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Ξέρεις ποιος είναι 
τελικά ο νικητής 
σ’ αυτή τη ζωή; 

Αυτός που ξυπνάει 
κάθε πρωί για να 

αντιμετωπίσει τη ζωή 
όσο δύσκολη κι αν 

είναι… και παρόλα τα 
χίλια δυο προβλήματά 
του, ξέρει να χαρίζει 

ακόμα ένα χαμόγελο… 
ένα σ’ αγαπώ…          
μια αγκαλιά…

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ
GREEK BUSINESS DIRECTORY ΣΤΟ

WWW.GREEKBUSINESSDIRECTORY.CA

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,

Προχωράμε τον Αύγουστο τον τελευταίο μήνα 

του καλοκαιριού και στο ζενίθ των διακοπών 

και των επαναπατρισμών στα πάτρια εδάφη 

από τα διάφορα σημεία του πλανήτη που κάνετε διακο-

πές, αλλά με διαφορά η μεγαλύτερη μάζα συμπατριω-

τών και φέτος είναι ασυζητητί στην Ελλάδα μας.

Τα τελευταία χρόνια όλο κι αυξάνεται η ιδέα πολλοί 

γάμοι και βαπτίσεις να γίνονται από εδώ στην Ελλάδα. 

Εκατοντάδες συμπολίτες μας να συνδυάζουν το τερπτόν 

μετά του ωφελήμου και βγάζουμε την υποχρέωση στο 

συγγενή ή φίλο που τελεί τους γάμους του ή τις βαπτί-

σεις του νεοφώτιστου και κάνουμε και τις θαλάσσιες 

βουτιές μας στα όμορφα γαλανά νερά της πατρίδος μας. 

Καλή τύχη, λοιπόν, ευτυχία κι υγεία σε όλους που περ-

νούν όμορφες οικογενειακές στιγμές στο νησάκι τους ή 

το χωριουδάκι τους ή στην μεγαλόπολη που γεννήθη-

καν.

Φυσικά, το καλοκαίρι στην Ελλάδα μας έχει άλλη μία 

κατηγορία ανθρώπων που πάνε για «ζευγάρωμα», να 

βρούνε νέο αμόρε ή βασανάκι όπως το έλεγαν οι πιο 

παλαιοί που ήταν πιο σοφοί από εμάς. Φυσικά, εδώ 

υπάρχει και κάποιο άλλο προβληματάκι, γιατί οι γνω-

ριμίες και το ζευγάρωμα-πάντρεμα από Ελλάδα προς 

Καναδά έχει κινδύνους. Δηλαδή, παντρεύεσαι την 

κοπέλα ή τον νεαρό και τον φέρνεις στον Καναδά, που 

έχει και πολύ δουλειά και καφεδοφραπέ λιγότερο κι 

είναι δύσκολο να συνηθίσουν τα αδέλφια μας από την 

Ελλάδα τα ελληνοκαναδικά ωράρια και εκεί αρχίζει η 

μουρμούρα. Συγκρούσεις και προβλήματα για συγκρί-

σεις μεταξύ ζωών στις δύο χώρες και στο τέλος άλλοι 

γάμοι ευδοκιμούν κι άλλοι…«με αγάπη Θανάσης». 

Δηλαδή, πάνε περίπατο. 

Φυσικά, αδέλφια, εγώ γράφω δημοσιογραφικά εμπει-

ρίες από όλες αυτές τις δεκαετίες σε Αμερική και 

Καναδά. Εμείς θέλουμε να είστε όλοι αγαπημένοι, ερω-

τευμένοι και ζευγαρωμένοι !

Και κάτι για να κλείσω, πριν λίγη ώρα που έγραφα το 

κείμενο αυτό, χτύπησε το τηλέφωνο και κάποιος κύριος 

μου ζήτησε το τηλέφωνο της ελληνικής τράπεζας στο 

Pape και Danforth. Του λέω φίλε λείπεις χρόνια από τον 

Καναδά; «Όχι», μου λέει, «δεν έχω φύγει ποτέ» και του 

απαντάω στην Danforth πόσα χρόνια έχεις να έρθεις; 

Μου λέει πάνω από 15 χρόνια. Του λέω πόσο μακριά 

μένεις; «Victoria Park και Eglington.»

15 χρόνια να κατέβει στην Ντάνφορθ! Εύχομαι να μην 

τον συναντήσω πουθενά να ψάχνει να βρει την Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος… Α ΡΕ ΕΛΛΗΝΑΡΕΣ ΑΘΑΝΑΤΟΙ !!

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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επικαιρότητα

Καταργήθηκε το πανεπιστημιακό άσυλο 

Υ
περψηφίστηκε από τους βουλευτές της ΝΔ και της Ελλη-
νικής Λύσης το άρθρο 64 του διυπουργικού νομοσχε-
δίου που αφορά την κατάργηση του πανεπιστημιακού 
ασύλου. Το ΚΙΝΑΛ από την πλευρά του δήλωσε «πα-

