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Το να σε 
κουτσομπολεύουν 

σημαίνει δύο 
πράγματα:
Πρώτον, η 

ζωή σου έχει 
ενδιαφέρον.

Δεύτερον, η δική 
τους ΚΑΝΕΝΑ! 

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ
GREEK BUSINESS DIRECTORY ΣΤΟ

WWW.GREEKBUSINESSDIRECTORY.CA

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,

Εύχομαι να σας και αυτήν την εβδομάδα είτε 

εδώ είτε σε οποιοδήποτε προορισμό έχετε 

πάει για να ξεκουραστείτε και μας διαβάζετε 

μέσω του διαδικτύου (ρουφιάνα επιστήμη) κι ενημερώνεστε 

από την αγαπημένη σας εφημερίδα HELLAS NEWS, που εκδί-

δεται με μοναδική διακοπή την εβδομάδα μετά τον 15Αυγου-

στό. Είναι κάτι που το κάνω χρόνια και για να τιμήσω τον 

μήνα της Παναγίας μας, αλλά και για να ξεκουραστούν μία 

εβδομάδα οι συνεργάτες.

Όπως κάθε χρόνο μετά το φεστιβάλ του Αγ. Παντελεήμονα 

δεν υπάρχουν ελληνικές εκδηλώσεις (τουλάχιστον από ότι 

ξέρουμε εμείς) τον Αύγουστο μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου 

που αρχίζει σιγά-σιγά η καινούρια περίοδος. Έτσι ομογε-

νειακά νέα δεν υπάρχουν για να καλύψουμε. Τώρα εάν εσείς 

παρευρεθείτε κάπου και θέλετε να το δημοσιεύσουμε γιατί 

είναι κάτι που πρέπει να πληροφορηθεί η ομογένεια, ευχαρί-

στως να σας κάνουμε περιστασιακό συνεργάτη. 

Πάντως τελειώνοντας κι αυτή η περίοδος θα ήθελα από τα 

βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω τις ελληνικές επι-

χειρήσεις, τις εκκλησίες μας, συλλόγους, οργανισμούς για 

την συνεργασία που έχουμε και κάνουν δυνατή πρώτον την 

έκδοση της πιο ακριβής εφημερίδας που υπάρχει σε Αμερική 

και Καναδά, αλλά δίνουν και την ευκαιρία σε χιλιάδες ομο-

γενείς να ενημερώνονται από την ποιοτική ενημέρωση που 

δίνουμε δωρεάν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και συνεχίζουμε. 

Και θέλω να σας τονίσω ότι να εκτιμάτε μια εφημερίδα 80 

σελίδων που σας προσφέρεται δωρεάν. Στοιχίζει πανάκριβα 

και να προσπαθείτε να συμβάλετε με οποιοδήποτε τρόπο 

στην διαιώνιση της. Δεν είμαι ούτε λεφτάς, ούτε υπεράνθρω-

πος κι αυτό που κάνω είναι λειτούργημα, που λειτουργεί κι 

υπάρχει σαν επιχείρηση για να εκδίδεται. ΕΚΤΙΜΗΣΤΕ ΤΟ.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Μέσα Σεπτεμβρίου η ψήφιση για την ψήφο των ομογενών 
- Σύγκλιση ζητά η κυβέρνηση

Η 
ψήφος των ομογενών είναι ο επόμενος κοινο-
βουλευτικός «σταθμός» για την κυβέρνηση, μία 
ρύθμιση η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα 
κατατεθεί τέλη Αυγούστου, με σκοπό να ψηφι-

στεί μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Η κυβέρνηση προχωρά 
άμεσα στη νομοθέτηση και αποσυνδέει το δικαίωμα ψή-
φου των Ελλήνων του εξωτερικού από τη διαδικασία του 
νέου εκλογικού νόμου, ο οποίος αναμένεται να έρθει προς 
ψήφιση αργότερα, το φθινόπωρο.
Μιλώντας, χθες, στην πρώτη μετεκλογική συνεδρίαση της 
Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο πρωθυ-
πουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «το δικαί-
ωμα ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού από τον τόπο 
διαμονής τους καθίσταται προτεραιότητα» και εξέφρασε 
την ελπίδα να υπάρξουν οι απαραίτητες κοινοβουλευτικές 
συγκλίσεις. «Διότι, αν υπάρχει ένα νομοσχέδιο που πρέ-
πει να ψηφισθεί από 300 βουλευτές, είναι αυτό», ανέφερε 
χαρακτηριστικά.
Υπενθυμίζεται πως η Νέα Δημοκρατία, ως αξιωματική 
αντιπολίτευση, είχε καταθέσει και πέρσι, για τρίτη φορά 
από το 2016, τροπολογία στο νομοσχέδιο του Κλεισθένη, 
προκειμένου να δοθεί επιτέλους η δυνατότητα της ψήφου 
στους Έλληνες του εξωτερικού από τον τόπο της κατοικίας 
τους. Η τροπολογία προέβλεπε οι Έλληνες που κατοικούν 
στο εξωτερικό και είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους εκλο-
γικούς καταλόγους να ψηφίζουν στις εθνικές εκλογές στις 
πρεσβείες και τα προξενεία της Ελλάδας στο εξωτερικό.
Εντωμεταξύ, συνεχίζει ο πρωθυπουργός τις επισκέψεις 
στα υπουργεία, όπου σημερα θα επισκεφθεί το Υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών, ο οποιος θα έχει σύσκεψη με 
τον Υπουργό κ. Κώστα Καραμανλή και τον Υφυπουργό κ. 
Γιάννη Κεφαλογιάννη.

«Κυβέρνηση όλων των Ελλήνων»
Ο πρόεδρος της ΝΔ, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της πολι-
τικής γραμματείας, έδωσε κατευθύνσεις στα στελέχη του, 
αφού επέστησε την προσοχή, λέγοντας πως παρότι οι αντί-
παλοι της πολιτικής προσπάθειας της ΝΔ ηττήθηκαν, συνε-
χίζουν σαν να μην μεσολάβησαν εκλογές και επιμένουν να 
περιγράφουν μία εικονική πραγματικότητα για το παρελ-
θόν και να διαστρέφουν την αλήθεια του σήμερα.
«Μετά την αρχική του αμηχανία, σύντομα ο λαϊκισμός θα 
αντεπιτεθεί, αξιοποιώντας τα προγεφυρώματα που διατή-
ρησε στην κοινωνία. Γι΄ αυτό και οι ιδεολογικές μας θέσεις 
πρέπει να αποκτήσουν νέα δυναμική. Η πολιτική δράση 
μας να απλωθεί. Και δύναμή μας να παραμείνει η ενότητά 
μας», σημείωσε. «Όπλα της κυβέρνησης της ΝΔ παραμέ-

νουν η αλήθεια, η δουλειά και οι χειροπιαστές λύσεις στα 
προβλήματα, και σύμμαχος η πολιτισμένη πολιτική συμπε-
ριφορά», τόνισε.
«Κάποιοι πιθανώς να εξακολουθούν να εκλαμβάνουν το 
ήπιο ύφος μας ως αδυναμία», ανέφερε ο πρωθυπουρ-
γός και πρόσθεσε πως «προχωράμε, λοιπόν, δίχως να 
ξεχνάμε. Χτίζουμε και δεν βρίζουμε. Και δημιουργούμε 
αντί να κατηγορούμε».
Επεσήμανε ότι η ΝΔ κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια να ανοί-
ξει τις πόρτες της σε πολίτες που δεν ήταν κοντά της, αλλά 
παράλληλα και τη σκέψη των στελεχών της σε νέες ιδέες. 
Αναφέρθηκε επίσης στη διεύρυνση της επιρροής του κόμ-
ματος στην κοινωνία, επισημαίνοντας: «Ως κυβέρνηση 
διεκδικούμε να είμαστε η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, 
ως παράταξη πρέπει να γίνουμε το προοδευτικό ρεύμα 
όσο το δυνατόν περισσότερων Ελλήνων».
Απευθυνόμενος σε όσους ψήφισαν τη ΝΔ, αλλά και σε 
όσους βλέπουν τη νέα κυβέρνηση με επιφύλαξη, ο πρω-
θυπουργός τόνισε ότι στόχος του είναι, με το έργο που θα 
γίνει, να ενώσει όλους τους πολίτες σε ένα μεγάλο προο-

δευτικό ρεύμα αναγέννησης της Ελλάδας.
Για την επέτειο για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 
1821, υπογράμμισε πως θα πρέπει να γίνει αφετηρία ενός 
νέου δημιουργικού ρεύματος του Ελληνισμού, και ταυ-
τόχρονα ευκαιρία που θα προσφέρει στο Έθνος τη νέα 
αυτογνωσία του και θα του δώσει ξανά αυτοπεποίθηση, 
εξωστρέφεια και πρωταγωνιστικό ρόλο. «Οι σύγχρονοι 
Έλληνες είναι ώρα να κάνουμε και εμείς την δική μας επα-
νάσταση στον 21ο αιώνα», τόνισε.
«Οι οργανωμένες δυνάμεις της ΝΔ καλούνται να στηρί-
ξουν την κυβέρνηση, αλλά να μην απορροφηθούν από 
αυτήν», είπε σε άλλος σημείο ο κ. Μητσοτάκης σχετικά με 
τα νέα καθήκοντα που δημιουργεί στον κομματικό μηχα-
νισμό η νέα συγκυρία. Αντίθετα, συνέχισε, «οφείλουν να 
γίνουν οι καθημερινοί πολιτικοί βηματοδότες της. Να μετα-
φέρουν τα μηνύματα της κοινωνίας, αλλά και να επιστρέ-
φουν δημιουργικά σε αυτήν όλες τις κεντρικές μας επιλο-
γές». Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε 
σειρά από καινοτόμες πρωτοβουλίες που θα αναλάβει το 
κόμμα.

Νέα πρόσωπα στην επικοινωνία, νέος γραμ-
ματέας ο κ. Γιώργος Στεργίου
Την έναρξη των εργασιών της Πολιτικής Επιτροπής κήρυξε 
ο απερχόμενος Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής και 
νυν υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, κάνο-
ντας απολογισμό της πολύ επιτυχημένης θητείας του, η 
οποία σφραγίστηκε από την τριπλή νίκη στις πρόσφατες 
εκλογικές αναμετρήσεις.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, έγινε η εκλογή του νέου 
Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, 
θέση για την οποία έχει προταθεί ο μέχρι σήμερα Γραμμα-
τέας Προγράμματος, κ. Γιώργος Στεργίου.
Υπενθυμίζεται ότι αναπληρωτής Γραμματέας της Πολιτικής 
Επιτροπής έχει οριστεί ο κ. Στέλιος Κονταδάκης, ο οποίος 
έχει ήδη αναλάβει και τη θέση του Διευθυντή του Γρα-
φείου του Προέδρου του κόμματος στην Πειραιώς. Παράλ-
ληλα, εδώ και λίγες ημέρες ο κ. Ιωάννης Μπρατάκος έχει 
αναλάβει τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημο-
κρατίας.
Επίσης ανακοινώθηκε ότι:
-Τη θέση του Εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας 
αναλαμβάνει ο κ. Τάσος Γαϊτάνης.
-Εκπρόσωπος Τύπου για τα περιφερειακά μέσα ενημέρω-
σης ορίζεται η κ. Έλενα Σώκου.
-Διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας 
θα είναι ο κ. Νίκος Ρωμανός.

«Αν υπάρχει ένα νομοσχέδιο 
που πρέπει να ψηφισθεί από 
300 βουλευτές, είναι αυτό», 
υπογράμμισε εχθές ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης - Νέα πρόσωπα 
στην επικοινωνία της ΝΔ, νέος 
γραμματέας ο κ. Στεργίου
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Σ
αν βόμβα έγινε γνωστή η είδηση 
ότι ο επιχειρηματίας Ιβάν Σαββί-
δης αποφάσισε να κλείσει την ι-
στορική εφημερίδα «Έθνος».

Η έκδοση του ημερήσιου φύλλου της 
εφημερίδας «Έθνος» αναστέλλεται από 
τις 31 Ιουλίου, κάτι που σημαίνει ότι το 
φύλλο της εφημερίδας πουκυκλοφόρησε 
προχθες Τρίτη θα είναι το τελευταίο.
 Όπως ανακοινώθηκε τους εργαζόμε-
νους,δημοσιογράφους και τεχνικούς, θα 
καταβληθεί προσπάθεια ώστε να διατη-
ρηθούν οι θέσεις εργασίας μέρους του 
προσωπικού, με τη συνέχιση της έκδο-
σης του κυριακάτικου φύλλου της εφη-

μερίδας.
Ο Ιβάν Σαββίδης έλαβε την απόφαση να 
κλείσει την εφημερίδα «Έθνος» μόλις 
τρεις εβδομάδες μετά τις εκλογές της 7ης 
Ιουλίου που η ΝΔ συγκέντρωσε ποσοστό 
περίπου 40% και σχημάτισε αυτοδύναμη 
κυβέρνηση.
Ο Ελληνορώσος επιχειρηματίας είχε εξα-
γοράσει την εφημερίδα «Έθνος» στις 29 
Ιουλίου του 2017 έναντι τιμήματος περί-
που 3,5 εκατ. ευρώ. Τα δύο χρόνια της 
κυκλοφορίας με εκδότη τον Ιβάν Σαβ-
βίδη, το «Έθνος» δεν κατάφερε να πετύ-
χει σημαντικές κυκλοφοριακές επιδό-
σεις.

Ο Ιβάν Σαββίδης κλείνει το «Έθνος» Με δύο επενδυτικά σχήματα 
συζητά η κυβέρνηση για το 
καζίνο στο Ελληνικό

Μ
ε δύο επενδυτικά σχήμα-
τα για το καζίνο στο Ελληνι-
κό, συζητάει ο υπουργός Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων, 

Αδωνις Γεωργιάδης, όπως είπε σε συνά-
ντηση που είχε με δημοσιογράφους και 
επανέλαβε την πρόθεση της κυβέρνησης 
να μην υπάρξει νέα παράταση για το δια-
γωνισμό. «Η 30η Σεπτεμβρίου είναι ημε-
ρομηνία κατάληξης του διαγωνισμού, η ο-
ποία δεν πρέπει να παραταθεί», δήλωσε ο 
κ. Γεωργιάδης.
Ο υπουργός είπε ότι ακολουθείται ένα σφι-
κτό χρονοδιάγραμμα, δύο εβδομαδιαίες 
συνεδριάσεις σε δύο επίπεδα (υπηρεσιακό 
και υπουργικό), ενώ υπάρχουν και ad hoc 
παρεμβάσεις για την υλοποίηση της επέν-
δυσης στο Ελληνικό εκ 
μέρους της ηγεσίας του 
υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων. Όπως 
σημείωσε ο κ. Γεωργιά-
δης, «χωρίς τον διαγω-
νισμό για το Καζίνο δεν 
μπορεί να προχωρήσει 
το έργο της επένδυσης 
στο Ελληνικό».
Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι, ήδη, η Κυβέρ-
νηση επεξεργάζεται την έκδοση τέταρτης 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (που αφορά 
το Καζίνο στο Ελληνικό) και η οποία θεω-
ρείται απαραίτητη από τους επενδυτές 
προκειμένου να καταθέσουν δεσμευτικές 
προσφορές στον επικείμενο διαγωνισμό.
Όπως αποκάλυψε ο υπουργός, η ηγε-
σία του υπουργείου συναντήθηκε, χθες, 
Τετάρτη, με τους εκπροσώπους αμερικα-
νικής εταιρείες που ενδιαφέρεται για το 
Καζίνο, ενώ στο περιθώριο της συνάντη-
σης αναφέρθηκε από την πολιτική ηγε-
σία του υπουργείου ότι πρόκειται για τον 
εκπρόσωπο της αμερικανικής Mohegan, 
ενώ συνάντηση έγινε προ ημερών και 
με τους εκπροσώπους της Hard Rock 
International. Σύμφωνα με τις ίδιες πλη-
ροφορίες, ατονεί το ενδιαφέρον που κατά 
καιρούς έχουν εκφράσει οι επίσης αμερι-
κανική Caesar’s αλλά και η Μαλαισιανή 
Genting.
Συνολικά, για την επένδυση στο Ελληνικό, 
ο υπουργός ανέφερε: «Είμαστε εντός του 
χρονοδιαγράμματος. Θα τολμούσα να πω 
και λίγο καλύτερα». Σημείωσε πως η εικόνα 

που έδινε η προηγούμενη κυβέρνηση δεν 
ήταν αληθινή, καθώς «δεν ήταν όλα έτοιμα, 
αλλά ασφαλώς έχουν κάνει πρόοδο, αλλά 
εμείς θέλουμε ταχύτερη πρόοδο».
Ο ίδιος προανήγγειλε fast track διαδικα-
σίες και για άλλες μεγάλες επενδύσεις που 
έχουν κολλήσει στη χώρα και χρονίζουν. 
Στρατηγική που εντάσσεται στον ευρύτερο 
στόχο για την προσέλκυση επενδύσεων, 
την οποία χαρακτήρισε εθνικό στόχο. Ενώ, 
σε άλλο σημείο, ανέφερε πως επιδίωξη 
είναι η Ελλάδα να παρέχει στους επενδυτές 
ασφάλεια δικαίου.
«Σε διάφορα επίπεδα, πολλές επενδύσεις 
είναι κολλημένες πολύ καιρό, οι περισσό-
τερες σταματάνε από τη δύναμη της αδρά-
νειας», σημείωσε ο κ. Γεωργίαδης, ενώ σχε-

τικά με το ενεργειακό κόστος 
που απασχολεί ιδιαίτερα την 
επιχειρηματική κοινότητα 
διότι είναι βασικό αντικίνητρο 
στη διεθνή ανταγωνιστικότητά 
τους, σημειώθηκε ότι είναι 
θέμα το οποίο θα απασχολή-
σει ιδιαίτερα το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αλλαγές στον εξωδικαστικό μη-
χανισμό
Περιορισμένα είναι τα αποτελέσματα του 
εξωδικαστικού μηχανισμού, όπως εκτιμά 
ο υπουργός και, όπως είπε, «μόλις 50 είναι 
οι μεγάλες επιχειρήσεις από τα 2.000 και 
πλέον νομικά πρόσωπα που έχουν ρυθμί-
σει τα χρέη τους».
Προκειμένου να γίνει περισσότερο λει-
τουργικός ο νόμος, ώστε να ενταχθεί μεγα-
λύτερος αριθμός επιχειρήσεων, ο κ. Γεωρ-
γιάδης δήλωσε ότι το υπουργείο προω-
θεί αλλαγές στον νόμο του εξωδικαστικού 
μηχανισμού ώστε να δοθούν κίνητρα και 
να επιταχυνθεί η διαδικασία για να μπορέ-
σουν επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες. «Το 
δημόσιο συμφέρον είναι να βοηθήσουμε 
τις βιώσιμες επιχειρήσεις ώστε να μπορέ-
σουν να επιβιώσουν», ανέφερε ο ίδιος.
Επίσης, σημείωσε πως το υπουργείο έχει 
εγκαινιάσει έναν στενό διάλογο με την 
Ελληνική Ένωση Τραπεζών για την επιβρά-
βευση των συνεπών οφειλετών, γιατί όπως 
είπε, δεν γίνεται να προτιμάει ο οφειλέτης 
να είναι ασυνεπής για να έχει οφέλη και όχι 
να είναι συνεπής.
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Όταν οι γυναίκες βουλευτές αντιμετωπίζονται ως... ακροβάτες δωδεκάποντων ή ως αντικείμενα 
χυδαίου σχολιασμού

Π
ριν από αρκετά χρόνια η συνή-
θης φράση – σύνθημα στα φα-
νάρια, η οποία χρησιμοποιού-
ταν ως παρότρυνση ή ακόμη 

και παρατήρηση προς γυναίκες οδηγούς 
που δε συμμορφώνονταν με την ανδρι-
κή οδική αντίληψη ήταν “άντε, μωρή, να 
πλύνεις κανά πιάτο”. Φυσικά ο επιβήτο-
ρας οδηγός ένιωθε πως μετά το άκου-
σμά της ανοησίας ψήλωνε στα μάτια των 
υπολοίπων αρρένων που στέκονταν στις 
οδικές ουρές και οι οποίοι επικροτούσαν 
συνήθως με χασκόγελα ή σχόλια λίγο χει-
ρότερα από την φράση του πρώτου. Α-
λίμονο σε όποιον τολμούσε να υπερα-
σπιστεί την γυναίκα οδηγό, καθώς κάτι 
τέτοιο θα τον χαρακτήριζε στα μάτια των 
βαρέων βαρών αρσενικών τουλάχιστον 
ως γελοίο.
Ευτυχώς, με το πέρασμα του χρόνου βρέ-
θηκε το αντίδοτο όπως συμβαίνει σχε-
δόν με κάθε δηλητήριο. Για την ακρίβεια 
βρέθηκε η γυναίκα εκείνη που σκαρφί-
στηκε μία ανάλογη _ δυστυχώς_ φράση 
που φρέναρε λίγο τον υπερχειλίζοντα 
ανδρισμό της ασφάλτου αλλά κούμπωσε 
ως απάντηση: “Εχω έναν ηλίθιο σαν 
εσένα στο σπίτι να μου τα πλένει”.
Το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι χαρα-
κτηριστικό όχι μόνο γιατί μπορεί να απει-
κονίσει πολύ εύστοχα το λεκτικό μπού-
λινγκ όπως αυτό καταγράφεται από την 
παρεξηγημένη έννοια του μάγκα απένα-
ντι σε γυναίκες αλλά γιατί αποδεικνύει 
ότι το μπούλινγκ έχει θέση όχι μόνο στις 
λεωφόρους αλλά παντού.
Μόνο που πλέον είμαστε υποψιασμέ-
νοι. Τόσο που η είδηση πως βρέθη-
καν κάποιοι φωστήρες οι οποίοι ξαφ-
νικά ανέσυραν γυμνές φωτογραφίες 
της Νόνης Δούνια από την περίοδο που 
εργαζόταν ως μοντέλο διόλου ξάφ-
νιασε. Ηταν δυστυχώς αναπόφευκτο να 
πέσει μέσα στην αρένα των κοινωνικών 
δικτύων ένα τέτοιο χυδαίο επιχείρημα 
μίσους και προσβολής. Η καλύτερη απά-
ντηση ήρθε φυσικά από την ίδια η οποία 
ούτε καν ασχολήθηκε, ούτε καν μπήκε 
σε διαδικασία να σχολιάσει τα όσα συνέ-

βησαν. Συνέχισε να δίνει το παρών στη 
Βουλή και στις κοινοβουλευτικές υπο-
χρεώσεις της ατάραχη και στρέφοντας 
την πλάτη της σε όσους θεώρησαν πως 
την συκοφαντούσαν.
Σε έναν ιδανικό κόσμο, αυτό που λογικά 
θα συζητιόταν, θα ήταν κάτι άλλο. Το 
γεγονός ότι η κυρία Δούνια παρά το 
γεγονός ότι είχε πολλές προτάσεις και θα 
μπορούσε να συνεχίσει να ποζάρει ως 
μοντέλο ή να θερίζει τα κέρδη της καριέ-
ρας της έστρεψε το βλέμμα της στην οικο-
γένειά της. Κάθε πρωί πηγαίνει τα παι-
διά της από τον Πειραιά στην άλλη άκρη 
του νομού Αττικής σχολείο. Τα παίρνει 
και το μεσημέρι προκειμένου να προλά-
βει να τα πάει στις προπονήσεις τους. Τη 
Ρία στην καλλιτεχνική κολύμβηση και τον 
Στάθη στην πισίνα όπου κολυμπά με τα 
χρώματα του Ολυμπιακού. Επιλογή της 

συνειδητή να συνεχίσει έτσι και σε καμία 
περίπτωση η συγκεκριμένη συνθήκη δε 
χρησιμοποιήθηκε ως επιχείρημα καλής 
και ιδανικής μητρότητας από την ίδια.
Φυσικά κάτι τέτοιο εφόσον είναι επι-
λογή και όχι δραματική κατάσταση, εφό-
σον είναι θετική εικόνα και όχι αρνητική 
από αυτές που γεννούν σχόλια και συζη-
τήσεις σε πάνελ και gossip ιστοσελίδες 
παρακάμφθηκε για να ανασυρθούν οι 
φωτογραφίες. Κάπως έπρεπε να χορτά-
σει το μάτι που μένει πεινασμένο πίσω 
από την κλειδαρότρυπα κάπως έπρεπε 
να “τσαλακωθεί” μια τόσο όμορφη 
εικόνα όπως αυτή της κυρίας Δούνια. 
Μόνο που οι συγκεκριμένες φωτογρα-
φίες είναι επαγγελματικές και φυσικά την 
εποχή που δημοσιεύτηκαν θεωρήθηκαν 

πολύ καλή καλλιτεχνική δουλειά.
Μέχρι τώρα δεν υπήρξε επίσημα του-
λάχιστον κάποια απάντηση ή καταδίκη 
από κάποιον επίσημο φορέα παρά μόνο 
μεμονωμένες περιπτώσεις ευαίσθητων 
γυναικών που μέσω των προσωπικών 
λογαριασμών τους στα κοινωνικά δίκτυα 
υπερασπίστηκαν μια γυναίκα που βρέ-
θηκε εν μέσω κακόβουλων σχολίων.
Αλλά ακόμη και όταν υπήρχε επίσημη 
θέση ή αντίδραση όπως αυτή που 
συνέβη με πρωταγωνίστρια την Ευρω-
βουλευτή σήμερα, Εύα Καϊλή δεν ήταν 
τόσο καταλυτική ώστε να καταλαγιάσει 
τον σεξισμό. Αξίζει να σημειωθεί πως 
πριν από οκτώ χρόνια, το 2011, η κυβέρ-
νηση ΠΑΣΟΚ σε μία αρκετά δύσκολη 
φάση της πραγματοποιούσε συνεδρί-
αση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας όταν 
ο Σωκράτης Ξυνίδης απευθύνθηκε στην 
Εύα Καϊλή λέγοντας μεταξύ άλλων, «Σιγά 
την καλτσοδέτα».
Η αντίδραση της κυρίας Καϊλή ήταν 
άμεση καθώς προσέφυγε στο Πειθαρ-
χικό του κόμματος ζητώντας την τιμω-
ρία του συναδέλφου της. Σε συνέντευξη 
που έδωσε λίγο αργότερα στα “Παρα-
πολιτικά” είχε αποκαλύψει: ««Αισθάν-
θηκα ότι αυτό θα τον χαρακτηρίζει σε 
όλη του τη ζωή, γιατί εγώ είμαι γυναίκα. 
Όταν ένας άνδρας εκφράζεται με αυτόν 
τον τρόπο, κάτι δείχνει για εκείνον. Λυπή-
θηκα πολύ για τις γυναίκες της οικογέ-
νειάς του. Υπάρχουν και στο εξωτερικό 
τέτοιες περιπτώσεις, ενώ υπήρξαν και 
εδώ πολύ περισσότερες. Είμαστε μια 
πολύ κλειστή κοινωνία. Έχω στενοχω-
ρηθεί πάρα πολύ. Είχα καταγγείλει τρεις 
υπουργούς της δικής μου κυβέρνήσης 
στο Πειθαρχικό του κόμματός μου, οι 
οποίοι πλέον δεν είναι στην πολιτική 
σκηνή και εύχομαι να μην επιστρέψουν, 
γιατί μια συγγνώμη δεν είπαν ποτέ. Ο 
Καστανίδης, ο Ξυνίδης και ο Κουτμερί-
δης είχαν κάνει υποτιμητικά σχόλια, όχι 
για τις απόψεις μου, αλλά για το ποια 
είμαι εγώ που μιλάω. Οι… ογκόλιθοι 
αυτοί, που δεν άφησαν και τίποτα πίσω 
τους».

Σεξισμός στην πολιτική: Τα γυμνά της 
Δούνια, η «καλτσοδέτα» της Καϊλή και 
άλλες πικρές ιστορίες

Συνελήφθη γνωστό 
μοντέλο και ηθοποιός 
που επιχείρησε να 
κλέψει κινητό

Σ
τα κρατητήρια του Α.Τ Συντάγματος οδηγήθηκε 
γνωστό μοντέλο και παρουσιαστής γιατί αποπει-
ράθηκε με συνεργό του να αρπάξουν ένα κινητό 
τηλέφωνο από νεαρή κοπέλα που βρισκόταν σε 

στάση στο Σύνταγμα.
Το περιστατικό με πρωταγωνιστή τον άλλοτε ζεν πρεμιέ 
της δεκαετίας του 90 σημειώθηκε μέρα μεσημέρι της 
Τρίτης στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας μπροστά στα 
μάτια οδηγών και περαστικών. Ο 58χρονος παρουσια-
στής που οδηγούσε το σκουτεράκι Piaggio στο οποίο 
συνοδηγός ήταν ένας 45χρονος φίλος του σταματά 
μπροστά από τη στάση λεωφορείου που βρισκόταν η 
20χρονη κοπέλα, ο συνεπιβάτης  κατεβαίνει και με γρή-
γορες κινήσεις επιχειρεί να αρπάξει το τηλέφωνο από τη 
νεαρή. Ομως δεν τα καταφέρνει καθώς η κοπέλα αντι-
δρά με αποτέλεσμα περαστικοί να ορμήξουν πάνω στον 
φίλο του παρουσιαστή αλλά και στον ίδιο και να τους 
ακινητοποιήσουν.
Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία και το δίδυμο των 
ληστών, οδηγήθηκε στο Α.Τ Συντάγματος. Εκεί, ο ηθο-
ποιός με χειροπέδες στα χέρια και σκυμμένο το κεφάλι 
δεν θέλησε να δώσει εξηγήσεις για την πράξη του και 
λίγες ώρες αργότερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα όπου 
αφέθη ελεύθερος καθώς η υπόθεση πήρε αναβολή.
Οι πληροφορίες λένε ότι κατά τη διάρκεια του συμ-
βάντος τόσο ο ηθοποιός όσο και ο συνεργός του ήταν 
υπό την επήρεια σκληρών ναρκωτικών ουσιών. Κάτι 
το οποίο παραδέχτηκε ο 45χρονος ενώ και ο ίδιος ο 
ηθοποιός σε συνεντεύξεις του έχει παραδεχθεί ότι στο 
παρελθόν είχε βυθιστεί στον κόσμο των ουσιών και 
πάλευε με τους δαίμονες του.
Ο ίδιος σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε πει σχετικά:
«Ταλαιπωρούμαι αρκετά χρόνια από διπολική διατα-
ραχή. Είναι κληρονομικό και μάλιστα οι γιατροί , μου 
είπαν ότι είχα χαρακτηριστικά αυτής της ψυχικής νόσου 
από μικρό παιδί και άργησα να το ανακαλύψω. Απέ-
φευγα να συναντιέμαι με αγαπημένους ανθρώπους και 
έκανα πράγματα αυτοκαταστροφικά. Όταν τελείωσα τις 
ουσίες , έκανα πισωγυρίσματα ψάχνοντας μια ισορρο-
πία στη ζωή μου. Μετά , όμως όταν πάθαινα κρίσεις 
διπολικής διαταραχής , το μυαλό μου πήγαινε αμέσως 
στις ουσίες. Ακολουθώ φαρμακευτική αγωγή , παράλ-
ληλα με συνεδρίες. Μου αρέσει να βοηθάω κόσμο που 
πάσχει από αυτή την ψυχική νόσο και για αυτό το λόγο 
αποφάσισα να ακολουθήσω τη θεραπευτική συμβου-
λευτική».
Το 2007 παρουσίασε διαγωνισμό ομορφιάς, ενώ τον 
Μάρτιο του 2008 έγινε θέμα όταν η Αστυνομία τον 
συνέλαβε με ποσότητα ναρκωτικών στην κατοχή του. 
«Είμαι άρρωστος, ρε παιδιά. Είμαι χρήστης. Τα είχα 
κόψει επτά με οκτώ χρόνια, αλλά τον τελευταίο καιρό τα 
ξανάρχισα» ήταν οι πρώτες κουβέντες του στους αστυ-
νομικούς που τον είχαν συλλάβει στην περιοχή της Ομό-
νοιας. Όμως αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ζούσε μια 
ανάλογη κατάσταση: Είχε συλληφθεί και το 1998 στη 
Γλυφάδα, πάλι για κατοχή ναρκωτικών.
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Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο 
Ειδήσεων η πρόταση θα υποβληθεί 
επίσημα από το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Υπερταμείου στη γενική συνέλευση 
των μετόχων της ΔΕΗ

Ο 
κ. Γιώργος Στάσσης, μηχανικός, στέ-
λεχος του πολυεθνικού ενεργειακού 
ομίλου ENEL είναι ο νέος πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ 

σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η πρόταση για τον κ. Στάσση θα υποβληθεί 
επίσημα από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών & Περιουσίας 
Α.Ε. («Υπερταμείο») στη γενική συνέλευση των 
μετόχων της ΔΕΗ που πρόκειται να συνεδριά-
σει σύντομα.
Συνεργάτες του υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη ανέφεραν στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «ο Γιώργος Στάσσης είναι μάνα-
τζερ από το χώρο της ενέρ-
γειας, έχει κάνει καριέρα σε 
μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, 
έχει εμπειρία σε αναδιάρ-
θρωση ενεργειακών επιχει-
ρήσεων, είναι νέος σε ηλικία 
και είναι ένας Έλληνας, που 
επιστρέφει από το εξωτερικό 
για να βοηθήσει στην προ-
σπάθεια της κυβέρνησης».
Ο νέος μάνατζερ της ΔΕΗ 
καλείται να αντιμετωπίσει σειρά προκλήσεων 
που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ζημι-
ογόνα αποτελέσματα, το υψηλό κόστος από 
πεπαλαιωμένες μονάδες παραγωγής, την απε-
λευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
την επίσπευση των επενδύσεων σε ανανεώσι-
μες πηγές, κ.α.
Ακολουθεί το βιογραφικό του:
O Γεώργιος Ι. Στάσσης από το 2016 έως και 
σήμερα κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος 
Συμβούλου στη Εnel Romania SrL, τη μεγαλύ-
τερη εταιρία ενέργειας στη Ρουμανία.
Ο κ. Στάσσης εργάστηκε στον ιταλικό όμιλο 
ενέργειας ENEL SpA, όπου από το 2007 διετέ-
λεσε επικεφαλής της Εnel Green Power για την 
Νοτιοανατολική Ευρώπη και Μέση Ανατολή, 
υπεύθυνος μεταξύ άλλων για τις χώρες Ελλάδα, 
Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, και Αίγυπτο.
Διαθέτει περισσότερα από 13 χρόνια εμπει-
ρίας στη αγορά της ενέργειας και έχει αναλάβει 
σημαντικές θέσεις σε οργανισμούς και φορείς 
του κλάδου.
Από το 2001 έως και το 2006 εργάστηκε στην 

Tellas Telecommunications S.A., ως μέλος της 
Διοικητικής Ομάδας και ως Executive Director 
of Strategic Projects and Procurement.
Σήμερα κατέχει επίσης τη θέση του Αντιπροέ-
δρου του ΔΣ του Συλλόγου Ξένων Επενδυτών 
(Foreign Investments Council) στη Ρουμανία, 
είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της 
Συνομοσπονδίας για την Ανάπτυξη της Ρουμα-
νίας (Coalition for Romania’s Development), 
ενώ παράλληλα συμμετέχει στο Δ.Σ. του ACUE 
(Association of Utilities ), στο Board of Trustees 
του Αspen Institute Romania, και στο ΔΣ του 
Κέντρου Ενέργειας Ρουμανίας (CRE).
Επίσης έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ της Ελλη-
νικής Εταιρείας Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), 
μέλος της Επιτροπής Ενέργειας του Ελληνοα-
μερικανικού Επιμελητηρίου, και Πρόεδρος της 
Επιτροπής Ενέργειας του G20Y.
O κ. Στάσσης σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός 
στο Πανεπιστήμιο Kingston στη Μεγάλη Βρε-
τανία και είναι κάτοχος MBA στο Construction 

Management. Έχει συμμε-
τάσχει σε executive προ-
γράμματα με αντικείμενο 
την αειφόρο ανάπτυξη 
στο ELIS Management 
Academy, καθώς και 
Executive Leadership στο 
Harvard University.
Είναι παντρεμένος και έχει 
δύο παιδιά.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ 

ΜΠΕ, η ENEL είναι πολυεθνική εταιρεία ενέρ-
γειας και κορυφαίος παίκτης στις παγκόσμιες 
αγορές ενέργειας, φυσικού αερίου και ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι μία από τις 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 
και περιλαμβάνεται στις κορυφαίες εταιρείες 
παραγωγής ενέργειας της Ευρώπης όσον 
αφορά την εγκατεστημένη δυναμικότητα και 
τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA). Ο Όμιλος έχει 
παρουσία σε 34 χώρες, και μονάδες παραγω-
γής ισχύος 89 GW διανέμει ηλεκτρισμό και 
αέριο μέσω ενός δικτύου άνω των 2.200.000 
χιλιομέτρων, και με περίπου 73 εκατ. επιχει-
ρηματικούς και οικιακούς τελικούς χρήστες 
σε παγκόσμιο επίπεδο, η ομάδα έχει τη μεγα-
λύτερη πελατειακή βάση μεταξύ των Ευρω-
παίων ομοτίμων της. Η Εnel Green Power, η 
επιχείρηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
της Enel, διαχειρίζεται ήδη περισσότερα από 
44 GW αιολικών, ηλιακών, γεωθερμικών και 
υδροηλεκτρικών σταθμών στην Ευρώπη, 
την Αμερική, την Αφρική, την Ασία και την 
Αυστραλία.

Ο Γιώργος Στάσσης νέος πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ 

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

Ο Καλαϊτζίδης καταγγέλλει την 
προσαγωγή του στη ΓΑΔΑ - «Οι 
απειλές δεν πιάνουν στον Ρουβίκωνα»

Η
γετικό στέλεχος του Ρουβίκωνα, 
ο Γιώργος Καλαϊτζίδης, καταγ-
γέλλει την προσαγωγή του από 
αστυνομικούς στη ΓΑΔΑ.

Σε νέα, εμπρηστική ανάρτησή του στο 
Facebook αναφέρει ότι αστυνομικοί τον 
σταμάτησαν κάτω από το σπίτι του και από 
εκεί περιπολικό τον μετέφερε στη ΓΑΔΑ, 
όπου κρατήθηκε για μία, περίπου, ώρα.
«Μέσα στο παιχνίδι είναι όλα αυτά και 
αναμενόμενα. Και οι παρακολουθή-
σεις και οι προσαγωγές και οι συλλή-
ψεις, ακόμα και η φυλακή. Απλά πάρτε το 
χαμπάρι: Οι απειλές σε μας δεν πιάνουν», 
σημειώνει ο Καλαϊτζίδης.
«Αυτό πρέπει να έχει γίνει καμιά 20αριά 
φορές από τον Σεπτέμβριο», αναφέρει 
το ηγετικό στέλεχος του Ρουβίκωνα, που 
κάνει λόγο για τακτική που έχει εφαρμο-
στεί και σε άλλους «συντρόφους» του.

Η ανάρτηση του Καλαϊτζίδη
«Σήμερα με σταμάτησαν ασφαλίτες κάτω 
από το σπίτι μου. Ήρθε περιπολικό μου 
έβαλαν χειροπέδες πισθάγκωνα, με φόρ-
τωσαν και με πήγαν στον έκτο στην ΓΑΔΑ. 
Με κράτησαν καμιά ώρα και με άφησαν. 
Αυτό που μόλις σας έγραψα πρέπει να 

έχει γίνει (από Σεπτέμβρη) καμιά 20αριά 
φορές. Αυτήν την φορά όμως πρέπει να 
εντάσσεται σε μια λογική που λέει να με 
φορτώνουν και να με πηγαίνουν ΓΑΔΑ 
κάθε φορά που κάνει κάτι ο Ρουβίκω-
νας. Τακτική που έχει εφαρμοστεί και σε 
άλλους συντρόφους απλά με μένα έχει 
σπάσει το κοντέρ.
Αντικειμενικός στόχος των συνεχόμενων 
προσαγωγών είναι η απενεργοποίηση και 
η κόπωση του υποκειμένου που υφίστα-
ται την φθορά της συνεχόμενης πίεσης. 
By the book είναι σωστό και ως λογική, 
όταν όμως έχει να κάνει με φυσιολογικούς 
ανθρώπους και όχι με τρελοκομεία όπως 
είναι οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες 
του Ρουβίκωνα.
Τέλος πάντων μέσα στο παιχνίδι είναι όλα 
αυτά και αναμενόμενα. Και οι παρακολου-
θήσεις και οι προσαγωγές και οι συλλή-
ψεις, ακόμα και η φυλακή. Απλά πάρτε το 
χαμπάρι: Οι απειλές σε μας δεν πιάνουν. 
Αν θέλετε να μας βάλετε τρομονόμο, βάλτε 
τον. Αν θέλετε να χώσετε φυλακή 1-2 από 
εμάς, κάντε το. Εσείς την δουλειά σας και 
εμείς την δική μας.
ΙΔ ΙΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΣΤΑ 
ΚΑΓΚΕΛΑ».
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Ποιος είναι ο νέος διοικητής της ΕΥΠ 
που αναλαμβάνει μετά τον Γιάννη 
Ρουμπάτη - Θεσπίζεται Συμβούλιο 
Εθνικής Ασφαλείας - Αντιναύαρχος εν 
αποστρατεία με σπουδές στο Harvard ο 
Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας

Μ
ε τον κ. Γιάννη Ρουμπάτη, του ο-
ποίου έληξε η θητεία στη θέση 
του Διοικητή της ΕΥΠ, συναντή-
θηκε σήμερα στο Μέγαρο Μα-

ξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης. Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον α-
περχόμενο διοικητή για τις υπηρεσίες του και 
για την επίσημη ενημέρωση που είχε και ως 
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Παράλληλα, με απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού ανακοινώνεται η πλήρης ανασύνθεση 
της δομής Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, προκειμένου να ανταποκριθεί 
στις σύγχρονες προκλήσεις και στις νέες απει-
λές που αντιμετωπίζει η χώρα. Συγκεκριμένα, 
συνίσταται θέση Συμβούλου Εθνικής Ασφα-
λείας στο γραφείο Πρωθυπουργού την οποία 
αναλαμβάνει ο Αντιναύαρχος κ. Αλέξανδρος 
Διακόπουλος.
Η κυβέρνηση έχει ως βασική προτεραιότητα 
τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής ασφάλειας 
της χώρας, για αυτό και κρίθηκε ως επιτακτική 
ανάγκη να θεσμοθετηθεί η θέση Συμβούλου 
Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος θα υποστηρίζει 
τον Πρωθυπουργό και θα συνιστά τον σύνδε-
σμό του με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Γι’ 
αυτό ακριβώς επελέγη γι’ αυτή την κρίσιμη 
θέση ένα στέλεχος με μεγάλη εμπειρία και 
αδιαμφισβήτητες ικανότητες, όπως ο Αντιναύ-
αρχος Αλέξανδρος Διακόπουλος.

Ποιος είναι ο Σύμβουλος Εθνικής Α-
σφαλείας αντιναύαρχος Διακόπου-
λος
Ο κ. Διακόπουλος έχει υπηρετήσει τις Ένοπλες 
Δυνάμεις από πολλές και διαφορετικές θέσεις. 
Μεταξύ άλλων, διετέλεσε Διευθυντής της Γενι-
κής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και 
Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΕΘΑ, Διοικητής Ναυ-
τικής Εκπαίδευσης και Διοικητής Σχολής Ναυ-
τικών Δοκίμων. Έχει υπηρετήσει επίσης ως 
Ναυτικός Ακόλουθος στην Άγκυρα, ενώ την 
τελευταία διετία πριν την αποστρατεία του τον 
περασμένο Ιανουάριο ήταν Διοικητής της Σχο-
λής Εθνικής Άμυνας. Έχει εκπαιδευτεί στην 
Ελλάδα και τη Γαλλία και διαθέτει μεταπτυχι-
ακό τίτλο στη δημόσια διοίκηση από το πανε-
πιστήμιο του Harvard.

Ακολουθώντας την ίδια συλλογιστική, η 
κυβέρνηση προχωρά στον εκσυγχρονισμό 
της ΕΥΠ με στόχο να αντιμετωπίσει παραδο-
σιακές απειλές, αλλά και νέους κινδύνους, 
όπως ο κυβερνοπόλεμος, αλλά και η διασύν-
δεση τρομοκρατικής και εγκληματικής δρα-
στηριότητας σε παγκοσμιοποιημένο επίπεδο 
με γεωπολιτικές προεκτάσεις. Νέος Διοικητής 
της ΕΥΠ ορίζεται ο  κ. Παναγιώτης Κοντολέων, 
ενώ η εν λόγω υπηρεσία αναδιαρθρώνεται 
και ενισχύεται με διευρυμένο σχήμα τριών 
υποδιοικητών που αποτελείται από τους  κ. 
Βασίλειο Γκρίζη, Διονύση Μελιτσιώτη και 
Αναστάσιο Μητσιάλη.
Εν προκειμένω, για τη διάρθρωση της ηγε-
σίας της ΕΥΠ υιοθετήθηκε το ίδιο πρότυπο 
που επελέγη και για τη σύνθεση της κυβέρνη-
σης. Με απλά λόγια, η υπηρεσία ενισχύεται με 
πρόσωπα που διαθέτουν τεχνοκρατική επάρ-
κεια και έχουν αποδείξει την αξία τους στον 
επαγγελματικό στίβο ώστε να έχουν κριθεί με 
όρους αποτελεσματικότητας, απαλλαγμένοι 
από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που χαρα-
κτήριζαν άλλες εποχές.

