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Ένας σοφός είπε:

«καθώς περπατάς 

μπορεί να συμβεί να 

πατήσεις ένα αγκάθι... 

θα πονέσεις βέβαια, 

αλλά θα κάνεις τα πάντα 

για να το βγάλεις...

το ίδιο κάνε και στη 

ζωή σου... βγάλε τ’ 

αγκάθια... και συνέχισε 

το δρόμο σου!

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ
GREEK BUSINESS DIRECTORY ΣΤΟ

WWW.GREEKBUSINESSDIRECTORY.CA

Ε
ύχομαι να σας βρίσκω καλά με τα αγαπημένα 

σας πρόσωπα και να περνάτε τις ημέρες του 

καλοκαιριού είτε στον οποιοδήποτε προορι-

σμό των διακοπών σας όσο το δυνατόν καλύ-

τερα. 

Καλοκαιράκι, λοιπόν και τους δύο τελευταίους μήνες 

έγιναν και οι τελευταίες εκδηλώσεις του καλοκαιριού 

με τα καθιερωμένα φέστιβαλ της κοινότητας του Μάρ-

καμ του Ι.Ν. των Αγίων Παντελεήμονος, Άννης και 

Παρασκευής και του Προφήτη Ηλία στη Mississauga. 

Οπωσδήποτε ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος αλλά αρκε-

τές εκατοντάδες ομογενών έδωσαν παρών και υποστή-

ριξαν περνώντας λίγες ξέγνοιαστες ώρες.  Φυσικά, για 

άλλη μία φορά θα γράψω για τους ανθρώπους/εθελο-

ντές που έστησαν και δούλεψαν για αυτά τα φεστιβάλ. 

Οι περισσότεροι από αυτούς είναι μεγαλύτερης ηλι-

κίας, άνδρες και γυναίκες, που για την αγάπη τους στην 

κοινότητα τους δεν το βάζουν κάτω και με ότι δυνάμεις 

έχουν τρέχουν να βοηθήσουν αλλά… ένα τεράστιο 

ΑΛΛΑ…

Τι γίνεται μετά από 2-3 χρόνια; Εντάξει, υπάρχουν 

και μερικοί νέοι άνθρωποι που είναι στα συμβού-

λια κι έχουν πάρει το βάρος στους ώμους τους αλλά… 

φτάνουν; Δεν φτάνουν. Με οκτώ στους δέκα γάμους 

μικτούς δύσκολα θα υπάρχουν εθελοντές για την 

ορθοδοξία μας κι ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, 

που είναι περίοδος διακοπών. Δεν θέλω να γίνομαι 

αρνητικός, αλλά αδέλφια μου οι εθελοντές λιγοστεύ-

ουν επικίνδυνα και για να πληρώσει προσωπικό με τα 

σημερινά δεδομένα το βλέπω πολύ δύσκολο και παρα-

κινδυνευμένο. Ειδικά άμα βρέχει το τριήμερο μετά 

τρέχα γύρευε.  Άντε να πληρώσεις  ακόμα και με $15 

την ώρα μίνιμουμ 20 και 30 άτομα για να κάνουν όλες 

τις δουλειές. Τρέχα γύρευε…

Φυσικά κι ευχόμαστε με την βοήθεια του Θεού να 

υπάρχουν ακόμα κάποιοι Έλληνες, Ελληνίδες που θα 

τρέχουν για να διαιωνίζουμε την θρησκεία μας και τη 

πολιτιστική μας κληρονομιά, να φτιάχνουν λουκουμά-

δες και κοντοσούβλι γιατί το δεν πουλάει τέτοια.

Ελληνάρες κρατήστε μυήστε τα παιδιά σας και πέστε 

τους όσο μπορείτε να καταλάβουν και να είναι υπε-

ρήφανα για το αίμα που τρέχει στις φλέβες τους από 

κάποιον Έλληνα κι Ελληνίδα που άφησε το χωριό του 

κι ήλθε εδώ, δούλεψε έκανε οικογένεια και καθημερινά 

διαιωνίζει το ελληνικό όνομα και τη κουλτουρα μας στα 

πέρατα της γης.

ΖΗΤΩ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ;
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επικαιρότητα

Ριζικές αλλαγές στη λειτουργία του κράτους φέρνει το 
πρώτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Ρ
ιζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του κράτους 
επιφέρει το πρώτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη -αυτό για το επιτελικό κράτος- που κατατέ-
θηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Βουλή.

Πρόκειται για μια θεσμική τομή και θεμέλιο για την επόμενη 
μέρα της Ελλάδας, που συγκεντρώνει όλες τις διάσπαρτες 
διατάξεις των τελευταίων 40 ετών για την οργάνωση της 
κυβέρνησης και της κεντρικής διοίκησης, δημιουργεί νέους 
θεσμούς και θέτει νέους κανόνες για τη λειτουργία του κρά-
τους.
Στόχος είναι η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών 
στους κρατικούς θεσμούς και η βελτίωση της επαφής τους 
με το κράτος, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να εξυπηρετούνται 
με ταχύτητα, διαφάνεια και χωρίς να ταλαιπωρούνται από τη 
γραφειοκρατία.
Πιο συγκεκριμένα:
1) Με το νομοσχέδιο επέρχεται μείωση των θέσεων Γενικών 
Γραμματέων από 93 σε 58 με εξοικονόμηση 1,8 εκατ. ευρώ 
ετησίως.
2) Στο πλαίσιο της αποκομματικοποίησης, διατηρούνται οι 
γενικοί διευθυντές που τοποθετήθηκαν από την προηγού-
μενη κυβέρνηση.
3) Σε ό,τι αφορά τις Ειδικές Γραμματείες ΣΔΟΕ, ΣΕΠΕ και Επι-
θεωρητών Περιβάλλοντος, επίσης στο πλαίσιο της απο-
κομματικοποίησης και της εμπιστοσύνης στους δημόσιους 
υπαλλήλους, καταργείται η θέση του Γενικού Γραμματέα και 
την ευθύνη/αρμοδιότητα αναλαμβάνει ο Γενικός Διευθυντής.
Πιο αναλυτικά:
- Αλλάζει ολόκληρο το μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας. 
Το Υπουργικό Συμβούλιο δεν θα είναι πλέον ένα συλλογικό 
όργανο που θα νομιμοποιεί ειλημμένες αποφάσεις, αλλά θα 
συνέρχεται τακτικά και θα παράγει ένα συνεκτικό επιχειρη-
σιακό κυβερνητικό σχέδιο το οποίο θα υλοποιούν τα αρμό-
δια υπουργεία.
- Θεσμοθετείται Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που θα ενσωμα-
τώνει τις διάσπαρτες σήμερα δομές ελέγχου για την αντι-
μετώπιση της δημόσιας και ιδιωτικής διαφθοράς, όπως το 
Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, τον 
Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, τους Επιθεωρητές 
Υγείας και τους Επιθεωρητές Δημοσίων Έργων.
- Η πορεία του κυβερνητικού έργου θα παρακολουθείται 
από κεντρική δομή της Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως 
συμβαίνει σε όλα τα προηγμένα διοικητικά συστήματα. Αυτό 
θα γίνεται μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα “Μαζί”, ώστε 
αφενός να καταπολεμώνται τα προβλήματα που προκαλούν 
οι πολλαπλές συναρμοδιότητες και αφετέρου να αντιμετωπί-
ζονται άμεσα και ριζικά οι καθυστερήσεις στις κυβερνητικές 

δράσεις. Επίσης, προβλέπονται Επιτροπές Εργασίας, κάτω 
από το επίπεδο του Υπουργικού Συμβουλίου, οι οποίες θα 
προετοιμάζουν τα θέματα της ατζέντας.
- Αντιμετωπίζεται η κακονομία και η πολυνομία, σε δύο επί-
πεδα: άμεσα με ένα γενναίο πρόγραμμα απλοποίησης και 
κωδικοποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας και για τη μελ-
λοντική νομοθεσία, με την εισαγωγή ενός πλέγματος κανό-
νων καλής νομοθέτησης, που θα ελέγχουν τη μέχρι σήμερα 
ανεξέλεγκτη παραγωγή νόμων.
- Καταπολεμάται η κομματικοποίηση στο Δημόσιο. Η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη εμπιστεύεται τη διοίκηση καθιερώνοντας 
υπηρεσιακό γενικό γραμματέα σε κάθε υπουργείο. Αυτός 
θα επιλέγεται αποκλειστικά με διαδικασίες ΑΣΕΠ, χωρίς 
καμία εμπλοκή της πολιτικής ηγεσίας. Θα προέρχεται από τα 
στελέχη του δημοσίου τομέα, και θα διαχειρίζεται όλες τις 
δαπάνες και το προσωπικό του υπουργείου, ενώ θα έχει και 
τον συντονισμό των δημοσίων πολιτικών. Υποψήφιος δημό-
σιος υπάλληλος θα απαγορεύεται να έχει αποσπαστεί σε 
κόμμα ή να έχει διατελέσει κομματικός Γενικός Γραμματέας 
πέντε χρόνια πριν την αίτηση.

- Περιορίζεται δραστικά η γραφειοκρατία: πλέον όλες οι 
ατομικές διοικητικές πράξεις θα εκδίδονται όχι από τον 
Υπουργό ή τον Γενικό Γραμματέα αλλά από τον αρμόδιο 
Γενικό Διευθυντή, ώστε πλέον να απαιτούνται πολύ λιγότε-
ρες υπογραφές και χρόνος διεκπεραίωσης.
- Εισάγονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα κανόνες αμερο-
ληψίας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης -υπουργούς, υφυ-
πουργούς, γραμματείς και διοικητές ΔΕΚΟ- με κωλύματα 
και ασυμβίβαστα που αφορούν όχι μόνο την περίοδο που 
κάποιος υπηρετεί σε δημόσια θέση, αλλά και μετά την απο-
χώρησή του.

Μητσοτάκης: Δεκαετές στρατηγικό σχέδιο για 
τον τουρισμό του μέλλοντος
Ο τουρισμός αποτελεί τον μεγαλύτερο κλάδο της χώρας, 
στον οποίο η Ελλάδα διαθέτει αναμφισβήτητα -και σε ένα 
βαθμό αναξιοποίητα- συγκριτικά πλεονεκτήματα, τόνισε ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δηλώσεις κατά 
την επίσκεψή του στο Υπουργείο Τουρισμού.
Η χώρα χρειάζεται ένα δεκαετές σχέδιο για τον τουρισμό του 
μέλλοντος, ο οποίος θα δίνει έμφαση -όπως σωστά ανέφερε 
ο υπουργός Χάρης Θεοχάρης- στην ανταγωνιστικότητα, στην 
καινοτομία αλλά και τη βιωσιμότητα. Δεν νοείται σήμερα 
τουριστικό προϊόν στην Ελλάδα, το οποίο να μην βάζει την 
προστασία του περιβάλλοντος σε απόλυτη πρώτη προτεραι-
ότητα» υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.
Το σχέδιο αυτό θα έχει εκπονηθεί εντός του επόμενου εξα-
μήνου, σε συνεργασία με τους φορείς του τουρισμού, ενη-
μέρωσε ο πρωθυπουργός, για να προσθέσει: «Θέλουμε τη 
συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος είναι αυτός που 
κράτησε όρθιο τον ελληνικό τουρισμό τα χρόνια της κρί-
σης».
Επισήμανε ότι στην εκπόνηση του νέου εθνικού προγράμμα-
τος για τον ελληνικό τουρισμό το υπουργείο Τουρισμού είναι 
εκ των πραγμάτων ένα υπουργείο οριζόντιο, το οποίο είναι 
υποχρεωμένο να συνεργάζεται με πολλά άλλα υπουργεία 
για να μπορεί να υλοποιεί σημαντικές στρατηγικές δράσεις.
Και κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης: «Η δική μας η δουλειά είναι 
να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνουν επιτέλους πράγματα που 
δεν έχουν γίνει ποτέ ως σήμερα. Γι’ αυτό θέλουμε ξεκάθαρα 
χρονοδιαγράμματα, ξεκάθαρους στόχους και περιμένουμε 
από τα αρμόδια υπουργεία να τους υλοποιήσουν. Εύχομαι 
καλή δύναμη στην ηγεσία του υπουργείου και να τελειώσει 
αυτή η τουριστική περίοδος όσο το δυνατόν πιο επιτυχημένα 
και να αξιοποιήσουμε το χρόνο μας για να κάνουμε αυτό που 
αξίζει η Ελλάδα όχι μόνο για τους κατοίκους αλλά και τους 
επισκέπτες».

Μεταξύ άλλων, θεσμοθετείται 
Εθν ική  Αρχή Διαφάνε ιας, 
περιορίζεται η γραφειοκρατία, 
κ α τ α π ο λ ε μ ά τ α ι  η 
κομματικοποίηση στο Δημόσιο 
και θεσπίζονται ασυμβίβαστα 
για υπουργούς, υφυπουργούς, 
γραμματείς και διοικητές ΔΕΚΟ
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Χ
ρηματοδότηση ύψους 76,9 δισ. ευ-
ρώ στα 28 κράτη μέλη αντιπροσω-
πεύουν τα εγκεκριμένα έργα στο 
πλαίσιο του σχεδίου Γιούνκερ τον 

Ιούλιο, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 
πρώτη θέση σε επενδύσεις, σύμφωνα με α-
νακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σε συνέχεια της συνεδρίασης του Διοικη-
τικού Συμβουλιου της Ευρωπαϊκής Τράπε-
ζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) τον Ιούλιο, το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων του 
σχεδίου Γιούνκερ αναμένεται να δημιουρ-
γήσει πρόσθετες επενδύσεις ύψους 424 
δισ. ευρώ στην ΕΕ. Περίπου 967.000 νεο-
σύστατες, καθώς και μικρές και μεσαίες επι-
χειρήσεις (ΜμΕ) αναμένεται να επωφελη-
θούν από τη βελτίωση της πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση. Επί του παρόντος, οι πέντε 
πρώτες χώρες σε επενδύσεις, σε σχέση με 
το ΑΕΠ, είναι η Ελλάδα, η Εσθονία, η Πορτο-
γαλία, η Βουλγαρία και η Πολωνία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Επιτροπή, η 
ΕΤΕπ έχει εγκρίνει χρηματοδότηση ύψους 
55,8 δισ. ευρώ για έργα υποδομών και και-
νοτομίας, γεγονός που αναμένεται να κινη-
τοποιήσει 256,9 δισ. ευρώ σε πρόσθετες 
επενδύσεις. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ), μέρος του ομί-
λου της ΕΤΕπ, έχει εγκρίνει συμφωνίες με 
ενδιάμεσες τράπεζες και ταμεία για τη χρη-
ματοδότηση ΜΜΕ με συνολικό ποσό 21,1 
δισ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να κινητο-
ποιήσει 167,1 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επεν-
δύσεις.

Η Ελλάδα, πρώτη χώρα σε επενδύσεις 
από το σχέδιο Γιούνκερ

Guardian: Η Κρήτη «παλεύει 
με την ντροπή» μετά τη 
δολοφονία της Αμερικανίδας 
βιολόγου

Το εκτενές δημοσίευμα της 
βρετανικής εφημερίδας για 
το αποτρόπαιο έγκλημα 
φιλοξενεί τις δηλώσεις του 
Παντελή Ζέλιου, συνηγόρου του 
27χρονου βιαστή και δολοφόνου

Ε
κτενές δημοσίευμα για τη φρι-
χτή δολοφονία της Αμερικα-
νίδας βιολόγου, Σούζαν Ίτον, 
στην Κρήτη δημοσιεύει σήμε-

ρα η Guardian.
Το δημοσ ίευμα της 
βρε ταν ικής  εφημε-
ρίδας φιλοξενε ί τ ις 
δηλώσεις του Παντελή 
Ζέ λιου,  συνηγόρου 
του 27χρονου Γιάννη 
Παρασκάκη, ο οποίος 
ομολόγησε το έγκλημα 
μετά τη σύλληψή του από τις τοπικές 
Αρχές.
Μιλών τας σ την Guardian σχε τ ικά 
με τα όσα του έχει εκμυστηρευθεί 
ο πελάτης του αλλά και τους λόγους 
που τον οδήγησαν να δεχθεί να ανα-
λάβει την υπεράσπισή του, ο κ Ζέλιος 
έκανε λόγο για τα έντονα συναισθή-
ματα ντροπής και ενοχής που βιώνουν 
οι ντόπιοι, στον απόηχο του αποτρό-
παιου εγκλήματος.
Σχεδόν τρεις εβδομάδες αφότου η 
σορός της 59χρονης βιολόγου από 
την Καλιφόρνια ανακαλύφθηκε στην 
σπηλιά, οι κάτοικοι της Κρήτης παρα-
μένουν βαθιά σοκαρισμένοι, είπε ο 
Παντελής Ζέλιος στην Guardian.
Σύμφωνα με τον ίδιο, «υπάρχει τερά-
στια αίσθηση ενοχής και ντροπής». 
Ο τρόπος του θανάτου της Ίτον και 
το γεγονός ότι το πτώμα της βρέθηκε 
παρατημένο και τσακισμένο στον πάτο 
ενός φρεατίου εξαερισμού ενός ερει-
πωμένου καταφυγίου έχουν συγκλο-
ν ίσει τους περήφανους νησ ιώτες, 
προσθέτει ο δικηγόρος: «Παντού στο 
νησί πολλοί αισθάνονται μια αίσθηση 

ευθύνης... σε τέτοιο βαθμό που χρειά-
ζεται να τους υπενθυμίζω συνεχώς ότι 
σε κάθε κοινωνία υπάρχουν καλά και 
κακά άτομα».
Το δημοσίευμα της Guardian κάνει 
εκτενή αναφορά στις συνθήκες όπου 
έλαβε χώρα ο μαρτυρικός βιασμός και 
η δολοφονία της Αμερικανίδας βιολό-
γου από τον δράστη. Η βρετανική εφη-
μερίδα περιγράφει το θύμα ως «αφο-
σιωμένη αθλήτρια», επισημαίνοντας 
ότι είχε μαύρη ζώνη στο τάε κβο ντο, 

αλλά και ότι προφανώς οι 
δυνατότητες αν τ ίσ τασής 
της κάμφθηκαν με τά το 
διπλό χτύπημα με το αυτο-
κίνητο του Παρασκάκη.
«Τόσο ενώπιον του ανα-
κριτή όσο και σε εμένα ο 
δράστης δήλωσε επανει-
λημμένα ότι το κίνητρό του 

ήταν η επιθυμία να κάνει σεξ. Φαίνε-
ται ότι η Ίτον χτυπήθηκε στο κεφάλι 
από τον μεταλλικό προφυλακτήρα 
και πιθανόν να είχε υποστεί διάσειση 
όταν την έβαλε στο πορτ μπαγκάζ του 
αμαξιού, αν και ακόμα διεξάγονται 
έρευνες σχετικά με το τι συνέβη», ανα-
φέρει ο δικηγόρος.
Αναφορικά με τους λόγους που τον 
οδήγησαν να αναλάβει την υπερά-
σπιση του 27χρονου βιαστή και δολο-
φόνου, παρότι πολλοί συνάδελφοί του 
στην Κρήτη αρνήθηκαν να το κάνουν, 
ο κ. Ζέλιος εξήγησε ότ ι απάντησε 
θετικά στο αίτημα της οικογένειας του 
Παρασκάκη, γιατί ήταν ο μόνος τρό-
πος να επισπευσθεί το έργο της δικαι-
οσύνης.
«Συμφώνησα υπό τον όρο να μην επι-
χειρήσω να υπερασπιστώ τις πράξεις 
του και με την προϋπόθεση ότι θα 
υποβαλόταν σε ψυχιατρική εξέταση. 
Προκειμένου να αποδοθεί τιμωρία, 
ένας κατηγορούμενος πρέπει να έχει 
έναν συνήγορο υπεράσπιστης, σύμ-
φωνα με τους νόμους και το Σύνταγμα 
της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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Ο «υπουργός εξωτερικών» του ψευδοκράτους Κουντρέτ Οζερσάι ανέφερε ότι επιταχύνονται οι 
εργασίες για το άνοιγμα της «πόλης φάντασμα» προκειμένου να «αποτελέσουν μέρος της κοινωνικής 
ζωής»

Σ
ε λίγο θα μπούμε στα Βαρώσια 
(κλειστή πόλη Αμμοχώστου) 
μαζί με τα μέλη της ομάδας κα-
ταγραφής περιουσιών», ανέ-

φερε ο λεγόμενος «υπουργός εξωτε-
ρικών» του ψευδοκράτους, Κουντρέτ 
Οζερσάι τηλεφωνικά σήμερα το πρωί 
σε εκπομπή του τουρκικού καναλιού 
NTV. «Έχουμε κάποια αδρά στοιχεία 
στα χέρια μας. Αυτά πρέπει να τα επι-
καιροποιήσουμε».
Ο Οζερσάι ανέφερε ότι επιταχύνονται 
οι εργασίες για το άνοιγμα της «πόλης 
φάντασμα», όπως είναι γνωστά τα 
Βαρώσια, και λέγοντας ότι «σήμερα 
προχωρούμε στην εφαρμογή της από-
φασης για την καταγραφή» περιου-
σιών, ανακοίνωσε ότι η ομάδα ειδι-
κών θα έκανε σήμερα την πρώτη της 
επιθεώρηση επί του εδάφους και θα 
πήγαινε και ο ίδιος μαζί τους.
Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα 
του NTV, ο Κουντρέτ Οζερσάι είπε 
ότι το ψευδοκράτος, πριν κάνουν ένα 
βήμα θα πρέπει να δουν την κατά-
σταση των περιουσιών, «που ανή-
καν στους παλιούς ιδιοκτήτες, τους 
Ελληνοκύπριους». Σημαντικό, πρό-
σθεσε, είναι το γεγονός ότι έλαβαν 
απόφαση να κάνουν την εργασία αυτή 
της καταγραφής χωρίς να παραβια-
στούν τα ατομικά αλλά και τα περιου-
σιακά δικαιώματα του ΕΒΚΑΦ (Ίδρυμα 
Βακουφίων).
«Τώρα προχωράμε στην εφαρμογή. 
Θα κάνουμε σιγά σιγά έρευνα επί του 
εδάφους για την κατάσταση αυτών 
των κτιρίων, της υποδομής της πόλης, 
την κατάσταση των τουριστικών κατα-
λυμάτων. Μετά την ολοκλήρωση αυτή 
της έρευνας θα αποφασίσουμε με 
ποιον τρόπο τα κλειστά Βαρώσια θα 
αποτελέσουν μέρος της κοινωνικής 
ζωής. Τη στασιμότητα των κλειστών 
Βαρωσίων, το να μείνουν έτσι, δεν το 
δεχόμαστε».
Δεν μπορεί, είπε, να συνεχίσει να είναι 
στρατιωτική περιοχή και οι άνθρω-

ποι που έχουν δικαίωμα στις περιου-
σίες εκεί να μην έχουν κανένα δεσμό/
επαφή. Θα κάνουμε την περιοχή μέρος 
της κοινωνικής ζωής των ανθρώπων. 
«Αυτό θα γίνει μονομιάς ή σταδιακά, 
θα το αποφασίσουμε ανάλογα με τα 
αποτελέσματα της εργασίας που γίνε-
ται. Η σημερινή κατάσταση δεν θα 
συνεχιστεί».
Δεν είναι πολύ ρεαλιστικό, σημείωσε, 
να συμβεί αυτό μια φορά – να ανοί-
ξουν δηλαδή τα Βαρώσια στην ολό-
τητά τους μονομιάς – ίσως σταδιακά, 
συμπλήρωσε. Σε κάθε περίπτωση η 
σημερινή κατάσταση δεν θα συνεχι-
στεί και ως «κυβέρνηση» είναι απο-
φασισμένοι να μην επιτρέψουν το στά-
τους κβο να συνεχιστεί, «να σπάσουμε 
αυτή την δομή».

Ο Κουντρέτ Οζερσάι με ανάρτησή του 
στον προσωπικό του λογαριασμό του 
Facebook αναφέρθηκε στη σημερινή 
επίσκεψή του στα Βαρώσια και είπε ότι 
η «κυβέρνηση» είναι έτοιμη για εξελί-
ξεις σε σχέση με το άνοιγμα της κλει-
στής πόλης.
Όπως έγραψε, από σήμερα το πρωί 
η «ομάδα καταγραφής» στην κλει-
στής πόλης των Βαρωσίων μπήκε στην 
περιοχή και ξεκίνησε επιτόπιες εργα-
σίες.
Ανέφερε ότι μετά από 45 χρόνια, για 
πρώτη φορά, μια τόσο μεγάλη αντι-
προσωπεία άρχισε τη διερεύνηση 
στην περιοχή. Πρόσθεσε ότι παράλ-
ληλα με τη γραφειακή δουλειά θα 
συνεχιστούν οι επιτόπιες έρευνες σε 

επίπεδο «ομάδας καταγραφής» με την 
υποστήριξη εμπειρογνωμόνων που θα 
προστεθούν στην ομάδα από διαφο-
ρετικά ιδρύματα τις επόμενες ημέρες.
Είπε επίσης ότι η «κυβέρνηση» του 
ψευδοκράτους θα συνεχίσει με σοβα-
ρότητα τη μελέτη της στο θέμα σύμ-
φωνα με την απόφαση που έχει λάβει.
Ο κ. Οζερσάι ανέφερε ακόμα ότι είναι 
αποφασισμένοι για εξελίξεις στην 
περιοχή που όπως είπε «έγινε σύμ-
βολο του στάτους κβο».
«Μπορεί και πρέπει να δοθεί μια 
νέα πνοή τόσο στην Αμμόχωστου, τα 
Βαρώσια όσο και στην Κύπρο γενικό-
τερα. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη 
της «επιτροπής» και όλους όσοι παρα-
κολούθησαν και συνέβαλαν στις εργα-
σίες παρά τον καύσωνα και τον ήλιο».

Με τουρκική διοίκηση
Η εργασία για τα Βαρώσια δεν αφορά 
μόνο την καταγραφή του αριθμού των 
ερειπωμένων ή κατεστραμμένων κτι-
ρίων στην περίκλειστη πόλη, αλλά και 
την καταγραφή των εγγράφων και τίτ-
λων ιδιοκτησίας όλων των περιουσια-
κών στοιχείων, περιλαμβανομένων και 
εκείνων του ΕΒΚΑΦ, ανέφερε ο λεγό-
μενος «πρωθυπουργός» του ψευδο-
κράτους Ερσίν Τατάρ.
Μετά από συνάντηση με τον Τουρκο-
κύπριο ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί ο κ. 
Τατάρ ρωτήθηκε εάν σήμερα άρχισε 
η καταγραφή από τη σχετική ομάδα 
στην περίκλειστη περιοχή των Βαρω-
σίων. Απάντησε ότι σε αυτή την κατα-
γραφή συγκεντρώνουν ακόμη περισ-
σότερα έγγραφα είτε από το «τμήμα» 
βακουφίων, είτε από αλλού και μέσω 
της Άγκυρας περιλαμβανομένων. 
Μετά την καταγραφή θα γίνουν και 
άλλα βήματα, αλλά η πρόθεσή μας 
είναι ξεκάθαρη, ανέφερε ο κ. Τατάρ. 
«Δεν μπορώ να δώσω τώρα ημερομη-
νία, αλλά πρόθεσή μας είναι να ανοίξει 
η περιοχή για εγκατάσταση υπό τουρ-
κοκυπριακή διοίκηση».

Εντείνουν τις προκλήσεις οι Τούρκοι - 
Ξεκινούν την καταγραφή περιουσιών στην 
Αμμόχωστο 

Ιαβέρης: 120.000 
νεκροί τα τελευταία 
50 χρόνια

Σ
τοιχεία που σοκάρουν, αλλά θα πρέ-
πει και να προβληματίσουν, αποκαλύ-
πτει ο γνωστός οδηγός αγώνων, Τάσος 
Μαρκουίζος ή Ιαβέρης. «Τα τελευταία 

50 χρόνια στην Ελλάδα έχουμε 120.000 νε-
κρούς από τροχαία δυστυχήματα, 350.000 α-
νάπηρους και 2 εκατομμύρια τραυματίες. Είναι 
πραγματική γενοκτονία, αφανισμός της ελλη-
νικής φυλής χωρίς τέλος» αναφέρει στο Αθη-
ναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Τον έχουμε συνηθίσει να δίνει εδώ και πολλά 
χρόν ια αγώνα γ ια να αποκτήσε ι ο Έλ λη-
νας οδηγική παιδεία. Τα αποτελέσματα είναι 
θετικά και αυτό του δίνει δύναμη να συνεχίσει. 
Του αρέσει πως οι Έλληνες μαθαίνουν μέσα 
από την προσπάθεια.
Ο ίδιος επικεντρώνεται στα μικρά παιδιά που 
στα επόμενα χρόνια θα βγουν στους ελληνι-
κούς δρόμους και θα γίνουν νέοι οδηγοί. «Τα 
παιδιά θα πρέπει να μάθουν τον σωστό τρόπο 
με τον οποίο πρέπει να οδηγούν. Οι ελλη-
νικοί δρόμοι δεν είναι και οι καλύτεροι. Θα 
πρέπει να μάθουν να οδηγούν σε αυτές τ ις 
καταστάσεις. Η ελληνική κοινωνία αναφέρε-
ται στο Μάτι και στις φονικές πυρκαγιές και 
καλά κάνει και θα πρέπει να συνεχίσει να το 
κάνει. Όμως, θα πρέπει να αναφερθεί και στη 
γενοκτονία που συντελείται στους ελληνικούς 
δρόμους. Τα τελευταία 50 χρόνια είχαμε 250 
θύματα από σεισμούς, 250 από τυφώνες και 
κεραυνούς κι άλλους 250 από δασικές πυρκα-
γιές. Όμως, στους ελληνικούς δρόμους έχουν 
χαθεί 120.000 ψυχές. Κάθε μέρα θρηνούμε 
3-4 νεκρούς κι άλλοι τόσοι καθημερινά μένουν 
ανάπηροι. Πόσο ακόμη θα πρέπει να γιγαντω-
θεί το πρόβλημα για να ασχοληθούν σοβαρά 
οι αρμόδιοι; Ευελπιστώ πως η νέα κυβέρνηση 
θα κάνει αυτό που πρέπει, ώστε ο Έλληνας να 
αποκτήσει παιδεία στον δρόμο».
Για τον ίδιο το χειρότερο πράγμα που μπορεί 
να συμβεί στον καθένα μας είναι «ο γονιός να 
θάβει το παιδί του. Μετά από τέτοιες καταστά-
σεις δεν υπάρχει θέληση για ζωή. Έχω ζήσει 
πολλές τέτοιες περιπτώσεις και γνωρίζω καλά 
σε ποια ψυχολογία βρίσκεται ο γονέας μετά 
από μια τέτοια τραγωδία στο σπίτι του».
Η οδηγική παιδεία για τον Έλληνα και τον εκά-
στοτε οδηγό φαίνεται στο πορτοκαλί φανάρι. 
«Αρκετοί Έλληνες μόλις βλέπουν πορτοκαλί, 
αν τ ί να σ ταματήσουν, πατούν γκάζι. Και το 
πορτοκαλί γ ίνε ται κόκκινο και το ατύχημα 
είναι προ των πυλών. Χρειάζεται μεγάλη προ-
σοχή. Ζώνες και κράνη σώζουν ζωές. Η συνέ-
πεια, η υπομονή και η σύνεση στην οδήγηση 
είναι καθοριστικά στοιχεία ενός οδηγού» λέει 
ο «Ιαβέρης».



10 26 Ιουλίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

Σ
τόχος μου να μπουν μέχρι το τέ-
λους του έτους οι μπουλντόζες 
στο Ελληνικό, δήλωσε το πρωί 
της Τρίτης ο υπουργός Ανάπτυ-

ξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιά-
δης, επισημαίνοντας πως η εντολή του 
πρωθυπουργού είναι να παρεμβαίνου-
με όπου χρειάζεται για να αρθούν τα ε-
μπόδια και πως το σύνολο της κυβέρνη-
σης είναι ταγμένο υπέρ της επένδυσης.
Έχουν γίνει σε λίγες ημέρες όσα δεν 
έχουν γίνει σε δύο χρόνια, αυτό λένε 
όσοι εμπλέκονται με την επένδυση, 
δήλωσε ο υπουργός, μην παραλεί-
ποντας να αποδώσει τα εύσημα στην 
πρώην αρμόδια υφυπουργό του 
ΣΥΡΙΖΑ Πέτη Πέρκα, εν αντιθέσει με 
την πρώην υπουργό Πολιτισμού Μυρ-
σίνη Ζορμπά, που χαρακτήρισε «νεό-
τερα μνημεία του ελλη-
νικού κράτους» τα παλιά 
αεροπλάνα της Ολυμπι-
ακής και τα οποία μάλι-
στα δεν πρέπει να μετα-
κινηθούν από εκεί, όπως 
είπε χαρακτηριστικά.
Δε ν  σ κοπεύουμε  να 
αλλάξουμε τον νόμο και 
να αλλάξουμε την συμ-
φωνία και τους όρους 
της υπέρ ή κατά της ε ταιρίας, θα 
εφαρμόσουμε τον νόμο που ψήφισε 
η κυβέρνηση Τσ ίπρα, πρόσθεσε ο 
υπουργός. Έχουμε σκοπό να την εφαρ-
μόσουμε και όχι να υποκρινόμαστε ότι 
την εφαρμόζουμε, το έργο θα γίνει με 
τους όρους που έχουν συμφωνηθεί, 
τόνισε.
Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι όλες 
οι πόρτες του κράτους ανοίγουν γιατί ο 
πρωθυπουργός μας έχει δώσει το περι-
θώριο να κινηθούμε ανοιχτά κι έτσι 
κάτι που λόγω ελληνικής γραφειοκρα-
τίας παίρνει έναν χρόνο να γίνει, γίνε-
ται τώρα σε μία ημέρα, διευκρίνισε ο 
κύριος Γεωργιάδης.
Μάλιστα ο υπουργός παραδέχθηκε ότι 
η διαδικασία είναι δαιδαλώδης, καθώς 
αν και γίνονται συσκέψεις καθημερινά 
επί του θέματος, όπως είπε, «χθες βρή-
καμε καινούρια συναρμοδιότητα, μετά 
από 15 συσκέψεις»!
«Είμαστε από πάνω, δουλεύουμε, θα 

γίνει», επανέλαβε χαρακτηριστικά.
Εθνικός στόχος η προσέλκυση επεν-
δύσεων, μπροστά σε αυτό δεν μετράει 
τίποτα άλλο, διότι για να βρουν μέλλον 
τα παιδιά μας εδώ πρέπει να βρουν δου-
λειά, τόνισε ο κύριος Γεωργιάδης.
Μιλώντας για την στάση της Νέας Δημο-
κρατίας σε σχέση με την Συμφωνία των 
Πρεσπών, ο κύριος Γεωργιάδης τόνισε 
ότι «έχει στηθεί αισχρή προπαγάνδα» 
από τον ΣΥΡΙΖΑ, διευκρινίζοντας πως η 
ΝΔ προεκλογικά είπε ότι εφόσον κυρώ-
θηκε η Συμφωνία από το κοινοβούλιο 
δεν μπορεί να ακυρωθεί.
«Ποτέ δεν είπαμε ότι θα ακυρώσουμε 
μονομερώς την Συμφωνία», ο αγώνας 
που δώσαμε ήταν για να μην ψηφιστεί 
από τη Βουλή, διευκρίνισε. Τώρα, είπε, 
δεν μπορεί να γίνει κάτι παρά μόνο εφό-

σον τα Σκόπια συστη-
ματ ικά παραβιάσουν 
την Συμφωνία των Πρε-
σπών - τότε μόνο μπο-
ρε ί να καταγ γε λθε ί, 
είπε ο υπουργός.

Όλες οι μειώσεις 
φ ό ρ ω ν  έ χ ο υ ν 
συμφωνηθεί με 
τους θεσμούς

Είναι βλασφημία να μας καταγγέλει ο 
ΣΥΡΙΖΑ για το πού θα βρούμε τα λεφτά 
για τις μειώσεις φόρων, είπε ο κύριος 
Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας μάλιστα 
τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσί-
πρα «παγκόσμιος ειδικό στην κωλοτού-
μπα, παγκόσμιο πρωταθλητή και ολυ-
μπιονίκη με τριπλό χρυσό μετάλλιο».
«Όλα αυτά συμφωνήθηκαν με τους 
θ εσ μ ο ύ ς ,  ε ί ν α ι  ό λ α  σ υ μ φ ω ν η -
μένα μέχρι τελευταίου ευρώ με τους 
θεσμούς», επισήμανε ο Άδωνις Γεωρ-
γιάδης.
Σχολιάζον τας τ ις πρόσφατες δηλώ-
σεις του επικεφαλής του ESM Κλάους 
Ρέγκλινγκ, ανέφερε ότι «ο Ρέγκλινγκ 
είπε πως είναι προς την σωστή κατεύ-
θυνση η μείωση των φόρων».
«Θα πάμε σε γρηγορότερη μείωση των 
φόρων για να μπορέσει η ελλάδα να 
ξεφύγει από την μιζέρια, να βρουν τα 
παιδιά μας δουλειά, γι’ αυτό εργαζόμα-
στε», κατέληξε ο υπουργός.