ρών», ενώ καταψήφισε το ΚΚΕ που είχε -όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ- ζη-
τήσει ονομαστική ψηφοφορία επί του επίμαχου άρθρου.
Από την ψηφοφορία απουσίαζε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜεΡΑ25 που 
είχαν αποχωρήσει νωρίτερα από την όλη διαδικασία και δεν επέ-
στρεψαν διαμαρτυρόμενα για την κατάθεση την τελευταία στιγμή 
τροπολογιών από τον υπουργό Εργασίας.
Το ίδιο είχαν κάνει τόσο το ΚΙΝΑΛ όσο και το ΚΚΕ και η Ελληνική 
Λύση, αλλά τα τρία κόμματα επέστρεψαν στη διάρκεια της ονο-
μαστικής ψηφοφορίας.
Από την πρώτη στιγμή στην κορυφή της ατζέντας της νέας υπουρ-
γού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, βρέθηκε η κατάργηση του ασύ-
λου, όπως έχει προαναγγείλει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Η θέση ότι δεν θα αλλάξει η διάταξη για το πανεπιστημιακό 
άσυλο, από τη μορφή με την οποία εισήχθη στις επιτροπές της 
Βουλής, εξέφρασε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, κατά 
την ομιλία της στην Ολομέλεια του κοινοβουλίου το πρωί της 
Πέμπτης.
«Εμμένουμε στην αρχική μας πρόταση υλοποιώντας την αρχική 
μας δέσμευση», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Κεραμέως, σημει-
ώνοντας ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να καταργήσει το 
ειδικό καθεστώς που ισχύει για τους χώρους των πανεπιστημίων 
ώστε να ισχύουν οι νόμοι και οι κανόνες που ισχύει για όλους 
τους δημόσιους χώρους.
«Εξομοιώνεται ο χώρος των ΑΕΙ με τον κοινό δημόσιο χώρο. Με 
την πρότασή μας υπάρχει η δυνατότητα επέμβασης των αρμό-
διων αρχών για κάθε αξιόποινη πράξη. Δεν προβλέπεται παρέμ-
βαση των πρυτανικών αρχών. Ισχύει στα ΑΕΙ ότι ισχύει σε κάθε 
δημόσιο χώρο και άρα οι αρχές μπορούν να παρέμβουν για κάθε 
αξιόποινη πράξη. Ποιες αρχές; Η αστυνομία, η πυροσβεστική, η 
εισαγγελία, το ΣΔΟΕ ή η πολεοδομία», επισήμανε μεταξύ άλλων.
Η υπουργός Παιδείας απέρριψε την πρόταση που είχε καταθέσει 
από την περασμένη εβδομάδα το ΚΙΝΑΛ και επανέλαβε χθες η 
Φώφη Γεννηματά, για τροποποίηση της διάταξης, μέσω επαναδι-
ατύπωσης της παραγράφου σχετικά με την επέμβαση των αρχών. 
«Δεν συμφωνούμε με την πρόταση του ΚΙΝΑΛ γιατί εισάγει εκ 
νέου ένα ειδικό καθεστώς στα πανεπιστήμια. Δεν εξομοιώνει 
τον πανεπιστημιακό χώρο με το κοινό δημόσιο χώρο. Όσο ανοί-
γουμε παραθυράκια στην διάταξη κινδυνεύει να μείνει ανεφάρ-
μοστη. Αν θέλουμε τομές και ουσιαστική αναβάθμιση χρειαζό-
μαστε καθαρές λύσεις χωρίς αστερίσκους παραθυράκια και ανα-
στολές», σημείωσε.

Σε τι αντιδρά το ΚΙΝΑΛ
Να αλλάξει την διάταξη για το άσυλο κάλεσε άλλη μια φορά την 

κυβέρνηση η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννη-
ματά. Η ίδια επισήμανε πως στο παρελθόν παρ’ ότι το επέτρεπε το 
νομικό πλαίσιο, οι πρυτανικές αλλαγές δεν ανέλαβαν τις ευθύνες 
τους (σ.σ. δηλαδή δεν καλούσαν την αστυνομία να επέμβει όταν 
τελούνταν αξιόποινες πράξεις στα πανεπιστήμια).
«Λέτε να κυκλοφορεί η αστυνομία στα πανεπιστήμια όπως σε 
κάθε άλλο δημόσιο χώρο. Στις πλατείες όμως δεν γίνεται χρήση 
ναρκωτικών;» επεσήμανε η κ. Γεννηματά στην Ολομέλεια της 
Βουλής. «Ούτε στις πλατείες, ούτε στα Εξάρχεια υπάρχει κανένα 
άσυλο, δεν υπάρχει καμία προστασία κι όμως διακινούνται ναρ-
κωτικά. Γιατί αυτή η εμμονή; Τελικά το θέμα σας είναι να προχω-
ρήσετε μόνος σας; Δεν σας ενδιαφέρει μια ισχυρή πλειοψηφία 
και να δώσετε την αίσθηση στις αστυνομικές αρχές ότι έχουν την 
πλήρη κάλυψη; Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Διστάζουν. Δεν 
υπάρχει κανένας λόγος από το ένα άκρο να φτάσουμε στο άλλο 
άκρο, γιατί η διάταξη δεν θα είναι αποτελεσματική. Θα διαμορ-
φώσετε  μέτωπα ετερόκλητων δυνάμεων,  θα ανοίξει ο ασκός 
του Αιόλου και θα έχουμε νέα προβλήματα το φθινόπωρο, όταν 
μπορούμε να το ψηφίσουμε όλοι μαζί. Επιμένετε σε μια λάθος 
διατύπωση».

Πανεπιστημιακό άσυλο: Τι προέβλεπε μέχρι πρό-
τινος ο νόμος
Το πανεπιστημιακό ή ακαδημαϊκό άσυλο χαρακτηρίζει την ακα-
δημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και διδασκαλία, καθώς και την 

ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών μέσα σε πανεπιστη-
μιακούς χώρους. Το πανεπιστημιακό άσυλο αναγνωρίζεται για 
την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών ελευθεριών και για την προ-
στασία του δικαιώματος στη γνώση, τη μάθηση και την εργασία 
όλων ανεξαιρέτως των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας των 
ιδρυμάτων και των εργαζομένων σε αυτά, έναντι οποιουδήποτε 
επιχειρεί να το καταλύσει. Καλύπτει όλους τους χώρους του ιδρύ-
ματος στους οποίους γίνεται εκπαίδευση και έρευνα.
Οι χώροι αυτοί καθορίζονται με απόφαση και ευθύνη της 
Συγκλήτου για τα Πανεπιστήμια και της Συνέλευσης για τα ΤΕΙ. 
Επιτρέπεται η επέμβαση δημόσιας δύναμης στους χώρους των 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων αυτεπάγγελτα μόνο σε περιπτώσεις 
κακουργημάτων, εγκλημάτων κατά της ζωής και ύστερα από 
απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου σε οποιαδήποτε άλλη 
περίπτωση αρμόδιου οργάνου του Ιδρύματος και με την παρου-
σία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής.
Η μη επιτρεπόμενη αυτεπάγγελτη επέμβαση της αστυνομίας στην 
περίπτωση πλημμελημάτων (των ελαφρότερων εγκλημάτων) 
αφορά στο επ’ αυτοφώρω έγκλημα , δηλαδή διώκεται και τιμω-
ρείται κανονικά αλλά η αστυνομία χρειάζεται την άδεια του Πρυ-
τανικού Συμβουλίου για να εισέλθει ελεύθερα στο Πανεπιστήμιο.
Αρμόδιο όργανο για την προσωρινή άρση του ασύλου και δότης 
άδειας επέμβασης δημόσιας δύναμης είναι το Πρυτανικό Συμ-
βούλιο για τα Πανεπιστήμια και το Συμβούλιο για τα ΤΕΙ, με δικαί-
ωμα ψήφου όλων των μελών τους. Οι παραβάτες του ακαδημα-
ϊκού ασύλου τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών.