Ποιος είναι ο νέος διοικητής της 
ΕΥΠ
Το πρότυπο αυτό υπηρετεί η επιλογή να τοπο-
θετηθεί ο Παναγιώτης Κοντολέων διοικητής 
της ΕΥΠ, επιλογή με την οποία επιχειρείται μια 
τομή στην ιστορία της υπηρεσίας με στόχο την 
αναμόρφωση της. Πρόκειται για καταξιωμένο 
στέλεχος με σημαντική καριέρα στον τομέα 
της ασφάλειας, που τυγχάνει επίσης εκτίμη-
σης και στο εξωτερικό, σε χώρες με τις οποίες 
η Ελλάδα παραδοσιακά συνεργάζεται. Με την 
επιλογή αυτή ακολουθείται το επιτυχημένο 
παράδειγμα μυστικών υπηρεσιών άλλων 
χωρών στις οποίες επικεφαλής τέθηκαν πρό-
σωπα που δεν σταδιοδρόμησαν σε αυτές.

Οι τρεις υποδιοικητές της ΕΥΠ
Επιπλέον, η ΕΥΠ ενισχύεται με τρεις υποδι-
οικητές που διευρύνουν τον οργανωτικό και 
επιχειρησιακό της ορίζοντα. Ο πρέσβης κ. 
Αν. Μητσιάλης ο οποίος εκπροσωπούσε από 
το 2016 τη Νέα Δημοκρατία στο Συμβούλιο 
Εθνικής Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ) θα είναι 
υπεύθυνος για τις διεθνείς σχέσεις της Υπη-
ρεσίας. Ο κ. Βασ. Γκρίζης ο οποίος διετέλεσε 
μεταξύ άλλων για 7 χρόνια Διευθυντής του 
Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ) θα 
έχει επιχειρησιακές αρμοδιότητες. Και ο  κ. 
Διον. Μελιτσιώτης ο οποίος είναι λέκτορας 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, θα είναι 
υπεύθυνος για οργανωτικά ζητήματα.

Νέος διοικητής της ΕΥΠ ο 
Παναγιώτης Κοντολέων

επικαιρότητα

Πρώτη συνάντηση του Χάρη 
Θεοχάρη με την Άντζελα 
Γκερέκου 

Με την εμπειρία της, η νέα 
πρόεδρος του ΕΟΤ, θα συμβάλλει 
στην εξέλιξη του Οργανισμού 
τόνισε ο υπουργός Τουρισμού

Μ
ε τον υπουργό Τουρισμού 
Χάρη Θεοχάρη, τον οποίο 
και επισκέφθηκε στο γρα-
φείο του, συναντήθηκε 

σήμερα η νέα πρόεδρος του ΕΟΤ Ά-
ντζελα Γκερέκου.
Συζήτησαν θέματα που αφορούν την 
οργάνωση, δομή και λειτουργία του 
Οργανισμού καθώς και την ισχυρή 
ανάπτυξή του σε θέματα προβολής του 
ελληνικού τουρισμού.
Ο υπουργός χαιρέτισε 
την ανάληψη καθηκό-
ν των προέδρου ΕΟΤ 
από την κυρία Γκερέ-
κου και επισήμανε ότι 
με την εμπειρία της 
σ τα θέματα του του-
ρισμού, θα συμβάλ-
λει σ την εξέλιξη του 
Οργανισμού και την προσαρμογή του 
στις νέες απαιτήσεις του διεθνούς του-
ριστικού περιβάλλοντος.
Η κυρία Γκερέκου μετά από την συνά-
ντηση με τον υπουργό δήλωσε: «Ευχα-
ρισ τώ τον πρωθυπουργό και τον 
υπουργό για την εμπιστοσύνη τους 
να αναλάβω τη θέση προέδρου του 
ΕΟΤ. Είναι για εμένα μεγάλη πρόκληση 
καθώς είναι χώρος που γνωρίζω καλά 
και αγαπώ πολύ. Θα επιδιώξω την 
ενδυνάμωση του ΕΟΤ σε αυτή τη νέα 
εποχή που ξεκινά για την χώρα. Στόχος 
μας είναι μαζί με τους εργαζόμενους 
που κάνουν εξαιρετική δουλειά και 
θα αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό, 
ένας σύγχρονος, εξωστρεφής και και-
νοτόμος Οργανισμός. Ο ΕΟΤ είναι ο 
πρεσβευτής της χώρας σε ολόκληρο 
τον κόσμο και όλοι μαζί, η πολιτική 
ηγεσία, εγώ, οι άνθρωποι του Οργανι-
σμού θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό 
μας για την προβολή της Ελλάδας σε 
κάθε γωνία του πλανήτη».

Θεοχάρης:  Πισ τοποιήσε ις 
στους εργαζομένους στον 

τουρισμό
Η ανάπτυξη του τουρισμού όλες τις 
εποχές του έτους, η παροχή κινήτρων 
σε τουριστικές μονάδες για αναβάθ-
μιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
τους και η δυνατότητα πιστοποίησης 
των εργαζομένων στον τουρισμό περι-
λαμβάνονται στις προτεραιότητες του 
υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με 
τον υπουργό Χάρη Θεοχάρη.
Σε συνέν τευξή του σ την εκπομπή 
της ΕΡΤ1 «Επτά», ο υπουργός Τουρι-
σμού αναφέρθηκε στην ανάγκη ενός 
πιο συγκροτημένου και μακροπρό-
θεσμου σχεδιασμού για τον ελληνικό 
τουρισμό με στόχο την επέκτασή του 
και στις τέσσερις εποχές του χρόνου, 

την ανάδειξη νέων προο-
ρισμών που σήμερα είναι 
τουριστικά αναξιοποίητες 
και την προσέλκυση ανα-
βαθμισμένων οικονομικά 
τουριστών.
Μίλησε ακόμα για στρατη-
γική με ορίζοντα δεκαετίας 
με κύριο στόχο «να κατα-

στήσουμε την Ελλάδα μια «πράσινη» 
τουριστικά χώρα. Δεν πρέπει να μιλή-
σουμε για μια αποσπασματική προ-
σπάθεια, αλλά αυτό θα πρέπει να είναι 
το στίγμα του ελληνικού τουρισμού», 
πρόσθεσε.
Προς τον σκοπό αυτό, ο κ. Θεοχάρης 
προανήγγειλε την παροχή κινήτρων σε 
τουριστικές μονάδες για ενεργειακή 
αναβάθμιση στα πρότυπα της Κύπρου, 
αλλά και για λειτουργική αναβάθμιση, 
όπως η αύξηση των κοινόχρηστων 
χώρων (π.χ. τραπεζαρίες). Όπως ανέ-
φερε ο υπουργός, από τις μέχρι τώρα 
σχετικές επαφές που βρίσκονται σε 
εξέλιξη, οι επιχειρηματίες εμφανίζο-
νται θετικοί σε αυτή την προοπτική.
Για τους εργαζόμενους στον τουρισμό, 
τόνισε ότι σε συνεργασία με το υπουρ-
γείο Εργασίας και τον ΟΑΕΔ θα παρέ-
χεται η δυνατότητα να λάβουν πιστο-
ποίηση μέσω σεμιναρίων ώστε στη 
συνέχεια να μπορούν να διεκδικήσουν 
μεγαλύτερους μισθούς, ενώ στις επι-
χειρήσεις που θα τους απασχολούν θα 
δοθεί το κίνητρο να παραμένουν για 
μεγαλύτερο διάστημα ανοιχτές.
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Μείωση των εσόδων τους εκτιμούν 
ότι θα φέρει η καθολική απαγόρευση 
του καπνίσματος, οι επαγγελματίες 
του κλάδου της εστίασης.
 

Ι
διοκτήτες εστιατορίων και καφέ-μπαρ 
φοβούνται ότι από Σεπτέμβρη θα δουν 
τα μαγαζιά τους να αδειάζουν. Αρκε-
τοί είναι αυτοί που ανησυχούν για τις 

επιπτώσεις μετά την πλήρη εφαρμογή του 
αντικαπνιστικού νόμου, αφού ήδη αρκετοί 
πελάτες τους ρωτούν με αγωνία πού θα κα-
πνίζουν το χειμώνα!
Μοιρασμένοι είναι ως προς τις αντιδράσεις 
τους οι καπνιστές-θαμώνες καθώς κάποιοι 
από αυτούς θα προτιμούσαν να εξακο-
λουθεί να υπάρχει ειδικός χώρος για τους 
καπνιστές στα μαγαζιά ενώ άλλοι βρίσκουν 
την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου 
δίκαιη.
Ανακουφισμένοι είναι υπάλληλοι νυχτε-
ρινών μαγαζιών που μίλησαν στον ΑΝΤ1. 
Όπως δήλωσαν, θα είναι καλό να γυρίζουν 
σπίτι τους και να «μην μυρίζουν τα ρούχα 
τους τσιγάρο».

Βελόπουλος: Ο Μητσοτάκης απο-
φάσισε σαν «καίσαρας» να κόψει 
το τσιγάρο στους Έλληνες
Ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης να 
απαγορεύσει καθολικά το κάπνισμα εμφα-
νίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, ο πρό-
εδρος της Ελληνικής Λύσης.
 Ο κ. Βελόπουλος δήλωσε ότι είναι κατά της 
απόφασης της κυβέρνησης να εφαρμόσει 
την καθολική απαγόρευση του καπνίσμα-
τος, καθώς πιστεύει ότι θα έχει τρομερές 
κοινωνικές προεκτάσεις και απολύσεις στα 
μαγαζιά της εστίασης.
Επίσης τόνισε ότι θα πρέπει να δίδεται στο 
κάθε μαγαζί η δυνατότητα να επιλέγει εάν 
θα είναι καπνιζόντων ή μη καπνιζότνων.
Τέλος δήλωσε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν 
έκανε διάλογο με κανέναν και «αποφάσισε 
σαν καίσαρας να κόψει το τσιγάρο στους 
Έλληνες».
«Αποφάσισε ο κ. Μητσοτάκης να κόψει το 
κάπνισμα στους Έλληνες. Στην Ολλανδία και 
στη Γερμανία που εφαρμόστηκε τα μαγα-
ζιά εστίασης έχασαν το 35-40% του τζίρου 
τους. Να διαλέγει το κάθε μαγαζί αν θέλεινα 
είναι καπνιστών ή μη καπνιστών. Τι φασι-
σμός είναι αυτός; Σεβόμαστε το δικαίωμα 
του μη καπνιστού, να πάει σ’ ένα μαγαζί μη 
καπνιστών. Εδώ θα έχουμε και κοινωνικές 

προεκτάσεις, θα έχουμε ανεργία και απο-
λύσεις. Έχει καταλάβει ο πρωθυπουργός τι 
έχει κάνει; Μόνος του αποφάσισε σαν καί-
σαρας κόβω το τσιγάρο στους Έλληνες».

«Στοπ» στο κάπνισμα: Πού θα α-
παγορεύεται – Δημοσιεύτηκε η ε-
γκύκλιος του υπουργείου Υγείας
Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος του υπουργείου 
Υγείας για τον αντικαπνιστικό νόμο και 
πλέον έχει σταλεί σε όλες τις Περιφέρειες 
για να εφαρμοστεί άμεσα.
 Όπως αναφέρεται στόχος της εγκυκλίου 
είναι η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας 
μέσω της αποτροπής των δυσμενών επι-
δράσεων του καπνίσματος σε όλους τους 
δημόσιους χώρους και χώρους συνάθροι-
σης κοινού.
Πλέον το κάπνισμα απαγορεύεται σε:

 ª     Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές, 
Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, 
Δημοτικά Ιατρεία, Ιδιωτικά Ιατρεία–Οδο-
ντιατρεία, Φαρμακεία, Λοιπές μονάδες 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

 ª     Σε όλους τους χώρους που παρέχεται 
εκπαίδευση όπως: Σχολεία, Πανεπιστήμια, 
Τεχνολογικά Ιδρύματα, Φροντιστήρια

 ª     Στα νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθ-
μούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδό-
τοπους.

 ª     Σε κλειστούς χώρους διεξαγωγής 
αθλοπαιδιών, ομαδικών αθλημάτων και 
αθλητικών εκδηλώσεων.

 ª     Στους κλειστούς ή στεγασμένους 
χώρους των χώρων παροχής υπηρεσιών 
διαδικτύου

 ª     Δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, 
κλειστούς ή στεγασμένους, που χρησιμο-
ποιούνται για την παροχή εργασία

 ª     Καταστήματα υγειονομικού ενδια-
φέροντος

 ª     Στους παντός είδους κλειστούς 
χώρους αναμονής

 ª     Στα αεροδρόμια, εξαιρουμένων των 
χώρων που ειδικά προσδιορίζονται για τους 
καπνιστές

 ª     Στους σταθμούς μεταφορικών μέσων 
και επιβατικών σταθμών λιμένων

 ª     Στα παντός είδους κυλικεία
 ª     Στα παντός είδους μέσα μαζικής μετα-

φοράς συμπεριλαμβανομένων των επιβα-
τηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, με 
μετρητή (ταξί) και αγοραίων

 ª     Στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιω-
τικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν 
ανήλικοι κάτω των 12 ετών.

Τραγωδία στη Ρόδο: Πνίγηκαν δύο 
αδερφές σε πισίνα ξενοδοχείου

Δ
ύο νεαρά κορίτσια, 16 και 19 
ετών, που ήρθαν από τη Γαλ-
λία στη χώρα μας για διακο-
πές, μαζί με τη μικρότερη α-

δερφή τους, βρήκαν τραγικό θάνατο 
απόψε στη Ρόδο, στην πισίνα ξενοδο-
χείου όπου κολυμπούσαν.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι 
δύο κοπέλες, βρέθηκαν νεκρές στην 
πισίνα του ξενοδοχείου λίγο πριν τις 7 
το βράδυ.
Μάλιστα αρχικά το ΕΚΑΒ κλήθηκε 
παρέλαβε μία κοπέλα που ήταν στην 
επιφάνεια της πισίνας και είχε ακόμα 
τις αισθήσεις της. Παρά τις προσπά-
θειες που έγιναν, κατέληξε λίγη ώρα 
αργότερα.
Η δεύτερη βρίσκονταν στον πάτο της 
πισίνας και δεν φαίνονταν. Οι δια-
σώστες επέστρεψαν ξανά πίσω και 
την παρέλαβαν αλλά όλα είχαν πλέον 
τελειώσει.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες 
που δημοσιεύει η ΡΟΔΙΑΚΗ, φαίνε-

ται πως η μία κοπέλα προσπάθησε 
να σώσει την άλλη, αλλά δυστυχώς, 
βρήκαν και οι δύο τραγικό θάνατο. 
Κάποιες άλλες πληροφορίες αναφέ-
ρουν πως οι κοπέλες είχαν φάει προ-
ηγουμένως.
Για το περιστατικό, ενημερώθηκε και 
ο εισαγγελέας υπηρεσίας, που έδωσε 
εντολή στους αξιωματικούς του ΑΤ 
Ρόδου να προχωρήσουν στη σύλληψη 
των υπευθύνων του ξενοδοχείου και 
να πραγματοποιήσουν έρευνα για τα 
αίτια που οδήγησαν τις δύο κοπέλες 
στον θάνατο.
Οι υπεύθυνοι της ξενοδοχειακής μονά-
δας και συγκεκριμένα ο διευθυντής και 
ο ναυαγοσώστης (ο οποίος δεν βρι-
σκόταν εκεί αφού είχε λήξει το ωράριο 
του) πρόκειται να οδηγηθούν αύριο το 
πρωί στον εισαγγελέα της Ρόδου, που 
θα αποφασίσει εάν ασκηθούν εναντίον 
τους κατηγορίες.
Οι έρευνες από την πλευρά των αστυ-
νομικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

επικαιρότητα

Καταστηματάρχες: Αντί για το 
τσιγάρο, θα κοπεί ο τζίρος μας!

Το 51% των Ελλήνων δεν έχει τη 
δυνατότητα ούτε για διακοπές μίας 
εβδομάδας

Σ
ύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρω-
παϊκής στατιστικής υπηρεσίας, 
Eurostat οι μισοί Έλληνες δεν 
μπορούν να πάνε ούτε διακοπές 

μίας εβδομάδας.
Συγκεκριμένα, τo 51% των Ελλήνων άνω 
των 16 ετών δεν είχε την οικονομική 
δυνατότητα να κάνει διακοπές μιας εβδο-
μάδας το 2018, έναντι μέσου όρου 28,3% 
στην ΕΕ, όντας μία από τις χώρες της ΕΕ με 
τα υψηλότερα ποσοστά κατοίκων που δεν 
ταξίδεψαν για οικονομικούς λόγους.
Μάλιστα, σύμφωνα με τη Eurostat, η 
χώρα μας είναι το μοναδικό μέλος της ΕΕ 
που παρουσίασε αύξηση του ποσοστού 
κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες την τελευ-
ταία πενταετία, από 49% το 2013 σε 51% 
το 2018.
Οι υπόλοιπες χώρες με τα υψηλότερα 
ποσοστά ατόμων που δεν ταξίδεψαν 
λόγω οικονομικής δυσχέρειας ήταν η 
Ρουμανία (58,9%), η Κροατία (51,3%) και 

η Κύπρος (51%) ενώ η Γαλλία( 22,6%), η 
Βρετανία (22,5%), η Γερμανία(14,5%) και 
η Σουηδία(9,7%) είναι οι χώρες της ΕΕ με 
τα χαμηλότερα ποσοστά.
O ευρωπαϊκός μέσος όρος παρουσιάζει 
βελτίωση σε σύγκριση με το 2013 όταν το 
39,5% των κατοίκων δεν είχαν την οικο-
νομική δυνατότητα για διακοπές.
Την τελευταία πενταετία, οι χώρες που 
μείωσαν τα ποσοστά αυτά ήταν η Βουλ-
γαρία (από 35,8% στο 30,5% το 2018) και 
η Πολωνία (από 34,6% σε 26%).
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Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
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εδώ Κύπρος

Το Υπουργείο Εσωτερικών με 
τη βοήθεια της ΕΕ προχωρεί 
στη δημιουργία ακόμα ενός 

ή δύο κέντρων υποδοχής προ-
σφύγων χωρητικότητας περίπου 
1000 ατόμων, για να ανταποκρι-
θεί στις αυξημένες μεταναστευτι-
κές ροές, όπως ανέφερε ο Υπουρ-
γός Εσωτερικών Κωνσταντίνος 
Πετρίδης.
Απαντώντας σε ερωτήσεις ύστερα 
από ενημερωτική συνάντησή του 
με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ 
Άντρο Κυπριανού, ο κ. Πετρίδης 
ανέφερε ότι έχουν βελτιωθεί πολύ 
οι υποδομές για τους πρόσφυγες 
στην Κοφίνου, στην οποία φιλοξε-
νούνται 330 άτομα, παρά το γεγο-
νός ότι το κέντρο είναι δυναμικό-
τητας 400 ατόμων.
Σίγουρα, είπε, δεν μπορούν να 
φιλοξενηθούν όλοι οι αιτητές ασύ-
λου σε κέντρα υποδοχής, αφού 
αυτή τη στιγμή είναι 15.000, ενώ 
σε άλλες 15.000 έχει δοθεί καθε-
στώς προστασίας και γίνεται προ-
σπάθεια να ενταχθούν στην αγορά 
εργασίας.
«Δρομολογείται και με τη βοή-
θεια της ΕΕ η δημιουργία ακόμα 
ενός ή δύο κέντρων υποδοχής με 
χωρητικότητα περίπου 1000 ατό-
μων. Γίνεται επίσης επέκταση και 
στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξε-
νίας “Πουρνάρα” και διαχωρίζε-
ται ένα μέρος του “Πουρνάρα” για 
πιο ευάλωτες ομάδες. Υπάρχει ένα 
σχέδιο δράσης στο οποίο συμφω-
νούμε και με την ίδια την ΕΕ για να 
προχωρήσουμε», είπε.
Πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν μπο-
ρεί να γεμίσει η Κύπρος με 30-40 
κέντρα υποδοχής και να καταντή-
σει  «αποθήκη ψυχών», παραπέ-
μποντας στην έκφραση του πρώην 
Πρωθυπουργού της Ελλάδας 
Αλέξη Τσίπρα.
«Δεν μπορούν μικρές χώρες 
όπως η Κύπρος ή άλλες χώρες στα 
σύνορα της ΕΕ, με δύσκολες περιο-
χές όπως η Μ. Ανατολή να λάβουν 
όλο το προσφυγικό βάρος, ακόμα 
και των δικαιούχων», είπε. Χρει-
άζεται ανέφερε ένας πιο ενεργός 
ρόλος της ΕΕ έτσι ώστε να δια-
σφαλιστούν συνθήκες ασφάλειας 
και ευημερίας στις χώρες όπως η 
Συρία, από τις οποίες προέρχονται 
οι προσφυγικές ροές.

Αυξάνονται τα 
κέντρα υποδοχής 
προσφύγων στην 
Κύπρο

Τον Νοέμβριο, στην 
Αίγυπτο, θα γίνει η 
επόμενη τριμερής σύνοδος 
κορυφής Ελλάδας – 
Αιγύπτου – Κύπρου, 
δήλωσε ο Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος, Πρόδρομος 
Προδρόμου, μετά το πέρας 
της συνάντησης που είχε 
το απόγευμα  ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, Νίκος 
Αναστασιάδης, με τον 
Αιγύπτιο Υπουργό 
Εξωτερικών Sameh Hassan 
Shoukry.

Ο 
Αιγύπτιος Υπουργός 
έφτασε σ την οικ ία 
του Προέδρου της 
Δημοκρατ ίας,  σ τη 

Λεμεσό, λίγο πριν τις 18:00, συ-
νοδευόμενος από την Αιγύπτια 
Πρέσβειρα στην Κύπρο Μάι Τά-
χα Χαλίλ, ενώ στη 15 λεπτή συ-
νάντηση τους παρευρέθηκαν, 
ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος 
Χριστοδουλίδης και ο Κυβερνη-
τικός Εκπρόσωπος, Πρόδρομος 
Προδρόμου.
Στις δηλώσεις του, ο κ.Προδρό-
μου είπε πως ήταν μια πολύ 
θετική και παραγωγική συνά-
ντηση με τον ΥΠΕΞ της Αιγύ-
πτου, ο οποίος  μετέφερε τους 
χαιρετισμούς και τις ευχές για 
ανάρρωση, του Αιγύπτιου Προ-
έδρου, στον Πρόεδρο Αναστα-
σιάδη.
“Συζητήθηκαν θέματα που 
αφορούν τη στενή μας σχέση, 
ο Πρόεδρος ενημέρωσε για τα 
όσα προκλητ ικά, δυσ τυχώς, 
συνεχίζει η Τουρκία στην περι-
οχή μας, έγινε ανασκόπηση της 
πορείας των πραγμάτων όσων 
αφορά τις Κυπρο-αιγυπτιακές 
σχέσεις αλλά και την τριμερή”, 
συμπλήρωσε.
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 

ανακοίνωσε πως σχεδιάζεται 
η επόμενη τριμερής σύνοδος 
κορυφής, ανάμεσα σε Αίγυπτο 
– Κύπρο – Ελλάδα, “πιθανότατα 
τον επόμενο Νοέμβριο” ενώ 
κατά τη συνάν τηση “υπήρξε 
επανάληψη της υποστήριξης της 
Αιγύπτου προς την κυπριακή 
πλευρά, τόσο για τα κυριαρ-
χικά δικαιώματα και το ενεργει-
ακό πρόγραμμα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, όσο και η ευχή, 
να υπάρξει πραγματική διάθεση 
και να επαναρχίσουν οι δια-
πραγματεύσεις, για να έχουμε 
μια λύση του Κυπριακού”.
Επ ιπρόσ θε τα,  σ υνέ χ ισ ε ,  ο 
κ.Shoukry ενημέρωσε τον ΠτΔ 
και για την πρόοδο του ενερ-
γειακού φόρουμ, του οποίου 
την πρωτοβουλία έχει η Αίγυ-
πτος και πρόσθεσε 
ότ ι “θα ακολου-
θήσουν τα επό -
μενα βήματα στη 
συνεργασ ία που 
υπάρχει ανάμεσα 
σ τ ις  δυο χώρε ς 
μας”.
Σε ερώτηση πώς 
μπορεί να επιτευχθεί ενδυνά-
μωση της συνεργασίας των δυο 
χωρών, όπως ακούσ τηκε να 
εκφράζει ο Αιγύπτιος Υπουρ-
γός Εξωτερικών, ο Κυβερνητι-
κός Εκπρόσωπος υπέδειξε ότι 
“η τριμερής συνεργασία συνε-
χίζεται και με βάση την πρωτο-
βουλία που έχει πάρει το δικό 
μας Υπουργείο Εξωτερικών, για 
τη δημιουργία κάποιας γραμμα-
τείας συντονισμού και όλα τα 
θέματα προωθούνται τακτικά 
και αθόρυβα”.
“Φυσικά, αυτή τη σ τ ιγμή θα 
επαναβεβαιωθεί η δυναμική 
της τριμερούς, με την επόμενη 
σύνοδο κορυφής που πιθα-
νότατα θα γίνει τον Νοέμβριο, 
όπως ήταν η πρόταση που έχει 

κάνει αποδεκτή σήμερα η δική 
μας πλευρά”, είπε, ενώ ερωτη-
θείς σχετικώς, απάντησε πως η 
τριμερής θα γίνει στην Αίγυπτο.
Ο Πρόδρομος Προδρόμου 
ερωτηθείς “πώς αν τ ιμετωπί-
ζουμε τις προκλήσεις που υπάρ-
χουν από την τουρκική πλευρά, 
όπως σ το θέμα της Αμμοχώ-
στου”, είπε ότι “η δική μας η 
προσέγγιση είναι ότι, ο στόχος 
δεν είναι να επικοινωνούμε με 
δηλώσεις και ανταπαντήσεις με 
την άλλη πλευρά”.
“Γι αυτό το σκοπό εξάλλου, 
αυτό που από καιρό προτείνει ο 
ΠτΔ, έχει τελικά γίνει αποδεκτό, 
δηλαδή μια συνάν τηση ανά-
μεσα στους δυο ηγέτες” είπε 
και πρόσθεσε ότι ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης προσβλέπει στη 

σ υ νά ν τ ησ η  τ η ς 
9ης Αυγούσ του 
να υπάρχει καλή 
θέληση και εύχε-
ται ν` αντιμετωπί-
σει θετ ική πολι-
τ ι κ ή  β ο ύ λ η σ η , 
“όπου θα μπορέ-
σουν  ε λ εύθε ρα 

να συζητήσουν – δεν είναι δια-
πραγμάτευση – αλλά θα είναι 
ευκαιρία να συζητήσουν όλα 
τα θέματα που πρέπει να συζη-
τηθούν, να διευκρινιστούν, με 
στόχο, φυσικά, την επανέναρξη 
των διαπραγματεύσεων”.
Την ίδια ώρα, ο κ.Προδρόμου 
υπενθύμισε πως, μιλώντας για 
το πλαίσιο των διαπραγματεύ-
σεων, είναι γνωστό ότι για την 
πόλη της Αμμοχώστου υπάρ-
χουν συγκεκριμένες αποφά-
σεις των Ηνωμένων Εθνών και 
σημείωσε πως “δεν είναι θέμα 
να αν τ ικρούσουμε επιχειρή-
ματα και ισχυρισμούς”.
Εξάλλου, συνέχισε, ” η Αμμό-
χωσ τος ε ίναι σ την κορυφή, 
είναι η πρώτη προτεραιότητα 

των Μέ τ ρων Οικοδόμησης 
Εμπιστοσύνης, τα οποία έχει 
προτείνει, για ακόμα μια φορά, 
ο ΠτΔ πρόσφατα, προς τον Τ/κ 
ηγέτη”.
Δεν απέκλεισε, επίσης, να είναι 
και αυτό ένα από τα ζητήματα 
που θα συζητήσουν οι δυο 
ηγέτες στις 9 Αυγούστου, και 
τόνισε πως, σημασία έχει να 
υπενθυμίζουμε αυτό που και ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης είχε 
υπογραμμίσει, με την ευκαι-
ρία του δείπνου προς τιμή του 
Έλληνα Πρωθυπουργού,  ότ ι 
δηλαδή, επιδιώκουμε επανέ-
ναρξη των διαπραγματεύσεων 
από εκεί όπου είχαμε μείνει, 
σ τη βάση του πλαισ ίου των 
Ηνωμένων Εθνών.
“Μιλώντας και λέγοντας `από 
εκεί όπου είχαμε μείνει`, εξυπα-
κούεται ότι πρέπει να αξιοποιη-
θεί όλη η πρόοδος και η συγκλί-
σεις που υπήρχαν”, ανέφερε 
ακόμη ο Κυβερνητικός Εκπρό-
σωπος και σημείωσε πως “δεν 
είναι ώρα για αποκλίσεις, είναι 
ώρα γ ια επαναβεβαίωση των 
συγκλίσεων και συζήτηση των 
υπολοίπων θεμάτων, όπως αυτά 
κωδικοποιήθηκαν και από το 
πλαίσιο με τις παραμέτρους του 
ΓΓ του ΟΗΕ,  που ξέρουμε ποιες 
είναι αυτές οι έξι παράμετροι”.
Τέλος και ερωτηθείς τι αναμένε-
ται κατά την αυριανή συνάντηση 
που θα έχει σ την οικία του, ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης, με την 
Ειδική Αντιπρόσωπο του ΓΓ του 
ΟΗΕ στην Κύπρο Ελίζαμπεθ Σπε-
χαρ, ο κ.Προδρόμου είπε πως η 
κ.Σπέχαρ θα ενημερώσει για τις 
συζητήσεις που έγιναν στο Συμ-
βούλιο Ασφαλείας για την ανανέ-
ωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, 
ενώ θα γ ίνουν και “κάποιες 
πρακτικές συνεννοήσεις”,  για 
τη συνάντηση που θα έχουν οι 
δυο ηγέτες στις 9 Αυγούστου.

Τον Νοέμβριο τριμερής σύνοδος κορυφής Ελλάδας-
Αιγύπτου-Κύπρου
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Π
ολύ σημαντική ημέρα για την Αγία Νάπα 
χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Γιάννης Καρού-
σος την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019 τελώντας 
τα επίσημα εγκαίνια του C2 AyiaNapa – του  

τρίτου αδειοδοτημένου δορυφορικού καζίνου το ο-
ποίο άνοιξε  τις πόρτες του στην Κύπρο μετά από το 
C2 Nicosia και το C2 Larnaca, ενώ είχε προηγηθεί η 
λειτουργία του προσωρινού καζίνο C2 Limassol στη 
Λεμεσό. 
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αγίας Νάπας,  “είναι τιμή 
για τον Δήμο που η  Melco επέλεξε τον Δήμο Αγίας 
Νάπας για να λειτουργήσει το δορυφορικό της καζίνο 
στην επαρχία Αμμοχώστου”.
«Είμαι βέβαιος» ανέφερε ο κ. Καρούσος «πως οι νέες 
εγκαταστάσεις που εγκαινιάσαμε σήμερα, σε συνδυ-
ασμό με την εξειδίκευση και τον επαγγελματισμό της 
Melco, θα συμβάλουν στην ενίσχυση του τουριστικού 
προϊόντος της Αγίας Νάπας. Προσβλέπουμε σε μία 
εποικοδομητική συνεργασία που θα έχει πολλαπλά 
οφέλη για την τοπική οικονομία και κοινότητα σημει-
ώνοντας παράλληλα πως το καζίνο θα συμβάλει στην 
καθιέρωση της Αγίας Νάπας ως προορισμού για όλες 
τις εποχές».  
Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας αναφέρθηκε επίσης, στη 
στρατηγική που εφαρμόζει ο Δήμος τα τελευταία χρό-
νια καθώς και για τα έργα που έχουν υλοποιηθεί και 
για αυτά που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης 
όπως είναι η Μαρίνα Αγίας Νάπας, το Αμφιθέατρο, το 

Υποβρύχιο Πάρκο κλπ, τα οποία θα συμβάλουν όπως 
τόνισε έτσι ώστε  να καταστεί η Αγία Νάπα ως ένα από 
τα καλύτερα τουριστικά θέρετρα της Μεσογείου. 
Το C2 AyiaNapa ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 15 
Ιουλίου 2019, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για 
τον τουριστικό τομέα του Δήμου. Το καζίνο βρίσκε-
ται στην καρδιά της πιο πολυσύχναστης τουριστικής 
περιοχής της Αγίας Νάπας, διαθέτει 50 υπερσύγχρο-
νες παιγνιομηχανές και εντός του καζίνο λειτουργεί το 
δημοφιλές Columbia Bistro. 
Το C2 AyiaNapa αναμένεται να ενισχύσει τη συνολική 
εμπειρία των επισκεπτών, εμπλουτίζοντας παράλ-
ληλα, το τουριστικό προϊόν της πόλης.  
Ο Ανώτερος Εκ τε λεσ τ ικός Διευθυν τής του 
CityofDreamsMediterranean και CyprusCasinos«C2», 
Craig Ballantyne, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την 
πολύτιμη στήριξή του, αναφέροντας πως  «αναμφί-
βολα η Αγία Νάπα έχει πολλά να προσφέρει, απο-
τελώντας διαχρονικά δημοφιλή τουριστικό προορι-
σμό, τόσο για τους κατοίκους της Κύπρου όσο και για 
ξένους τουρίστες”.
Το C2 AyiaNapa, συνέχισε, αποτελεί μία νέα και ιδι-
αίτερα σημαντική προσθήκη για την πόλη, που στο-
χεύει να δώσει περαιτέρω ώθηση στον τουρισμό, 
παρέχοντας μία εξαιρετική εμπειρία ψυχαγωγίας σε 
όλους τους επισκέπτες. Δεδομένης της ιδανικής τοπο-
θεσίας του καζίνο, οι προοπτικές διαφαίνονται πολύ 
υποσχόμενες. 

Η λειτουργία καζίνο στην Αγία Νάπα 
θα αναβαθμίσει τον Δήμο λέει ο 
Δήμαρχος

Ο S&P επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της 
BoC

Σ
ε επιβεβαίωση της μακροπρόθεσμης και βρα-
χυπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης της 
Τράπεζας Κύπρου στο B+ και B, αντίστοιχα, 
προχώρησε χθες βράδυ ο οίκος πιστοληπτικής 

αξιολόγησης Standard & Poor’s, διατηρώντας παράλ-
ληλα τις προοπτικές της τράπεζας σε σταθερό ορίζοντα.
Ταυτόχρονα, ο διεθνής οίκος προειδοποιεί ότι εάν οι 
προτεινόμενες αλλαγές στον νόμο περί εκποιήσεων 
«τελικά εγκριθούν υπέρ των δανειοληπτών», αναμένει 
“σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για το κυπριακό τρα-
πεζικό σύστημα».
“Συγκεκριμένα, οι τράπεζες θα πρέπει να καταγράψουν 
πρόσθετες πιστωτικές ζημίες και να προσαρμόσουν 
προς τα κάτω την αξία των εξασφαλίσεων τους, ενώ ο 
ρυθμός μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγή-
σεων (ΜΕΧ) θα επιβραδυνθεί και οι επενδυτές πιθανό-
τατα θα αποχωρήσουν από την αγορά κυπριακών περι-

ουσιακών στοιχείων», τονίζει ο SP&.
Η απόφαση του αυτή, σύμφωνα με τον αμερικανικό 
οίκο, αντικατοπτρίζει την πεποίθησή του ότι ενώ η Τρά-
πεζα Κύπρου ολοκλήρωσε πρόσφατα αρκετές ενέρ-
γειες για την ενίσχυση των κεφαλαίων της, συμπεριλαμ-
βανομένης της έκδοσης πρόσθετου κεφαλαίου κατη-
γορίας 1 και της διάθεσης περιουσιακών στοιχείων, «η 
κεφαλαιοποίησή της παραμένει συνολικά αδύναμη σε 
σύγκριση με τους κινδύνους που αναλαμβάνει η τρά-
πεζα».
Αυτό παρατηρείται, σύμφωνα με τον S&P, στα πολύ 
υψηλά αποθέματα Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγή-
σεων (ΜΕΧ), τα οποία ανέρχονταν στο 35% των ακα-
θάριστων δανείων στην 31η Μαρτίου του 2019 και 
στην κλίση της τράπεζας προς το λιανικό εμπόριο και τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ιστορικά 
αποδειχθεί πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν.

Μειώθηκαν στα €10,14 δισ 
τα κόκκινα δάνεια 

Μ
είωση €151 εκατομμυρίων ή 1,46%, παρουσίασαν οι 
συνολικές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις τον Μάρτιο, 
ο οποίες διαμορφώθηκαν στα €10,14 δισεκατομμύρια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, το 

ποσοστό των ΜΕΧ (με βάση τη οδηγία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τρα-
πεζών) έναντι των συνολικών δανείων υποχώρησε στο 30,6% τον 
Μάρτιο έναντι 31,1%  τον προηγούμενο μήνα, καθώς ο ρυθμός μείω-
σης των κόκκινων δανείων ξεπέρασε τον ρυθμό μείωσης των συνο-
λικών δανείων στο σύστημα.
Μικρότερη είναι η μείωση στις μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ), 
τα οποία υποχώρησαν κατά μόλις €34 εκατ και διαμορφώθηκαν στα 
€7,9 δις τον Μάρτιο, σε σύγκριση με €7,97 δις τον προηγούμενο 
μήνα. Ως ποσοστό των συνολικών δανείων, τα ΜΕΔ διαμορφώθηκαν 
στο 24% των συνολικών δανείων από 24,1% τον προηγούμενο μήνα.
Σε τριμηνιαία βάση, οι ΜΕΧ παρουσίασαν μείωση μόλις €116 εκατ, 
ενώ σε ετήσια βάση (Μάρτιος 2018) τα κόκκινα δάνεια παρουσιά-
ζουν μείωση 8,23 δις, αντανακλώντας κυρίως την πώληση πακέτου 
ΜΕΔ από την Τράπεζα Κύρου (€2,7 δις) και την μεταφορά των ΜΕΔ 
της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας εκτός τραπεζικού 
συστήματος και στον κρατικό φορέα διαχείρισης δανείων (ΚΕΔΙ-
ΠΕΣ).
Τη μερίδα του λέοντος των κόκκινων δανείων κατέχουν τα νοικοκυριά 
με τις συνολικές ΜΕΧ να ανέρχονται στα €5,15 δις (μείωση €38 εκατ 
σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο= ή 51%, ενώ τα εταιρικά κόκκινα 
δάνεια διαμορφώθηκαν στα €4,7 δις τον Μάρτιο, παρουσιάζοντας 
μείωση €118 εκατομμυρίων σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Στα €1,76 δισ ο καθαρός νέος δανεισμός το πρώτο μι-
σό του 2019
Στα €1,76 δισεκατομμύρια διαμορφώθηκαν τα νέα δάνεια που 
παραχωρήθηκαν το πρώτο μισό του τρέχοντος έτους καταγράφο-
ντας αύξηση 11,5% ή κατά 181 εκατομμύρια σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2018.
Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία επεξερ-
γάστηκε το ΚΥΠΕ, ο συνολικός νέος καθαρός δανεισμός την περί-
οδο Ιανουαρίου – Ιουνίου του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκε στα 
€1.757,9 εκατομμύρια, σε σύγκριση με €1.576,3 εκατ την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο.
Η μεγαλύτερη κατηγορία δανείων ήταν τα εταιρικά δάνεια άνω του 
€1 εκατ, τα οποία ανήλθαν σε 890 εκατ παρουσιάζοντας αύξηση 
27% σε σύγκριση με το πρώτο μισό του 2018 και ακολούθησαν τα 
στεγαστικά δάνεια τα οποία ανήλθαν σε €454 εκατ σε σύγκριση με 
€444 εκατ την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
Ακολούθησαν τα εταιρικά δάνεια κάτω του €1 εκατ τα οποία στο 
πρώτο μισό του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε €232 εκατ σε σύγκριση 
με €257 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019, ο συνολικός καθαρός νέος δανει-
σμός ανήλθε σε €908,6 εκατ, παρουσιάζοντας αύξηση €7,5% σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Σε σύγκριση με τον α’ τρίμηνο του 2019, τα συνολικά καθαρά νέα 
δάνεια παρουσίασαν αύξηση 7%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, ο συνολικός καθαρός δανεισμός 
το πρώτο εξάμηνο παρουσιάζεται ως ο ψηλότερος των τελευταίων 
τεσσάρων ετών.
Εξάλλου, με βάση τα στοιχεία, ο συνολικός νέος δανεισμός στους 
πρώτους έξι μήνες του 2019 αντιστοιχεί στο 56% του συνολικού 
νέου δανεισμού ολόκληρου του 2018, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 
€3,14 δισ.
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Σ
ε συνέντευξή της στο περιοδικό Paris 
Match, η Ναόμι Κάμπελ προχώρησε 
σε μια απίστευτη αποκάλυψη. Συγκε-
κριμένα, ένα από τα πιο διάσημα μο-

ντέλα του πλανήτη υποστήριξε πως ένα ξε-
νοδοχείο στη Νότια Γαλλία το οποίο επισκέ-
φθηκε με μια φίλη της τους απαγόρευσε την 
είσοδο, παρότι είχαν προσκλήσεις για μια εκ-
δήλωση που πραγματοποιούνταν εκεί, λόγω 
του χρώματός της.
«Βρέθηκα πρόσφατα σε μια πόλη της νότιας 
Γαλλίας στη διάρκεια του φεστιβάλ των Καν-
νών, όπου ήμουν προσκεκλημένη για να συμ-
μετάσχω σε μια εκδήλωση σε ένα ξενοδο-
χείο το οποίο δεν θα κατονομάσω» ανέφερε 
χαρακτηριστικά και συνέχισε λέγοντας ότι οι 

πορτιέρηδες του ξενοδοχείου τούς είπαν ότι ο 
χώρος ήταν γεμάτος αλλά την ίδια στιγμή επέ-
τρεπαν σε άλλους καλεσμένους την είσοδο. 
Η Κάμπελ χαρακτήρισε «αποκρουστικό» το 
περιστατικό και είπε ότι τέτοια περιστατικά την 
εμπνέουν «να συνεχίσει να εκφράζεται και να 
κάνει τον εαυτό της να ακούγεται».
Στη συνέχεια μάλιστα δήλωσε πως χαίρεται 
πολύ να βοηθάει τη νέα γενιά μοντέλων και να 
τα συμβουλεύει να μην επιτρέπουν σε κανέναν 
να τους στερεί την αυτοπεποίθησή τους.  «Τους 
λέω να μην επιτρέπουν ποτέ σε κανέναν να 
υποτιμά την αξία τους. Πρέπει να είστε δυνα-
τές και γενναίες σε αυτόν τον χώρο και να περι-
στοιχίζεστε από την οικογένειά σας και από 
έναν καλό ατζέντη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

διεθνή νέα

Σ
τις φλόγες παραδίδονται μεγάλες 
δασικές εκτάσεις, με εκατομμύρια 
στρέμματα γης να βρίσκονται υπό α-
πειλή. Σοβαρή ανησυχία πυροδοτεί η 

ανυπολόγιστου μεγέθους οικολογική κατα-
στροφή που συντελείται, τον τελευταίο μή-
να, στον Αρκτικό Κύκλο.
Δασικές εκτάσεις στη Γροιλανδία, τη Σιβηρία 
και την Αλάσκα έχουν καταστραφεί ολοσχε-
ρώς, με αποτέλεσμα να εκπέμπονται τερά-
στιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα 
στην ατμόσφαιρα.
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι επι-
στήμονες για τις σοβαρές επιπτώσεις της κλι-
ματικής αλλαγής, καθώς οι πολύ υψηλές θερ-
μοκρασίες σε συνδυασμό με την ξηρασία 
έχουν αυξήσει το μέγεθος και τη διάρκεια 
των πύρινων εστιών.
Τον Ιούνιο, οι πυρκαγιές στη δυτική Σιβη-
ρία απελευθέρωσαν περί-
που 50 εκατομμύρια τόνους 
διοξειδίου του άνθρακα, 
το ίδιο με την ετήσια παρα-
γωγή άνθρακα της Σουη-
δίας.
Πάνω, δε, από 100 πύρινα 
μέ τωπα έ χουν ξεσπά-
σει από τον Ιούνιο στην 
Αρκτική.
Η Greenpeace, ανακοίνωσε ότι η αιθάλη από 
τις πυρκαγιές στη Σιβηρία έχει φθάσει στα 
Ουράλια και συνιστά απειλή για την υγεία 
των κατοίκων, επισημαίνοντας ότι μετατρέ-
πονται από ένα τοπικό πρόβλημα σε μια 
οικολογική καταστροφή που απειλεί την 
υπόλοιπη χώρα.
Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανι-
σμός (WMO) και η Υπηρεσία Παρακολούθη-
σης Καιρού και Κλίματος του ΟΗΕ, χαρακτή-
ρισε τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει το τελευ-
ταίο χρονικό διάστημα «πρωτοφανείς», ενώ 
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις 
επιπτώσεις των πυρκαγιών στο περιβάλλον.
Οι μεγαλύτερες πυρκαγιές που πιστεύεται 
ότι έχουν προκληθεί από κεραυνούς εντοπί-
ζονται σε τρεις περιοχές της ρωσικής επικρά-
τειας, σε Irkutsk, Krasnoyarsk και Buryatia, 
ενώ ο καπνός που μεταφέρεται από τους ανέ-
μους, έχει μειώσει σημαντικά την ποιότητα 
του αέρα στο Novosibirsk, την μεγαλύτερη 
πόλη της Σιβηρίας.

Στη Γροιλανδία, φωτιά ανιχνεύτηκε για 
πρώτη φορά στις 10 Ιουλίου και συνοδεύ-
τηκε από ασυνήθιστη ζεστή και ξηρασία 
μακράς διάρκειας με αποτέλεσμα η τήξη 
στους πάγους να ξεκινήσει ένα μήνα νωρί-
τερα από το συνηθισμένο.
Στην Αλάσκα, έχουν καταγραφεί 400 πυρκα-
γιές με τον κλιματολόγο Ρικ Τόμας να εκτιμά 
ότι η συνολική έκταση που έχει καεί στην 
περιοχή αυτή την εποχή υπολογίζεται στα 
2.06 εκατ. στρέμματα.

