάι), Γκερέρο (67’ Ελ 
Αραμπί)

Μαρτίνς: «Να προοδεύουμε συνεχώς»
Μόνο καλά λόγια για τους παίκτες του είχε να πει 
ο Μαρτίνς μετά το αποψινό 3-0 επί της Νότιγχαμ 
Φόρεστ. Ομως κράτησε χαμηλούς τόνους ενόψει της 
συνέχειας. «Έχουμε ακόμη μια εβδομάδα μπροστά 
μας και έχουμε πολλά να βελτιώσουμε. Έχουμε όμως 
μια ιδέα για το πώς να προσεγγίσουμε τα επίσημα 
παιχνίδια. Έχουμε να σκεφτούμε και να βελτιώσουμε 
πολλά πράγματα όμως γενικά είμαι ευχαριστημέ-
νος από την πρόοδό μας και το πώς έχει βελτιωθεί η 
ομάδα. Υπάρχει ακόμη μια εβδομάδα για τις όποιες 
τελικές αποφάσεις μας και εμείς θέλουμε να συνεχί-
σουμε να δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο, προοδεύο-
ντας συνεχώς ώστε να είμαστε έτοιμοι για το ματς με 
την Πλζεν», είπε στο One Channel. 

SPORTSNEWS

Στην τελευταία πρόβα πριν τα ματς της Βικτόρια Πλζεν, ο Ολυμπιακός νίκησε 3-0 τη Νότιγχαμ 
Φόρεστ, σκορπίζοντας ενθουσιασμό στον κόσμο του που βρέθηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης» και 
αφήνοντας πολλές υποσχέσεις! Δυο γκολ ο Γκερέρο, ένα ο Μασούρας. 

Έτοιμος κι ωραίος!
Ο Παναθηναϊκός πέρασε με άριστα το δυνατό τεστ του Ρότερνταμ! 
Το σύνολο του Γιώργου Δώνη με κυνικότητα στην εκτέλεση, πολύ 
καλή ανασταλτική λειτουργία και ένα πρώτο ημίχρονο ιδανικό 
για τα δεδομένα της εποχής, νίκησε 3-0 την Φέγενορντ και έδειξε 
σημάδια καλής δουλειάς. Ο Έλληνας τεχνικός έδωσε χρόνο συμμε-

τοχής σε αρκετούς νεαρούς και έχει κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένος 
από την εικόνα των ποδοσφαιριστών του απόψε στο Ντε Κάιπ. 
Ο Αλεξανδρόπουλος σε ρόλο εξαριού, έχοντας μπροστά του Χατζηθεο-
δωρίδη και Δώνη. Χατζηγιοβάνης, Εμμανουηλίδης στα άκρα, φουνταρι-
στός ο Βέργος. Στο 60’ Μαυρομμάτης, Καμπετσής, Αθανασακόπουλος, 
Σερπέζης πέρασαν στο ματς αντί των Χατζηγιοβάνη, Κολοβέτσιου, Δώνη 
και Χατζηθεοδωρίδη. Ένα τέταρτο αργότερα Αποστολάκης και Ζαγαρίτης 
άλλαξαν τους Ινσούα και Πούγγουρα.
Για πρώτο παιχνίδι μετά από σχεδόν δεκαπέντε ημέρες προπονήσεων 
και με δεδομένο πως είχε απέναντι του μία πολύ ποιοτική ομάδα, ο 
Παναθηναϊκός πραγματοποίησε ένα σούπερ πρώτο ημίχρονο στο 
Ρότερνταμ. Τόσο ανασταλτικά όσο και δημιουργικά. Το σύνολο του 
Δώνη κατάφερε να πάει στην ανάπαυλα με 2-0 μπροστά στο σκορ, εκμε-
ταλλευόμενο δύο στοιχεία που το βοήθησαν στο περυσινό καταπλη-
κτικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Την κυνικότητα στην εκτέλεση και την 
σφιχτή ανασταλτική συμπεριφορά. Ο Παναθηναϊκός στο 4’ πήρε κεφάλι 
στο παιχνίδι έπειτα από μια υπέροχη ομαδική συνεργασία, δουλεμένη 
στην προπόνηση. Ο Χατζηθεοδωρίδης από δεξιά βρήκε στο δεύτερο 
δοκάρι την κίνηση του Χατζηγιοβάνη, εκείνος με την μία γύρισε την 
μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής και ο Μακέντα την έστειλε στο πλε-
κτό.
Στο 25’το τριφύλλι πέτυχε και δεύτερο γκολ πραγματοποιώντας εξαιρε-
τική μετάβαση από φάση άμυνας σε φάση επίθεσης μετά από κόρνερ. Ο 
Χατζηθεοδωρίδης έκλεψε στην μεσαία γραμμή, κράτησε την μπάλα και 
έδωσε την ευκαιρία στον Χατζηγιοβάνη που νικήθηκε από τον Φέερμερ. 
Ο Μπουζούκης, όμως, που ακολουθούσε όπως έπρεπε την φάση, πήρε 
το… ριμπάουντ και με κεφαλιά έκανε το 2-0. Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο 
η εμφάνιση του Ηλία Χατζηθεοδωρίδη ήταν σπουδαία.
Ο νεαρός μέσος είχε σημαντική συνεισφορά και στα δύο γκολ της ομά-
δας του, έκανε πολύ καλή δουλειά και δεδομένα κέρδισε πόντους. Ο 
Παναθηναϊκός ανασταλτικά παρότι έδωσε κατοχή στους Ολλανδούς είχε 
πολύ καλή συμπεριφορά πίσω από την μπάλα με σωστές αλληλοκαλύ-
ψεις και καλή αμυντική οργάνωση. Ειδικά στον άξονα η τριάδα λειτούρ-
γησε άριστα. Μοναδικό μελανό σημείο για τους πράσινους, η αδυνα-
μία που έδειξαν στις στημένες φάσεις. Οι Ολλανδοί απείλησαν 4 φορές 
στο πρώτο ημίωρο από αέρος έπειτα από… νεκρές μπάλες. Ο Διούδης, 
όμως, όσες φορές χρειάστηκε φώναξε… παρών!
Η παρουσία του Παναθηναϊκού ως σύνολο στο δεύτερο ημίχρονο δεν 
μπορεί να προσφέρει κάποιο συμπέρασμα, καθώς ο Δώνης άλλαξε στα-
διακά ολόκληρη την ενδεκάδα. Όπως ήταν λογικό το τριφύλλι δεν είχε 
καλή εικόνα και οι Ολλανδοί πίεσαν ασφυκτικά. Παρόλα αυτά, οι πρά-
σινοι δεν απειλήθηκαν ιδιαίτερα από τους γηπεδούχους, κατάφεραν να 
ανταπεξέλθουν στην πολιορκία και τελικά να βρουν και τρίτο γκολ στο 
75’, εκμεταλλευόμενοι τους κενούς χώρους που υπήρχαν. Ο Εμμανουη-
λίδης αν και πήγε να τελειώσει την φάση, η μπάλα κατέληξε στον Βέργο 
και ο διεθνής φορ σαν σε προπόνηση σκόραρε το 3-0 και διαμόρφωσε 
το τελικό αποτέλεσμα.

Εντυπωσιακά... ουσιαστικός 
Παναθηναϊκός!

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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Κ
ιτρινόμαυρος» και με τη... βού-
λα είναι ο Ιταλός εξτρέμ, που το 
βράδυ της Τρίτης (17/07) έφτασε 
στην Αθήνα για να ολοκληρώσει 

τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, όπερ και ε-
γένετο.
Το μεσημέρι της Τετάρτης (18/07) βρέθηκε 
στα γραφεία της ΠΑΕ, μαζί με τρεις μάνα-
τζερ από το γραφείο που τον εκπροσωπεί, 
δύο δικηγόρους και τον αδερφό του, που 
θα μείνει μαζί του για κάποιο διάστημα, 
ενώ λίγο αργότερα διέρρευσε η φωτογρα-
φία του με το στυλό στο χέρι να υπογράφει 
το συμβόλαιό του, που θα τον κρατήσει 
στην ΑΕΚ ως το 2022.
Λίγο αργότερα ήρθε και το post της Ένω-
σης στα social media και πιο μετά και η 
επίσημη ανακοίνωση:
«Oνομάζεται... Βέρντε, αλλά ντύθηκε στα 
κιτρινόμαυρα! 
Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του 
Nτανιέλε Βέρντε από τη Ρόμα. Ο 23χρο-
νος Ιταλός διεθνής μεσοεπιθετικός υπέ-
γραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο τριε-
τούς διάρκειας, θα φοράει τη φανέλα με το 
αγαπημένο του νούμερο 7 και γίνε-
ται ο πέμπτος Ιταλός ποδοσφαι-
ριστής στην ιστορία της ομά-
δας μας. 
Γεννημένος σ τη Νάπολι 
στις 20 Ιουνίου 1996 απο-
τελεί προϊόν των Ακαδη-
μιών της Ρόμα, αφού μετα-
κόμισε από τον ιταλικό Νότο 
στο αθλητικό κέντρο της Τριγκό-
ρια από δεκατεσσάρων ετών, αγω-
νίστηκε στην Πριμαβέρα και στο UEFA 
Youth League και έκανε ντεμπούτο με την 
πρώτη ομάδα της Ρόμα σε ηλικία 19 ετών 
αντικαθιστώντας τον Ιτούρμπε στο ματς 
με την Παλέρμο. Ενα μήνα αργότερα, στις 
8 Φεβρουαρίου 2015, στο πρώτο του ματς 
με τους «τζιαλορόσι» ως βασικός, έβγαλε 
τις ασίστ των δύο γκολ στη νίκη με 2-1 επί 
της Κάλιαρι. 
Ακολούθησε μία τετραετία δανεισμών του 
πρώτα στη Φροζινόνε και την Πεσκάρα 
τη σεζόν 2015-16 και στη συνέχεια τρεις 
πολύ καλές χρονιές με την Αβελίνο (32 
συμ, 8 γκολ), τη Βερόνα (30 συμ, 2 γκολ) 
και πέρυσι στην Πριμέρα Ντιβισιόν με 
22 συμ. και 2 γκολ με τη φανέλα της Ρεάλ 
Βαγιαδολίδ, πριν την αγορά του από την 
ΑΕΚ στον τελευταίο χρόνο του συμβο-

λαίου του με τη Ρόμα. 
Ο Ντανιέλε Βέρντε έχει συνολικά μέχρι 
σήμερα στη σύντομη καριέρα του 163 επί-
σημους αγώνες με 38 γκολ και 13 ασίστ εκ 
των οποίων οι 43 στη Serie A (με 2 γκολ 
και 5 ασίστ), οι 39 στη Serie B (με 9 γκολ 
και 6 ασίστ) και οι 22 στην ισπανική La 
Liga με 2 γκολ. 
Εχει φορέσει 24 φορές τη φανέλα της 
«σκουάντρα ατζούρα» στις «μικρές» Εθνι-
κές ομάδες της Ιταλίας (K21, K20, K19) και 
έχει σκοράρει δύο φορές. 
Benvenuto Daniele Verde! 
Nτανιέλε, καλώς όρισες στην οικογένεια 
της ΑΕΚ! 
Σου ευχόμαστε να ζήσεις εδώ τα τρία πιο 
σημαντικά χρόνια της μέχρι σήμερα καριέ-
ρας σου!»