Süddeutsche Zeitung: Καταργείται η παγκόσμια 
πρωτοτυπία της ρύθμισης του πανεπιστημιακού 
ασύλου
Στη σημερινή ψήφιση του διυπουργικού νομοσχεδίου με σημείο 
αιχμής, ανάμεσα στα άλλα, και την κατάργηση του πανεπιστημια-
κού ασύλου αναφέρεται ρεπορτάζ από την Αθήνα, στο σημερινό 
φύλλο της Süddeutsche Zeitung του Μονάχου. Η αρθρογράφος 
υπενθυμίζει τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες θεσπίστηκε το 
1982 η διάταξη ως απόρροια της αιματηρής καταστολής της εξέ-
γερσης του Πολυτεχνείου το 1973.
«Αυτές τις ημέρες η μνήμη επιστρέφει στην προστασία του λόγου 
που υπάρχει από αρχαιοτάτων χρόνων» γράφει χαρακτηριστικά 
η γερμανίδα δημοσιογράφος. «Όπως και τα ακαδημαϊκά προ-
νόμια που παραχώρησε ο αυτοκράτωρ Μπαρμπαρόσα το 1158 
στο πανεπιστήμιο της Μπολόνιας, κάτι σαν ένα ιδιότυπο ακαδη-
μαϊκό καθεστώς, που έχει καταργηθεί εδώ και καιρό. Τώρα και το 
λεγόμενο πανεπιστημιακό άσυλο στην Ελλάδα καταργείται, μια 
μοναδική στον κόσμο ρύθμιση». Στο άρθρο αναφέρονται περι-
πτώσεις ανομίας στα ΑΕΙ, όπως ένας καθηγητής που απειλήθηκε 
από φοιτητές ότι θα τον πετούσαν από τον 7ο όροφο ή μια καθη-
γήτρια που κατά τη διάρκεια του μαθήματος έφαγε στο κεφάλι 
κόκκινη μπογιά.

MΕ Τ ΙΣ ΨΗΦΟΥΣ ΝΔ ΚΑΙ 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ  ΛΥ Σ Η Σ  - 
ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ΤΟ ΚΚΕ - ‘’ΠΑΡΩΝ’’ 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΑΛ - ΑΠΟΥΣΙΑΖΑΝ 
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΜΕΡΑ25
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Ζ
ευγάρι Βρετανών παραπέμπεται να δι-
καστεί αύριο στο Αυτόφωρο Τριμελές 
Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου καθώς 
ο 14χρονος γιος τους κατήγγειλε ότι 

τον κακοποιούν σωματικά και λεκτικά. Η οι-
κογένεια βρίσκεται στην Κρήτη για διακοπές.
Το παιδί, μετά από ένα περιστατικό που περι-
γράφει στην κατάθεση του, βγήκε στο μπαλ-
κόνι και έπιασε κουβέντα με άλλους ένοικους 
του ξενοδοχείου στους οποίους περιέγραψε 
κάποια πράγματα σε σχέση με την συμπε-
ριφορά των γονιών του. Εκείνοι θορυβημέ-
νοι από τα λεγόμενα του ανήλικου πήραν την 
πρωτοβουλία να ενημερώσουν αρμοδίως.
Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και το παιδί κλή-
θηκε να δώσει κατάθεση παρουσία παιδο-
ψυχιάτρου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής. 

Ανέφερε ότι είναι υιοθετημένο και ότι οι 
γονείς του τόσο στις διακοπές όσο και στο 
Λονδίνο το κακομεταχειρίζονται και μάλιστα 
την ημέρα εκείνη το απείλησαν ότι θα του 
σπάσουν το κεφάλι με σφυρί.
«Είναι στην φαντασία του» υποστηρίζουν οι 
γονείς. Όπως αναφέρουν ο 14χρονος είναι το 
τρίτο υιοθετημένο παιδί της οικογένειας (τα 
άλλα δύο είναι πλέον ενήλικα) και δυσκολεύ-
εται να το διαχειριστεί γι’ αυτό και παρακο-
λουθούν στην χώρα τους πρόγραμμα κοινω-
νικών λειτουργών όπως προβλέπεται.
Ισχυρίζονται ότι στην διάρκεια των διακο-
πών έσπασε το κινητό του και απαιτούσε να 
το επισκευάσουν άμεσα, ωστόσο οι ίδιοι του 
ξεκαθάρισαν ότι η επισκευή θα γίνει με την 
επιστροφή τους στην Βρετανία. 

Ηράκλειο: 14χρονος κατήγγειλε τους 
γονείς του για κακοποίηση

Εγκρίθηκε επί της αρχής το 
νομοσχέδιο για το επιτελικό 
κράτος

Κ
ατά πλειοψηφία εγκρίθηκε επί 
της αρχής το νομοσχέδιο για το 
επιτελικό κράτος, που βρίσκεται 
σε φάση επεξεργασίας στην αρ-

μόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Υπέρ 
του νομοσχεδίου τάχθηκε η ΝΔ και η Ελ-
ληνική Λύση. Καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Κί-
νημα Αλλαγής, ΚΚΕ και ΜέΡΑ 25.
Παύει η πεπατημένη των ελαστικών 
διαδικασιών και «ο πρωθυπουργός θα 
πρέπει στο εξής να κινηθεί μέσα σε ένα 
εξαιρετικά αυστηρό πλαίσιο, με συγκε-
κριμένους κανόνες», σύμφωνα με όσα 
ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας Γιώρ-
γος Γεραπετρίτης, μιλώντας απόψε στη 
Βουλή. Ο κ. Γεραπετρίτης μίλησε για τα 
περιθώρια κινήσεων του πρωθυπουρ-
γού εφεξής, δηλαδή 
μετά την ψήφιση του 
νομοσχεδίου για το επι-
τελικό κράτος, για τον 
ρόλο της προεδρίας 
της κυβέρνησης και 
τις αρμοδιότητες των 
υπουργών, απαντώντας 
ουσιαστικά στην κρι-
τική η οποία ασκείται από την αντιπολί-
τευση περί, υπερσυγκέντρωσης αρμο-
διοτήτων. «Εγώ δεν πιστεύω στους μεσ-
σίες. Πιστεύω στις διαδικασίες», δήλωσε 
χαρακτηριστικά ο υπουργός Επικρατείας, 
μιλώντας για την επιλογή της κυβέρνη-
σης και του πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη να προχωρήσει στην ψήφιση 
ενός νόμου που τον υποχρεώνει να κινη-
θεί μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο κανό-
νων.
«Μέχρι σήμερα υπήρχε ένα μοντέλο 
υποβαθμισμένης διοίκησης, αδρανούς, 
στατικής και γραφειοκρατικής και μια 
πολιτική πραγματικότητα που στερούταν 
δομών. Η βασική στόχευση του νομοσχε-
δίου είναι να δημιουργήσει τυποποιημέ-
νες διαδικασίες», είπε ο υπουργός Επι-
κρατείας και απάντησε στην κριτική της 
αντιπολίτευσης.
«Όταν αποδίδεις αρμοδιότητες σε 
κάποιον, για να τον ελέγξεις, το πιο 
αυστηρό αντίβαρο είναι οι αυστηρές 
διαδικασίες. Ένας πρωθυπουργός που 
έχει ελαστικές διαδικασίες είναι πολύ πιο 
εύκολο να χειραγωγήσει, να κινηθεί στα 
όρια της συνταγματικότητας. Ένας πρω-