Άδωνις Γεωργιάδης για το Ελληνικό: 
Μπουλντόζες μέχρι το τέλος του 
έτους 

Ο 21χρονος παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο - Βρίσκεται αντιμέτωπος με 
την κατηγορία απόπειρας δολοφονίας - Σε σοβαρή κατάσταση παραμένει ο 
16χρονος Άλεξ

Νέα τροπή στην υπόθεση 
του Ελληνοαυστραλού: Τον 
πυροβόλησε ο αδερφός του 

Κ
αταιγιστικές είναι οι εξελίξεις 
που βλέπουν τις τελευταίες 
ώρες το φως της δημοσιότη-
τας γύρω από τον πυροβολι-

σμό του 16χρονου Ελληνοαυστραλού 
Άλεξ Γάτης, στο ίδιο του το σπίτι. Η τε-
λευταία είδηση που δίνει νέα τροπή 
στην υπόθεση αποκαλύπτει ότι ο δρά-
στης ήταν ο ίδιος ο αδερφός του αγο-
ριού.
Συγκεκριμένα ο 21χρονος Δημήτρης 
Γάτης έρχε ται αν τ ιμέ τωπος με τ ις 
κατηγορίες απόπειρας δολοφονίας 
και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών. 
Στο Δικαστήριο της Αδελαΐδας κρί-
θηκε ένοχος για την ένοπλη επίθεση 
σε βάρος του αδερφού του, τον οποίο 
πυροβόλησε στο ίδιο τους το σπίτι 
μέσω ενός παραθύρου.
Ο Άλεξ πυροβολήθηκε στο στομάχι και 
υποβλήθηκε σε νέα χειρουργική επέμ-
βαση την Τρίτη, με την κατάσταση της 
υγείας  του να παραμένει σοβαρή.
Στο δικαστήριο, ο αδερφός του Άλεξ 
παρέμεινε σιωπηλός. Ο δικηγόρος του 
δεν ζήτησε εγγύηση, αλλά εξέφρασε 
την ελπίδα για ψήφισμα.
Ο 21χρονος τέθηκε υπό κράτηση, 

με τον θείο του αγοριού να υποστη-
ρίζει ότι οι γονείς θα υποστηρίξουν 
και τα δύο παιδιά. Λίγο πριν από την 
επίθεση, πάντως, ο Δημήτρης Γάτης 
ανάρτησε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα 
όπου εμφανιζόταν να βρίσκεται σε 
κατάσταση σύγχυσης. 
Στον δρόμο για την Αυστραλία βρίσκο-
νται οι γονείς οι οποίοι διέκοψαν βίαια 
το ταξίδι τους στην Ελλάδα.
Στο Δικαστήριο θα μεταβή ο αδερφός 
του Άλεξ και πάλι μέσα στον επόμενο 
μήνα.
Οι γονείς του Άλεξ παρακολούθησαν 
το συμβάν απο την κάμερα του κινητού 
τους, αφού βρίσκονται στην Ελλάδα 
και όπως αναφέρουν πηγές κοντά στην 
οικογένεια προσπαθούν να βρουν 
πτήση να επιστρέψουν στην Αδελαιδα.
Συμμαθητής του θύματος δήλωσε πως 
ο Άλεξ είναι ένα ιδιαίτερα ευγενικό και 
ήσυχο παιδί.
Οι αστυνομικές αρχές με την σειρά 
τους επιβεβαίωσαν πως λίγες ώρες 
πριν από την επίθεση είχε προηγηθεί 
διαπληκτισμός έξω από το σπίτι και 
πως δεν πρόκειται για ένα τυχαίο συμ-
βάν.
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Ανακοινώθηκε το ντιλ μεταξύ 
Chatsworth Securities - ONEX 
SHIPYARDS - Η σχετική συμφωνία 
υπογράφηκε δυο μέρες μετά τις 
εκλογές στην Ελλάδα

Η 
εδρεύουσα σ τη Νέα Υόρ-
κη Chatsworth Securities 
LLC συμφώνησε με την ONEX 
ELEFSIS SHIPYARDS, LLC, να ε-

νώσουν τις δυνάμεις τους για την υλοποί-
ηση επένδυσης έως και 400 εκατομμυρί-
ων δολαρίων στα Ναυπηγεία της Ελευσί-
νας στα πλαίσια της επιχείρησης διάσω-
σής τους.
Η Chatsworth Securities LLC, που εδρεύει 
στη Νέα Υόρκη, εκτός από τη μετοχική 
συμμετοχή που αποκτά καθίσταται και 
θεσμικός χρηματοπιστωτικός εταίρος της 
ONEX ELEFSIS SHIPYARDS, LLC στα πλαί-
σια των χρηματοδοτικών της πλάνων .
Η σχετική συμφωνία υπογράφτηκε δυο 
μέρες μετά τις εκλογές στην Ελλάδα και 
συγκεκριμένα στις 9 Ιουλίου.
Η ONEX ELEFSIS SHIPYARDS, LLC συμ-
φώνησε να αποκτήσει το δεύτερο μεγα-
λύτερο Ναυπηγείο στην Ελλάδα, μέσω 
του Ελληνικού Πτωχευτικού Δικαίου και 
ειδικότερα δια υποβολής Σχεδίου Εξυ-
γίανσης προς έγκριση από τα Ελληνικά 
Δικαστήρια σε ορίζοντα 3 με 6 μηνών.
Η ONEX πραγματοποιεί επαφές με την 
Ελληνική Κυβέρνηση και τους πιστωτές 
των ναυπηγείων για εναλλακτικές λύσεις 
ώστε να επανεκκινήσουν το ναυπηγείο. 
Το ίδιο μοντέλο εφάρμοσε η μητρική 
ONEX στην περίπτωση του Νεώριου 
Σύρου. Η όλη συμφωνία θα ξεπεράσει 
τα $400 εκατομμύρια μέσα στα επόμενα 
15 χρόνια και θα καταστεί έτσι η μεγαλύ-
τερη διάσωση επιχείρησης στην ιστορία 
των ελληνικών ναυπηγείων και μία από 
τις μεγαλύτερες στην ευρωπαϊκή ιστορία.
Η επενδυτική τράπεζα Chatsworth 
Securities LLC ιδρύθηκε πριν από 20 
χρόνια από τον Curt Gowdy και βετε-
ράνους τραπεζίτες της Wall Street. Η 
Chatsworth, η οποία συνεργάζεται απο-
κλειστικά με οργανισμούς και φορείς 
διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας 
(family offices), έχει συγκεντρώσει περισ-
σότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια 

μέσω δημόσιων εγγραφών, δευτερευ-
ουσών προσφορών, αυξήσεων μετοχι-
κού κεφαλαίου για ένα σημαντικό αριθμό 
παραδοσιακών και εναλλακτικών εται-
ρειών διαχείρισης κεφαλαίου. Διατηρεί 
ισχυρές σχέσεις με θεσμικούς επενδυ-
τές, συμπεριλαμβανομένων συνταξιο-
δοτικών ταμείων, ιδρυμάτων, ασφαλι-
στικών εταιρειών, hedge funds και γρα-
φείων διαχείρισης οικογενειακής περι-
ουσίας. Οι τομείς στους οποίους εστιάζει 
η Chatsworth περιλαμβάνουν τη ναυτι-
λία, τη βιοτεχνολογία, την ακίνητη περι-
ουσία, την ασφάλιση, τις μεταφορές, τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, τις κεφαλαι-
αγορές, εξασφαλισμένα δάνεια που υπο-
στηρίζονται από περιουσιακά στοιχεία, 
την εναλλακτική ενέργεια, το πετρέλαιο 
και το φυσικό αέριο.
Ο Ralph Di Fiore, Διευθύνων Σύμβουλος 
και ένας από τους τέσσερις ιδρυτές της 
Chatsworth σχολίασε:
«Αυτή είναι μια πολύ σημαντική συνερ-
γασία για την Ομάδα μας. Με την είσοδο 
στην ONEX ELEFSIS SHIPYARDS, LLC και 
αποκτώντας οικονομικό μερίδιο σε αυτή, 
η δέσμευσή μας για την επιτυχία της Εται-
ρείας είναι πρωταρχικής σημασίας. Για 
άλλη μια φορά είμαστε ικανοποιημένοι 
που η Εταιρεία επέλεξε την Chatsworth 
ως αποκλειστική επενδυτική τράπεζά 
της. Η ONEX SHIPYARDS είναι ένας πολύ 
επιτυχημένος όμιλος που διασώζει ναυ-
πηγεία που χρεοκοπούν, δημιουργώντας 
διεθνή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, 
νέες καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας 
και υπηρεσίες οι οποίες υπερβαίνουν τα 
συνηθισμένα επίπεδα του κλάδου μέσω 
της καινοτομίας, της ταχύτητας και της 
ποιότητας. Διαβλέπουμε τη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας που θα είναι επω-
φελής για την εταιρεία, τους συνεργάτες 
και τους μετόχους μας. Εμπιστευόμαστε 
και πιστεύουμε στον κ. Πάνο Ξενοκώστα, 
Ιδρυτή & Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
ONEX SHIPYARDS, όταν δηλώνει: «Έχω 
ένα όραμα, να δημιουργήσουμε ένα 
παγκόσμιο brand που θα ενισχύσει τις 
επιχειρηματικές προοπτικές και τη φήμη 
της Ελλάδας ως παγκόσμιου προορισμού 
για ναυτιλιακές υπηρεσίες και ναυπηγοε-
πισκευαστικές εργασίες και είμαστε πολύ 
ενθουσιασμένοι για το μέλλον»».

Συμφωνία για επένδυση $400 
εκατομμυρίων στα Ναυπηγεία 
της Ελευσίνας 

επικαιρότητα

Παρασκευή 26 Ιουλίου 

• Παρασκευής Οσιομάρτυρος
• Αγίου Ερμολάου Ιερομάρτυρος
• Αγίας Ωραιοζήλης Μάρτυρος

Σάββατο 27 Ιουλίου

• Αγίου Παντελεήμονος Μεγαλομάρτυρος του 
Ιαματικού

Κυριακή 28 Ιουλίου

• Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
• Αγίου Ακακίου μάρτυρος εν Μιλήτω
• Αγίου Αυξεντίου μάρτυρος εν Φρυγία
• Αγίας Δροσίδος
• Αγίου Τίμωνος Αποστόλου

Δευτέρα 29 Ιουλίου

• Αγίας Θεοδότης μάρτυρος
• Αγίου Καλλινίκου του Κίλικος

Τρίτη 30 Ιουλίου

• Αγίων Ανδρονίκου και Σιλουανού των 
Αποστόλων

Τετάρτη 31 Ιουλίου

• Οσίου Ευδοκίμου δικαίου
• Αγίου Ιωσήφ Αριμαθαίας

Πέμπτη 1 Αυγούστου

• Πρόοδος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού
• Οσιομάρτυρος Ελέσης εν Κυθήροις
• Αγίων Εννέα Μαρτύρων εν Πέργη
• Αγίων Επτά Μακκαβαίων και μητρός Σολομονής

Συναξάρι ποια αγαπημένα, γνωστά σας πρόσωπα γιορτάζουν

(ονομαστική εορτή) σήμερα, αύριο και όλη την εβδομάδα

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ



12 26 Ιουλίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η αύξηση των καταθέσεων σε 
συνδυασμό με την απεξάρτηση των 
τραπεζών από τον δανεισμό της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 
βελτιώνουν τις συνθήκες ρευστότητας 
και καθιστούν ευχερέστερη την πλήρη 
άρση των περιορισμών στην κίνηση 
κεφαλαίων

Ξ
επέρασε το 1,5 δισ. ευρώ η εισροή 
νέων καταθέσεων από επιχειρήσεις 
και νοικοκυριά τον Ιούνιο, με αποτέ-
λεσμα το συνολικό τους απόθεμα στο 

τέλος του πρώτου εξαμήνου να φθάσει τα 
112,5 δισ. ευρώ.
Η αύξηση των καταθέσεων σε συνδυασμό 
με την απεξάρτηση των τραπεζών από τον 
δανεισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας, βελτιώνουν τις συνθήκες ρευστότητας 
του πιστωτικού συστήματος και καθιστούν 
ευχερέστερη την πλήρη άρση των περιορι-
σμών στην κίνηση κεφαλαίων. Σύμφωνα με 
όλες τις ενδείξεις η πλήρης άρση των capital 
controls δρομολογείται για τις αρχές του φθι-
νοπώρου.
Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τρα-
πέζης της Ελλάδος αύξηση κατά 1.766 δισ. 
ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούνιο του 2019, 
οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι 
αύξησης κατά 562 εκατ. ευρώ τον προηγού-
μενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
διαμορφώθηκε σε 6,0% από 5,7% τον προ-
ηγούμενο μήνα.
Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων αυξήθηκαν 
κατά 689 εκατ. ευρώ έναντι αύξησης κατά 
217 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε 
σε 5,3% από 3,6% τον προηγούμενο μήνα. 
Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματο-
πιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 
869 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 150 
εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι 
καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμά-
των μειώθηκαν κατά 180 εκατ. ευρώ, έναντι 
αύξησης κατά 67 εκατ. ευρώ τον προηγού-
μενο μήνα.
Τέλος, αύξηση κατά 1.077 δισ. ευρώ παρου-
σίασαν, τον Ιούνιο του 2019, οι καταθέσεις 
των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερ-
δοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης 
κατά 345 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, 
ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορ-
φώθηκε σε 6,1% από 6,2% τον προηγούμενο 
μήνα.

Στο σκέλος των χορηγήσεων ο ετήσιος ρυθ-
μός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότη-
σης της εγχώριας οικονομίας διαμορφώθηκε 
σε -0,3% από 0,1% τον προηγούμενο μήνα, 
ενώ η μηνιαία καθαρή ροή ήταν αρνητική 
κατά 171 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθα-
ρής ροής 597 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο 
μήνα.
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολι-
κής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα 
διαμορφώθηκε στο -0,2%, αμετάβλητος σε 
σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία 
καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης 
προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 
936 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής 
ροής 324 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης 
προς τις επιχειρήσεις, τον Ιούνιο του 2019, 
ήταν θετική κατά 1.052 εκατ. ευρώ, έναντι 
αρνητικής καθαρής ροής 117 εκατ. ευρώ 
τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθ-
μός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 2,2%, 
αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο 
μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβο-
λής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπι-
στωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 
2,5% από 2,6% τον προηγούμενο μήνα, ενώ 
η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής 
τους ήταν θετική κατά 808 εκατ. ευρώ, έναντι 
αρνητικής καθαρής ροής 137 εκατ. ευρώ τον 
προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μετα-
βολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστι-
κών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματο-
πιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε 
-1,2% από -3,1% τον προηγούμενο μήνα και 
η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής 
τους ήταν θετική κατά 244 εκατ. ευρώ, ένα-
ντι θετικής καθαρής ροής 20 εκατ. ευρώ τον 
προηγούμενο μήνα.
Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης 
προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρό-
τες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική 
κατά 5 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής 
ροής 1 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. 
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματο-
δότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,0% από 
-1,7% τον προηγούμενο μήνα.
Αρνητική, τέλος, κατά 111 εκατ. ευρώ ήταν 
η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης 
προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδο-
σκοπικά ιδρύματα τον Ιούνιο του 2019, ένα-
ντι αρνητικής καθαρής ροής 208 εκατ. ευρώ 
τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός 
μεταβολής της χρηματοδότησής τους δια-
μορφώθηκε σε -2,6% από -2,5% τον προη-
γούμενο μήνα.

Το μοιραίο αυτοκίνητο του άτυχου 
Ζαχαριά…

Ο 
23χρονος γιός της οικογέ-
νειας Ζαχαριά (της γνωστής 
εταιρείας παιχνιδιών), βρή-
κε τραγικό θάνατο στο δρό-

μο, όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκι-
νήτου που οδηγούσε. Όπως ακριβώς 
έγινε με τον γιό Βακάκη της εταιρείας 
Jumbo.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες 
ο Αλέξανδρος Ζαχαριάς, είχε στα χέρια 
του ένα Golf GTi ασημί χρώματος. 
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα γρήγορο 
και συνάμα ασφαλές αυτοκίνητο. Το 
Golf Gti είναι το καμάρι της VW, τόσο 
λόγο των επιδόσεών του, όσο και των 
πωλήσεων που καταγράφει από το 
1975 που πρωτοπαρουσιάστηκε.
Διαθέτει έναν 2λιτρο turbo κινητήρα 
βενζίνης, με την απόδοσή του να είναι 
στα 245PS. Μάλιστα οι πληροφορίες 
κάνουν λόγο πως ο νεαρός Αλέξανδρος 
-λάτρης των δυνατών αυτοκινήτων- 
είχε ανεβάσει με πρόγραμμα την ιππο-
δύναμη του σε πάνω από 300 ίππους, 
κάτι που γίνεται ιδιαίτερα εύκολα στον 

συγκεκριμένο κινητήρα.
Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο με 
βάρος κάτω από 1400 κιλά που στην 
περίπτωση αυτή διαθέτει 4,7 κιλά ανά 
ίππο, δύναμη που συναντάμε κυρίως 
σε αγωνιστικά αυτοκίνητα. Το 0 στα 
100km/h επιτάχυνσης καλύπτονται σε 
κάτω από 6 δευτερόλεπτα. Η τιμή του 
είναι στα -περίπου- 40.000€.
Αν και η τελευταία γενιά του Golf GTi 
(πρωτοπαρουσιάστηκε το 2017) είναι 
η πιο ασφαλής που έχει παρουσιά-
σει η Volkswagen με 5 αστέρια στις 
δοκιμές πρόσκρουσης και διαθέτο-
ντας πάμπολλα ηλεκτρονικά, κανένα 
σύστημα ασφαλείας δεν μπορεί να τα 
βάλει με τη… φυσική.
Ο Αλέξανδρος Ζαχαριάς, με την προ-
σπέραση που έκανε σε ένα σχετικά 
στενό δρόμο του Αγίου Στεφάνου, 
έχασε τον έλεγχο, με τις πρώτες πλη-
ροφορίες να αναφέρουν πως η πρό-
σκρουση στο δέντρο να έγινε με ταχύ-
τητα 170km/h και αυτά μετά από διαδι-
κασία επιβράδυνσης…

επικαιρότητα

Πάνω από €1,5 δισ. οι νέες καταθέσεις 
τον Ιούνιο - Προς φθινόπωρο η 
πλήρης άρση των capital controls 

Κύριο θέμα στο Φόρουμ των χωρών 
της Ανατολικής Μεσογείου για το 
Φυσικό Αέριο οι παραβιάσεις της 
Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΖ

Το θέμα των παραβιάσεων της Τουρκίας 
στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 
της Κύπρου, ήταν από τα σημαντικότερα 

που συζητήθηκαν σήμερα στο Κάιρο, κατά 
τη 2η Υπουργική Συνάντηση του Φόρουμ 
των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου για το 
Φυσικό Αέριο, όπου την Ελλάδα εκπροσώ-
πησε ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος 
κ. Κωστής Χατζηδάκης.
Από την πλευρά του, ο Κύπριος υπουργός 
Ενέργειας κ. Γιώργος Λακκοτρύπης ενημέρωσε 
για τις τουρκικές παραβιάσεις τους ομολόγους 
του, της Αιγύπτου, της Ελλάδας, του Ισραήλ, 
της Ιταλίας, της Ιορδανίας και της Παλαιστίνης, 
καθώς επίσης και τον υπουργό Ενέργειας των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ρικ Πέρι, 
καθώς και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Μιλώντας κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου, ο 
κ. Λακκοτρύπης επεσήμανε για το τι ακριβώς 

περιλαμβάνουν αυτές οι παραβιάσεις, δηλαδή 
πόσο κοντά στις κυπριακές ακτές ήταν η πρώτη 
γεώτρηση και πόσο ακόμη πιο κοντά είναι η 
δεύτερη γεώτρηση της Τουρκίας.
Ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου ευχαρί-
στησε για τη στήριξη των κρατών του Φόρουμ, 
όπου μάλιστα στην κοινή διακήρυξη τονίζεται 
ότι το Φόρουμ των χωρών αυτών «σέβεται τα 
δικαιώματα των μελών του, αναφορικά με τις 
φυσικές πηγές τους και σύμφωνα πάντοτε με 
το διεθνές δίκαιο».
Τέλος, κατά τη σημερινή 2η Υπουργική Συνά-
ντηση των χωρών της ΝΑ Μεσογείου για το 
Φυσικό Αέριο, αποφασίστηκε ότι η επόμενη 
3η συνάντησή τους θα πραγματοποιηθεί το 
δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου του 
2020, όπου οι αρμόδιοι φορείς θέτουν χρονο-
διάγραμμα να έχει αρχίσει πλέον να λειτουργεί 
στην πράξη ο νέος αυτός διεθνής οργανισμός 
με έδρα το Κάιρο.
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εδώ Κύπρος

Το Υπουργείο Ενέργειας ανα-
φέρει ότι έχουν ήδη προ-
γραμματιστεί οι απαραίτη-

τες συσκέψεις για άμεση επίλυση 
των προβλημάτων σε σχέση με τη 
μετακίνηση των εγκαταστάσεων 
πετρελαιοειδών από το παραλι-
ακό μέτωπο της Λάρνακας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του 
Υπουργείου που μεταδίδει το 
ΓΤΠ, «σε σχέση με δημοσιεύ-
ματα που κυκλοφόρησαν στον 
Τύπο, τα οποία αναφέρονται σε 
εμπλοκή στη μετακίνηση των 
εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών 
από το παραλιακό μέτωπο της 
Λάρνακας στην Ενεργειακή και 
Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού, 
το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπο-
ρίου και Βιομηχανίας τονίζει ότι 
στο πλαίσιο της συνεχούς διαχεί-
ρισης του θέματος και όπως έγινε 
και σε προηγούμενες περιπτώ-
σεις, με στόχο, ακριβώς, να τηρη-
θούν τα συμφωνημένα χρονοδι-
αγράμματα, έχουν ήδη προγραμ-
ματιστεί οι απαραίτητες συσκέ-
ψεις για άμεση επίλυση των δια-
φαινομένων προβλημάτων, που 
αναδείχθηκαν στη συνάντηση της 
Υπουργικής Επιτροπής, την περα-
σμένη Δευτέρα».
Συγκεκριμένα, αναφέρεται, θα 
πραγματοποιηθεί συνάντηση την 
ερχόμενη εβδομάδα, μεταξύ του 
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας 
και της κοινοπραξίας υγραερίου 
που θα κατασκευάσει το τερμα-
τικό υγραερίου στο Βασιλικό, με 
σκοπό να προχωρήσει η διαδι-
κασία εξέτασης και παροχής των 
αναγκαίων αδειών.
Παράλληλα, έχει προγραμμα-
τιστεί σύσκεψη στο Υπουργείο 
Μεταφορών, με τη συμμετοχή 
της Αρχής Λιμένων Κύπρου και 
της εταιρείας Petrolina (Holdings) 
Public Ltd, για επανεξέταση του 
ζητήματος των λιμενικών εγκα-
ταστάσεων που θα χρησιμοποιεί 
η εταιρεία για παραλαβή υγρών 
καυσίμων, μετά τη μετακίνηση 
των εν λόγω δραστηριοτήτων της 
στο Βασιλικό.

Προς επίλυση 
τα προβλήματα 
σε σχέση με την 
μετακίνηση των 
εγκαταστάσεων 
πετρελαιοειδών 
στη Λάρνακα

 Με τη νέα έντονη 
λογομαχία μεταξύ του 
Γενικού Εισαγγελέα Κώστα 
Κληρίδη και του δικηγόρου 
Πόλυ Πολυβίου, η οποία 
οδήγησε στη διακοπή της 
διαδικασίας για περίπου μια 
ώρα, και ακολούθως στην 
απολογία του κ. Πολυβίου, 
σημαδεύτηκε η σημερινή 
διαδικασία εκδίκασης της 3ης 
ποινικής υπόθεσης εναντίον 
στελεχών της Τράπεζας 
Κύπρου ενώπιον του 
Μόνιμου Κακουργιοδικείου 
Λευκωσίας.   

Κ
ατά την έναρξη της σημε-
ρινής διαδικασίας, ο Γε-
νικός Εισαγγελέας και οι 
συνήγοροι υπεράσπισης 

των κατηγορουμένων προέβησαν 
σε αγορεύσεις αναφορικά με το 
πλαίσιο γεγονότων, το οποίο θα 
πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ των 
δύο πλευρών για να εκδικαστεί η 
νέα προδικαστική ένσταση που ή-
γειρε η υπεράσπιση για κατάχρηση 
της δικαστικής διαδικασίας.
Υπενθυμίζεται ότι το Κακουργιο-
δικείο αποφάσισε στις 10 Ιουλίου 
ότι το πλαίσιο γεγονότων βάσει 
του οποίου εκδικάστηκε η προη-
γούμενη προδικαστική ένσταση 
για κατάχρηση της διαδικασίας και 
η οποία είχε οδηγήσει στην αθώ-
ωση των κατηγορουμένων Ανδρέα 
Ηλιάδη και Γιάννη Κυπρή δεν 
μπορεί να ισχύσει και για τη νέα 
ένταση που εγείρουν οι συνήγοροι 
υπεράσπισης των εναπομείναντων 
κατηγορουμένων. Το Δικαστήριο 
είχε αποφασίσει ότι η νέα ένσταση 
αφορά άλλη ξεχωριστή διαδικα-
σία και θα πρέπει απαραίτητα να 
συμφωνηθεί ένα νέο πραγματικό 
πλαίσιο γεγονότων, ορίζοντας τη 
σημερινή δικάσιμο για να ακούσει 
τις εισηγήσεις των εμπλεκομένων 

μερών επί αυτού του ζητήματος.
Πρώτα αγόρευσαν οι συνήγο-
ροι υπεράσπισης των κατηγο-
ρουμένων και ακολούθως ο Γενι-
κός Εισαγγελέας. Όταν ολοκλη-
ρώθηκε η αγόρευση του Γενικού 
Εισαγγελέα, ο κ. Πολυβίου ζήτησε 
την άδεια του Δικαστηρίου για να 
σχολιάσει τα όσα ανέφερε προη-
γουμένως ο κ. Κληρίδης, ο οποίος 
έφερε ένσταση στο να επιτραπεί 
στον κ. Πολυβίου να δευτερολο-
γήσει.
Ο κ. Κληρίδης έκανε συγκεκρι-
μένα λόγο για άσκηση πίεσης από 
τον κ. Πολυβίου πάνω στο δικα-
στήριο, με τον κ. Πολυβίου να του 
απαντά ότι πίεση ασκείται από 
τον Γενικό Εισαγγελέα, «ο οποίος 
είναι αίσχος για τη δικαιοσύνη της 
Κύπρου και κατέστρεψε τα δικα-
στήρια».
Η εν λόγω ανα-
φορά του κ. Πολυ-
βίου προκάλεσε 
την έν τονη αντί-
δραση του Γ. Εισαγ-
γελέα, ο οποίος με 
έντονο ύφος ζήτησε 
την προστασία του 
Δικαστηρίου και την άμεση προ-
σαγωγή του κ. Πολυβίου «εκεί 
που πρέπει».
 «Ζητώ την προστασία του δικα-
στηρίου. Κύριε Πρόεδρε ζητώ την 
προστασία του δικαστηρίου και 
την άμεση προσαγωγή του εκεί 
που πρέπει», ανέφερε επί λέξει ο 
κ. Κληρίδης, με τον κ. Πολυβίου να 
ζητά, με τη σειρά του, να ελεγχθεί 
ο Γενικός Εισαγγελέας.
Ακολούθως, το δικαστήριο ανα-
γκάστηκε να διακόψει τη διαδικα-
σία για μια περίπου ώρα με τον 
Πρόεδρο του Κακουργιοδικείου 
Λεωνίδα Καλογήρου να λέει ότι 
δεν μπορεί να συνεχιστεί η διαδι-
κασία με αυτό τον τρόπο.
Αμέσως μετά την επανέναρξη 
της διαδικασίας,  ο κ. Πολυβίου 

ζήτησε το λόγο και απολογήθηκε 
τόσο προς τον Γενικό Εισαγγε-
λέα όσο και προς το Δικαστήριο 
και τους υπόλοιπους συνήγορους 
υπεράσπισης.
Ο κ. Πολυβίου, είπε, μεταξύ 
άλλων, ότι η ατμόσφαιρα μιας ποι-
νικής δίκης είναι έντονη και πολλές 
φορές υπάρχουν παρεκτροπές. 
«Έχω προβεί σε μια τέτοια παρε-
κτροπή και σε μια τέτοια συμπε-
ριφορά προηγουμένως», είπε ο 
κ. Πολυβίου, προσθέτοντας ότι 
«χρησιμοποίησα μια φράση που 
δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσω».
«Ήταν εν βρασμώ ψυχής. Θέλω 
να απολογηθώ απερίφραστα στο 
Δικαστήριο, στον Γενικό Εισαγ-
γελέα και σε όλους τους άλλους 
δικηγόρους για την χρήση εκεί-
νης της λέξης, για την απαράδεκτη 

συμπεριφορά μου», 
συμπλήρωσε.
Ο κ. Πολυβίου είπε, 
επίσης, ότι «εδώ 
είναι Δικαστήριο, 
δεν ε ίναι καφε-
νείο[…] και πρέπει 
να διατηρούμε ένα 
επίπεδο σε αυτή 

την αίθουσα», λέγοντας στη συνέ-
χεια ότι «ξεπέρασα τα όρια μου, 
εκφράζω βαθιά απολογία και απο-
σύρω την αναφορά μου».
Λαμβάνοντας το λόγο, ο  Γενικός 
Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης είπε 
ότι με την επανέναρξη της διαδι-
κασίας σκόπευε να ζητήσει από το 
Δικαστήριο να εφαρμόσει τον σχε-
τικό διαδικαστικό κανονισμό για 
την καταφρόνηση του δικαστηρίου 
σε σχέση με την συμπεριφορά του 
κ. Πολυβίου.
Ωστόσο, πρόσθεσε, μετά την απο-
λογία και την απόσυρση των ανα-
φορών του κ. Πολυβίου, δεν θα 
ζητήσει κάτι τέτοιο, καλώντας, 
ταυτόχρονα, το Δικαστήριο όπως 
καλέσει όλους τους εμπλεκόμε-
νους παράγοντες στη διαδικασία 

να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί 
και να μην ασκούν πιέσεις προς το 
δικαστήριο.
Ο Πρόεδρος του Κακουργιοδι-
κείου Λεωνίδας Καλογήρου ανέ-
φερε, από την πλευρά του, ότι 
λόγω της τεταμένης ατμόσφαι-
ρας που είχε δημιουργηθεί έκρινε 
ορθό να διακόψει τη διαδικασία 
για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. 
Ανέφερε, επίσης ότι από τη στιγμή 
που υπήρξε «αυτή η ευχάριστη εξέ-
λιξη, θα θεωρήσουμε ότι το θέμα 
έχει λήξει».
Ο κ. Καλογήρου κάλεσε τους δια-
δίκους όπως στο μέλλον είναι πιο 
προσεκτικοί και σωστοί προς τους 
συναδέλφους τους και το δικαστή-
ριο για την ομαλή διεξαγωγή της 
διαδικασίας.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος του 
Κακουργιοδικείου είπε ότι λόγω 
της απουσίας ενός συμφωνημέ-
νου πλαισίου γεγονότων και για να 
μπορέσει να αποφασίσει το δικα-
στήριο κατά πόσον η συγκεκριμένη 
ένσταση μπορεί να εκδικαστεί προ-
δικαστικά ή στο πλαίσιο της κυρίως 
δίκης θα πρέπει οι δύο πλευρές να 
πουν στο δικαστήριο ποιους μάρτυ-
ρες θα καλέσουν για να καταθέσουν.
Η ακρόαση της υπόθεσης ορίστηκε 
για την 1η Αυγούστου στις 9 το 
πρωί, ενώ η υπεράσπιση θα πρέπει 
μέχρι τις 29 Ιουλίου να δώσει τον 
κατάλογο με τους μάρτυρές της στην 
πλευρά της Κατηγορούσας Αρχής 
προκειμένου να αποφασίσει για το 
ποιους μάρτυρες θα χρειαστεί να 
καλέσει η ίδια.
Μετά την απαλλαγή και αθώωση 
των Ηλιάδη και Κυπρή, η διαδικα-
σία ενώπιον του Μόνιμου Κακουρ-
γιοδικείου Λευκωσίας συνεχίζεται 
για τους εναπομείναντες κατηγο-
ρούμενους και συγκεκριμένα για 
τους Χρίστη Χατζημιτσή, Νικόλα 
Καρυδά, Χριστόδουλο Πατσαλίδη, 
Ελίζα Λειβαδιώτου και Δέσποινα 
Κυριακίδου.

Με έντονη λογομαχία Γ. Εισαγγελέα και Π. Πολυβίου 
σημαδεύτηκε η σημερινή δίκη της Τρ. Κύπρου
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εδώ Κύπρος

Τ
ην εκτίμηση πως φέτος η Κύπρος πιθανώς να πα-
ρουσιάσει  τις καλύτερες δημοσιονομικές επιδό-
σεις στην Ευρωζώνη εξέφρασε ο Υπουργός Οι-
κονομικών Χάρης Γεωργιάδης, διαβεβαιώνοντας 

ταυτόχρονα πως δεν θα υπάρξει χαλάρωση της δημοσι-
ονομικής πειθαρχίας και ότι η μεταρρυθμιστική προσπά-
θεια θα συνεχιστεί.
Ο κ. Γεωργιάδης συναντήθηκε σήμερα με τον Πρόεδρο 
και τα μέλη του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, το οποίο 
διά του Προέδρου του τόνισε πως οι μεταρρυθμίσεις και η 
διεύρυνση της παραγωγικής βάσης περιορίζουν τους κιν-
δύνους σε περίπτωση επιβράδυνσης και πραγματοποίη-
σης κινδύνων σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας.
Στις δηλώσεις του, ο ΥΠΟΙΚ εξέφρασε ευχαρίστηση για 
τη συμφωνία του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για 
τις μακροοικονομικές και τις άλλες παραδοχές, επί των 
οποίων βασίζεται ο δημοσιονομικός σχεδιασμός της 
κυβέρνησης, καθώς και τη διαπίστωσή του ότι οι στόχοι 
έχουν επιτευχθεί και ότι για τα επόμενα χρόνια τηρούνται 
οι προϋποθέσεις για ένα αξιόπιστο δημοσιονομικό σχε-
διασμό.
«Κατ’ ακρίβεια, είναι μία διαβεβαίωση και δέσμευση την 
οποία είμαι σε θέση να επαναλάβω προς το Δημοσιονο-
μικό Συμβούλιο, αλλά και δημοσίως, ότι θα συνεχίσουμε 
αυτή την πολιτική διαχείριση των δημοσίων οικονομι-
κών», είπε ο κ. Γεωργιάδης για να προσθέσει πως «εκτι-
μούμε ότι για τη φετινή χρονιά οι δημοσιονομικές επι-
δόσεις της Κύπρου θα είναι πιθανώς οι καλύτερες στην 

Ευρωζώνη και ότι με τον ίδιο τρόπο θα σχεδιάσουμε για 
το 2020».
«Δηλαδή», εξήγησε, «ένας προϋπολογισμός χωρίς ελλείμ-
ματα, αλλά κατ’ ακρίβειαν με πλεονάσματα που να επιτρέ-
πουν την ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους».
Ο κ. Γεωργιάδης διατύπωσε επίσης την συμφωνία του με 
τις επισημάνεις του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και ανα-
φορικά με την καταγραφή των δημοσιονομικών κινδύνων 
και όσον αφορά τις προειδοποιήσεις για πιθανές εστίες 
που μπορεί να οδηγήσουν σε παρέκκλιση από αυτή την 
πορεία.
«Καταγράφουμε και συμμεριζόμαστε αυτές τις υποδεί-
ξεις και όλες οι προσπάθειες στο επίπεδο της οικονομικής 
πολιτικής θα είναι προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης 
αυτών των δυνητικών κινδύνων, αλλά και μία προσπάθεια 
για διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας, ούτως ώστε να βασίζεται η αναπτυ-
ξιακή πορεία της Κύπρου σε στέρεα θεμέλια».
Είπε επίσης ότι ενημέρωσε το Δημοσιονομικό Συμβού-
λιο για μια σειρά από μεταρρυθμίσεις, οι οποίες έχουν και 
βρίσκονται ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας και αναμένε-
ται η προώθησή τους αργότερα φέτος.
«Ολοκληρώνοντας να πω πως αυτή η μεταρρυθμιστική 
προσπάθεια θα είναι συνεχής. Δεν ολοκληρώνεται ποτέ 
μια μεταρρυθμιστική προσπάθεια, ούτε και ποτέ μπορεί 
να υπάρξει χαλάρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας 
η οποία αποτελεί βασικότατο πυλώνα ή προϋπόθεση για 
την βιώσιμη ανάπτυξη», κατέληξε ο ΥΠΟΙΚ.

Στην Κύπρο ίσως οι καλύτερες 
δημοσιονομικές επιδόσεις της 
Ευρωζώνης το 2019

Βρέθηκαν ποσότητες χρυσού και χαλκού 
στο Τρόοδος 

Π
οσότητες χρυσού στον στόχο «Troodos 
West Project» φαίνεται να εντόπισε η εται-
ρεία Chesterfield η οποία δραστηριοποι-
είται τα τελευταία χρόνια στην περιοχή. Ο 

Εκτελεστικός Διευθυντής Μαρτιν Φρεντς μίλησε στο 
IGTV και εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις 
προοπτικές εντοπισμού τόσο χρυσού αλλά και χαλ-
κού στα βουνά του Τροόδους.
«Υπάρχουν πολλά μεγάλα παλιά ορυχεία, υπάρχουν 
μεγάλα παλιά ανοικτά κοιλώματα και κάναμε κάποια 
προκαταρκτική γεώτρηση εκεί πριν από τα Χριστού-
γεννα και είχαμε κάποια πολύ καλά αποτελέσματα. 
Εντοπίσαμε πολύ περισσότερο χρυσό απ’ ότι θα 
σκεφτόμασταν», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Η νέα φάση ερευνών εστιάστηκε στη δυτική πλευρά 
του Τροόδους και πιο συγκεκριμένα στα τέσσερα 
εγκαταλειμμένα ορυχεία της περιοχής, Λίμνη, 

Κινούσα, Ευλοημένη και Uncle Charles.
O επικεφαλής της εταιρείας προβαίνοντας σε μια 
αναδρομή στις μεταλλευτικές δραστηριότητες της 
Κύπρου, εξήγησε ότι μετά την τουρκική εισβολή η 
βιομηχανία αυτή εγκαταλείφθηκε.
Η εταιρεία του είπε προτίθεται πολύ σύντομα να 
προβεί και σε άλλες γεωτρήσεις στην περιοχή του 
δυτικού Τροόδους και επιφυλάχθηκε να ανακοινώ-
σει συγκεκριμένους στόχους το αμέσως επόμενο 
διάστημα.
«Ο πρώτος στόχος είναι κοντά σε μια περιοχή όπου 
έχουμε τρυπήσει και εντοπίσαμε σχεδόν 30 μέτρα 
χρυσού ανά γραμμάριο, ανά τόνο χρυσού. Είναι 
ένας ιστορικός στόχος όπου υπολογίζεται να υπάρ-
χουν 42 μέτρα χρυσού», επισήμανε Μαρτιν Φρεντς, 
λέγοντας ότι πεποίθηση τους είναι πως στην περι-
οχή υπάρχουν και ποσότητες χαλκού.

Ιερό της Ελληνιστικής 
περιόδου βρέθηκε στη 
Γεροσκήπου

Ι
ερό συγκρότημα της Ελληνιστικής περιόδου φαίνεται να έφερε στο 
φως η αρχαιολογική σκαπάνη στη θέση Παχύαμμος, του Δήμου Γε-
ροσκήπου, σύμφωνα με προκαταρκτικές απόψεις που εκφράζει το 
Τμήμα Αρχαιοτήτων σε ανακοίνωσή του, σημειώνοντας ότι η ανα-

σκαφική έρευνα θα συμπληρωθεί και θα γίνει πλήρης αποκάλυψη των 
αρχαιολογικών καταλοίπων. Αναφέρεται ακόμη ότι έχει συμφωνηθεί ό-
πως ο αρχαιολογικός χώρος διαφυλαχθεί ως ενότητα, μαζί με το φυσικό 
του περιβάλλον και τη ζώνη προστασίας της παραλίας, σε απόσταση α-
σφαλείας από την ανάπτυξη και μέσα σε ζώνη πρασίνου, ή αίθριο χώρο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση η ανασκαφική διερεύνηση από το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων διεξάγεται υπό τη Διεύθυνση του Αρχαιολογικού Λειτουρ-
γού Ευστάθιου Ράπτου, στο πλαίσιο οικοδομικού προγράμματος για την 
ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας. 
Η έρευνα στον χώρο, αναφέρεται, έχει αρχίσει από το 2015, με μικρές 
δοκιμαστικές τομές αρχικά και με εντατικοποίηση των ερευνών το τελευ-
ταίο διάστημα. Με την ολοκλήρωση της τελευταίας αυτής φάσης των 
ερευνών, στα τέλη Ιουνίου, έχει πλέον διαφανεί, με σχετική βεβαιότητα, 
ότι τα κατάλοιπα, που έχουν εντοπιστεί  αποτελούν τα θεμέλια ενός μεγά-
λου ιερού συγκροτήματος της Ελληνιστικής περιόδου, το οποίο δυστυ-
χώς έτυχε συστηματικής αποξήλωσης στο παρελθόν.
Από τις κατόψεις των κτηρίων, όπως αυτές διαγράφονται από την μέχρι 
σήμερα έρευνα, εξάγεται το συμπέρασμα, συνεχίζει η ανακοίνωση,  ότι 
το ιερό περιλαμβάνει ένα ναό ελληνικού τύπου, «περίστυλο εν παραστά-
σιν», με περίβολο, ο οποίος καταλαμβάνει τη νοτιοανατολική πλευρά του 
συγκροτήματος. Στη βορειοανατολική πλευρά του ναού διαμορφώνεται 
μεγάλο αίθριο, πιθανότατα περίστυλο με σειρές δωματίων στις πλευρές 
του, εκ των οποίων έχει ανασκαφεί πλήρως η ανατολική και τμήματα της 
βόρειας και της δυτικής, όπου η έρευνα θα συνεχίσει.
Όπως αναφέρει το Τμήμα Αρχαιοτήτων στην ανακοίνωση του, στη βορει-
οδυτική γωνία του αίθριου αποκαλύφθηκε συμπαγές λίθινο θεμέλιο 
κατασκευής, σχεδόν τετράγωνης κάτοψης, το οποίο κατά πάσαν πιθανό-
τητα ανήκει σε δεξαμενή, αφού σε αυτήν καταλήγει ένα αποσπασματικά 
σωζόμενο υδραγωγείο, το οποίο αποτελείται από μακρύ τοίχο με κατά-
λοιπα λίθινων και πήλινων αγωγών.
Το υδραγωγείο διατρέχει το τεμάχιο από βορειοανατολικά προς νοτιο-
δυτικά, και έχει αποκαλυφθεί στο μεγαλύτερο του τμήμα.
Σε σημείο της διαδρομής του, στα βόρεια του ιερού, διαμορφώνεται 
δεύτερο λίθινο συμπαγές θεμέλιο δεξαμενής. Πάνω στο λίθινο υπό-
στρωμά της διασώζεται μέρος του υδραυλικού κονιάματος που κάλυ-
πτε τον πυθμένα της δεξαμενής. Από το σημείο αυτό διέρχονται πήλινοι 
αγωγοί, που έχουν εντοπισθεί στις δύο στενές πλευρές της δεξαμενής. 
Οι αγωγοί προεκτείνονται κατά μήκος της διαδρομής του υδραγωγείου.
Αν και είναι πολύ πρόωρο να δοθεί ερμηνεία των ευρημάτων, η αρχιτε-
κτονική διάταξη και η τυπολογία της κάτοψης των οικοδομημάτων του 
συγκροτήματος παραπέμπει, προστίθεται στην ανακοίνωση, σε οργα-
νωμένο ιερό ελληνικού τύπου, το οποίο ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια της 
Πτολεμαϊκής περιόδου, πιθανότατα σε θέση προϋπάρχοντος ιερού, για 
το οποίο έχουν εντοπιστεί κάποιες ενδείξεις. Οι υδραυλικές εγκαταστά-
σεις που ανακαλύπτονται υποδεικνύουν επίσης, όπως σημειώνεται,  
αυξημένη ανάγκη και χρήση μεγάλων ποσοτήτων νερού, γεγονός που 
επιτρέπει να υποθέσουμε την ύπαρξη άλσους και κήπων, σε σχέση με τις 
λατρείες στο χώρο, όπως συνηθιζόταν κατά την αρχαιότητα.
Οι απόψεις που παρατίθενται πιο πάνω είναι προκαταρκτικές και μόνο η 
συνέχεια των ερευνών και η μελέτη των ευρημάτων, θα επιτρέψουν την 
εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων για το σημαντικό αυτό αρχαι-
ολογικό σύνολο.
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Η 
Ιβάνκα Τραμπ θέλησε να συγχαρεί 
τον Μπόρις Τζόνσον για την εκλο-
γή του στη θέση του πρωθυπουρ-
γού του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μόνο που άθελά της τον έκανε πρωθυ-
πουργό μιας... ανύπαρκτης χώρας.
Η κόρη του Αμερικανού προέδρου έγραψε 
στο Twitter «Συγχαρητήρια στον Μπόρις 
Τζόνσον για το γεγονός ότι αναδείχθηκε 
επόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου 
Κίνγκστον», αντί για «United Kingdom».
Δεν είναι όμως η μόνη στην οικογένεια που 
κάνει τέτοια λάθη.
Μόλις τον προηγούμενο μήνα ο πατέ-
ρας της, Ντόναλντ Τραμπ, είχε γράψει στο 
Twitter ότι συναντήθηκε με τον «πρίγκιπα 

των Φαλαινών» (Whales) και όχι της Ουα-
λίας (Wales), ο οποίος είναι βέβαια ο τίτλος 
του πρίγκιπα Κάρολου.
Το λάθος της Ιβάνκα Τραμπ φυσικά δεν 
έμεινε απαρατήρητο από τους χρήστες του 
Twitter, οι οποίοι δεν έχασαν ευκαιρία να το 
σχολιάσουν.
«Το σύμπαν του Twitter σου λέει ότι πρέπει 
να σταματήσεις να τουιτάρεις», αναφέρει 
χαρακτηριστικά ένας χρήστης.
Η ίδια διόρθωσε το λάθος και επανήλθε με 
νέα ανάρτηση:
«Οι κίνδυνοι της αυτόματης διόρθωσης», 
έγραψε, συνοδεύοντας τη νέα ανάρτησή της 
με τις σημαίες της Μ. Βρετανίας και της Τζα-
μάικας.