Ο πλανήτης βιώνει τη θερμότερη 
περίοδο των τελευταίων 2.000 ε-
τών
Κλιματική αλλαγή... Δύο λέξεις που ακούγο-
νται ολοένα και περισσότερο στην καθημερι-
νότητά μας. Μάς αφορά; Ναι, άπαντες, είναι 
η απάντηση. Καύσωνες με 40 και 42 βαθ-

μούς στην Ευρώπη. Τυφώ-
νας στη Χαλκιδική. Κυκλώ-
νας στη Φθιώτιδα. Πλημμύ-
ρες, νεκροί, κατεστραμμέ-
νες υποδομές. Η κλιματική 
αλλαγή δεν αποτελεί μία 
αφηρημένη έννοια, ούτε 
συμβαίνει... στην άλλη άκρη 
του πλανήτη. Επηρεάζει 
ολόκληρο τον πλανήτη, ως 

εκ τούτου και την Ελλάδα. Οφείλουμε, λοι-
πόν, να δώσουμε μεγαλύτερη βάση. Να ενη-
μερωθούμε, να αφυπνιστούμε, να ενεργή-
σουμε. Νέα έρευνα από Πανεπιστήμιο στην 
Ελβετία, όχι απλώς επιβεβαίωσε τις αρνητι-
κές προβλέψεις, αλλά πρόσθεσε ορισμένα 
άκρως ανησυχητικά δεδομένα. Ο πλανήτης 
βιώνει τη θερμότερη περίοδο των τελευ-
ταίων 2.000 χρόνων. Η περίοδος είναι πολύ 
μεγαλύτερη, αλλά τα ιστορικά στοιχεία φτά-
νουν σε αυτό το βάθος χρόνου.
Το πλέον ανησυχητικό είναι το εξής. Θερμοί 
περίοδοι υπήρξαν και κατά την αρχαιότητα. 
Ουδέποτε όμως, η αύξηση της μέσης θερμο-
κρασίας κάλυπτε το 98% του πλανήτη, ανα-
φέρει η έκθεση της έρευνας που πραγματο-
ποίησε το Πανεπιστήμιο της Βέρνης. «Βρή-
καμε ότι η πιο θερμή περίοδος των τελευ-
ταίων δύο χιλιετιών συνέβη κατά τον 20ό 
αιώνα και μάλιστα για περισσότερο από 98% 
του πλανήτη», δήλωσε ένας από τους επιστή-
μονες που συμμετείχε στην έρευνα.

Οικολογική «βόμβα»: Πυρκαγιές 
καταστρέφουν εκατομμύρια 
στρέμματα στην Αρκτική 
Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την ξηρασία έχουν αυξήσει το 
μέγεθος και τη διάρκεια των πύρινων εστιών - Φόβοι για τις εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα

Ναόμι Κάμπελ: Της απαγόρευσαν 
την είσοδο σε ξενοδοχείο λόγω του 
χρώματός της 
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Από 2,25% σε 2% - Υπαινιγμοί Πάουελ 
αλλά όχι εγγυήσεις για περαιτέρω 
μείωση

Γ
ια πρώτη φορά μετά από ένδεκα χρό-
νια και συγκεκριμένα από την χρημα-
τοπιστωτική κρίση του 2008, η Ομο-
σπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ 

(Fed) επανέρχεται σε μείωση των επιτοκίων 
και υπαινίσσεται ότι μπορεί να προβεί σε νέα 
μείωση και πάλι φέτος προκειμένου να δια-
σφαλίσει  την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ 
από την γενικότερη επιβράδυνση της παγκό-
σμιας ανάπτυξης.
Από τους 10 αξιωματούχους –  μέλη της Fed  
οι οκτώ ψήφισαν να μειωθεί το επιτόκιο ανα-
φοράς από 2,25% σε 2%, κατά ένα τέταρτο 
δηλαδή της ποσοτιαίας μονάδας. Εξαίρεση 
απετέλεσαν δύο αξιωματούχοι  και συγκε-
κριμένα η πρόεδρος της Fed του Κάνσας 
Σίτι Esther George και ο Eric Rosengren της 
Βοστώνης, που ψήφισαν κατά της περικοπής.
Με την απόφαση αυτή της Fed επαληθεύθη-
καν, τελικά, οι εκτιμήσεις των περισσότερων 
αναλυτών αλλά και επενδυτών της Wall Street 
και άλλων διεθνών αγορών, περί μείωσης 
των επιτοκίων.
Οι εκτιμήσεις, πάντως αναφέρουν ότι η μεί-
ωση αυτή θα δυσαρεστήσει  τον Πρόεδρο 
Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με μηνύματα μέσω 
twitter την Τρίτη ανέφερε ότι επιθυμούσε μια  
«μεγάλη περικοπή», της τάξεως του 0,50%. 
Αλλωστε, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε πολλές 
φορές ασκήσει πολιτικές πιέσεις τόσο στον 
Τζερόμ Πάουελ αλλά και στα υπόλοιπα μέλη 
της Fed μη διστάζοντας να τους αποκαλέσει 
και «τρελούς τραπεζίτες» επειδή δεν προέ-
βαιναν σε μείωση των επιτοκίων τους προη-
γούμενους μήνες.
Οι αξιωματούχοι της Federal Reserve ανα-
κοίνωσαν επίσης ότι θα σταματήσουν να 
συρρικνώνουν το χαρτοφυλάκιο των assets 
της τράπεζας αξίας 3,8 τρισ. δολαρίων την 
Πέμπτη, ήτοι δύο μήνες νωρίτερα του ανα-
μενόμενου.
Πάντως, όπως προαναφέρθηκε, η ανακοί-
νωση της Fed αφήνει «ανοιχτή πόρτα» για 
περαιτέρω μείωση των επιτοκίων τους προ-
σεχείς μήνες, αφού , όπως αναφέρει:
«Καθώς η επιτροπή επεξεργάζεται το μελλο-
ντικό μονοπάτι των επιτοκίων των ομοσπον-
διακών κεφαλαίων, θα συνεχίσει να παρα-
κολουθεί τις επιπτώσεις των εισερχόμενων 
στοιχείων για τις οικονομικές προοπτικές και 
θα δράσει κατά το πώς κρίνει κατάλληλο για 

να διατηρήσει την οικονομική μεγέθυνση».
Οι αγορές ανέμεναν από την Fed να μειώ-
σει τα επιτόκια κατά τουλάχιστον 25 μονάδες 
βάσης και αναμένουν εναγωνίως τυχόν ενδεί-
ξεις για το τι θα κάνει η κεντρική τράπεζα στη 
συνέχεια. Τον Ιούνιο 17 αξιωματούχοι άφη-
σαν να εννοηθεί ότι αναμένεται μείωση των 
επιτοκίων κατά 0,5% έως τα τέλη του έτους, 
γεγονός που υποδηλώνει σημαντική στήριξη 
για τουλάχιστον μία ακόμη μείωση.
Η απόφαση μείωσης των επιτοκίων σχετίζε-
ται κατά ένα μέρος με τους φόβους για μια 
άμεσο «φρένο» στην ανάπτυξης και κατά ένα 
άλλο μέρος με την αδυναμία των κεντρικών 
τραπεζών να παράγουν περισσότερο πληθω-
ρισμό, ο οποίος λαμβάνεται ως ένδειξη υγι-
ούς οικονομικής ζήτησης. Οι αξιωματούχοι 
δικαιολόγησαν τη μείωση των επιτοκίων, επι-
καλούμενοι «τις επιπτώσεις των παγκόσμιων 
εξελίξεων για το οικονομικό outlook καθώς 
και τις ‘βουβές’ πληθωριστικές πιέσεις», στην 
ανακοίνωση.
Η σημερινή κίνηση ακύρωσε την απόφαση 
αύξησης των επιτοκίων του Δεκεμβρίου, την 
οποία η Fed προώθησε σε μια περίοδο στην 
οποία πίστευε ότι τα επιτόκια ήταν αρκετά 
χαμηλά για να δώσουν ώθηση στην ανά-
πτυξη και τον πληθωρισμό. Έκτοτε ο πληθω-
ρισμός έχει κατεβάσει ρυθμούς.
Η μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες 
βάσης τερματίζει την προσπάθεια της κεντρι-
κής τράπεζας τα τελευταία τέσσερα χρόνια να 
επιστρέψει τη νομισματική πολιτική στα πρό-
τυπα που επικρατούσαν πριν την παγκόσμια 
χρηματοοικονομική κρίση του 2008.
Για την αντιμετώπιση της κρίσης η Fed, εκτός 
από τη μείωση των επιτοκίων κοντά στο 
μηδέν, αγόρασε πάνω από $3,5 τρισ. σε κρα-
τικά ομόλογα και ενυπόθηκα ομόλογα για να 
τονώσει την ανάπτυξη.
Όταν είχε ξεκινήσει τότε τις παρεμβάσεις της, 
οι αξιωματούχοι της Fed περίμεναν τα επιτό-
κια να επιστρέψουν σταδιακά σε ένα επίπεδο 
μεταξύ 3% και 4% και το χαρτοφυλάκιο της 
κεντρικής τράπεζας να συρρικνωθεί στα $1,5 
με $2,5 τρισ.
Η εμπορική διένεξη των ΗΠΑ με την Κίνα 
οδήγησε ωστόσο την Fed να «παγώσει» την 
ομαλοποίηση της νομισματικής της πολιτικής.
Σημειώνεται ότι την τελευταία φορά που η 
Fed ξεκίνησε τις μειώσεις των επιτοκίων της, 
το Σεπτέμβριο του 2007, τα επιτόκια ήταν 
στο 5,25%. Στο μεταξύ, η Fed θα διατηρήσει 
ένα χαρτοφυλάκιο $3,8 τρισ. ήτοι περίπου το 
18% του ΑΕΠ από μόλις $800 δισ. ή περίπου 
το 5% του ΑΕΠ στο τέλος του 2007.

διεθνή νέα

Η FED μείωσε το επιτόκιο 
αναφοράς μετά από 11 χρόνια

Δ
ηλητήρια, κρυφές κάμερες, σχέ-
δια δολοφονίας... Όχι δεν πρόκει-
ται για σενάριο κινηματογραφικής 
ταινίας, αλλά για μία απίστευτη υ-

πόθεση που καταγράφηκε σε μικρή πόλη 
του Μίσιγκαν, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η γυναίκα παρατήρησε ότι από τότε που 
ξεκίνησε να της φτιάχνει πρωινό ο σύζυ-
γός της, αισθανόταν κατατονική και γενικά 
παρουσίαζε πολλά προβλήματα στην υγεία 
της. Άρχισε, λοιπόν, να υποψιάζεται ότι 
κάτι δεν πηγαίνει καλά. Τότε, αποφάσισε να 
τοποθετήσει κρυφό κύκλωμα από κάμερες 
στην κουζίνα του σπιτιού της.
Το θέαμα που αντίκρισε, αν και το υποψια-
ζόταν, ήταν σοκαριστικό. Όντως, ο 46χρο-
νος Μπράιαν Κοζόφσκι, της έριχνε ένα 
είδος δηλητηρίου στον καφέ της. Πιο συγκε-
κριμένα, ο... καλός σύζυγος, που προσφε-
ρόταν να φτιάχνει εκείνος το πρωινό, δηλη-
τηρίαζε τη γυναίκα με το φάρμακο Μπενα-
ντρίλ, το οποίο χορηγείται σε βαριές περι-
πτώσεις αλλεργίας. Το φάρμακο αυτό προ-

καλεί εφύδρωση, ξηροστομία και μειωμένα 
αντανακλαστικά. Για τον λόγο αυτό, οι για-
τροί συστήνουν στους ασθενείς να μην οδη-
γούν κατά το διάστημα που κάνουν χρήση 
του Μπεναντρίλ.
Μόλις αποδείχθηκε η πλεκτάνη, η γυναίκα 
ενημέρωσε τον δικηγόρο της να προχωρή-
σει τη διαδικασία διαζυγίου και αποχώρησε 
από το σπίτι.
Σύμφωνα με την ανάλυση του τελευταίου 
καφέ που έφτιαξε ο σύζυγος, στο ρόφημα 
ανιχνεύθηκαν 127 mg της δραστικής ουσίας 
του φαρμάκου, όταν σε κάθε κάψουλα του 
Μπεναντρίλ περιέχονται μόλις 25 mg.
Σήμερα πραγματοποιήθηκε η δίκη της απί-
στευτης αυτής υπόθεσης. Το δικαστήριο 
έκρινε ένοχο τον σύζυγο και του επέβαλλε 
36 μήνες φυλάκιση. Η ποινή δεν ικανοποί-
ησε την πλευρά της συζύγου, η οποία υπο-
στήριξε ότι ο πρώην -πλέον- σύζυγός της 
είχε στόχο να τη σκοτώσει, προκαλώντας 
τροχαίο δυστύχημα και θέτοντας σε κίνδυνο 
τις ζωές και άλλων ανθρώπων.

ΗΠΑ: Γυναίκα έβαλε κάμερες για 
να αποδείξει ότι ο σύζυγος της τη 
δηλητηριάζει 

Σκόπια: Συνάντηση Ζάεφ - 
Μπορίσοφ με «άρωμα»... 
αλυτρωτισμού 

Ε
πίσημη επίσκεψη στα Σκόπια 
πραγματοποιεί ο Βουλγαρος 
πρωθυπουργός Μπόικο Μπορί-
σοφ, ο οποίος συναντήθηκε με 

τον Ζόραν Ζάεφ. Η επίσκεψη, σύμφωνα 
με ΜΜΕ των Σκοπίων και της Βουλγαρί-
ας, συμπίπτει με τα δύο χρόνια από τη 
διμερή Συμφωνία Φιλίας, Καλής Γειτο-
νίας και Συνεργασίας, την οποία υπέ-
γραψαν οι δύο πλευρές.

Στα Σκόπια, ο Μπορίσοφ σχολίασε ότι 
τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν 
τον τελευταίο χρόνο στα ζητήματα της 
κοινής ιστορίας των δύο χωρών ξεπερ-
νούν αυτό που επιτεύχθηκε για περισ-
σότερα από 20 χρόνια, «αλλά δεν είναι 
αρκετά και μας περιμένει σοβαρή και 
εν τατική δουλειά σ την κατεύθυνση 
αυτή».

Από την πλευρά του ο Σκοπιανός πρω-
θυπουργός τόνισε ότι οι δύο χώρες 

δείχνουν κάθε μέρα στα Βαλκάνια, την 
Ευρώπη και τον κόσμο ότι μπορούν να 
λύνουν τα προβλήματα μεταξύ τους 
μέσω του διαλόγου.

Σε συνάντηση, δε, με τον Σκοπιανό 
πρόεδρο, Στέβο Πεντάροφσκι, ο Βούλ-
γαρος πρωθυπουργός Μπόικο Μπορί-
σοφ συζήτησε τις δυνατότητες για πιο 
γρήγορη κατασκευή του Διαδρόμου 8, 
ο οποίος έχει μεγάλη σημασία για τη 
μεταφορική συνδεσιμότητα στην περι-
οχή.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνε-
χίσουν να εργάζονται και για την εξεύ-
ρεση λύσης σε ιστορικά διμερή ζητή-
ματα, όπως αυτό του Γκότσε Ντέλτσεφ, 
ηγέτη της «εξέγερσης του Ίλιντεν», που 
θεωρείται εθνικός ήρωας και για τις 
δύο χώρες. Ο Βούλγαρος πρωθυπουρ-
γός κατέθεσε στεφάνι στον τάφο του 
Ντέλτσεφ, που βρίσκεται στα Σκόπια.
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Τ
ο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών 
δήλωσε την Πέμπτη πως έχει την ε-
ντύπωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες 
ψάχνουν να βρουν προσχήματα για 

πολεμική σύρραξη στον Κόλπο.
Η Ρωσία παρακολουθεί με ανησυχία την 
αυξανόμενη διένεξη στην περιοχή του Κόλ-
που, η οποία μπορεί να προκαλέσει μια 
ευρείας κλίμακας σύρραξη, δήλωσε η επί-
σημη εκπρόσωπος του ρωσικού υπουρ-
γείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, προ-
σθέτοντας ότι «η εξέλιξη των γεγονότων 
κινείται προς ένα επικίνδυνο όριο και εγκυ-
μονεί τον κίνδυνο να προκληθεί μια ευρείας 
κλίμακας στρατιωτική σύρραξη».
Η Ζαχάροβα είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ σκοπί-
μως εντείνουν την κατάσταση, με την οργα-
νωμένη, στην ουσία πειρατική κατάληψη 
του τάνκερ Grace 1 στο Γιβραλτάρ, το οποίο 
μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο, για να ενισχύ-
σουν την παρουσία τους στην περιοχή του 
Κόλπου, με πρόφαση ότι διασφαλίζουν την 
ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

Γερμανία: Συγκρατημένη στάση 
στην πρόταση των ΗΠΑ για το Στε-
νό του Ορμούζ
Η Γερμανία είναι «συγκρατημένη» έναντι 
της συγκεκριμένης πρότασης των ΗΠΑ για 
συμμετοχή σε αποστολή διασφάλισης της 
ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ και για 
αυτό δεν έχει προσφέρει κάποια συνει-
σφορά σε αυτήν, δήλωσε την Τετάρτη η 
αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος 
Ουλρίκε Ντέμερ.
Επιπλέον, τόνισε ότι «η συνολική προσέγ-
γιση της πολιτικής μας απέναντι στο Ιράν 
απέχει σημαντικά από την σημερινή προσέγ-
γιση των ΗΠΑ», παρότι η γερμανική κυβέρ-
νηση συμμερίζεται τον βασικό στόχο, την 
διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.
Η κυρία Ντέμερ, η οποία επανέλαβε ότι το 
Βερολίνο εξακολουθεί να προκρίνει την οδό 
της διπλωματίας, διευκρίνισε ταυτόχρονα ότι 
η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θεωρεί «άξιο 
εξέτασης» το ενδεχόμενο ευρωπαϊκής απο-
στολής στην περιοχή και για αυτό βρίσκεται 
σε διαρκή συντονισμό με τους εταίρους και 
κυρίως με την Βρετανία και την Γαλλία.
«Στην διατλαντική Συμμαχία υπάρχει η 
σύμφωνη γνώμη ότι αυτό που έκανε το 
Ιράν είναι πολύ επικίνδυνο, ότι συνιστά 
παράνομη παρέμβαση στην ελεύθερη 
ναυσιπλοΐα και ότι δεν μπορεί να δικαιο-

λογηθεί με κανέναν τρόπο. Έχουμε κατα-
δικάσει από κοινού δριμύτατα την ιρανική 
συμπεριφορά. Η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο 
Στενό του Χορμούζ είναι μεγάλης σημα-
σίας για την σταθερότητα όλης της περιο-
χής. Καλούμε την Τεχεράνη με τον πλέον 
σαφή τρόπο να απελευθερώσει άμεσα το 
βρετανικό πλοίο», δήλωσε η αναπληρώτρια 
κυβερνητική εκπρόσωπος και επισήμανε 
ότι για την Γερμανία «η προτεραιότητα βρί-
σκεται στις διπλωματικές προσπάθειες και 
στην αποκλιμάκωση».
Μας είναι σημαντικό «να συνεχίσουμε τον 
δρόμο της διπλωματίας, να επιδιώξουμε τις 
συνομιλίες και με το Ιράν με κάθε σαφή-
νεια, να πετύχουμε μια αποκλιμάκωση και 
να εργαστούμε προς την συνέχιση της συμ-
φωνίας για τα πυρηνικά. Μια συμμετοχή σε 
μια αποστολή υπό τις ΗΠΑ θα μπορούσε 
να δυσκολέψει αυτή την πρόθεση, παρότι 
τον συγκεκριμένο στόχο, την ελευθερία της 
ναυσιπλοΐας, τον συμμεριζόμαστε», συνέ-
χισε η κυρία Ντέμερ.

Βρετανία: Κανένα παζάρι με το Ι-
ράν για την ανταλλαγή δεξαμενο-
πλοίων
Η Βρετανία απέκλεισε την περίπτωση 
ανταλλαγής του ιρανικού τάνκερ που έχει 
συλληφθεί στο Γιβραλτάρ με το βρετανικής 
σημαίας δεξαμενόπλοιο που συνέλαβαν 
ιρανικές δυνάμεις στον Κόλπο.
«Δεν θα κάνουμε παζάρια: εάν πρόσωπα ή 
κράτη έχουν προχωρήσει σε σύλληψη βρε-
τανικής-σημαίας (σκάφους), τότε πρέπει να 
τηρηθεί το κράτος δικαίου και οι κανόνες 
του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο υπουργός 
Εξωτερικών Ντομινίκ Ράαμπ, που πραγμα-
τοποιεί επίσκεψη στην Μπανγκόκ.
«Δεν πρόκειται να ανταλλάξουμε ένα πλοίο 
που συνελήφθη νόμιμα με ένα πλοίο που 
συνελήφθη παρανόμως: δεν είναι αυτός 
τρόπος για να γίνει αποδεκτό το Ιράν», 
δήλωσε. «Άρα, φοβάμαι πως τέτοιου 
είδους ανταλλαγή ή παζάρι ή συσχετισμός 
δεν είναι στο τραπέζι».
Η ένταση μεταξύ του Ιράν και της Βρετανίας 
κλιμακώθηκε από τότε που ιρανικές δυνά-
μεις συνέλαβαν ένα βρετανικής σημαίας 
δεξαμενόπλοιο τον προηγούμενο μήνα. 
Αυτό συνέβη αφού βρετανικές δυνάμεις 
συνέλαβαν ιρανικό πετρελαιοφόρο κοντά 
στο Γιβραλτάρ, με την κατηγορία ότι παραβι-
άστηκαν οι κυρώσεις για τη Συρία.

Ρωσία: Σκόπιμα εντείνουν την 
κατάσταση στον Κόλπο οι ΗΠΑ 

Πριν από ένα χρόνο προέβη στις 
τελευταίες του δηλώσεις με τις 
οποίες απηύθυνε κάλεσμα για 
επανάσταση

Ν
εκρός είναι ο γιος του αποθα-
νόντα ηγέτη της Αλ Κάιντα, Ο-
σάμα Μπιν Λάντεν, Χάμζα, 
σύμφωνα με πληροφορίες μυ-

στικών υπηρεσιών τις οποίες επικαλού-
νται οι ΗΠΑ.
Η είδηση που κάνει τον γύρο των διε-
θνών ειδησεογραφικών δικτύων, τις 
τελευταίες ώρες, είδε 
για πρώτη φορά το φως 
της δημοσιότητας την 
Τετάρτη, χωρίς ωστόσο 
να επιβεβαιώνεται ούτε 
να δίνον ται σ τοιχε ία 
για πιθανή ανάμιξη των 
ΗΠΑ.
Ο γιος και κληρονόμος 
του Οσάμα Μπιν Λάντεν 
στις τελευταίες του δημόσιες εξαγγελίες, 
την περασμένη χρονιά, ζητούσε από τον 
αραβικό κόσμο να προχωρήσει σε εξέ-
γερση, εξαπολύοντας δε απειλές προς τη 
Σαουδική Αραβία.
Ηγέτη της Αλ Κάιντα αποκαλούσαν οι 
ΗΠΑ τον Χασμά, με το αμερικανικό 
υπουργείο Εξωτερικών να γνωστοποιεί 
την πρόθεσή του να χορηγήσει μέχρι 
και ένα εκατομμύριο δολάρια σε όποιον 
δώσει πληροφορίες για το μέρος όπου 
κρύβεται.

Όταν ρωτήθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ 
Ντόναλντ Τραμπ για τα δημοσιεύματα 
που ήθελαν τον Χάμζα νεκρό, απάντησε: 
«Δεν θέλω να το σχολιάσω».
Βίντεο στο Διαδίκτυο, με τα οποία 
καλούσε για επιθέσεις στις ΗΠΑ και τη 
Δύση είχε ανεβάσει ο γιος του Οσάμα 
Μπιν Λάντεν, ο οποίος είχε εξαπολύσει 
απειλές για τρομοκρατικά χτυπήματα 
στις ΗΠΑ, ως κίνηση εκδίκησης για τον 
θάνατο του πατέρα του.
Ο Χάσμά μπιν Λάντεν αποκαλείτο συχνά 
και «πρίγκιπας διάδοχος του τζιχάντ».
Ο γιος του Μπιν Λάντεν ήταν 30 ετών, 

βρισκόταν στο πλευρό 
του πατέρα του σ το 
Αφγανιστάν πριν από 
τις επιθέσεις της 11ης 
Σεπτεμβρίου και ύστερα 
από την εισβολή εκεί 
μετέβη στο Πακιστάν, 
σύμφωνα με το Ίδρυμα 
Brookings.
Ήταν παντρεμένος με 

την κόρη του Μοχάμεντ Άττα, ενορχη-
στρωτή των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμ-
βρίου που στοίχισαν τη ζωή σε 3.000 
ανθρώπους.
Ο Χάμζα έγινε γνωστός το 2015, από τον 
Ομάν αλ Ζαουαχίρι ο οποίος διαδέχθηκε 
τον Οσάμα μπιν Λάντεν στην ηγεσία της 
Αλ Κάιντα.
Διηύθυνε την οργάνωση Άνσαρ αλ 
Φουρκάν, η οποία προσέλκυε τους πιο 
σκληροπυρηνικούς μαχητές της Αλ Κάι-
ντα και του Ισλαμικού Κράτους.

Νεκρός ο γιος του Οσάμα Μπιν 
Λάντεν σύμφωνα με τις ΗΠΑ 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ
Βοήθεια, το παιδί μου 

βρίζει! 

Τ
ο πεντάχρονο παιδί σας χρησι-
μοποίησε μια «βρώμικη» λέξη. 
Και τώρα, τι; Δεν υπάρχει λόγος 
να αγχωθείτε. Κάποια στιγμή στη 

ζωή τους τα περισσότερα, αν όχι όλα τα 
παιδιά θα βρίσουν, είτε γιατί επαναλαμ-
βάνουν μια καινούρια λέξη που άκου-
σαν, είτε γιατί περιμένουν μια συγκεκρι-
μένη αντίδραση εκ μέρους των γονιών 
τους – και αυτό δεν σημαίνει απολύτως 
τίποτα για την ποιότητα του χαρακτήρα 
που αναπτύσσουν. Ωστόσο, αν το λεξιλό-
γιο του μικρού σας έχει αρχίσει να γίνε-
ται… ακατάλληλο για ανηλίκους, υπάρ-
χουν ορισμένα πράγματα που μπορείτε 
να κάνετε.

Διατηρήστε την ψυχραιμία σας
Κατά πάσα πιθανότητα, την πρώτη φορά 
που θα ακούσετε το παιδί να χρησιμο-
ποιεί μια ακατάλληλη λέξη θα το βιώσετε 
σαν ένα μικρό σοκ, είτε σας ανησυχήσει 
είτε σας φανεί αστείο. Ωστόσο, ένα νήπιο 
που δεν μπορεί να αντιληφθεί το περιε-
χόμενο της λέξης που μόλις άρθρωσε, 
ενδιαφέρεται μόνο για την αντίδρασή 
σας. Αν φωνάξετε ή γελάσετε, του δίνετε 
διαφορετικούς λόγους για να την επανα-
λάβει στο μέλλον. Αντί για αυτό, εξηγή-
στε του με ήρεμο τόνο ότι αυτό που είπε 
θα μπορούσε να στεναχωρήσει αρκε-
τούς ανθρώπους και ότι δεν είναι καθό-
λου ευγενικό, για αυτό και είναι καλό να 
το αποφεύγουμε.

Σκεφτείτε τους λόγους
Ξέρετε ότι η μικρή σας γνωρίζει ότι αυτό 
που είπε ήταν κακό. Σε αυτή την περί-
πτωση, θα πρέπει να έχει κάποιο κίνητρο 
για να το κάνει. Ίσως είναι ο τρόπος της 
να εκφράσει τον θυμό της, ίσως της φαί-
νεται αστείο, ίσως ήθελε να σας τραβήξει 
την προσοχή. Στην πρώτη περίπτωση, θα 
μπορούσατε να τη βοηθήσετε να εξωτε-
ρικεύσει την έντασή της προτείνοντάς της 
εναλλακτικές φράσεις. Στις υπόλοιπες, 
το ζήτημα εδράζεται στη σχέση της μαζί 
σας, και εκεί θα πρέπει να αναζητηθούν 

και οι λύσεις. Μην της δίνετε την προ-
σοχή που ζητά αντιδρώντας έντονα στις 
βρισιές. Προτιμήστε να την επιβραβεύετε 
όταν η συμπεριφορά της είναι σωστή και 
– αν το κάνει για να γελάσετε – δείξτε της 
ότι διασκεδάζετε με τα αστεία που είναι 
κατάλληλα για την ηλικία της.

Βάλτε πιπέρι στο στόμα σας
Τα παιδιά δεν μπορούν να δεχθούν ότι 
δικαιούστε να κάνετε πράγματα απαγο-
ρευμένα σε εκείνα, και είναι απολύτως 
λογικό. Αν οι ίδιοι τείνετε να… εξαντλείτε 
τα όρια της ελληνικής γλώσσας, είναι σχε-
δόν αδύνατον να πείσετε το παιδί πως 
εκείνο θα πρέπει να αποφεύγει λέξεις που 
ακούει σε καθημερινή βάση. Και είναι 
βέβαιο πως η μεγαλύτερη βελτίωση θα 
σημειωθεί αν εσείς αντικαταστήσετε τις 
βρισιές με πιο ευπρεπείς εναλλακτικές. 
Ναι, ακόμη και όταν οδηγείτε.

Μην το αγχώσετε
Ένας έφηβος που βρίζει, κατά κανόνα 
ξέρει ακριβώς για τι πράγμα μιλάει. 
Όταν όμως η «κακή» λέξη έρχεται από 
το στόμα ενός πεντάχρονου ή εξάχρο-
νου παιδιού, τα πράγματα είναι αρκετά 
διαφορετικά. Και, είτε το παιδί το ξέρει 
είτε όχι, αυτή η λέξη είναι πολύ πιθανό 
να περιγράφει κάποια τμήματα ή λει-
τουργίες του ανθρώπινου σώματος που 
συνδέονται με τη σεξουαλικότητα. Αν ο 
μικρός σας χρησιμοποιήσει μια τέτοια 
λέξη, ρωτήστε τον με ηρεμία αν ξέρει τι 
σημαίνει και από πού την άκουσε. Έπειτα, 
αν θελήσει να μάθει, εξηγήστε του τι 
σημαίνει χωρίς να ταραχτείτε, και προτεί-
νετέ του ένα συνώνυμο που θεωρείτε ότι 
είναι πιο κατάλληλο για την ηλικία του. 
Με αυτόν τον τρόπο, θα του δείξετε ότι 
δεν υπάρχουν πράγματα που δεν μπορεί 
να συζητήσει μαζί σας και θα θέσετε τα 
θεμέλια για μία πιο ανοιχτή επικοινωνία. 
Πριν το καταλάβετε θα έχει φτάσει στην 
εφηβεία, και το καλύτερο για όλους θα 
είναι να απευθύνεται σε εσάς όταν έχει 
απορίες για τη σεξουαλικότητα.

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

Ο
ι περισσότεροι από μας θέλου-
με στη ζωή μας χαρά, ειρήνη 
και ηρεμία. Αναπόφευκτα ό-
μως οι παρεξηγήσεις και οι συ-

γκρούσεις μέσα στην οικογένειά μας μας 
κλέβουν τη χαρά και δημιουργούν προ-
στριβές ανάμεσα στα άτομα που αγαπά-
με. Σας έτυχε ποτέ ν’ ακούσετε: “Σ’ αγαπώ 
αλλά… κανένας μας δεν είναι τέλειος”. Η 
αγάπη μας είναι με όρους. Όταν οι σχέσεις 
διαταρράσσονται η καλύτερη λύση είναι η 
καλή επικοινωνία.
Στην ιδέα και μόνο της παρεξήγησης οι 
πιο πολλοί από μας μαζευόμαστε. Δεν 
μπορούμε να αποφύγουμε τις δύσκολες 
συζητήσεις. Ο στόχος μας πρέπει να είναι 
πάντοτε να συμφιλιωνόμαστε όσο γίνεται 
πιο γρήγορα για να διατηρήσουμε καλές 
σχέσεις. Πρέπει να αποκτήσουμε μια νοο-
τροπία που να βλέπουμε τα πράγματα με 
ευρύτητα πνεύματος. Να σκεφτόμαστε πώς 
επηρεάζει γενικότερα αυτή η κατάσταση 
την οικογένεια.
Δυστυχώς οι περισσότεροι ενδιαφερόμα-
στε μόνο για το άτομό μας. Όταν παρου-
σιάζεται κάποια παρεξήγηση διεκδικούμε 
τα δικαιώματά μας και δικαιολογούμε τη 
θέση μας. Προκειμένου να αμυνθούμε 
μπορεί να πούμε και λόγια που θα πλη-
γώσουν τον άλλον, θα κλονίσουν την εμπι-
στοσύνη του στο πρόσωπό μας και μπορεί 
να οδηγήσουν και στην απομάκρυνσή του 
από μας.
Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μία παροιμία που 
λέει: “Η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκ-
καλα τσακίζει.” Πρέπει να προσέχουμε τι 
λέμε. Εδώ συμπεριλαμβάνεται και το κου-
τσομπολιό. Πρέπει να μάθουμε και να 
διδάξουμε στα μέλη της οικογένειάς μας 
να μην κουτσομπολεύουν. Αν κάποιον τον 
απασχολεί ένα θέμα να πάει κατευθείαν 
στην πηγή να το τακτοποιήσει ή να του 
ζητήσει με όμορφο τρόπο να κλείσει το 
στόμα του. 
Πόσος πόνος και προβλήματα από κλονι-
σμένες σχέσεις θα είχαν αποφευχθεί αν 
ο βασικός μας στόχος και η επιθυμία για 
την οικογένεια ήταν η ενότητα και η γνή-
σια αγάπη. Πολλές φορές νομίζουμε ότι 
ξέρουμε τις προθέσεις του άλλου, ενώ δεν 
τις ξέρουμε. Το χειρότερο μάλιστα είναι 
που συνήθως συσσωρεύουμε όλο και 
περισσότερες υποψίες και πλάθουμε με το 
μυαλό μας τα χειρότερα σενάρια.
Όταν αρχίσεις μια δύσκολη συζήτηση, 
μην προσπαθείς να αποδείξεις ότι ο άλλος 

έχει άδικο κι εσύ έχεις δίκαιο. Μη βάζεις 
στο μυαλό σου τα χειρότερα για το άλλο 
άτομο. Να σκέφτεσαι θετικά. Τρία είναι τα 
στάδια στις δύσκολες συζητήσεις. Πρώτα 
πρέπει να μάθεις το περιστατικό  από όλες 
τις πλευρές. Μετά να εκφράσεις τις από-
ψεις σου και τα αισθήματά σου και τέλος 
να καταλήξετε σε αμοιβαία συμφωνία.
Υπάρχουν δύο πλευρές σε κάθε ιστορία, 
και δεν είναι πάντα η δική σου πλευρά η 
σωστή. Άκου και την πλευρά του άλλου και 
δέξου την. Κάνε ερωτήσεις διευκρινιστι-
κές με καλή διάθεση. Πολλές φορές όσο 
πιο πολλά ρωτάμε τόσο πιο πολύ ξεκαθα-
ρίζει η κατάσταση. Πρέπει  να καταλάβεις 
τη θέση του άλλου.
Παρουσίασε τη δική σου πλευρά απλά και 
ταπεινά χωρίς να ξεχνάς την αγάπη σου 
γι αυτό το άτομο. Καλό είναι να κρατάτε 
τα χέρια σας ενώ μιλάτε. Πρώτα ευχα-
ρίστησε τον άλλον και πες του πόσο τον 
εκτιμάς. Παραδέξου τα λάθη σου. Πες τα 
αισθήματά σου και τις απόψεις σου για το 
συγκεκριμένο θέμα κι όχι για το άτομο. Μη 
σκαλίζεις το παρελθόν. Βεβαιώσου ότι σε 
κατάλαβε.
Είναι πολύ πιθανό το άλλο άτομο να πάρει 
μία στάση τελείως αμυντική. Μπορεί μάλι-
στα και να τα αρνηθεί όλα. Ή μπορεί να 
πει πράγματα που θα επιδεινώσουν την 
κατάσταση. Εσύ πρέπει να διατηρήσεις την 
ψυχραιμία σου έχοντας πάνω απ’ όλα την 
αγάπη και την ενότητα στο νου σου. Μπο-
ρεί να χρειαστεί να θυσιάσεις λίγο από τον 
εγωισμό σου και το δίκιο σου αλλά αξίζει.

Ο τελευταίος στόχος σε τέτοιες συζητήσεις 
είναι να συμφωνήσετε και να συμφιλιω-
θείτε. Μπορεί να συμφωνήσετε να έχει ο 
καθένας την άποψή του και δεν είναι κακό 
από τη στιγμή που καταλάβατε ο ένας τον 
άλλον και αποφασίσατε να επανέλθει η 
εμπιστοσύνη και η αγάπη που είχατε πριν.

Αν υπάρχει κάποια σχέση κλονισμένη 
στον οικογενειακό σου κύκλο,μην την 
αγνοείς. Δουλεύει σιγά σιγά σαν τον καρ-
κίνο. Σήμερα κιόλας κάνε κάτι. Ίσως είναι 
δύσκολο να γίνει η αρχή. Με καλό πνεύμα 
όμως και σοφία πλησίασε το άτομο και 
πες του απλά, “Βοήθησέ με να καταλάβω 
…” και ενώ η στιγμή θα είναι δύσκολη, 
θα έχεις μπει ήδη στο δρόμο που θα σου 
φέρει την ειρήνη και τη χαρά που τόσο επι-
θυμείς για τον εαυτό σου και για την οικο-
γένειά σου.

ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
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Ε
ρ ε υ ν η τ έ ς  α π ό  τ η 
Μονάδα Αν θρώπι -
νης Διατροφής του 
Πανεπιστημίου Rovira 

i Virgili στην Ισπανία και το 
Ινσ τ ιτούτο Έρευνας Υγείας 
Pere Virgili (IISPV) διαπίστω-
σαν ότι η κατανάλωση 60 γρ. 
ξηρών καρπών ημερησίως 
βελτιώνει τη σεξουαλική λει-
τουργία.

Αυτή ε ίνα ι  η  πρώτη 
με λ έ τ η  δια τ ροφικής 
παρέμβασης με υγιείς 
συμμετέχοντες προκει-
μένου να διαπιστω-
θεί εάν η τακτική 
κατανάλωση καρ-
πών με κέλυφος 
έχει επίδραση στη 
σεξουαλική λειτουρ-
γία. Η ανάλυση αποτε-
λεί μέρος του πρότζεκτ 
FERTINUTS, το οποίο 
δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κ ε 
για να αξιολογήσει 
τ ις επιπτώσεις της 
τακτικής κατανάλω-
σης καρπών με κέλυφος 
στην ποιότητα του σπέρ-
ματος.

Ο επιπολασμός της 
σ τ υ τ ι κ ή ς  δ υ σ λ ε ι -
τουργίας θεωρείται ότι 
επηρεάζει το 2% των 
ανδρών ηλικ ίας κάτω 
των 40 ετών, περίπου το 
52% των ανδρών ηλικίας 40 
έως 70 ετών και περισσότερο 
από το 85% των ατόμων άνω 
των 80 ετών.

Οι παράγοντες κινδύνου που 
συνδέον ται με τη σ τυτ ική 
δυσλειτουργίa είναι το κάπνι-
σμα, η υπερβολική κατα-
νάλωση αλκοόλ, η έλλειψη 
σωματικής άσκησης, το άγχος 
και η ανθυγιεινή διατροφή.

Σε μια προηγούμενη μελέτη, 
η ίδια ερευνητική ομάδα ανέ-
φερε ότ ι ορισμένοι ξηροί 

καρποί (καρύδια, φουντού-
κια και αμύγδαλα) βελτίωσαν 
την ποιότητα των σπερματο-
ζωαρίων, αν και δεν υπήρχαν 
ακόμη μελέτες που να απο-
δεικνύουν τα θετικά αποτε-
λέσματα αυτών των καρπών 
με κέλυφος στη σεξουαλική 
λειτουργία.

Η πιο πρόσφατη μελέτη διε-
ξήχθη σε 83 άτομα που ακο-

λούθησαν μια δυτική δια-
τροφή (πτωχή σε φρούτα 
και λαχανικά και πλού-

σια σε ζωικά λίπη). Οι 
συμμετέχοντες χωρί-
στηκαν σε δύο ομά-
δες: μία ομάδα συνέ-

χ ισε να ακολουθεί τη 
δυτική διατροφή για 
14 εβδομάδες, ενώ 
η άλλη συμπλήρωσε 
τη διατροφή αυτή με 

60 γραμμάρια καρύ-
δια, φουν τούκια και 

αμύγδαλα. Στο τέλος της 
περιόδου μελέτης, κάθε 

ά τομο ολοκ λήρωσε 
ένα διεθνώς επικυρω-
μένο ερωτηματολόγιο 

γνωστό ως IIEF-15 που 
περιέ χε ι 15 ερωτήσεις 
σχετικά με τη σεξουαλική 

λειτουργία.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι 
η προσθήκη καρυδιών, 

φουν τουκ ιών κα ι  αμυ -
γδάλων σε μια ανθυγιεινή 
δυτική διατροφή μπορεί να 
βελτ ιώσει την σεξουαλική 
επιθυμία.

Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι 
χρειάζονται περαιτέρω μελέ-
τες με περισσότερους συμμε-
τέχοντες για να επιβεβαιώ-
σουν αυτά τα αποτελέσματα 
και να καθορίσουν πώς προ-
κύπτουν τα οφέλη.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο 
επ ισ τ ημον ικό  π ε ριο δικό 
Nutrients.

Γ
ια πολλούς ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας, η άσκηση με αντιστάσεις μπο-
ρεί να μην είναι μέρος της καθημερινής ρουτίνας τους, αλλά μια νέα επι-
στημονική δήλωση υποδεικνύει ότι είναι ζωτικής σημασίας για να βελ-
τιωθεί η υγεία και η μακροζωία τους.

Η δήλωση, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Strength and Conditioning 
Research και υποστηρίζεται από την National Strength and Conditioning 
Association, υπογραμμίζει τα οφέλη της άσκησης αντοχής και αντίστασης σε 
ηλικιωμένους ενήλικες για υγιέστερη γήρανση.
«Η γήρανση, ακόμη και αν δεν υπάρχει χρόνια ασθένεια, συνδέεται με μια 
ποικιλία βιολογικών αλλαγών που μπορούν να συμβάλουν σε μείωση της 
μάζας των μυών, της δύναμης και της λειτουργίας του σκελετικού μυός», 
λέει η Maren Fragala, διευθύντρια επιστημονικών υποθέσεων στην Quest 
Diagnostics. 
Η δήλωση παρέχει 11 πρακτικές εφαρμογές που χωρίζονται σε τέσσερις βασι-
κές συνιστώσες: μεταβλητές σχεδιασμού προγράμματος, φυσιολογικές προ-
σαρμογές, λειτουργικά οφέλη και αναφορές στην αδυναμία, την σαρκοπενία 
και άλλες χρόνιες καταστάσεις.
Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν προτάσεις για τύπους άσκησης και αριθμό επα-
ναλήψεων και έντασης σε ομάδες ασθενών που θα χρειαστούν προσαρμογές 
με μοντέλα αντίστασης. Επίσης περιλαμβάνουν αναφορές για το πώς μπορούν 
να προσαρμοστούν τα προγράμματα άσκησης σε ηλικιωμένους με αναπηρίες 
ή σε άτομα που διαμένουν σε βοηθητικές εγκαταστάσεις διαβίωσης.
«Η έρευνα έχει δείξει ότι η άσκηση με αντιστάσεις είναι ένα ισχυρό μοντέλο 
φροντίδας για την καταπολέμηση της απώλειας μυϊκής δύναμης και μάζας 
στον γηράσκοντα πληθυσμό», είπε ο Mark Peterson, αναπληρωτής καθηγητής 
φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης στο University of Michigan και ένας από 
τους ανώτερους συγγραφείς της νέας τοποθέτησης.

Η 
συμπλήρωση της βιταμί-
νης D μπορεί να επιβρα-
δύνει την πρόοδο του 
διαβήτη τύπου 2 σε νε-

οδιαγνωσθέντες ασθενείς και σε 
αυτούς με προδιαβήτη.
Σε αυτήν τη μελέτη, η Claudia 
Gagnon και οι συνεργάτες της 
από το Université Laval σ το 
Κεμπέκ εξέτασαν την επίδραση 
της συμπλήρωσης βιταμίνης D 
στον μεταβολισμό της γλυκόζης 
σε ασθενείς που είχαν πρόσφατα 
διαγνωσθεί με διαβήτη τύπου 2 ή 
είχαν υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης 
της πάθησης.
Οι δείκτες της λειτουργίας της 
ινσουλίνης και του μεταβολισμού 
της γλυκόζης μετρήθηκαν πριν 
και ύστερα από έξι μήνες υψηλής 
δόσης συμπληρώματος βιταμίνης 
D (περίπου 5-10 φορές τη συνι-
στώμενη δόση).
Παρόλο που μόνο το 46% των 
συμμετεχόντων καθορίστηκε ότι 
είχε χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D 
στην αρχή της μελέτης, η συμπλή-
ρωση με βιταμίνη D βελτίωσε 
σημαντικά τη δράση της ινσουλί-
νης στον μυϊκό ιστό των συμμετε-
χόντων έπειτα από έξι μήνες.
Ο Gagnon ανέφερε: «Ο λόγος για 
τον οποίο παρατηρήσαμε βελτι-
ώσεις στον μεταβολισμό της γλυ-
κόζης μετά τη συμπλήρωση της 
βιταμίνης D σε άτομα με υψηλό 
κίνδυνο διαβήτη ή με νεοδιαγνω-
σμένο διαβήτη, ενώ άλλες μελέτες 
απέτυχαν να δείξουν ότι έχει επί-
δραση σε άτομα με μακροχρόνιο 
διαβήτη τύπου 2, θα μπορούσε να 
έγκειται στο γεγονός ότι οι βελτι-
ώσεις στη μεταβολική λειτουρ-
γία είναι δύσκολο να εντοπιστούν 
σε άτομα με μακροχρόνια ασθέ-
νεια ή ότι απαιτείται μεγαλύτερος 
χρόνος θεραπείας για να δούμε τα 
οφέλη».
Η Gagnon λέει ότι οι μελλοντικές 
μελέτες θα πρέπει να αξιολογούν 
εάν υπάρχουν μεμονωμένοι κλι-
νικοί ή γενετικοί παράγοντες που 
επηρεάζουν το πώς οι διαφορε-
τικοί άνθρωποι ανταποκρίνονται 
στη συμπλήρωση της βιταμίνης 
D κι εάν η θετική επίδραση στον 
μεταβολισμό διατηρείται μακρο-
πρόθεσμα.