«Συγκινημένος που βρίσκομαι 
στην ΑΕΚ, ελπίζω να πανηγυρί-
σουμε επιτυχίες»
Ο Ιταλός εξτρέμ ανήκει επίσημα στην Ένωση 
και μετά τις υπογραφές, μίλησε για πρώτη 
φορά στους δημοσιογράφους. Στις δηλώ-

σεις του ανέφερε ότι ελπίζει η 
ομάδα του να πανηγυρίσει επι-

τυχίες μαζί με τους οπαδούς, 
υπογραμμίζοντας πως θέλει 
να βοηθήσει την ΑΕΚ να επι-
στρέψει στην κορυφή της 
Ελλάδας και να προχωρήσει 
όσο πιο πολύ μπορεί στην 

Ευρώπη.
«Είμαι πολύ συγκινημένος 

που βρίσκομαι εδώ, έχω εισπρά-
ξει πολλή αγάπη και ελπίζω να μπορέσω 
να την ανταποδώσω. Όσον αφορά την επι-
λογή του αριθμού 7, τον επιλέγω από μικρός 
κι ελπίζω να μου φέρει και τύχη. Αυτό που 
θέλω και ελπίζω είναι να βοηθήσω την 
ομάδα όσο περισσότερο γίνεται. Μακάρι 
να πάρουμε πάλι το πρωτάθλημα και να 
φτάσουμε όσο πιο μακριά μπορούμε στην 
Ευρώπη. Δεν έχω μάθει πολλά πράγματα 
για τους οπαδούς, έχω δει ωστόσο βίντεο 
με την ατμόσφαιρα που δημιουργούν, είναι 
κάτι φανταστικό! Μου θυμίζει πάρα πολύ 
τους Ναπολιτάνους, είναι ζεστός ο κόσμος κι 
ελπίζω μαζί να πετύχουμε πολλά πράγματα. 
Δεν έχω μάθει για το γήπεδο, έχω ακούσει 
όμως τα καλύτερα, ότι θα είναι καταπλη-
κτικό κι ελπίζω μαζί με τους συμπαίκτες μου 
να γιορτάσουμε πολλά πράγματα».

AEΚ: Επίσημα στα «κιτρινόμαυρα» 
ο Βέρντε! 

Ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει σε συμφωνία με 
τον Φιλίπ Μπράνταριτς, που πέρσι είχε 
27 συμμετοχές με 2 ασίστ στη Serie A 
με την Κάλιαρι, και ψάχνει την «χρυσή 
τομή», στις συζητήσεις με την ιταλική 
ομάδα.

Ο 
Φιλίπ Μπράνταριτς, ποδοσφαιρικό 
«προϊόν» των ακαδημιών της Χάι-
ντουκ Σπλιτ, όπου έκανε τα πρώτα 
του βήματα, είναι η πρώτη επιλο-

γή του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στην μεσαία 
γραμμή.
Οι νταμπλούχοι Ελλάδας έχουν ξεκινήσει επα-
φές με την Κάλιαρι, αφού ο 27χρονος Κροά-
της αμυντικός μέσος έφτασε στο «νούμερο 1» 
της μεταγραφικής του λίστας, μετά τις υπερβο-
λικά μεγάλες απαιτήσεις, άνω των 5.000.000 
ευρώ, της Μπράγκα για την παραχώρηση του 
Φρανσέρτζιο.
Από την στιγμή που δεν υπήρξε σημείο επα-
φής με την πρώην ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα, 
ο «Δικέφαλος» στράφηκε στην περίπτωση 
του Μπράνταριτς τον οποίο γνωρίζει πολύ 
καλά ο Μάριο Μπράνκο από το πέρασμα του 
από το κροατικό πρωτάθλημα για μια διετία 
(2016-2018) πριν έρθει και αναλάβει καθήκο-
ντα αθλητικού διευθυντή στον ΠΑΟΚ.
Οι «ασπρόμαυροι» έχουν καταφέρει να 
έρθουν σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, 
ο οποίος μετράει 6 συμμετοχές στην εθνική 
Κροατίας και με την οποία κατέκτησε τη 2η 
θέση στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο της 
Ρωσίας, αλλά θα πρέπει να συμφωνήσει και 
με την Κάλιαρι, που έχει συμβόλαιο μαζί του 
μέχρι το 2023.
Ο Μάριο Μπράνκο έχει πάρει τις καλύτερες 
συστάσεις για τον 27χρονο αμυντικό μέσο 
που πέρσι είχε 27 συμμετοχές με 2 ασίστ στη 
Serie A με τη φανέλα της Κάλιαρι.

«Στην λίστα του ΠΑΟΚ ο Φρανσέρ-
τζιο»
Ο ΠΑΟΚ έχει στρέψει την προσοχή του στην 
αγορά της Πορτογαλίας ελέω και του Αμπελ 
Φερέιρα για την ενίσχυσή του και όπως είναι 
λογικό τα δημοσιεύματα στην χώρα της Ιβηρι-
κής χερσονήσου είναι σχεδόν καθημερινά για 
υποψήφιους στόχους.
Αυτή την φορά η Abola τονίζει πως μετά την 
αποτυχία του Δικεφάλου του Βορρά να απο-
κτήσει τον Παλίνια, έχει στρέψει την προσοχή 
του σε άλλο μέσο της Μπράγκα με τον οποίο 
έχει συνεργαστεί ο Φερέιρα.

Ο λόγος για τον Φρανσέρτζιο για τον οποίο η 
Μπράγκα είχε δαπανήσει 1.2 εκατ. ευρώ για 
να τον αποκτήσει από την Μαρίτιμο. Το δημο-
σίευμα της πορτογαλικής εφημερίδας προ-
σθέτει πως το συμβόλαιο του Φρανσέρτζιο με 
την Μπράγκα λήγει το καλοκαίρι του 2022 και 
δεν είναι διατεθειμένη να τον παραχωρήσει.

Ντόουγκλας Αουγκούστο: «Χαρού-
μενος στον ΠΑΟΚ, έχω να δουλέψω 
πολλά πράγματα»
Ικανοποιημένος με την επιλογή που έκανε 
να συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ 
και αποφασισμένος να δουλέψει σε όλα τα 
κομμάτια που πρέπει για να κάνει τον Αμπέλ 
Φερέιρα να τον εμπιστευθεί για τα βασικά του 
πλάνα, δήλωσε ο Ντόουγκλας Αουγκούστο. 
Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του «δικεφά-
λου του βορρά», που μάλιστα σκόραρε στο 
φιλικό 5-0 επί της Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ, ανέ-
φερε στα Μέσα της πατρίδας του:
«Είμαι πολύ χαρούμενος με το ξεκίνημα μου 
στον ΠΑΟΚ. Ξέρω καλά ότι είναι ακόμη η 
αρχή, ότι έχω να δουλέψω πάνω σε πολλά 
πράγματα και ότι θα συμβούν πολλά, αλλά 
αισθάνομαι καλά και είμαι χαρούμενος που 
ήρθαν έτσι τα πράγματα.
Τα φιλικά, βοηθούν τον προπονητή να βρει 
το ιδανικό σύνολο και να δώσει ρυθμό στους 
παίκτες. Για αυτό και είμαι χαρούμενος και για 
το γκολ που πέτυχα, επειδή παίρνω σημαντι-
κές ευκαιρίες και προσπαθώ να τις εκμεταλ-
λεύομαι με τον καλύτερο τρόπο».

Τζέφερσον, το νέο όνομα για τον 
ΠΑΟΚ
Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα από την Πορ-
τογαλία που εμπλέκουν τον ΠΑΟΚ με μεταγρα-
φικούς στόχους. Το Σάββατο (13/7) η Abola 
κάνει λόγο για ενδιαφέρον των πρωταθλητών 
Ελλάδος για τον 31χρονο αριστερό μπακ της 
Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Τζέφερσον.
«Ο Αμπέλ Φερέιρα άφησε την Μπράγκα για 
την Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ και στη λίστα του, 
βρίσκονται δύο παίκτες που ανήκουν στην 
Σπόρτινγκ», τονίζει στο ρεπορτάζ της η πορτο-
γαλική εφημερίδα η οποία αναφέρει τα ονό-
ματα των  Παλίνια και Τζέφερσον.
Ο Τζέφερσον την περσινή σεζόν μέτρησε 22 
συμμετοχές και τέσσερις ασίστ με την φανέλα 
της Σπόρτινγκ και το συμβόλαιο του με τα 
«λιοντάρια» λήγει το καλοκαίρι του 2020. Ο 
Τζέφερσον είναι γνωστός στον Αμπέλ Φερέ-
ιρα αφού τον είχε στην Μπράγκα την σεζόν 
2017/18.

Ο ΠΑΟΚ πάει φουλ για 
Μπράνταριτς
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Ο Γεωργιανός μπακ ενδέχεται να μείνει 
εκτός δράσης για περίπου 1,5 μήνα. 
Στην προπόνηση συμμετείχαν οι 
Πανουργιάς, Οικονομόπουλος 

Τ
ην πρώτη του προπόνηση για τη νέα 
σεζόν έκανε σήμερα ο ΠΑΣ Γιάννινα, 
με στόχο φυσικά την άμεση επάνοδό 
του στη Super League. Μάλιστα το πα-

ρών έδωσαν και δύο παίκτες που ακόμη δεν 
έχουν ανακοινωθεί, ο  στόπερ Παντελής Πα-
νουργιάς που αγωνιζόταν στην Κ21 της ολλαν-
δικής Τσβόλε και ο αμυντικός  Αντώνης Οικο-
νομόπουλος που ολοκλήρωσε την περασμένη 
σεζόν στον Απόλλωνα Σμύρνης. 
 Με τους «μεγάλους» θα γυμνάζονται οι Βασι-
λάκης (από Κ19), Λώλης (Κ17),  Γροσδάνης 
(Κ17) και είναι πιθανό να υπογράψουν επαγ-
γελματικά συμβόλαιο. 
 Πάντως η χρονιά δεν ξεκίνησε καλά, καθώς 
ο Σεργκελασβίλι τραυματίστηκε και η πρώτη 
εκτίμηση είναι πως έχει υποστεί ρήξη έσω 
πλάγιου μηνίσκου. Ο Γεωργιανός μπακ θα 
υποβληθεί σε μαγνητική και αν επιβεβαιω-
θούν οι σχετικοί φόβοι, τότε αναμένεται να μεί-
νει εκτός δράσης για περίπου 1,5 μήνα. 

Πλατανιάς: Στο Καρπενήσι η προε-
τοιμασία
Η ΠΑΕ Πλατανιάς ανακοίνωσε πως το βασικό 
στάδιο προετοιμασίας της ομάδας θα γίνει στο 
Καρπενήσι.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του 
Πλατανιά θα πραγματοποιηθεί στο αθλητικό 
κέντρο του Montana στο Καρπενήσι, όπου η 
ομάδα μας θα μεταβεί, εκτός απροόπτου, στις 
5 Αυγούστου.
Πριν ληφθεί η τελική απόφαση εξετάστηκαν 
και άλλα αθλητικά κέντρα στην Ελλάδα, όμως 
το συγκεκριμένο πληροί όλες τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις, τόσο όσον αφορά στην καταλ-
ληλότητα των γηπέδων, όσο και στις παροχές 
του ξενοδοχείου, οι οποίες καλύπτουν κάθε 
ανάγκη της ομάδας μας και των μελών της απο-
στολής».

Λεβαδειακός: Ανακοίνωσε Μάντζιο
Τις πρώτες προσθήκες του για τη νέα σεζόν 
ανακοίνωσε ο Λεβαδειακός. Οι Βοιωτοί επι-
σημοποίησαν την επιστροφή του Βαγγέλη 
Μάντζιου, όπως και την απόκτηση των Αντώνη 
Κοκκαλά (γκολκίπερ από Αήττητο Σπάτων) και 
ο Πέτρου Ορφανίδη (χαφ από Ηρακλή).
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 Η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ βρίσκεται στην ευχά-
ριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της  
συνεργασίας με τους ποδοσφαιριστές Βαγγέλη 
Μάντζιο, Αντώνη Κοκκάλα και Πέτρο Ορφα-
νίδη.