θυπουργός όμως, ο οποίος θα κινείται 
μέσα σε ένα εξαιρετικά αυστηρό πλαίσιο 
που καθορίζει ο νόμος, έχει πολύ λιγό-
τερα περιθώρια να μπορέσει να αυθαι-
ρετήσει και να δημιουργήσει συγκε-
ντρωτικές δομές. Εγώ δεν πιστεύω στους 
μεσσίες, πιστεύω πρώτα απ’ όλα στις 
διαδικασίες», είπε συγκεκριμένα ο Γιώρ-
γος Γεραπετρίτης.
Για την κριτική περί υπερσυγκέντρωσης 
σε σχέση με τις δομές που δημιουργού-
νται, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι 
«δεν υφαρπάζεται ούτε μια αρμοδιότητα 
υπουργού». Αυτό που συμβαίνει όμως, 
είπε, είναι ότι αποκαθίσταται το αληθές 
νόημα του Συντάγματος που ορίζει ότι το 
υπουργικό συμβούλιο είναι εκείνο που 

συντονίζει και κατευθύνει τη 
γενική πολιτική της χώρας.
«Αυτό λέει το Σύνταγμα στο 
άρθρο 82, και αυτό δεν το 
έκανε ποτέ το υπουργικό 
συμβούλιο. Το υπουργικό 
συμβούλιο δεν ήταν όργανο 
παραγωγής πολιτικής. Ο 
κάθε υπουργός δημιουρ-

γούσε μικρούς πυλώνες πολιτικής και 
αυτοί στο τέλος αθροίζονταν και δημι-
ουργούσαν μια πολιτική της κυβέρνη-
σης, η οποία, πολλές φορές ήταν ετερό-
κλητη. Αυτό ήταν λάθος ως μοντέλο δια-
κυβέρνησης και ήταν εκτός του Συντάγ-
ματος, διότι ο πρωθυπουργός διασφα-
λίζει την ενότητα της κυβέρνησης, εγγυ-
άται και συντονίζει την κατεύθυνση και 
υλοποίηση της πολιτικής, αυτό προβλέ-
πει το Σύνταγμα και αυτό αποκαθιστούμε 
σήμερα», είπε ο κ. Γεραπετρίτης.
Είπε ακόμη ότι «κάθε υπουργικό συμ-
βούλιο θα είναι παραγωγός δημόσιας 
πολιτικής, η Προεδρία της κυβέρνησης 
θα έχει αμιγώς συντονιστικό και παρα-
κολουθητικό ρόλο. Έτσι, στην περίπτωση 
που υπάρχει ζήτημα συναρμοδιοτήτων, 
το οποίο μπορεί να φέρει πίσω την υλο-
ποίηση των πολιτικών, θα παρεμβαίνει 
για την άρση αυτών των αντιφάσεων. Σε 
περίπτωση που υπάρχει ένα ζήτημα μη 
έγκαιρης υλοποίησης, θα ενεργοποιεί-
ται το ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο 
θα παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση ότι 
υπάρχει καθυστέρηση στην υλοποίηση 
ενέργειας».
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Το 2018, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων διαχειρίστηκε 19 υποθέσεις αστυνομικής αυθαιρεσίας, 
αντί 27 το 2017. Πέντε από αυτές αφορούσαν καταγγελίες για βασανιστήρια, οι δύο εις βάρος Ελλήνων 
και οι τρεις εις βάρος αλλοδαπών

Ε
μπλοκή αστυνομικών σε σοβα-
ρές υποθέσεις διαφθοράς απο-
καλύπτει η ετήσια απολογιστι-
κή έκθεση της υπηρεσίας Εσω-

τερικών Υποθέσεων, για το έτος 2018.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία οι 
διώξεις σε αστυνομικούς και επίορ-
κους δημοσίους υπαλλήλους για συμ-
μετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις 
αυξήθηκαν πάνω από 200%.
Οι περισσότερες υποθέσεις που ήρθαν 
στο φως όπως αποκαλύπτει και η εφη-
μερίδα «Καθημερινή» αφορούσαν σε 
συμμετοχή ένστολων σε κυκλώματα 
διακίνησης παράτυπων μεταναστών.
Στις 12 Ιουλίου 2019, στελέχη των Εσω-
τερικών Υποθέσεων συνέλαβαν μετά 
επτάμηνη μυστική έρευνα έναν αρχι-
φύλακα του αεροδρομίου της Κω, για 
συμμετοχή σε κύκλωμα διακινητών. 
Από την πολύμηνη παρακολούθηση 
προέκυψε, μεταξύ άλλων, ότι κατά τον 
έλεγχο διαβατηρίων επιβατών ο αρχι-
φύλακας επέτρεπε σε παράτυπους 
μετανάστες να ταξιδεύουν με πλαστά 
έγγραφα σε χώρες της Ε.Ε., εισπράττο-
ντας για τις υπηρεσίες του 1.000 έως 
1.500 ευρώ το «κεφάλι». Παραλάμ-
βανε την αμοιβή του από τον 36χρονο 
Σύρο «εγκέφαλο» του κυκλώματος σε 
συναντήσεις τους στην πόλη της Κω, 
ενώ για να δικαιολογεί την παρουσία 
του στο αεροδρόμιο, ακόμα και τις 
ημέρες που δεν είχε υπηρεσία έλεγε 
στους συναδέλφους τους ότι «περίμενε 
να υποδεχθεί φίλους».
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το διάστημα 
Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018 οι «Αδι-
άφθοροι» δέχθηκαν και επεξεργάστη-
καν 1.122 καταγγελίες και πληροφορίες 
για υποθέσεις διαφθοράς, όσες περί-
που και το 2017. Το 60% των καταγγε-
λιών αφορούσε σε αστυνομικούς, το 
20% σε δημοσίους υπαλλήλους, το 
10% σε ιδιώτες, ενώ το υπόλοιπο 10% 
αφορούσε σε καταγγελίες για εγκλή-
ματα στα οποία συμμετείχαν ταυτό-
χρονα και αστυνομικοί και δημόσιοι 
υπάλληλοι. Οι μισές από τις καταγγε-
λίες εις βάρος αστυνομικών συνδέονται 
κυρίως με θέματα συμπεριφοράς και 