Η βιταμίνη 
D μπορεί να 
επιβραδύνει 
την πρόοδο 
του διαβήτη

H άσκηση με αντιστάσεις 
κάνει καλό στους 
ηλικιωμένους

Η κατανάλωση ξηρών 
καρπών βελτιώνει τη 
σεξουαλική λειτουργία

υγεία

Ο υψηλότερος του φυσιολογικού 
Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) 
καθώς και η φαρδύτερη μέση 
στην ηλικία των 60 συνδέεται με 
σοβαρότερες ενδείξεις εγκεφα-
λικής γήρανσης τα επόμενα χρό-
νια, σύμφωνα με νέα έρευνα την 
οποία επικαλείται ο αμερικανι-
κός ιστότοπος ScienceDaily.
Η συν τάκτρια της μελέ της 
Τατιάνα Ρούντεκ, νευρολόγος και 
καθηγήτρια Νευρολογίας, Επιδη-
μιολογίας και Δημόσιας Υγείας 
τονίζει ότι οι άνθρωποι με μεγα-
λύτερη μέση και υψηλότερο 
ΔΜΣ είναι πιο πιθανό να παρου-
σιάσουν λεπτότερο εγκεφαλικό 
φλοιό, κάτι που σημαίνει πως η 
παχυσαρκία συνδέεται με τη μει-
ωμένη ποσότητα φαιάς ουσίας 
στον εγκέφαλο.
Στη μελέτη έλαβαν μέρος 1.289 
εθελοντές με μέσο όρο ηλικίας 

τα 64 χρόνια. Από αυτούς 346 
συμμετέχοντες είχαν φυσιολο-
γικό ΔΜΣ (κάτω από 25), άλλοι 
571 ήταν υπέρβαροι (ΔΜΣ 
25-30) και 372 ήταν παχύσαρκοι 
(ΔΜΣ πάνω από 30). Έξι χρόνια 
μετά, οι συμμετέχοντες υποβλή-
θηκαν σε μαγνητική τομογραφία 
εγκεφάλου.
Τότε διαπιστώθηκε ότι ο υψη-
λότερος ΔΜΣ και η φαρδύτερη 
περιφέρεια συνδέονται με πιο 
λεπτό εγκεφαλικό φλοιό, γεγονός 
που αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνι-
σης Αλτσχάιμερ.
«Σε φυσιολογικούς ενήλικες ο 
εγκεφαλικός φλοιός λεπταίνει 
από 0.01 έως 0.10 χιλιοστά ανά 
δεκαετία, τα άτομα που είναι 
υπέρβαρα ή παχύσαρκα αυξά-
νουν κατά 10 χρόνια την ηλικία 
του εγκεφάλου τους», δηλώνει 
η Ρούντεκ. 

Το αυξημένο βάρος στα 60 
συνδέεται με τη γήρανση του 
εγκεφάλου
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Ο 
Φιλήμων ιστορεί πως ο Σόλων ίδρυσε πρώτος 
τα πορνεία στην Αθήνα, για να ανακουφίσει 
τους νέους που έφταναν στην ακμή, ο δε Νί-
κανδρος ο Κολοφώνιος γράφει πως ο Σόλων ί-

δρυσε και τον ναό της Πανδήμου Αφροδίτης στην Αθήνα, 
της προστάτριας του αγοραίου έρωτα, από τα κέρδη των 
πορνών που είχε εγκαταστήσει στα οικήματα.
Από ένα απόσπασμα του Ξενάρχου που διέσωσε ο Αθή-
ναιος πληροφορούμαστε τον τρόπο λειτουργίας τους.
Αφού ο Ξέναρχος κατηγορήσει την νεολαία της εποχής 
του που τρώει τα λεφτά και τον καιρό της με μεγαλόμι-
σθες εταίρες ή με ελεύθερες παντρεμένες γυναίκες δια-
τρέχοντας τον έσχατο κίνδυνο να συλληφθεί, λέει πως 
θα μπορούσε να διαλέξει άλλον ευκολότερο και ασφα-
λέστερο δρόμο, την επίσκεψη στα πορνεία, όπου όπως 
μας αναφέρει, μπορεί κανείς να διαλέξει ελεύθερα όποια 
του αρέσει.
Στέκονταν σε παράταξη μέσα στους οίκους-«επί κέρως 
τεταγμέναι», όπως λέει χαρακτηριστικά, ημίγυμνες ή 
φορώντας διαφανείς χιτώνες, με αποτέλεσμα να φαίνο-
νται τα πάντα και να διεγείρονται οι πελάτες.
Η ταρίφα ποίκιλλε από σπίτι σε σπίτι ή από γυναίκα 
σε γυναίκα και ήταν κατά κανόνα ένας οβολός(το 
1/6 δηλ. της δραχμής),αλλά μπορούμε να υπο-
θέσουμε πως μπορούσε ο πελάτης να δώσει 
κάτι παραπάνω για να έχει ειδική περιποί-
ηση).
Τα πορνεία στην Αθήνα ήταν εγκατεστημένα 
κυρίως στον Κεραμεικό που ήταν μέσα στην 
πόλη, κατά τον σχολιαστή του Αριστοφάνη, 
και ειδικότερα στις πύλες του Κεραμεικού, 
καθώς μας πληροφορούν ο Ησύχιος και 
η Σούδα. Τα περισσότερα, όμως, ήταν στο 
λιμάνι, στον Πειραιά, καθώς μας πληροφο-
ρεί ο Πολυδεύκης, μιας και ήταν χώρος, όπου 
έρχονταν έμποροι, ξένοι και ναυτικοί.
Οι πόρνες ντύνονταν παρδαλά κι αυτό δεν επι-
τρεπόταν για τις ελεύθερες γυναίκες.
Όταν έμπαινε ο πελάτης, η πόρτα έκλεινε. Μέσα στο 
δωμάτιο είχε συνήθως προθάλαμο.
Στους τοίχους υπήρχαν άσεμνες και διεγερτικές παρα-
στάσεις, κατάλληλος διάκοσμος για τον χώρο. Τον χει-
μώνα είχαν κάρβουνα αναμμένα για ζεστασιά. Το κρεβ-
βάτι είχε σεντόνια και καλύμματα και μέσα έκαιγε λύχνος 
συνεχώς. Οι πελάτες κατά τα φαινόμενα προπλήρωναν.
Οι πόρνες ήταν δούλες, ξένες ή αιχμάλωτες πολέμου, 
ή αγορασμένες. Απαγορευόταν αυστηρά να εκδίδεται 
ελεύθερη.
Ο Θεόπομπος αναφέρει πως ο ρήτορας Κλέομις της 
Μήθυμνας τους μαστροπούς που προήγαγαν στην πορ-
νεία ελεύθερες τους έδεσε μέσα σε σακκιά και τους έριξε 
μέσα στη θάλασσα να πνιγούν.
Οι προαγωγοί ή πορνοβοσκοί ήταν πρόσωπα ανυπόλη-
πτα και λεγόντουσαν κι αλλιώς πόρνοι, πορνοσκόποι και 
εταιροτρόφοι. Νοίκιαζαν τα πορνεία και είχαν τις πόρνες 
καταβάλλοντας κάθε χρόνο το πορνικόν τέλος στο κρά-
τος, ένα φόρο δηλαδή στο κράτος, καθώς μαθαίνουμε 
απ’ τον Αισχίνη.
Η ταρίφα των πορνών φαίνεται καθοριζόταν και πάλι 
απ’ το κράτος κι αυτό λεγόταν «διάγραμμα», όπως μας 
πληροφορεί η Σούδα, όπου οι αγορανόμοι καθώριζαν 
(διέγραφον) πόσο έπρεπε «λαμβάνειν την εταίραν εκά-
στην». Και στην Κω υπήρχε πορνικόν τέλος, όπως προ-
κύπτει από μια πολύτιμη επιγραφή που καταγράφει τους 
φόρους του κράτους, μεταξύ των οποίων υπάρχει και ο 
φόρος των εταιρών. Το πορνικόν τέλος καταβαλλόταν 
στον πορνοτελώνη, τον τελώνη δηλαδή των δημοσίων 
πορνών.
Το πορνείο λεγόταν και οικίσκος, οίκημα (δηλ. το «σπίτι», 
όπως λέμε σήμερα), τέγος, παιδισκείον (από τα κοριτσά-
κια, τις παιδίσκες που είχε μέσα),κηλωστόν, χαμαιτυπίον 
(την ονομασία αυτή την πήρε απ’ τις λεγόμενες χαμαιτύ-
πες, τις πόρνες δηλαδή που συνευρίσκονταν στο ύπαιθρο 
ξαπλώνοντας χάμω, δηλ. στο έδαφος.

Αργότερα φαίνεται σπιτώθηκαν κι έτσι απ’ αυτές πήρε 
την ονομασία και το σπίτι.Υπήρχε και μια άλλη κατηγο-
ρία ακόμη φτηνότερων πορνών που έκαναν τη δουλειά 
στο ύπαιθρο ψαρεύοντας τους πελάτες στο δρόμο με 
διάφορα κόλπα, μεταξύ των οποίων ήταν να έχουν γραμ-
μένα με καρφιά στα πέδιλα λέξεις που αποτυπώνονταν 
στο μαλακό έδαφος.
Σώθηκε ένα τέτοιο παπούτσι που γράφει με τα καρφιά τη 
λέξη ‘’ακολούθει’’, κάτι ανάλογο με τις σύγχρονες πόρ-
νες που έχουν τυπωμένες καρτούλες με την διεύθυνση, 
τις οποίες πετάνε στον ανυποψίαστο πελάτη. Οι πόρ-
νες αυτές λεγόντουσαν «λεωφόροι» (το ανάλογο με το 
σημερινό τροτέζα ή καλντεριμιτζού) ή «σποδησιλαύ-
ραι» (λαύρα είναι το δρομάκι, τα ο σοκάκι και σποδός 
η σκόνη), χαμαιτύπαι, χαλκιδίτιδες (από το πολύ ευτελές 

ποσό που έπαιρναν, ένα χάλκινο νόμισμα), χαμαιταιρί-
δες.
Συνευρίσκονταν στους σκοτεινούς δρόμους στην περι-
οχή του Φιλοπάππου, σε ψηλά επιτάφια μνημεία. Άλλες 
πήγαιναν σε ειδικά πανδοχεία που νοίκιαζαν γι’ αυτό το 
σκοπό δωμάτια ή σε ταβέρνες που λεγόντουσαν ματρυλ-
λία ή μαστρύπια. Υπήρχαν πόρνες εγκατεστημένες στα 
λουτρά. Τέλος, στα συμπόσια καλούσαν αυλητρίδες, 
χορεύτριες (ορχηστίδες), ακροβάτιδες που πέρα απ’ το 
πρόγραμμα που παρουσίαζαν, δίνονταν πολύ συχνά για 
μικρή πρόσθετη αμοιβή στον έρωτα των ανδρών.
Οι εταίρες ήταν πόρνες πολύ όμορφες, ανωτέρου επιπέ-
δου. Κατείχαν συνήθως υψηλή μόρφωση και μπορούμε 
να τις παρομοιάσουμε κατά κάποιο τρόπο με τις γιαπω-
νέζες γκέισες. Πολλές απ’ αυτές κέρδισαν την ελευθερία 
τους εξαγοράζοντάς την με τα κέρδη τους ή με χρήματα 
των εραστών τους.
Η τιμή τους κυμαινόταν από 1 δραχμή,δηλ.6 φορές 
περισσότερο από τις δημόσιες πόρνες, μέχρι αμύθητα 
ποσά. Το πόσο σοβαρή επίδραση άσκησαν στη ζωή 
της αρχαίας Ελλάδας φαίνεται από το ότι όλοι οι μεγά-
λοι άνδρες της αρχαιότητος είναι συνδεδεμένοι με εταί-
ρες που φημίζονταν όχι μονάχα για την ομορφιά και την 
τέχνη του έρωτα, αλλά και το πνεύμα τους.
Η Ασπασία έγινε σύζυγος του ισχυρότερου άνδρα της 
Αθήνας, του Περικλέους. Λέγεται πως έπαιξε αποφασι-
στικό ρόλο στη χάραξη της πολιτικής του αθηναϊκού κρά-
τους κι ο Πλάτων στον «Μενέξενο» αναφέρει πως εκείνη 

συνέθεσε τον επιτάφιο λόγο που εξεφώνησε ο Περικλής.
Η Τιμάνδρα ή Δαμασάνδρα, μητέρα της Λαΐδος, συνδέ-
θηκε με τον Αλκιβιάδη, όπως και η περίφημη Θεοδότη 
η Αττική.
Η χορεύτρια Φίλιννα συνδέθηκε με τον βασιλιά Φίλιππο 
κι απέκτησε μαζί του τον Αρριδαίο που βασίλεψε μετά 
τον Αλέξανδρο.
Η Μανία και η Λάμια ήταν οι περίφημες εταίρες του 
Δημητρίου Πολιορκητή.
 Η Δημώ συνδέθηκε με τον βασιλιά Αντίγονο.
Η Μύστα και η Νύσα συνδέθηκαν με τον βασιλιά 
Σέλευκο.
H Λαΐς είχε δεσμό με τον ζωγράφο Απελλή, τον φιλόσοφο 
Αρίστιππο και τον Διογένη τον Κυνικό.
Η Φρύνη με τον ρήτορα Υπερείδη.
Η Μιλτώ με το βασιλιά της Περσίας Κύρο.
Η Θαΐς ήταν η εταίρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και είναι 
αυτή που έκαψε το ανάκτορο της Περσέπολης σ’ ένα 
γιορταστικό συμπόσιο.
Η Γλυκέρα είναι η περίφημη ερωμένη του Μενάνδρου.

Η Λαμπιτώ η Σαμία συνδεόταν με τον Δημήτριο τον 
Φαληρέα.

Η Σινώπη με τον Ιεροφάντη των Ελευσιν ίων 
Μυστηρίων Αρχία.
Η Λεόντιον ήταν η συντρόφισσα του Επίκουρου.
Η Αγαθόκλεια ήταν η φίλη του Πτολεμαίου του 
Δ’.
Η Μανία ήταν η ερωμένη του ολυμπιονίκη στο 
παγκράτιον Λεοντίσκου. Το 13ο βιβλίο του 
Αθήναιου μας δίνει πλήθος ονόματα, ανέκ-
δοτα και περιστατικά από τις διάσημες εταί-
ρες της αρχαιότητας.
Η ιεροδουλεία ήταν ένας θεσμός, κατά τον 
οποίο γυναίκες, αλλά ορισμένες φορές και 

άνδρες ασκούσαν στους ναούς την Ιερή Πορ-
νεία.

Δύο είναι τα είδη της .Το πρώτο περιλαμβάνει 
όλες τις γυναίκες που είναι υποχρεωμένες, πριν 

παντρευθούν, να διακορευθούν μέσα στο ναό προς 
όφελος της θεάς, στην οποία ανήκει ο ναός.

Το δεύτερο, που είναι μετεξέλιξη του πρώτου και προ-
φανώς επιβλήθηκε με την επικράτηση της πατριαρχίας 
και της ζηλοτυπίας του άνδρα που θέλει η γυναίκα του 
να μη σμίγει με κανένα, έστω και με θεό σε ναό, αφορά 
εκείνες τις γυναίκες που υπηρετούν στο ναό είτε ως σκλά-
βες είτε επειδή είναι ταμένες είτε γιατί έχουν έλθει με 
τη θέλησή τους και η ιερά πορνεία που ασκούν είναι σε 
μόνιμη επαγγελματική βάση.
Η ιεροδουλεία, θεσμός πανάρχαιος και θρησκευτικός, 
ήταν απλωμένη σ’ όλο το χώρο της Μεσογείου και της 
Μέσης Ανατολής.
Στην Κύπρο ήταν ανεπτυγμένη, όπως μας πληροφορούν 
οι Κλέαρχος Σολεύς και ο Ιουστίνος, ο οποίος αναφέ-
ρει επίσης ότι οι Επιζεφύριοι Λοκροί σε κρίσιμες στιγ-
μές πολέμου πόρνευαν τις θυγατέρες τους στον ναό της 
Αφροδίτης.
Στην Άβυδο της Τρωάδος υπήρχε ιερό της Αφροδίτης 
Πόρνης. Στην Ελλάδα ξακουστό ήταν το ιερό της Αφρο-
δίτης στην Κόρινθο που είχε περισσότερες από 1.000 
ιερόδουλες εταίρες, τις οποίες είχαν αφιερώσει στη θεά 
άνδρες και γυναίκες. Γι’ αυτές συνέρρεε πλήθος κόσμου, 
όπως μαρτυρεί ο Στράβων, και πλούτιζε η πόλη. Οι καπε-
τάνιοι των πλοίων σκόρπιζαν αφειδώς τα λεφτά τους και 
απ’ αυτό βγήκε η παροιμία «ου παντός ανδρός ες Κόριν-
θον έσθ’ο πλους», δηλαδή δεν είναι εύκολο ταξίδι για τον 
καθένα η Κόρινθος.
Και υπήρχε αρχαίο έθιμο στην Κόρινθο, όταν επρόκειτο 
να προσευχηθεί η πόλη στην Αφροδίτη για ζητήματα υψί-
στης σημασίας, να προσκαλούν όσο το δυνατόν περισ-
σότερες εταίρες να συνενώσουν την φωνή τους και να 
θυσιάσουν μαζί. Και για την πατριωτική τους στάση κατά 
την περσική εισβολή ανέγραψαν τα ονόματα των εταιρών 
σε δημόσια πινακίδα κι ο Σιμωνίδης τους αφιέρωσε επί-
γραμμα.

ιστορίες

Η πορνεία στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο
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Ά
λλη μία κάλυψη του δημοφιλέστερου φεστιβάλ της 
παροικίας μας, της κοινότητος του Ι.Ν. των Αγίων 
Παντελεήμονος, Άννης και Παρασκευής και όταν 
καλύπτω ανελλιπώς την τελευταία δεκαετία αυτή τη 

μεγάλη διοργάνωση μπορώ να αφουγκραστώ το τρέξιμο και 
την αγωνία του ιερατικού προϊστάμενου, π. Οδυσσέα Δρόσ-
σου, του προέδρου, κ. Γιάννη Ψύχου και του εκλεκτού διοι-
κητικού συμβουλίου, αλλά και των τελευταίων και μη εξαιρε-
τέων των εθελοντών, οι οποίοι αρχίζουν να γίνονται σπέσιαλ 
είδος προς εξαφάνιση.
Φέτος δεν είδα πολλούς από τους περυσινούς εθελοντές, 
μεγάλωσαν. Κουράστηκαν και αποχώρησαν. Οι εναπομεί-
ναντες  και οι νέοι μυήστε και φέρτε νέο αίμα. Δεν μπορεί 
να σταματήσει αυτή η αιμοδοσία γιατί χαθήκαμε. Ξέρεις τι 
είναι να βλέπεις το περασμένο Σάββατο πάνω από 2000 παι-

διά από 12 έως 18 ετών να έρχονται δέκα-δέκα, να τρώνε, να 
χορεύουν και να ξεφαντώνουν 100% ελληνικά! Αυτό μου 
έφερε συγκίνηση και υπερηφάνεια και για τους γονείς τους 
που τα έχουν μυήσει ελληνικά και μπράβο τους !
Στο φετινό φεστιβάλ υπήρχε φέτος μέσα στην χαρά και μία 
αόρατη ατμόσφαιρα λύπη. ΓΙΑΤΙ; Γιατί χάνουν τον ιερέα τους 
που έδωσε τα πάντα για αυτή τη κοινότητα 25 χρόνια! Πόσα 
παιδιά από αυτά που ήταν εκεί δεν πάντρεψε ή βάπτισε; Αλλά 
δεν είναι μόνον αυτό, είναι ο τρόπος που είχε προσεγγίσει το 
ποίμνιο του που το αγαπούσε και το σεβότανε με αποτέλεσμα 
να κάνει την κοινότητα αυτή πρώτη στον Καναδά. 
Ναι, ο κόσμος στεναχωρήθηκε και προβληματίστηκε. Ναι, 
πρέπει όλοι να αγκαλιάσουν τον νέο ιερέα, τον π. Κωνστα-
ντίνο Οικονόμου και να υποστηρίζουν την κοινότητα, αλλά… 
υπάρχει το ΑΛΛΑ. Δεν θα μπω εγώ στα εσωτερικά της Αρχιε-

πισκοπής και μετά από 45 χρόνια στο δημοσιογραφικό κουρ-
μπέτι θα μπορούσα να ρωτήσω, ΑΛΛΑ θα συνεχίσω να υπο-
στηρίζω την ελληνική ορθοδοξία μου γιατί είναι 100% προ-
σωπικό. Εξ άλλου τα τελευταία 10 χρόνια υπάρχει μόνο η 
HELLAS NEWS που υποστήριζε τις θέσεις της Αρχιεπισκοπής 
και ΜΟΝΟΝ η HELLAS NEWS δεν επισκέφθηκε ποτέ το κτή-
ριο της Αρχιεπισκοπής. Δεν ζητήσαμε ποτέ τίποτα 10 ολό-
κληρα χρόνια, δεν πήραμε ποτέ ούτε μία ευχαριστήρια επι-
στολή, έστω και τυπικά μιας και γεμίζουμε 10 σελίδες της 
πανάκριβης έκδοσης μας. Και θα συνεχίσω να το κάνω για 
το λόγο ότι δεν πληρώνεσαι για το ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΟΥ ΑΠΛΑ ΤΟ 
ΔΙΑΙΩΝΙΖΕΙΣ !
Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και θα γράψουμε περισσότερα τον 
χειμώνα να έχουν γυρίσει και τα αδέλφια μας από τις διακο-
πές.

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ 
ΣΤΟ ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓ. 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, ΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης 
Καρύγιαννης, με τον π. Οδυσσέα Δρόσσο

 και την πρεσβυτέρα του Μαρία

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης 
Καρύγιαννης παραδίδει βραβείο από το Δήμο 

στον π. Οδυσσέα Δρόσσο 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος,

 κ. Δημήτρης Καρυγιάννης

Ο π. Οδυσσέας Δρόσσος ανάμεσα από τους κυρίους Τομ 
Κωτσόπουλο, Peter Zacharia και Γιάννη Ψύχο

Ο π. Κωνσταντίνος Οικονόμου με τον πρόεδρο, κ. Γιάννη Ψύχο 
και την σύζυγο του κα Σοφία καθώς και άλλα μέλη του 

συμβουλίου όπως ο κ. Τεντ Βελούδος και ο κ. Τομ Κωτσόπουλος

Ο κ. Κώστας και η κα Μίκκα 
Ρασσιά

Η κα Δώρα Λιαγκάκη με τον 
π. Οδυσσέα Δρόσσο

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος

Ο Περιφερειακό Σύμβουλος Τζακ Χιθ Ο Βουλευτής Billy Pang

Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος με τον π. Georgi Despotov, τον π. Yoan 
Ivanov, τον π. Οδυσσέα Δρόσσο και τον πρόεδρο του Ι.Ν. Αγίων 

Παντελεήμονος, Άννης και Παρασκευής, κ. Γιάννη Ψύχος

Το χορευτικό συγκρότημα της Κοινότητος με τις νέες του στολές

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον Πρόεδρο της Παμμακεδονικής κ. 
Γιώργο Παπαδάκη, το ζεύγος Καλομοίρη και την παρέα τους
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Ο κ. Σάββας και η κα Άντζελα Λεβέντη
Η κα Κατερίνα Πλήτας από το Empire 
Foods, με τον κ. Νίκο Καραγεωργίου

Η κα Μαλέτσα με το νεότερο μέλος της 
οικογένεια της. Τι ομορφιά !

Ο κ. Στυλιανός Μαλέτσας 
πάντα δίπλα στην κόρη του Ο κ. Αλέξανδρος και η κα Άρτεμης Τσικουρλή

Από τον Σύλλογο 
Θεσσαλονικέων, κα Ανθούλα 

Παπάζογλου
Ο κ. Γιώργος Λούκας από το γνωστό 

Homemakers με τον κ. Θανάση Κουρτέση Το ζεύγος Νάσκος 

Ο π. Θεολόγος Δράκος, με τον βοηθό ιερέα και 
ψάλτη στον Αγίο Παντελεήμονα, Θεόδωρο 
Κοντοράβδη, τον πρόεδρο, κ. Γιάννη Ψύχο 

και τον κ. Κωνσταντίνο Κουλούρη

Οι όμορφες κυρίες της φωτογραφίες 
υποστηρίζουν πως δεν είναι αδερφές... 

Εμείς έχουμε τις αμφιβολίες μας !

Συγκινημένος ο π. Οδυσσέας Δρόσσος από 
την ενέργεια τον παλαιότερων «παιδιών» της 

κοινότητος που ετοίμασαν ένα «σπέσιαλ» 
χορευτικό με τραγούδια όλο νόημα 

Η παρέα του κ. Σκενδέρη

Το παρών έδωσε και ο κ. 
Κοτσαμποϊκίδης Η οικογένεια του κ. Σκενδέρη

Η παρέα του κ. Μαστοράκου Ο κ. Τάσκας με τη σύζυγο του

Η πρόεδρος της Φιλοπτώχου κα Νίκη 
Βάνγκου βοηθούσε με το φαγητό πάντα με 

καλή διάθεση

Η κα Έφη Κουτσογεράς με τον π. Θεόδωρο 
Παρασκευόπουλό και την οικογένεια του

Η πρεσβυτέρα Μαρία Δρόσσου με την παρέα από τον Προφήτη 
Ηλία ο π. Θεολόγος Δράκος, με τον πρόεδρο, κ. Τέρυ Θαρρένο και 

τον κ. Κωνσταντίνο Κουλούρη

Και ο Δρ. Φώτης Καντώνης έδωσε το παρών 
Από τον Προφήτη Ηλία έδωσαν το παρών ο κ. Γιώργος 

Κολιτσόπουλος και η κα Φρήνη Ντι Μάσο

Η κα Πένυ Κόντος με την κα Στέλλα Παπαδοπούλου 
και την παρέα τους

Ο π. Οδυσσέας Δρόσσος με τον 
Βουλευτή, Billy Pang

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 
ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΑΞΕΧΑΣΤΟ 

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον κ. Μάικλ Δούκα
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«… ΔΕΝ ΠΑΣ ΠΟΥΘΕΝΑ ΕΔΩ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙΣ…»
Τραγούδησαν και χόρεψαν δεκάδες ελληνόπουλα δείχνοντας την αγάπη 
και το σεβασμό τους στον εξαίρετο π. Οδυσσέα Δρόσσο που ξαφνικά !!! 
μετά από 25 χρόνια μετατίθεται στο Βανκούβερ. Συγκινητικός κι ενωτικός 
ο αποχαιρετιστήριος λόγος του για να συνεχίσει την στήριξη στο νέο ιερέα, 

π. Κωνσταντίνο Οικονόμου και στην κοινότητα. Θα μας λείψεις 
και θα μας λείψει πάρα πολύ και η πρεσβυτέρα με τον υιό σου.

ΓΙΑΤΙ ΕΣΠΕΙΡΕΣ ΚΑΛΟ ΣΠΟΡΟ 
ΚΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΕΡΕΣ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓ. 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, ΑΝΝΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
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5000 ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 2500 
ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛA ΚΙ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΕΣ 

Η κα Άντζελα Λεβέντη πάντα με το χαμόγελο 
στα χείλη Λαχταριστοί οι λουκουμάδες όπως πάντα

Ο Γιάννη Τσιφλικλής ξεσήκωσε το 
κοσμό για να χορέψει Η παρέα του κ. Γιάννη Τσιφλικλή από την ορχήστρα ΠΑΡΕΑ

Η παρέα του κ. Μανιάτη

Ο π. Θεολόγος Δράκος με τον π. Χαρίδημο 
Σαρρή Η πρεσβυτέρα Μαρία Δρόσσου με την παρέα της

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τζακ 
Χιθ με την κα Μαρίνα Αντονόγλου

Ο κ. Σπύρος Βολονάκης
O π. Ηλίας Δρόσσος με τον π. Οδυσσέα 

Δρόσσο και τον π. Θεολόγο Δράκο
Η μαμά-razzi πρεσβυτέρα 

Μαρία Δρόσσου
Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με την κα 

Λούση Γρηγοριάδου

Η κα Πένυ Κόντος με το ζεύγος Καλομοίρη

Ο Βουλευτής Billy Pang με τον Δημοτικό Σύμβουλο 
Alan Ho

Ο π. Θεολόγος Δράκος με τον π. 
Φανούριο Πάππα

Η κα Δώρα Λιαγκάκη ανάμεσα από τον π. 
Yoan Ivanov και τον π. Georgi Despodov

Ο πρόεδρος του Ι.Ν. των Αγ. Παντελεήμονος, Άννης 
και Παρασκευής, κ. Γιάννης Ψύχος, ο π. Αθηναγόρας 

Ζηλιασκόπουλος, η κα Δώρα Λιαγκάκη και ο π. 
Κωνσταντίνος Οικονόμου

Ο π. Οδυσσέας Δρόσσος με τον Αρχιεπίσκοπο 
Σωτήριο Ο κ. Μενεγάκης με την παρέα του
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ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΛΠΙΔΑ ΟΤΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΩΝΙΖΕΤΑΙ

Οι κυρίες Χρυσαυγή Χρηστίδης, Ρούλα Τσώτσιος 
και Ελένη Κλινάκη Κέφι όπως πάντα στο ουζερί !

Η κα Βούλα Καλογεράς με την 
αξιολάτρευτη εγγονή της

Η κα Δώρα Λιαγκάκη 
με τον κ. Νίκο Καραγεωργίου

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκος Σωτήριος στον Εσπερινό του Ι.Ν. των Αγίων Παντελεήμονος, Άννης και Παρασκευής

Ο π. Οδυσσέας Δρόσσος συγκίνησε με 
την ομιλία του

Ο π. Οδυσσέας Δρόσσος με τους αστυνομικούς που 
περιφρουρούσαν το φεστιβάλ Η κα Λάζου με τα εγγόνια της

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με την 
πρεσβυτέρα Μαρία Δρόσσου Η παρέα της κα Βίκυς Μπαλογιάννη

Η κα Τζούλι από το Opa-Cize ήταν εκεί

Ο π. Οδυσσέα Δρόσσος με την πρεσβυτέρα του 
και τον γιό του δίπλα στη χοροδιδάσκαλο κα 

Δήμητρα Καλογερά

Ο π. Οδυσσέας Δρόσσος με τον κ. 
Τομ Κωτσόπουλο

Η παρέα του ζεύγου Αβραάμ
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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΕΑ, ΤΟΝ π. ΟΔΥΣΣΕΑ 
ΔΡΟΣΣΟ, ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ, κ. ΓΙΑΝΝΗ ΨΥΧΟ, 

Οι ψήστες των αρνιών παίρνουν μια ανάσα με τις κυρίες Λεβέντη και 
Κωνσταντόπουλος καθώς και τους κυρίους Καραγεωργίου και Κουλούρη

Οι κυρίες στην κουζίνα πάντα κεφάτες Το ζεύγος Λεβέντη με την κα Μαρία Κωνσταντόπουλος Η αεικίνητη κα Καλυψώ Λιούτας

Ο κ. Λάζος και ο κ. Φυσένζου στην δεύτερη είσοδο
Η κα Ελένη Καίσαρη ενδιάμεσα από τον κ. Κωνσταντάκο 

και τον κ. Καρέλη

Η Ορχήστρα ΠΑΡΕΑ είχε την Δήμητρα Καχριμανίδου στο τραγούδι που 
εντυπωσίασε με την φωνή της

Το ζεύγος Καλομοίρη με την Δήμητρα 
Καχριμανίδου

Ο π. Οδυσσέας Δρόσσος και ο π. 
Θεολόγος Δράκος

Η παρέα του κ. Δημήτρη Νάσκου Ο κ. Τομ Κωτσόπουλος

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος για το 
Μάρκαμ, κ. Jack Heath με την Δημοτική 

Σύμβουλο, κα Amanda Colucci
Ο π. Αθηναγόρας Ζηλιασκόπουλος με 

τον κ. Θανάση Κουρτέση

Οι κυρίες Ψύχου και Γκίκας

Ο Αντιπρόεδρος της Κοινότητος με τον κ. Peter 
Zacharia και τον κ. Τεντ Βελούδο
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ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΥΠΕΡΟΧΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 

Δροσερή μπύρα από δροσερά πρόσωπα

Οι οικογένειες του π. Οδυσσέα Δρόσσου 
και του π. Ηλία Δρόσσου

Ο κ. Τσέρπης από το Empire Foods με την παρέα του 
Η Δήμητρα Καχριμανίδου με τον 

μπουζουκτσή κ. Ιωρδάνη Ιωρδάνου

Το ζεύγος Καλομοίρη Ο κ. Τομ Κωτσόπουλος με τον κ. Τεντ Βελούδο

Η παρέα της κα Ρούλας Κορομιλά

O κ. Ντένης Κορομιλάς

Ο κ. Τομ Κωτσόπουλος με τον κ. 
Peter Zacharia Η Νομική Σιδέρη

Η κα Ειρήνη Κίτσιος-Σιδέρη
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Η αποκαλούμενη «ανεξαρτησία» του άνδρα 
στην ουσία  είναι ένας μύθος. 

Είναι δύσκολο να είσαι άντρας σήμερα

Σ
υχνά διαβάζω για τη δύσκολη ζωή που λένε ότι έ-
χουν οι  γυναίκες, που ξεκινάει από το «γενετικό 
τους εξαναγκασμό» να φέρουν παιδιά στο κόσμο και 
τις ποίκιλες άλλες «κοινωνικές πιέσεις» που υφίστα-

νται.  Οι άνδρες εκτιμούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει  
οι γυναίκες, αλλά ας ξεκαθαρίσουμε κάτι απ’ την αρχή: δεν 
είναι ευκολότερο να είσαι άντρας. Απλά οι άνδρες δεν δια-
μαρτύρονται για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
Αμφιβάλλω αν οι περισσότερες γυναίκες που διαβάζουν 
αυτές τις γραμμές θα συμφωνήσουν μαζί μου. Από τότε 
που η Εύα είπε στον Αδάμ "Γιατί δεν δοκιμάζεις  Άδαμουλη 
μου αυτό το ωραίο μήλο; Μόνο μια μικρή  δαγκωνιά να δεις 
πως είναι» " Και όπως όλοι ξέρετε τον έπεισε το μαλάκα τον 
Αδάμ να το κάνει. Παραδέχτηκε όμως καμιά Εύα ότι η Εύα 
φταίει?  Ωστόσο, το γεγονός παραμένει, ότι οι άνδρες όπως 
και οι γυναίκες έχουν τα δικά τους προβλήματα και δεν είναι 
ο κόσμος φτιαγμένος για τον άνδρα όπως ισχυρίζονται οι 
φεμινίστριες. Να ένα μικρό δείγμα απ’ αυτό που εννοώ.
Πλούτος: Όλες οι γυναίκες της ηλικίας γάμου κατά κανόνα 
ενδιαφέρονται να γνωρίζουν  τη δουλειά και τα 
χρήματα που ένας άντρας κερδίζει. Ακόμα στην 
σημερινή κοινωνία της ισότητας, είναι ευθύνη του 
άνδρα να κάνει αρκετά χρήματα  για την οικογέ-
νεια του. Η τάση της εποχής είναι  και για τους δύο 
συζύγους να εργάζονται , αλλά εξακολουθεί να 
υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό μητέρων που 
παραμένει στο σπίτι. Το 1967, το 49% των μητέρων 
εργαζόταν μόνο  στο σπίτι. Το ποσοστό αυτό μει-
ώθηκε σταθερά μέσα στις επόμενες δεκαετίες έως 
ότου στις αρχές του 2000 μόνο το 23 τοις εκατό 
των μαμάδων έμεινε στο σπίτι. Μετά  το ποσοστό 
των μητέρων που παρέμειναν στο σπίτι άρχισε να 
αυξάνεται και πάλι, φτάνοντας το 29% τα τελευταία 
χρόνια. Πιθανός παράγον στην αύξηση της παρα-
μονής γυναικών στο σπίτι είναι  η αύξηση της μετα-
νάστευσης από τρίτες χώρες οπού υπάρχει μεγα-
λύτερη πιθανότητα για μια γυναίκα να παραμένει 
στο σπίτι και η κούραση πολλών γυναικών που δοκίμασαν 
το μονοπάτι της καριέρας και δεν τους άρεσε. Οι περισσότε-
ρες μητέρες δηλώνουν προτίμηση για μερική απασχόληση. 
Συμπερασματικά, και σήμερα οι άνδρες σε πολύ μεγαλύ-
τερο ποσοστό απ τις γυναίκες εργάζονται να εξασφαλίσουν 
το βιοτικό επίπεδο της οικογένειάς.
Γάμος: Οι νέες γυναίκες συχνά αναφέρονται στην πίεση 
που νοιώθουν να παντρευτούν όταν το βιολογικό ρολόι να 
κτυπάει γρήγορα,  και τις δυσκολίες να βρουν το «σωστό 
άνδρα». Γυναίκες εγγραφείτε στο σύλλογο μας! Οι άνδρες 
είναι επίσης υπό μια παρόμοια πίεση.  Πάντοτε αγχώνονται 
να φέρουν "το σωστό κορίτσι στο σπίτι". Γνωρίζετε φαντά-
ζομαι την έκφραση "αυτό δεν είναι το είδος της κοπέλας που 
φέρνει κανείς στο σπίτι της μαμάς".  Φανταστείτε κυρίες 
μου ένα άνδρα που προσπαθεί τη πλοήγηση ανάμεσα στη 
μητέρα του και στο κορίτσι που αγαπά χωρίς να παίρνει τη  
πλευρά ούτε της μιας ούτε της άλλης γυναικάς, Θα  παρα-
φρονήσετε.
Στο χώρο εργασίας: Οι ακτιβιστές των δικαιωμάτων της 
γυναίκας θρηνούν και διαμαρτύρονται πώς αντιμετωπί-

ζονται οι γυναίκες στο χώρο εργασίας. Λοιπόν, η παρου-
σία γυναικών στο χώρο εργασίας απορρίπτει τους στοι-
χειώδης κανόνες ανταγωνισμού. Μια γυναίκα προωθείται 
συχνά μπροστά από έναν εξίσου ταλαντούχο άνδρα επειδή 
δεν είναι αρκετές γυναίκες στελέχη επιχειρήσεων, αρκε-
τές γυναίκες στο διοικητικό συμβούλιο, ή αρκετές γυναίκες 
υπουργοί στην κυβέρνηση. Έτσι, το 50% των υπουργών της 
κυβέρνησης του Καναδά είναι γυναίκες ακριβώς επειδή και 
μόνο είναι γυναίκες!  Εάν ένας άνδρας προωθείται μπρο-
στά από μια γυναίκα, είναι η ευθύνη του «σεξισμού, νεπο-
τισμού και η παραδοσιακή λέσχη αγοριών» που αποκλείει 
τις γυναίκες. Εάν μια γυναίκα προωθείται μπροστά από ένα 
εξίσου ταλαντούχο  άνδρα είναι θέμα ίσης ευκαιρίας και 
προόδου.
Καριέρα: Ως επί το πλείστον κοινωνικά  οι άντρες αναμέ-
νονται να έχουν στόχους σταδιοδρομίας. Από την άλλη 
πλευρά, πολλές γυναίκες μόλις παντρευτούν ή, τουλάχι-
στον, όταν κάνουν  παιδιά, βάζουν τους στόχους σταδι-
οδρομίας τους σε αναμονή.  Οι άνδρες  δεν έχουν τέτοια 

επιλογή. Πολλοί άνδρες θα ήθελαν να πάρουν έναν απο-
γευματινό υπνάκο μαζί με τα μικρά τους  αλλά που τέτοια 
ευκαιρία. Ένας άντρας μπορεί να παραμείνει σε μια ανιαρή, 
μίζερη, δουλειά που τον συνθλίβει, γιατί πρέπει να φέρει 
λεφτά στο σπίτι. Οι γυναίκες, από την άλλη πλευρά, (εκτός 
από τις μονογονεϊκές μητέρες) ακολουθούν τα εσωτερικά 
τους καλέσματα και προσπαθούν να βρουν πρώτα τον εαυ-
τόν τους. Εάν ένας άνδρας έχει μια βαρετή, επαναλαμβανό-
μενη δουλειά, θα έπρεπε να χαμογελάσει και να υπομένει. 
Από την άλλη πλευρά, αν μια γυναίκα έχει μια βαρετή, επα-
ναλαμβανόμενη δουλειά ρουτίνας  την εκμεταλλεύονται.
Λήψη αποφάσεων: Οι γυναίκες που λαμβάνουν οικογενει-
ακές αποφάσεις χωρίς την  συναίνεση του άνδρα τους θεω-
ρούνται απελευθερωμένες. Οι άνδρες που παίρνουν απο-
φάσεις χωρίς να συμβουλεύονται τις γυναίκες τους είναι 
σοβινιστές. Άντε βρες το δίκαιο σου…
Πόνος: Όταν οι γυναίκες γεννάνε  δοκιμάζουν ίσως τη πιο 
ευτυχισμένη αλλά και οδυνηρή εμπειρία. Εκτιμούμε και 
σεβόμαστε όλες τις γυναίκες που μας έκαναν  πατέρες χωρίς 
καμιά υποσημείωση. Ωστόσο, όταν μια γυναίκα που σου 

φωνάζει όταν γεναει  "κοίτα τι μου έκανες", η σου λέει το 
ίδιο πράγμα λίγα χρόνια αργότερα  δείχνοντας τις ραγάδες 
στο σώμα της τι να πεις… Λάβετε υπόψη ότι συχνά ο μαιευ-
τήρας δίνει στη γυναίκα που γεννάει τόσα καταπραϋντικά 
φάρμακα, όσο  νομικά επιτρέπονται, για να μην αισθάνεται 
πόνο. Οι άνδρες όμως δεν επιτρέπεται ποτέ να εκφράσουν 
πόνο, και αν το κάνουν, κινδυνεύουν να γελοιοποιηθούν ως 
λιγότερο άνδρες.
Υλικός κόσμος: Οι άνδρες  κρίνονται από τα αυτοκίνητά 
που οδηγούν,  τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και τα 
σπίτια στα όποια ζουν. Οι γυναίκες κρίνονται από με την 
εμφάνιση και τα ρούχα τους. Ποιο απ τα δυο κριτήρια  νομί-
ζετε ότι είναι πιο δύσκολο να επιτευχτεί? Η όμορφη  εμφά-
νιση είναι ένα δώρο απ τη φύση και τους γονείς. Ο Πλούτος 
(εκτός από τους λίγους τυχερούς που έχουν πλούσιους συγ-
γενείς) πρέπει να αποκτηθεί με σκληρή εργασία.  Ας ακού-
σουμε απευθείας από τα χείλη της Madonna καθώς τραγου-
δάει το διάσημο "υλικό κορίτσι"
Τα αγόρια μπορούν να με ικετεύουν και να με παρακαλούν, 

Αλλά δεν θα δουν  φως (έτσι  είναι το σωστό)
Διότι το αγόρι με το σκληρό νόμισμα, Είναι πάντα 
ο  σωστός κύριος 
Διότι ζούμε σε έναν υλικό κόσμο, Και είμαι υλικό 
κορίτσι!
(Boys can beg and they can plead, but they can't 
see the light (that's right)
Cause the boy with the cold hard cash, Is always 
Mister Right
Cause we are living in a material world, And I am 
a material girl)
Ραντεβού:  Πολλές γυναίκες, παρά την «ανεξαρ-
τησία και ισότητα» δεν προθυμοποιούνται να 
πληρώσουν η να μοιραστούν τον λογαριασμό. 
Μάλιστα ίσως να αποκαλέσουν τον άνδρα που 
πληρώνει  «κύριο» ενώ τον άνδρα  της ισότητας 
«φτηνιάρη».
Η ζωή ενός άνδρα λοιπόν δεν είναι όσο εύκολη 