Μπαράζ κινήσεων από Απόλλωνα 
Λάρισας
Την απόκτηση των Δημητριάδη και Νύκταρη 
ανακοίνωσε ο Απόλλωνας Λάρισας, με τους 
Θεσσαλούς να γνωστοποιούν την επιστροφή 
ακόμα δύο παικτών και την παραμονή ενός.
Η πρώτη ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ Απόλλων Λάρι-
σας τα βρήκε σε όλα και έκανε «δικό» της τον 
νεαρό επιθετικό Τάσο Δημητριάδη.
Ο Τάσος βρίσκεται ήδη στην Λάρισα από τις 
πρώτες μεσημεριανές ώρες της Δευτέρας 
(15/07) και μάλιστα πέρασε και από εργομετρι-
κές εξετάσεις στο «The Μedical project».
Ο Τάσος Δημητριάδης το διάστημα 2012-18 
ανήκε στον ΠΑΟΚ, στη συνέχεια είχε δοθεί 
ως δανεικός στη Michalovce από τη Σλοβα-
κία στην οποία συμμετείχε σε 11 παιχνίδια και 
ακολούθως αγωνίστηκε (πάλι ως δανεικός) 
στην ΑΕ Καραϊσκάκης τη φανέλα της οποίας 
φόρεσε σε 25 αγώνες.
Τον Ιούνιο του 2018 επέστρεψε στον ΠΑΟΚ και 
τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς μεταγράφηκε 
στον Απόλλωνα Πόντου.
Παράλληλα έχει αγωνιστεί στις Εθνικές Κ-17 
την περίοδο 2013-14 με έξι συμμετοχές και ένα 
γκολ και στην Κ-19 τη σεζόν 2016-17 έχοντας 
τρεις συμμετοχές και ισάριθμα τέρματα.
Η διοίκηση της ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας εύχεται 
στον Τάσο να είναι γερός και να πετύχει μαζί 
μας, τους στόχους του, βοηθώντας φυσικά στο 
ακέραιο τον σύλλογο μας».
Η δεύτερη ανακοίνωση: «Ο Απόλλων Λάρισας 
ανακοινώνει την απόκτηση του 20χρονου επι-
τελικού μέσου Μιχαλανδρέα Νύκταρη.
Ο Μιχαλανδρέας είναι γεννημένος στις 
30/12/1999.
Ο Μιχαλανδρέας ξεκίνησε την ποδοσφαιρική 
του πορεία 14 ετών στις ακαδημίες του ΟΦΗ 
έχοντας αγωνιστεί στην Κ-15, Κ-17 και Κ-20 και 
στη συνέχεια πραγματοποίησε 15 συμμετοχές 
στον ΑΟΧ Χανίων στην Football League.
Συνέχισε στην Κύπρο στην Α’ εθνική στην 
Καρμιώτισσα και μετέπειτα αγωνίστηκε στην 
Βέροια σε Α’ και Β’ εθνική.
Μέχρι πρότινος αποτελούσε αναντικατάστατο 
μέλος στον Ηρόδοτο ενώ έχει περάσει και από 
τον Νέστο Χρυσούπολης πρόπερσι πρωτο-
πόρο στον όμιλο του στην Γ’ εθνική με 11 συμ-
μετοχές.
Μιχαλανδρέα καλωσόρισες, να έχεις υγεία και 

να χαρούμε μαζί πολλές επιτυχίες της ομάδος 
μας».
Επίσης υπήρξαν και άλλες προσθήκες. Συγκρι-
μένα επέστρεψαν οι Θανάσης Κακάμης και 
Θοδωρής Λουκάς, ενώ παρέμεινε στο ρόστερ 
και ο Δημήτρης Τασιούλης.
Η ανακοίνωση: «Με την φανέλα του Απόλλωνα 
Λάρισας θα συνεχίσει να αγωνίζεται και την 
νέα αγωνιστική περίοδο ο Δημήτρης Τασιού-
λης.
Ο εκ των σταθερότατων ποδοσφαιριστών της 
ομάδας μας, την απελθούσα αγωνιστική περί-
οδο (2018-19), συμφώνησε και ανανέωσε την 
συνεργασία του μαζί μας, με στόχο να πετύ-
χει ακόμη περισσότερα με την «κυανόλευκη» 
φανέλα.
Ο Δημήτρης Τασιούλης γεννήθηκε στις 19 
Φεβρουαρίου 1997 και έκανε τα πρώτα του 
βήματα στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου “Νίκη 
Μιχαήλ” και στη συνέχεια έπαιξε στη Δόξα 
Βλαχογιαννίου.
Επόμενος “σταθμός” του ο Τύρναβος, όπου 
έπαιξε στην Κ19 τη σεζόν 2014-2015 και με 
την πρώτη ομάδα την επόμενη χρονιά στη Γ’ 
Εθνική (26 συμμετοχές-3 γκολ).
Το 2016 πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό Πει-
ραιώς, κατακτώντας το πρωτάθλημα με την 
ομάδα Κ-20.
Την περίοδο 2017-18 αγωνίσθηκε με τον Κισ-
σαμικό στο πρωτάθλημα της Football League.
«Δημήτρη συνέχισε ακόμη πιο δυνατά με την 
φανέλα του Απόλλωνα μας!»
– Εν τω μεταξύ επέστρεψαν στην οικογένεια 
του Απόλλωνα Λάρισας ο μεσοεπιθετικός 
Θοδωρής Λουκάς και ο δεξιός μπακ χαφ Θανά-

σης Κακάμης, μετά από ένα χρόνο απουσίας».

Απόλλωνα Σμύρνης: Ανακοίνωσε 
Πατράλη
Την απόκτηση του Μανώλη Πατράλη ανακοί-
νωσε ο Απόλλων Σμύρνης ενισχύοντας κι άλλο 
τη μεσαία του γραμμή.
Η ανακοίνωση του Απόλλωνα Σμύρνης:
Η ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης ανακοινώνει την 
απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μανώλη 
Πατράλη. Γεννημένος στις 6 Φεβρουαρίου 
1997, έχει ύψος 1.77 μ. και αγωνίζεται ως αμυ-
ντικός μέσος.
Πέρυσι αγωνίστηκε στη Δόξα Δράμας, στην 
οποία είχε 26 συμμετοχές ενώ πέτυχε 2 γκολ. 
Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Πλατανιά, 
Αιγινιακό και ΠΑΟΚ.

ΠΑΣ Γιάννινα: Ανακοίνωσε Ράντο-
βατς
Ο ΠΑΣ Γιάννινα ανακοίνωσε την απόκτηση του 
Σαμίρ Ράντοβατς για τον επόμενο χρόνο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. Γιάννινα 1966 ανακοινώνει 
τη συνεργασία με τον διεθνή ποδοσφαιριστή 
Samir Radovac.
O ποδοσφαιριστής αγωνίζεται ως μέσος και 
είναι γεννημένος στις 25 Ιανουαρίου 1996 στο 
Σαράγεβο. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί με τις 
ομάδες U17-18-19-21 της Βοσνίας και Ερζεγο-
βίνης, ενώ παράλληλα έχει αγωνιστεί και με 
τις φανέλες των Olimpik Sarajevo και της FK 
Sarajevo. Ο Samir ολοκλήρωσε τα ιατρικά του 
σήμερα και ενσωματώνεται με την υπόλοιπη 
ομάδα.

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ SUPERLEAGUE 2
ΠΑΣ Γιάννινα: «Πρώτη» με ατυχία Σεργκελασβίλι
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Τ
ο Μαυροβούνιο απέσπασε ισο-
παλία (10-10) από την Ελλάδα στην 
2η ημέρα του Α’ ομίλου του Πα-
γκοσμίου πρωταθλήματος.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι 
της 2ης ημέρας του Α’ ομίλου του Παγκό-
σμιου πρωταθλήματος της Γκουανγκζού 
ανάμεσα στην Ελλάδα και το Μαυροβού-
νιο. 
Αν και η Ελλάδα επέστρεψε με ανατροπή 
και είχε μεγάλη ευκαιρία να πάρει το παι-
χνίδι και να γίνει φαβορί για την 1η θέση 
επέτρεψε στο Μαυροβούνιο να φύγει με 
το βαθμό της ισοπαλίας (10-10). 
Η Ελλάδα έφτασε τους 4 βαθμούς και 
είναι ήδη στα χιαστί για την οχτάδα αλλά 
θα παίξει την Παρασκευή με την Σερ-
βία και με νίκη θα είναι απευθείας στην 
οχτάδα. Οι Μαυροβούνιο έμειναν στους 
2 βαθμούς. 
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα 
βρέθηκε να χάνει με 9-6 αλλά το γύρισε 
και έφτασε στο 10-9 αλλά η κλάση του 
Ίβοβιτς στέρησε τη νίκη. Η Ελλάδα είχε 
σε καλή ημέρα τους δυο φουνταριστούς 
της (Κολόμβος, Μουρίκης) που έδωσαν 
ρέστα με τις αποβολές τους, τον Γαλανίδη 
με τις αποκρούσεις του, αλλά σε κακή 
ημέρα τους Φουντούλη, Βλαχόπουλο. 
Οι δυο ηγέτες της ομάδας έμειναν χωρίς 
γκολ σ’ ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι, με 
κακές επιλογές στην επίθεση, και για να 
φτάσουμε ψηλά σ’ αυτή τη διοργάνωση 
είναι μονόδρομος η καλή τους παρουσία. 
«Σώθηκε» ο Γενηδουνιάς με μια καλή 
προσπάθεια και ένα καθοριστικό γκολ. 
Η Ελλάδα είχε το πολύ κακό 4/10 στον 
παραπάνω και οποιανδήποτε άλλη 
ομάδα θα είχε χάσει το παιχνίδι στη θέση 
της. Η ομάδα μας είχε 1/1 πέναλτι. 
Οι Μαυροβούνιοι που έχουν καλά περι-
φερειακά σουτ και τίποτα άλλο είχαν 4/8 
στον παραπάνω. 
Συνολικά η Ελλάδα έδειξε πως είναι μια... 
σκάλα πάνω από το Μαυροβούνιο αλλά 
με παρόμοιες εμφανίσεις απέναντι σε πιο 
καλούς αντιπάλους δεν θα έχει τύχη εάν 
δεν έχει σε καλή ημέρα τα ατού της και 
κακά ποσοστά στον παραπάνω. 

Χαμένη ευκαιρία... 
Η εθνική ξεκίνησε καλά τον αγώνα και 
είχε ευκαιρίες να ξεφύγει στο σκορ. 
«Κλειδί» για να μην γίνει αυτό ήταν η τρι-
πλή χαμένη επίθεση της Ελλάδος στον 

παραπάνω μετά από το 3-2. 
Η ομάδα μας δεν κατάφερε με τον Φου-
ντούλη να φτάσει στο 4-2 και στην επό-
μενη επίθεση ισοφαρίστηκε. 

Πληγή...ο παίκτης παραπάνω! 
Το 2ο αρχίζει με γκολ του Μπργκούλιαν 
από την περιφέρεια και οι Μαυροβούνιοι 
θα προηγηθούν για πρώτη φορά με 3-4. 
Η Ελλάδα χάνει επίθεση στον παραπάνω 
με τον Μουρίκη, στα ίσια με τον Βλαχό-
πουλο και νέα επίθεση στον παραπάνω 
με τον Φουντούλη. 
Μετά από 3 χαμένες επιθέσεις για την 
Ελλάδα ο παλιός άσος του Ολυμπιακού 
ο Γιάνοβιτς θα «γράψει» στην κόντρα το 
3-5. 
Η Ελλάδα χάνει και νέο παραπάνω με τον 
Γούνα (0/3 στο 2ο). Τη λύση δίνει ο Δημή-
τρης Σκουμπάκης ο οποίος επιτέλους 
σκοράρει στον παραπάνω και μειώνει σε 
4-5 στο 1.52! 