διεθνή νέα

Σ
πάνε» τα ρεκόρ... και τα θερμόμετρα 
στην Ευρώπη, με τον υδράργυρο να 
ανεβαίνει σε πρωτόγνωρα, για πολ-
λές χώρες της «Γηραιάς Ηπείρου», ύ-

ψη. Χαρακτηριστικά, στη Γερμανία έσπασε 
ένα νέο απόλυτο ρεκόρ ζέστης, με τα θερμό-
μετρα να δείχνουν 40,9 βαθμούς Κελσίου, 
στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπως ανακοί-
νωσε εκπρόσωπος Τύπου της εθνικής μετε-
ωρολογικής υπηρεσίας (DWD).
Η θερμοκρασία αυτή μετρήθηκε στο Λίν-
γκεν, στην Κάτω Σαξονία, γύρω στις 14.50 
τοπική ώρα. Το προηγούμενο ρεκόρ των 
40,5 βαθμών είχε καταγραφεί μόλις χθες, 
Τετάρτη. Ο εκπρόσωπος Τύπου διευκρί-
νισε ότι πρόκειται για μια προσωρινή κατα-
γραφή και ότι ο υδράργυρος αναμένεται να 
σημειώσει περαιτέρω άνοδο το απόγευμα.
Όντως, αυτό συνέβη. Το 
νέο ρεκόρ ζέστης είναι 
γεγονός, καθώς ο υδράργυ-
ρος έφτασε τους 42,6 βαθ-
μούς Κελσίου στο δυτικό 
τμήμα της χώρας, όπως 
ανακοίνωσε η γερμανική 
μετεωρολογική υπηρεσία 
(DWD). Η υψηλότερη θερ-
μοκρασία σημειώθηκε και 
πάλι στο Λίνγκεν στην Κάτω Σαξονία.
Το ρεκόρ της 5ης Ιουλίου του 2015, όταν η 
θερμοκρασία στο Κίτσινγκεν της Βαυαρίας 
είχε φθάσει στους 40,3 βαθμούς, καταρρί-
φθηκε ήδη από την Τετάρτη στο Γκάιλενκίρ-
χεν της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, όπου 
και την Πέμπτη αναμένονται ανάλογες θερ-
μοκρασίες. Ο δήμαρχος της πόλης, Γκέ-
οργκ Σμιτς, σε μια προσπάθεια να... δροσί-
σει τους 150 υπαλλήλους του δημαρχείου, 
παρήγγειλε παγωτά, τα οποία θα διατεθούν 
δωρεάν.
Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν προκαλέ-
σει περιορισμένης έκτασης προβλήματα 
στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες, καθώς 
σε κάποια σημεία του δικτύου της νοτιο-
δυτικής Γερμανίας οι ράγες έχουν υποστεί 
αλλοιώσεις από τη ζέστη. Στο Βίρτσμπουργκ 
της Βαυαρίας οι Αρχές έβαψαν τις γραμμές 
του τραμ λευκές, καθώς, σύμφωνα με έρευ-
νες, έτσι αναπτύσσονται θερμοκρασίες κατά 
επτά-οκτώ βαθμούς χαμηλότερες.

Προβλήματα όμως διαπιστώνονται και στις 
συγκοινωνίες με τα ποταμόπλοια στη νότια 
Βαυαρία, όπου, λόγω των περιορισμένων 
βροχοπτώσεων και του καύσωνα, η στάθμη 
του νερού έχει υποχωρήσει σημαντικά. 
Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία 
της Γερμανίας, το κύμα καύσωνα αναμένε-
ται να αρχίσει να υποχωρεί από το Σάββατο.
Στη Γαλλία -και πιο συγκεκριμένα στο 
Παρίσι- «έσπασε» το ρεκόρ υψηλότερης 
θερμοκρασίας που χρονολογείται από 
το 1947 (40,4 βαθμοί Κελσίου), καθώς ο 
υδράργυρος ανέβηκε στους 42 βαθμούς και 
πολλοί αναζήτησαν δροσιά ακόμα και δίπλα 
στον Πύργο του Άιφελ!
Χαρακτηριστικά, ο Γάλλος πρωθυπουρ-
γός Εντουάρ Φιλίπ κάλεσε τους πολίτες 
«να προσέξουν τους ανθρώπους που ζουν 

μόνοι τους».
Στο υψηλότερο επίπεδο 
για τον μήνα Ιούλιο ανήλθε 
όμως ο υδράργυρος και 
στη Βρετανία, φθάνοντας 
στους 36,9 βαθμούς Κελ-
σίου, σύμφωνα με όσα 
ανακοίνωσε η μετεωρολο-
γική υπηρεσία της χώρας 
(Met Office). Η υψηλότερη 

θερμοκρασία καταγράφηκε στο Χίθροου, 
στο Λονδίνο, καταρρίπτοντας το προηγού-
μενο ρεκόρ του Ιουλίου, των 36,7 βαθ-
μών Κελσίου, επισημαίνει το Met Office σε 
μήνυμά του στο Twitter.
Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι παρα-
μένει πολύ πιθανό η Βρετανία να σπάσει 
το ρεκόρ θερμοκρασίας όλων των εποχών, 
αυτό των 38,5 βαθμών Κελσίου.
Στην Ολλανδία, η θερμοκρασία... σκαρφά-
λωσε στους 40 βαθμούς Κελσίου για πρώτη 
φορά στα χρονικά, ανακοίνωσε το μετεω-
ρολογικό ινστιτούτο της χώρας KNMI. Ο 
υδράργυρος ανήλθε στους 40,4 βαθμούς 
Κελσίου στον ολλανδικό νότο, καταρρίπτο-
ντας το εθνικό ρεκόρ των 39,3 βαθμών, μία 
ημέρα πριν.
Νωρίτερα την Πέμπτη, η μετεωρολο-
γική υπηρεσία της Ολλανδίας είχε μιλήσει 
για ρεκόρ 41,7 βαθμών Κελσίου, ωστόσο 
μερικά λεπτά αργότερα εξέδωσε ανακοί-
νωση ότι η μέτρηση δεν ήταν αξιόπιστη.

«Λιώνει» η Ευρώπη από τον καύσωνα: 
Θερμοκρασίες-ρεκόρ σε Γαλλία, 
Γερμανία, Βρετανία, Ολλανδία, Βέλγιο!
Στους 42 βαθμούς «σκαρφάλωσε» ο υδράργυρος στο Παρίσι - Στους 42,6 βαθμούς 
μετρήθηκε η θερμοκρασία στη δυτική Γερμανία - Παραγγέλνουν παγωτά και 
βάφουν λευκές τις σιδηροδρομικές γραμμές, για να τις... δροσίσουν - «40άρια» και 
σε άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης, πρωτόγνωρη ζέστη και στη Βρετανία

Γκάφα της Ιβάνκα Τραμπ: Συνεχάρη τον 
Μπόρις Τζόνσον για την πρωθυπουργία 
στο «Ηνωμένο Κίνγκστον» 
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Σκληρή στάση των Βρυξελλών έναντι 
του νέου πρωθυπουργού της Βρετανίας, 
Μπόρις Τζόνσον – Διαμηνύουν ότι η 
μόνη δυνατή συμφωνία είναι αυτή στην 
οποία κατέληξαν με την Τερέζα Μέι

Α
μετακίνητη στις θέσεις της για το 
Brexit είναι η Κομισιόν, όπως ξεκα-
θάρισε ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στον 
νέο πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρε-

τανίας, Μπόρις Τζόνσον.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία, μία ημέρα μετά 
την ανάληψη καθηκόντων από τον Μπόρις 
Τζόνσον, ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ανέφερε ότι η 
μόνη δυνατή συμφωνία για την ΕΕ είναι αυτή 
που επιτεύχθηκε με την Τερέζα Μέι.
«Ο πρόεδρος Γιούνκερ μίλησε τηλεφωνικά με 
τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον και, αφού 
τον άκουσε, του είπε ότι η συμφωνία εξόδου 
είναι η καλύτερη και η μοναδική δυνατή για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε η εκπρόσωπος του 
Γιούνκερ, Μίνα Αντρέεβα.
Σύμφωνα με την Αντρέεβα, ο Γιούνκερ τον 
διαβεβαίωσε ότι η Κομισιόν είναι έτοιμη να 
συνεργαστεί με το Ηνωμένο Βασίλειο για να 
ολοκληρώσει την πολιτική δήλωση (που επι-
συνάπτεται στη Συμφωνία Αποχώρησης) και 
να αναλύσει όλες τις προτάσεις του Ηνωμένου 
Βασιλείου, υπό την προϋπόθεση ότι είναι συμ-
βατές με τη Συμφωνία», πρόσθεσε.
«Η Επιτροπή θα παραμείνει διαθέσιμη τις 
ερχόμενες εβδομάδες εάν το Ηνωμένο Βασί-
λειο επιθυμεί να διεξαγάγει συνομιλίες και 
να διευκρινίσει τη θέση του με περισσότερες 
λεπτομέρειες», ανέφερε η εκπρόσωπος
Ο Μπόρις Τζόνσον χαρακτήρισε σήμερα τη 
Συμφωνία που διαπραγματεύτηκε η προκάτο-
χός του Τερέζα Μέι «απαράδεκτη» και κάλεσε 
τις Βρυξέλλες να ανοίξουν εκ νέου τις διαπραγ-
ματεύσεις.
Ο επικεφαλής των Ευρωπαίων διαπραγματευ-
τών Μισέλ Μπαρνιέ δήλωσε νωρίτερα πως 
τα αιτήματα για τροποποιήσεις στη Συμφω-
νία που διατύπωσε ο νέος πρωθυπουργός 
της Βρετανίας είναι «απαράδεκτα» και οι Βρυ-
ξέλλες θα πρέπει να προετοιμαστούν για ένα 
Brexit χωρίς συμφωνία.

Ανησυχία στην ΕΕ για τον... σκληρό 
Μπόρις: «Απαράδεκτα τα αιτήματά 
του»
Σε επιφυλακή βρίσκονται οι Ευρωπαίοι 

σχετικά με τα επόμενα βήματα της Βρετα-
νίας, μετά την ανάδειξη του Μπόρις Τζόνσον 
στην πρωθυπουργία. Τον κώδωνα κρούει 
η ΕΕ για τις συνέπειες ενός όχι και τόσο 
βελούδινου διαζυγίου. Παρακολουθώντας, 
πάντως, η Ένωση τις εξελίξεις στην βρετα-
νική πολιτική σκηνή πήρε μια γεύση...Μπό-
ρις που θυμίζει κάτι από σκληρό Brexit.
«Τα αιτήματα για τροποποιήσεις στη συμ-
φωνία του διαζυγίου με την ΕΕ που διατύ-
πωσε ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας 
Μπόρις Τζόνσον είναι απαράδεκτα και οι 
Βρυξέλλες θα πρέπει να προετοιμαστούν 
για ένα Brexit χωρίς συμφωνία» προειδο-
ποίησε ο επικεφαλής των Ευρωπαίων δια-
πραγματευτών Μισέλ Μπαρνιέ, ο οποίος 
είχε συγκρουστει πριν από λίγες ημέρες 
με τον Βρετανό υπουργό αρμόδιο για το 
Brexit, Στίβεν Μπάρκλεϊ, όταν εκείνος τού 
είπε ότι η συμφωνία που πρότεινε η απελ-
θούσα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι δεν 
ισχύει πλέον.
«Όπως υπονοεί η μάλλον μαχητική ομιλία 
του, πρέπει να προετοιμαστούμε για μια 
κατάσταση όπου θα δώσει προτεραιότητα 
στον σχεδιασμό της «μη συμφωνίας», εν 
μέρει για να ασκήσει πιέσεις στην ενότητα 
της ΕΕ των 27», πρόσθεσε ο Μπαρνιέ.
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ πρόκειται να συνομι-
λήσει τηλεφωνικά με τον Μπόρις Τζόνσον, 
όπως ανέφερε η εκπρόσωπός του. Αυτή 
θα είναι η πρώτη επικοινωνία τους αφότου 
ανέλαβε τα καθήκοντά του ο νέος πρωθυ-
πουργός, την Τετάρτη.
«Θα αναλύσουμε κάθε ιδέα του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου για θέματα που αφορούν 
την αποχώρηση τα οποία είναι συμβατά 
με την υπάρχουσα συμφωνία εξόδου και 
φυσικά είμαστε έτοιμοι να ξαναδούμε την 
πολιτική διακήρυξη, με βάση τις κατευθυ-
ντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου», εξηγεί ο Μπαρνιέ, προσθέτοντας: «Η 
απουσία συμφωνίας δεν είναι επιλογή της 
ΕΕ αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για 
όλα τα σενάρια».
«Παρατηρώ πολλές έντονες αντιδράσεις 
για αυτήν την ομιλία (του Τζόνσον) στη 
Βουλή των Κοινοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, 
πρέπει να παρακολουθούμε προσεκτικά τις 
νέες αντιδράσεις και τις πολιτικές και οικο-
νομικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο 
μετά από αυτήν την ομιλία», κατέληξε.

διεθνή νέα

Γιούνκερ σε Τζόνσον: Η 
συμφωνία που έχουμε για το 
Brexit είναι η μόνη δυνατή 

Μ
ε συντριπτική πλειοψηφία πέ-
ρασε το πρωτόκολλο ένταξης 
των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ από την 
επιτροπή Εξωτερικών Υποθέ-

σεων της αμερικανικής Γερουσίας.
Μετά από αυτή την εξέλιξη, ανοίγει πλέον 
και επίσημα ο δρόμος για το τελευταίο βήμα 
στην διαδικασία της επικύρωσης που είναι 
η ψήφιση του πρωτοκόλλου από την ολομέ-
λεια της Γερουσίας.
Σύμφωνα με το γραφείο του προέδρου της 
επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Τζιμ 
Ρις, όλοι οι γερουσιαστές που ήταν παρό-
ντες ψήφισαν υπέρ, εκτός από τον Ρεπου-
μπλικάνο Ραντ Πολ από το Κεντάκι, ο οποίος 
αποτέλεσε την μοναδική εξαίρεση. 

Πρόεδρος Σκοπίων: Το συντομό-
τερο ελπίζουμε να γίνει η ένταξη
Την ελπίδα ότι η ένταξη σε ΝΑΤΟ και ΕΕ θα 
προχωρήσει με γοργό ρυθμό εξέφρασε ο 

Πρόεδρος των Σκοπίων Στέβο Πεντάροφ-
σκι: «Η Βόρεια Μακεδονία αναμένει ότι θα 
γίνει μέλος του ΝΑΤΟ μέχρι τα τέλη του έτους 
και ελπίζει ότι θα λάβει ημερομηνία για την 
έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Οκτώβριο».
Τα μέλη του ΝΑΤΟ υπέγραψαν τον περα-
σμένο Φεβρουάριο συμφωνία με την οποία 
τα Σκόπια θα γίνουν το 30ό μέλος του Συμ-
φώνου. Η διαδικασία επικύρωσης υπό 
κανονικές συνθήκες διαρκεί περίπου ένα 
έτος.
Τον Μάιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγή-
θηκε επισήμως στα Σκόπια την έναρξη εντα-
ξιακών διαπραγματεύσεων.
Από τη Σλοβενία, όπου πραγματοποιεί επί-
σημη επίσκεψη, ο Πεντάροφσκι είπε ότι η 
χώρα του αναμένει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα «αποδεχτεί την απόφασή της για την ημε-
ρομηνία έναρξης ενταξιακών διαπραγμα-
τεύσεων τον Οκτώβριο».

ΗΠΑ: Υπερψηφίστηκε το πρωτόκολλο 
ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ

Σήμα Ντράγκι για νέα ποσοτική 
χαλάρωση - Αμετάβλητα τα 
επιτόκια 

Α
μετάβλητα αποφάσισε να δια-
τηρήσει τα επιτόκια το Διοικητι-
κό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας κατά τη ση-

μερινή τους συνάντηση.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΚΤ, το 
επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρημα-
τοδότησης και τα επιτόκια της οριακής 
χρηματοδότησης και της αποδοχής κατα-
θέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα στο 
0,00%, 0,25% και -0,40% αντίστοιχα. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι 
τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμεί-
νουν στα σημερινά ή χαμηλότερα επί-
πεδα τους τουλάχιστον κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2020 και, εν πάση περιπτώ-
σει, για όσο χρονικό διάστημα είναι ανα-
γκαίο για να εξασφαλιστεί η συνεχής στα-
θερή σύγκλιση του πληθωρισμού προς 
τον στόχο του μεσοπρόθεσμα .
Το Διοικητικό Συμβούλιο υπογράμμισε 
επίσης την ανάγκη για μια ιδιαίτερα ευνο-
ϊκή στάση νομισματικής πολιτικής για 
παρατεταμένο χρονικό διάστημα, δεδο-

μένου ότι τα ποσοστά πληθωρισμού 
ήταν σταθερά κάτω από τα επίπεδα που 
είναι σύμφωνα με τον στόχο του. Συνε-
πώς, αν οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές 
για τον πληθωρισμό εξακολουθούν να 
μην πλησιάζουν τον στόχο, το Διοικη-
τικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να 
ενεργήσει, σύμφωνα με τη δέσμευσή του 
για συμμετρία στον στόχο του πληθωρι-
σμού.
Ως εκ τούτου, η ΕΚΤ είναι έτοιμη να προ-
σαρμόσει όλα τα μέσα της, ανάλογα με 
την περίπτωση, για να διασφαλίσει ότι 
ο πληθωρισμός κινείται προς την κατεύ-
θυνση του στόχου.
Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβού-
λιο ανέθεσε στις αρμόδιες επιτροπές την 
εξέταση εναλλακτικών λύσεων, περιλαμ-
βανομένων μέτρα, όπως την πιθανότητα 
νέων αγορών καθαρών περιουσιακών 
στοιχείων (QE). Αυτή τη φορά η Ελλάδα 
μπορεί να ωφεληθεί, εφόσον οι οίκοι 
αξιολόγησης αναβαθμίσουν την προο-
πτική της ελληνικής οικονομίας.
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Δύο εβδομάδες μετά την αποκάλυψη 
ότι έστελνε σεξιστικά και ομοφιβικά 
μηνύματα, αλλά και ότι καταφερόταν 
εναντίον των θυμάτων του τυφώνα 
Μαρία

Ο
ι Πορτορικάνοι βγήκαν στους δρό-
μους σήμερα, πανηγυρίζοντας για 
την παραίτηση του κυβερνήτη Ρι-
κάρντο Ροσέλο, δύο εβδομάδες με-

τά την αποκάλυψη ότι έστελνε σεξιστικά και ο-
μοφιβικά μηνύματα, αλλά και ότι καταφερόταν 
εναντίον των θυμάτων του τυφώνα Μαρία που 
σάρωσε το νησί το 2017.
Με επικεφαλής τους ράπερ Ρεζιντέντε και 
Μπαντ Μπάνι, σκαρφαλωμένους πάνω σε ένα 
φορτηγό, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώ-
θηκαν στο Σαν Χουάν, την πρωτεύουσα, για να 
γιορτάσουν τη νίκη του.
Γύρω τους, το πλήθος κρατούσε σημαίες του 
νησιού και πλακάτ με το σύνθημα «Ρίκι παραι-
τήσου».
«Οι άνθρωποι που βρίσκονται σήμερα στην 
κυβέρνηση και συνδέονται με τον Ρικάρντο 
Ροσέλο πρέπει να φύγουν», δήλωσε ο Ρεζιντέ-
ντε, κατά κόσμον Ρενέ Πέρες. «Δεν θέλουμε 
κανέναν από το παρελθόν, θέλουμε καινού-
ριους ανθρώπους», συνέχισε ο τραγουδιστής 
ο οποίος, όπως και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, 
στήριξε τις διαδηλώσεις των τελευταίων ημε-
ρών.
Το βράδυ της Τετάρτης, μετά τις επίμονες φήμες 
για την αποχώρησή του, ο 40χρονος Ροσέλο 
ανακοίνωσε με ένα βίντεο ότι παραιτείται, με 
ισχύ από τις 2 Αυγούστου. Προσωρινά θα τον 
αντικαταστήσει η υπουργός Δικαιοσύνης, 
Βάντα Βάσκες.
Ο «διορισμός» αυτός ωστόσο δεν κατεύνασε 
τα πνεύματα στο νησί. «Οι άνθρωποι χρειά-
ζονται κάποιον που θα εκπροσωπεί έντιμα το 
Πουέρτο Ρίκο», εξήγησε η Μέριλιν Νεγκρόν, 
36 ετών.
Η κυβέρνηση του νησιού κατηγορείται επίσης 
για διαφθορά και κατάχρηση πόρων.
Η οργή ξεχείλισε στις 13 Ιουλίου, όταν το 
Κέντρο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας αποκά-
λυψε το περιεχόμενο 889 σελίδων με συνομι-
λίες του κυβερνήτη με έντεκα πρώην και νυν 
τοπικούς αξιωματούχους στην υπηρεσία μηνυ-
μάτων Telegram. Οι άνδρες αυτοί αντάλλαζαν 
μεταξύ τους μισογυνικά ανέκδοτα και ομοφο-

βικά σχόλια, ιδίως σε βάρος του τραγουδιστή 
Ρίκι Μάρτιν. Μιλούσαν επίσης απαξιωτικά για 
δημοσιογράφους και δημοσίους υπαλλήλους.
Σε ένα από αυτά τα μηνύματα ένας συνεργάτης 
του κυβερνήτη αστειευόταν για τα θύματα του 
τυφώνα Μαρία, που έπληξε το νησί τον Σεπτέμ-
βριο του 2017 και στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 
3.000 ανθρώπους.
Το αυθόρμητο κίνημα διαμαρτυρίας των πολι-
τών, το ακολούθησαν αμέσως τα συνδικάτα 
και πολλοί καλλιτέχνες, με επικεφαλής τον Ρίκι 
Μάρτιν. Οι ράπερ Νίκι Τζαμ, Ρεζιντέντε και 
Μπαντ Μπάνι συμμετείχαν σε μια γιγαντιαία 
διαδήλωση που παρέλυσε την πρωτεύουσα την 
Δευτέρα. Οι Ντάντι Γιανκί και Λουίς Φονσί (το 
δίδυμο του Despacito), ο τραγουδιστής Μαρκ 
Άντονι, ο ηθοποιός Μπενίσιο δελ Τόρο, ο σκη-
νοθέτης Λι-Μανουέλ Μιράντα, εξέφρασαν επί-
σης την υποστήριξή τους στους διαδηλωτές.

Η Όπρα Γουίνφρεϊ δωρίζει 2 εκατ. 
δολάρια για την ανοικοδόμηση του 
Πουέρτο Ρίκο
Η Αμερικανίδα τηλεοπτική παραγωγός και 
παρουσιάστρια και επιχειρηματίας, Όπρα Γου-
ίνφρεϊ δωρίζει 2 εκατομμύρια δολάρια (1,78 
εκατομμύρια ευρώ) στο Πουέρτο Ρίκο για την 
ανοικοδόμηση της χώρας, μετά τις τεράστιες 
ζημιές που προκλήθηκαν από τον τυφώνα 
«Μαρία» το 2017.
Την παρουσιάστρια ενέπνευσε για τη γενναιό-
δωρη κίνηση, ο Λιν Μάνουελ Μιράντα, θεατρι-
κός συγγραφέας, ηθοποιός και συνθέτης.
«Συγκινήθηκα τόσο από τον Λιν Μάνουελ 
Μιράντα, ο οποίος μετέφερε το μιούζικαλ 
«Χάμιλτον» στο Πουέρτο Ρίκο και αποφάσισε 
να στηρίξει την κοινότητα, στην οποία μεγά-
λωσε, ώστε πήρα την απόφαση να συμμετά-
σχω στις προσπάθειες ανοικοδόμησης ενός 
νησιού τόσο πλούσιου σε πολιτισμό, ομορφιά 
και κληρονομιά» αναφέρεται σε δήλωση της 
Όπρα Γουίνφρεϊ.
«Οι ανάγκες του Πουέρτο Ρίκο και των Αμερι-
κανών συμπολιτών μας, που επλήγησαν από 
τους τραγικούς τυφώνες, εξακολουθούν να 
είναι πολύ μεγάλες και το έργο που έχουν προ-
σφέρει η Ισπανική Ομοσπονδία και το Ίδρυμα 
Τεχνών Flamboyan και άλλες οργανώσεις εντός 
και εκτός του νησιού συνεχίζεται» σημειώνει 
η τηλεοπτική παρουσιάστρια γνωστή για την 
τεράστια περιουσία της, αλλά και για το φιλαν-
θρωπικό της έργο.

Το Πουέρτο Ρίκο πανηγυρίζει 
την παραίτηση του κυβερνήτη 
Ρικάρντο Ροσέλο 

Ο Τζόνσον επικράτησε στην 
κούρσα διαδοχής της Τερέζα Μέι, 
λαμβάνοντας 92.153 ψήφους 
από τα μέλη του Συντηρητικού 
κόμματος, έναντι 46.656 
ψήφων του ανθυποψηφίου του, 
υπουργού Εξωτερικών Τζέρεμι 
Χαντ

Ο 
Μπόρις Τζόνσον δεσμεύτηκε 
στους βουλευτές του Συντη-
ρητικού κόμματος να δώσει 
την «μέγιστη του ενέργεια» 

στον νέο του ρόλο ως 
Βρετανός πρωθυπουρ-
γός, καλώντας τα μέλη 
του κυβερνώντος κόμμα-
τος να ενώσουν τις δυνά-
μεις τους για την αποχώ-
ρηση της χώρας από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση έως 
τις 31 Οκτωβρίου.

Ο Τζόνσον επικράτησε στην κούρσα 
διαδοχής της Τερέζα Μέι, λαμβάνο-
ντας 92.153 ψήφους από τα μέλη του 
Συντηρητικού κόμματος, έναντι 46.656 
ψήφων του ανθυποψηφίου του, υπουρ-
γού Εξωτερικών Τζέρεμι Χαντ.

Σε μια συνάντησή του με τους Συντη-
ρητικούς βουλευτές, ο Τζόνσον, έγινε 
δεκτός με επευφημίες. Ένας από τους 
βουλευτές χαρακτήρισε την ομιλία 
του νέου πρωθυπουργού ως μια που 

δημιούργησε «ένα πολύ θερμό συναί-
σθημα», μέσα στην αίθουσα. Ο βουλευ-
τής τόνισε ότι ο Τζόνσον απάντησε σε 
ερωτήσεις επί όλων των θεμάτων, από 
την ανάγκη για περισσότερα πολεμικά 
πλοία, έως αγροτικά ζητήματα στη συνά-
ντηση. Για μια ακόμη φορά τόνισε ότι 
ο πρώτος και βασικότερος στόχος του 
είναι η εγγυηθεί ότι το Brexit θα ολοκλη-
ρωθεί έως την τελευταία προθεσμία που 
έχει δοθεί.

Σύμφωνα με την βουλευτή Νίκι Μόργκαν 
και έναν ακόμη βουλευτή που ήταν παρό-

ντες στη συνάντηση, ο 
55χρονος Μπόρις Τζόν-
σον δήλωσε ότι δεν επι-
θυμεί τη διεξαγωγή πρό-
ωρων εκλογών.

Νωρίτερα σήμερα, λίγο 
μετά την ανακοίνωση 
των αποτε λεσμάτων, 
μιλώντας μπροστά σε 

εκατοντάδες μέλη του κόμματος – ανά-
μεσά τους ο πατέρας, η αδερφή και ο 
αδερφός του – ο νεοεκλεγείς πρωθυ-
πουργός του Ηνωμένου Βασιλείου είπε 
ότι θέλει να ενώσει την Βρετανία και να 
«εκπληρωθεί το Brexit», έως τις 31 Οκτω-
βρίου, με ή χωρίς συμφωνία με την ΕΕ.

Στις σύντομες δηλώσεις του επαίνεσε 
την Τερέζα Μέι για τη «σπουδαία προ-
σφορά» της και για το «πάθος και την 
αποφασιστικότητά της» στην πολιτική.

Βρετανία: «Όχι» στις πρόωρες 
εκλογές λέει ο Μπόρις Τζόνσον 
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ
Όταν το παιδί μας.. 

δεν τρώει

Ό
ταν ένας γονιός παραπονιέ-
ται ότι το παιδί του δεν τρώ-
ει, συνήθως δεν εννοεί ότι 
δεν τρώει καθόλου, αλλά ό-

τι δεν τρώει αυτά που ο γονιός θα ήθε-
λε, στον χρόνο και με τον τρόπο που θα 
ήθελε. Πολλοί γονείς έχουμε μία εμμονή 
με το θέμα του φαγητού, σαν να τρέμου-
με ότι αν το παιδί παραλείψει ένα γεύμα 
θα πάθει κάτι σοβαρό. Η εικόνα της μα-
μάς που κυνηγάει το παιδί με το κουτάλι 
– ενώ το παιδί ασχολείται με κάτι άλλο, 
πχ. στην παιδική χαρά – είναι μία συ-
νήθης εικόνα που δεν μάς εντυπωσιά-
ζει όταν την αντικρίζουμε. Πολλά παιδιά 
αρνούνται να φάνε χωρίς να ψυχαγω-
γούνται με κάποιον τρόπο την ώρα που 
τρώνε. Πολλά ευτράπελα σκαρφιζόμα-
στε εμείς οι γονείς για να καταφέρουμε 
το αυτονόητο, πολύ απλά, να παρέχουμε 
τροφή στα παιδιά μας. Πότε έγινε τόσο 
δύσκολη μία τόσο φυσική και απολαυ-
στική συνήθεια; Αυτή του φαγητού;
Οι τελευταίες έρευνες γύρω από την 
πίεση που ασκούμε στα παιδιά μας να 
φάνε σε μικρές ηλικίες δείχνουν ότι οι 
επιπτώσεις στη ζωή τους μετά από χρό-
νια είναι αρκετά σοβαρές. Εκτός του ότι 
το παιδί μπορεί να οδηγηθεί στο να έχει 
μία κακή σχέση με το φαγητό, η πρα-
κτική μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώ-
σεις ακόμα και στη σχέση μας με τα παι-
διά μας, όχι μόνο στο παρόν αλλά και 
σε βάθος χρόνου [Julie C.Lumeng, Picky 
eating, pressuring feeding, and growth 
in toddlers – April 2018].
Αισίως, υπάρχει μία πολύ απλή λύση 
που μπορεί μέσα σε διάστημα ημερών 
να λύσει το πρόβλημα για κάθε γονιό 
που έχει παράπονα με την πρόσληψη 
φαγητού των παιδιών του. Γιατί υπάρ-

χει μία φυσική συνέπεια που κανείς δεν 
μπορεί να την ξεπεράσει, ούτε καν τα 
τετραπέρατα παιδιά μας: αν δεν φας, θα 
πεινάσεις.
Αυτό που πρέπει λοιπόν να κάνουμε, 
αντί να προσπαθούμε να επινοήσουμε 
χίλιους τρόπους για να κάνουμε αυτή 
τη μπουκιά να κατέβει, είναι να βοη-
θήσουμε τα παιδιά μας να πεινάσουν. 
Ένα παιδί που πεινάει είναι έτοιμο να 
φάει σχεδόν οτιδήποτε για να ικανο-
ποιήσει την πείνα του, κάτι που φαίνε-
ται άμεσα στα παιδάκια που τρώνε στο 
σχολείο. Μετά από ένα πρωινό γεμάτο 
ευχάριστες δραστηριότητες, την ώρα 
του φαγητού δεν τρώνε το φαγητό που 
υπάρχει μόνο και μόνο επειδή το τρώνε 
και τα άλλα παιδάκια, αλλά επειδή πει-
νάνε.
Γιατί δεν καταφέρνουμε να κάνουμε 
τα παιδιά μας να πεινάσουν στο σπίτι; 
Γιατί συνήθως έχουμε χίλια δυο άλλα 
πράγματα που μπορούν να τσιμπήσουν 
αντί για φαγητό και να ικανοποιήσουν 
έτσι την πείνα τους. Έτσι, πολλά παιδιά 
μεγαλώνουν τσιμπώντας κρακεράκια, 
τυράκι, γιαουρτάκι, τοστ, τσιπς, αλλά 
ακόμα και γλυκά, σοκολάτες, ζαχαρωτά, 
παγωτά, κτλ. Επίσης, επειδή το τσί-
μπημα δεν γεμίζει απαραίτητα το στο-
μάχι, καταλήγουν να τσιμπούν ασταμά-
τητα, χωρίς να δίνουν μία ευκαιρία στο 
στομάχι τους να ξεκουραστεί.
Αυτό επιδρά στο βάρος τους, στη διά-
θεσή τους, στην ίδια τους την ομαλή ανά-
πτυξη. Γι’αυτό, προσπαθήστε να ορίσετε 
κάποιους κανόνες για τη δική σας οικο-
γένεια γύρω από το θέμα του φαγητού 
που να σας εξυπηρετούν και αφήστε τα 
παιδιά να προσαρμοστούν σιγά σιγά σε 
αυτή. Χωρίς καμία πίεση και άγχος.

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

Π
ώς  μπορούμε να εξασφαλίσου-
με στα παιδιά μας ασφάλεια μέ-
σα στον κόσμο που είναι γεμά-
τος κινδύνους; Θα μπορούσε 

να είναι τόσο απλό όσο αν διαβάζαμε μαζί 
τους. Το Συμβούλιο του Παιδικού Βιβλίου 
λέει ότι τα παιδιά νιώθουν σιγουριά και α-
σφάλεια, αλλά και αγάπη όταν διαβάζουν 
δυνατά μαζί με τους γονείς τους. Δεν έχει 
τόση σημασία ποιο βιβλίο θα διαλέξετε. Η 
μεγάλη δύναμη βρίσκεται στο χρόνο που 
ξοδεύετε μαζί. Ξεχωρίστε λοιπόν μια συ-
γκεκριμένη ώρα κάθε μέρα για να διαβά-
ζετε με το παιδί σας. Η καθημερινή αυτή 
συνήθεια και η βεβαιότητα αυτής της ώρας 
θα δώσει στο παιδί σας  ένα στήριγμα σι-
γουριάς μέσα σ’ έναν κόσμο μεγάλης αβε-
βαιότητας.  

Όταν χτυπάει το τηλέφωνο την 
ώρα του φαγητού – το απαντάτε;
Ή πετάγεστε να δείτε ποιος τηλεφώνησε; 
Ό,τι κι αν κάνετε, στέλνετε ένα μήνυμα ότι 
όποιος κι αν είναι αυτός που τηλεφώνησε 
έχει περισσότερη σημασία από τα άτομα 
που είναι μαζεμένα γύρω από το τραπέζι. 
Προσπάθησε την ώρα του φαγητού να μη 
σε ενδιαφέρουν τα τηλεφωνήματα. Αυτό 
ισχύει για όλους – τόσο για τον έφηβο όσο 
και για σένα, αγαπητή μητέρα ή πατέρα. Οι 
πιο πολλοί από αυτούς που σου τηλεφω-
νούν μπορούν να περιμένουν μισή ώρα. 
Δώσε αμέριστη την προσοχή σου στον 
άντρα σου, ή στη γυναίκα σου, και στα 
παιδιά σου, και άφησε τον τηλεφωνητή να 
κάνει τη δουλειά του.  

Τι κοινά έχετε σαν αντρόγυνο;
Εκείνου του αρέσει να παρακολουθεί αγώ-

νες ποδοσφαίρου κι εκείνης της αρέσει 
να ασχολείται με τον κήπο. Εκείνος δια-
σκεδάζει και ευχαριστιέται ένα παιχνίδι 
γκολφ, εκείνη βρίσκει ευχαρίστηση σε μια 
βόλτα στα μαγαζιά. Δεν πειράζει αν έχετε 
διαφορετικά hobbies, από τη στιγμή που 
έχετε τουλάχιστο ένα δυο που τα απολαμ-
βάνετε και οι δυο. Φροντίστε να ξοδεύ-
ετε τον περισσότερο διαθέσιμο χρόνο 
σας μαζί… ώστε να έρχεστε πιο κοντά ο 
ένας στον άλλον αντί να απομακρύνεστε. 
Αν σας αρέσει και τους δυο η μαγειρική 
πάρτε ένα βιβλίο μαγειρικής και δημιουρ-
γήστε εντυπωσιακά γεύματα μαζί. Αν δεν 
μπορείτε να βρείτε κάτι που να σας ευχα-
ριστεί και τους δυο, καθήστε και κουβε-
ντιάστε ώσπου να σκεφτείτε τουλάχιστο 
ένα hobby που θα σας φέρει κοντά τον 
έναν στον άλλον.

Το παιδί σας που είναι στην εφη-
βεία ξέρει την αξία των χρημά-
των; 
Κάντε του μερικές ερωτήσεις. Πόσα λεφτά 
χρειάζονται περίπου για να νοικιάσει 
κανείς ένα διαμέρισμα; Πόση είναι η δόση 
για το αυτοκίνητο μαζί με την ασφάλειά 
του; Ή πόσος είναι κατά μέσο όρο ο λογα-
ριασμός του ρεύματος και του τηλεφώ-
νου; Τώρα είναι καιρός να βεβαιωθείτε 
ότι οι έφηβοί σας ξέρουν τι χρειάζεται για 
να τα βγάλει κανείς πέρα μέσα στη ζωή. 
Αν πιάνουν κάποια δουλειά το καλοκαίρι, 
βοήθησέ τους να καταστρώσουν ένα πρό-
γραμμα πόσα θα αποταμιεύουν και πόσα 
θα ξοδεύουν. Αν πηγαίνουν στο κολλέγιο, 
βοήθησέ τους να κάνουν κάποιο προϋπο-
λογισμό και υποδείξτε τους πώς να κατα-
νέμουν τα λεφτά τους.

Πώς μπορούμε να κάνουμε τα παιδιά 
μας να νιώθουν ασφάλεια μέσα σ’ έναν 

κόσμο γεμάτο κινδύνους;
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Ο 
τραχανάς είναι πα-
ρ α δ ο σ ι α κό - μ ο -
ν τ έρνο Ελ λην ικό 
προϊόν με υψηλή 

θρεπτική αξία, λίγες θερμί-
δες και χαμηλά λιπαρά. Είναι 
πλούσιος σε υδατάνθρακες, 
περιέχει φυτικές ίνες, πρωτε-
ΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, 
μαγνήσιο και φυλλικό οξύ. Η 
παρουσία του γάλακτος στην 
παρασκευή του τ ραχα-
νά αυξάνει την ποσότη-
τα πρωτεΐνης και ασβε-
στίου, γι’αυτό αποτελεί 
κατάλληλη και θρεπτική 
τροφή για τα παιδιά. 
Τα 100 gr ωμού 
τραχανά, που ισο-
δυναμούν με 1/2 
φλιτζάνι περίπου, 
προσφέρουν:
Θερμίδες: Σε μια σούπα 
τραχανά όπου χρησιμο-
ποιούν ται περίπου 
20 gr, αποδίδονται 
μόλις 108 θερμίδες.
Φυτικές ίνες: Έχει 
αρκετά μεγάλο ποσο-
στό φυτικών ινών, που 
είναι εξαιρετικά χρήσι-
μες για την υγεία του 
ε ν τ έ ρου κα ι  ολό -
κληρου του πεπτ ι-
κού μας συσ τήμα-
τος, καθώς οι διαιτητι-
κές ίνες λειτουργούν ως 
υπόσ τρωμα γ ια ωφέ-
λιμα βακτήρια του παχέος 
ε ν τ έρου χαρίζον τας έ τσ ι 
σ τον τραχανά πρεβιοτ ικές 
ιδιότητες, ενώ εμποδίζουν 
και τη βιοσύνθεση χοληστε-
ρόλης.
Φώσφορο: Λόγω της περιε-
κτικότητάς του σε φώσφορο, 
ο τραχανάς προστατεύει τον 
οργανισμό από την οστεοπό-
ρωση.
Λιπαρά: Τα λιπαρά του δεν 
είναι ιδιαίτερα υψηλά ούτε 
έχει υψηλά ποσοστά χολη-
στερόλης (μόλις 20 mg χολη-
σ τερόλης σ τα 100 gr τρα-
χανά), οπότε μπορεί να κατα-

ναλωθεί άφοβα ακόμα και 
από τα μικρά παιδιά, τους 
ηλικιωμένους και τις εγκύ-
ους.
Πρωτε ΐνε ς:  Επε ιδή παρα-
σκευάζε ται από γάλα-γ ια-
ούρτ ι, έ χε ι θρεπτ ική αξία 
ανάλογη με αυτήν του κρέ-
ατος. Τρεις μικρές κούπες 
αντιστοιχούν σε ένα πλήρες 
γεύμα, δίνοντας στον οργα-
νισμό όλα εκείνα τα απαραί-

τητα συστατικά που χρειά-
ζεται για να λειτουργήσει.
Μαγ νήσ ιο  κα ι  Ασ βέ-

στιο: Έχει υψηλό ποσο-
στό ασβεστίου λόγω 
του γάλακτος και της 
μαγ ιάς και μάλισ τα 

το ασβέστιο αυτό είναι 
απο ρρο φήσ ιμο  σ ε 
μεγάλο βαθμό από 
τον οργανισμό μας. 
Το μαγνήσιο ε ίναι 

απαραίτητο γ ια την 
ανάπτυξη, τη σύσπαση 

των μυών και τη ρύθμιση 
της αρτηριακής πίεσης.