λένε οι γυναίκες. Και ο άνδρας κοινωνικά αναμένεται να 
συμπεριφερθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Η αποκα-
λούμενη «ανεξαρτησία» του άνδρα στην ουσία  είναι ένας 
μύθος. Τις περισσότερες φορές απλά ζει και κάνει τα ανα-
μενόμενα  από αυτόν. Εάν ένας άνδρας δεν είναι σε θέση 
να βρει δουλειά, είναι καλός για φτύσιμο ειδικά από τους 
συγγενείς της συζύγου του. Ωστόσο, αν μια γυναίκα δεν 
είναι σε θέση να βρει εργασία, δεν αντιμετωπίσει τη κοινω-
νική κατακραυγή και τουναντίον είναι θύμα του ανδρικού 
κόσμου!
Ας δεχτούμε ότι για ορισμένα πράγματα κάθε φύλο έχει 
προγραμματιστεί γενετικά. Άνδρες και γυναίκες μοιράζο-
νται τα δικά τους βάρη στη ζωή και είναι λάθος να τα συγκρί-
νουμε να δούμε τίνος βάρη είναι αβάσταχτα. Είναι τόσο 
δύσκολο να είσαι άνδρας όσο και να είσαι γυναίκα. Η κοι-
νωνία κρίνει τους άνδρες με πολλούς από τους ίδιους άδι-
κους τρόπους που κρίνει τις γυναίκες. Ας κάνουμε λοιπόν 
ανακωχή να σταματήσουμε  τους πολέμους μεταξύ των δυο 
φύλων και ας μάθουμε να συνεργαζόμαστε καλύτερα.
Εις την επόμενη έκδοση τα σπουδαία!
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Κ
αι πάνω που τα αποκαΐδια της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, έπαψαν να κα-
πνίζουν, τα δάκρυα για τον χαμό τόσων ανθρώπων άρχισαν να στεγνώνουν 
και μένει ο πόνος που κι αυτός με τη σειρά του θα αρχίσει να φυλλορροεί, 
γιατί είναι ίσως το μόνο πράγμα που δουλεύει αντίστροφα με το χρόνο, γεν-

νιέται μεγάλος και όσο περνούν τα χρόνια μικραίνει,  με όλο το σεβασμό προς τα  θύ-
ματα και τους χαροκαμένους συγγενείς  και φίλους,  ας  μου επιτραπεί να εκφράσω 
κάποιες απορίες μου, που μπορεί να είναι και  απορίες άλλων.
Η πρώτη  απορία, μου  δημιουργήθηκε όταν είδα κι άκουσα  κάποιους  σοβαρότα-
τους και λαλίστατους δημοσιογράφους, κάποιοι  τους αποκάλεσαν τυμβωρύχους, 
που θέλοντας να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των καναλιών όπου εργάζονται 
και που φυσικά είναι η ακροαματικότητα και κατ’ επέκταση το κέρδος, πρωταγωνί-
στησαν σε ένα βρώμικο σίριαλ κι αντί να απαλύνουν τον πόνο και τη λύπη, σε όλους 
αυτούς που χάσανε οικογένειες, συγγενείς και φίλους,  μέσα στην πύρινη λαίλαπα, με 
καθαρά επαγγελματικό οίστρο, αναμόχλευσαν τον πόνο και τον ξαναζωντάνεψαν με 
τον παθιασμένο και δακρύβρεχτο λόγο τους.  
Η αγανάχτησή μου χτύπησε κόκκινο βλέποντας μια εθνική τραγωδία, να γίνεται 
όργανο εκμετάλλευσης για οικονομικό όφελος και για πολιτική σκοπιμότητα. Στην 
Ελλάδα μας όμως γίνονται και τέτοια. Tο χειρότερο βέβαια είναι ότι συμπαρασύρανε 
στο  βρώμικο αυτό παιχνίδι, με πομπώδεις τίτλους και παχιά λόγια συμπαράστασης 
και στήριξης, αυτούς που πόνεσαν τόσο πολύ, τους χαροκαμένους συγγενείς, που 
τους βγάζανε στα πάνελ για να ζητάνε αποζημιώσεις και  ενόχους.
Χωρίς ίχνος ντροπής, ξευτίλιζαν τους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς βγάζοντας 
στον αέρα κάποιες φράσεις από τις συνομιλίες τους, αυτές που τους βόλευαν φυσικά. 
Άραγε αναλογίστηκαν  το ότι, οι άνθρωποι αυτοί αντιμετώπιζαν μια πύρινη λαίλαπα 
που στροβιλίζονταν λόγω της  μεγάλης θερμοκρασίας που είχε δημιουργηθεί και με 
την βοήθεια του δυνατού αέρα έτρεχε με τρομερή ταχύτητα κατακαίγοντας τα πάντα. 
Έχουν ακούσει ποτέ για τον πύρινο στρόβιλο που δουλεύει όπως η καμινάδα και ότι 
βρεθεί στο διάβα του δεν σώζεται με τίποτε. Ένας τέτοιος πύρινος στρόβιλος έκαψε 
και τους πυροσβέστες στον Υμηττό πριν μερικά χρόνια, το ξεχάσανε; 
Ρίξανε βάρη στα εναέρια μέσα χωρίς ίχνος ντροπής αλλά και στοιχειώδους γνώσης. 
Σε όλους μας είναι γνωστή η γενναιοψυχία, η αυτοθυσία και η προσφορά των πιλό-
των μας. Πώς θα μπορούσαν όμως να πετάξουν τα Καναντέρ με τα 9 μποφόρ που 
φυσούσε, όταν έπιασε να σκοτεινιάζει; Όσο γενναίος και έμπειρος να είναι ο χειρι-
στής είναι ακατόρθωτο, με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν, να κουμαντάρει 
ένα τέτοιο αεροσκάφος που για να γεμίσει τη δεξαμενή του πρέπει να συρθεί πάνω 
στη θάλασσα.
Τους άκουγα να ζητούν από τους ανακριτές να βρουν τους ενόχους και μάλιστα υπο-
δείκνυαν μερικούς από αυτούς. Στο σημείο αυτό μου δημιουργήθηκε η δεύτερη απο-
ρία.
Δε χρειάζεται πολύ μυαλό ούτε ανακριτικές έρευνες για να βρεθούν οι ένοχοι,  όλοι 
γνωρίζουμε ποιοι είναι.
• Ένοχοι είναι όλοι οι πολιτικοί που από το 1974 και μετά κάνανε τα στραβά μάτια 
σε ότι παράνομο χτίζονταν στην περιοχή.
• Ένοχοι είναι κάποιοι υπάλληλοι της Πολεοδομίας που διαχρονικά τα πιάνανε και 
δίνανε παράνομες άδειες για να χτιστούν  εξοχικά σπίτια στο δάσος.
• Ένοχοι είναι όλοι οι τοπικοί άρχοντες που βλέπανε τόσα χρόνια να γίνεται μια 
τερατώδης άναρχη δόμηση μέσα στο δάσος και εθελοτυφλούσαν.
• Ένοχοι είναι όλοι εκείνοι οι εργολάβοι που γνωρίζανε ότι χτίζανε παράνομα και 
μάλιστα κλείνανε τους δρόμους και δημιουργούσαν αδιέξοδα..
• Ένοχοι είναι όλοι αυτοί που πληρώσανε για να χτίσουν παράνομα.
•  Ένοχοι είναι αυτοί που χτίζανε αυθαίρετα χωρίς κανένα σχέδιο και χωρίς να λαμ-
βάνουν υπόψη τους κινδύνους που δημιουργεί κάτι τέτοιο.
• Ένοχοι είναι οι επιθεωρητές, που βλέπανε τι γίνεται, τα τσεπώνανε και κάνανε την 
πάπια.
• Ένοχος είναι αυτός που έκανε το μεγάλο έγκλημα να κλείσει την έξοδο προς την 
παραλία φράζοντας το οικόπεδο, μέσα στο οποίο βρήκανε τραγικό θάνατο 26 συνάν-
θρωποί μας, γιατί μπήκανε εκεί γνωρίζοντας ότι υπήρχε έξοδος.
• Κι αν θέλουν να μιλήσουν για τον κύριο ένοχο είναι ο άνθρωπος που δήθεν από 
αμέλεια έβαλε φωτιά στην προσπάθειά του να κάψει κάποια ξερά χόρτα και κλαδιά 
στο Νταού. Πώς είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται αμέλεια και όχι εσκεμμένη ενέρ-
γεια και μάλιστα σε βαθμό κακουργήματος, το να ανάβεις φωτιά μέσα στο δάσος, την 
ώρα που ο αέρας στροβιλίζεται και φτάνει τα 8-9 μποφόρ; Αμέλεια είναι αυτό κύριοι 
δημοσιογράφοι ή έγκλημα;
Ο Γιόχαν Γκέοργκ Γκόλταμερ, καθηγητής οικολογίας των πυρκαγιών του Ινστιτού-
του Μαξ Πλάνκ του Πανεπιστημίου του Φράϊμπουργκ, όταν ερεύνησε το γεγονός, 
είπε πως η βασική αιτία της καταστροφικής πυρκαγιάς ήταν η αλλοίωση του φυσι-
κού τοπίου, η αλλαγή χρήσης γης, υπογραμμίζοντας τον ρόλο που έπαιξαν η άναρχη 

δόμηση, οι στενοί δρόμοι που σε πολλά σημεία ήταν αδιέξοδοι. 
Ούτε λίγο ούτε πολύ δηλαδή, κατά τον έμπειρο καθηγητή, θρηνήσαμε τόσα θύματα 
γιατί κάποιοι έξυπνοι, εκμεταλλευόμενοι την αδράνεια της πολιτείας,  χτίσανε αυθαί-
ρετα τα εξοχικά τους εκτός σχεδίου και μάλιστα κάποιοι από αυτούς, κλείσανε τους 
δρόμους και τις εξόδους προς την θάλασσα, χωρίς να νοιάζονται το τι θα κάνει ο 
κόσμος σε  περίπτωση ανάγκης. Υπάρχουν μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, που 
αναφέρουν πως ακόμη και την ημέρα έπρεπε να κάνουν κύκλους όταν κατέβαινα στη 
θάλασσα, για να αποφύγουν τα αδιέξοδα.
Τριακόσια είκοσι επτά κτίσματα είχαν δηλωθεί ως αυθαίρετα στην περιοχή σύμφωνα 
με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Σχεδόν τα μισά από αυτά ήταν παντελώς αυθαί-
ρετα ή με υπέρβαση μεγεθών άνω του 40%. Το 52% δεν είχε οικοδομική άδεια, ποσο-
στό υπερδιπλάσιο από την υπόλοιπη επικράτεια, ενώ περισσότερα από εννέα στα 
δέκα δηλωμένα αυθαίρετα ήταν εκτός σχεδίου. Όσον αφορά δε την παλαιότητα το ένα 
τέταρτο των δηλωμένων αυθαιρέτων χτίστηκαν από το 2004 έως και το 2011, ενώ το 
17% πριν το 1975. Στο μητρώο του Επιμελητηρίου δεν συμπεριλαμβάνονται αυθαί-
ρετα που χτίστηκαν σε δάση, ρέματα και αιγιαλούς.
Η πολιτεία, που για πάνω από 40 χρόνια, εθελοτυφλούσε στην ασυδοσία κι άφηνε 
τους ημέτερους, τους καταληψίες και τους προσφέροντες φακελάκι να χτίζουν όπου 
και όπως ήθελε ο καθένας, πράγμα που είχε σαν αποτέλεσμα να χτιστεί ένας λαβύ-
ρινθος από αδιέξοδα στενά και φραγμένες εξόδους προς τη θάλασσα, που μέσα 
τους παγιδεύτηκαν και κάηκαν τόσοι συνάνθρωποί μας, άρχισε να αποζημιώνει τους 
πυρόπληκτους και υπόσχεται να ξαναχτίσει τα καμένα. Άραγε θα ξεκαθαρίσει τον 
τόπο από τις παγίδες, ή θα αποζημιώσει κι αυτούς που χτίσανε τα παράνομα και κλεί-
σανε τους δρόμους και τις εξόδους για να ξαναχτίσουν τα παράνομά τους εκεί που 
ήταν ώστε να ξαναδημιουργήσουν νέους λαβύρινθους; Ιδού η  μεγάλη απορία...
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Συμφωνία συνεργασίας επιτεύχθηκε μεταξύ του Canadian Aeronautics and Space Institute και 
του Cyprus Space Exploration Organisation στον τομέα της εξερεύνησης του Διαστήματος, η 
οποία θα διευρύνει τη συνεργασία της Κύπρου με τον Καναδά στον τομέα υψηλών τεχνολογιών 
του διαστήματος, και ενισχύει και διαφοροποιεί την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου σε νέους 
τομείς έρευνας, τεχνολογίας και διεθνών σχέσεων. Επιπλέον αυτή η συμφωνία αναμένεται να 
ενισχύσει ουσιαστικά την Διπλωματία του Διαστήματος στην χώρα μας. 
Μετά από διεργασίες μηνών κατέστη δυνατόν η Κύπρος να μπορεί να συνεργαστεί με μια από 
της πρωτοπόρες χώρες του διαστήματος, τον Καναδά, μια χώρα από τις λιγοστές χώρες που 
συνέβαλαν στην κατασκευή του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού που είναι σε τροχιά γύρω από 
τον πλανήτη μας. 
Αυτή η συνεργασία είναι επιτυχία μιας μακροχρόνιας προσπάθειας διεθνών σχέσεων. Η Ύπατη 
Αρμοστεία της Κύπρου στην Οτάβα και συγκεκριμένα ο Ύπατος Αρμοστής κ. Βασίλη Φιλίππου, 
ανέλαβε την πρωτοβουλία σύναψης αυτής της συμφωνίας και διαμεσολάβησε προς την θετική 
κατάληξη και υπογραφή αυτής της Συμφωνίας Συνεργασίας. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά την Διπλω-
ματία του Διαστήματος στην χώρα μας, και έρχεται σαν συνέχεια μιας σειράς επιτυχιών στον 
τομέα αυτό, ένας τομέας στον οποίο η Κύπρος ήδη πρωτοστατεί με την εγκαθίδρυση τον Οκτώ-
βριο 2018 στη Λευκωσία της διεθνούς έδρας της Συνόδου Κορυφής 0G (ZeroG) – η παγκόσμια 
διπλωματική σύνοδος κορυφής ηγετών κρατών για τις ειρηνικές χρήσεις του διαστήματος – ένα 
διεθνές διπλωματικό σώμα που στηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη. 
Μέρος της συμφωνίας είναι η συνεργασία στην βιομηχανική έρευνα και ανάπτυξη, την επι-
στήμη, την καινοτομία, την παιδεία, την επιχειρηματικότητα και γενικά σε ευρείες διαστημικές 
πρωτοβουλίες. 
Ο Καναδάς έχει ειδικό ενδιαφέρον για τα θέματα του Διαστήματος και θεωρεί σημαντική την 
υπογραφή της πιο πάνω συμφωνίας αφού παραδοσιακά μεγάλος αριθμός Καναδών συμμετέ-
χουν σε διαστημικά προγράμματα, ενώ η Γενική Κυβερνήτης του Καναδά, καθώς και ο Υπουρ-
γός Μεταφορών της χώρας ήταν Αστροναύτης. 
«Με αυτή την συμφωνία ενισχύουμε την διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας μας σε ένα σημα-
ντικό τεχνολογικό τομέα, με την οικοδόμηση ενός υψηλού επιπέδου οικονομικών, επιστημονι-
κών και εμπορικών εταίρων» δηλώνει ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης 
Διαστήματος, Γιώργος Δανός. «Αποστολή μας: Να βάλουμε την Κύπρο στον χάρτη των χωρών 
εξερεύνησης διαστήματος και να διακριθεί σε υψηλές τεχνολογίες, με όλα τα κοινωνικά και οικο-
νομικά οφέλη για την χώρα μας – κάτι που ήδη πετύχαμε και συνεχίζουμε να κτίζουμε».

Προηγούμενες Συνεργασίες 
Τον περασμένο Οκτώβριο, ο CSEO έφερε στην Κύπρο την Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διά-
στημα. Στους υψηλούς φιλοξενούμενους ήταν ο Επιστημονικός Διευθυντής της NASA, και ομό-
λογοι του από Ρωσία, Ευρώπη, Κίνα, Ινδία κ.α. 
Σε αυτή την σύνοδο αποφασίστηκε ότι η έδρα του διεθνούς επιστημονικού φορέα MUAN για 
την εξερεύνηση της ατμόσφαιρας του πλανήτη Άρη θα είναι η Λευκωσία. 
Όλα αυτά ανέβασαν την διεθνή εικόνα της Κύπρου στον τομέα των τεχνολογιών του διαστήμα-
τος, με διεθνείς συνεργασίες, συμβάλλοντας στην οικονομίας της Κύπρου και την δημιουργία 
θέσεων εργασίας για πτυχιούχους νέους. 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Εξερεύνησης Διαστήματος (CSEO) 
Ο Κυπριακός Οργανισμός Εξερεύνησης Διαστήματος (CSEO) είναι ο επίσημος εκπρόσωπος της 
Κύπρου στους πλέον σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς του διαστήματος και της αστρο-
νομίας. 
Έχει ένα ισχυρό παγκόσμιο δίκτυο - με συμφωνίες συνεργασίας, με τους πρωτοπόρους της διε-
θνούς διαστημικής κοινότητας, που εκτείνεται από την Ευρώπη στην Αμερική, στην Ασία. 
Το Διεθνές Συμβούλιο του CSEO αποτελείται από τις πλέον διακεκριμένες παγκόσμιες προσω-
πικότητες του διεθνούς στερεώματος του Διαστήματος. 
Επιπλέον, ο CSEO διεξάγει διεθνούς κλάσης έρευνα σε θέματα όπως η εξερεύνηση του Άρη και 
διασυνδέει την Κύπρο με την παγκόσμια έρευνα του διαστήματος, που είναι πλέον ο τομέας που 
φέρνει τους επόμενους μεγάλους στόχους της ανθρωπότητας, όπως η αποικιοποίησης του φεγ-
γαριού και η αποστολή ανθρώπων στον Άρη. 
Η ιστοσελίδα του CSEO είναι www.space.org.cy.

Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ 
των Canadian Aeronautics and 

Space Institute και Cyprus Space 
Exploration Organisation

Ε
ίναι τόσο μεγάλες οι ανάγκες 
φροντίδας των Ελλήνων μετανα-
στών πρώτης γενιάς ,που δεν κα-
λύπτονται ακόμη κι αν προσλη-

φθούν 500 δίγλωσσοι φροντιστές, σύμ-
φωνα με τους ειδικούς.
Η κατάσταση αυτή αποτυπώνει με τα πιο 
μελανά χρώματα, την έλλειψη δίγλωσ-
σων φροντιστών για τους ανθρώπους 
της τρίτης ηλικίας και τα άτομα με ειδι-
κές ανάγκες. Εκφράζει την αγωνία της 
ομογένειας να προσφέρει σ΄ αυτούς 
τους απόμαχους της δουλε ιάς, που 
ήρθαν με τα καράβια της μετανάστευ-
σης την δεκαετία του ’50 ,’60 αλλά και 
στις αρχές του ΄70, κάτω από αντίξοες 
συνθήκες, στην άλλη άκρη της γης προς 
αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης και 
ζωής, την κατάλληλη φροντίδα και περί-
θαλψη.
Δείχνει την σκληρή πραγματικότητα που 
βιώνουν χιλιάδες Έλληνες μετανάστες 
που, είτε δεν μπορούν να επικοινωνή-
σουν προκειμένου να ζητήσουν βοήθεια 
και υποστήριξη από τους αρμόδιους 
φορείς, είτε είναι εγκλωβισμένοι σε μια 
μοναχική ζωή, αντιμέτωποι με πολλά 
αδιέξοδα.
Η φροντίδα ηλικιωμένων Ελλήνων μετα-
ναστών πρώτης γενιάς δεν είναι εύκολη 
υπόθεση. Χρειάζονται δεξιότητες, που 
μπορούν να αποκτηθούν μέσα από ειδι-
κευμένο πρόγραμμα σπουδών και απαι-
τείται ικανοποιητικό επίπεδο αγγλικής 
γλώσσας – η πιστοποίηση ικανοποιη-
τικού επιπέδου της αγγλικής γλώσσας 
αποτελεί βασική προϋπόθεση γ ια τη 
διασφάλιση άδειας παραμονής σ την 
Αυστραλία.
Στο πλαίσ ιο αυτό, η «Φρον τ ίδα», ο 
μεγαλύτερος ομογενειακός οργανισμός 
για την υποστήριξη των Ελλήνων ηλι-
κιωμένων στη Βικτώρια, έχει συνάψει 
πρόσφατα συμφωνία με την Ομοσπον-
διακή Κυβέρνηση, η οποία προβλέπει 
τη δυνατότητα χορήγησης άδειας εργα-
σίας και παραμονής στην Αυστραλία σε 
ελληνόφωνους φροντιστές.
Συγκεκριμένα, ο οργανισμός κατάφερε 
να επικυρώσει τη δεύτερη Εργασιακή 

Σύμβαση με την Ομοσπονδιακή Κυβέρ-
νηση και θα έχει το δικαίωμα να χορη-
γήσει άδεια παραμονής και εργασίας σε 
δίγλωσσους Έλληνες φροντιστές για τα 
επόμενα 3 χρόνια.
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα μπορούν 
να εργαστούν είτε σε κάποιον από τους 
5 οίκους ευγηρίας του οργανισμού ή να 
επισκέπτονται ηλικιωμένους στα σπί-
τια τους, στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Βοήθεια στο Σπίτι» της «Φροντίδας».
Ωστόσο, όσοι αποφασίσουν, να κάνουν 
το «μεγάλο βήμα» γ ια εγκατάσ ταση 
στην Αυστραλία θα πρέπει να γνωρί-
ζουν επίσης, ότι η μακρινή αυτή χώρα 
είναι ένας τόπος  με απόλυτα διαφορε-
τικό τρόπο ζωής ,άλλη νοοτροπία και 
υψηλό κόστος ζωής.
Η ελληνική ομογένεια στην Αυστραλία 
αριθμεί τουλάχιστον 800.000 μέλη, από 
τα οποία 250.000 ζουν στη Μελβούρνη.
«Υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για υπη-
ρεσίες τρίτης ηλικίας στην κοινότητα και 
το εγχώριο ελληνόφωνο εργατικό δυνα-
μικό δεν είναι αρκετό για να τις καλύ-
ψει», αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος 
του οργανισμού «Φροντίδα», Γιώργος 
Λεκάκης.
Στο πλαίσιο αυτό, ο εκπαιδευτικός όμι-
λος  ΙΤΗΕΑ στην Μελβούρνη, που ανα-
γνωρίζεται ως επίσημος φορέας εκπαί-
δευσης σ την Αυσ τραλία, οργανώνει 
ΔΩΡΕΑΝ σεμινάρια τον Αύγουστο; σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Ένα επιτελείο στελεχών του ΙΤΗΕΑ μαζί 
με Πισ τοποιημένη Σύμβουλο Μετα-
νάστευσης, θα απαντήσουν σε όλα τα 
ζητήματα που άπτονται τις μεταναστευ-
τικής πολιτικής, όρους για σπουδές και 
εργασία στην Αυστραλία.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στα 
σεμινάρια αυτά, μπορούν να δηλώσουν 
συμμετοχή μέσω email σ το pj@ithea.
edu.au με τα παρακάτω στοιχεία:

 ª     ονοματεπώνυμο
 ª     ηλικία
 ª     πόλη κατοικίας
 ª     κινητό τηλέφωνο
 ª     τηλέφωνο κατοικίας
 ª     email.

Μεγάλες οι ανάγκες για 
δίγλωσσους φροντιστές για 
Έλληνες ηλικιωμένους στη 

Μελβούρνη της Αυστραλίας
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Επίσκεψη στελέχους 
του Γενικού Προξενείου 
Τορόντο στο Winnipeg

(19-21 Σεπτεμβρίου 2019)

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

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

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

St Demetrios Greek Orthodox Church & MHCC
2255 Grant Avenue
Winnipeg, MB  R3P 0S2  Canada
Phone: 204-889-8723
Fax: 204-837-4340
Email:  greekcom@mymts.net

Σ
την Πολιτεία Ντέλαγουερ των Ηνω-
μένων Πολιτειών ξεκινά και επισή-
μως η λειτουργία παραρτήματος του 
Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας 

(ΣΝΕΓ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ, η υπουργός Παιδείας 
της αμερικανικής Πολιτείας, Σούζαν Μπά-
ντινγκ, υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα 
την έγκριση του προγράμματος του ΣΝΕΓ 
«Modern Greek-ARTC», εντάσσοντάς το στο 
πρόγραμμα πιστοποίησης εκπαιδευτικών 
του υπουργείου.
Το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για 

τους εκπαιδευτικούς της ελληνικής ως ξένης 
γλώσσας στην Αμερική.
Συγκεκριμένα, το Σχολείο Νέας Ελληνικής 
Γλώσσας του ΑΠΘ θα παρέχει τα δύο από 
τα συνολικά τέσσερα μαθήματα που απαι-
τούνται για την παιδαγωγική και διδακτική 
επάρκεια των εκπαιδευτικών της Αμερικής 
και την απόκτηση της σχετικής πιστοποίη-
σης. Πρόκειται για τα μαθήματα «Μεθοδο-
λογία Διδασκαλίας της Ελληνικής ως Ξένης 
Γλώσσας» και «Εισαγωγή στον Εγγραμματι-
σμό», η παρακολούθηση των οποίων μπορεί 
να πραγματοποιείται διά ζώσης, εξ αποστά-
σεως ή και σε συνδυασμό των δύο μεθόδων.

Αμερικανική Πολιτεία 
υιοθετεί ως ξένη 

γλώσσα τα Ελληνικά
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΑ
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Παρασκευή 2 Αυγούστου 

• Οσίου Ιουστινιανού Β’ του βασιλέως

Σάββατο 3 Αυγούστου

• Αγίου Ολυμπίου μάρτυρος του επάρχου

• Αγίας Σαλώμης Μυροφόρου

Κυριακή 4 Αυγούστου

• Αγίων Επτά Παίδων εν Εφέσω

Δευτέρα 5 Αυγούστου

• Αγίας Νόννας μητρός Γρηγορίου Θεολόγου

Τρίτη 6 Αυγούστου

• Μεταμόρφωσις του Σωτήρος

Τετάρτη 7 Αυγούστου

• Οσιομάρτυρος Αστερίου θαυματουργού

• Οσίου Νικάνορος θαυματουργού εν Ζάβορδα

• Ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ασσυρίων

Πέμπτη 8 Αυγούστου

• Αγίου Μύρωνος επισκόπου Κρήτης

• Νεομάρτυρος Τριαντάφυλλου από Ζαγοράς

Συναξάρι ποια αγαπημένα, γνωστά σας πρόσωπα γιορτάζουν

(ονομαστική εορτή) σήμερα, αύριο και όλη την εβδομάδα

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
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ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Θέλετε η καθαριότητα 

του σπιτιού ή του γραφείου σας 
να γίνεται από Ελληνικά χέρια 

και να μοσχοβολάει;
Τηλεφωνήστε στο 647.241.2929

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ

ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

FULL OR PART TIME
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ & ΜΙΣΘΟΣ

416.220.0166

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΑΣ 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

ΜΕ ΚΑΛΟ ΜΙΣΘΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΑΓΕΙΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ κ. ΓΡΗΓΟΡΗ

416-220-0166
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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

Γύρος θριάμβου για την Πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ στο γήπεδο της 
ΑΕΚ. Βαλμάς, Νταλίπης, Λουλούκος, Μαραγκός και Χατζηστεφάνου Το κατάστημα του Θόδωρου Ζενέτου, επί της Κηφισίας τη δεκαετία του ’60 

Έπαυλις Σκουλούδη και Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου, Πειραιάς 1953

Μικρολίμανο, 1954

Το καφεζαχαροπλαστείο «Το Πάνθεον» 
του Ευάγγελου Γ. Μάντη επί της οδού Αγγέλου Μεταξά 

στο Πασαλιμάνι, 1941 - 1944

Σταθμός ηλεκτρικού Άνω Πατήσια το 1956

Η πλατεία Απόλλωνος στον ομώνυμο συνοικισμό, Πειραιάς, 1939Το κτίριο του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, 1954

Στο στάδιο της Χ.Α.Ν.Θ., στις 29-8-1931. Οι νικητές των Α’ Παμμακεδονικών 
Αγώνων Ποδηλασίας που οργάνωσε ο ΒΑΟΔημοτικό Θέατρο Πειραιά, 1966
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Ο 
όρος αλκοόλ προέρχεται από την αραβική λέξη 
"al kohl". Το αλκοόλ που βρίσκεται στα αλκοο-
λούχα ποτά ονομάζεται αιθυλική αλκοόλη ή αι-
θανόλη και έχει το χημικό τύπο C2 H5 OH. 

Ο άνθρακας, το υδρογόνο και το οξυγόνο αποτελούν τα 
μόνα στοιχεία της αιθυλικής αλκοόλης. 
Αυτή είναι το μόνο είδος αλκοόλης που είναι ασφαλές για 
ανθρώπινη κατανάλωση, ταξινομείται φαρμακολογικά, ως 
γενικό καταστατικό και μπορεί να προκαλέσει καταστολή 
του κεντρικού νευρικού συστήματος. 
Δεν έχει εξακριβωθεί πότε αρχίζει στην ανθρώπινη ιστο-
ρία, η χρήση του αλκοόλ, ούτε η εμφάνιση του μπορεί να 
συσχετισθεί με την ύπαρξη ορισμένων ιστορικών και κοι-
νωνικών συνθηκών.
Η παραγωγή και πώληση οινοπνευματωδών ποτών είναι 
διαδικασίες ρυθμισμένες με νόμους από τους πρώτους 
κιόλας πολιτισμούς.
Ο κώδικας του Χαμουραμπί περιείχε διατάξεις που ρύθμι-
ζαν το κανονισμό λειτουργίας των "οίκων οινοποσίας". Οι 
Σουμέριοι και οι Αιγύπτιοι ιατροί χρησιμοποιούσαν την 
μπύρα και τα κρασί σαν συστατικό στοιχείο των ιατρικών 
συνταγών. 
Το νερό, που στους πρώτους γεωργικούς πολιτισμούς ήταν 
από τα πολυτιμότερα αγαθά, το χρησιμοποιούσαν αρχικά 
και για να κάνουν σπονδές στις διάφορες λατρευτικές τελε-
τουργίες. 
Αργότερα όμως αντικαταστάθηκε από τα γάλα, το μέλι και 
το κρασί ή τη μπύρα. Η εισαγωγή των οινοπνευματωδών 
ποτών στο τυπικό πολλών θρησκειών συνδέεται με την ιδι-
ότητα τους να φέρνουν τους ιερείς σε μια επιθυμητή κατά-
σταση έκστασης. 
Η ιδιότητα αυτή θεωρούνταν αποτέλεσμα της παρουσίας 
υπερφυσικών πνευμάτων και θεών. Το κόκκινο κρασί, στα 
πλαίσια των θρησκευτικών του χρήσεων , ταυτίστηκε από 
την αρχή με το σύμβολο του αίματος της ζωής και με αυτή 
την πνευματική σημασία πέρασε ως συστατικό στοιχείο 
στο χριστιανικό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
Οι μύθοι και οι μαρτυρίες που σώζονται από τον αρχαιο-
ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό αποκαλύπτουν την κοινή 
σχεδόν πανομοιότητα. Έλληνες φιλόσοφοι ανέφεραν μια 

χονδροειδή μέθοδο απόσταξης. Ο Διόνυσος ήταν θεός 
του κρασιού, γιος του Δία και της Σέμελης. Οι περιπέτειες 
του είναι πολλές. 
Έτσι σ' ένα μεγάλο του ταξίδι ως την Ινδία που συνοδεύ-
ονταν από σάτυρους, άντρες και γυναίκες και κρατούσαν 
κληματόβεργες χορεύοντας και τραγουδώντας, δίδασκε 
στους ανθρώπους, που συναντούσε και τον αγαπούσαν 
πως να καλλιεργούν το αμπέλι και να φτιάχνουν κρασί.

Στην αρχαία Ελλάδα ευδοκιμούσε το σιτάρι, το αμπέλι, 
η ελιά. Όσοι δεν έτρωγαν ψωμί και δεν έπιναν κρασί, 
θεωρούνταν βάρβαροι. Ο κύκλωπας Πολύφημος, όντας 
άγριος, αγνοούσε το κρασί και τρεφόταν μόνο με κρέας και 
γαλακτοκομικά. Οι πολιτισμένοι έπιναν κρασί, όχι όμως 
άκρατο. 
Ο Ησίοδος και ο Πλούταρχος, θεωρούσαν ιδανική την 
αναλογία νερού και κρασιού 3 προς 1. Ποτά με υψηλή 
συγκέντρωση οινοπνεύματος παρήχθησαν για πρώτη 
φορά με τη χρήση της απόσταξης από τους Αλχημιστές. Ως 
ποτό η μπύρα ήταν γνωστή από τους προϊστορικούς ακόμα 
χρόνους. Παρασκευάζονταν από αλεύρι ή σπόρους δημη-
τριακών , στην Ασσυρία , τη Βαβυλωνία και την Αίγυπτο 
[5.000 - 2.500 π.Χ.]. 

Στην Αίγυπτο η βιομηχανία 
της προστατευόταν από τους 
ίδιους τους Φαραώ. Οι Κινέ-
ζοι απέσταξαν ένα ποτό από 
μπύρα ρυζιού γύρω στα 800 
π.Χ. ενώ το αράκ αποσταζό-
ταν στις Ανατολικές Ινδίες 
από καλαμοσάκχαρο και 
ρύζι. Οι Άραβες ανέπτυξαν 
μια μέθοδο απόσταξης για 
την παραγωγή ποτού από 
κρασί.
Όμως, το οινόπνευμα (αιθυ-
λική αλκοόλη ή αιθανόλη), 
αν και είναι το παλαιότερο 
και πιο διαδεδομένο νόμιμο 
ναρκωτ ικό, σε μεγάλε ς 
ποσότητες αποτελεί σοβαρό 
παράγοντα κινδύνου, που 
σχετίζεται με πολλές παθο-
λογικές καταστάσεις (σωμα-

τικές και ψυχικές) και με σοβαρά κοινωνικά προβλήματα. 
Η νομιμότητα, βέβαια, του οινοπνεύματος δεν είναι δεδο-
μένη. 
Η ποτοαπαγόρευση στις ΗΠΑ στη δεκαετία του 1920, ή η 
απαγόρευση που ισχύει για τους περισσότερους μουσουλ-
μάνους, καθιστούν τη κατανάλωση του οινοπνεύματος 
αρκετά αμφιλεγόμενο θέμα. Ειδική επιτροπή του Βασιλι-
κού Κολεγίου Ψυχιάτρων της Μ. Βρετανίας επισημαίνει ότι 

το οινόπνευμα, όπως και οι άλλες ψυχοδραστικές ουσίες, 
έχουν θεωρηθεί από ορισμένες κυβερνήσεις και κοινωνίες 
σημαντική απειλή για τη δημόσια τάξη και ηθική, ενώ από 
άλλες αβλαβής πηγή απόλαυσης.
Στο Συμπόσιο του Πλάτωνα περιγράφονται αναλυτικά οι δια-
δικασίες της σωστής οινοποσίας, αλλά δεν απουσιάζουν και 
οι αναφορές στις δυσμενείς της συνέπειες, όπως πονοκεφά-
λους, κ.ά.. Επίσης, η Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται στις απο-
λαύσεις από τη μετριοπαθή κατανάλωση οινοπνεύματος, 
αλλά και στις δυσάρεστες επιπτώσεις της μέθης. 
Ο Ξενοφών στην "Κύρου Ανάβαση" γράφει ότι, επιστρέφο-
ντας με τους μύριους από την Περσία, είδε στην Αρμενία να 
πίνουν ποτό από κριθάρι. Οι Σκύθες, οι Θράκες , οι Κέλτες 
κ.α. έπιναν μπύρα από εκείνα τα χρόνια . Οι λαοί της Β.Ευ-
ρώπης έμαθαν την τέχνη της ζυθοποιίας από τους Ρωμαίους. 
Η παρασκευή ποτών με απόσταξη ήταν γνωστή στη Βρετα-
νία πριν από την ρωμαϊκή κατάκτηση. Παρόμοια ποτά κατα-
σκευάζονταν στην Ισπανία, Γαλλία και την υπόλοιπη Δ.Ευ-
ρώπη, κυρίως μετά τον 8ο αιώνα όπου ήλθαν σε επαφή με 
τους Άραβες.
Κατά το μεσαίωνα ιδρύθηκαν πολλές βιοτεχνίες μπύρας 
στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γερμανία, που με τον καιρό 
εξελίχτηκαν στις σύγχρονες τεράστιες βιομηχανίες με πλα-
τιά κατανάλωση που πολλές φορές επιβάλλονταν κυβερνη-
τικός έλεγχος. Στην Ελλάδα το πρώτο βιοτεχνικό εργαστήριο 
μπύρας ιδρύθηκε το 1864 στην Αθήνα από Ι.Φιξ. Αργότερα 
ιδρύθηκαν και άλλα.
Ένα σύντομο βίντεο παραγωγή του theatlantic παρουσιάζει 
μέσα από κινούμενα σχέδια την ιστορία του αλκοόλ. Μερι-
κές από τις παλαιότερες καταγραφές για το αλκοόλ ξεκι-
νούν από τη Μεσοποταμία. Σύμφωνα με αυτές, η πρώτη 
μορφή αλκοόλ ήταν η ζύμωση του σιταριού, δηλαδή κάτι 
σαν μπύρα. Οι Σουμέριοι, σε κείμενά τους έκαναν αναφορά 
για δοχεία γεμάτα αλκοόλ,ενώ απέδιδαν την επίδραση που 
τους ασκούσε στους θεούς.
Η παραγωγή αλκοολούχων ποτών συνεχίστηκε από διάφο-
ρους λαούς αντανακλώντας τις εκάστοτε πολιτιστικές, θρη-
σκευτικές και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Για παράδειγμα, 
οι Ινδοί έχουν μακρά παράδοση στο αλκοόλ, αφού το 
αλκοολούχο ποτό Sura έκανε την εμφάνισή του από το 
3000 π.Χ. Περίπου. Όσο αφορά την Ελλάδα ανασκαφές 
στην Μακεδονία αποκάλυψαν ενδείξεις για την παραγωγή 
κρασιού πριν 6500 χρόνια περίπου.

Η ιστορία του αλκοόλ
Από το κάτι σαν μπύρα της αρχαιότητας 

στα ενεργειακά αλκοολούχα ποτά
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Ο 
Λούκας Φάουλερ, ηλικίας 23 ετών, υπήκοος Αυστραλίας και η Τσάινα Ντίζ, 24 
ετών, από το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, βρέθηκαν νεκροί από σφαίρες την 
15η Ιουλίου σε έναν αυτοκινητόδρομο στο βόρειο τμήμα της Βρετανικής Κολομ-
βίας στον Καναδά. 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 πτώ-
μα 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 αγνο-
ούμενους νέους, όμως η καναδική αστυνομία θεωρεί 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. Η αστυνομία προ-
ειδοποιεί τους πολίτες να μην πλησιάζουν τους υπόπτους και εάν τους δουν να καλέσουν τις 
αρχές. Δεν είναι γνωστό εάν οι δυο τους οπλοφορούν ή ποια ακριβώς είναι τα κίνητρά τους.

Ο 
αμερικανικός χρηματοπιστωτι-
κός όμιλος Capital One Financial 
Corp. ανακοίνωσε ότι χάκερ, η ο-
ποία συνελήφθη, απέσπασε προ-

σωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων 
ονομάτων και διευθύνσεων, περίπου 100 
εκατομμυρίων ανθρώπων στις ΗΠΑ και 6 
εκατομμυρίων ανθρώπων στον Καναδά. Η 
ύποπτη, μια 33χρονη μηχανικός υπολογι-
στών πρώην υπάλληλος εταιρείας λογισμι-
κού του Σιάτλ, η οποία κατονομάστηκε ως 
Πέιτζ Τόμσον, παρουσιάστηκε στο περιφε-
ρειακό δικαστήριο του Σιάτλ χθες, Δευτέ-
ρα, ανακοίνωσε το γραφείο της εισαγγελί-
ας. Σύμφωνα με την μήνυση που κατατέθη-
κε εναντίον της σε περιφερειακό δικαστήριο 

του Σιάτλ, η Τόμσον ανήρτησε πληροφο-
ρίες που είχε αποσπάσει, μεταξύ της 12ης 
Μαρτίου και της 17ης Ιουλίου, στην πλατ-
φόρμα κωδικοποίησης GitHub. Ένας άλλος 
χρήστης είδε την ανάρτηση και ειδοποίη-
σε την Capital One για την παραβίαση. Α-
ξιωματούχοι των αρμόδιων αρχών δίωξης 
δήλωσαν ότι μπόρεσαν να εντοπίσουν την 
Τόμσον, καθώς στην σελίδα που ανήρτησε 
περιλαμβανόταν το πλήρες όνομά της στο 
πλαίσιο της ψηφιακής της διεύθυνσης, όπως 
αναφέρεται στην μήνυση. Η Capital One α-
νακοίνωσε ότι εντόπισε την παραβίαση στις 
19 Ιουλίου. Εκπρόσωπος της εισαγγελίας 
σημείωσε ότι προς το παρόν δεν έχουν δι-
ευκρινιστεί τα κίνητρα της υπόπτου.

Τ
ο Οντάριο εξετάζει το εν-
δεχόμενο πώλησης των δι-
καιωμάτων ονομασίας για 
σταθμούς του GO Transit, 

αλλά και σε χώρους στάθμευσης 
και τουαλέτες στο περιφερειακό δί-
κτυο, με σκοπό την αύξηση των ε-
σόδων. Η υπουργός Μεταφορών κ. 
Caroline Mulroney λέει ότι η κυβέρ-
νηση πιστεύει ότι η κίνηση θα αυ-
ξήσει τα εσόδα από μη εισοδημα-
τικές πηγές από την Metrolinx, τον 
περιφερειακό διαμετακομιστή στην 
ευρύτερη περιοχή του Τορόντο. Η ε-
παρχία πιστεύει ότι μπορεί να κάνει 
έσοδα μεταξύ 50.000 και 500.000 
δολαρίων ετησίως από τα δικαιώ-
ματα μερικών σταθμών, οι οποίοι 
θα διατηρήσουν τα αρχικά ονόματά 
τους, ενώ θα φέρουν και την επω-
νυμία του χορηγού. Η κυβέρνηση 
πρότεινε να υπογράψει πέντε με 10 
χρόνια συμφωνίες διαρκείας με αυ-
τούς που αγοράζουν τα δικαιώματα 
ονομασίας.

Capital One Finacial: Χάκερ 
«χτύπησε» 100 εκατ. ανθρώπους 
στις ΗΠΑ και 6 εκατ. στον Καναδά

Η κυβέρνηση του Οντάριο προσπαθεί 
να πουλήσει τα δικαιώματα ονομασίας 

για σταθμούς του GTA

16χρονος νεκρός από πυροβολισμούς σε 
πολυκατοικία του North York

Σ
ύμφωνα με τις πρώτες πλη-
ροφορίες η αστυνομία κλή-
θηκε στο σημείο γύρω στις 
1π.μ. τη Πέμπτη από διά-

φορες κλήσεις οι οποίες κατήγγει-
λαν πως άκουσαν πολλούς πυρο-
βολισμούς. Η αστυνομία βρήκε τον 
16χρονο στα σκαλιά αιμόφυρτο, 
ενώ φαίνεται πως άφησε εκεί την 
τελευταία του πνοή. Η μητέρα του 
είπε στο CTV News πως ο γιος της 
βρισκόταν σε άλλο διαμέρισμα κι 
έπαιζε βιντεοπαιχνίδια. Από τις 
κάμερες ασφαλείας φαίνονται δύο 
νέοι άνδρες γύρω στα 20 να τρέ-
χουν προς ένα σκουρόχρωμο αυτο-
κίνητο και να εξαφανίζονται.

Θρίλερ στον Καναδά! «Δύο νεαροί 
σκοτώνουν τουρίστες…»
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LIFE

Rosanna Cordoba: 
«καύσωνας» από την 
Κολομβία

Το «ηφαίστειο» 
από την Κολομβία 
ανεβάζει την 
θερμοκρασία και 
στην Ελλάδα

Μπορεί πολύ 
εύκολα να τη 
χαρακτηρίσει 
κάποιος ως 
κορίτσι-θαύμα της 
Κολομβίας με τα 
προσόντα που έχει

Η νεαρή καλλονή, 
είναι ένα από τα 
πλέον ανερχόμενα 
μοντέλα στον κόσμο. 
Με κορμάρα που 
«σκοτώνει» και 
ομορφιά από άλλο… 
πλανήτη, έχει 
καταφέρει ήδη να  
προκαλεί… εκρήξεις 
όπου και αν σταθεί.



LIFE54 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

2 Αυγούστου 2019
www.hellasnews-radio.comGOSSIP

M
ε κατα-
γωγή α-
π ό  τ ην 
όμορφη 

Ρόδο,ο Δημήτρης Λυ-
μπέρης είναι ένας κομ-
μωτής που όπως  όλα 
δείχνουν θα μας απα-
σχολεί για πολύ ακό-
μη. Oπως είπαμε λοι-
πόν επαγγελματικά α-
νήκει στον χώρο της 
κομμωτικής αυτό που 
ίσως ακόμη μπορεί να 
μας διαφεύγει είναι ό-
τι τον αγαπάει πάρα 
πολύ ο χώρος του α-
φού σε κάθε διαγωνι-
σμό σχεδόν όπως όλα 
δείχνουν τα βραβεία 
του «έρχονται» το έ-
να μετά το άλλο. Aν 
και ο ίδιος φαίνεται να 
είναι φειδωλός σε ό-
τι αφορά τα προσωπι-
κά του,είναι χαζομπα-
μπάς πράγμα που το 
μαρτυρά ο ίδιος μέσω 
τον social media.

Το κορίτσι του Open 

είναι λόγος για να 

ξαναδείς τηλεόραση

Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική 
τηλεόραση δεν σου δίνει πολ-
λές αφορμές για να την παρα-
κολουθήσεις.
Εκτός αν παρακολουθείς Open 
και δη τα δελτία καιρού του.
Και να θες τότε, δύσκολα θα 
καταφέρεις να ξεκολλήσεις 
από τον δέκτη σου.
Η Πάττυ Σπηλιωτοπούλου, 
περί ης ο λόγος είναι όμορφη, 
έξυπνη και εξαιρετική στη 
δουλειά της.