Γύρισε το... φύλλο 
Το 3ο ανοίγει με γκολ από τον Γιάνοβιτς 
(4-6) και νέο γκολ στην κόντρα από τον 
Ντράσκοβιτς (4-7). Ο Αργυρόπουλος σε 
επίθεση με 2 παίκτες παραπάνω θα μει-
ώσει σε 5-7 αλλά ο Γιάνοβιτς θα πετύχει 
το 3ο γκολ του για το 5-8 στον παραπάνω. 
Ο Δερβίσης με ...προσωπικό γκολ θα μει-
ώσει σε 6-8 και ο Παπαναστασίου πετυ-
χαίνει το 1ο του στη διοργάνωση για το 
7-9. 
Οι Μαυροβούνιοι χάνουν επίθεση στον 
παραπάνω και στην επόμενη επίθεση ο 
Γενηδουνιάς βρίσκει δίχτυα για το 8-9! 
Οι αντίπαλοι μας δεν σκοράρουν σε νέο 
παραπάνω στα 3’’ και παραμένει το 8-9.

Δεν ολοκλήρωσε... 
Το 4ο αρχίζει μ’ ένα «έξυπνο» γκολ του 
Αργυρόπουλου, που πήρε το ριμπάουντ 
έπειτα από κακό σουτ του Γενηδουνιά, και 
η Ελλάδα ισοφαρίζει σε 9-9 με 3-0 σερί. 
Ο Αργυρόπουλος στην επόμενη φάση θα 
κερδίσει πέναλτι στην κόντρα και ο Γού-
νας θα το εκτελέσει για το 10-9. 
Ο εξαιρετικός Γαλανίδης αποκρούει σουτ 
του Ίβοβιτς σε επίθεση στον παραπάνω 
και η Ελλάδα αποφεύγει την ισοφάριση. 
Ο Γούνας όμως δεν κάνει καλή επιλογή 
στον παραπάνω στη συνέχεια και ο Ίβο-
βιτς μ’ ένα γκολ-κλάσης θα ισοφαρίσει 
τελικά στον παραπάνω σε 10-10. 

Ελλάδα - Μαυροβούνιο 10-10
Χαμένη ευκαιρία! 

Στην 7η θέση στον κόσμο η 
Πλατανιώτη 

Η Ευαγγελία Πλατανιώτη 
πραγματοποίησε ακόμα μία πολύ 
καλή εμφάνιση στο Παγκόσμιο 
πρωτάθλημα της Νότιας Κορέας, 
αυτή τη φορά στον τελικό του 
ελεύθερου προγράμματος του 
σόλο.

Η 
Ελληνίδα αθλήτρια συγκέντρω-
σε 88.6667 βαθμούς και κατε-
τάγη 7η στην τελική κατάταξη.
Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε 

η Ρωσία, με τη Σβετλάνα Ρομασίνα να 
σημειώνει 97,1333 βαθμούς, ενώ την τρι-
άδα που ανέβηκε στο βάθρο σημπλή-
ρωσε η Ισπανίδα, Όνα Καρμπονέλ (2η) με 
94,5667 βαθμούς και η Γιούκικο Ινούι (3η) 
από την Iαπωνία με 93,2000 βαθμούς.
Εν τω μεταξύ, την όγδοη θέση στον τελικό 

του τεχνικού προγράμματος στο ομαδικό 
κατέλαβε η εθνική ομάδα της Καλλιτεχνι-
κής Κολύμβησης, στο πλαίσιο του 18ου 
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ανδρών-Γυ-
ναικών, που διεξάγεται στην Γκουανκζού 
της Νότιας Κορέας.
Η Ελλάδα με την Αναστασία Κουτσελίνη, 
την Κρυσταλένια Γιαλαμά, την Ελένη Φρα-
γκάκη, τη Μαρία Καραπαναγιώτου, τη 
Βιολέτα Ζουζούνη, την Εβελίνα Παπάζο-
γλου, τη Γεωργία Βασιλοπούλου και την 
Ευαγγελία Πλατανιώτη, πραγματοποί-
ησε πολύ καλή εμφάνιση, μαζεύοντας 
87.0863 βαθμούς, καταλαμβάνοντας την 
8η θέση στην τελική κατάταξη.
Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ρωσία με 
96.9426 βαθμούς, το ασημένιο πήρε η 
Κίνα με 95.1543 βαθμούς, ενώ στο τρίτο 
σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Ουκρανία 
με 93.4514 βαθμούς.

Μετά από το χρυσό μετάλλιο του 
Μίλτου Τεντόγλου η Ελλάδα 
πανηγυρίζει άλλο ένα μετάλ-

λιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ-23 το 
οποίο διεξάγεται στο Γκέβλε της Σουηδίας. 
Δράστης... ήταν ο συνήθης ύποπτος Εμμα-
νουήλ Καραλής ο οποίος με 5,60 κέρδισε 
το ασημένιο μετάλλιο και ανέβηκε στο 2ο 
σκαλί του βάθρου. 
Ο Έλληνας πρωταθλητής του επι κοντώ 
δοκίμασε και στα 5,65μ για το χρυσό 
μετάλλιο αλλά είχε δυο άκυρες. 
Ξεκίνησε τις προσπάθειες του από τα 
5,40μ και είχε μια άκυρη στα 5,50μ. Ξεπέ-
ρασε όμως με την πρώτη τα 5,60μ και είχε 

δυο άκυρες στα 5,65μ και στα 5,70. 
Νικητής ήταν ο Κάντα Λίντα Μπέχρε με 
5.65μ και στην 3η θέση ήταν ο Κολέ με 
5.60μ.
Ο Καραλής ανέβηκε και πάλι στο βάθρο 
των νικητών για πρώτη φορά από το 2016 
και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18, όπου 
ήταν νικητής. Ο 20χρονος σήμερα αθλη-
τής το 2015 ήταν ΄»χάλκινος» στο Παγκό-
σμιο Κ18, ωστόσο δεν κατάφερε να πετύ-
χει αυτό που μπορούσε στην κατηγο-
ρία Κ20, όπου την μία χρονιά έσπασε το 
κοντάρι του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
και τη δεύτερη δεν αγωνίστηκε λόγω 
τραυματισμού. 

«Ασημένιος» ο Καραλής στο 
Ευρωπαϊκό Κ-23
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Σε μια σημαντική μεταγραφική 
κίνηση προχώρησε ο Μέγας 
Αλέξανδρος Τρικάλων, αποκτώντας 
από την γειτονική Νίκη Αγκαθιάς τον 
28χρονο μεσοαμυντικό, Βαγγέλη 
Αβραμόπουλο.

Α
ναλυτικά η ανακοίνωση:
“Ξεκινάμε δυνατά την μεταγρα-
φική περίοδο!
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να 

ανακοινώσουμε το πρώτο μας μεταγραφικό 
απόκτημα.
Πρόκειται για τον Βαγγέλη Αβραμόπουλο. 
Ο 28χρονος αμυντικός μέσος δεν χρειάζεται 
ιδιαίτερες συστάσεις.
Έχοντας αγωνιστεί στον Αγροτικό Αστέρα, 
στην Α.Ε. Αλεξάνδρειας, στον Καμπανιακό, 
στη Νάουσα και στην Αγκαθιά, ο Βαγγέλης 
Αβραμόπουλος θα βοηθήσει την ομάδα μας 
στη Γ’ Εθνική τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο.
Καλωσορίζουμε τον Βαγγέλη στην ομάδα 
μας και του ευχόμαστε μία πετυχημένη χρο-
νιά.
ΜΕΓΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ!!!”

Στα Γιαννιτσά ο Δημήτρης Κεφα-
λάς
Νέα μεταγραφική ενίσχυση για την ομάδα 
των Γιαννιτσών.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Μια ακόμα αξιό-
λογη μεταγραφή πραγματοποίησε η ομάδα 
των Γιαννιτσών (Αναγέννηση) που πιστή στο 
δόγμα της ,να ανακοινώνει κάθε μέρα από 
μια μεταγραφή, ανακοινώνεικαι επίσημα την 
απόκτηση του 26 χρόνου μέσου Δημήτρη 
Κεφαλά.
Ο κεφαλάς αμυντικό χαφ πέρσι αγωνίστηκε 
με απόλυτη επιτυχία με τα χρώματα του Άρη 
Παλαιοχωρίου.
Η ομάδα των Γιαννιτσών εκπληρώνει έναν – 
έναν τους μεταγραφικούς στόχους που έχει 
με σκοπό να είναι απόλυτα έτοιμη η ομάδα 
την φετινή χρονιά στο πρωτάθλημα της Γ’ 
εθνικής.
Ο Δημήτρης Κεφαλάς είναι 26 ετών 
(24/09/1992), μέσος ο οποίος έμεινε ελεύ-
θερος από Παλαιοχωρι και παλαιότερα 
αγωνίστηκε σε Πανθηραϊκό Καβάλα, Δόξα 
Δράμας, Βυζάντιο Κοκκινοχώματος, ΦΑΣ 
Νάουσα, ΑΟ Κασσιώπη, Οδυσσέα Αναγέν-
νησης, Απόλλωνα Καλαμαριάς και στα τμή-
ματα υποδομής του Ηρακλή.
Η διοίκηση των Γιαννιτσών, με επικεφαλή 
τον πρόεδρο Τεο Δανιηλίδη, έχει έρθει σε 

συμφωνία και με άλλους αξιόλογους παί-
κτες που θα ανακοινωθούν τις επόμενες 
μέρες».

Και Μπαλάφας στον Πιερικό!
Ο Πιερικός ανακοίνωσε μετά την από-
κτηση του Δεμηρτζόγλου και την έναρξη της 
συνεργασίας του, με τον Διονύση Μπαλάφα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο ΣΦΚ Πιερικός 
ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας 
με τον ποδοσφαιριστή Μπαλάφα Διονύσιο.
Ο Διονύσης είναι γεννημένος στις 6/8/2002 
και αγωνίζεται στην θέση του τερματοφύ-
λακα. Ένας πολλά υποσχόμενος νέος γηγενής 
ποδοσφαιριστής εντάσσεται στο δυναμικό 
της ομάδος μας.
Ο Διονύσης προέρχεται από την ομάδα της 
Καρίτσας και την προηγούμενη σεζόν αγωνι-
ζόταν δανεικός στον Απόλλωνα Λιτοχώρου.
Καλοσωρίζουμε τον Διονύση στην μεγάλη 
οικογένεια του ΠΙΕΡΙΚΟΥ και του ευχόμαστε 
καλή επιτυχία με υγεία».

Στην Θύελλα Πατρών ο 
Κασπίρης
Σε μια πολύ καλή μετα-
γραφή προχώρησε η Θύελλα 
Πατρών καθώς απέκτησε τον 
Αντώνη Κασπίρη.
Μετά την αρχική «κρούση» που 
έγινε από τους «κυανόλευκους», 
το προηγούμενο διάστημα έγινε και 
δεύτερη επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές 
και τελικά συμφώνησαν να πορευτούν μαζί, 
αφού είναι ένας παίκτης που ταιριάζει στην 
φιλοσοφία της ομάδας.
Ένας πολύ γρήγορος παίκτης και μπουκαδό-
ρος. Μπορεί να παίξει ως εξτρέμ, ως φορ και 
και στα χαφ μπορεί να παίξει. Τα δυνατά του 
σημεία είναι η ταχύτητά του και το δυνατό 
σουτ.
Ο Κασπίρης πέρυσι ξεχώρισε με την φανέλα 
της Αναγέννησης Πατρών στο πρωτάθλημα 
σημειώνοντας 11 γκολ στην κανονική διάρ-
κεια και 6 γκολ στα πλέι άουτ. Για την από-
κτησή του ενδιαφέρθηκαν Διαγόρας Βραχνε-
ΐκων, Ατρόμητος Πατρών, Αχαϊκή, Κεραυνός 
Αγ. Βασιλείου, Πάτραι, αλλά τελικά η Θύελλα 
απέσπασε την υπογραφή του.