Σίδηρο: Είναι  καλή 
πηγή απορροφήσ ι-
μου σ ιδήρου (αιμι-

κού σιδήρου) λόγω του 
γάλακτος-γιαουρτιού που 
περιέχει.

Καροτενοειδή: Τα καρο-
τ ε νοε ιδή δρουν σαν 
ισ χυρό  α ν τ ιο ξ ε ιδ ω -

τικό ενάντια στα βλαβερά 
αποτελέσματα των ελεύθε-

ρων ριζών. Οι πολύ ισχυρές 
αντιοξειδωτικές τους ιδιότη-
τες παίζουν σημαντικό ρόλο 
σ τη διατήρηση της υγείας 
των ματιών, του δέρματος, 
της καρδιάς και του αναπα-
ραγωγικού συστήματος.
Φυλλικό οξύ: Το φυλλικό 
οξύ μετέχει στη διαδικασία 
ωρίμανσης και πολλαπλασι-
ασμού των κυττάρων, ενώ 
η ανεπάρκειά του προκαλεί 
μεγαλοβλασ τ ική αναιμία, 
που συνοδεύεται από πυρετό 
και γαστρεντερικές διαταρα-
χές.

Σ
ύμφωνα με τη σχετική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature 
Scientific Reports, η ομάδα χρησιμοποίησε μια γονιδιακή ανά-
λυση, προκειμένου να αναδείξει ότι η αύξηση του προσδόκιμου 
ζωής και η αντίσταση στο στρες που παρουσιάζεται στο είδος 

φρουτόμυγας Drosophila που φέρει τη μετάλλαξη E(z) σχετίζεται με αλ-
λαγές στα επίπεδα έκφρασης 239 γονιδίων. Συγκεκριμένα, τα επίπεδα 
έκφρασης κάποιων γονιδίων διπλασιάστηκαν στις φρουτόμυγες που έ-
φεραν τη μετάλλαξη E(z).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, οι μεταλλαγμένες μύγες είχαν 
αύξηση της διάρκειας ζωής τους κατά 22-23% σε σύγκριση με την ομάδα 
ελέγχου, ενώ αποδείχθηκαν και πιο ανθεκτικές στην υποθερμία, στο 
οξειδωτικό στρες και στο στρες ενδοπλασματικού δικτύου, το οποίο 
μπορεί να προκαλέσει διαταραχή σε διαδικασίες σχεδιασμένες για να 
βοηθούν τα κύτταρα να παραμένουν υγιή. Οι μεταλλαγμένες μύγες ήταν 
επίσης πιο γόνιμες.
Τα γονίδια E(z) φαίνεται να είναι συνδεδεμένα με τη γονιδιακή έκφραση 
που επηρεάζει τη διαδικασία του μεταβολισμού των υδατανθράκων, 
των λιπιδίων, των φαρμάκων και των νουκλεοτιδίων, ενώ οι εκφράσεις 
που σχετίζονται με τη γήρανση εμπλέκονταν σε μονοπάτια σχετικά με 
την ανοσολογική απόκριση, τον κυτταρικό κύκλο και τη βιογένεση ριβο-
σωμάτων.
Τέλος, η επιστημονική ομάδα κατάφερε να αναγνωρίσει διάφορα γονί-
δια που δρουν ως σύμμαχοι της μακροζωίας. Οι αντιγηραντικές επιδρά-
σεις διάφορων φαρμακολογικών παραγόντων, φυσικών ενώσεων και 
φυσικών εκχυλισμάτων στα μονοπάτια σηματοδότησης που σχετίζονται 
με τη γήρανση, τη διάρκεια ζωής και τις φυσιολογικές λειτουργίες συνε-
χίζουν να μελετώνται εκτενώς.

Ε
ρευνητές του Πανεπιστημίου 
του Τέξας, στο Όστιν, βρή-
καν ότι ένα μπάνιο 1-2 ώρες 
πριν τον ύπνο στους 40-42,5 

βαθμούς Κελσίου μπορεί να βελτιώ-
σει σημαντικά τον ύπνο σας.
Μεγάλο μέρος της επιστήμης υπο-
στηρίζει μια σχέση μεταξύ της θέρ-
μανσης του σώματος με βάση το 
νερό και της βελτίωσης του ύπνου. 
Για παράδειγμα, είναι κατανοητό 
ότι τόσο ο ύπνος όσο και η θερμο-
κρασία του πυρήνα του σώματός 
μας ρυθμίζονται από ένα κιρκάδιο 
ρολόι που βρίσκεται στον υποθά-
λαμο του εγκεφάλου και ορίζει τα 
24ωρα πρότυπα πολλών βιολογι-
κών διεργασιών, συμπεριλαμβανο-
μένου του ύπνου και της εγρήγορ-
σης.
Η θερμοκρασία του σώματος, η 
οποία εμπλέκεται στη ρύθμιση του 
κύκλου ύπνου / αφύπνισης, είναι 
υψηλότερη αργά το απόγευμα και 
νωρίς το βράδυ από ό, τι κατά τη 
διάρκεια του ύπνου. Ο κιρκαδικός 
κύκλος του μέσου ατόμου χαρακτη-
ρίζεται από μείωση της θερμοκρα-
σίας του σώματος το πολύ 0,5 βαθ-
μών την ώρα πριν από τον συνήθη 
χρόνο ύπνου. Στη συνέχεια αρχί-
ζει η θερμοκρασία να αυξάνεται, 
ενεργώντας ως ένα είδος σήματος 
αφύπνισης. Ο κύκλος θερμοκρα-
σίας οδηγεί τον κύκλο του ύπνου 
και αποτελεί βασικό παράγοντα για 
την επίτευξη γρήγορου και ποιοτι-
κού ύπνου.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο 
βέλτιστος χρόνος ενός μπάνιου 
για την μείωση της θερμοκρασίας 
του σώματος, προκειμένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα του ύπνου, 
είναι περίπου 90 λεπτά πριν πάτε 
για ύπνο. Ζεστά λουτρά και ντους 
διεγείρουν το θερμορυθμιστικό 
σύστημα του σώματος, προκα-
λώντας σημαντική αύξηση στην 
κυκλοφορία του αίματος -από 
τον εσωτερικό πυρήνα του σώμα-
τος στις περιφερειακές θέσεις των 
χεριών και των ποδιών-με αποτέλε-
σμα την αφαίρεση της θερμότητας 
του σώματος και τη μείωση της θερ-
μοκρασίας.
Επομένως, εάν τα λουτρά ληφθούν 
στο σωστό βιολογικό χρόνο, 1-2 
ώρες πριν τον ύπνο, θα βοηθήσουν 
στη φυσική κιρκαδική διαδικασία 
και θα αυξήσουν τις πιθανότητες όχι 
μόνο για γρήγορο αλλά και καλύ-
τερο ύπνο.

Πως θα 
βελτιώσετε τον 
ύπνο σας

Βρέθηκαν τα γονίδια που 
αυξάνουν το προσδόκιμο 
ζωής και τη γονιμότητα

Η ελληνική τροφή που 
θωρακίζει το έντερο και 
προστατεύει από την 
οστεοπόρωση

υγεία

Ανησυχία προκαλεί παγκοσμίως 
η αύξηση των ποσοστών της 
γονόρροιας, που το 2016 διαγνώ-
στηκε σε 87 εκατομμύρια άτομα. 
Μάλιστα, ανησυχητικό είναι και 
το γεγονός ότι αποτελεί το σεξου-
αλικώς μεταδιδόμενο νόσημα με 
την μεγαλύτερη ανθεκτικότητα 
στα αντιβιοτικά.
Οι ερευνητές ανά τον κόσμο 
προσπαθούν να αιτιολογήσουν 
την διαμορφωθείσα κατάσταση 
χωρίς ωστόσο προς το παρόν να 
έχουν καταλήξει κάπου.
Ο καθηγητής Christopher Fairley, 
διευθυντής της Κλινικής Σεξου-
αλικής Υγείας της Μελβούρνης, 
βάσει στοιχείων που παρουσί-
ασε πρόσφατα σε επιστημονική 
συνάντηση της Διεθνούς Εται-
ρείας για την Έρευνα των ΣΜΝ 
(International Society for Sexually 
Transmitted Disease Research) 

στο Βανκούβερ του Καναδά, ανα-
δεικνύει μια σημαντική και μέχρι 
πρότινος παραγνωρισμένη οδό 
μετάδοσης της βακτηριακής λοί-
μωξης, το φιλί, που εν μέρει αιτι-
ολογεί την υψηλή συχνότητα της 
γονόρροιας παγκοσμίως.
Ο ερευνητής και οι συνεργάτες 
του έθεσαν υπό ιατρική παρακο-
λούθηση για 12 μήνες παραπάνω 
από 3.600 άνδρες που έκαναν 
σεξ με άνδρες.
Αξιολογώντας αυτούς που ανέ-
φεραν ότι φιλούσαν μόνο τον 
σύντροφό τους, συγκρι-τικά 
με όσους έκαναν σεξ, οι ειδι-
κοί κατάφεραν να καθορίσουν 
ότι η μετάδοση της νόσου ήταν 
συχνότερη μεταξύ όσων φιλού-
σαν μόνο και όσο έκαναν σεξ και 
αντάλλασσαν φιλιά, συγκριτικά 
με όσους έκαναν μόνο σεξ χωρίς 
ανταλλαγή φιλιών.

Το φιλί ένοχο για το δεύτερο πιο 
συχνό σεξουαλικά μεταδιδόμενο 
νόσημα
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ιστορίες

5 σπουδαίοι Έλληνες που (στ’ αλήθεια) αφορίστηκαν

Ζ
ούμε σε παράξενη κοινωνία. Πολύ παράξενη. Αν 
το καλοσκεφτείς, είναι η ίδια κοινωνία που κα-
τηγορεί τους Αθηναίους που εκτελέσαν το Σω-
κράτη. Η ίδια κοινωνία που θαυμάζει τον Αρι-

στοφάνη και υμνεί τις κωμωδίες του. Κι η ίδια κοινωνία 
που χειροκροτούσε τους αφορισμούς και τ' αναθέματα 
όσων κάνανε στις μέρες της, το ίδιο που 'κανε "τότε" ο 
Σωκράτης κι ο Αριστοφάνης.
Σήμερα λοιπόν, σου 'χω μαζέψει εδώ από κάτω 5 
ανθρώπους που αφορίστηκαν. Γιατί; Γιατί ενώ δεν τα 
'βαλαν ποτέ με τη θρησκεία, με το Θεό και με την πίστη, 
τα βάλανε με τους ανθρώπους, με το παράλογο και με 
το ψέμα. Σήμερα λοιπόν, και οι 5 αυτοί είναι σπου-
δαίοι. Σωκράτηδες, Αριστοφάνηδες. Κι η εκκλησία (όχι 
ολόκληρη, προς Θεού! η κεφαλή της), κι η κοινωνία, 
συνεχίζουν τη δουλειά τους: Ψάχνουνε τους επόμενους 
σπουδαίους του αύριο, για να τους πετάξουν σήμερα 
από πάνω τους...
Υ.Γ. 1. Όχι, η λίστα δεν έχει Καζαντζάκη. Γιατί ο Καζα-
ντζάκης στην πραγματικότητα, δεν αφορίστηκε ποτέ!
Υ.Γ. 2. Οι αφορισμοί του 1820, έγιναν κάτω από τρομε-
ρές πιέσεις, για να γλυτώσει το φανάρι μια σφαγή. Προ-
φανώς δεν βρίσκονται εδώ μέσα.

Εμμανουήλ Ροΐδης
Στην περίπτωση του Ροΐδη, ίσως μου πεις: κατανοητό. 
Ντάξει, ξέρεις, "Πάπισσα Ιωάννα". Κι ωστόσο, αν το 
καλοσκεφτείς, γιατί κατανοητό; Ο συγγραφέας στην 
"Πάπισσά" του, τα βάζει μόνο με τον παραλογισμό, τις 
υπερβολές, τις αδικίες και τις δολοπλοκίες της εκκλη-

σίας. Και μάλιστα, ούτε καν της ορθόδοξης εκκλη-
σίας! Οπότε, ας το θέσω κάπως έτσι: Αν κάποιος με τα 
έργα του στρέφεται ενάντια στη δημοκρατία, μπορεί κι 
εκείνη να τον πετάξει απ' το σώμα της. Αν κάποιος όμως 
χτυπάει τα όργανα της δημοκρατίας, τους βουλευτές, 
τους υπουργούς που κοιτάνε την πάρτη τους αντί για το 
καλό του κόσμου, θα μπορούσες να τον πεις φασίστα; 
Με την ίδια λογική, πώς ονομάστηκε ο Ροΐδης "αναθε-
ματισμένος";
Στο τέλος-τέλος βέβαια, την καλύτερη απάντηση την 
έδωσε ο ίδιος στην αρχή της "Ιωάννας" του ("παίρνο-
ντας" δανεική τη φράση του Πασκάλ): "Υπάρχει μεγά λη 
διαφορά ανάμεσα στο να γελοιοποιεί κανείς τη θρη-
σκεία και στο να περιπαίζει εκείνους που τη βε βηλώ-
νουν με τις παράδοξες γνώμες τους".
Υ.Γ. Για την ακρίβεια του άρθρου, υπάρχουν ακόμη 
αμφιβολίες για το αν όντως επικυρώθηκε ο αφορι-
σμός του Ροΐδη. Η "Πάπισσα" απ' την άλλη, αφορίστηκε 
οπωσδήποτε!

Ανδρέας Λασκαράτος
Μια παρόμοια κατάσταση με το Ροΐδη, ήταν κι ο 

Λασκαράτος. Κι αυτός καυστικός, προκλητικός, σαρ-
καστικός, με τη δικιά του "Πάπισσα" να ονομάζεται: "Τα 
Μυστήρια της Κεφαλονιάς". Εκεί μέσα λοιπόν, καταπιά-
νεται με την πολιτική, την οικογένεια και τη θρησκεία. 
Οπότε, φαπ! Ανάθεμα κι ετούτος, και μάλιστα όχι ένα 
αλλά δύο! Πρώτα στην Κεφαλονιά, απ' την οποία κυνη-
γιέται και καταφεύγει στη Ζάκυνθο. Κι εκεί, αρπάζει 
ακόμα έναν. Η ιστορία του ωστόσο είχε "happy end". 
Λίγα χρόνια πριν πεθάνει, ο επίσκοπος Κεφαλονιάς 
λύνει τους αφορισμούς και τον αφήνει τον έρμο στην 
ησυχία του.

Ελευθέριος Βενιζέλος
Πριν κερδίσει για τα καλά την υστεροφημία του σπου-
δαίου πολιτικού άνδρα, ο Βενιζέλος υπήρξε για μια 
μεγάλη μερίδα Ελλήνων (κυρίως Αθηναίων!) ένας "προ-
δότης και πουλημένος τράγος". Λοιπόν, το 1916 ήταν 

ταραγμένη χρονιά. Η Ελλάδα των δύο κυβερνήσεων, 
ο βασιλιάς, ο Μεταξάς κι ο Βενιζέλος, σχημάτιζαν ένα 
γαϊτανάκι χωρίς σωστό και λάθος (παρότι μάλλον ο 
"Λευτέρης" είχε τη μερίδα του λέοντος στο δίκαιο). 
Όπως και να 'χει, σίγουρο είναι μονάχα ένα: Η εκκλη-
σία δεν είχε κανένα λόγο να πάρει θέση σ' αυτό. Πόσο 
μάλλον να αφορίσει το Βενιζέλο καλώντας κόσμο να 
ρίξει πέτρες στο ομοίομά του και εκφωνώντας κατάρες 
για: "...τα εξανθήματα του Ιώβ, το κήτος του Ιωνά, τη 
λέπρα του Ιεχωβά, το τρέμουλο των ψυχοραγούντων" 
και άλλα τέτοια γραφικούτσικα.

Θόδωρος Αγγελόπουλος
Κι αν για τους τρεις από πάνω, υπάρχει η δικαιολογία 
του... "έτσι κάνανε τότε", εδώ το πράγμα είναι για γέλια 

και για κλάματα: 1ον, γιατί συνέβη τη δεκαετία του '70, 
και 2ον, γιατί η ιστορία είναι από μόνη της ευτράπελο. 
Πάει που λες ο Αγγελόπουλος να γυρίσει το "Μετέ-
ωρο Βήμα του Πελαργού" στη Φλώρινα. Εκεί λοιπόν, 
ο μητροπολίτης (άγνωστο πώς!) κατάφερε να πάρει 
στα χέρια του το σενάριο. Το διάβασε, το βρήκε "αντε-
θνικό κι αντιχριστιανικό", πάει στον Αγγελόπουλο και 
του λέει: "Ταινία, πάπαλα". Ε, ο Θόδωρος δε μάσησε, κι 
ο μητροπολίτης... τον πέταξε! Αυτόν και ΟΛΟΥΣ όσους 
εργάστηκαν στην ταινία. Χριστιανικότατο...
(Παρεμπιπτόντως, σοβαρά τώρα, είνα αντιχριστιανικός 
ο "Πελαργός"; Μη Θεέ μ' χειρότερα...).

Νίκος Καλογερόπουλος
Ο Καλογερόπουλος του "Ρεμπέτικου", της "Λούφας 
και Παραλαγής", ο τελευταίος αριστοφανικός που 
μας απόμεινε μέχρι να βγάλουμε καινούριους, είναι 
μισός Λασκαράτος και μισός Αγγελόπουλος. Λασκαρά-
τος αφού έφαγε τ' ανάθεμά του για ένα θεατρικό έργο 
που τα 'βαζε με την εκκλησία και την τράπεζα. Κι Αγγε-
λόπουλος γιατί τσίμπησε κι έναν ομαδικό αφορισμό 
στο "Χριστός Ξανασταυρώνεται", όμοιο μ' εκείνον του 

"Πελαργού". Από τότε, όπως λέει: "Δεν πάω στην εκκλη-
σία. Αλλά με το Θεό μιλάω κάθε μέρα".
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απόψεις

Μαλάκας, Πληθυντικός: Μαλάκες, 
θηλυκό:  Μαλάκω
Τo ουσιαστικό  της λέξης: μαλακια 

Τ
ι εστί «μαλάκας»; 
Στα παλαιότερα ελληνικά η λέξη μαλακία  σήμαινε,  
«μαλακότητα», αλλά επίσης την αδυναμία, ασθέ-
νεια,  βλακεία, και ένα είδος εκθήλυνσης.

Στον Επιτάφιο του Περικλή του Θουκυδίδη υπάρχει η 
φράση «Φιλοκαλοῦμεν τε γὰρ μετ’ εὐτελείας καὶ φιλοσο-
φοῦμεν ἄνευ μαλακίας» (άνευ μαλθακότητας,  η νωθρότη-
τας τη απώλεια ενεργητικότητας).
Επίσης, στην ορθόδοξη εκκλησία στο κατά Ματθαίον 
Ευαγγέλιο αναφέρεται : «Και περιήγεν ο Ιησούς τας πόλεις 
πάσας και τας κώμας, διδάσκων εν ταις συναγωγαίς αυτών 
και κηρύσσων το ευαγγέλιον της βασιλείας και θεραπεύων 
πάσαν νόσον και πάσαν μαλακία». Δηλαδή στη περικοπή 
αυτή αντιδιαστέλλεται η σωματική «νόσος» από την 
Στα νεότερα χρόνια η λέξη «μαλακία» ταυτίσθηκε με την 
διανοητική ανεπάρκεια ή εγκεφαλική δυσλειτουργία, εξού 
και η φράση «μαλάκυνση εγκεφάλου». 
Σε κάποια στιγμή η σημασία της λέξης μαλακια μετατοπί-
στηκε  και ταυτίστηκε με την «αυνανιζόμενη»  γυναίκα και 
μετέπειτα  η λέξη  γενικεύτηκε να συμπεριλαμβάνει και 
τους άνδρες.
Ο μαλάκας πια δεν έχει φύλο. Ο μαλάκας που αναφέρουμε 
είναι απλά ο μαλάκας άνθρωπος. Στη ζωή υπάρχουν οι 
άνδρες, οι γυναίκες που είναι  μαλάκες. 
Η λέξη «Μαλακας» έχει καθιερωθεί πια στην Ελληνική 
γλώσσα και στη καθημερινότητα της Ελληνικής ζωής. Έτσι 
καταλήξαμε σε μια λέξη με άλλες έννοιες , μια λέξη θησαυ-
ρός! Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι καμιά γλώσσα του κόσμου 
δεν διαθέτει ανάλογη λέξη με την ελληνική λέξη «μαλά-
κας». Η Λέξη με τη μεταφορική χρήση της,  καθορίζει και 
καθορίζεται από το περιβάλλον της. Το ποιος τη λέει, το 
πώς τη λέει, και το γιατί τη λέει. Έννοια, που μπορεί να 
κάνει προκαλέσει τα πιο αντίθετα συναισθήματα και που 
μπορεί να μεταλλαχθεί από το ένα άκρο στο άλλο της εννοι-
ολογικής της γκάμας χωρίς την παραμικρή επεξήγηση. 
Προφανώς υπάρχει  μια άτυπη μυστική συμφωνία των νεο-
ελλήνων, με βάση την οποία ξέρουν σαφώς πότε και πώς να 
την χρησιμοποιούν, αλλά και να την αποδέχονται ως προ-
σωπικό τους χαρακτηρισμό. Πάντως δεν γεννάται αμφιβο-
λία ότι η λέξη «μαλάκας» αποτελεί το βασικό χαρακτηρι-
στικό  της μοντέρνας ελληνικής κοινωνίας, που πολλοί τη 
χαρακτηρίζουν «σκέτη μαλακία». 
Ο μαλάκας δε χρειάζεται σπουδές, χαρτιά ή ταυτότητα. Τον 
αναγνωρίζουν παντού με το πρώτο. 
Όλοι οι Νεοέλληνες είναι μαλάκες αν και εφόσον τους θεω-
ρούν μαλάκες οι άλλοι!
Οι  μαλακες είναι κατηγορία ανθρώπων προς αποφυγή. Ο 
μαλακας  είναι μια ανεξάντλητη κατηγορία ανθρώπων.
Λόγω της ευρείας χρήσης στο καθημερινό λεξιλόγιο έχει 
πολλά παράγωγα σύνθετα, υποκοριστικά και μεγεθυντικά.  
Σήμερα αποτελεί προσφώνηση, αναφέρεται σ αυτόν που 
πληγώνει, προσβάλλει, κοροϊδεύει, η εκμεταλλεύεται. 
Η χρήση της λέξης είναι ποικίλη  ανάλογα με τη περίπτωση 
έτσι μπορεί να σημαίνει απλά dude, mate,  jerk, or asshole .
Επίσης χαρακτηρίζει τον ενοχλητικό, αγενή, υπερόπτης 

που δεν έχει συναίσθηση, ο ίδιος νοιώθει καλά με τις πρά-
ξεις του, μα ενοχλεί τους άλλους με την συμπεριφορά του
Λογικά κάποτε υπήρχε κάποτε ένας μαλακας όπως και ένας 
άνθρωπος. Μετά άρχισε η ταχύτατη αναπαραγωγή τους.  
όχι όμως με την κλασσική μορφή αναπαραγωγής να βγαί-
νει ο ένας μαλακας απ την κοιλιά ενός άλλου μαλάκα αλλά 
από συμπεριφορές που αναπαράγονται, υιοθετούνται, 
και αντιγράφονται. Υπ’ αυτή την έννοια ο μαλάκας δημι-
ούργησε ολόκληρη σχολή! Και φυσικά σήμερα  το είδος 
ανθίζει!
Μαλάκες θα βρούμε παντού. Σε κάθε φάση της κοινωνικής 
μας ζωής. Στη δουλειά είναι εκείνος που  προκαλεί προβλή-
ματα, στο σουπερμάρκετ είναι εκείνος που μιλαει αγενώς 
στην ταμία, στην τράπεζα είναι εκείνος που προσπαθεί να 
σου πάρει τη σειρά.
Το δράμα, όμως, είναι οι μαλάκες των ανθρωπίνων σχέ-

σεων. Μαλάκες είναι όλοι εκείνοι που κρύβονται πίσω από 
κλισέ - ατάκες.  «θέλω χρόνο να βρω τον εαυτό μου»,  «αξί-
ζεις κάτι καλύτερο»,  οι φαφλατάδες   τα ψώνια, οι ψεύτες…
Το βασικότερο χαρακτηριστικό του μαλακα είναι ότι δεν 
αλλάζει. Ο μαλάκας παραμένει  παντού και πάντα  μαλά-
κας. Κι αν το μυριστείς ότι κάποιος είναι μαλάκας και εξα-
φανιστείς, αυτός θα είναι μαλάκας κάπου αλλού με κάποιον 
άλλο, στην επόμενη ευκαιρία που θα του δοθεί. Αξία στα-
θερή ο μαλάκας, μια Μετοχή που δεν πέφτει !
Κατά κανόνα, ο μαλάκας προκαλεί απογοήτευση, θυμό, 
οργή πόνο στους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρέ-
φεται. Δεν υπάρχει ερωτική «σταδιοδρομία» χωρίς έναν 
μαλάκα να την έχει προσυπογράψει. Σε κάθε ερωτική ζωή 
οι περαστικοί μαλάκες και μαλακισμένες  είναι γεγονός που 
αρκετές φορές επαναλαμβάνεται.
Ο κάθε μαλάκας είναι ένα απλό και ακίνδυνο για τον εαυτό 
του ανθρωπάκι.  Όταν όμως έρθει σ’ επαφή με συναί-
σθημα άλλου ανθρώπου, τότε προκαλείται χημική αντί-
δραση επικίνδυνη . Όπως το τσιμέντο που είναι μια απλή 
σκόνη και μόνο όταν έρθει σε επαφή με το νερό προκα-
λεί χημική αντίδραση και πήζει και σκληραίνει, έτσι και ο 
μαλάκας σε σχέση προκαλεί χημικές αντιδράσεις και προ-
βλήματα . 
 Ο κάθε μαλάκας είναι ερωτευμένος με τον εαυτό του και 
προπαντός με τη νοημοσύνη του.
Αν στερέψει η μαλακία, ο μαλάκας παραμένει. Ο μαλακας 

δεν αλλάζει 
Αν η μαλακία ήταν άθλημα ο τάδε θα ήταν χρυσός Ολυμπι-
ονίκης!
Να μερικές εκφράσεις που θα τις αναγνωρίσετε αμέσως 
«Μα πόσο μαλάκας είσαι; 
«Κοίτα ένα μαλάκα» 
«Έλεος ρε μαλάκα»
 «Είσαι και πολύ μαλάκω»! 
«Μη γίνεσαι μαλάκας. (Don’t be an asshole)
«Ξύπνα, μαλάκα» (πράξε πιο έξυπνα. )
«Την έκανε πάλι ο μαλάκας!» (Ο μαλακας ξαναχτυπά) 
«Είμαι ο μαλάκας της υπόθεσης» (κάποιος έχει το ρόλο του 
μαλακα πάντα).
«Μια ζωή μαλακας» (καμιά φορά αυτό είναι τίμια εξομο-
λόγηση) . 
Μερικοί είναι παραπάνω από μαλακες όπως αποδεικνύ-
ουν οι εκφράσεις 
 «Είσαι ένας μαλάκας και μισός» 
«Μαλάκας στο τετράγωνο». 
«Μαλάκας με πατέντα». 
 «Μαλάκας με βούλα». 
«Μαλάκας με Μ κεφαλαίο». 
«Πολλά κιλά μαλάκας»
« Mαλάκας με δίπλωμα»
«Είσαι πιο μαλάκας κι απ' τον μαλάκα»
«Μαλάκας με περικεφαλαία» (σημαίνει φαίνεσαι και καθέ-
νας μπορεί να σε δει.)
«Με πιάσανε μαλάκα» (με εκμεταλλευτήκαν) 
«Πας καλά ρε μαλάκα;» (Τι βλακείες κανείς δεν σκέπτεσαι 
σωστά).
 «Ρε τον μαλάκα». (Απογοήτευση για πράξεις του μαλακα) 
«Τι να πει κανείς, είναι σκέτος μαλάκας». (Δικαιολογία 
συμπεριφοράς λογά μαλακιας.)
«Τον έφαγε η μαλακια» (η ζωή του καταναλώνεται από 
συνεχείς μαλακιες! )
«Η μαλακία πάει σύννεφο»  (Η μαλακια καλύπτει σαν σύν-
νεφο τον Ήλιο υπερισχύει της σοφίας)
«Τον χτύπησε η μαλακία στο κεφάλι» (είχε εγκεφαλικό απ 
τις άλλες μαλακιες ).
Υπάρχουν και θετικές εκφράσεις για το μαλακα  
«Που σε ρε μαλάκα;» (που είσαι φιλέ μου ?)
«Όχι ρε μαλάκα!» (συμβουλευτικά όχι φίλε μου μη το 
κανείς)  
Υπάρχουν επίσης συνηρημένες λέξεις και άλλα παράγωγα 
της λέξης μαλακας τα οποία σημαίνουν βασικά το ίδιο 
πράγμα της αρχικής λέξης.
Aρχιμαλάκας, χοντρομαλάκας , αρχοντομαλάκας, σκατομα-
λάκας , μαλακόφατσα, μαλακοκεφτές, Μαλακομπούκωμα, 
Μαλακοκαύλης, μαλακοβιόλης ,  μαλακιστήρι, μαλακισμέ-
νος / η,  μαλακούλης, Μαλακολόι, και μαλακάκος (μικρής 
ολκής μαλακας!)
Σε τοπικές διαλέκτους υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη 
λέξη μαλακας και στη καθομιλουμένη, αναφέρονται και  
αυτές οι αντίστοιχες λέξεις: μινάρας – μιναδόρος, ψωλοκο-
πάνας , παπάρας.
Τι να πει κανείς περισσότερο απ όσα είπα ήδη? 
Βλέπετε  Την μαλακία πολλοί αγάπησαν, τον μαλάκα 
ουδείς!
Εις την επόμενη έκδοση τα σπουδαία!

Ο περίφημος και γνωστός μαλακας !
Ο μαλάκας δεν αλλάζει με τίποτα παραμένει πάντα μαλάκας
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T
a τελευταία 10 χρόνια παρακολουθώ και καλύπτω 
για την HELLAS NEWS το ετήσιο καλοκαιρινό τριήμε-
ρο φεστιβάλ της κοινότητας του Προφήτη Ηλία στο 
Mississauga. Και φέτος, λοιπόν, όλη η κοινότητα επί 

ποδός από τον ιερετικό προϊστάμενο, π. Θεολόγο Δράκο, τον 
αεικίνητο πρόεδρο, κ. Τέρυ Θαρρένο, τον κ. Γιώργο Κολιτσό-

πουλο, την κα Φρήνη Ντι Μάσο, το Διοικητικό Συμβούλιο ως 
τους εθελοντές. Όλοι μα όλοι έτρεχαν για να κάνουν όλο τον 
κόσμο να αισθανθεί σαν το σπίτι τους και τα ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΜΙΑ 
ΧΑΡΑ. Τα αρνιά και τα κοντοσούβλια «αναστέναξαν». Η μπύ-
ρα έρεε άφθονη, ενώ το φραπεδάκι έκανε θραύση. Η μοναδι-
κή κα Τζούλι από το Opa-Cized ξεσήκωσε τους πάντες στους 

ρυθμούς της κι όλοι από 5 ετών έως… 105 χόρεψαν μαζί της.
Παρά το γεγονός πως ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος φέτος, 
ο κόσμος πιστός στο ραντεβού του ήρθε, υποστήριξε και 
διασκέδασε. Η ελληνική οικογένεια, αλλά και δεκάδες ξένοι 
πέρασαν ένα αξέχαστο τριήμερο. ΜΠΡΑΒΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟ-
ΝΟΥ !

…ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ 
ΗΛΙΑ ΣΤΗΝ MISSISSAUGA... ΚΕΦΙ, ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟ 

ΦΑΓΗΤΟ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Το OLA BAND είχε αναλάβει την live διασκέδαση του κόσμου

Η παρέα Καλομοίρη και Μανιάτη

Ο π. Θεολόγος Δράκος καμαρώνει από την σκηνή για το κέφι στην «πίστα»

Ο πρόεδρος Τέρυ Θαρρένος με τα χορευτικό συγκρότημα του Προφήτη Ηλία (κι αυτοί είναι μόνο οι μισοί)

Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος τέλεσε την λειτουργία την 
ημέρα της εορτής του Προφήτη Ηλία

Η Τζούλια από το «OPA-Cize» ξεσήκωσε το πλήθος
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Για άλλη μια χρονιά, ο κόσμος 
ετίμησε και ξεφάντωσε στο τριήμερο 

Το κέφι ξεκίνησε με τις μουσικές επιλογές 
του Dj Βίκτωρα Ζάικου

Ο κ. Δημήτρης Αναστασιάδης με τον π. Θεολόγο Δράκο και τον κ. 
Γιώργο Κολλιτσόπουλο

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον νέο προπονητή των 
Brampton Beasts, κ. Σπύρο Αναστασιάδη και τον π. 

Θεολόγο Δράκο

Είναι ωραίο να βλέπεις μικρούς και μεγάλους 
να βοηθούν στα ελληνικά φεστιβάλ

Οι κυρίες Βίκυ Κοντονικόλας και Ρούλα 
Θωματάκη

Ο π. Θεολόγος Δράκος με τον πρόεδρο κ. Τέρυ Θαρρένο, την κα Φρήνη Ντι Μάσο, τον 
κ. Γιώργο Κολιτσόπουλος και τον κ. Κωνσταντίνο Κοντολούρη

Η αξιαγάπητη κυρία της φωτογραφίας 
φρόντιζε για την εκκλησία το απόγευμα 

της Κυριακής

Περίπτερο στο φεστιβάλ είχε και η ομάδα χόκεϋ
Brampton Beast

Ο Πρόεδρος κ. Τέρρυ Θαρρένος με τον π. Θεολόγο Δράκο 
και τον κ. Σπύρο Αναστασιάδη
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φεστιβάλ της Κοινότητας του Προφήτη Ηλία!!! 
Και του χρόνου!!!

Ο νέος προπονητής των Brampton 
Beasts, κ. Σπύρος ΑνάσταςΗ παρέα της οικογένειας Ζάικου

Ο κ. Στυλιανός Μαλέτσας με την αξιαγάπητη 
κόρη του

Ο γνωστός επιτυχημένος επιχειρηματίας του 
Magic White, κ. Δημήτρης Αναστασιάδης 

ποζάρει με τη μασκότ των Brampton Beasts

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον πρόεδρο της 
Παμμακεδονικής, κ. Γιώργο Παπαδάκη Η Άντζι Ζουμπουλάκη στο περίπτερο με τα προϊόντα της Το περίπτερο από το Greek World

Ο νέος προπονητής των Brampton Beasts, κ. 
Σπύρος Αναστασιάδης, με τον πατέρα του, 
γνωστό επιχειρηματία του Magic White, κ. 

Δημήτρη Αναστασιάδη
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Τέσσερις νέοι κληρικοί 
στην Αρχιεπισκοπή 

Καναδά

Η 
Ι. Αρχιεπισκοπή Καναδά ανακοινώνει με πολλή χαρά και δοξολογία στον Θεό, τις κά-

τωθι χειροτονίες κληρικών της:

 Γεώργιος Κοντογιωργάκης, ετών 28, πτυχιούχος της Θεολογικής μας Ακαδημίας, 

εκάρη μοναχός και έλαβε το όνομα Νικόδημος. Tην 30η Απριλίου 2019, χειροτονή-

θηκε Διάκονος στον Ι. Ναό Αγ. Νικολάου, Laval, Quebec. Την 16η Μαϊου 2019, χειροτονήθηκε Πρε-

σβύτερος στον Ι. Ναό Τιμίου Σταυρού, Laval, Quebec. Άξιος!

 Μιχαήλ Χριστοδημητρόπουλος, ετών 39, πρωτοετής φοιτητής της Θεολογικής μας Ακαδημίας, 

εκάρη μοναχός και έλαβε το όνομα Βενέδικτος. Την 18η Μαϊου 2019, χειροτονήθηκε Διάκονος στον 

Ι. Ναό Αγ. Γεωργίου, Montreal, Quebec. Την 4η Ιουνίου 2019, χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος στον Ι. 

Ναό Αγίου Γεωργίου, Montreal, Quebec. Άξιος! 

Θωμάς Sandberg, ετών 35, έγγαμος, τεταρτοετής φοιτητής της Θεολογικής μας Ακαδημίας. Την 5η 

Ιουλίου 2019, χειροτονήθηκε Διάκονος στον Ι.Ναό Αγ. Δημητρίου, Winnipeg, Manitoba. Άξιος! 

Κωνσταντίνος Τσιάλτας, έγγαμος, πατήρ ενός τέκνου, ετών 39, πτυχιούχος της Θεολογικής μας 

Ακαδημίας. Την 20η Ιουλίου 2019, χειροτονήθηκε Διάκονος στον Ι. Ναό Προφήτου Ηλιού, 

Mississauga, Ontario. Άξιος! 

Η Ιερά μας Αρχιεπισκοπή είναι πανευτυχής για την απόκτηση των νέων αυτών κληρικών, οι οποίοι 

υπόσχονται πολλά για την Ορθόδοξη Εκκλησία στον Καναδά.

 Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος δοξολογεί τον Τρισάγιο Θεό για την μεγάλη αυτή ευλογία των νέων κλη-

ρικών. Συγχαίρει τους ιδίους και τους εύχεται καλή επιτυχία σε όλα. Ευχαριστεί τις οικογένειές τους.
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Συνάντηση του 
Αρχιεπισκόπου Αμερική με 
τον Γερουσιαστή SCHUMER

Οι δυό τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά την ενθρόνηση του 
Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής στην Νέα Υόρκη. Σκοπός της 
συνάντησης αυτής δεν ήταν άλλος από το ότι ο Γερουσιαστής θέλησε να 
συγχαρεί από κοντά τον Αρχιεπίσκοπο και να του ευχηθεί καλή τύχη στο 
νέο του έργο.
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

Μέσα από τις φωτογραφίες της στήλης αυτής κάθε εβδομάδα 
 θα ταξιδεύουμε τον χρόνο πίσω, θυμίζοντας την κουλτούρα 
  που μπορεί να χαρακτίρισε πολλούς από εμάς, με όρεξη και χιούμορ...

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

Αγγειοπλάστης το 1950 στην Σύρο. Μάλιστα στην λεζάντα 
αναγράφει πως το συγκεκριμένο μαγαζί ήταν από τα 

σημαντικότερα του νησιού καθώς όλοι προμηθεύοντας από εκεί τις 
κανάτες τους

Ο ποιητής Κ.Παλαμάς και η Α.Ρέσσου στα σκαλιά του 
ξενοδοχείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ» Λουτρών Αιδηψού Ο καλλιτέχνης Γιολδάσης φωτογραφίζει τον Άρη Βελουχιώτη και 

φωτογραφίζεται από το Σπύρο Μελετζή

Στρατιώτες στην Αθήνα του 1880
Λεωφορείο με κατεύθυνση προς το Μαρούσι

Στη Νέα Ιωνία το 1924

Ο Αλέκος Τζανετάκος με την Ρένα Βλαχοπούλου 

Σταθμός τραίνου στο Μοναστηράκι όπου το παραδοσιακό 
«παντρεύεται» με το μοντέρνο το 1900

Δεν υπάρχει ποια αυτή η δουλειά καθώς πλέον τα φώτα στους 
δρόμους ανοιγούν αυτόματα. Συγκεκριμένα τότε υπήρχαν 
τουλάχιστον πέντε άτομα ανά τετράγωνο που άναβαν την 

φωτιά στα φανάρια ώστε το βράδυ να υπάρχει φως

Η Ελλάδα του 1862 όπως δεν την έχετε ξαναδεί μέσα από 
φωτογραφίες του Πρίγκηπα της Ουαλίας
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KOINOTHTA ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, ΑΝΝΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
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Ή
μασταν και φέτος στο πρώτο τριήμερο του 30ού 
φεστιβάλ της κοινότητος του Αγίου Παντελεήμο-
νος, Άννης και Παρασκευής και πάλι η ίδια εξακρί-
βωση… παρόλη την νεροποντή. Εκατοντάδες Έλ-

ληνες, Ελληνίδες και ξένοι ήρθαν με τα παιδιά τους και τίμη-
σαν το φεστιβάλ τρώγοντας εξαιρετικό φαγητό, στην κυριο-
λεξία σπιτικό. Χόρεψαν με την υπέροχη ορχήστρα του Γιάννη 
Τσιφλικλή και το κυριότερο και πιο συναρπαστικό ήταν να 
βλέπεις δεκάδες νέων να χορεύουν αγκαλιασμένοι στην βρο-
χή τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Τι πιο όμορφο! 