Άκης Πετρετζίκης: 

Ερωτευμένος ξανά ο 

σεφ;

Ο γνωστός και επιτυχημένος 
Έλληνας σεφ, όπως όλα δεί-
χνουν είναι και πάλι ερωτευ-
μένος! Τις τελευταίες ημέρες 
κάνουν τον γύρο του διαδι-
κτύου δημοσιεύματα που τον 
θέλουν να είναι ερωτευμένος 
με μια μελαχρινή καλλονή, η 
οποία ονομάζεται Μιρένια 
Παπαδιονυσίου.

Πολλά κορίτσια απορρίφθη-
καν στις auditions του GNTM, 
ωστόσο η φήμη που απέκτη-
σαν εκτόξευσε τον αριθμό 
των followers τους.
Μία εξ’ αυτών και η Αναστα-
σία Βοσκανίδου, το κορίτσι 
που απορρίφθηκε με συνο-
πτικές διαδικασίες από την 
κριτική επιτροπή, λόγω των 
πλαστικών επεμβάσεων στις 
οποίες είχε υποβάλλει τον 
εαυτό της. 

Ένας Κομμωτής σωστό 
«μοντέλο»…

Με αβυσσαλέο ντεκολτέ 
σε πισίνα ξενοδοχείου της 
Μυκόνου

Από το GNTM 

γυμvή στο 

Instagram

Δ
εν έκρυψε και πολλά η εντυπωσιακή 
τραγουδίστρια. 
Η γνωστή τραγουδίστρια Ελευθερία 
Ελευθερίου βρίσκεται στη Νάξο τα 

τελευταία 24ωρα, όπου και απολαμβάνει τις 
καλοκαιρινές διακοπές της.
Η νεαρή καλλονή μάλιστα, φόρεσε το απο-
καλυπτικό της μαγιό φροντίζοντας να μοιρά-
σει απανωτά «εγκεφαλικά» στο ανδρικό κοινό 

μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο 
Instagram.
Η Ελευθερία Ελευθερίου, με τις άψογες ανα-
λογίες και το «καυτό» κορμί της, φόρεσε το 
όμορφο χαμόγελο της και έκανε αμέσως τα 
likes των followers της να πάρουν… φωτιά με 
τις απολαυστικές φωτογραφίες που δημοσί-
ευσε στο προσωπικό της λογαριασμό στο 
Instagram.

Οι νέες αποκαλυπτικές ΦΩΤΟ της 
Ελευθερίας Ελυθερίου… τρελαίνουν 

Τ
ην Μύκονο επέ-
λεξε για να περά-
σει τις καλοκαι-
ρινές διακοπές 

της, η Εύα Μπάση, που 
γνωρίσαμε καλύτερα μέ-
σα από τη συμμετοχή της 
στον δεύτερο κύκλο του 
My style rocks. Η μελα-
χρινή καλλονή μπορεί να 
μην κατάφερε να φτάσει 
στον μεγάλο τελικό του 
παιχνιδιού, αφού απο-
χώρισε λίγο πριν, όμως 
ξεχώρισε τόσο για τις 
στιλιστικές επιλογές της 
όσο και για την έντονη 
προσωπικότητά της. Η 
Εύα Μπάση είχε εκφρά-
σει πολλές φορές δημό-
σια την επιθυμία της να 
ασχοληθεί με την τηλε-
όραση και την παρουσί-
αση κάποιας εκπομπής.
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Τ
ο πρώην top model 
βρέθηκε στην χώρα 
μας και όπως φαί-
νεται ήταν η αφετη-

ρία της για τις καλοκαιρινές 
διακοπές της. Απόλαυσε τον 
ήλιο, την θάλασσά και φυ-
σικά την μαγευτικά θέα από 
το ξενοδοχείο που διέμενε. 
Η ίδια ήταν τόσο ενθουσια-
σμένη από τα όμορφα μέρη 
του νησιού που δεν σταμά-
τησε να ανεβάζει φωτογρα-
φίες στο Instagram. Μάλιστα 
επέλεξε να κάνει ηλιοθερα-
πεία topless και να μοιραστεί 
αυτή την στιγμή με τους εκα-
τομμύρια followers της που 
αμέσως αντέδρασαν αφήνο-
ντάς της μόνο κολακευτικά 
σχόλια. Η Ambrosio αποχαι-
ρέτησε την όμορφη Σαντορί-
νη καθώς ο επόμενος προο-
ρισμός της ήταν η Ιταλία όπου 
έφτασε με τα παιδιά της.

Ο 
ηθοποιός με-
τά τον χωρισμό 
του από την 
Jennifer Aniston 

αποφάσισε να κάνει αλλα-
γές στη ζωή του. Έτσι, πριν 
λίγες μέρες, πόζαρε με 
την αγαπημένη του σκυλί-
τσα την Κούμα και ενημέ-
ρωσε τους διαδικτυακούς 
του φίλους για το νέο του 
επαγγελματικό εγχείρημα. 
Οι followers του δεν άργη-
σαν να γράψουν τις ευχές 
τους για το μαγαζί που α-
νοίγει.

Ο Justin Theroux έχει αδυ-
ναμία στην σκυλίτσα του, 
αλλά και στα ζώα γενικά 
και το δείχνει μέσα από 
το Instagram του, αφού 
συχνά ταξιδεύει σε διάφο-
ρες πόλεις προκειμένου να 
βοηθήσει ζωάκια που το 
έχουν ανάγκη.

Justin Theroux: Μετά τον χωρισμό του 
από την Aniston ανοίγει … μπαρ 

Σ
τη γειτονική Ι-
ταλία βρίσκεται 
τις τελευταίες η-
μέρες η Nicole 

Scherzinger! Η γνωστή 
τραγουδίστρια απολαμ-
βάνει τις καλοκαιρινές της 
διακοπές στο κοσμοπο-
λίτικο Capri παρέα με κα-
λούς φίλους. Φορώντας 
το ροζ μπικίνι της, πόζαρε 
στον φωτογραφικό φακό 
και αναστάτωσε τον ανδρι-
κό πληθυσμό…

H Alessandra Ambrosio 
αποχαιρετά την Σαντορίνη

Μεγάλη μπάλα η κυρία 
Άλβες!

Η 
Τζοάνα Σανθ δυσκόλεψε πο-
λύ τον Ντάνι Άλβες, απέρρι-
ψε δύο προτάσεις γάμου, αλ-
λά είπε ναι στην τρίτη και ό-

πως φαίνεται στις φωτογραφίες, άξιζε 
ο κόπος!
Ο Ντάνι Άλβες παίζει μεγάλη μπάλα στο 
γήπεδο. Όλα κι όλα! Ωστόσο είναι μεγά-
λος… μπαλαδόρος κι εκτός γηπέδου 

και μάλιστα… ίδρωσε για να πάρει μία 
συγκεκριμένη νίκη!
Ο Βραζιλιάνος πολιόρκησε στενά το 
25χρονο μοντέλο Τζοάνα Σανθ και 
μπορεί δύο φορές να βρήκε… δοκάρι, 
αφού η Ισπανή απάντησε δύο φορές 
αρνητικά στην πρόταση γάμου που της 
είχε κάνει ο Άλβες, πριν απαντήσει –την 
τρίτη εν τέλει- θετικά!

Στα 40 της χρόνια εντυπωσιάζει με το 
καλλίγραμμο κορμί της
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Στην Ελλάδα ζούμε, την χώρα με το ένα 
εκατομμύριο νησάκια για να κάνεις 
σούπερ διακοπές. Δεν μας είναι άγνωστο 
κόνσεπτ το να μιλάμε για νησιά και να 
προτείνουμε παραλίες, αξιοθέατα και 
πράγματα να κάνεις. Υπάρχουν, όμως, 
μερικά νησιά που ξεφεύγουν από το 
ραντάρ. Ή ίσως εμείς τα ξεχνάμε. Και είναι 
αδικία, επειδή υπάρχουν κάτι νησιά όπως 
η Λήμνος που έχουν τόση ομορφιά να 
προσφέρουν, τόσο ωραία πράγματα να 
δεις.

Α
λήθεια, πότε ήταν η τελευταία φορά που 
κάποιος σου πρότεινε να πας στην Λή-
μνο. Αναλαμβάνουμε κι εμείς την ευθύ-
νη—πέρασε σχεδόν μια δεκαετία από 

την τελευταία φορά που μιλήσαμε γι’ αυτήν. Και 
τώρα ήρθε η ώρα να επανορθώσουμε. Ώρα να σε 
πείσουμε να πας Λήμνο.

Με λίγα λόγια…
…η Λήμνος είναι ιδανικός προορισμός αν σου 
αρέσουν αυτά τα τρία πράγματα: η φύση, η ηρε-
μία και η αρχαιολογία. Με τα πρώτα δύο είμα-
στε σίγουροι ότι δελεάσαμε ήδη αρκετό κόσμο, 
ελπίζουμε και η αρχαιολογία να έχει τους φανα-
τικούς της (εμείς καιγόμαστε). Είναι ένα ακριτικό 
νησί, που στο μυαλό του περισσότερου κόσμου 
μεταφράζεται ως “πού να τρέχω τώρα εκεί”, αλλά 
τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες για… 
rebranding, δίνοντας έμφαση στην ταυτότητα του 
νησιού ως αρχαιολογικού και φυσιολατρικού 
προορισμού.

Αρχικά, τα κακά νέα
Ναι, υπάρχουν κακά νέα. Αυτά είναι ότι από Πει-
ραιά θα δυσκολευτείς να βρεις πλοίο, μιας και οι 
γραμμές είναι λίγο ιδιόρρυθμες, από και προς, 
και με τις τιμές να αγγίζουν τα 60€ one-way. Από 
Λαύριο, όμως, η τιμή πέφτει στα 31,5€ (one-way) 
και τα δρομολόγια είναι σαφέστατα συχνότερα.  
Η διαδρομή, όμως, μπορεί να κρατήσει μέχρι και 
δέκα ώρες, συνεπώς αν δεν το ‘χεις να κάθεσαι 
τόσο πολύ σε ένα πλοίο, θα σου προτείνουμε να 
κινηθείς αεροπορικώς. Με την Aegean, φτάνεις 
στο πι και φι, και με τιμές… Πειραιά, τουλάχιστον 
από τον Δεκαπενταύγουστο και μετά που αρχίζει 
να χαλαρώνει λίγο η φάση. Και είναι και ότι θα γλυ-
τώσεις εννιά ώρες ταξιδιού.

Έφυγαν τα κακά, πάμε να δούμε αξιο-
θέατα(ρες) τώρα
Η Λήμνος είναι ένα από τα λίγα (ή και το μόνο, σύμ-
φωνα με τον Lonely Planet) νησιά της Ελλάδας που 
μπορείς να αντικρίσεις την νησιωτική ζωή ανέγγι-
χτη από τον τουρισμό. Που σημαίνει ότι εδώ δεν 
θα βρεις πολλά από τα γνωστά και μη εξαιρετέα 
ατοπήματα (κάθε είδους—από οικονομικά μέχρι 
αισθητικά) που μας έχουν συνηθίσει τα τουριστικά 
νησιά. Αυτό ακόμα σημαίνει ότι και στα αξιοθέ-
ατα του νησιού, η κατάσταση ποτέ δεν είναι ανυ-
πόφορη, η φασαρία είναι άγνωστο κόνσεπτ και 
μπορείς να τα απολαύσεις όλα στους δικούς σου 
ρυθμούς.
Θα μείνουμε στην Μύρινα, την πρωτεύουσα του 
νησιού, που αποτελεί εξαιρετικό ορμητήριο για 
να εξερευνήσουμε χωριά και αρχαιολογικούς 
χώρους και παραλίες και μία κυριολεκτική έρημο. 
Αν το μαθαίνεις από εμάς πρώτη φορά, η Λήμνος 
έχει δική της έρημο. Περίμενε, θα φτάσουμε κι 
εκεί.

Το Κάστρο
Με το που πατήσεις πόδι στο νησί, σε καλωσο-
ρίζει το Κάστρο της Μύρινας, που έχει περάσει 
από αρκετά χέρια, έχει υποστεί φθορές και έχει 
σταματήσει οχτρούς—μην ξεχνάμε ότι η θέση της 
Λήμνου είναι μεγάλης στρατηγικής σημασίας. Χτί-
στηκε στην τωρινή του μορφή το 1207, από τον 

Ενετό Φιλόκαλο Ναβιγκαγιόζο. Το Κάστρο είναι 
επισκέψιμο, και έχει κι ένα μεγάλο μπόνους: ελά-
φια ελεύθερα να βόσκουν μέσα, που αν είσαι 
τυχερός θα τα συναντήσεις. Το βράδυ, πάλι, αν 
κοιτάξεις το φωτισμένο κάστρο από μακριά, φαί-
νεται σαν να αιωρείται, και αν πιστεύεις ότι δεν 
ψοφάμε για τέτοια οπτικά εφέ, κάνεις λάθος.

Η Παναγιά η Κακαβιώτισσα
Βρίσκεται στο χωριό Ζεματά (περίπου 4 χλμ. 
μακριά από την Μύρινα), και είναι από τα πιο ιδι-
αίτερα, μοναδικά ξωκκλήσια που θα δεις. Χτι-
σμένο μέσα σε μια δυσπρόσιτη σπηλιά, στην 
κορυφή ενός βουνού, είναι η μόνη εκκλησία… 
χωρίς σκεπή. Χρησιμοποιείται μόνο την Τρίτη του 
Πάσχα, όταν μεταφέρεται εκεί η εικόνα της Πανα-
γίας. Η περιοχή, φυσικά, είναι επισκέψιμη (θα 
χρειαστεί κουράγιο, έχει πολύ σκαλοπάτι) και η 
θέα από εκεί είναι συγκλονιστική.

Η Αλυκή
Η Λήμνος έχει μια μεγάλη λιμνοθάλασσα, την 
Αλυκή, και δύο ακόμα μικρότερες λίμνες, την 
Χορταρολίμνη και την Ασπρολίμνη. Πρόκειται για 
προστατευμένους υδροβιότοπους, στους οποί-
ους βρίσκουν σπίτι πολλά σπάνια και απειλού-
μενα είδη. Οι υδροβιότοποι βρίσκονται σε σχεδόν 
ιδανική κατάσταση φυσικότητητας, έχουν αγγι-
χτεί όσο το δυνατόν λιγότερο από άνθρωπο, και 
σίγουρα αξίζουν ένα ταξιδάκι. Επειδή, ξανά, δεν 
είναι και τόσο συχνό να βλέπεις τόσο απείραχτο 
το μεγαλείο της ελληνικής φύσης στα νησιά μας.

Η Αρχαία Ηφαιστεία
Στα βορειοανατολικά του νησιού, υπάρχει ο 
αρχαιολογικός χώρος της Ηφαιστείας, όπως και το 
ρωμαϊκό θέατρο, που την τελευταία δεκαετία λει-
τουργεί κανονικότατα—άρα, ίσως να πετύχεις και 
καμιά παράσταση για το βράδυ. Μέχρι να φτάσεις 
στην Ηφαιστεία και να απολαύσεις το τοπίο, η δια-
δρομή είναι μαγευτική.

Η Σπηλιά του Φιλοκτήτη
Ήφαιστος πριν, Φιλοκτήτης τώρα. Θα προσθέ-
σουμε και την αγάπη στην μυθολογία σαν λόγο 
να επισκεφτείς την Λήμνο, αν η πιο “σκληρή” επι-
στήμη της Αρχαιολογίας δεν σε συγκινεί και τόσο. 
Η σπηλιά είναι πλήρως προσβάσιμη, και είναι 
πανέμορφη.

Οι Αμμοθίνες
Και φτάσαμε στο καλύτερο. Στην κυριολεκτική 
έρημο, που λέγαμε; Ναι, η Λήμνος έχει μια έκταση 
70 στρεμμάτων που καλύπτονται από άμμο. Ο 
λόγος; Οι επιστήμονες μπορούν μόνο να εικάσουν 
πως είτε η περιοχή ήταν παραλία επί παλαιολιθι-
κής εποχής, είτε πως όλη αυτή η άμμος μεταφέρ-
θηκε εδώ με ισχυρούς ανέμους, φαινόμενο εξαι-
ρετικά σπάνιο. Σε κάθε περίπτωση, είναι πανέμορ-
φες και προσφέρονται για ατελείωτες βόλτες—
και έχουν και μικρά κιόσκια πού και πού για μια 
αναγκαία ανάσα. Και μόλις τελειώσεις τις βόλτες 
σου με αέρα Αφρικής, κατεβαίνεις στην παραλία 
Γομάτι και κάνεις το μπάνιο σου.

Α, ναι. Νησί, παραλίες. Δεν τις ξεχνά-
με κι αυτές.
Να τα λέμε όλα, η Λήμνος για τις παραλίες της δεν 
φημίζεται. Αν φημιζόταν, ίσως αυτό το κείμενο 
να μην είχε λόγο ύπαρξης, ίσως η Λήμνος να ήταν 
κι αυτή ένα σούπερ εμπορικό νησί. Τι σημαίνει 
αυτό; Τίποτα απολύτως. Οι παραλίες της Λήμνου 
είναι πολύ ωραίες, αν γουστάρεις χαλάρωση και 
ησυχία.
Η Νεφτίνα, για παράδειγμα, μεταξύ των χωριών 
Κοντοπούλι και Παναγιά, είναι μη οργανωμένη 
(αν και τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν κάτι 
ξαπλώστρες, ευγενική χορηγία της μίας και μονα-
δικής καντίνας). Βρίσκεται, επίσης, κοντά στην 
σπηλιά του Φιλοκτήτη, έχει ψιλή άμμο και είναι 
τόσο, μα τόσο ήσυχη.
Επίσης σχετικά κοντά στην Παναγιά (στα 4 χλμ.) 
υπάρχει η παραλία Ζεματάς, που είναι μία κού-
κλα. Ήρεμα, καθαρά νερά, δέντρα σχεδόν μέχρι 
εκεί που σκάει το κύμα και χωρίς βάθος. Κούκλα 
είπαμε, συνεπώς εδώ παίζει και beach bar, και 
οργάνωση και τα πάντα όλα. Αλλά και πάλι, είναι 
μεγάλη σε μήκος, άρα όλο και κάπου θα βρεις κι 
εδώ μία γωνιά να στήσεις την δική σου ομπρέλα.
Το Γομάτι, τέλος, που βρίσκεται κοντά στους αμμό-
λοφους, είναι ήσυχο, γραφικό όσο δεν πάει, και 
οργανωμένο για ό,τι μπορεί να χρειαστείς. Συνή-
θως έχει λιγότερο κόσμο από τις άλλες παραλίες, 
και αυτό το καθιστά ιδανικό για ρομαντζοκατα-
στάσεις.
Γενικά, η φάση στη Λήμνο είναι “πάω να βρω τον 
εαυτό μου”. Και με τόση υπέροχη ησυχία, πώς 
να μην τον βρεις; Πρόσεχε, όμως, μην τον αφή-
σεις εκεί.

Λήμνος: βρες τον εαυτό σου...
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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

Νηστίσιμο 
σάμαλι

Άρωμα Κουζίνας
ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΑ

ΥΛΙΚΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
 ª Βάζουμε όλα τα υλικά σε μπολ,τα ανακατεύουμε καλά,το σκεπάζουμε με μεμβρά-

νη,και το αφήνουμε 4 ώρες ώστε να φουσκώσει το σιμιγδάλι.
 ª Μετα βάζουμε στη φωτιά να βράσει για 5 λεπτά.Έπειτα προσθέτουμε την γλυκόζη 

και βράζουμε ακόμα 2 λεπτά.
 ª Το ταψι το λαδώνουμε με ένα πινέλο και ρίχνουμε μέσα το μείγμα.
 ª Το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 300*η σχάρα του φούρνου στην 

μέση και ψήνουμε για  40 λεπτά.
 ª Συροπιαζουμε το γλυκο.
 ª Κρύο το γλυκό και καυτό το σιρόπι μας.
 ª Ρίχνουμε πάνω σιγά σιγά,περιμένουμε λίγο ώστε να το πίνει.
 ª Οταν τελειώσει το σιρόπι περιμένουμε 15 λεπτά και μετά το χαράζουμε και το δια-

κοσμούμε.

 ª 1 1/2 φλυτζάνι σιμιγδάλι ψιλό
 ª 11/2 φλυτζάνι σιμιγδάλι χοντρό
 ª 1 1/2 φλυτζάνι ζάχαρη
 ª 1 κουταλιά σούπας μπέικιν πάουντερ
 ª 1/2 κουταλιά γλυκού σόδα μαγειρική
 ª 3 φλυτζάνια χυμό πορτοκάλι (1 λίτρο)
 ª 1 κουταλιά σούπας ξύσμα πορτοκα-

λιού
 ª 2 κουταλιές γλυκού μαστίχα Χίου 

σκόνη
 ª 1 κουταλάκι γλυκού κάρδαμο

Σιρόπι
 ª 1 1/2 φλυτζάνι ζάχαρη
 ª 11/2 φλυτζάνι νερό
 ª 1 λεμόνι τον χυμό του
 ª 3 βανίλιες
 ª 2 κουταλιές της σούπας γλυκόζη
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Μια βδομάδα με τά το  γάμο,  η 
γυναίκα ξυπνάει τον άντρα της, πριν 
καλά καλά χαράξει.
- Αγάπη μου, έμαθα τα ευχάριστα νέα 
και σε ξύπνησα άρον άρον να σου τα 
πω. Σε λίγο καιρό θα είμαστε τρεις 
στο σπίτι.
Παρά το άγριο ξύπνημα, ένα τερά-
στιο χαμόγελο ευτυχίας σχηματίζεται 
στο πρόσωπο του άντρα.
- Αλήθεια κούκλα μου; Είσαι σίγουρη 
για το χαρμόσυνο αυτό νέο;
- Ναι, διάβασε το τηλεγράφημα που 
μόλις μου ήρθε:
- «Έρχομαι απόψε με το τρένο των 
δέκα STOP Φιλιά STOP Η μαμά σου 
STOP».

Μια κοπέλα φέρνει σπίτι το φίλο της 
να τον γνωρίσει σ τους γονείς της , 
μια που αποφάσισαν να παντρευ-
τούν .
- Ποια είναι λοιπόν τα σχέδιά σου ; 
ρώτησε ο πατέρας της κοπέλας .
- Έχω πάρει υποτροφία για το Πανε-
πιστήμιο , απάντησε ο νεαρός .
- Υποτροφία .... μμμμμ .... Αξιοθαύ-
μαστο , αλλά πως θα μπορέσεις να 
παράσχεις στην κόρη μου ένα σπίτι 
για να ζήσει όπως έχει συνηθίσει ;
- Θα μελετήσω σκληρά κι έχει ο Θεός 

- Και τι θα κάνεις για να προσφέρεις 
στην κόρη μου το δαχτυλίδι αρραβώ-
νων που της αξίζει ;
- Θα αφοσιωθώ στις σπουδές μου κι 
έχει ο Θεός .
- Και παιδιά ; Πως θα μπορέσεις να 
συντηρήσεις παιδιά ;
- Μην ανησυχείτε κύριε , έχει ο Θεός 
Η όλη συζήτηση συνεχίσ τηκε έτσ ι 
και κάθε φορά που ο πατέρας της 
κοπέλας ρωτούσε κάτι , ο ιδεαλιστής 
γαμπρός επέμενε ότι έχει ο Θεός .
Αργότερα η μητέρα της κοπέλας 
ρώτησε τον άντρα της :
- Πως πήγε η κουβέντα σας ;
- Δεν έχει δουλειά , δεν έχει σχέ-
δια για το μέλλον αλλά τουλάχιστον 
πιστεύει ότι είμαι Θεός .

Ο Κυρ - Κώστας ανακοινώνει στους 
φίλους του μετά από μερικά ουζά-
κια , μεζεδάκια σε ένα ουζερί στην 
Πλάκα , ότι θα πάει με την γυναίκα 
του στην Ρώμη για την 40ή γαμήλια 
επέτειο .
- «Αντε ρε « λέει ένας συνομήλικος 
του « ..,και στην 50στή τι θα κάνεις 
; «
- « Δεν έχω αποφασίσει ακόμη . « 
Λέει ο Κώστας. «
- Ίσως και να πάω πάλι πίσω να την 
φέρω..

FUN

ΚΡΙΟΣ
Θα έχετε μία μεγάλη επιτυχία σε ένα πνευ-
ματικό ή εμπορικό έργο και θα σας ενθου-
σιάσει υπερβολικά, αλλά η συμπεριφορά 
σας δικαιολογείται. Κατακτάτε ένα σημα-
ντικό στόχο, που επιθυμείτε, αλλά και το 
αξίζετε. Μην μένετε όμως αδρανείς γιατί 
θα ζημιωθείτε και δείξτε ότι όλα τα απο-
κτάτε με την αξία σας. Το αποκορύφωμα 
της εποχής είναι ότι η τύχη θα σας ευνοήσει 
και στον οικονομικό τομέα. 

ΤΑΥΡΟΣ
Επωφεληθείτε από τις ευκαιρίες που θα σας 
δοθούν για να ξεκουραστείτε. Σας χρειάζε-
ται ηρεμία για να μπορέσετε να συνεχίσετε 
στον ίδιο ρυθμό που ζείτε. Αποφύγετε δια-
φωνίες σχετικά με την εργασία σας ή ένα 
νομικό θέμα. Προσέξτε πολύ τους όρους 
μιας συνεργασίας ή συμφωνίας και μην 
είστε αφηρημένοι. Τα οικονομικά σας θα 
παρουσιάσουν μια μικρή άνοδο που θα 
είναι αρκετά ικανοποιητική.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Την περίοδο αυτή που διανύουμε θα αντι-
μετωπίσετε δυσκολίες στον να γίνετε κατα-
νοητοί. Προβλέπονται παρεξηγήσεις και 
κλίμα ασυνεννοησίας με τους συναδέλ-
φους και τους εργοδότες σας. Για αυτό καλό 
θα είναι να προτιμήσετε να διεκπεραιώσετε 
μόνοι σας τα καθήκοντά σας αντί να 
εργαστείτε ομαδικά. Θα υπάρ-
ξουν στιγμές που ίσως θεω-
ρήσετε ότι αδυνατείτε να 
καλύψετε τις ανάγκες 
σας, όμως θυμηθείτε 
ότι όλα είναι παροδικά.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Έχετε βαρεθεί τη ζωή 
σας!! Τα ίδια και τα ίδια. 
Κάπου μπερδευτήκατε, 
κάπου παρασυρθήκατε 
από τη ρουτίνα της καθημε-
ρινότητας και τις ευθύνες! Χρειά-
ζεστε επειγόντως νέα ερεθίσματα! Βγείτε 
έξω, διασκεδάστε, ανοίξτε τον κοινωνικό 
σας περίγυρο. Κάντε καλή εντύπωση σε 
ορισμένα άτομα, γιατί κάποια στιγμή στο 
μέλλον η γνώμη τους θα είναι καθοριστική 
για την εξέλιξή σας.

ΛΕΩΝ
Η ανάγκη σας για επαγγελματική και κοινω-
νική καταξίωση είναι μεγάλη. Όμως αυτός 
ο αγώνας όταν γίνεται με υπερβολή είναι 
πολύ πιθανό να δημιουργεί συγκρούσεις και 
μάλιστα με κοντινά σας άτομα. Ευτυχώς κάτι 
σώζετε την τελευταία στιγμή. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Οι έμμονες ιδέες σας θα σας βάλουν σε 
πειρασμό και θα ωθήσουν σε ακρότη-
τες. Ηρεμήστε και προσέξτε την κάθε σας 
κίνηση για να μη βγείτε ζημιωμένοι. Οι 
περιπέτειες δεν οδηγούν πουθενά και τα 
λάθη σας εκθέτουν. Υπολογίστε σε αυτά 
που σκοπεύετε να κάνετε σε όλους τους 
τομείς και μην εκνευρίζεστε εάν οι υποθέ-
σεις σας δεν κυλούν τόσο γρήγορα όπως 
θα επιθυμούσατε.

ΖΥΓΟΣ
Είναι πιθανό… μα πολύ πιθανό η προσω-
πική σας ζωή να αποκτήσει πολύ περισ-
σότερο σασπένς και όσο και αν δεν σας 
αρέσουν «τα ξαφνικά» μάλλον θα πρέπει 
να αρχίσετε να ζείτε με αυτή την ιδέα!!! 
Το καλό είναι ότι τώρα ξέρετε ακριβώς τι 
θέλετε γενικώς από τη ζωή σας και μάλιστα 
είστε διατεθειμένοι να το επιδιώξετε. Προ-
σοχή όμως… οι φίλοι πρέπει να παραμεί-
νουν φίλοι!! 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Συνεχίστε τις προσπάθειες που κάνετε αυτή 
την περίοδο και θα δείτε ότι οι κόποι σας 
δεν θα πάνε χαμένοι, αφού θα καταφέρετε 
να βρείτε λύσεις που θα είναι ικανοποιητι-
κές για όλους. Κάποιες αλλαγές στη ζωή σας 
είναι απαραίτητες, όμως μην αφήσετε την 
πίεση που νιώθετε από όλους γύρω σας, να 
αποφασίσει για εσάς.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Οι καιροί είναι δύσκολοι. Δεν θα πρέπει να 
πανικοβληθείτε. Απλώς πρέπει να κάνετε 
υπομονή και να δείξετε αυτοσυγκράτηση, 
έτσι ώστε οι συνέπειες να είναι όσο το 
δυνατόν πιο ανώδυνες. Έτσι κι αλλιώς έχετε 
όλες τις δυνατότητες να ανταπεξέρχεστε στις 
κρίσεις. Αφήστε τα πράγματα να κυλήσουν 
ήρεμα απλώς προσφέροντας τις υπηρεσίες 

σας όπου και όταν σας ζητηθούν.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Θα είστε αποτελεσματικοί 

και παραγωγικοί μόνο 
αν παραμείνετε σταθε-
ροί στις απόψεις σας. 
Σκεφθείτε ξανά και 
ξανά τις υποχρεώσεις 
που έχετε και υπερα-

σπιστείτε τα δικαιώματά 
σας με πάθος. Αλλάξτε 

περιβάλλον και βρεθείτε 
με καινούριους ανθρώπους 

για να νιώσετε καλύτερα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Τα ζητήματα που θα σας απασχολήσουν 
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κατά 
βάση είναι γνώριμα και έτσι δεν έχετε να 
εμπλακείτε σε καινούριες περιπέτειες. 
Ωστόσο το αποτέλεσμα των δραστηριο-
τήτων σας προβλέπεται αισιόδοξο, καθώς 
αυτό που θα σας βοηθήσει είναι η καλή 
προς τα έξω εικόνα σας. Πρέπει όμως να 
ξεχάσετε την αυστηρή κριτική που συνήθως 
κάνετε σε όλους, ώστε να αφήσετε να σας 
πλησιάσουν άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να 
σας βοηθήσουν να διευρύνετε τους κοινω-
νικούς και επαγγελματικούς ορίζοντές σας.

ΙΧΘΕΙΣ
Αυτή την εποχή ενδέχεται να ανήκετε σε 
αυτούς που ταλαιπωρούνται εξαιτίας 
κάποιων οικονομικών εκκρεμοτήτων. 
Όμως θα πρέπει να ξέρετε ότι ότι έγινε 
έγινε. Για αυτό καλό θα ήταν να μην χρη-
σιμοποιήσετε διαφορετικούς τρόπους, 
προκειμένου να διατηρήσετε τα πράγ-
ματα όπως εσείς θα επιθυμούσατε, καθώς 
έχουν πάρει το δρόμο τους. 

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Κεραμικά έργα τέχνης, 
συλλεκτικά σκεύη, εικαστικά 
κοσμήματα και χειροποίητα 
χρηστικά υφάσματα στην 
αίθουσα τέχνης «Έγινα 
Αίγινα»

Σ
υνεχίζοντας τον θεσμό της 
εαρινής οργανικής συνο-
μιλίας μεταξύ επιλεγμένων 
δημιουργών, η Αίθουσα 

Τέχνης «ΕΓΙΝΑ ΑΙΓΙΝΑ» παρουσι-
άζει την ενότητα «BLANC & BLEU» 
με εικαστικά έργα και αντικείμε-
να τέχνης της Μαρίας Γέρουλα, της 
Μάρως Κορνηλάκη και της Μαρίας 
Παπανικολάου.
Τα πρωτότυπα αντικείμενα των 
τριών ταλαντούχων δημιουργών, 
κεραμικά έργα τέχνης και συλλε-
κτικά σκεύη, εικαστικά κοσμή-
ματα και χειροποίητα χρηστικά 
υφάσματα, εστιάζοντας στο ελλη-
νικό λευκό και στο καθαρό μπλε 
ως συμπληρωματικό του θερινό 
χρώμα, υλοποιήθηκαν ειδικά για 
την έκθεση.
Αντλώντας την πρώτη ύλη τους 
από τα διαχρονικά συστατικά του 
ελληνικού θερινού τοπίου, οι τρεις 
σχεδιάστριες συναντούνται κάτω 
από το αιγινήτικο φως, δημιουρ-
γώντας και προτείνοντας τα ελάχι-
στα απαραίτητα.
Η Μαρία Γέρουλα, με έδρα την 
Αθήνα, έχοντας ιδρύσει την επι-

τυχημένη σχεδιαστική ταυτότητα 
MY και χρησιμοποιώντας απο-
κλειστικά ελληνικά υφάσματα και 
φυσικές πρώτες ύλες, δημιουργεί 
εντυπωσιακές συλλογές ενδυμά-
των και αξεσουάρ ένδυσης καθη-
μερινής χρήσης. Οι υφασμένες 
επιφάνειες των έργων της, συχνά 
κοσμημένες με συμπυκνωμένα 
μηνύματα και ευφυή χρήση ελλη-
νικών λέξεων και εικονιστικών 
συμβόλων που μετατρέπονται σε 
διεθνή σλόγκαν, αποτελούν στην 
πραγματικότητα ένα αυτοτελές 
αλφαβητάριο έκφρασης και συνει-
δητοποίησης.
Η Μάρω Κορνηλάκη, με έδρα 
το Ηράκλε ιο και  πολυε τ έ ς 

πεδίο έρευνας και έκφρασης το 
κόσμημα, σχεδιάζει και υλοποιεί 
πολύτιμα περιδέραια και περικάρ-
πια από πορσελάνη και μέταλλο, 
που συχνά ολοκληρώνονται με 
φυσικές πρώτες ύλες όπως το 
λινάρι. Οι στιλπνές λευκές φόρ-
μες της, συνδυασμένες με μπλε και 
κοραλλί πορσελάνη, τόσο γενναιό-
δωρες στην κλίμακα όσο και οργα-
νικές στον σχεδιασμό τους, μετα-
τρέπονται στα φορέσιμα τολμηρά 
γλυπτά μιας σπάνιας δυναμικής 
έκφρασης.
Η Μαρία Παπανικολάου, με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη, δημιουργεί πρω-
τότυπα κεραμικά εικαστικά έργα 
και χρηστικά αντικείμενα που 

αντλούν έμπνευση από τις καθη-
μερινές οπτικές εμπειρίες μας. 
Εστιάζοντας στην ιδέα μιας αναπά-
ντεχης μεταμόρφωσης και εμπνε-
όμενη στην ενότητα αυτή από την 
ανεξίτηλη εικόνα του τενεκεδένιου 
δοχείου μετασκευασμένου σε γλά-
στρα στις νησιωτικές αυλές, προ-
τείνει εντυπωσιακά λευκά σκεύη 
με χρυσές και γαλανές λεπτομέ-
ρειες, ενώ τα εύθραυστα μικρο-
γραφικά κοπάδια των τρισδιάστα-
των κατσικιών της επίσης ζωγρα-
φισμένα αποκλειστικά με λευκό 
και με μπλε χρώμα, συμπληρώ-
νουν την αυτοτελή ύπαρξη ενός 
παράλληλου φαντασιακού σύμπα-
ντος.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μ
νημειακά κτήρια, κλειστοί κερα-
μικοί κλίβανοι και εντυπωσιακές 
περιμετρικές τάφροι είναι ανάμε-
σα στα ευρήματα της 10ης ανα-

σκαφικής περιόδου στην Κουτρουλού Μαγού-
λας, στο πλαίσιο του προγράμματος της Αρχαι-
ολογίας και Αρχαιολογικής Εθνογραφίας
Από τα ευρήματα διακρίνεται η ολοκλήρωση 
της αποκάλυψης εντός εντυπωσιακού κτηρίου 
της Μέσης Νεολιθικής, που βρέθηκε στο πιο 
υψηλό σημείο του οικισμού.
Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού «οι 
πέτρινοι τοίχοι του έχουν εξωτερικά διαστά-
σεις 9.50Χ8.50 μ. περίπου, καθιστώντας το ένα 
από τα μεγαλύτερα αυτής της εποχής που έχουν 
βρεθεί στον ελλαδικό χώρο. Για τους τοίχους 
του χρησιμοποιήθηκαν πέτρες πάνω από ένα 
μέτρο ύψος, σε αντίθεση με τα άλλα κτήρια του 
οικισμού. Το μεγάλο αυτό, μάλλον κοινοτικό 
και ίσως και μνημειακό για την εποχή κτήριο, 
είχε ακόμη έναν εξωτερικό, εντυπωσιακό τοίχο 
αντιστήριξης. Σε ανώτερο επίπεδο και στον ίδιο 
περίπου χώρο, κτίστηκε αργότερα ένα ακόμη 
κτήριο».
Μέχρι στιγμής, ο ρόλος και η χρήση του είανι 

άγνωστα. Σύμφωνα με το υπουργείο, πιθανή 
θεωρείται η εκδοχή να χρησιμοποιήθηκε για 
πολλά χρόνια, ενώ φαίνεται ότι υπέστη σειρά 
επισκευών και τροποποιήσεων, ενώ σε ορισμέ-
νες φάσεις, στο κτήριο συμβίωναν άνθρωποι 
και οικόσιτα ζώα.
Το εύρημα εντοπίστηκε στον τεχνητό γήλοφο 
της Κουτρουλού Μαγούλας, έκτασης περίπου 

37 στρ. και ύψος 6,6 μ., που βρίσκεται εντός 
των ορίων του χωριού Βαρδαλή, κοντά στο Νέο 
Μοναστήρι Φθιώτιδας. «Ουσιαστικά», διευ-
κρινίζει το ΥΠΠΟΑ, «πρόκειται για οικισμό που 
κατοικήθηκε στη Μέση Νεολιθική (6000-5800 
π.Χ. περίπου), ενώ κατά την Ύστερη Εποχή του 
Χαλκού (15ος-14ος αιων. π.Χ.) και κατά τον 12ο 
αιώνα μ.Χ. χρησιμοποιήθηκε για ταφές».

Μουσικό 
Φεστιβάλ Χίου: 
“Love and 
Diversity” από 2- 
10 Αυγούστου

Μ
ε  π α ρ α μ ύ θ ι α 
για νεράιδες και 
ξωτικά, μια σύγ-
χρονη διαδρα-

στική παράσταση μουσικού 
θεάτρου με άξονα το speed 
dating, και τρεις συναυλίες με 
ευρύ φάσμα ρεπερτορίου, από 
κλασική μουσική και διάσημα 
soundtracks, μέχρι παραδο-
σιακά πολυφωνικά τραγούδια 
αλλά και διασκευές από τη διε-
θνή rock και jazz σκηνή, επι-
στρέφει φέτος το καλοκαίρι 
το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου. 
Τρία ιστορικά κτήματα του 
Κάμπου, το Ρίζικο, το Καρά-
βικο και το κτήμα Σπύρου Στε-
φάνου, το Οθωμανικό σχο-
λείο στο Κάστρο, το Αμφιθέα-
τρο Οινουσσών και ο Αύλειος 
χώρος του Αρχαιολογικού 
Μουσείου θα υποδεχτούν 
πάνω από 50 καλλιτέχνες από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό, 
μουσικούς, ηθοποιούς, σκηνο-
θέτες, επαγγελματίες και ερα-
σιτέχνες, που θα υμνήσουν με 
τον δικό τους τρόπο την αγάπη 
για τη ζωή, την αγάπη για τον 
κόσμο, την αγάπη για τον άλλο, 
την αγάπη για τις τέχνες και τη 
μουσική…
Σε όλες τις εκδηλώσεις η είσο-
δος είναι ελεύθερη.
Το Φεστιβάλ πραγματοποιεί-
ται σε συνεργασία με το Πολι-
τισ τικό Ίδρυμα Allianz, με 
δωρεά του Ιδρύματος Σταύ-
ρος Νιάρχος (ΙΣΝ), σε συνδι-
οργάνωση με την Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου, με την ευγε-
νική υποστήριξη του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, του Ομηρείου Πνευμα-
τικού Κέντρου Δήμου Χίου, 
του Δήμου Χίου, της Πρεσβείας 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρα-
τίας της Γερμανίας στην Αθήνα, 
του Συλλόγου “Φίλοι Οινουσ-
σών”, της Blue Star Ferries, 
της Hellenic Seaways και της 
Aegean Airlines.

«Blanc & Bleu»: Όλο το ελληνικό καλοκαίρι 
σε μία έκθεση τέχνης στην Αίγινα 

Κουτρουλού Μαγούλας: Στο φως εντυπωσιακό 
κτήριο της Μέσης Νεολιθικής εποχής
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Η 
σέντρα βρήκε τον Ολυμπιακό να επιτίθεται κα-
τά βούληση και τη Βικτόρια να περιμένει, συ-
ντεταγμένα μεν, υπό κακές συνθήκες δε, την… 
καταιγίδα να περάσει! Ήδη στο 2’ οι γηπεδού-

χοι πρόλαβαν να καταγράψουν δοκάρι, με το κόρνερ του 
Βαλμπουενά να βρίσκει στο κεφάλι του Μπράμπετς και 
στην πλάτη του Γκιλιέρμε, προκαλώντας το πρώτο «αχ» 
στις κερκίδες.
Η συνέχεια ως το 10’ ήταν εξίσου «εκρηκτική». Γκερέρο 
(7’), Ποντένσε (8’), Βαλμπουενά (8’) και Μασούρας (9’) 
είχαν τις στιγμές τους, με τον Χλούσεκ να περνάει δύσκο-
λες στιγμές στο ντουμπλάρισμα του Γάλλου και του Πορτο-
γάλου των «ερυθρόλευκων», τον Γκιλιέρμε να… σκουπί-
ζει το κέντρο πίσω από τη σέντρα και τον Μπουχαλάκη να 
περνάει συνεχώς κάθετα τη μπάλα μπροστά.
Ωστόσο το γκολ δεν ήρθε και αυτονόητα, λόγω της εποχής, 
αλλά και της ζέστης, επήλθε κόπωση και αναπόφευκτα 
οπισθοχώρηση. Η Πλζεν προσπάθησε να χρησιμο-
ποιήσει τον χρόνο με το μέρος της, αργώντας 
έξυπνα στις εκτελέσεις ελεύθερων, άουτ, 
φάουλ, καθώς ο Σεμέδο και ο Μεριά τους 
έβγαλαν εκτός μεγάλης περιοχής ακόμα 
και στο διάστημα που ο Ολυμπιακός δεν 
πραγματοποιούσε επιθέσεις κατά κύματα, 
όπως στο ξεκίνημα.
Στο 25’ καταγράφηκε η πρώτη καλή φάση 
των Τσέχων στο παιχνίδι, με τον Κόπιτς να σου-
τάρει και να κερδίζει κόρνερ που πέρασε ανεκ-
μετάλλευτο. Αυτή ήταν και η πρώτη εικόνα της εξέλιξης 
του αγώνα, σε περίπτωση που κάτι πήγαινε λάθος, αφού 
η συντριπτική κατοχή της μπάλας (62%) είχε χαρίσει τον 
έλεγχο του ρυθμού τους Πειραιώτες.
Περίπου σ’ εκείνο το χρονικό σημείο, Ποντένσε και 
Μασούρας άλλαξαν πλευρές, αφού ξανά ο Έλληνας εξτρέμ 
«χάθηκε» στα αριστερά. Εντούτοις αυτό δεν αρκούσε για 
να «επαναφορτίσει» τον Ολυμπιακό, δεδομένου ότι ο Βαλ-
μπουενά φάνηκε να χάνει ενέργεια, ενώ ο Γκερέρο δεν 
«πατούσε» καλά εξαρχής.
Ως το φινάλε του πρώτου μέρους, ο Βαλμπουενά (34’), ο 
Ποντένσε (41’) και ο Μασούρας (45’) απείλησαν με σουτ, 
αναγκάζοντας τον Χρούτσκα σε καλές αποκρούσεις. 
Πάντως ως το σφύριγμα του διαιτητή η Βικτόρια είχε επα-
νέλθει στο παιχνίδι, έστω κι αν οι αντεπιθέσεις της σπάνια 
ήταν αποδοτικές.

ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΛΑ… ΓΚΟΛ!
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε στο μοτίβο του πρώτου, με 
τους φιλοξενούμενους να μη μπορούν να πάρουν τη 
μπάλα στα πόδια τους και τον Μπουχαλάκη να κλέβει 

συνέχεια μπάλες, βάζοντας κυρίως από δεξιά τον Ολυμπι-
ακό στην περιοχή.
Η φάση η… καλή ωστόσο δημιουργήθηκε από αριστερά 
στο 51’, έπειτα από κόρνερ που κέρδισε ο Μασούρας, όταν 
είδε τον Χρούτσκα να αποκρούει χαμηλά το δυνατό σουτ 
του. Ο Πέρνιτσα έχασε στην εκτέλεση του Βαλμπουενά τον 
Γκιλιέρμε, που με κεφαλιά στη γωνία άνοιξε το σκορ, προ-
καλώντας το «ξέσπασμα» των οπαδών των Πειραιωτών.
Ο μόνος τρόπος για να ισορροπήσει η ομάδα του Βρμπα 
στο γήπεδο ήταν να κάμψει τη σαφώς υψηλότερη μαχη-
τικότητα που επιδείκνυαν οι παίκτες του Μαρτίνς. Με το 
γκολ του Βραζιλιάνου σ’ αυτή προστέθηκε και η αυτοπε-
ποίθηση που δίνει ένα σκορ πρόκρισης κι έτσι ήταν λογικό 
κι επόμενο τα πράγματα να γίνουν πια απλά.
Ο Γκερέρο στο 62’ δεν κατάφερε να νικήσει τον αντίπαλο 
τερματοφύλακα, στο σουτ στην κίνηση μετά τη σέντρα του 
Τσιμίκα, ενώ στο 65’ ο Μασούρας εκμεταλλεύτηκε τη σύγ-

χυση, αλλά το σουτ του έφυγε λίγο δίπλα από το 
αριστερό δοκάρι.