Μεταγραφική βόμβα στην Καλα-
μάτα με Μάκο!
Έσκασε η πρώτη μεταγραφική “βόμβα” στην 
Μαύρη Θύελλα με τον Γρηγόρη Μάκο να ντύ-
νεται στα μελανόλευκα ενώ την φανέλα του 
καλαματιανού συλλόγου θα φορά και ο Χρι-

στόφορος Τσουβαλτσίδης!
Η ανακοίνωση της Καλαμάτας για τους δυο 
ποδοσφαιριστές αναφέρει:
Ο Π.Σ. » Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ » πιστός στο αγωνι-
στικό πλάνο που έχει σχεδιάσει ανακοινώ-
νει την έναρξη της συνεργασίας του με τους 
ποδοσφαιριστές Γρηγόρη Μάκο και Χριστό-
φορο Τσουβαλτζίδη οι οποίοι την νέα χρο-
νιά θα αγωνίζονται με τα χρώματα της ομά-
δας μας.
Ο Γρηγόρης Μάκος γεννήθηκε σ τ ις 
18/01/1987 και αγωνίζεται στην θέση του 
μέσου, ξεκίνησε την καριέρα του από τον 
Γ.Σ. Ηλιούπολης, σύλλογο στον οποίο είχε 
αγωνιστεί παλαιότερα και ο πατέρας του. Η 
πρώτη του επαγγελματική εμφάνιση στην Α΄ 
Εθνική πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου 
2004 με τον Πανιώνιο. Η συμμετοχή αυτή 
ήταν η μοναδική για την αγωνιστική περί-
οδο 2003-04. Στον Πανιώνιο συμμετείχε σε 
24 αγώνες το 2004-05, σε 23 το 2005-06, 
πετυχαίνοντας 3 γκολ και σε 27 με 1 τέρμα 
το 2006-07.
Την περίοδο 2009-10 ο Γρηγόρης Μάκος 
φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ, στην οποία 
ήθελε να αγωνιστεί και λόγω της παρουσίας 
του Ντούσαν Μπάγεβιτς. Το καλοκαίρι του 
2012 μεταγράφηκε στη γερμανική Μόναχο 
1860, ενώ το 2013 έγινε παίκτης της κυπρι-
ακής Ανόρθωσης Αμμοχώστου, όπου παρέ-
μεινε δύο χρόνια.  Τον Ιούλιο του 2015 ανα-
κοινώθηκε η συμφωνία του με τον Παναιτω-
λικό, με τον οποίο υπέγραψε διετές συμβό-
λαιο συνεργασίας. Η συνέχεια της αγωνιστι-
κής του παρουσίας συνεχίζεται σε Τρίκαλα 
και Καλλιθέα όπου έπαιξε πέρυσι.

Δεμηρτζόγλου στον Πιερικό!
Τον 25χρονο μεσοεπιθετικό, Κώστα 

Δερμητζόγλου απέκτησαν οι 
«μελανόλευκοι».
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΟΔΟ-
ΣΦΑΙΡΙΣΤΗ
Ο ΣΦΚ Πιερικός ανακοινώνει 
την έναρξη συνεργασίας με 

τον ποδοσφαιριστή ΔΕΜΗΡ-
ΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ. Ο 

Κωστής είναι γεννημένος στην Κατε-
ρίνη στις 23/3/1994 και αγωνίζεται ως 
ακραίος επιθετικός μέσος.
Σύντομο βιογραφικό:
Ο Κωστής ξεκίνησε την καριέρα του από 
τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και έχει αγωνιστεί 
τόσο σε επίπεδο Β Εθνικής όσο και σε επί-
πεδο Γ Εθνικής. Αναφέρουμε κατά σειρά τις 
ομάδες που αγωνίστηκε εως σήμερα:
ΠΑΟΚ Κ20, ΠΑΟΚ,  Αιγινιακός, Αχιλλέα 
Νεοκαισάρειας, Διαγόρα Σεβαστής, ΝΠΣ 
Βόλου και Νίκη Βόλου.
Του ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία και 
πάνω από όλα υγεία.

Νίκη Αγκαθιάς: Με Κωστογλίδη 
και τη νέα χρονιά!
Το επιτυχημένο έργο του θα συνεχίσει για 
μία ακόμη χρονιά στον πάγκο της Νίκης 
Αγκαθιάς ο Σταύρος Κωστογλίδης.
Ο τεχνικός των “ασπρόμαυρων” συναντή-
θηκε με την διοίκηση της ομάδας και βρέ-
θηκε η χρυσή τομή για να παραμείνει στο 
τιμόνι της, για 3η συνεχόμενη σεζόν.
Στην συνάντηση αυτή αποφασίστηκε ότι 

το μπάτζετ της νέας χρονιάς θα είναι μειω-
μένο κατά το ήμισυ σε σχέση με πέρσι, ενώ η 
ομάδα θα χτιστεί ουσιαστικά από την αρχή, 
αφού η συντριπτική πλειοψηφία των παι-
κτών του περσινού ρόστερ θα αποχωρήσει.
Το πλάνο για τη νέα σεζόν στο πρωτάθλημα 
της Γ’ Εθνικής, είναι να αγωνιστεί η Νίκη 
Αγκαθιάς με πολλούς νεαρούς παίκτες, απο-
τελώντας ουσιαστικά ένα “σκαλοπάτι” γι’ 
αυτούς, ενώ θα τους πλαισιώσουν και 3-4 
έμπειροι ποδοσφαιριστές.

Τριπλό «χτύπημα» από Καλλικρά-
τεια
Τις τρεις πρώτες μεταγραφές οριστικοποίησε 
και ανακοίνωσε «πακέτο» η Καλλικράτεια.
Αναλυτικά η ανακοίνωση των «ερυθρόλευ-
κων» της Χαλκιδικής:
«Στο Νέο ΠΟΝ Καλλικράτειας οι Μιχάλης 
Ξανθόπουλος, Νικηφόρος Κύρκου και Αλέ-
ξανδρος Πάνας. Τριπλή μεταγραφική ενί-
σχυση για την ομάδα μας καθώς αποκτήθη-
καν οι Μιχάλης Ξανθόπουλος, Νικηφόρος 
Κύρκου και Αλέξανδρος Πάνας.
Ο Μιχάλης Ξανθόπουλος είναι επιθετικός 
(28 ετών), αναδείχθηκε φέτος πρώτος σκό-
ρερ (22 γκολ) στην Α1 της ΕΠΣ Μακεδονίας 
με την φανέλα του Ποσειδώνα Μηχανιώνας 
ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και στον 
ΑΟ Καρδίας (Α1 και Γ΄ Εθνική).
Ο Νικηφόρος Κύρκου είναι κεντρικός αμυ-
ντικός (18 ετών) και μέχρι πρότινος φορούσε 
την φανέλα του Απόλλωνα Καλαμαριάς. 
Φέτος στην Football League κατέγραψε τρεις 
συμμετοχές και δύο στο Κύπελλο Ελλάδος.
Ο Αλέξανδρος Πάνας είναι 17 ετών και προ-
έρχεται από την Κ19 του ΠΑΟΚ.
Τους καλωσορίζουμε στην ομάδα μας και 
τους ευχόμαστε να έχουνε επιτυχίες, χωρίς 
τραυματισμούς».

Πήρε Γκελοσάνι η Επισκοπή
Η Επισκοπή ανακοίνωσε την απόκτηση του 
Μανώλη Γκελοσάνι.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο ΑΟ Επισκοπής ανακοινώνει την από-
κτηση του ποδοσφαιριστή, Μανώλη Γκελο-
σάνι. Ο νεαρός επιθετικός (αγωνίζεται ως 
ακραίος επιθετικός, ως φορ αλλά και ως 
δεύτερος σέντερ φορ), έχει γεννηθεί στις 
4/1/1997 στην Ημαθία και έχει ύψος 1.77μ..
Ποδόσφαιρο πρωτόπαιξε στην ΑΕ Ποντίων 
(ΕΠΣ Ημαθίας).
Το 2013-14 αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ Κουλού-
ρας και την επομένη αγωνιστική περίοδο 
(2014-15α’) στον ΑΣ Λευκαδίων (Γ’ Εθνική). 
Το δεύτερο μισό της σεζόν (2015-16β’) αγω-
νίστηκε με τον ΑΣ Ειρηνούπολης όπου κατέ-
κτησε το πρωτάθλημα στην Α1 Ημαθίας.
Το 2015-16 επέστρεψε στη Γ’ Εθνική με τα 
χρώματα της Κρύας Βρύσης.
Το 2016-17α’ έπαιξε στον Κεραυνό Επισκο-
πής (Νάουσα) και τον Ιανουάριο στην ίδια 
σεζόν (2016-17β’) στον Εορδαϊκό στο πρω-
τάθλημα της Γ’ Εθνικής.
Το 2017-18 έπαιξε και πάλι στην Γ’ Εθνική με 
τα χρώματα του Μακεδονικού Φούφας (3ος 
όμιλος) και την τελευταία σεζόν (2018-19) 
πήρε μεταγραφή στη Νίκη Αγκαθίας όπου 
πρωταγωνίστησε στον 2ο όμιλο.
Ο σύλλογός μας τον καλωσορίζει, του εύχε-
ται υγεία και φυσικά πολλές ομαδικές αλλά 
και ατομικές επιτυχίες».

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Πρώτη προσθήκη για Μέγα Αλέξανδρο Τρικάλων!
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Ο Μαχρέζ με φαουλάρα στο 5’ των 
καθυστερήσεων έστειλε την Αλγερία 
στον τελικό του Κόπα Άφρικα μετά τη 
μεγάλη νίκη με 2-1 επί της Νιγηρίας.

Η 
Αλγερία αντιμετώπισε τη Νιγηρία 
στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα 
και με φαουλάρα του Μαχρέζ στις 
καθυστερήσεις έφτασε στη νίκη με 

2-1 και προκρίθηκε για πρώτ φορά στον τελι-
κό μετά το 1980!
Οι Αλγερινοί συνεχίζουν την εκπληκτική 
τους πορεία και στον τελικό θα αντιμε-
τωπίσουν την Σενεγάλη. Στο 40’ η 
ομάδα του Ρορ πήρε το προβά-
δισμα, όταν ο Εκόνγκ δεν κατά-
φερε να αποφύγει την μπάλα 
και την έστειλε στα δίχτυα 
της ομάδας του για το 1-0. 
Στο 72’ ήρθε η ισοφάριση με 
πέναλτι του Ιγκάλο, όμως στο 
5’ των καθυστερήσεων ο Μαχρέζ 
με εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ 
έκανε το τελικό 2-1!