Πόσα θα έχουν να διηγηθούν τα παιδιά αυτά στα δικά τους. 
Και θα το φωνάζω για πάντα: Προσπαθήστε όλοι οι γονείς 
με «πολιτική» όχι νταηλίκι να μάθετε τα παιδιά σας και τα 
εγγόνια σας όλες τις ομορφιές της ελληνικής μας παράδο-
σης, γιατί που αλλού θα τα μάθουν; Όταν συναντιούνται 
και συνανστρέφονται με άλλα ελληνόπουλα  στις εκδηλώ-
σεις των εκκλησιών και συλλόγων. Θέλω να πιστεύω ότι εάν 
θέλουμε  να λεγόμαστε σωστοί γονείς , γιαγιάδες και παπ-
πούδες πρέπει να αφιερώνουμε χρόνο για αυτή τη μετα-
λαμπάδευση, ώστε κάποια στιγμή που θα πιάσουν τόπο οι 

παραινέσεις και θα δούμε αποτελέσματα να αισθανόμαστε 
υπερηφάνεια για τα βλαστάρια μας.
Εύχομαι και το επόμενο Σαββατοκύριακο ο Θεός να βοη-
θήσει να έχουμε καλό καιρό και να πάμε όλοι να βοηθή-
σουμε αυτήν την προσπάθεια της κοινότητας του Αγ, Παντε-
λεήμονα, ώστε να επιβραβεύονται και οι προσπάθειες όλων 
αυτών των εθελοντών που εργάζονται ώρες για την διορ-
γάνωση των μεγάλων εκδηλώσεων. Μπράβο αδέλφια, σε 
όλους εσάς που άμεσα ή έμμεσα βοηθάτε κι αυτή τη χρονιά! 
Και του χρόνου.

Παρουσιάστηκαν οι νέες στολές του χορευτικού συγκροτήματος κι 
ήταν πραγματικά υπέροχες

Η οικογένεια του π. Οδυσσέα Δρόσσου με τον πρόεδρο του 
Ι.Ν, κ. Γιάννη Ψύχο

Εξαιρετικός χορός κι από τα μεγαλύτερα παιδιά του χορευτικό συγκροτήματος

Εντυπωσιακό χορευτικό που καταχειροκροτήθηκε Η Δήμητρα Καχριμανίδη συνόδευσε την ορχήστρα ΠΑΡΕΑ

Τα εντυπωσιακά «Πιτσιρίκια»
Απίστευτο ζεϊμπέκικο από τον πιτσιρικά. Τον είδαμε και 

πέρυσι και κάθε χρόνο γίνεται καλύτερος 
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ΧΑΡΗ ΣΤΟΝ ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ 
π. ΟΔΥΣΣΕΑ ΔΡΟΣΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

Κανέναν δεν πτόησε η βροχή !

Η ορχήστρα ΠΑΡΕΑ με την Δήμητρα Καχριμανίδη

Η παρέα του ζεύγους Αβραάμ

Η οικογένεια Τριανταφυλλίδη
H κα Βούλα Καλογεράς 

με την εγγονή της

Η αξιαγάπητη οικογένεια του κ. Παπαγιάννη από το Kariba Foods

Η κα Ελένη Βρετάνου με το ζεύγος Βαρδάκα και Λούκας

Ο π. Οδυσσέας Δρόσσος με τον κ. Θανάση Κουρτέση

Η κα Ειρήνη Κίτσιος-Σιδέρη 
με την κόρη της Νομική
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΥ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ 
ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟ 30ό!!!

Ο π. Οδυσσέας Δρόσσος με τον γιο του

Τα εντυπωσιακά «Πιτσιρίκια»

Ο π. Οδυσσέας Δρόσσος με την κα Μαντζιούρα, την 
Χριστιάνα Κιέσκου, το γιό του και τον κ. Νίκο 

Καραγεωργίου

Ο κ. Μιχαλόπουλος με τον κ. Καραγεωργίου

Οι δασκάλες του χορευτικού είχαν 
ετοιμάσει εντυπωσιακά χορευτικά με τους 

μικρούς και τους μεγάλους
Ο κ. Νίκος Καραγεωργίου με την κα 

Καλυψώ Λιούτας

Ο πρόεδρος του Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος, 
Άννης και Παρασκευής, κ. Γιάννης Ψύχος με 

τον κ. Τομ Κωτσόπουλο Ο Τάσσος Μιχαλόπουλος με την παρέα του δεν λείπει ποτέ από το φεστιβάλ

Η οικογένεια Βελούδος

Ο Πέτρος Zacharia μαζί με τις κυρίες Χρυσαυγή Χρηστίδης 
και Μαρία Τσουρούνης που ετοίμαζαν του λουκουμάδες

Η κα Φραϊδάκη και η κα Θειακού
 στο ουζερί του φεστιβάλ
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30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΝΟΜΑ 
π. ΟΔΥΣΣΕΑ ΔΡΟΣΣΟ ΚΙ ΑΕΙΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΤΙΜΙΟ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Γλυκύτατα παιδάκια όλων των ηλικιών 
ζέσταναν ακόμη περισσότερο την 

ατμόσφαιρα στο φεστιβάλ Η κα Ματίνα Μούτσος και η κα Ellen Mutrhead
Η κα Άντζελα Λεβέντη πάντα 

με το χαμόγελο 

Υπήρχε και γευστικότατο αρνί στη σούβλα 

Φυσικά υπήρχαν λαχταριστά σουβλάκια Ο κ. Βελούδος και ο κ. Κωτσόπουλος

Ο κ. Νίκος Καραγεωργίου στην κουζίνα με τους ακούραστους εθελοντές που παρά τη 
ζέστη δουλεύουν για να στεφθεί με επιτυχία ακόμη ένα ελληνικό φεστιβάλ

Η πρόεδρος της Φιλοπτώχου του Ι.Ν. 
του Αγ. Παντελεήμονος, Άννης και 

Παρασκευής, κα Νίκη Βάνγκου όπως 
πάντα κεφάτη εξυπηρετεί τον κόσμο

Ο κ. Σπανογιάννης, ο κ. Λάζος και ο κ. Αντώνης στην 
δεύτερη είσοδο του φεστιβάλ

Οι δεσποινίδες Άντζελα Βάνγκου κι 
Έλενα Καστανά

Όπως πάντα ο κ. Δημητρακόπουλος περιφρουρεί 
μαζί με άλλους αστυνομικούς το φεστιβάλ του 

Αγ. Παντελεήμονα

Το περίπτερο του Greek World

Ο κ. Τάσσος Μιχαλόπουλος με τον κ. 
Θανάση Κουρτέση

Η κα Ψύχου, η κα Κουτσουγερά και τον ζεύγος 
Κωνσταντάκος στην είσοδο πάντα με χαμογέλο υποδέχεται 

τον κόσμο
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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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Γ
ια άλλη μία χρονιά η Κυπριακή Κοινότητα Τορόντο τίμη-
σε την μνήμη των αδικοχαμένων αδελφών της και των α-
γνοουμένων από την τουρκική θηριωδία που ακόμη (και 
για πολύ ακόμη) συγκλονίζει το νησί της Αφροδίτης. 45 

ολόκληρα χρόνια πέρασαν και μερικές ψυχές δεν έχουν βρεθεί 
ακόμη. Έτσι, λοιπόν, η Κυπριακή Κοινότητα μαζί με τον Ύπατο 
Αρμοστή, κ. Βασίλειο Φιλίππου, φρόντισε να υπενθυμίσει και 
να τιμήσει την μνήμη αυτών στην επιμνημόσυνη δέηση που τε-

λέστηκε από τον π. Φιλίππου στον Ιερό Ναό της Μεταμόρφωσης 
του Σωτήρος. 
Στην συνέχεια, όπως θα δείτε και στο φωτογραφικό ρεπορτάζ, 
ακολούθησε μια δεξίωση στην αίθουσα της κυπριακής κοινότη-
τος όπου ο Ύπατος Αρμοστής, φρόντισε να ευχαριστήσει όλους 
όσους έδωσαν το παρών και να συγκινήσει με τον πατριωτικό 
του λόγο. Εξίσου συγκινητικός ήταν και ο Δημοτικός Σύμβουλος 
του Σκάρμπορο, κ. Δημήτρης Καρύγιαννης. Ο πανταχού παρών 

φιλέλληνας Βουλευτής, κ. Άρης Μπαμπικιάν βρέθηκε κι εκείνος 
εκεί δηλώνοντας θερμά την συμπαράσταση του. Ως Αρμένιος ο 
κ. Μπαμπικιάν έχει ζήσει κι αυτός μία ακόμη τουρκική θηριωδία 
και συμμερίζεται τα όσα έχουν περάσει τα  αδέλφια στην Κύπρο.
Πάντως θα πρέπει να πούμε τα θερμά συγχαρητήρια μας στην 
κα Ειρήνη Ραμφάλη, πρόεδρο της Κυπριακής Κοινοτήτας και στα 
μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου που για ακόμη μία φορά 
ήταν άψογοι στην διοργάνωση και στην εξυπηρέτηση τους. 

Ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στον 
Καναδά, κ. Βασίλειος Φιλίππου στην ομιλία 

του μετά τη λειτουργία στον Ι.Ν. της 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Ο π. Φιλίππου στην λειτουργία στον Ι.Ν. της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος

Διακρίνονται οι κ. Νικολάου, κα Αμυγδαλίδη, κ. Χατζηγιάννης, κα 
Ραμφάλη και ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στον Καναδά, κ. 

Βασίλειος Φιλίππου με την σύζυγο του

Ο ‘Υπατος Αρμοστής της Κύπρου στον 
Καναδά, κ. Βασίλειος Φιλίππου

Ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Προξενείου 
στο Τορόντο, κ. Θεόδωρος Πατρινός

Ο κ. Γιώργος τραγούδησε και συγκίνησε 
άλλη μία φορά Από το ΠΣΕΚΑ ο κ. Σωτήριος Νικολάου

Η πρόεδρος της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας, κα Χριστίνα Αμυγδαλίδη

Ο πανταχού παρών φιλέλληνας 
βουλευτής, κ. Άρης Μπαμπικιάν

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης 
Καρύγιαννης

Η πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας, 
κ. Ειρήνη Ραμφάλη

Η Στέισι Ζάικος τραγούδησε τους 
εθνικούς ύμνουςΟ κ. Χατζηγιάννης συντόνιζε τις ομιλίες

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

45 Χρόνια Τουρκικής θηριωδίας και παράνομης κατοχής
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Ο κ. Κουρτέσης, ο κ. Καρύγιαννης, η κα Ραμφάλη 
και ο κ. Μπαμπικιάν

Από τα αριστέρα ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης Καρύγιαννης, ο π. Φιλίππου, ο Βουλευτής κ. 
Άρης Μπαμπικιάν, ο Ύπατος Αρμοστής, κ. Βασίλειος Φιλίππου, ο κ. Νίκος Λαγούδης πρώην πρόεδρος 

και αεικίνητο μέλος του Συμβουλίου της Κυπριακής Κοινότητας και η κα Κλείω Μεταξάκη 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης 
Καρύγιαννης με τον Βουλευτή, κ. Άρη 

Μπαμπικιάν

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης 
Καρύγιαννης, με τον Ύπατο Αρμοστή, κ. Βασίλειο 

Φιλίππου

Από τα αριστερά ο π. Φιλίππου με την πρεσβυτέρα του, η πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας, κα 
Ειρήνη Ραμφάλη, ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στον Καναδά, κ. Βασίλειος Φιλίππου, με την σύζυγο 

του, ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Προξενείου στο Τορόντο, κ. Θεόδωρος Πατρινός, η πρόεδρος της 
Κυπριακής Ομοσπονδίας, κα Χριστίνα Αμυγδαλίδη και ο κ. Νικολάου από τον οργανισμό του ΠΣΕΚΑ

Ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στον Καναδά, κ. 
Βασίλειος Φιλίππου, με τον πρόεδρο της Ελληνικής 

Κοινότητας Τορόντο, κ. Αντώνης Αρτεμάκης

Η Πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας, κα Ειρήνη Ραμφάλη με τον Πρόεδρο της Κ.Κ. Τ. Γιάννης  
Γεωργίου,  τον κ. Νίκο Χατζηγιάννη, την κα Μαίρη Χατζηγιάννη και την κα Άντρη Γεωργίου 

Ο κ. Παναγιωτίδης και ο κ. Κουρτέσης

Η κα Κουρτεσιώτη και η κα Χέντη

Ο αγώνας συνεχίζεται.
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Τ
ο Συμβούλιο του  LCBO αναγνώρισε την καθυστέρηση στην διανομή των ποτών ως 
απόρροια των άδειων καταστημάτων του και ανακοίνωσε πως το θέμα θα έχει διευ-
θετηθεί ως το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πάρα τη συγγνώμη της κρατικής υπηρεσία 
για αυτό το πρόβλημα η Ένωση των Εργαζομένων θεωρεί πως ο στόχος αυτός δεν 

είναι ρεαλιστικός. Η κρατική υπηρεσία δήλωσε στο ύψος της διαταραχής, 240 καταστήματα 
επηρεάστηκαν από τις καθυστερήσεις παράδοσης, αλλά αυτό έχει πλέον μειωθεί σε 15 κα-
ταστήματα. «Είναι η ειλικρινής ελπίδα μας ότι οι αγοραστές της LCBO αντιμετωπίζουν τα α-
ναμενόμενα επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών καθώς συνεχίζουμε να ξαναρχίσουμε τις κανο-
νικές λειτουργίες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος George Soleas σε δήλωση την Τετάρτη. 
Ο οργανισμός δήλωσε ότι βρίσκεται σε τακτική επαφή με προμηθευτές και χονδρεμπόρους 
καθώς και με τους εργαζόμενους που εκπροσωπούνται από την Ένωση υπαλλήλων δημοσί-
ων υπηρεσιών του Οντάριο σχετικά με τα τρέχοντα θέματα. 

Ο 
Καμ Μακλίοντ, 19 ετών και ο 
Μπράιερ Σεγκέλσκι, 18 ετών, α-
γνοούνται από τις 19 Ιουλίου. Δύο 
νεαροί Καναδοί, που αρχικά θεω-

ρούνταν αγνοούμενοι στον βόρειο Καναδά, 
είναι πλέον ύποπτοι για τη δολοφονία ενός 
Αυστραλού τουρίστα και της Αμερικανίδας 
φίλης του, όπως κι ενός αγνώστων στοιχεί-
ων άνδρα, το πτώμα του οποίου βρέθηκε 
κοντά στο φλεγόμενο εγκαταλελειμμένο αυ-
τοκίνητο των αγοριών, ανακοίνωσε σήμε-
ρα η αστυνομία. Ο Λούκας Φάουλερ, ηλι-
κίας 23 ετών, υπήκοος Αυστραλίας και γιος 
ενός διοικητή αστυνομίας της Αυστραλίας  
και η Τσάινα Ντίζ, 24 ετών, από το Σάρλοτ της 
Βόρειας Καρολίνας, βρέθηκαν νεκροί από 
σφαίρες την 15η Ιουλίου σε έναν αυτοκινη-
τόδρομο στο βόρειο τμήμα της Βρετανικής 

Κολομβίας. Ο Καμ Μακλίοντ, 19 ετών και 
ο Μπράιερ Σεγκέλσκι, 18 ετών, αγνοούνται 
από τις 19 Ιουλίου. Το αυτοκίνητό τους είχε 
βρεθεί, τυλιγμένο στις φλόγες, σε απόσταση 
500 χλμ από την περιοχή που εντοπίστηκαν 
τα πτώματα του ζευγαριού, κοντά στο Ντιζ 
Λέικ, στη Βρετανική Κολομβία. Η αστυνομία 
προσπαθεί να ταυτοποιήσει το πτώμα ενός 
άνδρα που βρέθηκε σε απόσταση 2 χλμ από 
το όχημα των δύο εφήβων. Δεν είναι προς τα 
παρόν σαφές στην αστυνομία εάν το πτώμα 
συνδέεται με το όχημα και τους αγνοούμε-
νους νέους, όμως η καναδική αστυνομία θε-
ωρεί πλέον τον Μακλίοντ και τον Σεγκέλσκι 
ως υπόπτους για τη δολοφονία του άνδρα. 
Οι δύο νέοι εθεάθησαν για τελευταία φορά 
στο βόρειο Σασκάτσουαν, να επιβαίνουν σε 
ένα γκρι Toyota RAV4 του 2011.

Τ
α περισσότερα εγκλήματα μίσους 
που αναφέρθηκαν στην αστυνο-
μία σε ολόκληρο τον Καναδά έγι-
ναν στο Χάμιλτον πέρυσι, σύμφω-

να με νέα στοιχεία από την Στατιστική Κα-
ναδά. Αναφέρθηκαν 1.798 τέτοια περιστα-
τικά σε όλη τη χώρα και όπως και τα προ-
ηγούμενα χρόνια, το Χάμιλτον ξεπέρασε 
πόλεις όπως το Κεμπέκ και η Όταβα. Μετά 
από μια αύξηση 47 τοις εκατό το 2017, ο 
αριθμός των εγκλημάτων μίσους που α-
ναφέρθηκαν από την αστυνομία στον Κα-
ναδά μειώθηκε κατά 13 τοις εκατό πέρυσι, 
σύμφωνα με στατιστικές του Καναδά. Πα-
ρά τη μικρή πτώση, ο αριθμός των εγκλη-
μάτων μίσους το 2018 ευθυγραμμίζεται 
με την ανοδική τάση που παρατηρείται α-
πό το 2014. Ωστόσο, ο Hamilton δεν είδε 
πτώση πέρυσι, ανεβαίνοντας το 6,6% το 
2018 μετά από ένα άλμα 30% το 2017. Στα 
17,1 αναφερθεί περιστατικά ανά 100.000 
πληθυσμού, το ποσοστό του Hamilton ή-
ταν περισσότερο από τρεις φορές σε σχέ-
ση με τον εθνικό μέσο όρο του 4,9 τοις ε-
κατό ανά 100.000 ανθρώπους. 

Έγκλημα - μυστήριο στον Καναδά: 
Νεαροί «αγνοούμενοι» είναι 
ύποπτοι για φόνους! 

Το Χάμιλτον ξεπερνά κάθε άλλη 
πόλη στον Καναδά όσον αφορά τα 

εγκλήματα μίσους

Απεβίωσε ο πρώην Υπουργός Υγείας του 
Οντάριο, David Caplan 

Ο 
πρώην υπουργός απεβί-
ωσε σε ηλικία 54 ετών. 
Ήταν στο κόμμα των 
Φιλελευθέρων από το 

1997 ως το 2011, ενώ πέρυσι είχε 
δηλώσει συμμετοχή στις δημοτικές 
εκλογές για το Ward-16 της περι-
οχής του Don Valley East, χωρίς 
ωστόσο να εκλεγεί. Πριν ασχοληθεί 
με την πολιτική ήταν μέλος του συμ-
βουλίου για τα σχολεία της περιο-
χής. Δεν έχουν δοθεί ακόμη στην 
δημοσιότητα τα αίτια του θανά-
του του. Ο πρωθυπουργός του 
Οντάριο, Νταγκ Φορντ, αλλά και 
η πρώην πρωθυπουργός, Κάθλιν 
Γουίν, έδωσαν μέσω των κοινωνι-
κών δικτύων τα θερμά τους συλλυ-
πητήρια στην οικογένεια του.

Η LCBO αναφέρει ότι τα θέματα 
διανομής πρέπει να επιλυθούν πριν 
το Σαββατοκύριακο του Civic Holiday
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LIFE

AnneKee Molenaar: 
H σέξι σύντροφος 
του Ντε Λιχτ 

Είναι ένα από τα πιο 
αγαπημένα ζευγάρια 
στην Ολλανδία τα 
τελευταία χρόνια και 
πλέον η σχέση τους 
δεν περιορίζεται στα 
ολλανδικά σύνορα 
αλλά φτάνει μέχρι 
την… Ιταλία.

Ο λόγος για τον 
Ματάις Ντε Λιχτ 
και την Ανέκα 
Μόλενααρ, με 
το έτερον ήμισυ 
του 19χρονου 
διεθνούς στόπερ 
με τους “οράνιε” 
να τον ακολουθεί 
στην Ιταλία όπου 
υποβλήθηκε 
την Τετάρτη σε 
ιατρικές εξετάσεις 
και να είναι από 
τα πρώτα άτομα 
που σχολίασαν τη 
μεταγραφη του στην 
Γιουβέντους, μέσω 
Instagram.

“Είμαι χαρούμενη 
για σένα”, έγραψε 
στα ιταλικά (“Sono 
felice per te”) η 
σύντροφος του “Mr 
75.000.000 ευρώ”, 
συνοδεύοντας τη 
φράση αυτή με μία 
άκρως ρομαντική 
τους στιγμή, με 
τους οπαδούς της 
“βέκια σινιόρα” 
να μη χανουν την 
ευκαιρία και να την 
αποθεώνουν μέσω 
των social media.
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T
ον πρωτογνω-
ρίσαμε σ την 
δεκαετία του 
2000 όταν με 

το ντεπούτο του μιλά-
γαμε για έαν τραγου-
διστή με αρκετά καλή 
φωνή και μια εξίσου 
καλή εξωτερική εμφά-
νιση.Για κά-ποιο μεγά-
λο χρονικό διάστημα 
«χάθηκε» από τον χώ-
ρο της δισκογραφίας 
και είναι λογικό αφού 
παραμένει ένας χώρος 
που εξακολουθεί να 
περνάει την δική του 
«κρίση».
Tον τελευταίο καιρό 
όμως ακούμε ολο-
ένα και περισσότερες 
φορές το όνομα του 
Χρήστου Κυπριανίδη 
και αυτό γιατί μιλάμε 
για την επανεμφάνιση 
του και σίγουρα για 
μια ακόμη φορά θα 
προκαλέσει αίσθηση 
τόσο στον καλλιτε-
χνικό χώρο άλλα και 
στις γυναικείες καρ-
διές.

Η Όλγα Πηλιάκη 

ποζάρει τόπλες στην 

παραλία!

Το κορμί της έχει χαρακτηρι-
σθεί ως ένα από τα ωραιότερα 
της εγχώριας σόουμπιζ και όχι 
άδικα. Ολυμπιονίκης, χορεύ-
τρια και ορκισμένη οπαδός της 
γυμναστικής και της υ-γιεινής 
διατροφής, η Όλγα Πηλιάκη 
εντυπωσιάζει πάντα με τις 
εμφανίσεις της και την ευλυ-
γισία της. Τα βίντεο της στα 
social media συχνά κάνουν το 
γύρο του διαδικτύου, όπως και 
η πρόσφατη φωτογραφία της 
στο Instagram.

Ανδρέας Δανιήλ: 

Όλα όσα θέλετε να 

ξέρετε

Θάλασσα ή βουνό; Και τα 
δύο. Το καθένα έχει τη δική 
του αίγλη.
Το αγαπημένο μου μέρος 
στην Ελλάδα: Η Αθήνα, με 
όλα αυτά που κουβαλά αυτή 
η πρωτεύουσα και ειδικά τον 
χειμώνα είναι μαγική.
Το πιο όμορφο δώρο που 
μου έχουν κάνει: Ένα ποδή-
λατο.
Το αγαπημένο μου βιβλί-
ο:Πολλά, αλλά και εδώ θα 
δώσω μια απάντηση: «Ο 
μύθος του Σισύφου».

Η Ζώζα Μεταξά και ο Λευ-
τέρης Πανταζής είναι υπεύ-
θυνοι για τη δημιουργία της 
Κόνι Μεταξά, αλλά από ότι 
φαίνεται το κορίτσι είχε να 
πάρει!
Η Ζώζα Μεταξά ανήρτησε μια 
φωτογραφία στο Instagram 
που έκανε πολλούς να μεί-
νουν με το στόμα ανοιχτό. 
Πόζαρε με ένα μπικίνι και το 
καλλίγραμμο σώμα της είναι 
απλά απίστευτο.

Που χάθηκε ο Χρήστος 
Κυπριανίδης ;

Παραληρεί όλο το ίντερνετ: 
Η Κρεμλίδου ποζάρει μαζί 
με την Ίννα Ιννάκι

Δείτε τη Ζώζα 

Μεταξά να ποζάρει 

με μαγιό

T
o όνομα της Ιωάννας Μπέλλα για όσους 
ασχολούνται με το αθλητικό ρεπορτάζ 
και πιο συγκεκριμένα με το βόλεϊ, δεν ή-
ταν άγνωστο. Βλέπετε, ως έφηβη, ήταν 

παίκτρια στον Ποσειδώνα Βέροιας και τότε ονει-
ρευόταν μια καριέρα στα γήπεδα.
Ένας σοβαρός τραυματισμός όμως την άφησε 
στο κρεβάτι του νοσοκομείου για αρ-κετό διά-
στημα, ενώ -εκτός από την πορεία της στο βόλεϊ- 

έχασε και τις Πανελλήνιες. Η ζωή της άλλαξε 
κατεύθυνση οριστικά.
Η 23χρονη με τα δίμετρα πόδια και το αψεγάδια-
στο κορμί, έχει όνειρο να ασχοληθεί με τη δημο-
σιογραφία, ωστόσο μέχρι να αφήσει το στίγμα 
της σε αυτόν τον τομέα, ξεχωρί-ζει ως μούσα 
του ανερχόμενου σχεδιαστή Δημήτρη Ορδου-
λίδη και αναστατώνει με τον λογαριασμό της στο 
Instagram.

Από την Ιωάννα Θα σου φύγει το 
σαγόνι!

Α
υτό κι αν είναι 
πάταγος! Η Έ-
λενα Κρεμλί-
δου πόζαρε με 

καυτό μαγιό στο πλάι της 
Ίν-νας, της γνωστής σταρ 
“ροζ” ταινιών, και φυσι-
κά αυτό που ακολούθη-
σε στο διαδίκτυο ήταν… 
χαμός!
Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ η ν 
“Espresso”, τα δυο 
κορίτσια, αφού έκα-
ναν τις βουτιές τους και 
τα είπαν από… πολύ 
κοντά, φωτογραφήθη-
καν και για τη διαφημι-
στική καμπάνια της νέας 
σειράς μαγιό που λανσά-
ρει η Ίννα Ιννάκι από την 
εταιρία Sugarbabes.Tv, 
με την οποία συνεργάζε-
ται ως ηθοποιός, παρα-
γωγός και σκηνοθέτρια 
ροζ ταινιών εδώ και έναν 
χρόνο
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Η 
αναμονή τελείω-
σε, ο τρίτος κύ-
κλος του Casa de 
Papel είναι δια-

θέσιμος στο Netflix από τις 
19/7 και η Τόκιο το γιορτά-
ζει… στα κόκκινα.
Λίγες ώρες πριν ανέβουν 
τα νέα επεισόδια στη δημο-
φιλή πλατφόρμα, η Ούρ-
σουλα Κορμπερό ανέ-
βασε στο λογαριασμό στο 
Instagram μία φωτογραφία. 
Σε αυτήν είναι έντονο το κόκ-
κινο χρώμα, ενώ η ηθοποιός 
εμφανίζεται… αγριεμένη.
«Το κόκκινο επισ τρέφει 
και πάλι αύριο. Είμαι τόσο 
ενθουσιασμένη!!!», έγραψε 
η πρωτα-γωνίστρια. Για πολύ 
κόσμο, εξάλλου, η ίδια απο-
τελεί έναν από τους βασικούς 
λόγους για να παρακολουθή-
σουν τη σειρά. Όχι μόνο λόγω 
της εντυπωσιακής εμφάνισής 
της, βεβαίως, αλλά και λόγω 
του εκρηκτικού χαρακτήρα 
που υποδύεται.

Ο 
Scott Eastwood, 
έχει καταφέρει 
να μην περάσει 
απαρατήρητος 

στο νησί των Ανέμων α-
φού είναι λίγο... ατακτού-
λης. Ο γιος του πασίγνω-
στου star, αποτελεί έναν α-
πό τους πιο διάσημους ερ-
γένηδες και δεν είναι λίγες 
οι γυναίκες που κάνουν τα 
πάντα για να τον κατακτή-
σουν και να κερδίσουν μία 
θέση στην καρδιά του.
Όπως και να το κάνουμε 
όμως, η αλήθεια είναι πως 
είναι κούκλος!
Ο διάσημος Αμερικανός 
ηθοποιός και γιος, εντο-
πίστηκε από τον φωτογρα-
φικό φακό του gossip-tv.
gr, να απολαμβάνει την 
θάλασσα της Μυκόνου 
παρέα με φίλες του. 
Και τι φίλες! Κορμάρες 
όλες τους!

Άτακτο αγόρι ο γιος του Clint 
Eastwood: Οι διακοπές στη Μύκονο

Η 
Κάιλι Τζένερ 
συνεχίζει τις 
εξωτικές δι-
ακοπές στα 

νησιά Turks and Caicos 
μαζί με τις φί-λες της 
και δεν έχει σταματήσει 
να ανεβάζει στα social 
media φωτογραφίες με 
μπικίνι απολαμβάνοντας 
τις παραλίες με τη λευκή 
άμμο και τα γαλαζοπρά-
σινα νερά.
Οι τελευταίες φωτογρα-
φίες που ανέβασε είναι 
με ένα γαλάζιο μπικίνι 
Chanel και οι 140 εκα-
τομμύρια ακόλουθοί της 
έσπευσαν να δείξουν… την 
αγάπη τους και τον θαυμα-
σμό τους.

Φωτιά στα κόκκινα η Τόκιο 
του Casa de Papel

Αυτή είναι η Ιταλίδα που έχει 
«τρελάνει» το Instagram

Ο
ι Ιταλίδες είναι γνωστές για 

την ομορφιά, το στυλ και 

την φινέτσα τους. Η Avalon 

Dawn όμως εκτός από ό-

λα αυτά, διαθέτει και απίστευτες καμπύ-

λες με τις οποίες σε κάθε της φωτογρα-

φία φροντίζει να «μοιράζει εγκεφαλικά» 

στον αντρικό πληθυσμό.

Η Avalon Dawn είναι ένα πανέμορφο 

μοντέλο από την Ιταλία με απίστευ-

τες αναλογίες που έχει αναστατώσει το 

Instagram με τις φωτογραφίες της. Τόσο 

το καλλίγραμο σώμα της όσο και το προ-

σωπό της την κάνουν να ξεχωρίζει!

Ποια Κιμ Καρντάσιαν τώρα; Η αδελφή 
της κολάζει με την κορμάρα της
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Η Κρήτη κρύβει πολλούς θησαυρούς 
και έχει εμπνεύσει πολλούς 
συγγραφείς και καλλιτέχνες. Οι 
επισκέπτες έχουν πάντα κάτι καλό να 
πουν για την Κρήτη, την ομορφιά, 
το υπέροχο φαγητό, την κουλτούρα 
και την ιστορία της. Εσύ το μόνο που 
έχεις να κάνεις είναι να εφοδιαστείς 
με τα απαραίτητα και να έρθεις να 
γυρίσουμε μαζί μερικές από τις 
ομορφότερες, γνωστές και άγνωστες, 
παραλίες της Κρήτης. Πάρε καπέλο και 
αντηλιακό και πάμε!

ΧΑΝΙΑ
Γιαλισκάρι: Οι χίπι της δεκαετίας του 1970 
είχαν βρει στο Γιαλισκάρι το απόμερο καταφύ-
γιό τους. Σήμερα, σε αυτή τη διπλή βοτσαλωτή 
παραλία, που καταλαμβάνει τις δύο πλευρές 
μιας χερσονήσου και απέχει περίπου 4 χλμ. 
από την Παλαιόχωρα, συχνάζουν όσοι αγα-
πούν το snorkeling, τα βαθιά καθαρά νερά, 
αλλά και οι πεζοπόροι που, ερχόμενοι από τη 
Σούγια, ακολουθούν το μονοπάτι Ε4. Θα βρείτε 
δύο καντίνες για ανεφοδιασμό, λίγες ομπρέλες 
και αλμυρίκια για σκιά.
Tip: Αξιομνημόνευτο το γεύμα στον μικρό κήπο 
της ταβέρνας Μέθεξις (τηλ. 28230-41431), τόσο 
για την ποιότητα του φαγητού –από ψάρια ημέ-
ρας μέχρι κατσίκι με σταμναγκάθι και κάστανο 
στιφάδο– όσο και για την ευγένεια του προ-
σωπικού.
Μάρμαρα: Σπηλιές με πολύχρωμα πετρώ-
ματα, μέσα στα οποία κολυμπάς εκστασιασμέ-
νος, λεία βράχια, μια μικρή παραλία με λίγες 
ομπρελοξαπλώστρες και νερά που νιώθεις να 
σε αγκαλιάζουν. Τα Μάρμαρα των Σφακίων 
είναι μία από τις ωραιότερες παραλίες της Κρή-
της και, για να φτάσεις εκεί, θα πρέπει να πάρεις 
κάποιο θαλάσσιο ταξί από τη Χώρα Σφακίων ή 
να διασχίσεις το φαράγγι της Αράδαινας, που 
ξεκινά από το ομώνυμο ορεινό χωριό. Και οι 
δύο τρόποι αποτελούν εμπειρία.
Tip: Το μοναδικό οίκημα στην παραλία είναι 
το ταβερνάκι του Χρυσόστομου (τηλ. 28210-
57035). Με θέα στο πέλαγος, στην παραλία και 
στο φαράγγι, απολαμβάνεις κρητικούς μεζέδες 
και σπιτικά μαγειρευτά. 
Μαχαιρίδα: Αφήστε τις ορδές των αναψο-
κοκκινισμένων τουριστών του Αυγούστου να 
στριμωχτούν στα Σεϊτάν Λιμάνια και κατευθυν-
θείτε στην άλλη πλευρά του Ακρωτηρίου, στην 
παραλία της Μαχαιρίδας. Και εδώ θα βρείτε 
κόσμο, όμως αισθητά λιγότερο. Με ήρεμα, 
βαθιά και καθαρά νερά, άσπρη αμμουδιά και 
γκρίζα, άγρια βράχια, η Μαχαιρίδα, εκτός από 
τουρίστες, προσέλκυε ανέκαθεν Χανιώτες και 
δη γυμνιστές.
Tip: Το Sunset Restaurant (τηλ. 28210-39277) 
στα Χωραφάκια απέχει 2 χλμ. από τη Μαχαι-
ρίδα. Δοκιμάστε ντακάκια, ντομάτες γεμιστές 
και κόκορα. Σερβίρει επίσης πιάτα χορτοφα-
γικά, vegan και χωρίς γλουτένη.
Κεδρόδασος: Στη νοτιοδυτική μύτη του νομού 
Χανίων βρίσκεται μία από τις ωραιότερες 
παραλίες της Κρήτης, με θαλασσόκεδρους, 
βράχια, λευκή άμμο και καταγάλανα παγω-
μένα νερά. Σε αντίθεση με τον Μπάλο ή το Ελα-
φονήσι, που τα βλέπεις σε φωτογραφίες και 

εκστασιάζεσαι, αλλά, όταν πηγαίνεις, έρχεσαι 
αντιμέτωπος με χιλιάδες τουρίστες, το Κεδρό-
δασος είναι λιγότερο γνωστό και προσφέρει 
σαφώς μια καλύτερη εμπειρία. Από το σημείο 
που θα αφήσετε το αυτοκίνητο θα χρειαστεί να 
περπατήσετε λίγο μέχρι την παραλία.
Tip: Περάστε από την ταβέρνα Ηλιοβασίλεμα 
(τηλ. 28220-61110) στη Μονή Χρυσοσκαλίτισ-
σας, για κλασικές ελληνικές γεύσεις. 
Φαλάσαρνα: Καταγάλανα, τροπικά ρηχά νερά 
και ψιλή λευκή άμμος. Λόγω των συχνών δυτι-
κών ανέμων, συνήθως θα τη βρείτε με κύματα, 
που όμως προσφέρονται για παιχνίδι. Συγκε-
ντρώνει αρκετό κόσμο και καλό θα είναι να 
αποφύγετε τις ώρες αιχμής. Αριστερά και 
δεξιά από την κεντρική παραλία υπάρχουν δύο 
ακόμα αμμώδεις κόλποι.
Tip: Για θέα στη θάλασσα και παραδοσιακή 
κρητική κουζίνα καθίστε στον Σπήλιο (τηλ. 
28220-41010). 

ΡΕΘΥΜΝΟ
Τριόπετρα: Χοντρή άμμος, βαθιά νερά και 
περίπου 2 χιλιόμετρα παραλίας, με το Νότιο 
Κρητικό πέλαγος να απλώνεται μπροστά. Η Τρι-
όπετρα στο νότιο Ρέθυμνο είναι ιδανική για 
ήσυχες βουτιές. Στην αριστερή πλευρά, οι τρεις 
βράχοι που της δίνουν το όνομά της τη χωρί-
ζουν από τη Μικρή Τριόπετρα, έναν πιο μικρό 
ρηχό κόλπο, που είναι ιδανικός όταν πιάνει 
αέρας στη Μεγάλη Τριόπετρα.
Tip: Στη Μικρή Τριόπετρα θα βρείτε την 
ταβέρνα Απανεμιά (τηλ. 6972-122186), που 
σερβίρει δίπλα στο κύμα ψάρια, θαλασσινά, 
μαγειρευτά, αλλά και κρεατικά της ώρας. 
Αμμούδι: Τιρκουάζ νερά που γίνονται ντεγκρα-
ντέ μπλε χαρακτηρίζουν τις παραλίες του νότιου 
Ρεθύμνου. Το Αμμούδι είναι ένας μεγαλούτσι-
κος κόλπος. Η χοντρή άμμος που δεν κολλάει 
στο σώμα, οι λίγες ξαπλώστρες, μια ταβέρνα 
που εξυπηρετεί τους λουομένους, τα λίγα αλμυ-
ρίκια που προσφέρουν σκιά στους πρωινούς 
κολυμβητές, αλλά και η εύκολη πρόσβαση με 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, κάνουν το Αμμούδι 
ιδανικό για οικογένειες και όσους ψάχνουν 
λιγότερη περιπέτεια και περισσότερη άνεση. Τα 
βραχάκια στο πλάι του κόλπου δημιουργούν 
τις κατάλληλες συνθήκες για υδάτινες εξερευ-
νήσεις. Με δυσκολότερη πρόσβαση, περισ-

σότερη ησυχία και χωρίς μαγιό, το μικρό κολ-
πάκι, γνωστό και ως Αμμουδάκι, περίπου 500 
μ. μακριά, είναι αληθινός παράδεισος.
Tip: Στην ταβέρνα του Στέλιου (τηλ. 28320-
31866), στα Λευκόγεια, θα φάτε απλή κρητική 
κουζίνα, ψητό και μαγειρευτό κρέας, τηγανητές 
πατάτες κομμένες στο χέρι και φρέσκα σαλα-
τικά – ό,τι ακριβώς χρειάζεστε μετά τη βουτιά. 
Συνοδεύστε με παγωμένες μπίρες και τίποτα 
περισσότερο.
Αμμόλοφοι Αγίου Παύλου: Αφήνεις το αυτο-
κίνητο στο πλάτωμα, φορτώνεις στην πλάτη τα 
απολύτως απαραίτητα –μια πετσέτα, αντηλι-
ακό και δροσερό νερό–, αναζητάς το σημείο 
με την πιο ήπια κλίση και τσουλάς στους αμμό-
λοφους που οδηγούν στην παραλία. Αργά το 
απόγευμα, όταν η μεσημεριανή ζέστη έχει υπο-
χωρήσει, γιατί οι σπηλιές που προσφέρουν 
σκιά «πιάνονται» νωρίς από τους πολύ πρω-
ινούς, απαραιτήτως με κλειστά παπούτσια –
γιατί η άμμος μπορεί να καίει ακόμα και δεν 
αστειεύεται–, κατηφορίζεις σε μια παραλία που 
μπορεί να είναι όλη δική σου, και βουτάς ξανά 
και ξανά, μέχρι να δεις τον ήλιο να χάνεται στο 
Νότιο Κρητικό πέλαγος. Εναλλακτικά, κατεβαί-
νετε από το σύντομο μονοπάτι που ξεκινά από 
τον οικισμό του Αγίου Παύλου.
Tip: Μετά το μπάνιο, οδηγήστε ως το ταβερνάκι 
Ligres Beach (τηλ. 6974-234509), στις Λίγκρες 
(13 χλμ.): φαγητό και ποτό σε σούπερ τιμές. 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Κομμός: Ο κόλπος της Μεσσαράς είναι γνω-
στός από τη δεκαετία του 1960 για τα Μάταλα. 
Ωστόσο, αν προτιμάτε μια μεγάλη παραλία που 
να προσφέρει και απομόνωση και οργανωμένο 
κομμάτι, θα έρθετε στον Κομμό. Στην αρχαιό-
τητα ήταν το λιμάνι της Φαιστού και σήμερα, 
πάνω από την παραλία, υπάρχει αρχαιολογικός 
χώρος. Η παραλία είναι ανοιχτή στους δυτικούς 
ανέμους και συχνά έχει κύματα. 
Tip: Στην Αγία Γαλήνη θα βρείτε την ψαροτα-
βέρνα Φάρος (τηλ. 28320-91346). Αν αγαπάτε 
το φρέσκο ψάρι και τα θαλασσινά, θα εκτιμή-
σετε τη φιλοξενία του Γιώργου και της Μαρίας. 
Αγιοφάραγγο: Αν υπάρχει μια παραλία στο 
Ηράκλειο την οποία δεν θα ξεχάσεις ποτέ στη 
ζωή σου, αυτή είναι το Αγιοφάραγγο στα νότια, 
με τα υπέροχα μπλε νερά. Βρίσκεται στην κατά-

ληξη του ομώνυμου φαραγγιού στο Νότιο 
Κρητικό πέλαγος και πιθανότατα, εκτός από 
τον Αύγουστο, οπότε εμφανίζονται ιδιωτικά 
σκάφη, θα είστε μόνοι σας. Θα φτάσετε με βατή 
πεζοπορία 25 λεπτών μέσα στο φαράγγι με τις 
σπηλιές-ασκηταριά, όπου εγκαταστάθηκαν οι 
πρώτοι ασκητές των Αστερουσίων ορέων, που 
μάλιστα λέγεται ότι το έχουν στοιχειώσει!
Tip: Κοντινότερο χωριό για φαγητό είναι ο 
Σίβας, ο οποίος φημίζεται για τις ψησταριές 
του. Αν το προτιμάτε πιο... κρητικό, καθίστε στο 
γνήσιο καφενείο με την πράσινη πρόσοψη, για 
καλή ρακή και πρόχειρους μεζέδες.