πειθαρχικά παραπτώματα, ενώ πρώ-
τοι σε καταγγελίες μεταξύ των φορέων 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι 
οι Οργανισμοί Τοπικής  Αυτοδιοίκησης. 
Ακολουθούν οι υπηρεσίες υγείας και οι 
υπάλληλοι υπουργείων.
Το 2018, οι αυτόφωρες συλλήψεις επί-
ορκων αστυνομικών έφτασαν στις 23, 
καταγράφοντας αύξηση 10% σε σχέση 
με το 2017. Περισσότερο εντυπωσιακή 
είναι, ωστόσο, η αύξηση των σοβαρών 
υποθέσεων διαφθοράς, που έφεραν 
στο φως οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. 
Από τρεις το 2017 ανήλθαν σε εννέα το 
2018, σημειώνοντας άνοδο 200%. 
Τον Οκτώβριο του 2018, ενδεικτικά, 
η υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων 
εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης ναρ-
κωτικών, στο οποίο συμμετείχε αρχι-
φύλακας που υπηρετούσε στην Αττική. 
Τον Μάιο του 2018 οι «Αδιάφθοροι» 
σε συνεργασία με την Ασφάλεια Μυτι-

λήνης συνέλαβαν έναν αρχιφύλακα και 
δύο υπηκόους Καμερούν, με την κατη-
γορία ότι εφοδίαζαν με πλαστά ταξιδι-
ωτικά έγραφα αλλοδαπούς που έφτα-
ναν στο νησί.
Το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου 
35χρονος αστυφύλακας, που υπηρε-
τούσε στην Ασφάλεια Αττικής προ-
φυλακίστηκε για ληστεία εις βάρος 
Πακιστανών, μέσα στο σπίτι τους στη 
Νίκαια. Ένα από τα θύματα είχε περι-
γράψει ως εξής την έφοδο του επί-
ορκου αστυνομικού και των συνερ-
γών του στο διαμέρισμά τους: «Όπως 
κοιμόμασταν, ξαφνικά ξύπνησα και 
είδα τέσσερα άτομα με μαύρα ρούχα, 
μάσκες και γάντια. Μας είπαν να μη 
φωνάζουμε γιατί είναι ‘’Αστυνομία’’. 

Μόλις πήγα να μιλήσω, ένας απ’ αυτούς 
με χτύπησε τρεις φορές στο πρόσωπο 
και στο σώμα. Έπειτα, έδεσαν σε όλους 
τα χέρια, κάποιους πισθάγκωνα και 
άρχισαν να ψάχνουν το σπίτι. Όποιος 
έκανε κάποια κίνηση που δεν τους 
άρεσε, τον χτυπούσαν».
Το 2018, η Διεύθυνση Εσωτερικών 
Υποθέσεων διαχειρίστηκε 19 υποθέ-
σεις αστυνομικής αυθαιρεσίας, αντί 
27 το 2017. Πέντε από αυτές αφορού-
σαν καταγγελίες για βασανιστήρια, οι 
δύο εις βάρος Ελλήνων και οι τρεις εις 
βάρος αλλοδαπών.
Σύμφωνα με στελέχη του υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη, το 2018 
υπήρξε στροφή των «Αδιάφθορων» 
σε περισσότερο σοβαρές υποθέσεις 
διαφθοράς τόσο στην Αστυνομία όσο 
και στον δημόσιο τομέα, ευρύτερα. 
Η ίδια στρατηγική ακολουθείται και 
φέτος.
Από το σύνολο των καταγγελιών εις 
βάρος υπαλλήλων του Δημοσίου, το 
30% αφορά σε υπαλλήλους δήμων 
και Περιφερειών, το 14% σε εργαζο-
μένους σε υπηρεσίες Υγείας, το 11% 
σε υπαλλήλους υπουργείων και το 5% 
σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Χαρακτηρι-
στική ήταν η περίπτωση καθηγητή του 
ΤΕΙ Σερρών, ο οποίος συνελήφθη με 
την κατηγορία ότι ζητούσε «φακελάκι» 
από σπουδαστές του προκειμένου να 
τους περνάει στα μαθήματα. Αποφυ-
λακίστηκε την Πέμπτη, δέκα μήνες μετά 
τη σύλληψή του.
Σάλο είχε προκαλέσει αντίστοιχα, 
πέρυσι το καλοκαίρι, η αποκάλυψη ότι 
ένα μέλος του διοικητικού συμβου-
λίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
ένας πρώην αντιδήμαρχος Μεσολογ-
γίου και δύο πρώην πολιτευτές συμμε-
τείχαν σε πολυμελές κύκλωμα παρά-
νομων ελληνοποιήσεων που είχε εξαρ-
θρώσει η Διεύθυνση Εσωτερικών Υπο-
θέσεων. Για την υπόθεση είχαν συλλη-
φθεί συνολικά 23 άτομα. Μετέφεραν 
αλλοδαπούς από την Αθήνα στο Μεσο-
λόγγι και τους εφοδίαζαν με πλαστά 
πιστοποιητικά νόμιμης παραμονής στη 
χώρα.

Κατά 200% αυξήθηκαν οι διεφθαρμένοι 
αστυνομικοί 

Ικαρία: Νεκρή 
βρέθηκε η 35χρονη 
αστροφυσικός

Τ
ραγικό επίλογο είχε η υπόθεση εξαφάνισης 
της 35χρονης αστροφυσικού Νάταλι Κρίστο-
φερ, καθώς βρέθηκε νεκρή το απόγευμα της 
Τετάρτης.

Η σορός της κοπέλας, τα ίχνη της οποίας αγνοούνταν 
από το μεσημέρι της Δευτέρας, βρέθηκε σε χαράδρα 
περίπου ενάμιση χιλιόμετρο από το ξενοδοχείο στο 
οποίο διέμενε μαζί με τον σύντροφό της.
Πυροσβέστες, αστυνομικοί και εθελοντές είχαν 
«σαρώσει» την περιοχή για τον εντοπισμό της. Τη 
σορό φαίνεται να εντόπισε εθελοντής πυροσβέστης.
Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να φτάσουν στο 
σημείο ειδικά κλιμάκια της Αστυνομίας και του Λιμε-
νικού και θα προσπαθήσουν να ανασύρουν τη σορό 
προκειμένου να γίνει και η τυπική αναγνώρισή της 
από τον σύντροφό της.