Σενεγάλη - Τυνησία 1-0 παρ. (0-0 
κ.α.)
H Σενεγάλη νίκησε 1-0 στην παράταση την 
Τυνησία και προκρίθηκε στον τελικό του 
Copa Africa για δεύτερη φορά στην ιστο-
ρία της. Βασικός ο Μεριά, στον πάγκο ο Σισέ. 
Η Σενεγάλη γράφει ιστορία στα γήπεδα της 
Αιγύπτου. Τα «Λιοντάρια της Τεράνγκα» σε 
έναν συγκλονιστικό ημιτελικό επικράτησαν 
1-0 της Τυνησίας στην παράταση και προ-
κρίθηκαν για δεύτερη φορά στον τελικό της 
διοργάνωσης. Δυο χαμένα πέναλτι, παρά-
πονα των Τυνήσιων για αποφάσεις της διαι-
τησίας κι ένα αυτογκόλ συνέθεσαν το σκη-
νικό του αγώνα στο Κάιρο! Οι Σενεγαλέ-
ζοι ήταν καλύτεροι, είχαν φάσεις με Μανέ, 
Νιάνγκα, αλλά δεν ήταν ουσιαστικοί. Στο 
75’ η Τυνησία κέρδισε πέναλτι, αλλά ο Γκο-
μίς μπλόκαρε την εκτέλεση του Σασί. Πέντε 
λεπτά αργότερα τα «Λιοντάρια» βρέθηκαν 
στην άσπρη βούλα, αλλά ο Χασέν με εντυ-
πωσιακή επέμβαση νίκησε τον Σεβέ! Το ματς 
οδηγήθηκε στην παράταση κι εκεί το αυτο-
γκόλ του Μπρον έκρινε το ματς! Η Τυνη-
σία διαμαρτυρήθηκε στο 117’ για πέναλτι, 
αλλά το... VAR δεν τους δικαίωσε! Πλέον, η 
Σενεγάλη περιμένει τον νικητή του Αλγερία 
- Νιγηρία για τον μεγάλο τελικό της Παρα-

σκευής. Bασικός ο Μεριά με εξαιρετικές 
τοποθετήσεις, στον πάγκο ο Σισέ!

Αργεντινή: Πάει με Σκαλόνι στο 
Μουντιάλ του Κατάρ
Ο Λιονέλ Σκαλόνι... έπεισε την Ομοσπονδία 
της χώρας και η Αργεντινή θα συνεχίσει με 
τον ίδιο προπονητή για να βρεθεί στο Μου-
ντιάλ του Κατάρ. 
Η Αργεντινή δεν μπόρεσε να βρεθεί στην 
κορυφή της Νοτίου Αμερικής, ωστόσο ο Λιο-
νέλ Σκαλόνι... μάλλον άφησε καλές εντυπώ-
σεις. Οπως αποκαλύπτει ο έγκυρος ραδιο-

φωνικός σταθμό «La red», o έμπειρος 
τεχνικός έπεισε την Ομοσπονδία, η 

οποία πήρε την απόφαση να του 
δώσει μια μεγάλη ευκαιρία. Ο 
Σκαλόνι αναμένεται να υπο-
γράψει τριετές συμβόλαιο, με 
στόχο να οδηγήσει τη Σελέστε 
στα τελικά του Μουντιάλ στο 

Κατάρ το 2022. 

Στην Αλ-Σαλίγια του Κατάρ 
ο Ανσαριφάρντ

Με κανονική μεταγραφή στην Αλ-Σαλίγια 
του Κατάρ παραχωρήθηκε από τη Νότιγχαμ 
Φόρεστ ο Καρίμ Ανσαριφάρντ.
Ο Ιρανός επιθετικός δεν υπολογιζόταν στη 
Νότιγχαμ Φόρεστ και ήδη βρισκόταν σε δια-
δικασία μεταγραφής.
Η Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε αποδεκτή την 
πρόταση της Αλ-Σαλίγια από το Κατάρ, ο 
Ανσαριφάρντ συμφώνησε για δύο χρόνια με 
τον σύλλογο της Μέσης Ανατολής και η μετα-
γραφή ολοκληρώθηκε.
Η Φόρεστ ανακοίνωσε την παραχώρηση του 
πρώην άσου των Ολυμπιακού και Πανιωνίου 
στην Αλ-Σαλίγια με κανονική μεταγραφή, με 
την ομάδα του Κατάρ να ανακοινώνει με τη 
σειρά της την απόκτησή του.

Αφησε την Μπενφίκα για την Μπό-
κα Τζούνιορς ο Σάλβιο
Στην Μπόκα Τζούνιορς θα συνεχίσει την 
καριέρα του ο Εδουάρδο Σάλβιο. Μπενφίκα 
και Μπόκα Τζούνιορς ήρθαν σε συμφωνία 
με τους πρωταθλητές Πορτογαλίας να λένε το 
ναι έναντι 6 εκατ. δολαρίων για το 50% των 
δικαιωμάτων του 29χρονου άσου. 
Την ίδια ώρα ο Σάλβιο θα υπογράψει συμβό-
λαιο διάρκειας τριών ετών με ετήσιες αποδο-
χές που θα φτάνουν κοντά στα 3 εκατ. δολά-
ρια. 

αθλητικά
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Στον τελικό με Μαχρέζ στο 95’!

Σ
τη Μαδρίτη φαίνεται πως θα πα-
ραμείνει τελικά ο Χάμες Ροντρί-
γκες, αφού, παρουσιάζεται πλέον 
ως ο αντικαταστάτης του Αντουάν 

Γκριεζμάν στην Ατλέτικο! Έβαλε σε δεύ-
τερη μοίρα τη Νάπολι από τη στιγμή που 
ολοκληρώθηκε η μετακίνηση του Γάλλου 
φορ στη Μπαρτσελόνα...
Ο Κολομβιανός επιθετικός δεν θα αλλά-
ξει τελικά πρωτάθλημα από τη νέα σεζόν 
και θα παραμείνει στην ισπανική πρω-
τεύουσα. 
Αυτό που θα αλλάξει, θα είναι γήπεδο 
και χρώματα στη φανέλα, αφού θα παί-
ξει στη συμπολίτισσα της Ρεάλ Μαδρί-
της, την Ατλέτικο, όπως αναφέρει και η 
«Marca» στο Κυριακάτικο φύλλο της, 
κάνοντας λόγο για «βόμβα»! 
Ο Χάμες μέχρι πρότινος εμφανιζόταν 
έτοιμος για νέα συνεργασία με τον Κάρλο 
Αντσελότι στη Νάπολι, τελικά όμως φαί-
νεται πως θεωρεί μεγαλύτερη ευκαιρία 
να καλύψει το κενό που άφησε στην επί-
θεση της Ατλέτικο ο Αντουάν Γκριεζμάν.

Ανακοίνωσε Τρίπιερ η Ατλέτι-
κο!
Η Ατλέτικο Μαδρίτης ανακοίνωσε την 
απόκτηση του Κίεραν Τρίπιερ από την 
Τότεναμ για 22 εκατ. ευρώ.
Παίκτης της Ατλέτικο είναι και επίσημα 
ο Κίεραν Τρίπιερ. Οι διαπραγματεύσεις 
με την Τότεναμ κράτησαν πολύ λίγο και 
ο 28χρονος Άγγλος αμυντικός υπέγραψε 
συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2022. 
Η Τότεναμ θα βάλει στα ταμεία της 22 
εκατ. ευρώ χωρίς τα μπόνους από την 
πώλησή του.

Η Ρεάλ έχει πρόβλημα με τους 
Ροντρίγκο, Κούμπο
Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ μπορεί να κόστισε 
40 εκατ. ευρώ, αλλά δεν μπορεί να αγω-
νιστεί με την πρώτη ομάδα, επειδή είναι 
πιασμένες οι τρεις θέσεις ξένων, κάτι που 
ισχύει και για τον ταλαντούχο Ιάπωνα.  
Πλήρωσε 40 εκατ. ευρώ στη Σάντος, 
αλλά φαίνεται ότι σε πρώτη φάση δεν θα 
μπορεί να τον χρησιμοποιήσει. Η Ρεάλ 
έχει πρόβλημα με τον Ροντρίγκο. Ο Βρα-
ζιλιάνος εξτρέμ δεν είναι κοινοτικός και 
οι θέσεις ξένων στην ομάδα είναι ήδη 
πιασμένες. Οι επιτρεπόμενοι μη κοινο-
τικοί είναι τρεις και αυτοί στους Μερέν-

γκες είναι οι Μιλιτάο, Βινίσιους και Φέδε 
Βαλβέρδε.
Το θέμα είναι ο τελευταίος. Ο νεαρός 
Ουρουγουανός μέσος είναι από τους 
αγαπημένους του Ζινεντίν Ζιντάν και τον 
θέλει οπωσδήποτε στους 25 παίκτες του 
βασικού ρόστερ. Οπότε, ο Ροντρίγκο 
μένει εκτός και θα παίζει με τη Β’ ομάδα. 
Τουλάχιστον έως ότου ο Βαλβέρδε απο-
κτήσει ισπανικό διαβατήριο, κάτι που 
αναμένεται να συμβεί Σεπτέμβριο-Ο-
κτώβριο.
Εως τότε ούτε ο Ροντρίγκο, ούτε ο Ιάπω-
νας, Κούμπο, που εντυπωσιάζει στην 
προετοιμασία θα μπορούν να παίξουν 
κανονικά με τους μεγάλους. Και ο τελευ-
ταίος μάλλον θα χρειαστεί να περιμένει 
αρκετά...

Η Μπαρτσελονα ξαναπήρε πίσω 
τον Κουκουρέγια
Η Μπάρτσα ενεργοποίησε την οψιόν επα-
ναγοράς, πλήρωσε τέσσερα εκατ. ευρώ 
στην Εϊμπάρ και πήρε πίσω τον 21χρονο 
αριστερό μπακ, Μαρκ Κουκουρέγια, τον 
οποίο οι Βάσκοι είχαν αγοράσει λίγες 
μέρες πριν.
Παιδί της “Μασία” ο Μαρκ Κουκουρέγια 
βρέθηκε πέρσι δανεικός στην Εϊμπάρ, 
όπου έκανε εξαιρετική σεζόν. Η πρώτη 
χρονιά του στη La Liga ήταν γεμάτη με 31 
αγωνιστικές (1 γκολ, 2 ασίστ) και πολύ 
καλές εμφανίσεις. Ετσι την 1η Ιουλίου, η 
Εϊμπάρ ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς 
των δύο εκατ. ευρώ και τον αγόρασε.
Ωστόσο, η Μπαρτσελόνα είχε με τη σειρά 
της είχε οψιόν επαναγοράς, την οποία 
με τη σειρά της ενεργοποίησε και τον 
έκανε ξανά δικό της. Η Μπάρτσα όμως 
πλήρωσε τέσσερα εκατ. ευρώ για τον 
21χρονο αριστερό μπακ, ο οποίος επι-
στρέφει στο “Καμπ Νόου”, λογικά ως 
ενίσχυση του Ζόρντι Αλμπα, που έβγαλε 
τη χρονιά μόνος του.

Ανακοίνωσε Βάργκας η Εσπα-
νιόλ
Σε μία εξαιρετική κίνηση προχώρησε 
η Εσπανιόλ, που ανακοίνωσε την από-
κτηση του Ματίας Βάργκας. Ο 22χρονος 
Αργεντίνος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο 
μέχρι το καλοκαίρι του 2024, ενώ η Βελές 
θα βάλει στα ταμεία της περισσότερα 
από 10 εκατ. ευρώ.