Η είσοδος του Καμαρά στο γήπεδο αντί του 
καλού, αλλά εξουθενωμένου Βαλμπουενά 
έφερε το 4-3-3 και περισσότερη ενέργεια 
στον άξονα, με τον εξαιρετικό Μπουχα-
λάκη να απελευθερώνεται πλέον εντελώς.
Αυτό δεν άργησε να αποτυπωθεί και 

σε πράξεις. Η αντεπίθεση του 70’, με τον 
Ποντένσε να βγάζει στον Γκερέρο αριστερα και 

τον Ισπανό φορ, που σε όλο το παιχνίδι έκανε το ένα 
λάθος μετά το άλλο, να «αδειάζει» με υπέροχη ντρίμπλα 
τον Πέρνιτσα και να σκοράρει με τη βοήθεια του Χρού-
τσκα που δεν συγκράτησε τη μπάλα, σήμανε τη… λήξη 
του αγώνα.
Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πια σαφές προβάδισμα, ενώ 
οι Τσέχοι δεν φάνηκε πια να πιστεύουν ούτε λίγο πως θα 
μπορούσαν με κάποιον τρόπο να επανέλθουν.
Με δεδομένη την υπεροχή του Ολυμπιακού, το τρίτο γκολ 
έβγαζε απολύτως νόημα, ακόμα κι αν κανείς δεν πρόσεχε 
την ώρα που μπήκε. Στο 74’ ο Μασούρας εκτέλεσε κόρνερ 
από δεξιά, ο Γκιλιέρμε έπιασε την κεφαλιά και από κόντρα 
στον Μπράμπετς ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0.
Τα συνθήματα για τη Μπασάκσεχίρ και τη Κωνσταντινού-
πολη δεν… άργησαν και όλοι πια στο φαληρικό γήπεδο 
είχαν το μυαλό τους στην επόμενη φάση, που αισίως απο-
τελούσε πραγματικότητα. Στο 81’ ο Σεμέδο εκμεταλλεύ-
τηκε την ολική κατάρρευση της Βικτόρια στο γήπεδο για 
να σκοράρει για παρθενική φορά με τα ερυθρόλευκα, 
παίρνοντας το ριμπάουντ από την ασθενή απόκρουση 
του Χρούσκα στο σουτ του Μεριά και διαμορφώνοντας 
το τελικό 4-0.

SPORTSNEWS

Ο ουσιαστικός Ολυμπιακός μετέτρεψε τον... τελικό, σε παράσταση για έναν ρόλο! Έπιασε από το 
λαιμό την Βικτόρια Πλζεν και την... σκόρπισε! Το θριαμβευτικό 4-0 (όλα τα γκολ στο 2ο) στέλνει 
τους Πειραιώτες στον 3ο προκρ. γύρο του Champions League και στην Μπασακσεχίρ! 

Πάρτι θερινής νυκτός! 
Γνωστό το πρόγραμμα και τον τρόπο διεξαγωγής του Κυπέλλου Ελλάδας 
έκανε την Τρίτη η ΕΠΟ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοινώνονται οι ημε-
ρομηνίες των αγωνιστικών του Κυπέλλου Ελλάδας 2019-20. 

1η φάση: 25/08/2019 
Συμμετέχουν οι Κυπελλούχοι των ΕΠΣ 
2η φάση: 01/09/2019 
Συμμετέχουν οι νικήτριες ομάδες της 1ης φάσης 
3η φάση: 14-15/09/2019 
Συμμετέχουν οι νικήτριες ομάδες της 2ης φάσης και οι ομάδες της FL 
4η φάση: 24-25-26/09/2019 
Συμμετέχουν οι νικήτριες ομάδες της 3ης φάσης και οι ομάδες της SL2 
5η φάση 
1η αγωνιστική: 29-30-31/10/2019 
2η αγωνιστική: 03-04-05/12/2019 
Συμμετέχουν οι νικήτριες ομάδες της 4ης φάσης, οι 8 ομάδες της SL από την 6η 
έως την 13η θέση του βαθμολογικού πίνακα περιόδου 2018-2019 και η πρω-
ταθλήτρια ομάδα της FL περιόδου 2018-2019. 
6η φάση 
1η αγωνιστική: 07-08-09/01/2020 
2η αγωνιστική: 14-15-16/01/2020 
Συμμετέχουν οι νικήτριες ομάδες της 5ης φάσης και οι 5 ομάδες της SL από την 
1η έως την 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα περιόδου 2018-2019. 
7η φάση (Προημιτελική) 
1η αγωνιστική: 04-05-06/02/2020 
2η αγωνιστική: 11-12-13/02/2020 
Συμμετέχουν οι νικήτριες ομάδες της 6ης φάσης 
8η φάση (Ημιτελική) 
1η αγωνιστική: 04-05/03/2020 
2η αγωνιστική: 22-23/04/2020 
Συμμετέχουν οι νικήτριες ομάδες της 7ης φάσης 
Τελικός αγώνας 
Σάββατο, 23/05/2020 
Η κλήρωση της 1ης φάσης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Αυγούστου 
2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία της ΕΠΟ».

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το 
πρόγραμμα του Κυπέλλου

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΨΗΦΙΑΚΑ 

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ

ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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αθλητικά

Φ
λέρταρε με την αυτοκτονία, για 
ακόμα μια χρονιά, αλλά τα κα-
τάφερε ο Ατρόμητος! Οι Περι-
στεριώτες είδαν το 2-0 του η-

μιχρόνου, να γίνεται 2-2 και τα χαμόγελα 
πάγωσαν...
Όμως ο Ρισβάνης έδωσε τη λύση, κάνο-
ντας το 3-2 και τελικά ο Ατρόμητος πανη-
γύρισε με τον κόσμο του την πρόκριση 
στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa 
League όπου θα αντιμετωπίσει την 
Λέγκια.

Την καθάρισε σε ένα πεντάλε-
πτο!
Ο Ατρόμητος δεν αντιμετώπισε το παρα-
μικρό πρόβλημα απέναντι στην Ντουνά-
ισκα Στρέντα στο Περιστέρι! Οι ποδο-
σφαιριστές του Γιάννη Αναστασίου μπή-
καν αποφασισμένοι, απείλησαν στο 5’ και 
στο 12’ με τον Μανούσο και εν συνεχεία... 
καθάρισαν την πρόκριση σε ένα πεντά-
λεπτο!
Στο 22’, ο Κατράνης πήρε την μπάλα από 
το κέντρο και με μια τρομερή ατο-
μική ενέργεια έφτασε μέχρι και 
την αντίπαλη περιοχή. Εκεί 
προσποιήθηκε δυο φορές 
στον αμυντικό των Σλοβά-
κων, έφερε την μπάλα στο 
αριστερό και πλάσαρε για 
το 1-0 σημειώνοντας το παρ-
θενικό γκολ της καριέρας του. 
Πέντε λεπτά μετά όλα τέλειω-
σαν!
Ο Μανούσος μπήκε στην περιοχή από τα 
αριστερά, προσποιήθηκε κι ανάγκασε τον 
Όραβετς να τον ανατρέψει, με τον Ιρακινό 
ρέφερι να δείχνει την άσπρη βούλα. Την 
εκτέλεση ανέλαβε ο πρώτος σκόρερ του 
Ατρόμητου στην Ευρώπη κι ευστόχησε 
για το 2-0.
Σε ένα υπέροχο πρώτο ημίχρονο, ο Ατρό-
μητος θα μπορούσε να είχε φτάσει και στο 
3-0! Όμως στο 29’, ο Βέλλιος από κοντά 
πλάσαρε με τον Γέντλιτσκα να σώζει. Στη 
συνέχεια οι Περιστεριώτες απείλησαν 
ακόμα τρεις φορές.
Πρώτα στο 30’ με ένα σουτ του Μανού-
σου να φεύγει άουτ, στη συνέχεια στο 43’ 
με τον Γένλτιτσα να μπλοκάρει το σουτ του 
Βέλλιου και τέλος στο 45+1’, όταν η κεφα-
λιά του Γούτα έφυγε άουτ. Κάπως έτσι 

το 2-0 έμεινε μέχρι το τέλος του πρώτου 
μέρους και οι Περιστεριώτες περίμεναν 
ακόμα 45 λεπτά για να πανηγυρίσουν την 
πρόκριση μαζί με τον κόσμο τους.

Μείωση κι άγχος...
Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με αρκετά 
άσχημο τρόπο για τον Ατρόμητο. Οι Περι-
στεριώτες, είδαν την Ντουνάισκα Στρέ-
ντα να πιέζει ακόμα πιο ασφυκτικά και 
να καταφέρνει να μειώσει στο 54’. Μετά 
από σέντρα από τα αριστερά, ο Γούρας 
δεν έδιωξε καλά, η μπάλα έφτασε στον 
Ραμίρεζ που από κοντά πλάσαρε μειώνο-
ντας σε 2-1.
Η εικόνα του Ατρόμητου ήταν τραγική και 
στη συνέχεια. Όλοι έβλεπαν τους... εφιάλ-
τες του Περιστερίου να επιστρέφουν! Και 
τελικά επέστρεψαν.
Αρχικά στο 55’ ο Βίντα Κ. απείλησε και ο 
Μέγιερι έσωσε, ενώ στο 58’ το πλασέ του 
ίδιου έφυγε λίγο έξω. Στο 60’, ο Μάντσον 
πήρε μια κεφαλιά κι έστειλε την μπάλα 
άουτ, όπως κι αυτή του Όραβετς στο 62’. 

Πέντε λεπτά αργότερα, ο Καχίλα 
απείλησε με μακρινό σουτ, 

πριν η Ντουνάισκα Στρέντα 
φτάσει στην ισοφάριση.
Στο 72’, ο Γούτας έκανε 
νέο λάθος στην άμυνα, 
οι φιλοξενούμενοι έκλε-
ψαν και ο Καχίλα έκανε 

πέναλτι στον Μπλάκμαν. Την 
εκτέλεση ανέλαβε ο Κάλμαρ, 

ο οποίος ευστόχης και... πάγωσε 
το Περιστέρι, μιας και οι Σλοβάκοι πλέον 
θέλανε ένα γκολ για να προκριθούν και ο 
Ατρόμητος έμοιαζε να τα έχει χαμένα!

Ο Ρισβάνης επανέφερε την ηρε-
μία!
Τελικά η λύση στο άγχος που είχε κυρι-
αρχήσει στους γηπεδούχους, ήρθε μέσω 
των δύο αρχηγών τους. Ο Ούμπιδες εκτέ-
λεσε φάουλ, ο Ρισβάνης στο δεύτερο 
δοκάρι έπιασε την κεφαλιά και σκόραρε 
για το 3-2, που πλέον έδινε ηρεμία στους 
Περιστεριώτες...
Δέκα λεπτά αργότερα, το πλασέ του Βίντα 
Μ. μετά από εκτέλεση φάουλ έφυγε άουτ, 
ενώ στο 89’ ο Ρόσα βρήκε τον Νάτσο, ο 
οποίος βρέθηκε απέναντι στον Γέντλι-
τσκα, αλλά πλάσαρε ψηλά άουτ.

Ατρόμητος - Ντουνάισκα Στρέντα 3-2
Έπαιξε με την φωτιά αλλά... πάει 
Βαρσοβία!

Ο Άρης έκανε το μεγάλο διπλό στην 
Κύπρο και με το γκολ-πέναλτι του 
Ντιγκινί νίκησε με 1-0 τη ΑΕΛ Λεμεσού, 
παίρνοντας το εισιτήριο για τον 
3ο προκριματικό γύρο του Europa 
League!

Ο 
Άρης επικράτησε με 0-1 της ΑΕΛ 
Λεμεσού στη Λάρνακα, πήρε την 
πρόκριση στον 3ο προκριματικό 
γύρο του Europa League και μπο-

ρεί να συνεχίζει να ονειρεύεται για διάκριση 
στην Ευρώπη. Ο Νικολάς Ντιγκινί σημείωσε 
το μοναδικό γκολ της συνάντησης για τους 
«κίτρινους» οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν 
πλέον τη Μόλντε. Ο Άρης δεν ήταν το ίδιο κα-
λός συγκριτικά με τον πρώτο αγώνα στη Θεσ-
σαλονίκη, αλλά πήρε αυτό που ήθελε παρό-
τι ήταν επιπόλαιος στην τελική προσπάθεια. 
Το εύστοχο πέναλτι του Γάλλου σε συνδυα-
σμό με την καταλυτική παρουσία του Χουλιάν 
Κουέστα έκαναν τη διαφορά για τους «κίτρι-
νους» οι οποίοι θα βρουν τον δρόμο τους τη 
Μόλντε. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στη Νορ-
βηγία στις 8 Αυγούστου και ο δεύτερος στη 
Θεσσαλονίκη στις 15 Αυγούστου.
Οι γηπεδούχοι απέκτησαν τον απόλυτο 
έλεγχο του αγώνα, έκλεισαν τον Άρη στην 
περιοχή του, έψαξαν την ισοφάριση μέσα 
από τις στημένες φάσεις, αλλά με εξαίρεση τη 
φάση του 37ου λεπτού (σ. σ. ο Τεσέιρα βρέ-
θηκε στην πλάτη της άμυνας μετά από εκτέ-
λεση κόρνερ και παρότι ήταν ανενόχλητος 
σημάδεψε το κάθετο δοκάρι με κεφαλιά), η 
αντίδραση της αμυντικής γραμμής των «κίτρι-
νων» ήταν σωστή και δεν δημιουργήθηκαν 
φάσεις.
 Αντιθέτως, το συγκρότημα του Σάββα Παντε-
λίδη είχε δύο ευκαιρίες. Στο 20ο λεπτό ο Λάρ-
σον επιβεβαίωσε τον προπονητή του (σ.σ. 
είχε πει ότι δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό) καθώς 
στην κόντρα και με απόλυτη ισορροπία παι-
κτών είχε κακή επιλογή, ενώ στο 24’ στο 
πλασέ του Ιντέγε (μετά από σέντρα του Κόρ-
χουτ) ο Γκοντάλ έβαλε την κόντρα και ο Βοζί-
νια με υπερένταση γλίτωσε την ομάδα του.
 Μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, οι γηπεδούχοι 
πίεσαν ακόμη περισσότερο τον Άρη, πάτησαν 
στην έλλειψη καθαρού μυαλού των «κίτρι-
νων» αλλά και στο κακό παιχνίδι των χαφ (με 
εξαίρεση τον Μπάσα) αλλά οι τελευταίοι κρά-
τησαν το 0-1. Το κύριο χαρακτηριστικό των 
τελευταίων 15 λεπτών ήταν τα νεύρα και ο 
Πορτογάλος διαιτητής υποχρεώθηκε να βγά-

λει πολλές κίτρινες κάρτες.

 Επιπόλαιος ο Άρης, δεν «τελείω-
σε» το παιχνίδι
 Η ΑΕΛ Λεμεσού αναγκάστηκε να ανεβάσει τις 
γραμμές της στο ξεκίνημα του δευτέρου ημι-
χρόνου και το συγκεκριμένο γεγονός έδωσε 
χώρους στον Άρη. Μόνο που η ομάδα του 
Σάββα Παντελίδης δεν τους εκμεταλλεύτηκε. 
Γιατί είχε πολλές ευκαιρίες να χτυπήσει στην 
«κόντρα», όχι όμως και το καθαρό μυαλό 
για να τις αξιοποιήσει. Εξαίρεση αποτέλεσε 
η φάση του 52ου λεπτού όπου ο Ιντέγε (μετά 
από μπαλιά 40 μέτρων του Σούντγκρεν) σού-
ταρε από το ύψος της περιοχής αλλά ο Βοζί-
νια απομάκρυνε. Ο ίδιος παίκτης είχε κάκι-
στο τελείωσε στο 54’, ενώ στο 56’ και μετά 
από σέντρα του Κόρχουτ ο Ντιγκινί δεν πρό-
λαβε, ο Ιντέγε είδε τον Βοζίνια να την απο-
μακρύνει μπροστά του, ενώ ο Φετφατζίδης 
έγινε κάτοχος της μπάλας αλλά είχε κακή 
απόφαση. Ομοίως και στο 66ο λεπτό όπου 
ο ίδιος παίκτης δεν επωφελήθηκε λάθος του 
Βοζίνια. 
Για την ΑΕΛ Λεμεσού, ο Ντούσαν Κέρκεζ ανα-
γκάστηκε να ρισκάρει νωρίς. Πέρα από τις 
αλλαγές σε επίπεδο προσώπων, προσπά-
θησε να κλείσει τον Άρη στην περιοχή του, 
επένδυσε και πάλι στις στημένες φάσεις, 
αλλά είδε δύο φορές (στο 65ο και 69ο λεπτό) 
τον Κουέστα να κρατάει το μηδέν για τον 
Άρη. Γενικώς, η πρωτοβουλία των κινήσεων, 
δεν την οδήγησε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Ο Άρης παρέμεινε δυσλειτουργικός αλλά 
και… καθόλου έξυπνος στην αξιοποίηση 
των χώρων που του έδωσαν οι γηπεδούχοι. 
Θέλοντας να λύσει αυτό το πρόβλημα, ο Σάβ-
βας Παντελίδης έριξε στο παιχνίδι τον Μάρ-
τιν Τόνσο και στη συνέχεια για να κάνει πιο 
αποτελεσματική την ομάδα του, χρησιμο-
ποίησε 3ο αμυντικό χαφ (σ. σ. Λούκας). Ο 
Βραζιλιάνος απείλησε στο 74’ αλλά η μπάλα 
πέρασε παράλληλα της εστίας στο σουτ που 
επιχείρησε από πλάγια θέση. Τέσσερα λεπτά 
αργότερα ο Ματίγια εκτέλεσε φάουλ, αλλά 
η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το αριστερό 
κάθετο δοκάρι της εστίας του Βοζίνια.
 Το τελευταίο 15πτο ήταν πιο ήρεμο για τον 
Άρη καθώς οι γηπεδούχοι δεν είχαν αποθέ-
ματα ενέργειας αλλά και τρόπο διάσπασης 
της πολυπρόσωπης αμυντικής γραμμής των 
«κίτρινων». Η σπουδαιότερη ευκαιρία για την 
ΑΕΛ ήρθε στο 81ο λεπτό ότι ο Κάμπος κέρ-
δισε την κεφαλιά από το ύψος της περιοχής 
αλλά και πάλι ο Κουέστα απομάκρυνε.

Αρειανάρα, πρόκριση και... δεν 
είμαι καλά!
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Η Super League 2 θα προσφύγει 
στο Διαιτητικό Δικαστήριο για να 
ανατρέψει την -οριακή και κατά του 
δεδικασμένου- απόφαση της ΕΕ της 
ΕΠΟ.

Η 
Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ συ-
νεδρίασε την Τετάρτη (31/07) και 
μεταξύ άλλων αποφάσισε σχετικά 
με τα κριτήρια υποβιβασμού των 

ομάδων μεταξύ των κατηγοριών.
Με ψήφους 9-8 αποφασίστηκε ο 14ος της 
βαθμολογίας θα υποβιβάζεται απ’ ευθείας 
στη Super League 2, ενώ ο προτελευταίος, 
ο 13ος δηλαδή της βαθμολογίας, θα οδηγεί-
ται σε μπαράζ με τον 2ο της Super League 2.
Αυτό ήταν αντίθετο στην πρόταση της δεύ-
τερης τη τάξει κατηγορίας, να μην υπάρ-
χουν μπαράζ και να προβιβάζονται απευ-
θείας δυο ομάδες, όπως επίσης και να υπο-
βιβάζονται αντίστοιχα απευθείας δυο ομά-
δες. Πλέον η διοργανώτρια αρχή της Super 
League 2 αναμένεται να προσφύγει στο 
Διαιτητικό Δικαστήριο.
Ο πρόεδρος της FL Λ.Λεουτσάκος με 
δήλωσή του στη «Δίκη» τόνισε: «Θα εξα-
ντλήσουμε κάθε ένδικο μέσο. Άλλωστε η 
περυσινή απόφαση του ανώτατου πειθαρ-
χικού οργάνου της ΕΠΟ μας δίνει αυτό το 
δικαίωμα στον μέγιστο βαθμό».

Κοντά στη Κέρκυρα ο Βόκολος
Κοντά σε οριστική συμφωνία με την Κέρ-
κυρα βρίσκεται ο Λεωνίδας Βόκολος. Ο 
παλαίμαχος αμυντικός, είχε ραντεβού με τον 
μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ, Λάμπρο Γωργακό-
πουλο και φαίνεται πως οι δύο άντρες έδω-
σαν τα χέρια.
Μάλιστα, μαζί του ήταν και ο Ανδρέας Μπο-
νόβας ο οποίος αν τα βρει με την διοίκηση, 
θα αναλάβει θέση τεχνικού διευθυντή στο 
σύλλογο. Βέβαια η Κέρκυρα χρειάζεται 
σημαντική ενίσχυση, μιας και τους τελευταί-
ους μήνες υπάρχει εικόνα... διάλυσης στην 
Κερκυραϊκή ΠΑΕ με τους περισσότερους 
ποδοσφαιριστές να έχουν αποχωρήσει από 
την ομάδα.

Λεβαδειακός: Ανακοίνωσε το 
«μπαμ» με Φακούντο Καστιγιόν
Τον Φακούντο Καστιγιόν αλλά και τον Γκα-
μπριέλ Σανάμπρια ανκοίνωσε ο Λεβαδει-
ακός.
Οι Βοιωτοί θέλουν να επιστρέψουν στη 
Super League 1 και βάσει αυτού του σκοπού 

γίνονται οι κινήσεις τους.
Οι τελευταίες κινήσεις που ανακοίνωσαν 
είναι αυτές των Σανάμπρια και Καστιγιόν.
Ο 32χρονος επιθετικός ξεκίνηξσε την 
καριέρα του στην Ροζάριο, έπαιξε σε Ολί-
μπο, Γοδόι, Ρασινγκ, Μπάνφιλντ, Χιμνάσια 
Λα Πλάτα, Γετάφε, Λανούς και Αλντοσίβι.
Θεωρείται «όνομα» στη χώρα του, ενώ το 
2014 με την Ρασίνγτκ κέρδισε το πρωτά-
θλημα.

Κράτησε στο μηδέν την μεγάλη 
Μπεσίκτας ο Απόλλωνας Λάρισας 
Όσο και αν ακούγεται απίστευτο ο Απόλ-
λωνας Λάρισας κατάφερε να κρατήσει στο 
μηδέν την σπουδαία Μπεσίκτας που έπαιξε 
με όλα της τα αστέρια σε φιλικό παιχνίδι.
Η αλήθεια είναι πως μόλις έγινε γνωστό 
πως ο Απόλλωνας Λάρισας έπαιζε φιλικό 
με την Μπεσίκτας, δεν ήταν λίγοι αυτοί 
που περίμεναν πως θα έχουμε έναν αγώνα 
πολλά με λίγα. Οι Θεσσαλοί ωστόσο είχαν 
άλλη άποψη και κατάφεραν να κρατήσουν 
το μηδέν, με τους Τούρκους να παίζουν με 
όλα τους τα αστέρια όπως ο Κουαρέσμα, 
ο Λιάιτς, ο Κάριους, ο Μπόιντ, ο Βίντα και 
οι υπόλοιποι. Οι παίκτες του Άριαν Μπελά 
όμως κράτησαν στην άμυνα και μπορεί το 
ματς να ήταν φιλικό, αλλά το αποτέλεσμα 
ήταν σπουδαίο για τους «μπλε».
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ: Κάριους, Γκόγκχαντ, Βίντα, 
Μιρίν, Τσάνερ, Ογκουζάν, Ντορουκάν, Λιά-
γιτς, Κουαρέσμα, Μπόιντ, Γκούβεν.
 Αγωνίσθηκαν ακόμη και οι Μεδέλ, Ναγίρ, 
Ουτκου, Ντογκουκαν, Λενς, Ρεντβάν.
 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ: Γκέκας, Σκούπρας, 
Καρατάσιος, Σουλιώτης, Κωστούλας, Κουρ-
τεσιώτης, Χατζής, Λίταινας, Κοντοθανάσης, 
Βαγενάς και Σιφναίος. 
Μετά το 60’ αγωνίσθηκαν ακόμη και οι 
Κούλπας, Κακάμης, Μπιμάι, Καμπέρης, 
Γκουντρουμπής και Νύκταρης.

Παναχαϊκή: Ανακοίνωσε Κοτσώνη
Ύστερα από έξι μήνες και το πέρασμά του 
από την αλβανική Λουφτετάρι, ο Δημήτρης 
κοτσώνης επέστρεψε στην Παναχαϊκή.
Η ανακοίνωση της ομάδας της Πάτρας:
«Η ΠΑΕ Παναχαϊκή 1891 ανακοινώνει την 
έναρξη της συνεργασίας της με τον κεντρικό 
αμυντικό Δημήτρη Κοτσώνη.
Ο Δημήτρης Κοτσώνης στο πρώτο μισό της 
περσινής αγωνιστικής περιόδου, φόρεσε 
την φανέλα της ομάδας μας και τον Ιανουά-
ριο του 2019 πήρε μεταγραφή για την Αλβα-
νική Λουφτετάρι, όπου ήταν βασικός της 

στέλεχος μέχρι και την ολοκλήρωση του 
πρωταθλήματος.
Τη νέα χρονιά, ο έμπειρος αμυντικός θα 
φορά και πάλι την φανέλα της Παναχαϊκής.
Δημήτρης καλώς ήρθες ξανά στην ομάδα 
μας!».
Εν τω μεταξύ, οι Πατρινοί ανακοίνωσαν 
φιλικό με τον ΠΑΣ Γιάννινα: «Η ΠΑΕ Πανα-
χαϊκή 1891 ανακοινώνει την διεξαγωγή φιλι-
κού αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννινα το Σάββατο 
(31/8) στους Ζωσιμάδες. Η ώρα διεξαγωγής 
του φιλικού θα γίνει γνωστή τις επόμενες 
μέρες».

Ερασιτέχνης Ηρακλής σε Τομ: Φέ-
ρε μας την υπογραφή του Μπέου!
Ο Ερασιτέχνης Ηρακλής προχώρησε σε μια 
καθοριστική κίνηση, η οποία δεσμεύει τον 
Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία.
Προκειμένου να μην εξακολουθεί να απο-
φευχθεί το να «σέρνεται» στην πραγματι-
κότητα της «κυανόλευκης» οικογένειας το 
αφήγημα του Τομ Παπαδόπουλου, περί 
συμφωνίας του με τον Αχιλλέα Μπέο για 
απόκτηση του ΑΦΜ της ΠΑΕ Βόλος ΝΠΣ από 
την περίοδο 2020-2021, χωρίς να υφίσταται 
καν τέτοιο ζήτημα, ο Ερασιτέχνης Ηρακλής 
προχώρησε σε μια καθοριστική κίνηση, η 
οποία δεσμεύει τον Ελληνοαμερικανό επι-
χειρηματία.
Η διοίκηση του Γυμναστικού Συλλόγου, λοι-
πόν, απαίτησε από τον μεγαλομέτοχο της 
ΠΑΕ να της παραδώσει μέχρι τέλους της 
εβδομάδας, την οποία διανύουμε, έγγραφο 
υπογεγραμμένο από τον Αχιλλέα Μπέο, το 

οποίο επιβεβαιώνει την ύπαρξη της συμφω-
νίας μεταξύ των δύο πλευρών, στο πλαίσιο 
το οποίο την μετέφερε ο Τομ Παπαδόπουλος 
κατά τη χθεσινοβραδινή συνάντησή του με 
τους φορείς του Ηρακλή.
Κατά συνέπεια, χωρίς καν να μπαίνουν στη 
διαδικασία να απορρίψουν το συγκεκρι-
μένο project εκ του γεγονότος ότι εκείνος, 
ο οποίος το υποστηρίζει δεν έχει τη δυνα-
τότητα και να το χρηματοδοτήσει, οι επιτε-
λείς του Συλλόγου εκκινούν από τη βάση του 
όλου ζητήματος, απαιτώντας ντοκουμέντα…
Από εκεί και πέρα, αν και εφόσον προσκομί-
σει τέτοια γραπτή επιβεβαίωση ο πρόεδρος 
της ΠΑΕ, θα εξεταστεί το αν και κατά πόσον 
είναι υλοποιήσιμο το όλο πλάνο.

Ενίσχυση με Μπαστιάνο για τον Α-
πόλλωνα Σμύρνης
Ο Απόλλων Σμύρνης προχώρησε σε ακόμα 
μια μεταγραφική κίνηση την Τετάρτη (31/07), 
αυτή τη φορά στη γραμμή της επίθεσης.
Η ομάδα της Ριζούπολης ανακοίνωσε τη 
μεταγραφή του Γιάννη Μπαστιάνου. Ο νεα-
ρός επιθετικός (γεννημένος το 1998) παρα-
χωρήθηκε ως δανεικός από τον Αστέρα Τρί-
πολης ενώ έχει αγωνιστεί και στη Βέροια 
στο παρελθόν.
Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Η ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης ανακοινώνει την 
απόκτηση του ποδοσφαιριστή Γιάννη Μπα-
στιάνου. Γεννημένος στις 29 Απριλίου 1998, 
έχει ύψος 1.74 μ. και αγωνίζεται ως επιθετι-
κός. Αποκτήθηκε από τον Αστέρα Τρίπολης 
για ένα χρόνο». 

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ SUPERLEAGUE 2
Προσφεύγει στο Διαιτητικό η Super League 2
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Έ
να ρεκόρ αγώνων, δύο πανελλή-
νια ρεκόρ Κ20, ένα νταμπλ και μια 
σειρά από εξαιρετικές επιδόσεις 
ήταν μόνο ορισμένα από αυτά που 

έγιναν στο διήμερο της δράσης στην Πά-
τρα και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα αν-
δρών-γυναικών.
Αλλο ένα πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Ανδρών - Γυναικών πέρασε στην ιστορία 
και μαζί του μπήκαν ήδη στον ιστορία οι 
κορυφαίες στιγμές της φετινής διοργά-
νωσης. Ένα ρεκόρ αγώνων, δύο πανελλή-
νια ρεκόρ Κ20, ένα νταμπλ και μια σειρά 
από εξαιρετικές επιδόσεις ήταν μόνο ορι-
σμένα από αυτά που έγιναν στο διήμερο 
της δράσης στην Πάτρα και καθόρισαν τη 
διοργάνωση. Σε γενικές γραμμές το επί-
πεδο των αγώνων ήταν καλύτερο από 
εκείνο του 2018 βάσει των επιδόσεων 
που σημείωσαν οι νικητές και οι νικήτριες 
στα περισσότερα αγωνίσματα. Η Κατερίνα 
Στεφανίδη ήταν εκείνη που ξεπέρασε τα 
4,83 μ. και πέτυχε το ρεκόρ διοργάνωσης, 
αφού βελτίωσε το δικό της 4,81 μ., ενώ ο 
Μίλτος Τεντόγλου για ακόμη χρονιά ήταν 
εντυπωσιακός με άλμα στα 8,22 μ., που 
μπορεί να μην ήταν το άλμα που θα ήθελε, 
ήταν όμως μία ακόμη απόδειξη, της στα-
θερότητας και της αξιοπιστίας του.
Οι έξι άλτριες πάνω από τα 6,00 μ στο 
μήκος γυναικών, οι τέσσερις αθλήτριες 
κάτω από τα 60.00 στα 400 μ. εμπ., οι 
επιδόσεις των αθλητών στο μήκος των 
Ανδρών και το ύψος γυναικών, αλλά και 
οι καλές εμφανίσεις των δρομέων των 
μεσαίων αποστάσεων ήταν από τα ενθαρ-
ρυντικά του διημέρου. Η Παναγιώτα 
Δόση στο ύψος με 1,86 μ. βελτίωσε ένα 
από τα ιστορικότερα πανελλήνια ρεκόρ 
της κατηγορίας Κ20, ενώ πανελλήνιο 
ρεκόρ στην ίδια κατηγορία πέτυχε και ο 
φοβερός Χρήστος Φραντζεσάκης.
Συνολικά 13 Άνδρες υπερασπίστηκαν τα 
χρυσά μετάλλια που κατέκτησαν το 2018, 
ενώ επτά ήταν οι γυναίκες που διατήρη-
σαν τον τίτλο τους. Η Κωνσταντίνα Γιαν-
νοπούλου πέτυχε το πρώτο νταμπλ της 
καριέρας της, το μοναδικό της φετινής 
διοργάνωσης.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 
λίστα των αθλητών με τις περισσότερες 
νίκες. Ο Κώστας Φιλιππίδης και ο Κώστας 
Δουβαλίδης έφτασαν στις 12 νίκες, ο 
Δημήτρης Τσιάμης και ο Ανδρέας Δημη-
τράκης στις 10 και οι Κώστας Μπανιώ-

της και Χρυσούλά Αναγνωστοπούλου τις 
εννέα.
Χαρακτηριστικό είναι επίσης πως η 
ομάδα 4Χ400 μ. του ΓΣ Τρικάλων διατή-
ρησε για τέταρτη διαδοχική χρονιά τον 
τίτλο της, ενώ τα κορίτσια του ΓΣ Ηλιούπο-
λης αναδείχθηκαν για τρίτη χρονιά νική-
τριες στα 4Χ100 μέτρα.
Για πρώτη φορά στο υψηλότερα σκαλί 
του βάθρου στο Πανελλήνιο Πρωτά-
θλημα Ανδρών/Γυναικών ανέβηκαν :οι 
Έφη Κολοκυθά στο μήκος, Μάριος Ανα-
γνώστου στα 5.000 μ., Γιώργος Κονιαρά-
κης στη δισκοβολία, Άννα Κιάφα στα 400 
μ. εμπ. και Γεράσιμος Καλογεράκης στον 
ακοντισμό.
Οι αθλητές και αθλήτριες που υπερασπί-
στηκαν τους τίτλους τους
Άνδρες
100 μ.: Νυφαντόπουλος (ΓΣ Ελευθέριος 
Βεν.) 10.46
200 μ.: Τριβυζάς (ΟΣΦΠ) 21.11
400 μ.: Παππάς (ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙ-
ΝΩΝ) 46.44
800 μ.: Κεραμάς (ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) 
1:49.36
1.500 μ.: Δημητράκης (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ) 
3:39.94
110 μ. εμπ.: Δουβαλίδης (ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ) 
13.56
400 μ. εμπ. Νάκος (ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 50.98
Ύψος: Μπανιώτης (ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟ-
ΤΗΝΗΣ) 2.24 μ.
Επί κοντώ: Φιλιππίδης (ΠΓΣ) 5.71 μ
Μήκος: Τεντόγλου (ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) 8.22 μ.
Τριπλούν: Τσιάμης (ΟΣΦΠ) 16.70 μ.
Σφαιροβολία: Σκαρβέλης (ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 
19.85 μ.
Σφυροβολία: Αναστασάκης (ΓΣ ΕΛΕΥΘ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ) 75.13m
Γυναίκες
100 μ.: Σπανουδάκη (ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ) 
11.47
800 μ.: Γιαννοπούλου (ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) 
2:08.31
100 μ. εμπ.: Πεσιρίδου (ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) 
13.19
Τριπλούν: Παπαχρήστου (ΑΟ ΚΑΛΛΙ-
ΣΤΟΣ) 14.09 μ.
Δισκοβολία: Αναγνωστοπούλου (ΓΣ ΚΕΡΑ-
ΤΕΑΣ) 56.36 μ.
Σφυροβολία: Σκαρβέλη (ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 
65.99 μ.
Ακοντισμός: Υφαντίδου (ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ) 55.44 μ.

Οι αριθμοί του πανελλήνιου 
πρωταθλήματος στίβου

Απίστευτο σερί και χάλκινο για 
Παππά -Τσαμοπούλου

Σε λιγότερο από έναν μήνα από την 
κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Γυναικών, επιτυχία που ήρθε μετά 
από πέντε χρόνια για την Ελλάδα,  
κατέκτησαν στην Ισπανία το χάλκινο 
μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα u19.

Α
πό το 2017 και μέσα σε τρία χρό-
νια πέτυχαν να ανέβουν στο βά-
θρο και στις έξι σερί διεθνείς δι-
οργανώσεις στις οποίες συμμε-

τείχαν. Δύο Παγκόσμια Πρωταθλήματα και 
τέσσερα Ευρωπαϊκά με προπονητή τον Αν-
δρέα Παπαδόπουλο.
-2017: Ασημένιο μετάλλιο  στο  (U17) Open 
European Championship  στην Αθήνα  

και ασημένιο  στο U17 Junior European 
Championship  στη Γκάρντα της Ιταλίας 
-2018: Χρυσό μετάλλιο στο  (U17) Junior 
European Championship  στη Σεσίμπρα της 
Πορτογαλίας και ασημένιο στο (U17) World 
Championship  στο των ΗΠΑ 
- 2019: Χάλκινο σ το Women World 
Championship  στη Βιλαμούρα της Πορ-
τογαλίας  και χάλκινο στο (U19) Junior 
European Championship  στη Vilagarcia de 
Arousa  της Ισπανίας.
Στο Πανευρωπαϊκό της Ισπανίας η ελληνική 
ιστιοπλοΐα πανηγύρισε άλλα δύο μετάλλια. 
Στην κατηγόρια 470 οι Νίκος Μπριλάκης 
και Νίκος Γεωργακόπουλος κατέκτησαν το 
ασημένιο μετάλλιο ενώ στην κατηγορία 420 
κάτω των 17 οι Έλενα Σωτηρίου-΅Ελένη Γιαν-
νούλη τερμάτισαν στην τρίτη θέση και κρέ-
μασαν στο λαιμό  τους το χάλκινο. 

Το χρυσό μετάλλιο με σπουδαία 
άλματα κέρδισε στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα της Πάτρας η  Κατερίνα 

Στεφανίδη (ΑΟ Φιλοθέης).
Η χρυσή Ολυμπιονίκης του Ρίο είχε  τον 
καλύτερο αγώνα της στη σεζόν στην 
Πάτρα και έδειξε πολύ σίγουρη για τη 
συνέχεια. Η Στεφανίδη βελτίωσε δύο 
φορές το φετινό της ρεκόρ, αφού πριν 
φτάσει στο 4,83 μ., με το οποίο επικρά-
τησε του αγώνα, είχε κάνει 4,76 μ., επί-
δοση καλύτερη από το 4,75 μ., που είχε 
μέχρι την Κυριακή.
Στη συνέχεια θέλησε να δοκιμάσει τις 
δυνάμεις της στα 4,92 μ., προκειμένου να 

βελτιώσει το πανελλήνιο ρεκόρ (4,91 μ.), 
ωστόσο δεν είχε τα άλματα που θα της το 
επέτρεπαν να το πετύχει! 
Το 4,83 μ. είναι η τέταρτη επίδοση φέτος 
στον κόσμο, ενώ η Στεφανίδη με αυτή της 
τη νίκη έφτασε τις τέσσερις στη διοργά-
νωση.
Η Ελένη Πόλακ (ΑΟ Μεγάρων) έκανε μία 
ακόμη καλή εμφάνιση, ωστόσο δεν μπό-
ρεσε να τη συνδυάσει με την επίδοση που 
θα της έδινε την πρόκριση για Ντόχα. Η 
αθλήτρια του Μανώλη Καραγιάννη ήταν 
δεύτερη με 4,41 μ., ενώ στη συνέχεια 
δοκίμασε στα 4,51 μ., ύψος που δεν μπό-
ρεσε να υπερβεί.

Στην κορυφή της Ελλάδας με ρεκόρ η 
Στεφανίδη!
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Σε τέσσερις πολύ καλές προσθήκες 
προχώρησε ο Διαγόρας Βραχνεϊκων!

Σ
ε τέσσερις πολύ καλές προσθήκες προ-
χώρησε ο Διαγόρας Βραχνεϊκων, αφού 
απέκτησε τον πολύπειρο πορτιέρο Θα-
νάση Δρακόπουλο, τον νεαρό πορτιέ-

ρο Πέτρου από τον Αστέρα Τρίπολης, τον υ-
ψηλόσωμο αμυντικό Γιώργο Χαλκιόπουλο α-
πό την Νίκη Προαστίου, ο οποίος αγωνίσθηκε 
στο β’ μισό του πρωταθλήματος στον Πανμο-
βριακό, αλλά και τον νεαρό Νίκο Γκολφινόπου-
λο από το ΑΕ Πάτρα.
Ο Θανάσης Δρακόπουλος έχει περάσει από 
τον Ατρόμητο Αχαϊας (2007-2008), από την 
Παναχαϊκή (2008-2012 με 23 συμμετοχές στην 
Γ’ Εθνική), Από την Αχαϊκή (2012-2018, με 96 
συμμετοχές στην Γ’ Εθνική), ενώ τελευταία του 
ομάδα ήταν το Καταστάρι την περσινή χρονιά 
που είχε επίσης το απόλυτο των συμμετοχών.
Οι τρείς υπόλοιπες προσθήκες πρόκειται για 
εξαιρετικούς νεαρούς ποδοσφαιριστές που 
αναμένεται να βοηθήσουν σημαντικά το 
συγκρότημα του Φίλιππα Σχοινά.

Μεταγραφή για Απόλλωνα Παρα-
λιμνίου
Τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο απέκτησε ο 
Απόλλων Παραλιμνιου.
Αναλυτικά: «Ο Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙ-
ΜΝΙΟΥ ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας 
του, με τον μεσοεπιθετικό Παναγιώτη Γιαννό-
πουλο.
Ο Παναγιώτης  είναι γεννημένος στις 
21/07/1994 και την προηγούμενη αγωνιστική 
περίοδο αγωνίστηκε στην ομάδα του Ναυπα-
κτιακού Αστέρα.
Παναγιώτη καλωσόρισες στον Απόλλωνα 
Παραλιμνίου και σου ευχόμαστε υγεία και 
πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας».

Πανακρωτηριακός: «Κράτησε» τον 
αρχηγό του!
Ο Πανακρωτηριακός ανακοίνωσε την συνέ-
χιση της συνεργασίας με τον πρώτο σκόρερ και 
αρχηγό της ομάδας, Θανάση Μπαδιεριτάκη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Το Δ.Σ της ΜΟΒΙΑΚ/Πανακρωτηριακός Α.Ο 
είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την 
συνέχιση της συνεργασίας με τον πρώτο σκό-
ρερ και αρχηγό της ομάδας μας Θανάση ΜΠΑ-
ΔΙΕΡΙΤΑΚΗ.
Ο “Sak-Attack” από το 2014 που αγωνίζε-
ται στο Ακρωτήρι κατάφερε να συνδέσει το 
όνομά του με την ιστορία του Πανακρωτηρι-

ακού, καθώς από πέρυσι έγινε ο πρώτος σκό-
ρερ με περισσότερα από εκατόν είκοσι γκολ 
(120) γκολ στο πρωτάθλημα και δεν θα μπο-
ρούσε να λείψει από αυτό το ταξίδι της ομάδας 
μας στη Γ’ Εθνική.
Του ευχόμαστε υγεία και πολλές ακόμα όμορ-
φες στιγμές στα γήπεδα και τα επόμενα χρόνια 
με τη φανέλα της ομάδας μας!»

Στον Αστέρα Βλαχιώτη οι Μιχελά-
κος και Κουρτέσης
Ο Αστέρας Βλαχιώτη συνεχίζει τις κινήσεις 
του, καθώς απέκτησε τους Άρη Μιχελάκο και 
Σωτήρη Κουρτέση (φωτό).
Οι ανακοινώσεις του Αστέρα Βλαχιώτη:
Η διοίκηση του Αστέρα Βλαχιώτη βρίσκε-
ται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την 
έναρξη της συνεργασίας με τον Άρη Μιχελάκο!
Καλωσορίζουμε τον Άρη στον Αστέρα και του 
ευχόμαστε κάθε προσωπική και ομαδική επι-
τυχία.
Η διοίκηση του Αστέρα Βλαχιώτη βρί-
σκεται στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσει την έναρξη της 
συνεργασίας με τον Σωτήρη 
Κουρτέση!
Καλωσορίζουμε τον Σωτήρη 
στον Αστέρα και του ευχόμα-
στε κάθε προσωπική και ομα-
δική επιτυχία.

«Ψώνισε» από Σούλι ο ΑΟ Α-
νατολής!
Ο Α.Ο. Ανατολής ανακοίνωσε την απόκτησε 
τεσσάρων παικτών, οι οποίοι πέρυσι αγωνί-
στηκαν με τη φανέλα του Σουλίου Παραμυ-
θιάς!
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ο Α.Ο. Ανατολής ανακοινώνει την μετεγγραφή 
4 νέων παικτών:
    Μαλάτος Στέφανος, Αμυντικός
    Τσουμάνης Δημήτρης, Μέσος
    Μαρμούτας Φίλιππος, Αμυντικός
    Νάσιος Άγγελος, Αμυντικός
Και οι 4 αγωνίζονταν πέρυσι με την ομάδα του 
Σουλίου Παραμυθιάς στη Γ’ Εθνική πέρυσι.
Ο Α.Ο. Ανατολής καλωσορίζει τους 4 νέους 
παίκτες στις τάξεις του και τους εύχεται μια 
υγιή χρονιά.