Το χρονικό της εξαφάνισης
H 34χρονη Βρετανίδα αγνοούνταν από το μεσημέρι 
της Δευτέρας καθώς σύμφωνα με τον σύντροφό 
της, πήγε για τρέξιμο και έκτοτε όμως δεν είχε 
δώσει σημεία ζωής.
Η 34χρονη είχε επισκεφτεί την Ικαρία στις 3 Αυγού-
στου με τον 38χρονο Κύπριο σύντροφό της.
Το ζευγάρι προγραμμάτιζε να αναχωρήσει τη Δευ-
τέρα για την Κύπρο μέσω Αθήνας.
Το πρωί της Δευτέρας, όμως, όταν ξύπνησε ο 
Κύπριος σύντροφος, τηλεφώνησε στην 34χρονη 
γιατί έλειπε και εκείνη του ανέφερε μέσω μηνύμα-
τος ότι είχε πάει για τρέξιμο.
Η ώρα περνούσε και η 34χρονη έκτοτε δεν σήκωσε 
ξανά το τηλέφωνό της. Ετσ ι, ο σύντροφός της 
δήλωσε την εξαφάνισή της, στις 12:40 της Δευτέ-
ρας.
Οι έρευνες από την αστυνομία για την ανεύρεση 
της αγνοούμενης είχαν ξεκινήσει αμέσως, ενώ στο 
νησί είχε κληθεί από την Αθήνα και ελικόπτερο της 
Πυροσβεστικής για να βοηθήσει στην εύρεση της 
αγνοούμενης.
Στις έρευνες συμμετείχε και το κλιμάκιο της Διεύ-
θυνσης Διαχε ίρισης Ανάλυσης Πληροφοριών 
(ΔΙΔΑΠ) της ΕΛΑΣ που έφθασε χθες στην Ικαρία με 
ελικόπτερο που διέθεσε ο στρατός.
Συγκεκριμένα, το κλιμάκιο είχε φτάσει στην Ικα-
ρία προκειμένου να δώσει λύση στο μυστήριο 
με το στίγμα του κινητού τηλεφώνου της νεαρής 
γυναίκας, το οποίο ενώ έδειχνε ότι ήταν κλειστό 
από προχθές το απόγευμα, ξαφνικά την Τρίτη εξέ-
πεμψε ξανά σήμα από κεραία των Φούρνων Ικα-
ρίας, που είναι απέναντι από την περιοχή Κεραμέ 
Αγίου Κηρύκου, όπου γίνονταν έρευνες.
Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 20 άτομα από 
επίλεκτη ομάδα της ΕΛΑΣ, άλλοι 50 αστυνομικοί 
από την υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ συνέδραμαν άλλοι 
30 εθελοντές πυροσβέστες.
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Αφιέρωμα στις... τσουχτερές 
τιμές που υπάρχουν στη Μύκονο, 
και στις... δυσάρεστες εκπλήξεις 
για... αξέχαστες εμπειρίες – «Μην 
παραγγείλετε εάν δεν δείτε τις 
τιμές στον κατάλογο», προτρέπει η 
Deutsche Welle

Ε
ίναι στα χείλη της διεθνούς τζετ σετ. 
Για τις ομορφιές της. Για τις αμμώδεις 
παραλίες της με ονόματα που στέλ-
νουν τους τουρίστες κατ’ ευθείαν… 

στον Παράδεισο, ή στον σούπερ Παράδει-
σο. Τελευταία, η Μύκονος ξανάρθε στη δη-
μοσιότητα για τις τσουχτερές τιμές της. 98,5 
ευρώ τη μερίδα καλαμαράκια; Μα τι καλα-
μαράκια είναι τέλος πάντως αυτά; Η επικαι-
ρότητα βρίθει τελευταία α-
πό τέτοιες ειδήσεις, καθό-
λου παραδεισένιες.
Αυτό οφε ί λε τα ι  σ την 
υψηλή πελατεία που κατα-
κλύζει κατακαλόκαιρο το 
νησί. Αστέρες και αστερά-
κια του κινηματογράφου, 
είδωλα του αθλητισμού και 
όποιος τέλος πάντως θέλει 
να αισθάνεται σε αυτήν την 
κατηγορία τουριστών και να δείχνει γκλα-
μουράτος, δεν δείχνουν να έχουν πρόβλημα 
στο να πληρώνουν τέτοια ποσά, αδιανόητα 
για κοινούς θνητούς. Αυτοί βιώνουν δυσά-
ρεστες εκπλήξεις. Ένα ποτήρι Prosecco 68 
ευρώ; Πως είναι δυνατόν μετά να μην βγά-
ζουν τον καημό τους στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης; Έτσι ένας Αμερικανός χρήστης, 
ονόματι Ciscorok, έβγαλε το πάθημά του 
στο διαδικτυακό τόπο Trip Αdvisor και στο 
Instagram. Κατά τα γραφόμενά του πήγε σε 
μπαρ νοτιοδυτικά του νησιού όπου σέρβι-
ραν στρείδια. Μαζί με φίλους του πέρασαν 
μια αξέχαστη βραδιά. Εκτός από στρείδια, 
ήπιαν μπίρες, έφαγαν τρεις σαλάτες, 6 μερί-
δες καλαμάρια και παρήγγειλαν 3 μπουκά-
λια νερό και ένα χυμό ντομάτας.
Το ίδιο αξέχαστος θα τους μείνει και ο λογα-
ριασμός των 866,20 ευρώ! «Να αποφεύ-
γετε αυτήν τη χώρα με κάθε τρόπο και δεν 
είναι αστείο» ήταν η συμβουλή του κάτω 
από τη διεύθυνση του εστιατορίου. Πάνω 
από 1000 χρήστες τον ευχαρίστησαν για 

την πληροφορία, άλλοι 290 αξιολόγησαν το 
εστιατόριο ως το χειρότερο. Υπήρχαν όμως 
και 552 χρήστες που του έδωσαν την καλύ-
τερη βαθμολογία ως «εξαιρετικό». Αυτό 
παρακίνησε τον ρεπόρτερ Πέτερ Γκίζελ του 
γερμανικού καναλιού Kabel Eins να κάνει 
κατόπτευση επί τόπου. Πήρε το συνεργείο 
του και κατέφθασε στο νησί.