«Κλείνει στην Ατλέτικο ο 
Χάμες»!
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Ευχάριστα είναι τα νέα για τον ΑΠΟΕΛ από τα παιχνίδια για τον Α΄ 
προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ. Μετά από συνδυασμό 
αποτελεσμάτων, οι γαλαζοκίτρινοι θα βρίσκονται στο γκρουπ των 
δυνατών ενόψει της κλήρωσης για τον Γ΄προκριματικό γύρο του 

Τσάμπιονς Λιγκ.
Πριν την έναρξη των αναμετρήσεων ο ΑΠΟΕΛ ήθελε να αποκλειστούν 
δυο εκ των Αστάνα, Μπάτε και Λουντογκόρετς, ώστε να βρεθεί στους 
δυνατούς.
Το πρώτο από τα δυο ζητούμενα ήρθε όταν η Φερενσβάρος νίκησε με 
2-3 εκτός έδρας τη Λουντογκόρετς, θέτοντάς την εκτός συνέχειας.
Μετά ξεκίνησαν οι αναμετρήσεις Πιάστ - Μπάτε και Κλουζ - Αστάνα. 
Η Μπάτε αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 21ο λεπτό από το τέρμα 
του Τσερουίνσκι, κατάφερε μέσα σε ένα πεντάλεπτό (82΄ Μεκόντσο και 
87΄Βολκόβ) να φέρει τα κάτω πάνω και να προκριθεί.
Έτσι οι ελπίδες του ΑΠΟΕΛ για είσοδο στο γκρουπ των δυνατών βασί-
στηκαν αποκλειστικά στην... Κλούζ, κάτι που επιβεβαιώθηκε. Η Αστάνα 
έκανε το 0-1 με τον Μουρταζάεβ στο 4 ,́ ωστόσο η Ρουμανική ομάδα 
πέτυχε τρία τέρματα (τόσα χρειαζόταν για την πρόκριση) και πέρασε στην 
επόμενη φάση. Σκόρερ για τους γηπεδούχους ήταν οι Ομρανί (10 ,́ 73΄) 
και Ποστνίκοβ (26΄ αυτογκόλ).
Η εξέλιξη αυτή είναι σημαντική για τον ΑΠΟΕΛ καθώς τον αποτρέπει 
από το να βρεθεί αντίπαλος ομάδες όπως ο Άγιαξ, η Σέλτικ και η Κοπεγ-
χάγη. Αντίθετα, τοποθετεί στο δρόμο του, μεταξύ άλλων, τις ΠΑΟΚ, Ερυ-
θρό Αστέρα, Φερεντσβάρος και Μάριμπορ.

Ομόνοια: «Έχουν ικανοποιηθεί οι οικονομικές μας απαι-
τήσεις για Κολοβό»
Ανακοίνωση εξέδωσε η Ομόνοια σχετικά με την μετακίνηση του Δημή-
τρη Κολοβού στον Παναθηναϊκό. Όπως σημειώνεται μεταξύ άλλων, ικα-
νοποιήθηκαν οι οικονομικές απαιτήσεις της Ομόνοιας τόσο οι άμεσες, 
όσο και αυτές στο μέλλον.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Έχει επέλθει συμφωνία με τον Δημήτρη Κολοβό για λύση της μεταξύ 
μας συνεργασίας.
Ο ποδοσφαιριστής μας ενημέρωσε πως λόγω σοβαρού προσωπικού 
ζητήματος επιθυμούσε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, κάτι 
που έχουμε σεβαστεί
Έχουν ικανοποιηθεί οι άμεσες και μελλοντικές οικονομικές μας απαιτή-
σεις. 
Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Κολοβό για τη συνεργασία και του ευχόμα-
στε κάθε επιτυχία στη συνέχεια».

Νέα Σαλαμίνα: Διπλή προσθήκη με Χρυσοστόμου, Χρί-
στου
Την έναρξη της συνεργασίας της με δυο νεαρούς ταλαντούχους ποδο-
σφαιριστές προχώρησε η Νέα Σαλαμίνα. Η «ερυθρόλευκοι» προχώρη-
σαν σε συμφωνία για επαγγελματικό συμβόλαιο με τους Δημήτρη Χρυ-
σοστόμου και Αντρέα Χρίστου. Πρόκειται για δυο εξελίξιμους νεαρούς 
ποδοσφαιριστές που ήθελε να τους δέσει στην ομάδα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ανα-
κοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τους ποδοσφαιριστές από 
τις ακαδημίες μας Δημήτρη Χρυσοστόμου και Αντρέα Χρίστου.
Ο Δημήτρης γεννήθηκε στις 20/12/2002 είναι 17 ετών, αγωνίζεται ως 
κεντρικός αμυντικός και έχει υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό 
συμβόλαιο με το σωματείο μας διάρκειας τριών ετών.
Ο Αντρέας γεννήθηκε στις 13/3/2003 είναι 16 ετών, αγωνίζεται ως επι-
θετικός και έχει υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με 
το σωματείο μας διάρκειας τριών ετών.»

Φιλική νίκη του ΑΠΟΕΛ απέναντι στην Δόξα 
με 2-1. Οι «γαλαζοκίτρινοι» πήραν την νίκη 
στα τελευταία τέσσερα λεπτά του αγώνα 
αφού γύρισαν το εις βάρος τους αποτέλεσμα. 
Ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους 
δυο προπονητές για να δουν σε πιο σημείο 
βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές τους. Ο Πάολο 
Τραμετσάνι είδε και έβγαλε τα συμπεράσματά 
του μια εβδομάδα πριν το πρώτο ευρωπαϊκό 
παιχνίδι.

Ο
ι «γαλαζοκίτρινοι» αν και πήραν την νίκη 
δεν έθελξαν με την παρουσία τους αφού 
πέραν από μερικές ατομικές προσπάθει-
ες του Τάμαρι ήταν επιθετι-

κά ακίνδυνοι. Από την πλευρά της 
Δόξας τα μηνύματα ήταν άκρος 
ενθαρρυντικά αφού είχε μια 
πολύ καλή παρουσία ειδικά 
στο πρώτο μέρος.
Το πρώτο ημίχρονο ήταν για 
ξεμούδιασμα. Οι δυο ομά-
δες έδειχναν «βαρετές» αφού 
η προετοιμασία για την χρονιά 
είναι σε εξέλιξη. 
Στο 6ο λεπτό είχαμε το πρώτο σουτ από απόσταση 
για την Δόξα με τον Καρλάο. Ο Βραζιλιάνος έκλεψε 
την μπάλα από τον Σόουζα στο χώρο του κέντρου 
και δοκίμασε την τύχη του με την μπάλα να βγαίνει 
έξω. Καμία ανησυχία για τον Μπέλετς. Το ΑΠΟΕΛ 
απάντησε στο 9ο λεπτό με τον Χαλένιους που βγήκε 
φάτσα με τον Γκρέμπσλ. Ο τερματοφύλακας της 
Δόξας όμως απέκρουσε την μπάλα και έδιωξε τον 
κίνδυνο. 
Το ΑΠΟΕΛ που ανέβασε λίγο στροφές βρήκε ακόμη 
μια καλή στιγμή με τον Πάβλοβιτς. Ο Σέρβος έκανε 
το σουτ μέσα από την περιοχή με την μπάλα να 
περνά δίπλα από την εστία της Δόξας. Στο 26ο λεπτό 
το ΑΠΟΕΛ έφτασε κοντά στο τέρμα και πάλι με τον 
Πάβλοβιτς. Ο Μιχαΐλοβιτς έκανε την σέντρα από τα 
αριστερά με τον Σέρβο να κάνει την κεφαλιά και την 
μπάλα να περνά λίγο δίπλα από τα δοκάρια του Γκρέ-
μπσλ. Στην τελευταία ουσιαστικά καλή φάση του ημι-
χρόνου ο Μιχαΐλοβιτς έκανε το σουτ έξω από την 
περιοχή με την μπάλα να μην βρίσκει στόχο. Ήταν 
ένα πρώτο ημίχρονο που και οι δυο ομάδες έδειχναν 
σημάδια κακού ρυθμού και κόπωσης από την προ-
ετοιμασία με τις ευκαιρίες να είναι λιγοστές και τον 
ρυθμό χαμηλό.

Β’ ημίχρονο
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με το ΑΠΟΕΛ να είναι 

καλύτερο και να φτάνει κοντά στο να ανοίξει το σκορ. 
Ο Πάβλοβιτς βρήκε τον χώρο και έκανε το δυνατό 
σουτ με τον Γκρέμπσλ να διώχνει την μπάλα με υπε-
ρένταση σε κόρνερ. Γενικά οι ομάδες πρόσφεραν 
περισσότερο θέαμα και ήταν πιο ουσιαστικές. Στο 
58ο λεπτό της αναμέτρησης ο Μπραμπίγια με υπο-
δειγματικό πλασέ έβαλε την ομάδα του μπροστά στο 
σκορ. Οι ποδοσφαιριστές του Χατζηλούκα άλλαξαν 
όμορφα την μπάλα με τον Βραζιλιάνο να πλασάρει 
μέσα από την περιοχή τον ανήμπορο να αντιδράσει 
Μπέλετς. Μετά την επίτευξη του τέρματος από την 
Δόξα είχαμε εννιά αλλαγές το προσφυγικό σωμα-
τείο. Πάτησαν χορτάρι οι Σωκράτους, Χατζηκωνστα-
ντή, Βαλέντε, Παρασκευά, Βαλεντίνας, Φασουλιώτης, 
Χαραλάμπους, Χριστοφή και Μπά στην θέση των 
Γκρεμπσλ, Μουκτάρη, Παπαφώτη, Μπόλιεβιτς, Ασα-
μόα, Αλεξάνδρου, Τραιτσέφκσι, Μιντίκκη και Μπρα-

μπίγια. Στο 67ο λεπτό ο Χαλένιους προσπάθησε 
να νικήσει τον Παρασκευά με δυνατό σουτ έξω 
από την περιοχή με τον Κύπριο τερματοφύλακα 
να αποκρούει την μπάλα. Στο 71ο λεπτό και με 
την πρώτη του επαφή με την μπάλα ο Τάμαρι 
σημάδεψε το δοκάρι της Δόξας. Ο νεαρός άσσος 

του ΑΠΟΕΛ έκανε τις προσποιήσεις περνώντας 
όποιον βρήκε μπροστά του με το δοκάρι να στέ-

κεται σύμμαχος της Δόξας. Στο 89ο λεπτό ο Τάμαρι 
έκανε εκ νέου την επέλαση με τον Μπα να τον στα-
ματά έξω από την περιοχή. Ο ίδιος ανέλαβε την εκτέ-
λεση με την μπάλα να περνά πάνω από τα δοκάρια. 
Ήταν καλύτερο σε γενικές γραμμές το δεύτερο ημί-
χρονο με τις ομάδες να είναι πιο ουσιαστικές. Η Δόξα 
να σκοράρει στην πρώτη φάση που βρήκε και το 
ΑΠΟΕΛ να είναι καλύτερο και να δημιουργεί αρκετές 
ευκαιρίες. Οι προπονητές των δυο ομάδων έδωσαν 
χρόνο συμμετοχής σχεδόν σε όλους τους ποδοσφαι-
ριστές που είχαν στην διάθεσή τους.

Γ’ ημίχρονο
Το τρίτο και τελευταίο ημίχρονο ήταν αποκλειστικά 
«γαλαζοκίτρινο». Οι ποδοσφαιριστές του Πάολο 
Τραμετσάνι έκλεισαν την Δόξα στο δικό της μισό 
καταφέρνοντας στο τέλος να πάρουν την νίκη με 2-1. 
Αρχικά στο 116ο λεπτό ο Μακρής πάτησε περιοχή 
γυρίζοντας την μπάλα με τον Σάβιτς να βάζει την προ-
βολή από κοντά. Δυο λεπτά αργότερα και στο 118ο 
λεπτό ο Μπέζιακ με ένα όμορφο δυνατό σουτ έστειλε 
την μπάλα εκεί που δεν μπορούσε να αντιδράσει ο 
Παρασκευά σκοράροντας ένα πολύ όμορφο τέρμα, 
γυρίζοντας το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που και οι δυο 
ομάδες είχαν τις δικές τους καλές στιγμές αλλά ήταν 
και μια πρώτης τάξεως ευκαιρία και για τους δυο 
προπονητές να δουν σε τι κατάσταση βρίσκονται οι 
ποδοσφαιριστές τους.

αθλητικά
ΑΠΟΕΛ-Δόξα 2-1

Φιλική ανατροπή στο ΓΣΠ
ΑΠΟΕΛ: «Ισχυρός» στο Γ’ 
προκριματικό του CL
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Δεν μπορεί να δοθεί wild card στον 
Ολυμπιακό για συμμετοχή στην 
Basket League

Ο ΕΣΑΚΕ περιμένει από την ΕΟΚ για την ομάδα που θα αντικαταστήσει τον Ολυμπιακό στο 
πρωτάθλημα, ο οποίος δεν μπορεί να πάρει την wild card... 