Πήρε Μικελάτο η ΑΕ Πελλάνας!
Στην απόκτηση του έμπειρου μεσοεπιθετικού, 
Δημήτρη Μικελάτου προχώρησε ο σύλλογος 
της Λακωνίας!
Η ανακοίνωση:
Η διοίκηση της Ένωσης βρίσκεται στην ευχά-

ριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της 
συνεργασίας με τον εμπειρότατο μεσοεπιθε-
τικό Δημήτρη Μικελάτο. Σε συνδυασμό με την 
απόκτηση του Σωτηρόπουλου, η ποιότητα της 
ομάδας ανεβαίνει κατακόρυφα.
Θα ακολουθήσουν και άλλες δυνατές μετα-
γραφές που θα ανακοινωθούν σύντομα.
Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη στην Ένωση και 
του ευχόμαστε κάθε ατομική και ομαδική επι-
τυχία.

Προσθήκη στον «άσο» για Δόξα Κά-
τω Καμήλας
Απέκτησε τερματοφύλακα ο σύλλογος των 
Σερρών.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | Π.Σ. Δόξα Κάτω Καμήλας
Η διοίκηση της ομάδας μας ενισχύεται στον 
άσο και ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας 
με τον τερματοφύλακα ΣΤΟ’Ι’ΚΟ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟ.
Με καταγωγή από την Φλώρινα (23/3/1996) 
και με βιογραφικό σε αρκετές ομάδες της Γ´ 
εθνικής κατηγορίας (Θύελλα Φυλώτα, ΠΑΣ 
Φλώρινα, Εορδαικός και την περσινή χρονιά 
στον Ερμή Αμυνταίου), ήρθε να προσθέσει 
σιγουριά κάτω από τα γκολπόστ της ομάδας 
μας.
Καλωσορίζουμε στην οικογένεια μας το νέο 
της μέλος. Υγιείς και τυχερός να είσαι πάντα 
Κωνσταντίνε. #Γ_Εθνική #Εμπρός_αετέ #Ανοί-
γουμε_φτερά

Τριπλή μεταγραφική ενίσχυση για 
Καλλιθέα!
Τρεις μεταγραφές, αιματολογικές εξετάσεις και 
εργομετρικά για τον αθηναϊκό σύλλογο.
Αναλυτικά:
Η Καλλιθέα ανακοινώνει την έναρξη της 

συνεργασία της με τον Αλέξανδρο 
Βελέτη, ο οποίος είναι 28 ετών 

και αγωνίζεται στο κέντρο ως 
αμυντικό χαφ, αλλά και στην 
άμυνα, ως σέντερ μπακ. Ο 
Βελέτης, ξεκίνησε από τις ακα-
δημίες του Αιγάλεω, όπου 
έγινε και για πρώτη φορά 

επαγγελματίας και έχει αγωνι-
στεί επίσης σε Ηλυσιακό, Τρίκαλα, 

ΠΑΟ Ρουφ, Βύζα Μεγάρων, Ηρόδοτο, 
Εθνικό, Φωστήρα, Καραϊσκάκη, Διαγόρα, ΑΟ 
Υπάτου και Άγιο Ιερόθεο. Διαθέτει εμπειρία 
από τη Football League και τη Γ΄ Εθνική και έχει 
καταγράψει 59 συμμετοχές στις επαγγελματι-
κές κατηγορίες.
 Επίσης, ανακοινώνεται η έναρξη συνεργασίας 
με τον Ιωάννη Βιδάλη, ο οποίος είναι 22 ετών 
και αγωνίζεται στα άκρα στην άμυνα, κυρίως 
ως δεξί μπακ. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της 
ΑΕΚ, μέχρι και την Κ20 και ύστερα αγωνί-
στηκε σε ΑΟ Ζευγολατιού, Παναργειακό, Αήτ-
τητο Σπάτων, Αιγάλεω και πέρυσι στους Αγί-
ους Αναργύρους.
Η Διοίκηση της Καλλιθέας τους καλωσορίζει 
στο σύλλογο !!!
 Από εξετάσεις πέρασαν σήμερα το πρωί στο 
Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας οι ποδοσφαιρι-
στές του συλλόγου, όπου υποβλήθηκαν σε 
αιματολογικές και εργομετρικά, με τα αποτελέ-
σματα να αναμένονται να παραδοθούν αύριο. 
Το πρόγραμμα της προετοιμασίας, αύριο, 
περιλαμβάνει διπλή προπόνηση στο βοηθη-
τικό γήπεδο της Βάρης.
Τέλος, ήδη σε προχωρημένο στάδιο συζη-

τήσεων είναι ακόμη δύο περιπτώσεις ποδο-
σφαιριστών, οι οποίες θα ανακοινωθούν τις 
προσεχείς ημέρες, μόλις οριστικοποιηθούν 
και τυπικά.

Παναγιωτόπουλος ο 4ος στον Α-
πόλλωνα Ευπαλίου!
Ο Μάριος Παναγιωτόπουλος είναι το επόμενο 
μεταγραφικό απόκτημα των νεοφώτιστων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Και ο Μάριος εδώ……!!!
Στην τέταρτη μεταγραφή του προχώρησε ο 
Απόλλων Ευπαλίου Τihio Race! Κοντά μας και 
ο Μάριος Παναγιωτόπουλος. Ο Μάριος είναι 
γεννημένος στις 10/12/1997 και αγωνίζεται ως 
ακραίος επιθετικός.
Ξεκίνησε από το παιδικό του Παμπατραικού 
στη συνέχεια στην Θύελλα Πατρών στους 
νέους του Πανιωνίου,στην Κ20 της Παναχαι-
κής και στον Ατρόμητο Αντιρρίου.
Μάριε Καλωσόρισες!
Καλή ποδοσφαιρική χρονιά με ΥΓΕΙΑ !!!

Πλατάνας στην ΑΕ Πελλάνας
Νέα μεταγραφή για τον σύλλογο της Λακωνίας.
Η ανακοίνωση της Ένωσης για την ανανέωση 
της συνεργασίας με τον Θεόδωρο Πλατάνα:
«Η διοίκηση της Α.Ε. Πελλάνας Καστορείου (σε 
λίγες ημέρες θα ανακοινωθεί η νέα ονομασία) 
βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώ-
σει την ανανέωση της συνεργασίας της με Θεό-
δωρο Πλατάνα.
Ευχόμαστε στον Θεόδωρο να είναι υγιής και 
να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων της 
αγωνιστικής περιόδου 2019-20».

Και ο Λαμπράκης στον Εθνικό
Η Διοικούσα επιτροπή του Εθνικού ανακοί-
νωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Άρη 
Λαμπράκη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η Διοικούσα επιτροπή του Εθνικού ανακοι-
νώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον Άρη 
Λαμπράκη.
Ο 23 χρονος (21.06.1996) επιθετικός αγωνίζε-
ται και στα δύο άκρα της επίθεσης.
Την σεζόν 2016-17 αγωνίστηκε με την Καλ-
λονή στην Football League (27 συμμετοχές και 
4 γκολ) ενώ τα 2 τελευταία χρόνια αγωνίστηκε 
στον Αιολικό. Πέρσι με 5 τέρματα σε 17 αγώνες 
βοήθησε την ομάδα του να φτάσει στα μπαράζ 
ανόδου».

Μισή… ντουζίνα ανανεώσεις στον 
ΠΑΣ Φλώρινα!
Έξι ποδοσφαιριστές ανανέωσαν την συνεργα-
σία τους με τον ΠΑΣ Φλώρινα.
Η σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣ Φλώρινα:
«Σε ανανέωση της συνεργασίας του με 6 
ποδοσφαιριστές που αποτέλεσαν τον βασικό 
κορμό της περυσινής επιτυχημένης χρονιάς 
προχώρησε ο ΠΑΣ Φλώρινα.
Πρόκειται για τον Τερματοφύλακα Γιάννη 
Μαυρομάτη, τον πλάγιο αμυντικό Αντώνη 
Πανταζίδη, τον Αμυντικό Μέσο Μάρκου Ηλία, 
τους μεσοεπιθετικούς Βλαδίκα Θεόδωρο και 
Κώστα Ποντίκη και τον κεντρικό αμυντικό 
Γιώργο Κωτσόπουλο.
Τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινω-
θούν τα επόμενα ονόματα των παιχτών του 
υπάρχοντος ρόστερ που θα ανανεώσουν και 
θα πορευτούν στην προσπάθεια του ΠΑΣ στην 
Γ’ Εθνική.»

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Τετραπλό μεταγραφικό χτύπημα για Διαγόρα Βραχνεϊκων!
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Η Μόλντε πέρασε εύκολα το 
εμπόδιο της Κουκαρίτσκι και θα 
βρεθεί στον δρόμο του Άρη στον 
3ο προκριματικό γύρο του Europa 
League. 

Τ
ο μηδέν στη Νορβηγία δεν την επη-
ρεάσε, αφού με εξαιρετική εμφάνι-
ση στη Σερβία, η Μόλντε πέρασε το 
εμπόδιο της Κουκαρίτσκι (3-1,0-0) 

και βρέθηκε στον 3ο προκριματικό γύρο 
του Europa League. Αναζητά τη χαμένη αί-
γλη, αλλά για να επιστρέψει σε ομίλους 
ευρωπαϊκής διοργάνωσης, καλεί-
ται να περάσει το εμπόδιο του 
Αρη. 
Η Μόλντε θεωρείται από 
τ ις πλέον υπολογ ίσ ιμες 
δυνάμεις του νορβηγικού 
ποδοσφαίρου. Η ομάδα 
του Έρλινγκ Μόε, μετά την 
συμπλήρωση 16 αγωνιστικών 
βρίσκεται στην κορυφή της βαθ-
μολογίας με απολογισμό 10 νίκες, 3 ισο-
παλίες και 3 ήττες, ενώ διαθέτει την κορυ-
φαία επίθεση του πρωταθλήματος με 37 
γκολ! Είναι χαρακτηριστικό πως έχει γνω-
ρίσει μόλις μια ήττα στο «Άκερ Στάντιον» 
από τον Μάιο του 2018! Η Μόλντε στον 1ο 
Προκριματικό Γύρο απέκλεισε την Ρέικια-
βικ επικρατώντας 7-1 στην έδρας της, ενώ η 
ρεβάνς έληξε ισόπαλη δίχως σκορ.
Μεγάλα αστέρια της MFK θεωρούνται ο 
Νιγηριανός, Οχι Ομοϊουανφό με 11 γκολ 
σε 16 ματς (δεύτερος σκόρερ του πρωτα-
θλήματος) και ο ποιοτικός Νορβηγός μέσος 
Μάγκνους Έικρεμ (16 συμ./8 γκολ).
Παρελθόν από τον νορβηγικό σύλλογο 
αποτελεί ο Δανός δεξιός μπακ, Κρίστο-
φερ Ρέμερ, καθώς θα συνεχίσει στην βελ-
γική Βέστερλο. Η Μόλντε από το 2014 όταν 
πανηγύρισε το νταμπλ παραμένει δίχως 
τίτλο, ενώ στις δύο τελευταίες σεζόν τερμά-
τισε στη δεύτερη θέση.

Στα πέναλτι η επεισοδιακή πρό-
κριση της Κραϊόβα που παίζει με 
ΑΕΚ
Σε ματς με ξύλο, επεισόδια, κροτίδες 
στον διαιτητή, η Κραϊόβα απέκλεισε τη 
Χόνβεντ στα πέναλτι
Η Κραϊόβα είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ 
στον τρίτο προκριματικό γύρο του 

Europa League, με το παιχνίδι απένα-
ντι στη Χόνβεντ να σημαδεύεται από 
πολλά επεισόδια. Το 0-0 του πρώτου 
αγώνα στην Ουγγαρία άφηνε ανοιχτή 
την πρόκριση και το παιχνίδι στο «Ίον 
Ομπλαμένκο» ήταν επεισοδιακό.
Πριν από τη σέντρα, υπήρξαν σοβαρές 
συμπλοκές στην εξέδρα ανάμεσα στους 
οπαδούς των Ούγγρων και την αστυνο-
μία. Οι οπαδοί της Χόνβεντ επιχείρη-
σαν να κινηθούν εναντίον των φίλων 
των γηπεδούχων, αλλά η παρέμβαση 
της αστυνομίας ηρέμησε τα πνεύματα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε, αλλά γκολ δεν 
σημειώθηκε στα 90 λεπτά του 

αγώνα. Η αναμέτρηση οδη-
γήθηκε στην παράταση και 
λίγο πριν τελειώσει και 
το δεύτερο ημίχρονο έγι-
ναν νέα επεισόδια. Αυτή 
τη φορά οι παίκτες των 

δύο ομάδων συνεπλάκη-
σαν, ενώ από την εξέδρα των 

γηπεδούχων έπεσε κροτίδα 
που έσκασε δίπλα στον διαιτητή του 

αγώνα, ενώ υπήρξε ρίψη κι άλλων αντι-
κειμένων προς το μέρος του.
Ο Άρνολντ Χάντερ αρχικά έχασε τις 
αισθήσεις του και το παιχνίδι διακό-
πηκε, ενώ το ασθενοφόρο μπήκε στον 
αγωνιστικό χώρο για να του παρασχε-
θούν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια 
ο Βορειοϊρλανδός ρέφερι συνήλθε και 
απέβαλε έναν παίκτη από κάθε ομάδα, 
που πρωταγωνίστησαν στη σύρραξη.
Μετά από πολλές διαβουλεύσεις ανά-
μεσα στους διαιτητές, τους αξιωματού-
χους της UEFA και τους παράγοντες των 
δυο ομάδων, αποφασίστηκε να συνε-
χιστεί το παιχνίδι ή καλύτερα να κριθεί 
στα πέναλτι. Στη διαδικασία της ρώσι-
κης ρουλέτας, οι παίκτες της Κραϊόβα 
αποδείχτηκαν πιο ψύχραιμοι και πιο 
εύστοχοι και επικράτησαν τελικά 3-1, 
με τους παίκτες της Χόνβεντ να ευστο-
χούν μόλις μια φορά σε τέσσερις προ-
σπάθειες.
Συνεπώς η Κραϊόβα θα είναι η αντίπα-
λος της ΑΕΚ, με το πρώτο παιχνίδι να 
γίνεται στη Ρουμανία στις 8/8, ενώ η 
ρεβάνς θα γίνει στο ΟΑΚΑ στις 15/8. 
Δεν αποκλείεται η ρουμάνικη ομάδα να 
τιμωρηθεί από την UEFA για όσα έγιναν 
στο παιχνίδι με τη Χόνβεντ.
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Μόλντε, η αντίπαλος του 
Άρη!

Σ
το πιο δύσκολο ζευγάρωμα, η Βα-
σιλεία που είχε χάσει 3-2, επικρά-
τησε 2-1 της Αϊντχόφεν και πήρε 
την πρόκριση. Μαζί της συνεχί-

ζουν Σέλτικ, Ντ. Ζάγκρεμπ, Φερεντσβά-
ρος, Κλουζ.
Ηταν μία αμφίρροπη κλήρωση και επιβε-
βαιώθηκε με τις δύο ματσάρες που έκαναν 
μεταξύ τους. Στην Ολλανδία η Αϊντχόφεν 
είχε κάνει τρελή ανατροπή για το 3-2 στο 
φινάλε, αλλά στην Ελβετία η Βασιλεία επι-
κράτησε εκείνη με 2-1 και πήρε το εισιτή-
ριο για τον 3ο Προκριματικό Γύρο. Το 1-0 
ήρθε με τρομερή βολίδα του Κόμερτ (8’), 
με την μπάλα να χτυπάει στο οριζόντιο 
πριν μπει στα δίχτυα. Η καρφωτή κεφαλιά 
του Μπρούμα (23’) έδωσε προβάδισμα 
πρόκρισης στην PSV, αλλά ο Φαν Φόλ-
σφινκελ (68’) έστειλε τους Ελβετούς στην 
επόμενη φάση.
Αντιθέτως, αυτονόητη ήταν μάλλον η πρό-
κριση περισσότερο για τη Σέλτικ μετά το 
5-0 του πρώτου αγώνα και έπειτα για τις 
Φερεντσβάρος και Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Οι 
Σκωτσέζοι νίκησαν ξανά (2-0) τη Νιόμε 
Κάλιου, ενώ οι Ούγγροι πέρασαν με 1-1 
από τη Βαλέτα της Μάλτας. Οσο για τους 
Κροάτες, επανέλαβαν το υπέρ τους 2-0. 
Η Μακάμπι πήγε να κάνει τη ζημιά, το 
πάλεψε για την ανατροπή, προηγήθηκε επί 
της Κλουζ, αλλά οι Ρουμάνοι το γύρισαν, 
με τους Ισραηλινούς να ισοφαρίζουν 2-2, 
μα να μην μπορούν το κάτι παραπάνω.

Πρόκριση παρά την ήττα ο Ερυ-
θρός Αστέρας
Στον 3ο προκριματ ικό γύρο του 
Champions League προκρίθηκε ο Ερυ-
θρός Αστέρας, παρά την ήττα 2-1 από την 
Ελσίνκι στη Φινλανδία. Αλλωστε, οι Σέρ-
βοι είχαν επικρατήσει 2-0 στο Βελιγράδι. 
Το γκολ του Γιόβανσιτς ήταν αρκετό για 
να δώσει το εισιτήριο πρόκρισης στους 
Ερυθρόλευκους. Στον 3ο προκριματικό θα 
παίξει με τη Κοπεγχάγη, η οποία πέρασε 
με δυο νίκες (1-0,2-0) το εμπόδιο της Νιου 
Σεντς. Σκόρερ στο αποψινό ματς ο Ζέκα. 
Ο ΑΠΟΕΛ θα αντιμετωπίσει  την Καρα-
μπάκ στην επόμενη φάση, η οποία επι-
κράτησε 3-0 της Ντάνταλκ. Σε ένα παιχνίδι 
θρίλερ, η Μάριμπορ κατάφερε να σκορά-

ρει στο 117’ και παρά την ήττα 3-2 από 
την ΑΪΚ Στοκχόλμης  (είχε νικήσει 2-1 στην 
έδρα της στο πρώτο ματς) πήρε μια μεγάλη 
πρόκριση. Η Ρόζενμποργκ επιβλήθηκε 2-0 
της ΜΠΑΤΕ και συνεχίζει στον 3ο προκρι-
ματικό.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Κλουζ 2-2 (0-1)
(15’ Μπλάκμαν, 48’ Κοέν – 18’ πεν. Κού-
λιο, 42’ Ροντόν)
Νιόμε Κάλιου – Σέλτικ 0-2 (0-5)
(10’ αυτογκόλ Κούλινιτς, 90’+3’ Σβεντ)
ΑΠΟΕΛ – Σουτιέσκα 3-0 (1-0)
(13’, 24’, 66’ Πάβλοβιτς)
Βαλέτα – Φερεντσβάρος 1-1 (1-3)
(27’ πεν. Φοντανέλα – 59’ Νγκουέν)
Ντ. Ζάγκρεμπ – Σαμπούρταλο 2-0 (2-0)
(76’ Ορσιτς, 88’ Πέτκοβιτς)
Βασιλεία – Αϊντχόφεν 2-1 (2-3)
(8’ Κόμερτ, 68’ Φαν Φόλσφινκελ – 23’ 
Μπρούμα)
Ολυμπιακός – Πλζεν 4-0 (0-0)
(51’ Γκιγιέρμε, 70’ Γκερέρο, 73’ αυτογκόλ 
Ρέζνικ, 83’ Σεμέντο)
Ελσίνκι – Ερυθρός Αστέρας 2-1 (0-2)
46’ Ντάλστρομ, 90’ Ρίσκι - 56’ Γιόβανσιτς 
Ρόζενμποργκ – ΜΠΑΤΕ Μπορίσοβ 2-0 
(1-2) 73’ πεν. Χέλαντ, 85’ Σόντερλουντ
Καραμπάγκ – Ντάνταλκ 3-0 (1-1)
12, 87’ Ρομέρο, 76’ Αϊλτον 
ΑΪΚ – Μάριμπορ 3-2 παρ. (1-2)
4΄ Κάρλσον, 61’ Λάρσον, 93’ Ελιονούσι - 
48’ Κότνικ, 117’ Κρετού
Κοπεγχάγη – Δε Νιου Σέιντς 1-0 (2-0)
52’ Ζέκα
* Σε παρένθεση το σκορ των πρώτων αγώ-
νων

Τα ζευγάρια στον 3ο προκριματι-
κό (6-7/8-13/8)
Κλουζ - Σέλτικ
ΑΠΟΕΛ - Καραμπάχ
ΠΑΟΚ - Άγιαξ
Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Φερεντσβάρος
Ερυθρός Αστέρας - Κοπεγχάγη
Μάριμπορ - Ρόζενμποργκ
Μπασακσεχίρ - Ολυμπιακός
Κρασνοντάρ - Πόρτο
Μπριζ - Ντινάμο Κιέβου
Βασιλεία - Λίντσερ

Ανατροπή πρόκρισης η 
Βασιλεία, εύκολα Σέλτικ, 
Ντιναμό
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Ο Απόλλωνας επικράτησε με 3-1 στην παράταση επί της 
Σάμροκ Ρόβερς και προκρίθηκε στον Γ’ προκριματικό γύρο 
του UEFA Europa League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την 

Αούστρια Βιέννης.
Ο Απόλλωνας μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και στο 5’ έχασε την 
πρώτη του ευκαιρία με το σουτ του Αγκίρε το οποίο έφυγε έξω. 
Στο 17’ η ομάδα του Αυγουστή κατάφερε να ανοίξει το σκορ κάτι 
το οποίο ήταν το ζητούμενο με κεφαλιά του Ζελάγια μετά από 
σέντρα του Γιαννιώτα.
Αυτό το γκολ ήταν πολύ σημαντικό για τους γαλάζιους οι οποίοι 
σ το 31’ έχασαν διπλή μεγάλη ευκαιρία γ ια να κάνουν το 2-0. 
Αρχικά ο Γκακπέ έκανε το σουτ με τον Μανούς να αποκρούει αστα-
θώς κ και στην επαναφορά ο Παπουλής έκανε και πάλι το σουτ 
αλλά ο Μανούς μάζεψε την μπάλα.
Πέντε λεπτά αργότερα ο Γιαννιώτας έκανε εξαιρετικό σουτ αλλά ο 
Μανούς απόκρουσε σε κόρνερ ενώ στο 41’ ο Μανούς απόκρουσε 
και πάλι αυτή τη φορά το φάουλ του Μάρκοβιτς. Αυτή ήταν και η 
τελευταία φάση του πρώτου μέρους με τον Απόλλωνα να πηγαίνει 
στην ανάπαυλα με σκορ πρόκρισης.
Οι γαλάζιοι ξεκίνησαν με ευκαιρία στο β’ μέρος με τον Γιαννιώτα 
στο 48’ να κάνει το σουτ αλλά να στέλνει την μπάλα έξω. Στο 64’ 
η ομάδα της Λεμεσού έφτασε στο 2-0 με σκόρερ τον Σάλαϊ με 
κοντινό σουτ ενώ είχε προηγηθεί σουτ του Αγκίρε το οποίο από-
κρουσε ασταθώς ο Μανούς.
Στο 67’ ωστόσο ο Παπουλής δέχθηκε την απευθείας κόκκινη 
κάρτα, ενώ στο επόμενο λεπτό η Σάμροκ κατάφερε να σκοράρει με 
σουτ εκτός περιοχής από τον Γκριν.
Λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα οι κυανό-
λευκοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία για να κάνουν το 3-1 με τον Ζελά-
για να δίνει στον Πίττα ο οποίος προ κενής εστίας δεν μπόρεσε να 
στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Έτσι το παιχνίδι τέλειωσε με 2-1 με 
αποτέλεσμα ο αγώνας να οδηγηθεί στην ημίωρη παράταση.
Στο 95’ έμειναν και οι φιλοξενούμενοι με 10 ποδοσφαιριστές 
αφού αποβλήθηκε από τον αγώνα ο Γκρέις.  Στο 102’ οι γαλάζιοι 
κατάφεραν να σκοράρουν και να κάνουν το 3-1 με τον Σαρδινέρο 
με ωραίο διαγώνιο σουτ μετά από πάσα του Ζελάγια.
Στο 117’ οι Ιρλανδοί έχασαν μεγάλη ευκαιρία για το 3-2 όταν 
ο Ουότς έκανε το γύρισμα στην περιοχή του Απόλλωνα με τον 
Ολούα να κάνει το σουτ αλλά η μπάλα έφυγε έξω. Αυτή ήταν και η 
τελευταία φάση του αγώνα και έτσι η ομάδα του Σωφρόνη Αυγου-
στή κατάφερα στο τέλος, έστω και δύσκολα, να πάρει την μεγάλη 
πρόκριση.
ΑΠΟΛΛΩΝ: Μολ, Γιούστε, Κυριάκου (105΄ Περέιρα), Αγκίρε, Ζοάο 
Πέδρο, Μάρκοβιτς, Μ’Πιντά (59΄ Σάλαι), Παπουλής, Γιαννιώτας 
(90΄ Πίττας), Γκακπέ (77΄ Σαρδινέρο), Ζελάγια
Στον πάγκο: Δημητρίου, Μπεσάτ, Πίττα, Περέιρα, Σάλαι, Σαρδι-
νέρο, Βασιλείου.
ΣΑΜΡΟΚ: Μανούς, Μπόιλ, Λόπες, Γκρέ ις, Μπόλγκερ (105΄ 
Ολούβα), Φιν (85΄ Καρ), Μακ Ένεφ (75΄ Ο’Νιλ), Καβανάχ, Γκριν, 
Ο’Μπράιαν (83΄ Γουότς), Μπίρνε
Στον πάγκο: Ποχίς, Γουότς, Καρ, Ο’Νιλ, Κάλαν, Ολούβα.
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Κυριάκου, Ζελάγια (3η), Γιαννιώτας/Μπόιλ,Καβανάχ, 
Καρ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ: Παπουλής, Γκρέις (δεύτερη κίτρινη)

Ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε τη Σουτιέσκα με 3-0 στο 
πλαίσιο του επαναληπτικού αγώνα για 
το β’ προκριματικό γύρο του Champions 
League και πέρασε στην επόμενη φάση της 
διοργάνωσης. Και τα τρία τέρματα για τους 
γαλαζοκίτρινους πέτυχε ο Πάβλοβιτς.

 

O 
ΑΠΟΕΛ κατάφερε με την πρώτη του ευ-
καιρία στο  παιχνίδι και πιο συγκεκριμέ-
να στο 13’ να ανοίξει το σκορ με σκόρερ 
τον Πάβλοβιτς. Συγκεκριμένα μετά από 

λάθος στην άμυνα της Σουτιέσκα ο Τάμαρι, έκανε το 
σουτ, με τον Γκιλέν να διώχνει αρχικά με τα πόδια, 
ωστόσο η μπάλα έφτασε στον Πάβλοβιτς ο οποίος 
δεν είχε κανένα πρόβλημα να στείλει 
την μπάλα στα δίχτυα και να κά-
νει το 1-0.
Στο 25’ οι γαλαζοκίτρινοι 
κατάφεραν να πετύχουν 
και δεύτερο τέρμα με πρω-
ταγωνιστή και πάλι τον 
Πάβλοβιτς με σουτ μετά από 
ασίστ του Τάμαρι.
Στο 25’ η ομάδα του Τραμετσάνι 
έφτασε και σε δεύτερο τέρμα και 
πάλι με τον Πάβλοβιτς. Ο Τάμαρι έκανε την ασίστ 
και ο Πάβλοβιτς με σουτ έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα.
Τρία λεπτά αργότερα ο Τάμαρι έδωσε στον Γιάκολις 
ο οποίος από πλάγια θέση έστειλε την μπάλα λίγο 
έξω. Δεν άλλαξε τίποτα μέχρι το τέλος του πρώτου 
μέρους και έτσι οι δυο ομάδες πήγαν στην ανά-
παυλα με το σκορ να είναι στο 2-0.
Η ομάδα της Λευκωσίας απείλησε για πρώτη φορά 
στο β΄μέρο στο 49’ με απευθείας εκτέλεση φάουλ 
του Ντε Βινσέντι αλλά η μπάλα έφυγε λίγο έξω.
Στο 66’ οι γαλαζοκίτρινοι έφτασαν στο 3-0 με σκό-
ρερ και πάλι τον Πάβλοβιτς ο οποίος έκανε χατ τρικ. 
Συγκεκριμένα μετά από σέντρα του Μιχαΐλοβιτς, ο 
Πάβλοβιτς έκανε την κεφαλιά η μπάλα βρήκε στους 
αμυντικούς αλλά η μπάλα και πάλι στον Σέρβο ο 
οποίος με σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Στο 77’ ο Μπέζιακ κέρδισε την κεφαλιά μετά από 
κόρνερ του Ντε Βινσέντι ωστόσο η μπάλα έφυγε 
έξω. Στο 90’ ο  Άλεφ απείλησε με σουτ με τον Γκιλέν 
να αποκρούει.
Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι τη λήξη του αγώνα και έτσι 
ο ΑΠΟΕΛ πήρε μια άνετη πρόκριση.
ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Γκέντσογλου(78’ Άλεφ), Ντε Βιν-
σέντι, Τάμαρι, Μάτιτς, Πάβλοβιτς(72’ Μπέζιακ), 
Βούρος, Ιωάννου, Γιάκολις, Σάβιτς(76’ Μερκής), 
Μιχαΐλοβιτς

Στον πάγκο: Βάτερμαν, Σόουζα, Χαλένιους, 
Λαφράνς, Μπέζιακ
Σουτζέσκα: Γκιλέν, Σιγκέρ, Νέτιτς, Κογιάσεβιτς, Γιάν-
κοβιτς, Σόφρανατς, Μπουλάτοβιτς, Μπόζοβιτς(67’ 
Νίκολιτς), Όσμαχιτς(72’Βλαϊσάβλιεβιτς), Μπουμπά-
νια, Μάρουσιτς(60’ Σέτκοβιτς)

Λέφσκι-ΑΕΚ 0-4: Καρέ Ιβάν, καρέ Α-
ΕΚ!(pics&vids)
Ο Ιβάν Τριτσκόφσκι… φιλοδώρισε με 4 γκολ (8’, 
29’, 75’, 82’) την Λέφσκι και η ΑΕΚ πήρε το διπλό 
στη Σόφια (0-4) και προκρίθηκε στον Γ’ προκριμα-
τικό γύρο του Europa League, εκεί όπου θα αντιμε-
τωπίσει την Γκεντ.
Η ομάδα της Λάρνακας έκανε καρέ νικών σε τέσσε-
ρις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις μετρώντας το από-
λυτο.

Με… φόρα από το πρώτο ματς ξεκίνησε η ΑΕΚ 
στη Σόφια. Ο Τόνιο αντέδρασε σωστά στην 
πρώτη ευκαιρία των Βούλγαρων στο 3’ και η 
συνέχεια ήταν ιδανική για την ομάδα της Λάρ-
νακας στο «Γκεόργκι Ασπαρούχωφ».
Στο 8’ ο Χέφελ τροφοδότησε τον Γιάννου στην 

περιοχή, με τον Ραΐνόφ να ανατρέπει τον Ελλη-
νοαυστραλό επιθετικό. Ο Ιβάν Τριτσκόφσκι ανέ-

λαβε την ευθύνη και εκτέλεσε το πέναλτι κάνοντας 
το 0-1 για την ομάδα της Λάρνακας.
Το γκολ ουσιαστικά… εξανέμισε τις ήδη ελάχιστες 
ελπίδες της Λέφσκι, με τις δύο ομάδες να παίζουν 
στη συνέχεια με ξεκάθαρο επιθετικό προσανατολι-
σμό. Η Λέφσκι επιδίωξε να επιτεθεί περισσότερο 
όμως η ΑΕΚ στην κόντρα είχε τα όπλα για να κάνει 
περαιτέρω ζημιά. Και την έκανε.
Ο Γιάννου στην αντεπίθεση από δεξιά σημάδεψε 
τον Τριτσκόφσκι στην καρδιά της περιοχής, με τον 
Σκοπιανό από κοντά να κάνει το 0-2 στο 29’.
Η ΑΕΚ δεν… έκατσε στο προβάδισμα και επιδίωξε 
να αυξήσει το δείκτη του σκορ. Οι Λαρνακείς δεν 
έριξαν ταχύτητα σε κανένα σημείο και κυνήγησαν 
κι άλλα γκολ. Ο Τριτσκόφσκι το πήρε… πάνω το και 
με δύο ακόμα γκολ (75’, 82’) έκανε το 0-4, διαμορ-
φώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.
Λέφσκι Σόφιας: Μιγιάτοβιτς, Γκοράνοφ, Ναϊντένοφ, 
Παουλίνιο, Ρομπέρτα, Ρέις, Τιάμ(Γιουρούκοφ 5’), 
Κοστόφ(Μάζουρεκ 52’), Ιβάνοφ, Ράινοφ, Σ. Ιβάνοφ 
(Ντιμιτρόφ 69’)
Στον πάγκο: Μιχαΐλοφ, Αλάρ, Μοχάμεντ, Κάργας,
ΑΕΚ Λάρνακας: Τόνιο, Τρουγιόλς(Θάντι 70’), Μοϊ-
σόφ, Ακοράν, Τρισκόφσκι, Χέφελ, Γκονζάλεζ, 
Σάστρε, Ραούλ(Τέτε 54’), Κάσες(Φλοριάν 76’), Γιάν-
νου
Στον πάγκο: Χριστοδούλου, Αντωνιάδης, Σπόλια-
ριτς, Ασούμπρε

αθλητικά
ΑΠΟΕΛ-Σουτιέσκα 3-0

Τριάρα με show Πάβλοβιτς!
Απόλλωνας-Σάμροκ 3-1
Ίδρωσε αλλά προκρίθηκε
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αθλητικά

Η παρουσίαση της Εθνικής για το 
Παγκόσμιο 

Αντίστροφα μετρά η Εθνική μας για την έναρξη του Παγκοσμίου, αφού σήμερα έγινε η 
παρουσίαση της ομάδας, με τους Γιώργο Βασιλακόπουλο, Θανάση Σκουρτόπουλο και Γιάννη 
Μπουρούση να μιλούν για την προσπάθεια στα γήπεδα της Κίνας.   

Η 
Εθνική έχει μεγάλες βλέψεις για το Παγκό-
σμιο της Κίνας (31/8-15/9) και σήμερα έγι-
νε η παρουσίαση της ομάδας στο Μέγαρο 
Ιδρύματος Μποδοσάκη - Κτίριο Διοίκησης 

της Eurobank.
Εκεί βρέθηκαν φυσικά όλα τα αστέρια της ομάδας, 
με τον Γιώργο Βασιλακόπουλο να στέκεται στα παι-
διά που έπαιξαν στα προκριματικά, αλλά δεν θα πάνε 
στο Παγκόσμιο.
Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος μίλησε για την ποιότητα 
της ομάδας και τους εξαιρετικούς χαρακτήρες της, 
ενώ ο Γιάννης Μπουρούσης στάθηκε στο άγχος και 
την αγωνία για να έρθει η διάκριση.

Σκουρτόπουλος: «Έχουμε εξαιρετική ο-
μάδα με εξαιρετικούς χαρακτήρες, όλα τα 
παιδιά βοήθησαν»
Για την εξαιρετική ομάδα που διαθέτει η 
Εθνική μας μίλησε ο Θανάσης Σκουρ-
τόπουλος, ενώ ζήτησε τη θετική αύρα 
όλων για να πετύχει η ομάδα στο 
Παγκόσμιο της Κίνας.
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο προπο-
νητής της Εθνικής στην παρουσίαση 
της ομάδας
«Ευχαριστούμε για την όμορφη εκδή-
λωση. Έχουμε εξαιρετική συνεργασία με 
τη Eurobank και ευελπιστώ πως το αποτέλε-
σμα θα είναι κάτι που όλος ο κόσμος θα ευχαρι-
στηθεί. Ξέρετε όλοι ότι ξεκινήσαμε μια προσπάθεια 
πριν 2 χρόνια σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Απο-
φασίσαμε να φτιάξουμε ένα γκρουπ 35 παικτών και 
μετά από 2 χρόνια μπορώ να πω ότι πέτυχε το πρό-
γραμμα. Το DNA του μπάσκετ είναι ριζωμένο στον 
Έλληνα, απλά χρειάζεται σωστή διαχείριση. Βοήθη-
σαν όλα τα παιδιά που κλήθηκαν και σήμερα είμα-
στε όλοι στην ευχάριστη θέση να βρισκόμαστε εδώ. 
Έχουμε εξαιρετική ομάδα και εξαιρετικούς χαρα-
κτήρες. Θέλουμε να σκεφτόμαστε και να πράττουμε 
θετικά. Πάμε σε ένα δύσκολο Παγκόσμιο Κύπελλο, 
ίσως το δυσκολότερο που έχει γίνει ποτέ, αλλά και η 
ομάδα μας έχει δείξει ότι ανήκει σε αυτό το επίπεδο. 
Εύχομαι με τη δική σας θετική ενέργεια να τελειώ-
σουμε αυτό το ταξίδι στο υψηλότερο δυνατό σημείο»

Αντετοκούνμπο: «Τρόμερο συναίσθημα 
να παίζεις στην Εθνική, ακόμη πιο τρομε-
ρό να κερδίζεις»
Για τα συναισθήματα που του προκαλεί η 

παρουσία του στην Εθνική ομάδα, αλλά και το 
άκουσμα του Εθνικού Ύμνου μίλησε ο Γιάννης 
Αντετοκούνμπο στο περιθώρια της παρουσί-
ασης της ομάδας ενόψει του Παγκοσμίου της 
Κίνας!
«Τρομερό το συναίσθημα να παίζεις για την 
Εθνική και να ακούς τον Εθνικό Ύμνο πριν το 
ματ ς και ακόμα καλύτερα όταν κερδίζεις», 
δήλωσε στην κάμερα του Open ο Γιάννης Αντε-
τοκούνμπο μετά την επίσημη παρουσίαση της 
εθνικής ομάδας μπάσκετ των ανδρών λίγο πριν 
ξεκινήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διε-
ξαχθεί στην Κίνα. Ο MVP του φετινού NBA είπε 
ακόμη πως στόχος είναι «να βάλουμε τα δυνατά 
μας να γυρίσουμε με μια διάκριση».

Μπουρούσης: «Να βάλουμε τον 
κώλο μας κάτω να πάμε ψη-

λά»!
O αρχηγός της Εθνικής ομάδας, 
Γιάννης Μπουρούσης εξήγησε 
στο gazzetta.gr τους λόγους που 
δεν πρέπει να πέσουν όλα τα 
φώτα στον Γιάννη Αντετοκούν-
μπο και μίλησε για το παράπονο 

και την στεναχώρια των τελευ-
ταίων 10 χρόνων μακριά από τα 

μετάλλια.  
Ο Γιάννης Μπουρούσης δεν είναι μόνο 

ο παλιός, ο πιο έμπειρος της Εθνικής ανδρών. 
Είναι πολλά περισσότερα. Ουσιαστικά είναι το 
πρόσωπο που συνδέει το παρελθόν με το μέλ-
λον της «γαλανόλευκης». 
Ο αρχηγός του αντιπροσωπευτικού συγκροτήμα-
τος δήλωσε ξανά «παρών» στο εθνικό κάλεσμα 
κατά τη διάρκεια των προκριματικών του Παγκο-
σμίου Κυπέλλου, κάνοντας το πιο κουραστικό 
ταξίδι μεταξύ των μελών της Εθνικής μπαίνοντας 
στο αεροπλάνο από την Κίνα με προορισμό την 
Ευρώπη και βάζοντας το λιθαράκι του στην πρό-
κριση, πολλές φορές μόνο για ένα ματς! 
Πλέον ο κάπτεν της ελληνικής ομάδας ετοιμά-
ζεται για την επιστροφή στην Κίνα όπου αγωνί-
στηκε τα προηγούμενα χρόνια και μίλησε στην 
κάμερα του gazzetta.gr, τονίζοντας με νόημα 
πως η τελευταία ομάδα που κέρδισε τους Αμερι-
κανούς ήταν η Ελλάδα και κάνοντας ειδική ανα-
φορά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την απου-
σία από τις διακρίσεις τα τελευταία 10 χρόνια.

Ποια ομάδα μπορεί να 
«χτυπήσει» την Team USA;

Ό
ταν είχε ανακοινω-
θεί η προεπιλογή της 
Team USA, προκαλού-
σε τρόμο για κάθε α-

ντίπαλο. Όμως όσο περνούσε ο 
καιρός ένα-ένα τα αστέρια της ο-
μάδας άρχισαν να πηδούν από 
τη… βάρκα.
Πρώτος ο ΛεΜπρόν Τζέιμς απο-
κάλυψε πως δεν θα ενισχύ-
σει τις ΗΠΑ, γιατί έχει τα γυρί-
σματα για το «Space Jam 2» και 
στη συνέχεια τον ακολούθησαν 
οι Τζέιμς Χάρντεν, Άντονι Ντέι-
βις, Έρικ Γκόρντον, Σι Τζέι Μακ-
Κόλουμ, Μπράντλεϊ Μπιλ, Ζάιον 
Ουίλιαμσον, Κέβιν Λοβ, Ντά-
μιαν Λίλαρντ, ΝτεΜάρ ΝτεΡό-
ζαν και Τομπάιας Χάρις. Ο Χάρελ 
δεν πρόλαβε καλά καλά να κλη-
θεί και αποφάσισε να βγάλει 
τον εαυτό του από τη διαδικα-
σία. Από το Παγκόσμιο θα απου-
σιάσουν και οι πρωταγωνιστές 
ακόμα μιας χρονιάς στο ΝΒΑ, 
Λέοναρντ, Τζορτζ, Ίρβινγκ και 
Ουέστμπρουκ.
Πλέον η ομάδα του Γκρεγκ Πόπο-
βιτς έχει μείνει με τους Τζέι-
λεν Μπράουν (Σέλτικς), Μέι-
σον Πλάμλι (Νάγκετς), Τζού-
λιους Ραντλ (Νικς), Μάρκους 
Σμαρτ (Σέλτικς), Θάντεους Γιανγκ 
(Μπουλς), Χάρισον Μπαρνς 
(Κιν γκς),  Αν τρέ Ντράμον τ 
(Πίστονς), Κάιλ Κούζμα (Λέικερς), 
Μπρουκ Λόπεζ (Μπακς), Κάιλ 
Λόουρι (Ράπτορς), Κρις Μίντλε-
τον (Μπακς), Ντόνοβαν Μίτσελ 
(Τζαζ), Τζέισον Τέιτουμ (Σέλτικς), 
P.J. Τάκερ (Ρόκετς), Μάιλς Τέρ-
νερ (Πέισερς) και Κέμπα Ουόκερ 
(Σέλτικς).
Μένει να δουμε αν θα μεγαλώσει 
η λίστα των… άκυρων!
Το κοινό βλέπει όλο αυτό το 
κύμα… αποχωρήσεων και θέτει 
ένα ερώτημα που… βασανί-
ζει πολλούς μπασκετόφιλους. 
Mπορεί να χάσει το χρυσό η 
Team USA; Και αν ναι, από ποια 
ομάδα;
Σας δίνουμε 4 επιλογές βάση των 
αποδόσεων των στοιχηματικών. 
Σερβία. Ισπανία, Ελλάδα και Γαλ-
λία.

Δείτε τις προεπιλογές των ομά-
δων και ψηφίστε αν μπορεί 
κάποια από αυτές να κάνει την 
έκπληξη και να πάρει... θρόνο 
από την Team USA.

Σερβία
Μίλος Τεόντοσιτς, Στέφαν Γιό-
βιτς, Βασίλιε Μίτσιτς, Μπό-
γκνταν Μπογκντάνοβιτς, Ντρά-
γκαν Μιλοσάβλιεβιτς, Μάρκο 
Γκούντουριτς, Αλέκσα Αβράμο-
βιτς, Ντέγιαν Τοντόροβιτς, Βλά-
ντιμιρ Λούτσιτς, Μάρκο Σιμόνο-
βιτς, Νεμάνια Μπιέλιτσα, Μίλαν 
Μάτσβαν, Στέφαν Μπίρτσε-
βιτς, Νίκολα Γιόκιτς, Μίροσλαβ 
Ραντούλιτσα, Νίκολα Μιλουτί-
νοφ, Μπόμπαν Μαριάνοβιτς, 
Όγκνιεν Κούζμιτς.

Γαλλία
Αντρέ Αλμπισί, Νικολά Μπα-
τούμ, Νάντο Ντε Κολό, Έβαν 
Φουρνιέ, Ρούντι Γκομπέρ, Τομά 
Ερτέλ , Λουίς Λαμπεϊρί, Πολ 
Λακόμπ, Ματίας Λεσόρ, Τίμοθι 
Λουαού-Καμπαρό, Αμάθ Εμπα-
γιέ, Μόερμαν, Φρανκ Ντιλίκινα, 
Βενσάν Πουαριέ , Άξελ Τουπάν.

Ισπανία
Πάμπλο Αγκιλάρ, Χαβιέ Μπε-
ϊράν, Βϊκτορ Κλαβέρ, Κουίνο 
Κολόμ, Ιλμάνε Ντιόπ, Ρούντι 
Φερνάντεθ, Χάιμε Φερνάντεθ, 
Μαρκ Γκασόλ, Ουίλι Ερνανγκό-
μεζ, Χουάν Ερνανγκόμεθ, Σέρχιο 
Γιουλ, Τσάβι Ραμπασέδα, Πιέρ 
Οριόλα, Πάου Ρίμπας, Ρίκι Ρού-
μπιο, Τζοάν Σάστρε.

Ελλάδα
Γιάννης Αθηναίου, Γιάννης Αντε-
τοκούνμπο, Θανάσης Αντετο-
κούνμπο, Κώστας Αντετοκούν-
μπο, Παναγιώτης Βασιλόπουλος, 
Νικ Καλάθης, Αντώνης Κόνιαρης, 
Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βαγγέ-
λης Μάντζαρης, Ντίνος Μήτο-
γλου, Γιάννης Μπουρούσης, 
Γιώργος Παπαγιάννης, Κώστας 
Παπανικολάου, Ιωάννης Παπα-
πέτρου, Γιώργος Πρίντεζης, Χρή-
στος Σαλούστρος, Κώστας Σλού-
κας.
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