ΛΑΣΙΘΙ
Χρυσή: Το νησάκι Χρυσή (ή Γαϊδουρονήσι) βρί-
σκεται απέναντι από την Ιεράπετρα, στο Νότιο 
Κρητικό πέλαγος, και διαθέτει μία από τις πιο 
όμορφες παραλίες της Κρήτης, την Μπελεγρίνα. 
Θα φτάσετε με καραβάκια (Χρυσή Ημερήσιες 
Κρουαζιέρες, τηλ. 28420-20008), που δένουν 
στο Βουγιού Μάτι. Από εκεί θα διασχίσετε με 
τα πόδια το κεδρόδασος και θα βγείτε στην 
εξωτική παραλία, που είναι σπαρμένη με λευκή 
ψιλή άμμο και εκατομμύρια μικρά κοχυλάκια. 
Θα βρείτε επίσης καντίνα και ομπρέλες.
Tip: Στο γραφείο Χρυσή Ημερήσιες Κρουα-
ζιέρες μπορείτε να κλείσετε ημερήσια κρου-
αζιέρα με σκάφος, η οποία περιλαμβάνει και 
φαγητό. Διαφορετικά, βγαίνοντας στην Ιερά-
πετρα, κατευθυνθείτε προς την ταβέρνα Ναπο-
λέων (τηλ. 28420-22410), που βγάζει τραπεζά-
κια δίπλα στα αλμυρίκια. – Π. Λ.
Αγία Φωτιά: Αγία Φωτιά αποκαλούν οι Κρη-
τικοί την Αγία Φωτεινή, και όλες οι τοποθεσίες 
που έχουν το όνομά της έχουν και το αντίστοιχο 
εκκλησάκι. Αυτή του Λασιθίου, 13 χλμ. από την 
Ιεράπετρα, είναι από τις πιο δημοφιλείς παρα-
λίες του νομού, χάρη στο ωραίο beach bar-τα-
βέρνα που λειτουργεί εδώ. Νεανικός παλμός, 
μικρά βότσαλα, βαθιά, διαυγή νερά και μερικά 
αλμυρίκια για φυσική σκιά. Υπερπηδώντας τα 
βράχια στο ανατολικό άκρο της, θα εντοπίσετε 
και μια άλλη, μικρότερη παραλία.
Tip: Πολύ κοντά στην Αγία Φωτιά, προς τα ανα-
τολικά, είναι ο Κουτσουράς, όπου θα βρείτε την 
ταβέρνα Καλλιοτζίνα (τηλ. 28430-51207), με 
μαμαδίστικα μαγειρευτά, σε έναν ευχάριστο 
χώρο με δέντρα.

Κρήτη: Οι καλύτερες βουτιές
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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

Σουτζουκάκια 
πολίτικα με 
παπαρδέλες

Άρωμα Κουζίνας
ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΑ

ΥΛΙΚΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
 ª Σε ένα μπολ ζυμώνουμε καλά τον κιμά με το κρεμμύδι, το σκόρδο, το ψωμί, το 

κύμινο, 3 κουταλιές από το λάδι, αλατοπίπερο και τα αυγά μέχρι να προκύψει ένα 
αφράτο μείγμα. Πλάθουμε μικρά, μακρόστενα σουτζουκάκια.

 ª Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε 2 κουταλιές από το λάδι, τις ντομάτες, αλατοπίπερο και 
250 ml νερό και βράζουμε σε μέτρια φωτιά για 10 λεπτά. Σβήνουμε τη φωτιά και αφή-
νουμε την κατσαρόλα στο ζεστό μάτι. 

 ª Σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε το υπόλοιπο λάδι σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε τα 
σουτζουκάκια (χωρίς αλεύρωμα) για 4-5 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν. 

 ª Τα βγάζουμε από το τηγάνι και τα βάζουμε στην κατσαρόλα με τη σάλτσα. Μαγει-
ρεύουμε για 20 λεπτά. Τα βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα σε πιατέλα και αφήνουμε τη 
σάλτσα στην κατσαρόλα.

 ª Βράζουμε τις παπαρδέλες σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Στραγγί-
ζουμε και τις αδειάζουμε στην κατσαρόλα με τη σάλτσα. Ανακατεύουμε και σερβίρουμε 
με τα σουτζουκάκια. Πασπαλίζουμε με θυμάρι.

 ª 1 κιλό κιμάς μοσχαρίσιος (ελιά)
 ª 2 ξερά κρεμμύδια, τριμμένα
 ª 3-4 σκελίδες σκόρδου, λιωμένες
 ª 4 φέτες ψωμί χωρίς την κόρα, μουσκε-

μένες και στυμμένες
 ª 1/2 - 1 κουτ. γλυκού κύμινο
 ª 2 αυγά

 ª 1 κονσέρβα ντοματάκια ολόκληρα, 
πολτοποιημένα

 ª 120 ml ελαιόλαδο, αλατοπίπερο
 ª 500 γρ. παπαρδέλες
 ª θυμάρι φρέσκο ή ξερό, για το γαρνί-

ρισμα
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– Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε πως 
θέλει να χωρίσουμε, γιατί δεν αντέχει την 
τσιγκουνιά μου και μου το ‘κλεισε στα 
μούτρα...
– Κι εσύ τι έκανες;
– Όλο το βράδυ της έκανα αναπάντητες...

Είναι δυο νυχτερίδες και κάθονται κλα-
σικά, ανάποδα σε ένα κλαδί...
Λέει η μια στην άλλη:
- Μήτσο ποια ήταν η χειρότερη μέρα της 
ζωής σου:
- Όταν είχα διάρροια...

Μια ξανθιά μπαίνει σε ένα ξενοδοχείο:
– Το όνομα σας παρακαλώ;
– Παπαδοπούλου.
– Το μικρό;
– Στο σπίτι. Κοιμάται.

– Συγγνώμη αφεντικό. Το αυτοκίνητό μου 
χάλασε κ δεν μπορώ να έρθω στην δου-
λειά.
– Γιατί δεν παίρνεις το λεωφορείο;

– Δεν έχω λεωφορείο!

– Πες μου κάτι βρώμικο...
– Λάσπη.
– Έλα! Κάτι για να ανέβω!
– Σκάλα.

Είναι τρεις άνδρες κλεισμένοι στην απο-
μόνωση ενός ψυχιατρείου και σκέφτονται 
πώς να αποδράσουν.
Κάποια στιγμή ο πρώτος λέει:
– Το βρήκα. Θα αποδράσουμε από την 
κλειδαρότρυπα.
Και αφού παίρνει αρκετή φόρα χτυπάει 
με το κεφάλι του στην πόρτα και λιπο-
θυμά.
Τότε λέει ο δεύτερος:
– Ο τρελός δεν πήρε αρκετή φόρα γὶ  αυτό 
δε μπόρεσε να βγει.
Και αφού παίρνει ακόμα πιο πολύ φόρα, 
χτυπάει στην πόρτα και λιποθυμά κι 
αυτός.
Τότε λέει ο τρίτος:
– Οι τρελοί! Πώς σκέφτηκαν ότι θα μπο-
ρούσαν να βγουν από την κλειδαρό-
τρυπα; Το κλειδί απ’ έξω δεν το είδαν;

FUN

ΚΡΙΟΣ
Η εβδομάδα αυτή σας βρίσκει αρκετά προ-
βληματισμένους και κλειστούς, καθώς 
δέχεστε αυτή την εποχή τις επιδράσεις 
που έφεραν στη ζωή σας, οι υπερβολικές 
κινήσεις και ανοίγματα του πρόσφατου 
παρελθόντος. Τα οικονομικά σας προβλή-
ματα βρίσκονται στο προσκήνιο και προ-
σπαθείτε μέσα από μεσοβέζικες λύσεις, να 
κερδίσετε χρόνο που σας χρειάζεται, μέχρι 
να φέρετε τις καταστάσεις στα μέτρα που 
θέλετε.

ΤΑΥΡΟΣ
Διανύετε μία περίοδο αναζήτησης και απο-
φασιστικότητας. Προχωρήστε με την αυτο-
πεποίθηση που σας διακρίνει και θριαμ-
βεύστε. Αν κάποιοι από εσάς έχουν πάρει 
απόφαση για αλλαγή πορείας στον επαγ-
γελματικό τομέα, αυτή η εποχή είναι η 
κατάλληλη για να το τολμήσετε. Τα οικονο-
μικά σας είναι σε άνοδο καθώς ευνοούνται 
και οι επενδύσεις.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αποφύγετε οικονομικές συναλλαγές και 
αφιερώστε το χρόνο σας στο να διευθετή-
σετε τις υποθέσεις σας και κυρίως οικονο-
μικής φύσης θέματα. Προσοχή σας πάσης 
φύσεως νομικά θέματα καθώς και επαφές 
με άτομα του νόμου. Θα ασχοληθείτε με 
θέματα ταξιδιού και ίσως αποφασί-
σετε (αν δεν έχετε ήδη αποφα-
σίσει) κάποιο ταξίδι που θα 
υλοποιήσετε. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Στον επαγγελματικό 
τομέα, όλα σιγά σιγά 
θα αρχίσουν να πηγαί-
νουν προς το καλύτερο. 
Όμως αυτό δεν σημαίνει 
διόλου ότι θα πρέπει να 
χαλαρώσετε την επαγρύ-
πνησή σας ή τις προσπάθειές 
σας. Θα πρέπει να παλέψετε ακόμα 
πιο σκληρά για να φτάσετε στο σημείο που 
φιλοδοξείτε.

ΛΕΩΝ
Οι οικογενειακές εντάσεις δεν θα λείψουν το 
διάστημα αυτό, όμως τα επαγγελματικά σας 
φαίνεται να πηγαίνουν αρκετά καλά. Αυτή 
είναι μία αιτία που θα σας φτιάξει τη διάθεση. 
Δώστε έμφαση στα οικονομικά σας για να 
βρεθείτε αισθητά ωφελημένοι. Προσέξτε τις 
μετακινήσεις. Μην βιαστείτε να ανακοινώ-
νετε αποφάσεις, κινηθείτε παρασκηνιακά και 
κάντε τις επαναστάσεις σας στους σωστούς 
χρόνους.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αλλάζετε, εξελίσσεστε, ολοκληρώνεστε, 
όσο και αν δεν το πιστεύετε. Βάζετε στό-
χους, προωθείτε τον εαυτό σας και τα έργα 
σας και επιτέλους, αλλάζετε τους υποτιθέ-
μενους φίλους σας με νέους. Η διάθεσή 
σας να πειραματιστείτε και να εξερευνή-
σετε κάθε είδους μονοπάτι είναι το σήμα 
κατατεθέν σας. Πρέπει να ενισχύσετε και 
να ανανεώσετε τις επαγγελματικές σας 
συνεργασίες.

ΖΥΓΟΣ
Αυτή την εποχή είστε τόσο πολύ πιεσμέ-
νοι που σίγουρα ακόμα και τα λιγότερο 
σοβαρά ζητήματα θα σας κάνουν να αγα-
νακτήσετε. Όμως, αν είναι μόνο η αγανά-
κτηση το πρόβλημα, δεν είναι τόσο σοβαρό. 
Γίνεται ωστόσο σοβαρό, αν διαισθάνεστε 
και κυρίως αν έχετε αποδείξεις ότι γίνο-
νται πίσω από την πλάτη σας πράγματα 
εις βάρος σας, γεγονός που σας καθιστά 
αρκετά ανασφαλείς, κάτι όμως που πρέπει 
να αποφύγετε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η διαφορετική τροπή των γεγονότων από 
τις επιθυμίες σας, φέρνουν αναγκαστικές 
αλλαγές και σας προσγειώνουν στην πραγ-
ματικότητα. Πρέπει να αποφύγετε τόσες 
πολλές ενέργειες που δεν οδηγούν που-
θενά, παρά μόνο στην απογοήτευση. Αυτή 
την εποχή μην επενδύετε σε τίποτα για να μη 
γευθείτε την αποτυχία και αποφύγετε κάθε 
είδους συναλλαγές.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Προσπαθήστε να μην παίρνετε στα σοβαρά 
αυτά που σας συμβαίνουν, γιατί έχετε μία 
τάση να τους δίνετε μεγαλύτερο μέγεθος 
από ότι τους αξίζει. Τακτοποιήσετε οικο-
νομικές εκκρεμότητες για να μην βρεθείτε 
αντιμέτωποι με δυσάρεστες επιπτώσεις. 

Έχετε αρκετό εκνευρισμό και την 
τάση να υπερβάλλετε τις κατα-

στάσεις. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Μετά τα γεγονότα που 
προέκυψαν το τελευ-
ταίο διάσ τημα θα 
πρέπει να έχετε αντι-
ληφθεί, ότι εκτός από 

τις φιλίες υπάρχουν και 
οι λυκοφιλίες, οι οποίες 

σε ορισμένες περιπτώσεις 
γίνονται ιδιαίτερα επικίν-

δυνες, όχι μόνο από πρακτικής 
πλευράς, αλλά κυρίως από ηθικής. Κρατή-
στε λοιπόν τις αποστάσεις σας και κυρίως 
μην ανοίγετε «τα χαρτιά σας». 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η επιμονή και η πεισματική στάση που φρο-
ντίζετε να έχετε, κουράζει πάρα πολύ τα 
άτομα που σας περιβάλλουν. Εάν φροντί-
ζετε να είστε ευχάριστοι στους άλλους γιατί 
νιώθετε υποχρεωμένοι, καλύτερα να απο-
μονωθείτε. Πείτε κι εσείς κάποιες φορές ένα 
όχι, αφού δεν είναι κανόνας ότι πρέπει να 
συμφωνείτε σε όλα.

ΙΧΘΕΙΣ
Η εβδομάδα αυτή σας βρίσκει αρκετά 
προβληματισμένους και κλειστούς, καθώς 
δέχεστε αυτή την εποχή τις επιδράσεις 
που έφεραν στη ζωή σας, οι υπερβολικές 
κινήσεις και ανοίγματα του πρόσφατου 
παρελθόντος. Τα οικονομικά σας προβλή-
ματα βρίσκονται στο προσκήνιο και προ-
σπαθείτε μέσα από μεσοβέζικες λύσεις, 
να κερδίσετε χρόνο που σας χρειάζεται, 
μέχρι να φέρετε τις καταστάσεις στα μέτρα 
που θέλετε.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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 Το Φεστιβάλ Νάξου, στον 
Πύργο Μπαζαίου, έχει 
πολυετή και σταθερή 
παρουσία στον χάρτη των 
Κυκλάδων.

Μ
όνο εφήμερο δεν 
μπορεί να χαρακτη-
ριστεί το Φεστιβάλ 
Νάξου μετά την πο-

λυετή και σταθερή παρουσία του 
στον χάρτη των Κυκλάδων. Με 
μια εικαστική έκθεση με τον τίτλο 
«Ephemeral» o ταξιδιώτης έρχεται 
και φέτος σε επαφή με το μυστικι-
στικό, το απρόσμενο και απροσ-
δόκητο θέαμα. Κανείς δεν περιμέ-
νει ότι σε μια επαρχιακή περιφε-
ρειακή οδό μακριά από τη χώρα 
της Νάξου, στο εσωτερικό ενός ε-
πιβλητικού Πύργου, θα αναπτύσ-
σονται κάθε χρόνο τόσο ενδιαφέ-
ροντες εικαστικοί διάλογοι, με τη 
φροντίδα του καλλιτεχνικού διευ-
θυντή Στέλιου Κρασανάκη και του 
διευθυντή παραγωγής, αρμόδιου 
και για τα εικαστικά Μάριου Βα-
ζαίου. «Στο μέτρο των οικονομι-
κών δυνατοτήτων μας δίνουμε το 
βήμα σε νέους καλλιτέχνες εκτός 
από τους καταξιωμένους να πα-
ρουσιάσουν τη δουλειά τους και 
να έχουν επαφή με το κοινό», λέ-
ει στην «Κ» ο Μάριος Βαζαίος. 
«Και ο κόσμος όμως έρχεται σε 
επαφή με τις νέες τάσεις είτε της 

μουσικής είτε του θεάτρου. Η έκ-
θεση λέγεται Ephemeral, δηλαδή 
Εφήμερο, γιατί σιγά σιγά τα χρό-
νια βαραίνουν πάνω μας. Δεκα-
εννιά χρόνια συνεχούς δραστηρι-
ότητας, με μια νέα έκθεση, με νέα 
δημιουργία. Αξίζει να πούμε ότι 
το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της 
παραγωγής του Φεστιβάλ Νάξου 
είναι η πρωτότυπη κάθε χρονιά ει-
καστική έκθεση.
Τρομάζουμε με την πάροδο του 
χρόνου διότι κυλάει αμείλικτα και 
βαριά μερικές φορές. Κάθε σεζόν 
όταν έρχεται η χρονιά να τελειώ-
σει η έκθεση και να ξηλωθούν οι 
εγκαταστάσεις, που είναι φτιαγ-
μένες μόνο για τον Πύργο και για 

όσο διαρκεί αυτή, μας φέρνει σε 
επαφή με την αρχή και το τέλος της 
δημιουργίας. Ζούμε κάθε χρόνο το 
εφήμερο συνεχώς. Από την άλλη 
ό,τι εγγράφεται μέσα στον Πύργο 
που είναι το πλαίσιο εκ των πραγ-
μάτων ανταγωνίζεται το προαι-
ώνιο, τον χώρο που υπήρχε πριν 
από εμάς και θα υπάρχει και μετά 
από εμάς, με μια αίσθηση αιω-
νιότητας την ίδια στιγμή. Είναι η 
αντίστιξη της σύγχρονης πραγμα-
τικότητας με το πλαίσιο του μνη-
μείου. Αυτό που έχει δημιουρ-
γηθεί στον Πύργο εδώ και 19 
χρόνια και το καλλιεργούμε με 
μεγάλη συνέπεια είναι ένα χαρα-
κτηριστικό πολύ ιδιαίτερο που 

δεν το συναντάμε σε άλλα σημεία 
της χώρας μας». Φέτος το Φεστι-
βάλ Νάξου φιλοξενεί καλλιτέχνες 
όπως ο Διονύσης Σαββόπουλος, 
η Μαρίζα Κωχ, η Νένα Βενετσά-
νου, ο Χρήστος Θηβαίος, ο Πανα-
γιώτης Μάργαρης, η Ανδριάνα 
Μπάμπαλη, ο Γιώργης Χριστοδού-
λου, η Σαββέρια Μαργιολά κ.ά. Το 
θέατρο κατέχει εξέχουσα θέση 
στο Φεστιβάλ με την επιτυχημένη 
παράσταση του Δημήτρη Μπο-
γδάνου «Ορφέας και Ευρυδίκη», 
που φέτος θα παρουσιαστεί στον 
αρχαίο ναό του Διονύσου και το 
«Πεθαίνω σαν χώρα... θα πάντα 
εκεί» του Στέλιου Κρασανάκη στον 
χώρο του Πύργου.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τ
η θεματική «Ηρωες» θα αναπτύξει η 
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών τις επόμε-
νες δύο σεζόν με αφορμή την επέτειο 
των 200 ετών από την κήρυξη της Ελ-

ληνικής Επανάστασης, παρουσιάζοντας έργα 
ηρώων που δεν είναι μόνο ιστορικές μορφές 
του παρελθόντος αλλά και πρόσωπα της καθη-
μερινότητας. Στη φετινή καλλιτεχνική περίοδο 
(2019-2020) η ΚΟΑ θα παρουσιάσει δύο «ηρω-
ικές» συναυλίες με έργα του Μανώλη Καλομοί-
ρη («Θάνατος της αντρειωμένης»), του Αλέκου 
Ξένου («Τζαβέλας»), του Πέτρου Πετρίδη («Κλέ-
φτικοι Χοροί»), του Γεώργιου Σκλάβου («Κυρά 
Φροσύνη») αλλά και του Τσαϊκόφσκι με την «Ει-
σαγωγή 1812» και τους κανονιοβολισμούς της.
Η ορχήστρα θα ανοίξει τη σεζόν με την «Ιερο-
τελεστία της Ανοιξης» του Στραβίνσκι, «Τα 
ερείπια των Αθηνών» και το Κοντσέρτο για 
πιάνο του Μπετόβεν, με σολίστ τον διακεκρι-
μένο Γιώργο Εμμανουήλ Λαζαρίδη. Φέτος 
συμπληρώνονται 250 χρόνια από τη γέννηση 
του Μπετόβεν και θα παρουσιαστούν, μεταξύ 
άλλων, το «Αυτοκρατορικό Κοντσέρτο», 
η «Ηρωική Συμφωνία» και η κατανυκτική 
«Missa Solemnis». Στα εμβληματικά έργα της 
σεζόν περιλαμβάνονται επίσης η «Συμφωνία 
των Χιλίων» του Μάλερ, το «Ορατόριο των 
Χριστουγέννων» του Μπαχ και η όπερα «Τρι-

στάνος και Ιζόλδη» του Βάγκνερ σε μορφή 
κοντσερτάντε.
Η ορχήστρα θα συμπράξει με σύγχρονους 
«ήρωες» αρχιμουσικούς, όπως τους Κριστόφ 
Εσενμπαχ, Βλαντιμίρ Ασκενάζι Φρανκ Μπέ-
ερμαν, Τζιανκάρλο Αντρέτα, Μάρκους Μπος 
αλλά και με Ελληνες «ήρωες» που διαπρέπουν, 
όπως τους πιανίστες Στέφανο Θωμόπουλο, 
Βασίλη Βαρβαρέσο, Θεοδοσία Ντόκου κ.ά.
Τον Φεβρουάριο του 2020 θα κυκλοφορήσει 

η πρώτη παγκόσμια ηχογράφηση της Κλασι-
κής Συμφωνίας του Νίκου Σκαλκώτα από την 
εταιρεία Naxos, ενώ η ορχήστρα ηχογραφεί 
και τους Χορούς του Ελληνα συνθέτη. Συνεχί-
ζονται η πολύτιμη συνεργασία με τον Λεωνίδα 
Καβάκο στο πρόγραμμα «Προσφορά Μουσι-
κής», η λειτουργία της Ακαδημίας Νέων Μου-
σικών και τα εκπαιδευτικά προγράμματα της 
ορχήστρας σε σχολεία, νοσοκομεία, ιδρύματα 
και φυλακές.

Πέθανε ο 
σκηνοθέτης 
Σταύρος 
Τσιώλης

Έφυγε από τη ζωή σήμερα 
ο γνωστός σκηνοθέτης 
Σταύρος Τσιώλης σε ηλι-

κία 82 ετών. Η ανακοίνωση του 
θανάτου του έγινε μέσα από 
την επίσημη σελίδα του στο 
Facebook.
«Σήμερα Τρίτη 23 Ιουλίου, στις 
6.10 το πρωί ο αγαπημένος 
μας πατέρας φίλος και αδελ-
φός Σταύρος Τσιώλης ταξίδεψε 
στους ουρανούς, πέταξε προς 
έναν άλλο πολύχρωμο γαλα-
ξία, ένα καλύτερο κόσμο όπου 
οι ψυχές χαίρονται το λίκνισμα 
των αστεριών και δεν κάνουν 
τίποτα άλλο παρά να προσεύ-
χονται για όλους και όλα τα 
μικρά και ταπεινά πράγματα 
που αγάπησαν σ΄αυτή τη ζωή... 
μόνο λύπη γι όλα αυτά που μας 
χώρισαν και άγια τύχη γι όλα 
αυτά που ένωσαν» αναφέρε-
ται χαρακτηριστικά στην ανάρ-
τηση.
«Ο Σταύρος Τσιώλης, σπου-
δαίος και πολυβραβευμέ-
νος δημιουργός του ελληνι-
κού κινηματογράφου, έφυγε 
σήμερα το πρωί από κοντά μας, 
έχοντας υπηρετήσει την ελλη-
νική κινηματογραφία με αφο-
σίωση και πάθος», αναφέρει 
σε ανακοίνωσή του το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, συμπληρώνοντας για 
τον εκλιπόντα: «Ήταν ένας γλυ-
κός άνθρωπος, ευγενής, πολύ 
αγαπητός στον κόσμο της ελλη-
νικής κινηματογραφίας. Είχε 
χιούμορ και συνήθιζε να αυτο-
συστήνεται ως Αρκάς, θυμί-
ζοντας συχνά και σε όλους την 
καταγωγή του. Ο Σταύρος Τσιώ-
λης, έκανε τα πρώτα του επαγ-
γελματικά βήματα ως βοη-
θός σκηνοθέτης στα στούντιο 
της Φίνος Φιλμ. Την εποχή της 
μεγάλης λάμψης του ελληνικού 
εμπορικού κινηματογράφου 
γύρισε εκεί τις πρώτες του ται-
νίες, διαμορφώνοντας το ιδι-
αίτερο, προσωπικό του ύφος. 
Είναι ένας από τους δημιουρ-
γούς του ρεύματος του Νέου 
Ελληνικού Κινηματογράφου».

Φεστιβάλ Νάξου, μια απροσδόκητη μύηση 
στην καρδιά των Κυκλάδων

Σε «ηρωικό» τόνο η ΚΟΑ με αφορμή την επανάσταση



61ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ26 Ιουλίου 2019

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

26 Ιουλίου 2019
www.hellasnews-radio.com



63ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ26 Ιουλίου 2019

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ64 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

26 Ιουλίου 2019
www.hellasnews-radio.com



6526 Ιουλίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ι
σόπαλοι χωρίς σκορ αναδείχθηκαν Βικτό-
ρια Πλζεν και Ολυμπιακός, στο πρώτο μεταξύ 
τους παιχνίδι, στην Τσεχία, για τον 2ο προκρι-
ματικό γύρο του Champions League, παρου-

σία περίπου 700 οπαδών των δευτεραθλητών Ελ-
λάδας.
Από τη στιγμή που δεν κέρδισαν, οι «ερυθρόλευ-
κοι» πέτυχαν τον έτερο στόχο σε εκτός έδρας ματς: 
δεν δέχθηκαν γκολ, με το δοκάρι να τους... γλιτώ-
νει στο 44’! Γεγονός που τους επιτρέπει να αισι-
οδοξούν πως, σε μια εβδομάδα από σήμερα, θα 
καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση στη ρεβάνς 
του «Καραϊσκάκης»…
Κορυφαίος για τον Ολυμπιακό αναμφίβολα ο 
Σεμέδο, που κέρδισε σχεδόν κάθε «μάχη» που 
έδωσε, ενώ σημαντικός ήταν και ο Σα, ο οποίος 
επενέβη όποτε χρειάστηκε. Για να διατηρηθεί 
έτσι η καλή παράδοση που έχει «χτίσει» 
η ομάδα τους από το 2009 κι έπειτα 
και την θέλει αήττητη στο πρώτο της 
ευρωπαϊκό ματς!

Το ματς
Στο πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπια-
κός ξεκίνησε με πίεση ψηλά και διά-
θεση να καλύψει τους χώρους, για να 
μην αφήσει πεδίο δράσης στους παίκτες 
της Πλζεν. Θα έλεγε κανείς ότι αμυντικά τα 
κατάφερε καλά, αφού μέχρι το πρώτο ημίωρο δεν 
συνάντησε ιδιαίτερα προβλήματα, με εξαίρεση 
μια φάση στο 18’, με τον Καγιάμπα να «δοκιμά-
ζει» τον Σα…
Μελανό σημείο σε αυτό το διάστημα, η αναγκα-
στική αλλαγή του Παπαδόπουλου στο 22ο λεπτό, 
ενώ οι «ερυθρόλευκοι» είχαν και αυτοί την δική 
τους καλή στιγμή, πέντε λεπτά νωρίτερα. Με 
τον Βαλμπουενά να σουτάρει άστοχα από καλή 
θέση, μετά από αντεπίθεση και συνεργασία με τον 
Ποντένσε.
Ωστόσο, στο τελευταίο 15λεπτο, οι γηπεδούχοι 
πήραν την κατοχή της μπάλας, ανέβασαν το τέμπο 
και έκαναν σαφώς πιο αισθητή την παρουσία τους 
στην εστία του Σα. Μάλιστα, κατέγραψαν και δύο 
καλές ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ.
Αρχικά στο 38’, με τον Κόπιτς να βγάζει ωραία την 
κάθετη πάσα μέσα στην περιοχή για τον Τσερμάκ, 
το πλασέ του οποίου απέκρουσε με το ένα χέρι 
εντυπωσιακά ο Πορτογάλος γκολκίπερ του Ολυ-
μπιακού...

Και ακολούθως στο 44ο λεπτό, όταν από αδρά-
νεια της άμυνας των φιλοξενούμενων και την προ-
σπάθεια του Πέρνιτσα μέσα από τη μικρή περιοχή, 
κι ενώ πρώτα έχει παρεμβληθεί άθελά του ο Γκι-
γέρμε, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι της εστίας του 
Σα και απομακρύνθηκε στη συνέχεια!
Στην επανάληψη, το σκηνικό παρέμεινε ίδιο. Με 
την Πλζεν να εκμεταλλεύεται τα λάθη του Ολυμπι-
ακού που δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα, και 
να προσπαθεί να γίνει επικίνδυνη μέσω αντεπι-
θέσεων…
Ενώ οι Τσέχοι απείλησαν για πρώτη φορά μόλις 
στο 50’, με τον Καγιάμπα να γίνεται κάτοχος 
της μπάλας στο ύψος της μικρής περιοχής, μετά 
άστοχη την έξοδο του Σα λόγω της επαφής του με 
τον Χάβελ, αλλά να σουτάρει άστοχα.
Ο Πέδρο Μαρτίνς επιχείρησε να αλλάξει την 

εικόνα της ομάδας του, περνώντας τον 
Καμαρά στο ματς και αλλάζοντας το 

σύστημα σε 4-3-3, με τον Γκιγέρμε 
«κόφτη» και τους Καμαρά-Μπου-
χαλάκη μπροστά του, ενώ πέρασε 
τον Μασούρα στα δεξιά και τον 
Ποντένσε στα αριστερά.
Κίνηση που απέδωσε καρπούς, με 

τον Ολυμπιακό να κερδίζει μέτρα από 
το 60’ και μετά -εκμεταλλευόμενος και 

την εμφανή κούραση των αντιπάλων του- 
και να έχει παράλληλα δύο καλές φάσεις για να 
σκοράρει.
Ούτε στο 75’, όμως, ο Καμαρά, αλλά ούτε και ο 
Μπουχαλάκης μετά από δύο λεπτά, κατάφεραν να 
βάλουν το... πολυπόθητο εκτός έδρας γκολ, με το 
σουτ του πρώτου να κοντράρει και το πλασέ του 
δεύτερου να περνάει ελάχιστα άουτ!
Κάπως έτσι, το 0-0 διατηρήθηκε μέχρι το τελευ-
ταίο σφύριγμα του διαιτητή Γκουίντα και πλέον οι 
δύο ομάδες θα λύσουν τις… διαφορές επί ελληνι-
κού εδάφους, την προσεχή Τρίτη (30/07).

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων
Βικτόρια Πλζεν (4-2-3-1): Χρούσκα, Χάβελ, Πέρνι-
τσα, Μπράμπετς (72’ Χέιντα), Χλούσεκ, Κάλβαχ, 
Χροσόφσκι, Καγιάμπα, Τσέρμακ (84’ Μίχαλικ), 
Κόπιτς, Κρμέντσικ (69’ Τσόρι).
Ολυμπιακός (4-2-3-1): Σα, Ελαμπντελαουί, Σεμέδο, 
Παπαδόπουλος (22’ Μπα), Τσιμίκας, Γκιγέρμε, 
Μπουχαλάκης, Πον τένσε, Βαλμπουενά (56’ 
Καμαρά), Μασούρας (81’ Ραντζέλοβιτς), Γκερέρο.
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Στο πρώτο επίσημο ματς της χρονιάς οι ερυθρόλευκοι έχασαν νωρίς τον Αβραάμ Παπαδόπουλο, 
δέχθηκαν πίεση από τους Τσέχους που είχαν και δοκάρι, ωστόσο είχαν κι αυτοί ευκαιρίες για ένα 
γκολ

Η πρόκριση θα κριθεί στον 
Πειραιά

Ο ΠΑΟΚ του Άμπελ Φερέιρα συνεχίζει να αρέσει, να βγάζει πολλές αρε-
τές και να καταθέτει νέα πράγματα στο χορτάρι, κυρίως όμως να βγάζει 
κι απόψε νοοτροπία νικητή. Αυτό, δηλαδή, που θέλει ο προπονητής του. 
Κάτω από αντίξοες συνθήκες, με το θερμόμετρο να έχει σκαρφαλώ-
σει στους 36 βαθμούς κελσίου και το οποιοδήποτε σημείο σκιάς να... 

αγνοείται, ο ΠΑΟΚ μετά από ένα ταξίδι δύο ωρών για τις Βρυξέλλες μπήκε στο 
γήπεδο του προπονητικού κέντρου της Άντερλεχτ για τη δεύτερη φιλική αναμέ-
τρηση του δεύτερου σταδίου της προετοιμασίας. Ο Άμπελ Φερέιρα μας έδειξε 
ότι έχει καταλήξει, πάνω - κάτω, στο βασικό σχήμα το οποίο έχει στο μυαλό 
του να ξεκινήσει και στις επίσημες υποχρεώσεις (βλέπε: Άγιαξ) της νέας σεζόν.
Με τον Ντάγκλας Αουγκούστο να έχει μείνει στο Χορστ, λόγω ενοχλήσεων 
στους προσαγωγούς, ο Γιόζιπ Μίσους ξεκίνησε στην ενδεκάδα, δίπλα στον 
Ομάρ Ελ Καντουρί, ενώ οι υπόλοιποι εννιά ήταν οι: Πασχαλάκης, Μάτος, 
Βαρέλα, Κρέσπο, Γιαννούλης στην άμυνα, Ζαμπά και Μπίσεσβαρ στα δύο 
άκρα, με το δίδυμο Πέλκα και Άκπομ να έχει μονιμοποιηθεί στην «φροντ 
λαιν» του «Δικεφάλου».
Η πίεση ψηλά που έχει μπει για τα καλά στο παιχνίδι των Νταμπλούχων Ελλά-
δας έφερε τον Μίσιτς σε θέση για γκολ (8’), το ίδιο και τον Άκπομ (10’) μετά από 
το κλέψιμο και την ενέργεια του Ζαμπά. Ο ΠΑΟΚ έβαλε δύσκολα στην ομάδα 
του Βινσέντ Κομπανία, ο Πέλκας για ακόμα ένα παιχνίδι ήταν εξαιρετικός στο 
ρόλο του δεύτερου φορ που τρέχει και πιέζει παντού στο δεύτερο μισό του 
γηπέδου, από τα δικά του πόδια ξεκίνησε και η καλή ευκαιρία με τον Μπίσε-
σβαρ στο 18ο λεπτό, όπως και στο 21’ του Άκπομ. Η εντυπωσιακή μετάβαση 
των παικτών του Φερέιρα και η αργοπορημένη επιστροφή των Βέλγων, έφερε 
τον Δημήτρη Πέλκα σε θέση βολής, μετά από την εξαιρετική προώθηση της 
μπάλας και την πάσα του Μίσιτς.
Ο Έλληνας μέσος επισφράγισε την πολύ καλή παρουσία του στο γήπεδο με 
ένα γκολ (31’) που έβαλε τους Πρωταθλητές Ελλάδας μπροστά στο σκορ (0-1). 
Η Άντερλεχτ που έχασε με τραυματισμούς δύο ποδοσφαιριστές πριν το τέλος 
του πρώτου ημιχρόνου, φάνηκε μόνο στη φάση με την κεφαλιά του Σανέ, που 
έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Πασχαλάκη. Ο ΠΑΟΚ απάντησε στα δοκά-
ρια με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του πολύ καλού σήμερα Δημήτρη Γιαν-
νούλη (52’), με τους «ασπρόμαυρους», παρά την αφόρητη ζέστη, να παρα-
μένουν οι κυρίαρχοι της αναμέτρησης και να φτάνει στο δεύτερο γκολ (56’) 
με τον Τσούμπα Άκπομ, μετά την απίστευτη ενέργεια του Λέο Ζαμπά από τη 
δεξιά πλευρά, που εξέθεσε τον Λόρενς και σέρβιρε στο πιάτο το γκολ για τον 
Άγγλο φορ.
Όλα πάντως ξεκίνησαν από το κλέψιμο και την άψογη αλλαγή του παιχνιδιού 
από τον Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος είχε συμμετοχή και στο δεύτερο γκολ. Ο 
Φερέιρα άρχισε τις αλλαγές μετά το 70ο λεπτό, χωρίς η ομάδα του να χάσει τον 
προσανατολισμό της στο γήπεδο, γεγονός που στέλνει ιδιαίτερα καλά μυνή-
ματα για το βάθος του «ασπρόμαυρου» πάγκου.
Ο Σφιντέρσκι με σουτ (76’) έφτασε κοντά στο γκολ, με την Άντερλεχτ να μειώ-
νει στο 82ο λεπτό από στημένη φάση, το μοναδικό ίσως ψεγάδι στη σημερινή 
απόδοση των παικτών του ΠΑΟΚ, που με τον Αντώνη Γαϊτανίδη απάντησε γρή-
γορα και έκανε το 1-3 στο αμέσως επόμενο λεπτό.
Άντερλεχτ: Ρουφ, Σαρντελά, Σανέ, Μίλιτς, Καγιεμπέ, Κανά, Σάιεφ, Βερσάε-
ρεν, Κολάσιν, Νασρί, Σαλεμάκερς. Ως αλλαγή αγωνίστηκαν οι: Κουμς, Λόρενς, 
Λεονί, Τρεμπέλ.
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος (77’ Σοάρες), Κρέσπο (77’ Ινγκασον), Βαρέλα, 
Γιαννούλης, Μίσιτς, Καντουρί (77’ Κάτσε), Ζαμπά (72’ Λημνιός), Μπίσεσβαρ 
(72’ Στοχ), Πέλκας (72’ Γαϊτανίδης), Άκπομ (72’ Σφιντέρσκι).

Σταθερά καλός και 
ουσιαστικός ο ΠΑΟΚ!