Α
νάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν στο 
Δ.Σ του ΕΣΑΚΕ ήταν και αυτό για την ομά-
δα που θα αντικαταστήσει τους «ερυθρό-
λευκους».

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 13 ομάδες στην Basket 
League και μένει μία κοινή θέση.
Ο κανονισμός τον οποίο επιβεβαίωσαν τα μέλη του 
συμβουλίου αναφέρει πως πρώτη επιλαχούσα είναι 
η Καστοριά. Αν αρνηθεί τότε θα ερωτηθεί η Καρδί-
τσα. Αν και αυτή απαντήσει αρνητικά τότε θα δοθεί 
μία wild card η οποία όμως δεν μπορεί να πάει στους 
Πειραιώτες.
Δεν μπορεί να πάει σε ομάδα που υποβιβάστηκε από 
την πρώτη κατηγορία. Με απλά λόγια δεν μπορεί να 
δοθεί στον Ολυμπιακό. Η wild card μπορεί να 
πάει σε ομάδα της περσινής Α2 ή της περσι-
νής Β’ Εθνικής. 
Σε αυτή την περίπτωση θα συσταθεί 
μία πενταμελής επιτροπή (3 άτομα 
από ΕΟΚ, 2 από ΕΣΚΑΕ) η οποία θα 
αποφασίσει τα κριτήρια και τελικά 
και την ομάδα που θα αγωνιστεί.

Σε αναζήτηση χορηγών ο ΕΣΑ-
ΚΕ
Η βασική χορηγία του ΕΣΑΚΕ τερματίστηκε 
λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος από στοιχημα-
τική εταιρεία και πλέον η διοργανώτρια Αρχή αναζη-
τεί νέες συνεργασίες.
Στο Δ.Σ συζητήθηκε το θέμα με τον Βαγγέλη Γαλατσό-
πουλο να ενημερώνει τις ομάδες πως γίνονται συζη-
τήσεις με κάποιες εταιρείες ενώ υπάρχει μικρό ενδε-
χόμενο να επιστρέψει η ίδια στοιχηματική εταιρεία 
αλλά με λιγότερα χρήματα (πέρυσι έδωσε περίπου 
850.000 ευρώ).
Σε ό,τι αφορά το θέμα τηλεοπτικών αναφέρθηκε πως 
με την ΕΡΤ υπάρχει διετής συμφωνία και κανείς από 
τη δημόσια τηλεόραση δεν έχει «ενοχλήσει» για 
μείωση του ποσού. Σίγουρα πάντως περιμένουν τις 
ανακατατάξεις στο Δ.Σ της ΕΡΤ μετά την αλλαγή της 
κυβέρνησης για να γίνει μία νέα επαφή.

Στις 28/9 το πρώτο τζάμπολ της Basket 
League!
Το Σάββατο 28/9 θα δοθεί το πρώτο τζάμπολ για το 
πρωτάθλημα της Basket League όπως οριστικοποιή-
θηκε στο Δ.Σ. του ΕΣΑΚΕ. 

Οι ομάδες του πρωταθλήματος θα μπουν στην εκκί-
νηση ενόψει της νέας σεζόν το διήμερο 28-29/9 ενώ 
το πρωτάθλημα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 
τις 12/6/2020 και αυτό διότι ακολουθούν οι Ολυμπι-
ακοί Αγώνες. 

Παπαδόπουλος: «Είναι μια νίκη του ελλη-
νικού μπάσκετ»
Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ Μάνος Παπα-
δόπουλος έκανε λόγο για «νίκη του ελληνικού μπά-
σκετ» μετά το τέλος του Δ.Σ. του ΕΣΑΚΕ, ενώ υπο-
γράμμισε ότι «το μπάσκετ μεγαλώνει και ο Παναθη-
ναϊκός θα προστατεύει τους νόμους και τους κανό-
νες». Συγκεκριμένα ο Μάνος Παπαδόπουλος δήλωσε: 

«Είναι μια νίκη του ελληνικού μπάσκετ, παρά το 
γεγονός ότι υπάρχει ένα σχέδιο δυσφήμη-

σης και απαξίωσης του προϊόντος και 
του αθλήματος γενικότερα. Μία ασέ-
βεια προς τους ανθρώπους που αγα-
πούν το μπάσκετ και δίνουν από την 
τσέπη τους και αυτό το βλέπουμε 
σήμερα με την σύμπραξη ομάδων».
Και συνέχισε: «Είναι η απάντηση 

σε κάποιους που λένε ότι το μπάσκετ 
πεθαίνει. Έχω να τους πω ότι το μπά-

σκετ είναι εδώ , το μπάσκετ μεγαλώνει 
και ίσως και χωρίς αυτούς να είναι καλύτερα. 

Ο Παναθηναϊκός θα είναι πάντα εδώ για να προστα-
τεύει τους νόμους και τους κανόνες που πρέπει να διέ-
πουν το άθλημα.»

Το Λαύριο αγόρασε το ΑΦΜ της Κύμης κι 
έμεινε στην Basket League
Νέα ανατροπή στην Basket League αφού το Λαύριο 
συμφώνησε να αγοράσει το ΑΦΜ της Κύμης παίρνο-
ντας τη θέση της στο επόμενο πρωτάθλημα.
Ο ΕΣΑΚΕ τις προηγούμενες μέρες αποφάσισε την 
παραμονή του Λαυρίου στην κατηγορία, ωστόσο η 
ΕΟΚ έκρινε παράνομη τη διαδικασία ενώ Ολυμπιακός 
και Ερμής Αγιάς έκαναν προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ.
Ο πρόεδρος του Λαυρίου Γιάννης Ψαράκης ήρθε σε 
συμφωνία με την οικογένεια Θεοδώρου ώστε να αγο-
ράσει το ΑΦΜ της ομάδας και συνεπώς τη θέση της 
στο πρωτάθλημα.
Οι δύο ομάδες είχαν κάνει μία κουβέντα πριν περίπου 
ένα μήνα, ωστόσο δεν είχε υπάρξει συμφωνία. Οι 
αντιστάσεις κάμφθηκαν και επήλθε συμφωνία.

Και πάλι ο Θανάσης πιο 
εντυπωσιακός παίκτης στην 
Basket League!

Ό
πως ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ο ΕΣΑΚΕ «για 
δεύτερη σερί σεζόν ο 
Θανάσης Αντετοκούν-

μπο αναδείχθηκε Πιο Θεαματι-
κός Παίκτης της Basket League. Ο 
27χρονος φόργουορντ όπως είχε 
συμβεί και πέρυσι, πρώτευσε σε ό-
λες τις ψηφοφορίες για την ανάδει-
ξη του Πιο Θεαματικού Παίκτη της 
Basket League 2018-19. Στην ψηφο-
φορία των αρχηγών και των προ-
πονητών των ομάδων του Πρωτα-
θλήματος, ο Θ. Αντετοκούνμπο συ-
γκέντρωσε 13 προτιμήσεις (50%). 
Δεύτερος ήταν ο Ρίον Μπράουν 
του Προμηθέα Πάτρας (3, 11,53%).
Με μεγάλη διαφορά ο 27χρονος 
φόργουορντ την προηγούμενη 
διετία του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ 
και από χθες (17/7) των Μιλγου-
όκι Μπακς, ήταν πρώτος και στην 
ψηφοφορία των εκπροσώπων των 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 
Συγκέντρωσε 16 ψήφους (35,56%), 
ενώ στην δεύτερη θέση ισοβάθ-
μησε ο Μπράουν και ο Βινς Χάντερ 
της ΑΕΚ, που πήραν από 3 (11,11%). 
Στην ψηφοφορία του φίλαθλου κοι-
νού ο Θ. Αντετοκούνμπο άγγιξε το 
50%. Πήρε 360 ψήφους (49,79%) 
και δεύτερος ήταν ο Μπράουν με 
40 (5,53%).
«Θα ήθελα, μέσα από την καρδιά 
μου, να ευχαριστήσω όλους όσοι 
με ψήφισαν και μου έδωσαν αυτό 
το βραβείο», δήλωσε ο 27χρονος 
διεθνής φόργουορντ. «Τους συνα-
θλητές, τους προπονητές και τους 
φιλάθλους».
«Είμαι ευτυχής που κατάφερα να 
δώσω χαρά στον κόσμο διότι 
πρώτα και πάνω απ’ όλα το μπά-
σκετ είναι διασκέδαση», τόνισε ο 
Θ. Αντετοκούνμπο και επισήμανε: 
«Το πιο μεγάλο ευχαριστώ ανήκει 
στους συμπαίκτες μου και σε όλα 
μέλη του προπονητικού επιτελείου 
του Παναθηναϊκού καθώς μου 
έδωσαν την ευκαιρία να πάρω αυτό 
το βραβείο. Βέβαια, πιο σημαντικό 
από κάθε βραβείο είναι το γεγονός 
ότι όλοι μαζί, ενωμένοι, μαζί με τη 
διοίκηση και τον κόσμο κατακτή-
σαμε και αυτό το πρωτάθλημα. 

Μαζί περάσαμε δύο υπέροχα χρό-
νια. Εύχομαι από καρδιάς τα καλύ-
τερα στον Παναθηναϊκό και συνο-
λικά στο ελληνικό μπάσκετ».

Περιστέρι: Ανανέωσε τον 
Γόντικα
Μέχρι την σεζόν 2012-22 θα παρα-
μείνει στο Περιστέρι ο Κωστής 
Γόντικας, που δήλωσε «ευγνώμων 
στον Ηλία Ζούρο».
Η ανακοίνωση:
«Η Κ.Α.Ε Περιστέρι ανακοινώνει 
την έναρξη της συνεργασίας με τον 
αθλητή, Κωστή Γόντικα! O 25χρο-
νος power forward/center - που 
στο παλμαρέ του κατέχει ένα πρω-
τάθλημα κι ένα Κύπελλο Ελλάδος - 
θα ενισχύσει τις προσπάθειες του 
συλλόγου έως το καλοκαίρι του 
2022.»
Αμέσως μετά την υπογραφή του 
τριετές συμβολαίου, ο Κωστής 
Γόντικας προέβη στις πρώτες του 
δηλώσεις ως παίκτης του Γ.Σ.Π. 
λέγοντας πως “είμαι ευγνώμων 
στην ομάδα του Περιστερίου και 
ιδιαίτερα στον κόουτς Ηλία Ζούρο 
που, αν και ουδέποτε έχουμε 
συνεργαστεί στο παρελθόν, με επέ-
λεξε και με ενέταξε στο δυναμικό 
του συλλόγου. Θα κάνω ότι είναι 
δυνατών για να τους δικαιώσω και 
να βοηθήσω την ομάδα να εκπλη-
ρώσει τους στόχους της”.
Γεννημένος στις 15 Μαρτίου 
του 1994, ο ύψους 204 εκα-
τοστών Κωστής Γόντικας ξεκί-
νησε το μπάσκετ στις Ακαδημίες 
του Παναθηναϊκού πριν μετα-
βεί στις Η.Π.Α. Απόφοιτος του 
New York University, αγωνίστηκε 
στην Division 3 με την φανέλα των 
Violets για να επιστρέψει το 2016 
στην Ελλάδα και τον Παναθηνα-
ϊκό. Σε ηλικία 21 ετών κατέκτησε 
το πρωτάθλημα και το Κύπελλο 
Ελλάδος με τους “πράσινους” κι 
εν συνεχεία πήρε μεταγραφή για 
την Πάτρα και τον Απόλλωνα (2017-
2018). Την σεζόν 2018-2019 αγωνί-
στηκε στον Ήφαιστο Λήμνου όπου 
σε 14 παιχνίδια μέτρησε κατά μέσο 
όρο 3.1 πόντους και δύο ριμπά-
ουντ».
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