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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Η 
επιθετική δυστοκία και τα δοκάρια 
δεν επίτρεψαν στον Άρη να βάλει 
βάσεις πρόκρισης καθώς αναδεί-
χθηκε ισόπαλος (0-0) με την ΑΕΛ 

Λεμεσού στον πρώτο αγώνα στο «Κλεάνθης 
Βικελίδης» και όλα θα κριθούν σε μια εβδο-
μάδα στον δεύτερο αγώνα που θα γίνει στη 
Λάρνακα. Δύο δοκάρια για τους «κίτρινους», 
ένα για τους Κύπριους. Ο Άρης είχε τα περισ-
σότερα από τα στοιχεία πρόκρισης στο πρώτο 
ημίχρονο, του έλειψε όμως το βασικότερο. Η 
αποτελεσματικότητα.
 Ο Νιγηριανός ήταν το σημείο αναφοράς του 
Άρη στην επίθεση, ένα μόνιμος μπελάς για 
την άμυνα της κυπριακής ομάδας, αλλά στο 
5ο λεπτό είχε τρομερή ευκαιρία να απλοποι-
ήσει τα πράγματα για την ομάδα και δεν την 
αξιοποίησε. Η έξυπνη λόμπα του Ντιγκινί 
τον έβγαλε σε μοναδικό τετ α τετ, αυτός σού-
ταρε από το ύψος του πέναλτι αλλά η μπάλα 
πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της 
εστίας του Βοζίνια.
Βλέποντας τον Αρη να επιβάλλει τον ρυθμό 
του επιλέγοντας περισσότερο τη δεξιά 
πλευρά της επίθεσής του, μετά το 
20λεπτο η ΑΕ Λεμεσού προσπά-
θησε ξεκάθαρα να παγώσει τον 
ρυθμό, αλλά και να κερδίσει 
χρόνο μέσα από καθυστερή-
σεις. Το παιχνίδι έγινε νευ-
ρικό, ο Βρετανός διαιτητής, 
Στιούαρντ Άτγουελ, έβγαλε 
τέσσερις φορές την κίτρινη 
κάρτα από το τσεπάκι του και 
υπήρξαν ουκ ολίγες κοκορομαχίες.
 Ο Άρης ενέτεινε την πίεσή του, είδε τους 
Φετφατζίδη, Τόνσο να γίνονται πιο δημιουρ-
γικοί και κυνήγησε το γκολ που θα άλλαζε 
τις ισορροπίες του αγώνα. Ζήτησε πέναλτι 
στο 39ο λεπτό όταν σε γύρισμα του Ιντέγε 
η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Ντόσα Τζού-
νιορ αλλά ο διαιτητής έκρινε ότι ο παίκτης 
του Άρη «γύρισε» την μπάλα έχοντας αυτή 
βγει εκτός γραμμών. Ένα λεπτό αργότερα 
είχε διπλή ευκαιρία για να σκοράρει. Στο 
σουτ του Μπάσα, ο Βοζίνια είχε εξαιρετική 
αντίδραση αλλά στην απομάκρυνσή του, η 
μπάλα έφτασε στον Φετφατζίδη ο οποίος την 
έφερε μπροστά του, αλλά στο σουτ που επι-
χείρησε αυτή χτύπησε στο κάθετο δοκάρι της 
εστίας της ΑΕΛ Λεμεσού.
 Ο Σάββας Παντελίδης είδε την ομάδα του 
υποτονική στο πρώτο τέταρτο του δευτέρου 

ημιχρόνου, με περιορισμένη επιθετικότητα 
και δίχως… υποψία ευκαιρίας. Από την άλλη 
πλευρά, η ΑΕ Λεμεσού δεν είχε λόγο να αλλά-
ξει κάτι καθώς διατηρούσε αυτό που ήθελε 
εντείνοντας την τακτική των καθυστερήσεων. 
Εκεί ήρθε και η πρώτη αντίδραση από τον 
προπονητή του Άρη, αλλάζοντας πλευρές 
στους Φετφατζίδη, Ντιγκινί. Στο 61ο λεπτό 
μια κεφαλιά απομάκρυνσης του Κόρχουτ 
έβγαλε φάση καθώς το κέντρο της άμυνας 
των Κυπρίων ήταν «απών», ο Ντιγκινί έγινε 
κάτοχος της μπάλας αλλά άνοιξε το κοντρόλ 
και ο Γκοντάλ απομάκρυνε σε κόρνερ.
 Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Παντελίδης 
έριξε στο παιχνίδι τον Ντάνι Λάρσον προσ-
δοκώντας στην ικανότητα του Σουηδού στο 
ένας εναντίον ενός. Ο Άρης ανέβασε την 
πίεσή του νιώθοντας την ανάγκη δημιουρ-
γίας προϋποθέσεων για κάποιο γκολ, αλλά 
και η ΑΕ Λεμεσού πάτησε καλύτερα στο 
γήπεδο, κυκλοφόρησε πιο δημιουργικά την 
μπάλα στο γήπεδο. Προς αυτήν την κατεύ-
θυνση λειτούργησε η έλευση στο παιχνίδι 
του Γκαζαριάν ο οποίος μάλιστα απείλησε 

με μακρινό σουτ στο 65ο λεπτό και 
στο 70ο λεπτό είχε τεράστια 

ευκαιρία για να σκοράρει. Η 
άμυνα του Άρη τον ξέχασε, 
ο Αρμένιος σούταρε εκτός 
περιοχής και είδε την μπάλα 
να χτυπάει στο οριζόντιο 
δοκάρι της εστίας του Κουέ-

στα στη σπουδαιότερη στιγμή 
της ΑΕΛ.

 Όσο κυλούσαν τα λεπτά ο Άρης 
γινόταν νευρικός στο παιχνίδι του, δίχως 
ηρεμία και καθαρό μυαλό τόσο στο διά-
βασμα του αγώνα όσο και στην κυκλοφο-
ρία της μπάλας. Η ΑΕΛ Λεμεσού άλλαξε τον 
ρόλο της στο παιχνίδι καθώς έψαξε αυτή το 
γκολ. Από λάθος του Βοζίνια στο 73ο λεπτό ο 
Τόνσο βρέθηκε υπό πίεση στο ύψος της περι-
οχής, επιχείρησε το διαγώνιο σουτ και είδε 
τόσο τον τερματοφύλακα της ΑΕ Λεμεσού 
να πραγματοποιεί εντυπωσιακή απόκρουση 
αλλά και τον Ντιγκινί να μην προλαβαίνει να 
εκτελέσει με προβολή. 
Στο 87ο λεπτό, το «Κλεάνθης Βικελίδης» ανα-
στέναξε ξανά καθώς στο σουτ του Ματίγια 
η μπάλα χτύπησε και πάλι στο οριζόντιο 
δοκάρι, στη συνέχεια στρώθηκε στον Ντι-
γκινί αλλά και πάλι ο Γάλλος ήταν αναποτελε-
σματικός στην προσπάθειά του.

Άρης - ΑΕΛ Λεμεσού 0-0
Δοκάρι, δοκάρι και... τα σπουδαία 
στην Κύπρο

Η γκολάρα του Ούμπιντες και το 
γκολ του Μανούσου, έδωσαν στον 
Ατρόμητο την εκτός έδρας νίκη (1-2 
την Ντουνάισκα) και παράλληλα μια 
εξαιρετική... προίκα πρόκρισης για 
την ρεβάνς του Περιστερίου

Έ
νας τρομερός Ατρόμητος εμφανίστη-
κε το βράδυ της Πέμπτης στην Σλο-
βακία! Οι Περιστεριώτες, με τον αρ-
χηγό τους Χαβιέ Ούμπιδες να κάνει 

τα πάντα στο γήπεδο, έφυγαν με το 1-2 από 
την Ντουνάισκα Στρέντα, χάρη σε γκολ του 
Αργεντινού και του Μανούσου.
Ο Γιάννης Αναστασίου, κατέβασε τον Ατρό-
μητο με 4-4-2. Ο Μέγιερι ήταν στο τέρμα, με 
τους Ρισβάνη, Γούτα μπροστά του και τους 
Κιβρακίδη, Κατράνη δεξί κι αριστερό μπακ 
αντίστοιχα. Στον άξονα βρέθηκαν Μάντσον 
και Χαρίσης, δεξιά ο Ούμπιδες, αριστερά ο 
Ενσικουλού, με τον Μανούσο να βρίσκεται 
στο πλευρό του Βέλλιου στην επίθεση.
Όπως αναμενόταν, το παιχνίδι άρχισε με την 
Ντουνάισκα Στρέντα να έχει τον έλεγχο του 
ματς και να κυκλοφορεί την μπάλα. Από την 
άλλη, ο Ατρόμητος είχε μπει στο παιχνίδι 
με πιο αμυντικούς προσανατολισμούς και 
έκλεινε καλά τους διαδρόμους, κάνοντας 
τους Σλοβάκους να φαίνονται ακίνδυνοι.
Ο Ατρόμητος μέχρι την συμπλήρωση 20 
λεπτών δεν είχε καταφέρει να απειλήσει 
ουσιαστικά την αντίπαλη εστία. Αυτό το 
έκανε στο 20ο λεπτό και σκόραρε! Ο Βέλ-
λιος είδε τον Ούμπιδες στο χώρο και του 
πέρασε την μπάλα στα δεξιά, με τον Αργε-
ντινό σε πρώτο χρόνο να σουτάρει και να 
βρίσκει σώματα. Όμως η μπάλα πήρε περί-
εργη τροχιά και ύψος και ο αρχηγός των 
Περιστεριωτών με ένα τρομερό σουτ στη 
κίνηση έστειλε την μπάλα στην αντίθετη 
γωνία του Γέντλιτσκα κάνοντα το 0-1.
Στο 30’ ο Χιμπάλα προχώρησε σε αλλαγή 
τακτικής, βάζοντας στο παιχνίδι τον Βίντα 
Κ., στη θέση του Ρόναν κι έφερε τον Καλ-
μάρ στα χαφ με τον πρώτο να είναι πλέον 
το δεκάρι της ομάδας. Πέντε λεπτά μετά 
την είσοδό του στην αναμέτρηση, ο ποδο-
σφαιριστής των Σλοβάκων έφερε το ματς 
στα ίσα.
Ο Χαρίσης δεν μπόρεσε να διώξει στα δεξιά 
και ο Βίντα Κ. πήρε την μπάλα, έκανε μια 
ατομική προσπάθεια και με ένα καταπλη-
κτικό σουτ την έστειλε στο αριστερό παρα-
θυράκι του Μέγιερι για το 1-1.

Ο Ατρόμητος όμως δεν τα έχασε στιγμή 
μετά το γκολ! Παρέμεινε με καλή εικόνα 
στον αγωνιστικό χώρο και κατάφερε να 
απειλήσει στο 42’. Μετά από εκτέλεση 
κόρνερ, η μπάλα έφτασε στον Μανούσο, ο 
οποίος έκανε νέα σέντρα και ο Βέλλιος με 
ωραίο σουτ στη κίνηση την έστειλε ελάχι-
στα δίπλα από το δεξί δοκάρι των Σλοβά-
κων.
Ένα λεπτό αργότερα ο Ατρόμητος πήρε εκ 
νέου το προβάδισμα! Ο Νάτσος που είχε 
μπει στη θέση του τραυματία Κιβρακίδη, 
άνοιξε στον εκπληκτικό Ούμπιδες, ο οποίος 
σέντραρε για τον Βέλλιο που βρήκε λίγο την 
μπάλα πριν αυτή φτάσει στον Μανούσο κι 
από εκείνον στα δίχτυα με κοντινό πλασέ. 
Πλέον ο Ατρόμητος είχε ένα εκπληκτικό 
αποτέλεσμα για το πρώτο ημίχρονο. 1-2!
Η απάντηση της Ντουνάισκα όμως, παρα-
λίγο να ήταν άμεση, αλλά το πολύ όμορφο 
σουτ του Ραμίρες έξω από την περιοχή στο 
44’ έφυγε ελάχιστα έξω. Με την συμπλή-
ρωση 45 λεπτών, οι Περιστεριώτες έφτα-
σαν κοντά και στο 1-3! Ο Ούμπιδες και πάλι 
την σέντρα, πλασέ του Βέλλιου από κοντά, 
μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο Γέντλι-
τσκα.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι είχαν 
τον έλεγχο της μπάλας, χωρίς να απειλή-
σουν ιδιαίτερα την εστία του Μέγιερι με τον 
Γούτα να είναι εξαιρετικός αλλά και όλη την 
άμυνα του Ατρόμητου να καθαρίζει εύκολα. 
Όπως στο 51’, όταν ο Ρισβάνης με αυτοθυ-
σία έσωσε προ του Ραμίρες.
Αυτή ήταν η πρώτη και τελευταία φάση που 
απείλησαν οι γηπεδούχοι, με τον Ατρόμητο 
να διαχειρίζεται πολύ εύκολα το προβάδι-
σμα που είχε από το πρώτο ημίχρονο. Μάλι-
στα στο 55’ απείλησε κι όλας με ένα μακρινό 
σουτ του Μανούσου που έφυγε άουτ.
Αφού η ανούσια πίεση της Ντουνάισκα δεν 
έφερε κάτι για τους γηπεδούχους, ο Ατρό-
μητος μπορούσε να έχει κάνει και το 1-3 σε 
τρεις φάσεις στο τελευταίο πεντάλεπτο!
Πρώτα στο 86’ ο Ρόσα μπήκε στην περιοχή 
από τα αριστερά και το σουτ του κόντραρε 
φεύγοντας κόρνερ, από το οποίο ο Ρισβά-
νης με κεφαλιά έστειλε την μπάλα άουτ, ενώ 
στο 89’ έχασε μοναδική διπλή ευκαιρία! Ο 
Μανούσος έβγαλε μπαλιά στον Ρόσα, αυτός 
πέρασε τον αντίπαλο γκολκίπερ δύο φορές 
και μετά την δεύτερη σούταρε προ κενής 
εστίας στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο 
δοκάρι, αυτή έφτασε στον Χαρίση, το σουτ 
του οποίου έφυγε μόλις άουτ!

Ντουνάισκα Στρέντα - Ατρόμητος 1-2

Ωραίος και (έτσι συνεχίζει) 
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Συνάντηση με τον πρόεδρο της 
Super League 2 και της Football 
League, Λεωνίδα Λεουτσάκο, 
είχε ο Υφυπουργός Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Λευτέρης 
Αυγενάκης, με αντικείμενο 
τις διοργανώσεις των δυο 
πρωταθλημάτων.

Ό
πως αναφέρει η επίσημη ενη-
μέρωση του υφυπουργείου, 
ο κ. Λεουτσάκος αναφέρθη-
κε στα ιδιαίτερα χαρακτηρι-

στικά των δύο ποδοσφαιρικών κατηγο-
ριών και επισήμανε τα σημαντικότερα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ενό-
ψει της έναρξης της αγωνιστικής περιό-
δου 2019-2020: Το τηλεοπτικό συμβό-
λαιο, η ανανέωση της άδειας διεξαγω-
γής αθλητικών συναντήσεων, στα γήπε-
δα-στάδια που χρησιμοποιούν οι ομά-
δες, το ηλεκτρονικό εισιτήριο, οι εγκρί-
σεις από την Επιτροπή Επαγγελματικού 
Αθλητισμού, το υπέρογκο κόστος μετα-
κινήσεων κ.ά. 
Ο κ. Αυγενάκης, επιβεβαίωσε τη διά-
θεση στενής συνεργασίας, αναφέρθηκε 
στην ανάγκη εφαρμογής κανόνων δια-
φάνειας, τόνισε την ανάγκη συντήρη-
σης και εκσυγχρονισμού των αθλητι-
κών εγκαταστάσεων, έθιξε το επείγον 
της αντιμετώπιση του προβλήματος των 
προ-συνεννοημένων αγώνων και της 
βίας, ενώ δεσμεύτηκε για την εξέταση 
βελτίωσης του φορολογικού πλαισίου.  
Για τα τηλεοπτικά, ο υφυπουργός διευ-
κρίνισε ότι κατανοεί την σημαντικότητά 
τους ως έσοδο, για τις ομάδες αυτών 
των κατηγοριών. Εξάλλου, οι πληρο-
φορίες αναφέρουν πως οι δυο πλευρές 
συζήτησαν με σύμπνοια γύρω από το 
ύψος του ποσού που έχει συμφωνηθεί 
και φαίνεται πως όλα θα έχουν καταλή-
ξει ως τις 15 Αυγούστου.
Ακόμα, ο Λ. Αυγενάκης σ τάθηκε εκ 
παραλλήλου στην ανάγκη εξυγίανσης 
του χώρου, με σεβασμό μεν στο αυτοδι-
οίκητο, αλλά και με αυστηρή εφαρμογή 
του θεσμικού πλαισίου και την υιοθέ-
τηση δικλείδων ασφαλείας. Τόνισε, 
μάλιστα, ότι πρέπει να δοθεί έμφαση 
στην πρόληψη και όχι στην καταστολή.      
Τέλος, ο κ. Αυγενάκης, αποδέχθηκε με 
χαρά την πρόσκληση, που του απηύ-
θυνε ο κ. Λεουτσάκος, να παρευρεθεί 

στις κληρώσεις των αγώνων των Super 
League 2 και Football League.

Στον ΑΟ Χανιά Κισσαμικό ο 
Σωτηράκος
Η ΠΑΕ Χανιά ανακοινώνει την έναρξη 
της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή 
Γιάννη Σωτηράκο, ο οποίος υπέγραψε 
συμβόλαιο για δύο χρόνια.
Γεννημένος στις 19 Ιανουαρίου 1995 
ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία 
από τον Αετό Κορυδαλλού και σ τη 
συνέχεια εντάχθηκε στα τμήματα υπο-
δομής του Ολυμπιακού, παίζοντας και 
στο “NextGen Series”, το Τσάμπιονς 
Λιγκ των Νέων. Στο διάστημα αυτό ήταν 
μέλος και της Εθνικής Παίδων.
Το 2014 πήρε μεταγραφή σ τη Νίκη 
Βόλου με την οποία αγωνίστηκε στα 4 
από τα 10 παιχνίδια που πρόλαβε να 
δώσει η ομάδα στη Super League. Το β’ 
μισό της σεζόν φόρεσε τη φανέλα της 
Λαμίας. Ακολούθησε η διετής παρου-
σία του στον Αχαρναϊκό, με τον οποίο 
σε επίσημα παιχνίδια είχε 47 συμμετο-
χές και 1 γκολ.
Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν βασικό 
σ τέ λε χος της Παναχαϊκής, έ χον τας 
συνολικά 40 συμμετοχές, 1 γκολ και 1 
ασίστ.
Μετά την υπογραφή του συμβολαίου 
του, που έγινε παρουσία του Β’ Αντι-
προέδρου της ΠΑΕ Χανιά, Στάθη Πονη-
ράκου, ο 24χρονος αμυντικός δήλωσε 
τα εξής: «Με ιδιαίτερη χαρά ξεκινά η 
συνεργασία με την οικογένεια της ΠΑΕ 
Χανιά. Ευχαριστώ θερμά τη διοίκηση 
και τον προπονητή για την εμπιστο-
σύνη που μου έδειξαν. Από την πλευρά 
μου θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό 
για να τους δικαιώσω για την επιλογή 
τους».

Εργοτέλης: Ανακοίνωσε Ρέις 
Κάστρο
Ο 22χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός, 
Αρτούρ Σέζαρ Ρέις Κάστρο είναι παί-
κτης του Εργοτέλη και επίσημα.
Η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Εργοτέλης ανακοινώνει την 
συμφωνία της με τον Reis Castro Arthur 
Cesar. Ο 22 χρόνος αμυντικός (γεννη-
θείς 7/01/1997) έχει ύψος 1,72 χρησι-
μοποιεί τόσο το αριστερό όσο και το 
δεξί πόδι και μπορεί ν αγωνιστεί και 
στα δυο άκρα της άμυνας.

Ο Arthur Bothe όπως του αρέσει να τον 
φωνάζουν ξεκίνησε απ’ τις μικρές ομά-
δες της Santos FC αγωνιζόμενος σε Κ17, 
Κ19 και Κ20 αντίστοιχα. Απ’ το περσινό 
καλοκαίρι και για ολόκληρη τη σεζόν 
αγωνίστηκε στην Πορτογαλία για λογα-
ριασμό της SU Sertanese. Ο Βραζιλιάνος 
άσος ήρθε σήμερα στο Ηράκλειο με τον 
εκπρόσωπο του. Αύριο θα περάσει απο 
ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το 
νέο του διετές συμβόλαιο».

Απόλλων Σμύρνης: Παρελθόν 
ο Οριουέλα
Παρελθόν από τον Απόλλωνα Σμύρνης, 
όπως αναμένονταν να συμβεί, αποτελεί 
ο Ματίας Οριουέλα. «Η ΠΑΕ Απόλλων 
Σμύρνης ανακοινώνει την κοινή συναι-
νέσει λύση της συνεργασίας με τον 
ποδοσφαιριστή Ματίας Ουριουέλα. Η 
ΠΑΕ τον ευχαριστεί για τη μέχρι τώρα 
συνεργασία και του εύχεται καλή τύχη 
στη συνέχεια της καριέρας του», ανέ-
φερε η «Ελαφρά Ταξιαρχία».

Εργοτέλης: Ανακοίνωσε Μπα-
ράτα
Την απόκτηση του Πορτογάλου μέσου, 
Βιτό Μπαράτα, ανακοίνωσε η ΠΑΕ 
Εργοτέλης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Εργοτέλης ανακοινώνει την 
συμφωνία της με τον Encarnacao Freitas 
Vitor Hugo. Ο Vítor Barata όπως εν’ 
συν τομία τον φωνάζουν γεννήθηκε 

στις 3 Μαρτίου του 1996 (23ων ετών), 
στην Funchal της Πορτογαλίας έχει ύψος 
1,79, είναι δεξιοπόδαρος και αγωνίζε-
ται στο χώρο του κέντρου.
Σε μικρή ηλικία δοκιμάστηκε τόσο απ’ 
την Sporting Lisbon FC όσο και απ’ την 
SL BENFICA. Στην πρώτη παρέμεινε 
δύο χρόνια παίζοντας σ τις ερασιτε-
χνικές ομάδες. Το 2014 έκανε το ντε-
μπούτο του σε επαγγελματική κατη-
γορία, υπογράφοντας συμβόλαιο με 
την CS Maritimo όπου αγωνίζονταν 
μέχρι και σήμερα. Ο Πορτογάλος μέσος 
έφτασε στο Ηράκλειο νωρίς σήμερα το 
πρωί. Αύριο θα περάσει τις απαραίτη-
τες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία 
θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο το 
οποίο θα είναι διάρκειας δυο χρόνων».

ΠΑΣ Γιάννινα: Ανακοίνωσε την 
τριάδα των αρχηγών
Εγιναν γνωστοί από τον ΠΑΣ Γιάννινα οι 
τρεις αρχηγοί για την σεζόν 2019-20. Οι 
παλιοί Σκόνδρας, Μπουκουβάλας και 
Νικολιάς, θα είναι αυτοί που θα έχουν 
το περιβραχιόνιο για τη νέα σεζόν που 
θα βρει τον ΠΑΣ στα γήπεδα της Super 
League 2.
Ο Απόστολος Σκόνδρας ετοιμάζεται για 
την 7η σεζόν του στα Γιάννενα αφού 
βρίσκεται σ την ομάδα από το 2013, 
ενώ αντίθετα οι άλλοι δύο είναι πιο νέοι 
έχοντας έρθει στα Γιάννενα τον Ιανου-
άριο του 2016 (Νικολιάς) και καλοκαίρι 
του 2016 (Μπουκουβάλας).

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ SUPERLEAGUE 2
Συνάντηση Αυγενάκη - Λεουτσάκου στο Υφυπουργείο
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αθλητικά

Σ
το ίδιο έργο θεατές και νέα ήττα 
για την εθνική ομάδα πόλο της Ελ-
λάδος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλη-
μα της Νοτίου Κορέας.

Στον αγώνα για την είσοδο στους «4» με 
την Ιταλία η εθνική μας έμεινε για 9’ χωρίς 
γκολ στο φινάλε και στο επόμενο με την 
Αυστραλία για τις θέσεις 5-8 ηττήθηκε 
με 9-8 αφού έμεινε 10’ χωρις τέρμα στο 
φινάλε! 
Σκόραρε για τελευταία φορά με τον 
Φουντούλη στο 2.16 του 3ου και μετά... 
σιωπή. Κακές επιλογές στην επίθεση και 
άγχος στέλνουν την Ελλάδα στον αγώνα 
κατάταξης για την 7η θέση με τη Γερμανία 
η οποία έχασε στα πέναλτι από τη Σερβία. 
Για την Ελλάδα δεν αγωνίστηκε ο Βλαχό-
πουλος ενώ κακοί επιθετικά ήταν ο Φου-
ντούλης και ο Γενηδουνιάς. Οι φουντα-
ριστοί (Κολόμβος, Μουρίκης) αλλά και 
ο Καπότσης πάλεψαν για τη νίκη αλλά η 
ομάδα μας έχασε. 
Στο 1ο οχτάλεπτο η Ελλάδα αρχίζει με 
παραπάνω του Μουρίκη (0-1) αλλά 
«τρώει» δυο γκολ από τον Γιάνγκερ για το 
2-1. Το 2ο μάλιστα σε διπλό παραπάνω! 
Ο Καπότσης σουτάρει και με τη βοήθεια 
του VAR οι διαιτητές διαπιστώνουν ότι 
έχει σκοράρει (2-2) αλλά οι Αυστραλοί 
«απαντούν» άμεσα με τον Κέις για το 3-2. 
Στο 2ο ο Κάμπελ θα κάνει το 4-2 και η 
Ελλάδα θα χάσει επίθεση στον παραπάνω 
με τον Δερβίση. Η επόμενη επίθεση είναι 
και πάλι στον παραπάνω για την Ελλάδα 
αλλά τώρα σκοράρει με τον Γούνα και μει-
ώνει σε 4-3. 
Οι Αυστραλοί θα φτάσουν εύκολα στο 5-3 
αλλά ο Κολόμβος στον παραπάνω θα μει-
ώσει σε 5-4 και με τέρμα στα ίσα θα ισο-
φαρίσει σε 5-5. 
Στην αρχή του 3ου ο Καπότσης βγάζει 
σπουδαία άμυνα στον λιγότερο και σκο-
ράρει στην επίθεση για να δώσει προβά-
δισμα στην Ελλάδα με 6-5. 
Ο Καπότσης συνεχίζει το ρεσιτάλ δίνοντας 
ασίστ στον Αργυρόπουλο ο οποίος στην 
κόντρα θα σκοράρει για το 7-5! Η Ελλάδα 
μετά από ένα σερί 4-0 «τρώει» γκολ από 
τον Φορντ (7-6) και με επίθεση με διπλό 
παραπάνω για 2η φορά θα ισοφαρίσει σε 
7-7 με τον Κέις. 
Ο Φουντούλης «απαντά» γρήγορα με 
γκολ του στην κόντρα (8-7) αλλά ο Έντου-
αρτς ισοφαρίζει σε 8-8. Στο φινάλε η 
Ελλάδα χάνει παραπάνω με τον Γούνα και 

την ευκαιρία να προηγηθεί ξανά. 
Στην έναρξη του 4ου ο Δερβίσης κερδίζει 
αποβολή αλλά ο Μουρίκης δεν σκοράρει 
στον παραπάνω. Η Ελλάδα βγάζει καλή 
άμυνα στον λιγότερο αλλά δεν τελειώνει 
την επίθεση της. 
Η Ελλάδα χάνει 3η σερί επίθεση στον 
παραπάνω με τον Φουντούλη και στη 
συνέχεια θα δεχτεί γκολ (9-8) από τον 
Κάμπελ. Η ομάδα μας έχει 3/9 στον παρα-
πάνω και η Αυστραλία 4/7. 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (Φάτοβιτς): Ντένερλι, Κάμπελ 
2, Φορντ Τ., Κέις 3, Πάουερ, Έντουαρντς 
Λ., Ροουτς , Γιάνγκερ 2 , Φορντ Α.1, Πουτ, 
Χάουντεν , Έντουαρντς Μ. 1 , Χρύσανθος. 
ΕΛΛΑΔΑ (Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδου-
νιάς, Σκουμπάκης, Παπαναστασίου, Φου-
ντούλης 1, Καπότσης 2, Δερβίσης, Αργυ-
ρόπουλος 1, Μουρίκης 1, Κολόμβος 2, 
Γούνας 1, Γαλανίδης.

Εκτός ημιτελικών Χρήστου και 
Δράκου
Χωρίς ελληνικές συμμετοχές θα διεξα-
χθεί το απογευματινό πρόγραμμα στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης 
Ανδρών-Γυναικών, στην Γκουανκζού της 
Νότιας Κορέας και την Πέμπτη. 
Στα πρωινά προκριματικά ο Απόστολος 
Χρήστου κατέλαβε την 24η θέση στα 
200μ ύπτιο, με επίδοση 1:59.42 και έμεινε 
εκτός ημιτελικών. 
Εκτός συνέχειας έμεινε και η Νόρα Δρά-
κου στα 100μ ελεύθερο, καθώς ολοκλή-
ρωσε την προσπάθειά της στην 30η θέση, 
με χρόνο 55.50.
«Ήμουν κουρασμένος, δεν είχα δυνάμεις 
να κολυμπήσω γρήγορα και δεν βγήκε 
για πρωινή κούρσα. Δεν ήμουν καλά και 
γενικά το πρωί είναι δύσκολο να βγάλω 
καλή κούρσα. Ήθελα το όριο, αλλά έμεινα 
μακριά. Έχω κολυμπήσει και πιο γρήγορα 
μέσα στη χρονιά, χωρίς να είμαι έτοιμος 
αλλά σήμερα δε βγήκε. Στο 50άρι το 2017 
είχα φτάσει στον ημιτελικό τώρα είναι ο 
τελικός και ένας καλός χρόνος», είπε ο 
Απόστολος Χρήστου που ανήκει στον 
Ολυμπιακό. 
Η Νόρα Δράκου είπε από την πλευρά της: 
«Δεν ήμουν σε καλή κατάσταση. Περί-
μενα ότι θα είμαι σε καλύτερη κατάσταση, 
αλλά δεν ήμουν. Σίγουρα έχει να κάνει και 
με την ψυχολογία μου, ότι δεν είμαι όπως 
θα ήθελα τα τελευταία χρόνια, είναι και οι 
τραυματισμοί.»

Αυστραλία - Ελλάδα 9-8
«Αφωνία» για 10’ και νέα ήττα!

Gwangju 2019: Το... δυνατό 
χαρτί του Γκολομέεβ

Ο Κριστιάν Γκολομέεβ θ’ αγωνιστεί 
τα ξημερώματα της Παρασκευής στα 
προκριματικά των 50μ ελεύθερο 
στο Παγκόσμιο. 

Ώ
ρα Γκολομέεβ! Ο Κριστιάν είναι 
έτοιμος για την μεγάλη «μάχη» 
της ζωής του που θα είναι τρι-
πλή και σε κορεατικό... έδαφος. 

Στην 6η ημέρα της κολύμβησης στο Πα-
γκόσμιο πρωτάθλημα της Γκουανγκζού ο 
Κριστιάν Γκολομέεβ αρχίζει τα ξημερώμα-
τα της Παρασκευής στα προκριματικά με 
στόχο την πρόκριση στον ημιτελικό της ι-
δίας ημέρας και μετά στον τελικό του Σαβ-
βάτου. 

Ο Γκολομέεβ που έχασε στο νήμα την πρό-
κριση του στον τελικό των 50μ πεταλούδα 
είναι από τα φαβορί στα 50μ ελεύθερο. 
Με 21.44 έχει την 4η επίδοση μεταξύ 135 
αθλητών. Σε προκριματικούς αγωνίζο-
νται επίσης η Άννα Ντουντουνάκη  στην 
6η σειρά των 50μ. πεταλούδα  όπου με 
26.22 έχει τον 17ο χρόνο. Στην 7η σειρά 
των 100μ. πεταλούδα θα αγωνιστεί ο 
Ανδρέας Βαζαίος που έχει την 30η επί-
δοση με 52.89.
Η Ελλάδα ψάχνει την 1η της συμμετοχή σε 
τελικό! 
Η ημέρα περιλανμβάνει και τον αγώνα της 
Ελλάδος με την Ολλανδία για την 7η θέση 
στο τουρνουά πόλο αλλά και τον τελικό 
ΗΠΑ-Ισπανία.

Η εθνική όπως αναμενόταν και πριν 
από την έναρξη του Παγκοσμίου Πρω-
ταθλήματος πόλο ανδρών της Νοτίου 
Κορέας δεν θα προκρίνονταν από εκεί 
στους Ολυμπιακούς του Τόκιο. 
Η υπόθεση πρόκριση πάντα δυσκό-
λευε την Ελλάδα και τώρα θα κριθεί 
μέσα από δυο τουρνουά. 
Το πρώτο είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα της Βουδαπέστης που θα διε-
ξαχθεί από τις 12 έως τις 26/1/2020. 
Το δεύτερο είναι το παγκόσμιο προ 
ολυμπιακό του Ρότερνταμ (29/3-5/4). 
Το Ευρωπαϊκό θα δώσει ένα εισιτήριο 
και το προ ολυμπιακό 3. Το Ευρωπα-

ϊκό επίσης δίνει και εισιτήρια για το 
Παγκόσμιο του 2021.
Στο Τόκιο το Ολυμπιακό τουρνουά θα 
διεξαχθεί με 12 ομάδες. Έχει προκρι-
θεί ήδη η «οικοδέσποινα» Ιαπωνία. 
Εκεί θα ε ίναι η Σερβία που πέρασε 
από το World League και η Ιταλία με 
την Ισπανία που προκρίθηκαν από το 
Παγκόσμιο πρωτάθλημα. 
Εκτός από την Ευρώπη θα διεξαχθούν 
οι Παναμερικαν ικοί Αγώνε ς με τ ις 
ΗΠΑ να είναι το φαβορί για χρυσό και 
πρόκριση αλλά και οι αγώνες της Ωκε-
ανίας (Αυστραλία το φαβορί) και της 
Ασίας. 

Ο δρόμος για το Τόκιο περνάει από 
Βουδαπέστη και Ρότερνταμ
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αθλητικά

Τρεις ανανεώσεις, ένα “διαζύγιο” 
και μια προσθήκη στο τεχνικό τιμ 
στον Α.Ο. Διαβολιτσίου, ο οποίος 
προετοιμάζεται για το πρωτάθλημα 
της Γ’ εθνικής.

Σ
υγκεκριμένα, τη φανέλα του ΑΟΔ θα 
φορούν και τη νέα σεζόν οι Βαγγέ-
λης Κουλόπουλος, Γιάννης Ζάκκας 
και Βασίλης Κρεμμύδας. Αντίθετα ο 

Φάνης Κάνιστρας αποτελεί παρελθόν, ενώ 
στον πάγκο θα κάθεται πλέον και ο Ευτύχης 
Τασιόπουλος, που θα αναλάβει την εκγύ-
μναση των παικτών, ως συνεργάτης του Κώ-
στα Παλαμάρα.
Οι Κουλόπουλος και Ζάκκας αποτελούν αξι-
όπιστες λύσεις για την επιθετική γραμμή και 
ο Κρεμμύδας για το μεσοαμυντικό σκέλος. 
Και οι τρεις έδωσαν τα χέρια με τη διοίκηση 
για την ανανέωση της συνεργασίας τους και 
το Διαβολίτσι μετρά πλέον δέκα ανανεώ-
σεις. Είχαν προηγηθεί οι Λιόλιος, Τζανε-
τέας, Μπαστακός, Πιτσιλής, Μπαλόπουλος, 
Τσουκαλάς και Π. Σουλαντίκας.
Με τον Φάνη Κάνιστρα αποφασίστηκε η 
λύση της συνεργασίας και ο έμπειρος επι-
θετικός είναι ελεύθερος να συνεχίσει την 
καριέρα του σε ομάδα της αρεσκείας του.
Πλέον οι μόνες εκκρεμότητες από το περ-
σινό ρόστερ είναι οι περιπτώσεις των Ι. 
Καλογερόπουλου και Κωνσταντακόπουλου.
Θυμίζουμε ότι εκτός από τον Κάνιστρα 
έχουν χωρίσει οι δρόμοι και με τους Πάλ-
λια, Εμμανουήλ, Κανελλόπουλο, Δ. Γεωρ-
γιόπουλου και Σταμάτη.
Στα μεταγραφικά, η επόμενη κίνηση θα 
αφορά έμπειρο επιθετικό, ο οποίος θα είναι 
Μεσσήνιος και με παραστάσεις από εθνικές 
κατηγορίες.
Οσον αφορά τον Ευτύχη Τασιόπουλο, πρό-
κειται για έμπειρο καθηγητή Φυσικής Αγω-
γής, ο οποίος έχει εργαστεί με επιτυχία σε 
Πάμισο και Καλαμάτα και το ίδιο περιμέ-
νουν να συμβεί και στο Διαβολίτσι.
Η προετοιμασία θα ξεκινήσει τις πρώτες 
μέρες του Αυγούστου.

Ανακοίνωσε Πίετρι η Κηφισιά
Την απόκτηση του 19χρονου αμυντικού, 
Έλτον Πίετρι ανακοίνωσε η ομάδα της Κηφι-
σιάς.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: “Με χαρά ανακοι-
νώνουμε την απόκτηση του ποδοσφαιριστή 
Έλτον Πίετρι από τον Φωκικό.
Ο 19χρονος (γεννημένος στις 16-01-2000) 

αριστεροπόδαρος αμυντικός κατά την περ-
σινή περίοδο αγωνίστηκε σε 17 αγώνες 
στην Γ Εθνική πραγματοποιώντας σπου-
δαίες εμφανίσεις και βοηθώντας την ομάδα 
του να πετύχει τους στόχους της. Τον καλω-
σορίζουμε στην οικογένεια μας, του ευχό-
μαστε υγεία, καλή τύχη και επιτυχίες!”

Πήρε Ρογγότη ο Πιερικός!
Ο Πιερικός ανακοίνωσε την απόκτηση του 
23χρονου υψηλόσωμου (1,85) κεντρικού 
αμυντικού, Γιώργου Ρογγότη.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ
Στα γραφεία του ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΥ βρέθηκε 
σήμερα και υπέγραψε ο γνωστός Ημαθιώ-
της  23χρονος υψηλόσωμος (1,85) κεντρι-
κός αμυντικός  ποδοσφαιριστής Γεώργιος 
Ρογγότης  με πλούσιο βιογραφικό ομάδων 
με τελευταίο σταθμό την Νίκη Αγκαθιά  της 
Γ΄ εθνικής κατηγορίας ως αρχηγός με πλήρη 
συμμετοχή και 4 τέρματα στο ενεργητικό 
του.  Ο ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε 
στον Αιγινιακό, Βέροια, Αλμωπό 
Αριδαία,  ΠΑΕ Λαμία Β ,́ Λευ-
κίμμη.
Η προσθήκη του ποδο-
σφαιριστή αγωνιζόμενος 
ως κεντρικός αμυντικός  θα 
δώσει λύσεις στην αμυντική 
γραμμή της ομάδας μιας και 
ήταν μεταγραφικός στόχος κι 
άλλων ομάδων. Μετά την υπογραφή 
στα γραφεία του συλλόγου ο «μελανόλευ-
κος» πλέον ποδοσφαιριστής δήλωσε τα 
εξής: «Είμαι χαρούμενος που θα αγωνιστώ 
στην ιστορική ομάδα του μεγάλου ΠΙΕΡΙ-
ΚΟΥ. Θέλω να ευχαριστήσω τον ΠΙΕΡΙΚΟ για 
την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό 
μου και οι στόχοι μου συμβαδίζουν με τους 
στόχους που έχει θέση η ομάδα μου».
Ο ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ καλωσορίζει στην μεγάλη 
οικογένειά του τον  παραπάνω ποδοσφαι-
ριστή. Τον ευχόμαστε να είναι υγιής και να 
προσφέρει στην ομάδα μας με τις εμπειρίες 
τους πολλές επιτυχίες και αποτελέσματα με 
την μελανόλευκη φανέλα.

Ο Τούνας ανέλαβε τον Μακεδονι-
κό Φούφας
Ο Μακεδονικός Φούφας ανακοίνωσε την 
έναρξη της συνεργασίας του, με τον προπο-
νητή, Αριστοτέλη Τούνα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: “Ο Π.Σ Μακεδο-
νικός ΦΟΥΦΑΣ ανακοινώνει την έναρξη της 
συνεργασίας με τον προπονητή κύριο Αρι-
στοτέλη Τούνα!

Στις πρώτες δηλώσεις ο νέος μας προπονη-
τής τόνισε πως: “Στόχος μας είναι να συνε-
χίσουμε να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, το 
οποίο παίζει ομολογουμένως τα τελευταία 
χρόνια η ομάδα στην κατηγορία και θα προ-
σπαθήσουμε να βελτιώσουμε ακόμα περισ-
σότερο την ποιότητα”. 
Επίσης η ομάδα ανανέωσε ακόμη 5 ποδο-
σφαιριστές από το περσινό ρόστερ και η 
έναρξη της προετοιμασίας θα γίνει στην 
αρχές του επόμενου μήνα”.

Στην Άνω Μερά ο Χάμος
Το Δ.Σ. του Α.Σ. Άνω Μερα ανακοίνωσε την 
συμφωνία του με τον πρώην τερματοφύ-
λακα του Αστέρα Ιτέας, Κώστα Χάμο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: “Το Δ.Σ. του Α.Σ. 
Άνω Μερα ανακοινώνει την συμφωνία του 
με τον τερματοφύλακα Κώστα Χάμο.
Ο νεαρός γκολκιπερ ξεκίνησε την καριέρα 
του στην ακαδημία Προμηθέα και στη συνέ-
χεια μεταπήδησε στον Ελαφο Αγιάς, Ανθού-
πολη, Σμόλικας Σαλανης, Δόξα Βλαχογιαν-
νίου, Αχχιλεα Φαρσάλων και μέχρι πρότι-
νος στον Αστέρα Ιτέας.
Καλώς όρισες Κώστα στην οικογένεια της 
Άνω Μεράς!!”

Δανείστηκε από Εργοτέλη ο Πό-
ρος
Ο Πόρος ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης, 
την απόκτηση του 19χρονου, Γιώργου Μαυ-
ροειδή με την μορφή δανεισμού για ένα 
χρόνο από τον Εργοτέλη.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Α.Ο 
Πόρου αναφέρει: 
“Ο Α.Ο. Πόρος ανακοινώνει την απόκτηση 
του Γιώργου Μαυροειδή με τη μορφή 

δανεισμού για ένα χρόνο από τον 
Εργοτέλη. Καλωσορίζουμε τον 

19χρονο αριστερό μπακ στην 
οικογένεια του Πόρου και του 
ευχόμαστε να έχει μία καλή 
σεζόν με την ομάδα μας στη 
Γ’ Εθνική, μακριά από τραυ-
ματισμούς”.

Αν και γεννηθείς μόλις στις 
19 Ιανουαρίου 2000 ο Γιώργος 

Μαυροειδής (καλύπτει το αριστερό 
άκρο της άμυνας) έχει ήδη περάσει από 
τους δύο μεγάλους του Ηρακλείου. Ξεκί-
νησε να παίζει ποδόσφαιρο σε ηλικία 5 
ετών από τις Ακαδημίες του ΟΦΗ, φορώ-
ντας την ασπρόμαυρη φανέλα για μία εξαε-
τία (2005-2011). Εκεί γνώρισε τον Λεωνίδα 
Τιτομιχελάκη με τον οποίο θα συνεργαστεί 
εκ νέου αυτή τη φορά στον Α.Ο. Πόρου. 
Ακολούθησε η μετακόμιση στον συμπολίτη 
Εργοτέλη μέχρι και την αγωνιστική περί-
οδο που ολοκληρώθηκε. Περνώντας από 
τις Ακαδημίες, την Κ15, την Κ17 και την Κ19 
των “κιτρινόμαυρων”. Παράλληλα υπήρξε 
μέλος της Περιφέρειας Κρήτης και της Περι-
φέρειας Νοτίου Αιγαίου και έχει περάσει 
από προεπιλογή της Εθνικής Παίδων, συμ-
μετέχοντας σε προπονήσεις. Επίσης δοκι-
μάστηκε σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, αφήνο-
ντας καλές εντυπώσεις. 

Ενίσχυση με Κασιαβό ο Ερμής Κο-
ρυδαλλού
Ο Ερμής Κορυδαλλού απέκτησε τον 
20χρονο πρώην αρχηγό του ΑΣ Δραπε-

τσώνας, Στέφανο Κασιαβό.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: “Ο Ερμής Κορυ-
δαλλού καλωσορίζει στην ομάδα τον 
20χρονο αρχηγό του ΑΣ Δραπετσώνας, 
Στέφανο Κασιαβό (31/7/99).
Ο Στέφανος αγωνίζεται με την ίδια ευχέ-
ρεια σαν στόπερ και αμυντικό χαφ και 
είναι προσωπική επιλογή του προπονητή 
μας, Δημήτρη Καλύκα. Το χτίσιμο του 
Ερμή συνεχίζεται βάση του πλάνου, διοί-
κησης, προπονητή και τεχνικού διευθυ-
ντή ώστε να είναι όλα έτοιμα στο ξεκίνημα 
της προετοιμασίας που υπολογίζεται στις 
5 Αυγούστου.
Ευχαριστούμε τον πρόεδρο και φίλο 
σωματείο της Δραπετσώνας για τη συνερ-
γασία τους στη μεταγραφή και ευχόμαστε 
στον Στέφανο καλή ποδοσφαιρική χρονιά 
με υγεία και επιτυχίες”.

Μία ανανέωση και μία αποχώρη-
ση στον Απόλλωνα Παραλιμνίου
Προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ της ομάδας 
από τις Σέρρες.
Αναλυτικά η επίσημη ανακοίνωση:
“Ο Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ανα-
κοινώνει την ανανέωση συνεργασίας του, 
με τον κεντρικό χαφ Βασίλη Καρυοφύλλη. 
Ο Βασίλης έπαιξε για πρώτη φορά την 
προηγούμενη σεζόν με την ομάδα μας στη 
Γ΄ Εθνική και ήταν από τους διακριθέντες. 
Βασίλη σου ευχόμαστε υγεία και πολλές 
επιτυχίες.
Ο Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ανα-
κοινώνει την λύση συνεργασίας του με τον 
Γιάννη Καρυοφύλλη. Τον ευχαριστούμε 
για την προσφορά του στην ομάδα μας και 
του ευχόμαστε υγεία και καλή συνέχεια 
στην ποδοσφαιρική του καριέρα”.

Χιντασέλι και του χρόνου στα 
Γιαννιτσά!
Σημαντική ενίσχυση για τον Α.Σ. Ανα-
γέννηση Γιαννιτσών που ανανέωσε την 
συνεργασία της, με τον Αλέξανδρο Χιντα-
σέλι.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
“Σημαντική ενίσχυση για τον Α.Σ.Ανα-
γέννηση Γιαννιτσών που ανανέωσε ορι-
στικά την συνεργασία της με τον Αλέξαν-
δρο Χιντασέλι.
Ο 25χρονος εξτρέμ, που καλύπτει και τις 
δυο πλευρές στη γραμμή κρούσης, ανανέ-
ωσε στους κυανόλευκους και αναμένεται 
να βοηθήσει και φέτος, όπως και πέρσι, 
με την εμπειρία του και τις ικανότητες του 
τα μέγιστα τον Γιαννιτσιώτικο σύλλογο, 
που ενισχύεται σημαντικά σε αυτήν την 
μεταγραφική περίοδο.
Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής συνεργά-
στηκε πέρσι με την ομάδα της Παλαιχω-
ρίας, ενώ πρόπέρυσι αγωνίστηκε στον 
Λαγκαδά και είχε συνολικά 23 συμμετο-
χές με 5 γκολ.
Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε 
στην Δόξα Δράμας (Football League) και 
στη συνέχεια έπαιξε σε Άρη (Γí Εθνική), 
Καλλονή (Super League – Football League) 
και ΑΟ Καρδίας (Γí Εθνική).
Η διοίκηση του Α.Σ.Αναγέννηση Γιαννι-
τσών του εύχεται καλή χρονιά, με υγεία 
και ποδοσφαιρικές επιτυχίες με την 
ομάδα μας”.

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
ΑΟ Διαβολιτσίου: Ανανεώσεις, “διαζύγιο” και προσθήκη
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Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο 
αποκάλυψε ότι δεν έχει τον 
απόλυτο έλεγχο σε ό,τι αφορά την 
ενίσχυση του ρόστερ της Τότεναμ 
και πως παρά το γεγονός πως δεν 
είναι εκείνος που δίνει το «ok» για 
τους ποδοσφαιριστές, χρεώνεται 
ενδεχόμενο αποτυχία τους να 
βοηθήσουν την ομάδα!

Ο 
Αργεντικός κόουτς, έπειτα από 
δυο στείρες μεταγραφικές πε-
ριόδους είδε επιτέλους νέα 
πρόσωπα να προστί-

θενται στο ρόστερ των «σπι-
ρουνιών».
Και μπορεί ο Τζακ Κλαρκ 
να συνεχίζει δανεικός στη 
Λιντς, ωστόσο, ο Τανγκί 
Ντομπελέ αποτέλεσε μετα-
γραφή ρεκόρ σ την ισ το-
ρία του λονδρέζικου κλαμπ 
και ήδη βοήθησε τρομερά από 
το ξεκίνημα της θητείας του, στο πρό-
σφατο ματς με τη Γιουβέντους.
Ο Ποτσετίνο ανέφερε για το θέμα των 
μεταγραφών της Τότεναμ και τον δικό του 
ρόλο:
«Η ομάδα παίρνει τους παίκτες, όχι ο 
Ποτσετίνο. Φυσικά, σε αυτό το κομμάτι 
πάντα έχεις ρόλο γιατί δίνεις την άποψή 
σου, όμως υπάρχουν και στιγμές που 
δεν το κάνεις... Ορισμένες φορές κάποιοι 
παίκτες πετυχαίνουν και μοιραζόμαστε 
την επιτυχία ο κόουτς και η ομάδα, ενώ, 
όταν οι παίκτες δεν καταφέρνουν ν’ απο-
δώσουν, πάντα το φταίξιμο πέφτει πάνω 
μου. Εγώ είμαι ο υπεύθυνος».

Κεν - Γιουβέντους: Επαφές με 
την Εβερτον!
Στην Αγγλία βρίσκεται ο αθλητικός διευ-
θυντής της Γιουβέντους Φάμπιο Παρά-
τιτσι, αφού είναι ανοιχτά δυο μέτωπα. 
Η Άστον Βίλα θέλει τον Περίν, ενώ η 
Έβερτον πιέζει για τον Κεν. Μάλιστα, τα 
Ζαχαρωτά έχουν αρχίσει επαφές με τη 
«Μεγάλη Κυρία ευελπιστώντας να ολο-
κληρωθεί το deal άμεσα. Ο Μίνο Ραϊόλα 
ήταν αυτός που βοήθησε αρκετά, ώστε 
οι δυο πλευρές να κάνουν το παραπάνω 
βήμα για την εκπλήρωση της συμφω-
νίας.

Έρικσεν - Μάντσεστερ Γιουνά-
ιτεντ: Υπάρχει ενδιαφέρον για 
τον Δανό
Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και 
Ρεάλ Μαδρίτης έχουν στη λίστα τους τον 
Έρικσεν, αλλά τη δεδομένη στιγμή η Γιου-
νάιτεντ είναι αυτή που έχει πιο δυνατά 
για τον Δανό μέσο. Μάλιστα, όπως απο-
καλύπτει η Daily Mail, όταν επιβεβαιωθεί 
το deal της Τότεναμ με τον Λο Σέλσο τότε 
θα υπάρξει και πρόταση για τον Έρικσεν. 
Μάλιστα, η περίπτωση του δεν συνδέε-
ται με την παραμονή ή όχι του Πογκμπά, 

μιας και ο Σόλσκιερ θέλει να βάλει 
ακόμα περισσότερη ποιότητα 

στον άξονα.

Γουότφορντ: Πήρε 
Ντέλε-Μπασίρου
Ο 19χρονος Νιγηριανός 
χαφ έμεινε ελεύθερος από 

την Μάντσεστερ Σίτι και η 
Γουότφορντ ανακοίνωσε την 

απόκτηση του με 6ετές συμβό-
λαιο.

Διεθνής με την U-20 της Νιγηρίας, ο Τομ 
Ντέλε-Μπασίρου έκανε κάποιες συμμε-
τοχές με τη Σίτι στο κύπελλο ή το Λιγκ 
Καπ αλλά δεν κατάφερε να πείσει ότι αξί-
ζει να παραμείνει, με συνέπεια να μην 
ανανεωθεί το συμβόλαιο του. Για τη Γου-
ότφορντ, όμως, μάλλον θα είναι μια χαρά 
ή τουλάχιστον αυτό πιστεύουν οι άνθρω-
ποι του κλαμπ, οι οποίοι του πρόσφεραν 
συμβόλαιο ως το 2025, ανακοινώνοντας 
την απόκτηση του.

Τσέλσι: Ανανέωσε με τους Μπλε 
ο Χάντσον - Οντόι!
Η Τσέλσι έβαλε τέλος στα σενάρια παρα-
χώρησης του Κάλουμ Χάντσον - Οντόι, ο 
18χρονος δεν αρνήθηκε τη νέα πρόταση 
των Μπλε και οι δυο πλευρές θα συνεχί-
σουν για τα επόμενα χρόνια. Ο διεθνής 
εξτρέμ που είδε την Τσέλσι να αρνείται 
πρόταση 35 εκατ. της Μπάγερν υπέγραψε 
πενταετές συμβόλαιο με τους Λονδρέ-
ζους και θα καρπώνεται 100 χιλ. λίρες 
την εβδομάδα. Ο Φρανκ Λάμπαρντ τον 
αποθέωσε, εισηγήθηκε νέο συμβόλαιο 
και ο Χάντσον Οντόι συμφώνησε σε όλα. 
Θυμίζουμε, πως ο 18χρονος τραυματί-
στηκε τον Απρίλη και θα επιστρέψει τον 
Σεπτέμβρη στη δράση. 

αθλητικά

Ποτσετίνο: «Η ομάδα διαλέγει τις 
μεταγραφές αλλά φταίω εγώ μετά»!

Η 
Μπέτις κοστολογεί κοντά στα 
30 εκατ. ευρώ τον Τζούνι-
ορ Φίρπο, με την Μπάρτσα να 
προσπαθεί να κάνει δικό της 

τον νεαρό αριστερό full-back, ρίχνοντας 
την τιμή του.
Πέρσι ήταν εκπληκτικός. Σε 38 αγώνες σε 
όλες τις διοργανώσεις με την Μπέτις σκό-
ραρε πέντε φορές και έδωσε έξι ασίστ. 
Το στατιστικό όμως που επιβεβαιώνει ότι 
ο Τζούνιορ Φίρπο έχει ακριβώς τα επι-
θετικά χαρακτηριστικά που αναζητά η 
Μπαρτσελόνα, είναι ότι μετά τον Ζόρντι 
Αλμπα (97 επαφές), είχε τις περισσότε-
ρες επαφές (86) για μπακ στην αντίπαλη 
περιοχή.
Ο γεννημένος στην Αϊτή αριστερός full-
back που ήταν βασικός στην πρόσφατη 
κατάκτηση του EURO U-21 από την Ισπα-
νία, κοστολογείται κοντά στα 30 εκατ. 
ευρώ, με την Μπάρτσα να προσπαθεί να 
ρίξει κάπως την τιμή του, κάτι που οι Βερ-
διμπλάνκος δεν αποδέχονται και με το 
δίκιο τους για τέτοιο ταλέντο.

Φεκίρ: Επίσημα στη Μπέτις για 
20 εκατομμύρια
Η μεγάλη νικήτρια στη διεκδίκηση της 
υπογραφής του Ναμπίλ Φεκίρ είναι 
τελικά η Μπέτις, η οποία ανακοίνωσε τον 
Γάλλο μεσοεπιθετικό για τον οποίο διέ-
θεσε 20 εκατομμύρια ευρώ.
Ο Φεκίρ, που το περασμένο καλοκαίρι 
βρέθηκε μια ανάσα από τη Λίβερπουλ 
αλλά η μεταγραφή του χάλασε λόγω 
ιατρικών (τουλάχιστον έτσι τόνισαν από 
το αγγλικό κλαμπ), μετακινείται από τη 
Λυών και το Championnat στη LaLiga για 
να παίξει στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν».
Η Μπέτις τον ανακοίνωσε για τα επόμενα 
τέσσερα χρόνια (μέχρι το 2023), έναντι 
20 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία μπο-
ρούν να γίνουν 30 εκατ. βάσει των μπό-
νους που συμπεριλήφθηκαν στη συμφω-
νία, ενώ, η Λυών απέκτησε 20% ποσοστό 
μεταπώλησης.

Ναβάρο και Ροσάλες η Λεγανές
Διπλό «χτύπημα» για την Λεγανές, που 
ανακοίνωσε την απόκτηση των Μαρκ 
Ναβάρο και Ρομπέρτο Ροσάλες.
Δύο μεταγραφές ανακοίνωσε σχεδόν 
ταυτόχρονα η Λεγανές. Αρχικά, έκανε 
γνωστό ότι απέκτησε τον Ρομπέρτο 

Ροσάλες από την Μάλαγα για 1,2 εκατ. 
ευρώ και σ τη συνέχεια τον Μαρκ 
Ναβάρο από την Γουότφορντ. Ο πρώ-
τος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2021, 
ενώ ο δεύτερος αποκτήθηκε με τη μορφή 
δανεισμού για την επόμενη σεζόν.

Στην Χετάφε ο Νιόμ
Παίκτης της Χετάφε είναι και επίσημα ο 
Άλαν Νιόμ. Ο 31χρονος αμυντικός είχε 
περάσει την περσινή σεζόν στην Λεβάντε 
με τη μορφή δανεισμού από την Γουέστ 
Μπρομ, που θα βάλει στα ταμεία της 2,5 
εκατ. ευρώ. Ο Γάλλος υπέγραψε συμβό-
λαιο για 2+1 χρόνια.

Σεβίλλη: Γκουντέλι ο ... 10ος! 
Ο Σέρβος χαφ, Νεμάνια Γκουντέλι είναι 
το 10ο μεταγραφικό απόκτημα της Σεβίλ-
λης για το φετινό καλοκαίρι, με τον 
ποδοσφαιριστή να μετακινείται ελεύθε-
ρος μετά την αποδέσμευσή του από την 
Guangzhou Evergrande.
Οι Ανδαλουσιανοί έκαναν και 10η μετα-
γραφή για την τρέχουσα περίοδο των 
μετακινήσεων των παικτών, μετά τους 
Κούντε, Κάρλος, Οκάμπος, Φερνάντο, 
Τζόρνταν, Νταμπούρ, Ρεγκιλόν, Τόρες και 
Λουκ ντε Γιόνγκ.
Ο Γκουντέλι αποδεσμεύθηκε από την 
κινεζική Guangzhou Evergrande, επι-
σ τρέφοντας σ το ευρωπαϊκό ποδό-
σφαιρο, αν και πέρυσι αγωνίστηκε δανει-
κός στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
Το συμβόλαιο που υπέγραψε με την ισπα-
νική ομάδα έχει διάρκεια τεσσάρων 
ετών.

Η Ρεάλ ανανέωσε με τον Οντε-
γκααρντ έως το 2023
Δεν ήταν ούτε 16 ετών, όταν το 2015 η 
Ρεάλ τον αποκτούσε από τη Στρόμγκο-
ντσετ ως σούπερ ταλέντο. Πέρασαν τέσ-
σερα χρόνια δανεισμών και πριν από 
λίγες μέρες ανακοινώθηκε εκ νέου ένας 
δανεισμός του Μάρτιν Οντεγκααρντ, 
αυτή τη φορά διετής στη Σοσιεδάδ.
Μόνο που το 2021 θα έληγε και το συμ-
βόλαιο του 20χρονου Νορβηγού. Για να 
μην τον χάσει λοιπόν ως ελεύθερο, η 
Βασίλισσα του έδωσε ανανέωση για δύο 
ακόμα χρόνια, δηλαδή έως το 2023. Αυτό 
συνέβη πριν την παραχώρησή του, αλλά 
έγινε γνωστό τώρα.

Η Μπαρτσελόνα κοντά στην 
απόκτηση του Φίρπο
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Άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά απόψε η ΑΕΚ.
Η ομάδα της Λάρνακας αν και δυσκολεύτηκε στο α’ ημίχρονο, στην 
επανάληψη απέναντι στη Λέφσκι εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό 
πλεονέκτημα έναντι των Βούλγαρων και με τρία γκολ των Γιάννου, 

Ραούλ και Χέφελ επικράτησε με 3-0.
Δύσκολο ήταν το πρώτο τέταρτο για την ομάδα της Λάρνακας. Η Λέφσκι 
ήταν πιο απειλητική και δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες για να ανοί-
ξει το σκορ, αλλά βρήκαν μπροστά τους σε ετοιμότητα τον Τόνιο.
Η πρώτη ουσιαστικά καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ ήρθε στο 41’, με τον 
Γιάννου να μην μπορεί να τελειώσει αποτελεσματικά την φάση. Στο 42’ 
η ΑΕΚ έγινε ξανά απειλητική, αλλά το δίδυμο Τριτσκόφσκι-Γιάννου ξανά 
δεν ήταν εύστοχο.
Από την άλλη, η Λέφσκι έπαιξε συντηρητικά και σκληρά. Ένα από αυτά 
τα μαρκαρίσματα το πλήρωσε στο 45’+2’ ο αρχηγός των Βούλγαρων 
Μιλάνοφ με δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβολή. Το 0-0 παρέμεινε έτσι 
ως σκορ ημιχρόνου.
Βελτιωμένη ήταν η ΑΕΚ στα πρώτα στάδια του β’ ημιχρόνου. Η ομάδα 
της Λάρνακας εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική υπεροχή και πίεσε ψηλά 
την αμυντική γραμμή της Λέφσκι δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες. 
Πρωταγωνιστές στις ευκαιρίες αυτές οι Γιάννου, Χέφελ και Ακοράν.
Τελικά το ρόδι έσπασε στο 66’ με τον Γιάννου να βρίσκει με άψογο τακου-
νάκι εντός της περιοχής στόχο και έκανε το 1-0. Ο Ελλαδίτης δεν έμεινε 
εκεί και τρία λεπτά αργότερα στο 69’ έδωσε με τακουνάκι ξανά σπου-
δαία ασίστ στον νεοαποκτηθέντα Ραούλ που από κοντά σημείωσε το 
0-2.
Το σπουδαίο παιχνίδι της ΑΕΚ δεν σταμάτησε εκεί καθώς έξι λεπτά αργό-
τερα με ένα ασύλλυπτο αριστερό σουτ από τα 30 μέτρα ο Χέφελ δεν 
άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Μιγιάτοβις και ανέβασε το δείκτη 
του σκορ στο 3-0.
Από το σημείο εκεί και έπειτα η ΑΕΚ έψαξε και για τέταρτο γκολ, αλλά 
δεν τα κατάφερε. Έτσι μέχρι το τέλος είχε την υπεροχή και οι γηπεδούχοι 
απλά προσπάθησαν να μην δεχθούν άλλο γκολ.

Σάμροκ-Απόλλωνας 2-1
Ο Απόλλωνας ηττήθηκε με 2-1 στο Στάδιο Ταλάγκτ από την Σάμροκ 
Ρόβερς και θα παίξει τα ρέστα του την ερχόμενη Πέμπτη στον επαναλη-
πτικό στο ΓΣΠ.
Ο Απόλλωνας μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και μόλις στο 5ο λεπτό 
κατάφερε να προηγηθεί με σκόρερ τον Παπουλή ο οποίος με ένα εξαιρε-
τικό σουτ νίκησε τον τερματοφύλακα της Σάμροκ και έκανε το 1-0.
Το προβάδισμα των γαλάζιων δεν κράτησε για αρκετή ώρα αφού στο 14’ 
οι γηπεδούχοι σκόραραν με κεφαλιά του Γκρέις μετά από κόρνερ.
Στο 24’ η ομάδα τουη Αυγουστή πέτυχε γκολ το οποίο όμως ακυρώθηκε 
σωστά. Ο Πέδρο εκτέλεσε απευθείας φάουλ με τη μπάλα να καταλήγει 
στο τοίχος και στην επαναφορά ο ίδιος παίκτης έκανε νέο σουτ το οποίο 
κόντραρε στον Παπουλη και μετά κατέληξε στα δίκτυα ωστόσο ο βοη-
θός υπέδειξε τον Παπουλή σε θέση οφσάιντ.
Οι γηπεδούχοι απείλησαν στο 38’ με σουτ από τον Καρ, το οποίο από-
κρουσε ο Μολ ενώ η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου ήταν για 
τον Απόλλωνα με τον Παπουλή να κάνει το σουτ αλλά ο Μάνους έδιωξε 
σε κόρνερ.
Στο 58’ η Σάμροκ Ρόβερς κατάφερε να πάρει κεφάλι στο σκορ αφού 
έκανε το 2-1. Συγκεκριμένα μετά από κόρνερ ο Λόπες έκανε την κεφα-
λιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυτα του Μολ. Δέκα λεπτά αργότερα οι 
γηπεδούχοι έφτασαν κοντά και σε τρίτο τέρμα με τον Ομπρίεν με κεφαλιά 
έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Μολ.
Στο 78’ οι γηπεδούχοι έχασαν νέα μεγάλη ευκαιρία με τον Γκριν ο οποίος 
έφυγε μόνος πέρασε και τον Μολ, αλλά πήγε πλάγια και το σουτ που 
έκανε έφυγε έξω.

Ο ΑΠΟΕΛ στο πρώτο ματς της χρονιάς, 
έπαιξε για τα προκριματικά του Champions 
League και πήρε σπουδαία νίκη στην έδρα 
της Σουτζέσκα (0-1) με το τέρμα του Τόμας Ντε 
Βινσέντι (42΄) από την «άσπρη βούλα».

Ο 
Αργεντινός ήταν σημαντικός, όπως και ο 
Μούσα Αλ Τάαμαρι που συνεχώς ήταν πη-
γή κινδύνου για τους πρωταθλητές που πα-
ρολίγον να «πληρώσουν» ένα λάθος του 

Μπέλετς. Ο εξαιρετικός κατά τα άλλα πορτιέρο, υπέ-
πεσε σε παράβαση κάνοντας πέναλτι, ωστόσο η αστο-
χία του Νίκολιτς (69΄) έβαλε στη θέση της καρδιές των 
φιλάθλων που ταξίδεψαν στο Μαυροβούνιο ή είδαν 
τη «μονομαχία» από τις τηλεοράσεις.
Τώρα, το σύνολο του Πάολο Τρα-
μετσάνι καλείται να διαχειρι-
στεί σωστά το υπέρ του σκορ, 
και να περάσει στον τρίτο 
γύρο των προκριματικών, 
δύο «βήματα» μακριά από το 
Group Stage.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν 
(2019-2020) έδωσε στο Stadion Gradski ο ΑΠΟΕΛ. 
Οι παίκτες του Πάολο Τραμετσάνι μπήκαν με διάθεση 
μέσα στην έδρα της Σουτζέσκα, για να αιφνιδιάσουν 
από νωρίς τους γηπεδούχους που ήταν «μεθυσμένοι» 
από την επιτυχία κόντρα στη Σλόβαν Λίμπερετς από τη 
Σλοβακία. Οι πρωταθλητές «πάτησαν» περιοχή νωρίς, 
με τον Μούσα Αλ Τάαμαρι να είναι πρωταγωνιστής σε 
δύο επιθέσεις πριν τη συμπλήρωση του δεκαλέπτου, 
αλλά αστόχησε στ ην προσπάθεια του.
Από εκεί και πέρα, ανέβασε στροφές η Σουτζέσκα 
που απείλησε με τον Κογιάσεβιτς και τον Γιάνκοβιτς, 
δύο ποδοσφαιριστές που προσπάθησαν να απειλή-
σουν στα καρέ του Μπέλετς που επέστρεψε στις ευρω-
παϊκές διοργανώσεις. Ο ΑΠΟΕΛ στηριζόμενος στις 
εμπνεύσεις του Μούσα, και στα καλά «πατήματα» του 
Τόμας, «έφτιαξε» μία μεγάλη φάση (33΄) λίγο μετά 
τη συμπλήρωση του ημιώρου. Πιο συγκεκριμένα, ο 
Αργεντινός δοκίμασε το πόδι του, ο Γκίλιγκεν έκανε 
μία απόκρουση υπό δύσκολες συνθήκες και στην επα-
ναφορά ο Ιορδανός δε μπόρεσε να χριστεί σκόρερ 
διότι τον πρόλαβε η άμυνα πριν «πυροβολήσει» την 
εστία των γηπεδούχων.
Οι δύο «σταρ» των «γαλαζοκίτρινων» ήταν πρωτα-
γωνιστές και στην τελευταία καλή φάση του πρώ-
του μέρους. Ο Μούσα Αλ Τάαμαρι «πάτησε» περι-
οχή, ανατράπηκε από τον αμυνόμενο και ο Τόμας Ντε 
Βινσέντι (41΄) από την «άσπρη βούλα» έγραψε το 1-0 

μέσα στο Μαυροβούνιο. Αυτό το σκορ ήταν εκείνο 
που «οδήγησε» τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια, με 
τον Πάολο Τραμετσάνι να είναι ευχαριστημένος.
Στο δεύτερο μέρος, ο ΑΠΟΕΛ μπήκε κάπως «μουδια-
σμένα», επιτρέποντας στους γηπεδούχους να ονει-
ρεύονται μία ζημιά εφάμιλλη με εκείνη στη Σλόβαν. 
Οι ποδοσφαιριστές του Ροκόγιεβιτς ήταν συγκεντρω-
μένοι με αποτέλεσμα να «φτιάξουν» πολλές φάσεις με 
κύριο δράστη τον Όσμαλιτς που ήρθε από τον πάγκο, 
ωστόσο από την άλλη περίμενε ένας εκπληκτικός 
Μπέλετς που πήγε να τα χαλάσει όλα σε μία γκάφα.
Ο έμπειρος πορτιέρο του ΑΠΟΕΛ σε μία φάση δεν 
υπολόγισε σωστά, έκανε άστοχη έξοδο και εν συνε-
χεία υπέπεσε σε παράβαση. Ο Νίκολιτς από την 
«άσπρη βούλα» αστόχησε (69΄) αφήνοντας το σκορ 
(0-1) στα ίδια επίπεδα, και τον Πάολο Τραμετσάνι 
να καθίσει ήρεμος στον πάγκο του. Η ευκαιρία της 

Σουτζέκα χάθηκε, και ως το φινάλε του αγώνα 
οι «γαλαζοκίτρινοι» κράτησαν με δυσκολία το 
εκτός έδρας γκολ, που όμως μπορεί να αποδει-
χτεί «χρυσάφι» για τη συνέχεια των προκριμα-
τικών. Το σύνολο του Ροκόγιεβιτς δυσκόλεψε 
τον ΑΠΟΕΛ, αλλά μένει με την πίκρα, αντιθέτως 

οι πρωταθλητές μπορεί στο δεύτερο μέρος να 
εμφάνισαν κενά, αλλά πέρασαν δίχως πληγές από 

την πρώτη εκτός έδρας «μάχη» της χρονιάς. Η ρεβάνς 
είναι προγραμματισμένη για το ΓΣΠ.
Σουτζέσκα (Ρακόγιεβιτς): Γκίλεν, Σίγκερ, Νέντιτς, 
Κογιάσεβιτς, Γιάνκοβιτς, Σέτκοβιτς (41’ Όσμαλιτς), 
Εράκοβιτς, Σόφρανατς, Μπουλάτοβιτς, Μάρκοβιτς 
(66΄Νίκολιτς), Βούτσιτς (78’ Βλαϊσάβλιεβιτς).
ΑΠΟΕΛ (Τραμετσάνι): Μπέλετς, Γκέντσογλου, 
Σόουζα, Χαλένιους, Ντε Βινσέντι (90΄ Μάτιτς), Τάμαρι, 
Λαφράνς, Βούρος, Ιωάννου, Γιάκολις (59’ Σάβιτς), 
Μιχαϊλοβιτς (60’ Πάβλοβιτς)

Iσοπαλία στο Νταντόλκ-Καραμπάχ
Προβάδισμα πρόκρισης για τον γ’ προκριματικό του 
Τσάμπιονς Λιγκ πήρε η Καραμπάχ, η οποία απέσπασε 
1-1 εκτός έδρας με τη Νταντάλκ στην Ιρλανδία. Από το 
εν λόγω ζευγάρι θα προκύψει ο αντίπαλος του ΑΠΟΕΛ 
σε περίπτωση πρόκρισης στον επόμενο γύρο της 
διοργάνωσης.
Οι Αζέροι προηγήθηκαν νωρίς με αυτογκόλ του 
Χομπάν στο 4’, όμως οι Ιρλανδοί – ιδιαίτερα στο δεύ-
τερο ημίχρονο – απώλεσαν αρκετές ευκαιρίες για να 
πάρουν ακόμη και τη νίκη. Τελικά, ισοφάρισαν στο 
78’ με τον Χομπάν να λυτρώνεται για το προηγούμενο 
λάθος που είχε κάνει στα πρώτα λεπτά της αναμέτρη-
σης.
Οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν την πρόκριση σε 
αγώνα που θα γίνει σε μια εβδομάδα στο Αζερμπα-
ϊτζάν.

αθλητικά
Σουτζέσκα-ΑΠΟΕΛ 0-1

Δια πυρός και σιδήρου με DeVi
ΑΕΚ-Λέφσκι 3-0
Τριάρα με τσαμπουκά!
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αθλητικά

Σκουρτόπουλος: «Αρχίζει μια 
απαιτητική και δελεαστική 
προσπάθεια»

Η Εθνική Ανδρών πάτησε παρκέ (24/07) για την προετοιμασία της για το Παγκόσμιο Κύπελλο 
της Κίνας και ο Θανάσης Σκουρτόπουλος έκανε το πρώτο του σχόλιο. 

Α
ρχίζουμε από σήμερα μια απαιτητική, αλλά 
και πολύ δελεαστική προσπάθεια που στην 
ουσία αποτελεί την συνέχεια της απόλυτα 
θετικής πορείας της Εθνικής ομάδας στην 

διαδικασία των προκριματικών.
Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο ένταξης των παι-
κτών που έχει εκπονηθεί σε συνεννόηση με όλους 
και με στόχο από τις αρχές της επόμενης εβδομά-
δας να είμαστε όλοι μαζί και να μπούμε σε κανονι-
κούς ρυθμούς. Έννοιες όπως η επιθυμία όλων των 
μελών της ομάδας για προσφορά και η μεγάλη πρό-
κληση που υπάρχει μπροστά μας είναι αυτονόητες, 
οπότε σε αυτή την αφετηρία εγώ θέλω να ευχηθώ να 
υπάρχει υγεία και τα υπόλοιπα θα τα δούμε και θα 
τα πούμε στην πορεία», είπε ο ομοσπονδιακός 
προπονητής.
Οι διεθνείς είχαν την πρώτη τους συγκέ-
ντρωση, ενώ σταδιακά θα ενσωματω-
θούν όλοι οι παίκτες, καθώς κάποιοι 
πήραν κάποιες μέρες άδεια παρα-
πάνω. Οι παίκτες που έχουν κληθεί, 
θα υποβληθούν μέχρι και το τέλος 
της εβδομάδας στις ιατρικές και εργο-
μετρικές εξετάσεις, ενώ τμηματικά θα 
εντάσσονται και στο προπονητικό πρό-
γραμμα.
Οι 18 παίκτες που έχουν κληθεί για την προ-
ετοιμασία είναι οι εξής: Γιάννης Αθηναίου, Γιάννης 
Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας 
Αντετοκούνμπο, Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Νικ 
Καλάθης, Αντώνης Κόνιαρης, Γιαννούλης Λαρεντζά-
κης, Βαγγέλης Μάντζαρης, Ντίνος Μήτογλου, Γιάννης 
Μπουρούσης, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιώργος Παπαγιάν-
νης, Κώστας Παπανικολάου, Ιωάννης Παπαπέτρου, 
Γιώργος Πρίντεζης, Χρήστος Σαλούστρος και Κώστας 
Σλούκας.
Το κύριο στάδιο της προετοιμασίας θα γίνει στην 
Αθήνα, με εξαίρεση την εβδομάδα 5-11/8, όταν η 
ομάδα θα μεταβεί στην Κρήτη για το διεθνές τουρ-
νουά «Aegean» με αντιπάλους το Ιράν (8/8 προπονη-
τικό, 11/8 επίσημο) και την Ουγγαρία (9/8).
Θα ακολουθήσει το τουρνουά «Ακρόπολις 
Eurobank» στις 16,17 και 18 Αυγούστου με αντιπά-
λους κατά σειρά Ιταλία, Τουρκία και Σερβία και στις 
21/8 είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση για την 
Κίνα με πρώτο σταθμό την πόλη Suzhou και συμμε-
τοχή σε τουρνουά με αντιπάλους Ιορδανία (24/8), 

Κίνα ( 26/8) και Τουρκία ή Σενεγάλη (27/8).
Υπενθυμίζεται ότι η επίσημη παρουσίαση της Εθνι-
κής και η 45λεπτη διαθεσιμότητα των μελών στους 
εκπροσώπους των ΜΜΕ θα γίνουν την Πέμπτη 1η 
Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι στο Μέγαρο Ιδρύ-
ματος Μποδοσάκη - Κτίριο Διοίκησης της Eurobank 
(Αμαλίας 20 & Σουρή 5, Σύνταγμα). Θα υπάρξει νεό-
τερη ενημέρωση με τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης.

Ο Αντετοκούνμπο θα γίνει ο πρώτος MVP 
που θα παίξει σε Παγκόσμιο Κύπελλο
Η παρουσία του Έλληνα φόργουορντ στην εθνική 
ομάδα θα είναι ιστορικό μπασκετικό γεγονός. 
Πότε άλλοτε παίκτη που πήρε το βραβείο του Πολυτι-

μότερου Παίκτη του NBA, δεν συμμετείχε αμέ-
σως μετά σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αν όλα πάνε 
καλά και δεν προκύψει θέμα τραυμα-
τισμού, ο MVP του ΝΒΑ θα γίνει ο 
πρώτος κάτοχος του βραβείου μέσα 
σε διάστημα λίγων μηνών θα λάμψει 
στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Ο Κέβιν Ντουράντ δεν είχε παίξει 

στα γήπεδα της Ισπανίας (2014), ο 
ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν είχε πάει το 2010 

στην Τουρκία και το 2006 ο Καναδάς (Στιβ 
Νας) δεν αγωνίστηκε.

Πρόβλημα με Ντόρσεϊ!
Η αναζήτηση συμβολαίου στο ΝΒΑ από τον Τάιλερ 
Ντόρσεϊ αποτελεί εμπόδιο για την παρουσία του στην 
Εθνική Ομάδα, το οποίο, όμως, μπορεί να ξεπερα-
στεί. Ο 23χρονος Ελληνοαμερικανός διεθνής guard 
ενημέρωσε την ομοσπονδία πως είναι αγχωμένος 
από την καθυστέρηση που παρουσιάζει το θέμα του 
συμβολαίου του και ζήτησε παράταση.
Στη συνομιλία που είχε με τον ομοσπονδιακό προπο-
νητή, ο Θανάσης Σκουρτόπουλος του ζήτησε να είναι 
τη Δευτέρα (29/07) στην προπόνηση και υποσχέθηκε 
να του δώσει άδεια σε περίπτωση που κληθεί να υπο-
γράψει.
Ο Ντόρσεϊ είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση, 
διότι τα πράγματα δεν έχουν πάει έτσι όπως περί-
μενε και δεν έχει κλείσει ακόμη σε ομάδα, με απο-
τέλεσμα να νιώθει άβολα να βρίσκεται στην Ελλάδα 
και όχι στην Αμερική, ενώ γίνονται επαφές και δια-
πραγματεύσεις.

Ο ΕΣΑΚΕ έκανε λάθος τις 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις των 
ελληνικών ομάδων!

Ο 
ΕΣΑΚΕ θέλει πολύ να 
βελτιώσει το προϊόν 
του, αλλά η αλήθεια 
είναι πως μόνο πίσω 

βήματα γίνονται.
Ο Βαγγέλης Γαλατσόπουλος 
προσφάτως βάφτισε την αγορά 
ΑΦΜ, «σύμπραξη ομάδων» ενώ 
σήμερα στην κλήρωση οι διορ-
γανωτές έκανα λάθος τις ευρω-
παϊκές διοργανώσεις των ομά-
δων.
Στη διαδικασία της κλήρωσης 
που μοίρασε στους εκπροσώ-
πους του Τύπου και των ομάδων 
πέραν του Παναθηναϊκού δεν 
πέτυχαν τίποτα.
Σύμφωνα με τον ΕΣΑΚΕ, η ΑΕΚ, ο 
ΠΑΟΚ και το Περιστέρι θα αγωνι-
στούν στο Basketball Champion 
League ξεχνώντας ένα τελικό «s» 
από τη διοργάνωση της FIBA.
Ο Προμηθέας δε, άλλαξε από-
φαση και αντί για το Eurocup της 
Euroleague θα αγωνιστεί στο 
Europe Cup της FIBA, της διοργά-
νωσης δηλαδή κάτω από το BCL.
Προφανώς και πρόκειται για 
μικρά λάθη, αλλά οι λεπτομέ-
ρειες παίζουν τον δικό τους ρόλο. 
Ειδικά όταν θες να βελτιώσεις την 
εικόνα σου.

Πρόστιμο σε Γιαννακό-
πουλο και Αγγελόπου-
λους
Ο Αθλητ ικός Δικασ τής του 
ΕΣΑΚΕ τιμώρησε με πρόστιμο 
τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και 
τους αδελφούς Αγγελόπουλους 
για προσβλητικές δηλώσεις σε 
βάρος του ΕΣΑΚΕ και της ΚΕΔ 
αλλά και για δυσφήμηση του 
αθλήματος.  
Επιβάλλεται: 
1) Στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 
ΚΑΕ για προσβλητικές σε βάρος 
της ΕΣΑΚΕ δηλώσεις αυστηρή 
έγγραφη επίπληξη και χρηματικό 
πρόστιμο ποσού δύο χιλιάδων 
(2.000,00) ευρώ και
2) Στον Παναγιώτη Αγγελόπουλο 
για προσβλητικές σε βάρος 
της ΕΣΑΚΕ δηλώσεις αυστηρή 
έγγραφη επίπληξη και χρημα-

τικό πρόστιμο δύο χιλιάδων 
(2.000,00) ευρώ και έγγραφη 
ενώπιον του Μ.Δ.Ο. ρητή ανά-
κληση των δυσφημισ τ ικών 
δηλώσεων εκ μέρους αυτού 
εντός 10 ημερών από την επί-
δοση της παρούσας  απόφασης,  
παραπτώματα που αναφέρο-
νται στην από 22-5-2019 καταγ-
γελία της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
ΟΠΑΠ.
2) Στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 
ΚΑΕ για προσβλητικές σε βάρος 
της Κ.Ε.Δ. δηλώσεις αυστηρή 
έγγραφη επίπληξη και χρηματικό 
πρόστιμο ποσού δύο χιλιάδων 
(2.000,00) ευρώ,
3) Σε έκαστο των Παναγιώτη 
και Γεωργίου Αγγελόπουλου 
για προσβλητικές σε βάρος 
της Κ.Ε.Δ. δηλώσεις αυστηρή 
έγγραφη επίπληξη και χρημα-
τικό πρόστιμο δύο χιλιάδων 
(2.000,00) ευρώ ήτοι συνολικά 
τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) 
ευρώ και έγγραφη ενώπιον 
του Μ.Δ.Ο. ρητή ανάκληση των 
δυσφημιστικών δηλώσεων εκ 
μέρους εκάστου εξ αυτών εντός 
10 ημερών από την επίδοση της 
παρούσας  απόφασης.
4) Στον Χρήστο Σταυρόπουλο 
για προσβλητικές σε βάρος 
της Κ.Ε.Δ. δηλώσεις αυστηρή 
έγγραφη επίπληξη και χρημα-
τικό πρόστιμο ποσού χρημα-
τικό πρόστιμο δύο χιλιάδων 
(2.000,00) ευρώ καθώς και 
έγγραφη ενώπιον του Μ.Δ.Ο. 
ρητή ανάκληση των δυσφημιστι-
κών δηλώσεων εκ μέρους αυτού 
εντός 10 ημερών από την επί-
δοση της παρούσας  απόφαση 
και
5) Επιβάλλεται στον Δημήτριο 
Γιαννακόπουλο για ενέργεια 
με την οποία δυσφήμησε το 
άθλημα της καλαθοσφαίρισης, 
αυστηρή έγγραφη επίπληξη 
και χρηματικό πρόστιμο τριών 
χιλιάδων (3.000,00) ευρώ, γινό-
μενης συναφώς δεκτής της από 
19-2-2019 καταγγελίας της ΚΑΕ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΚΑΕ που 
αφορά τον ως άνω αγώνα.
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