Μέχρι και 1.500 για τον Ρέμο
Το πρώτο που έκανε ήταν να πάει στο εστι-
ατόριο και να απευθύνει τον λόγο στον 
ιδιοκτήτη. Εκείνος δεν θέλησε να μιλή-
σει και έσπρωξε τον κάμεραμαν να βγει 
από το μαγαζί του. Τελικά ήρθε η αστυνο-
μία, όπως φαίνεται από ένα βίντεο κλιπ 
του Γκίζελ, και οδήγησε το ρεπόρτερ και 
το συνεργείο του στο τμήμα. «΄Ηταν μια 

δυσάρεστη εμπειρία» 
είπε. «Μου κατασχέ-
θηκαν η κάμερα και το 
οπτικό υλικό». Πάντως 
στα ελληνικά ΜΜΕ ο 
εστιάτορας μίλησε για 
την περίπτωση του Αμε-
ρικανού. «Παρήγγει-
λαν 9 κιλά καλαμάρια. 
Ήταν φρέσκα και κοστί-
ζουν 100 ευρώ το κιλό. 

Είμαστε το καλύτερο μαγαζί της περιοχής 
και προσφέρουμε αξέχαστες εμπειρίες». 
Τα μαντάτα έφτασαν μέχρι την Αθήνα και 
με το επόμενο πλοίο ήρθε ομάδα εφορια-
κών να ελέγξει τον μαγαζάτορα που τον… 
αθώωσαν μη βρίσκοντας κάτι το εφοριακά 
μεμπτό. Γιατί όλες οι τιμές αναγράφονταν 
κανονικά στον κατάλογο.
Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. 
Κάθε τόσο διηγούνται τουρίστες για λογα-
ριασμούς με αστρονομικές τιμές. Όπως 
250 ευρώ για ένα απλό μπλουζάκι. Στην 
Μύκονο, σε συναυλία του Αντώνη Ρέμου 
σε παραλία, οι επισκέπτες πλήρωσαν μέχρι 
και 1500 ευρώ για ένα εισιτήριο, χωρίς 
φαγητό και ποτό. Τέτοιες τιμές δεν είναι 
παράνομες εφόσον αναφέρονται στους 
καταλόγους. Το ηθικό επιμύθιο είναι ότι 
πριν καθίσει κανείς σε εστιατόριο θα πρέ-
πει να συμβουλεύεται τον κατάλογο φαγη-
τών και ποτών και μετά να παραγγέλνει. 
Αυτό είναι κανόνας στην Μύκονο για να 
αποφύγει κανείς το εγκεφαλικό.

Deutsche Welle για Μύκονο: Τιμές 
που «γδέρνουν» - Πώς να γλιτώσετε 
το εγκεφαλικό 

O αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμμένος απάντησε 
στον Αλέξη Τσίπρα, όταν ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης τον 
συνέκρινε με την επικεφαλής της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Πικραμμένος σε Τσίπρα: Είμαι εδώ, 
γιατί εσείς με φέρατε 

Γ
ια την αναφορά στο όνομά του α-
πό τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε ο 
πρώην πρωθυπουργός Παναγιώ-
της Πικραμμένος.

«Θεωρείτε ότι όποιος διορίζεται στο 
γραφείο του πρωθυπουργού ταυτίζε-
ται και με το κόμμα που ανήκει ο πρω-
θυπουργός. Δηλαδή ο κ. Πικραμμένος 
που ήταν σύμβουλος του Κ. Μητσοτάκη 
δεν θα έπρεπε να διοριστεί στο ΣτΕ», είπε 
κατά την ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας.
Ο Παναγιώτης Πικραμμένος, παίρνο-
ντας το λόγο είπε: «Νομίζω ότι προσπα-
θείτε να συγκρίνετε πράγματα που δεν 
μπορούν να συγκριθούν. Ισχύει η λαϊκή 
παροιμία: Τι σχέση έχει ο φάντης με το 
ρετσινόλαδο; Εγώ πήγα στο γραφείο 
του Κωσταντίνου Μητσοτάκη το 1991 
μετά από ερώτημα που έγινε από το τότε 
υπουργικό συμβούλιο προς το Συμβού-
λιο της Επικρατείας. Το ΣτΕ με επέδειξε. 
Εγινα πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρα-
τείας το 2009. Περίπου 19 χρόνια μετά. 
Αν σήμερα βρίσκομαι εδώ σε αυτή την 
αίθουσα είναι γιατί εσείς με φέρατε εδώ 
κάνοντάς με πολιτικό πρόσωπο εκόντα 
άκοντα. Δεν είχα την βούληση να γίνω 
πολιτικό πρόσωπο αλλά με φέρατε. Τι να 
κάνουμε;
Τώρα να μου επιτρέψετε με στενοχώρια 
δύο λόγια για την κυρία πρόεδρο της επι-

τροπής ανταγωνισμού.
Υπάρχει όντως πρόβλημα με την νομολο-
γία του ευρωπαϊκού δικαστηρίου. Αυτό 
είναι το πρόβλημα στην συγκεκριμένη 
περίπτωση; Τι γίνεται όταν αυτός που 
πρέπει να είναι εγγυητής της ανεξαρτη-
σίας της αρχής είναι αυτός που την παρα-
βιάζει πρώτος;
Γιατί η κυρία Θάνου πήρε τις αποφά-
σεις σε ασφαλιστικά μέτρα και δεν πήρε 
κανονικά αποφάσεις; Ξέρετε γιατί; Για να 
μην ελεγχθεί από την ευρωπαίκή επι-
τροπή. Γιατί αρχηγέ της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης πήρε αυτές τις αποφά-
σεις παρά την αντίδραση των υπολοίπων 
μελών; Η κυρία Θάνου θα ελεγχθεί από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μπορούσα 
να πω κι άλλα αλλά δεν είναι ώρα».
Στην δευτερολογία του ο Αλέξης Τσίρ-
πας απάντησε στον Παναγιώτη Πικρα-
μένο, λέγοντας: «Να ευχαριστήσω τον 
αντιπρόεδρο της κυβέρνησης που πήρε 
το λόγο. Με την παρέμβασή του επιβε-
βαίωση όσα λέμε περί προσχηματικότη-
τας κολλήματος με την κα Θάνου. Αυτό 
το κάνατε με 2 τρόπους. Αναφερθήκατε 
στην δική σας θητεία στο γραφείο του 
τότε πρωθυπουργού. Εφόσον ένας δικα-
στής έχει την δυνατότητα να καταλαμ-
βάνει την θέση δεν υπάρχει κόλλημα επ 
αυτού».
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Δεν θα γίνουμε Σαουδάραβες 
αύριο το πρωί με τους 
υδρογονάνθρακες - Πρέπει πρώτα 
να υπάρξουν οι γεωτρήσεις, αλλά 
μεταξύ του συμβολαίου και της 
γεώτρησης μεσολαβούν περίπου 
4-7 χρόνια είπε ο υπουργός 
Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης

Η 
εταιρεία την βγάζει δεν την 
βγάζει» τόνισε σήμερα, ανα-
φερόμενος στη ΔΕΗ ο υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας Κωστής Χατζηδάκης ενώ έκα-
νε λόγο για «οικονομικό 
φρενοκομείο» που συμ-
φωνήθηκε ανάμεσα στην 
προηγούμενη κυβέρνη-
ση και την Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή προκειμένου να 
καταργηθεί το σχέδιο της 
μικρής ΔΕΗ που είχε προ-
τείνει η κυβέρνηση Σαμα-
ρά.
«Συμφώνησαν να κατέβει το μερίδιο 
της ΔΕΗ από το 90% στο 50%. Χωρίς 
κανένα οικονομικό αντάλλαγμα και με 
τα στελέχη της επιχείρησης να δου-
λεύουν για να χάσουν πελάτες. Πού-
λησαν το 66% του ΔΕΣΦΑ και πανηγύ-
ριζαν. Πούλησαν το 49% του ΑΔΜΗΕ 
και πανηγύριζαν. Η ΔΕΗ τους μάρανε 
για να δείξουν την ευαισθησία τους», 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδά-
κης, σε συνέντευξη στο ραδιοφωνικό 
σταθμό Παραπολιτικά.
Ο υπουργός τόνισε ότι η μετάβαση 
στο νέο μοντέλο της απελευθερωμέ-
νης αγοράς ενέργειας πρέπει να γίνει με 
σοβαρότητα, με ευρωπαϊκούς κανόνες 
και όχι με τους «γιαλαντζί» κανόνες, 
που πήγε να γίνει στην Ελλάδα. «Δεν 
θέλουμε, σημείωσε, να σ τραφούμε 
εναντίον των άλλων εταιρειών και των 
καταναλωτών, που έχουν πάει σ τ ις 
άλλες εταιρείες. Δεν ξεκινάμε με την 
αντίληψη ότι η ΔΕΗ είναι δική μας και 
τα άλλα είναι αποπαίδια και οι κατα-
ναλωτές που είναι στις άλλες εταιρείες 
και οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στις 
άλλες εταιρείες δεν είναι Έλληνες, δεν 
είναι άνθρωποι κτλ. Το θέμα είναι να 
βρούμε μια ισορροπία».
Επανέλαβε ότ ι σ τα μέτρα σ τήριξης 
της ΔΕΗ περιλαμβάνεται η κατάργηση 

των δημοπρασιών ΝΟΜΕ, μέσω των 
οποίων η επιχείρηση υποχρεώθηκε 
να πουλά ενέργεια κάτω του κόστους 
σ τους αν ταγων ισ τέ ς της χάνον τας 
συνολικά 600 εκατ. ευρώ, καθώς και η 
αναπροσαρμογή των τιμολογίων προς 
τα πάνω, χωρίς όμως να επιβαρυν-
θούν οι καταναλωτές, γιατί θα μειωθεί 
παράλληλα ο ΦΠΑ και το ΕΤΜΕΑΡ.
Αναφ ε ρόμε νο ς  σ τ ην  σ υ νά ν τ ησ η 
των υπουργών Ενέργειας Ελλάδας, 
Κύπρου, Ισραήλ, με τη συμμετοχή του 
υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ κ. 
Francis Fannon που θα πραγματοποι-
ηθεί στην Αθήνα την ερχόμενη εβδο-

μάδα (7 Αυγούστου) ο κ. 
Χατζηδάκης τόν ισε ότ ι 
«θα ασχοληθούμε με τα 
ζητήματα της ενεργεια-
κής συνεργασίας και θα 
μιλήσουμε για τον αγωγό 
East Med που θα ξεκινάει 
από το Ισραήλ, θα περ-
νάει από την Κύπρο, θα 

έρχεται εδώ και θα καταλήγει βάσει του 
σχεδιασμού στην Ιταλία».
Σε σχέση τέλος με τις έρευνες υδρο-
γονανθράκων υπογράμμισε: «Υπάρ-
χει σε εξέλιξη, και από τις προηγούμε-
νες κυβερνήσεις, μια διαδικασία για τα 
οικόπεδα με τους υδρογονάνθρακες. 
Υπάρχει μια αντίληψη ότι θα γίνουμε 
Σαουδάραβες αύριο το πρωί με τους 
υδρογονάνθρακες. Δεν θα γίνουμε. 
Είναι μια πηγή πλούτου, αλλά πρέπει 
πρώτα να υπάρξουν οι γεωτρήσεις. 
Να διαπιστώσουμε ακριβώς τι γ ίνε-
ται. Με βάση το τι γίνεται στην ευρύ-
τερη γειτονιά μας, η λογική λέει, ότι και 
εδώ υπάρχουν κάποιες τέτοιες δυνα-
τότητες. Αλλά μεταξύ του συμβολαίου 
και της γεώτρησης μεσολαβούν περί-
που 4-7 χρόνια. ‘Αρα, όλη αυτή η δια-
δικασία που ξεκίνησε ακόμα και από 
την κυβέρνηση Σαμαρά, προχωρεί. 
Μου λένε από τα ΕΛΠΕ ότι το 2020 
θα κάνουν την πρώτη γεώτρηση στον 
Πατραϊκό. Υπάρχουν κάποιες άλλες 
διαδικασίες στην Ήπειρο και στο Κατά-
κολο. Θα υπογράψουμε συμβόλαια με 
την ExxonMobil και τη γαλλική TOTAL 
νοτίως της Κρήτης. Όλα αυτά θα τα 
καταθέσουμε, και γρήγορα, στη Βουλή 
προκειμένου να δείξουμε και τη βού-
λησή μας να τρέξουμε τους υδρογονάν-
θρακες».

Χατζηδάκης: Η ΔΕΗ την βγάζει 
δεν την βγάζει

επικαιρότητα

SOS για την Αφρικανική 
Πανώλη των Χοίρων στην 
Ελλάδα: Έκτακτη πρόσληψη 
46 κτηνιάτρων 

Τ
ροπολογία για την άμεση πρόσλη-
ψη και για συγκεκριμένο χρονι-
κό διάστημα, κτηνιάτρων με σκο-
πό την πρόληψη εισόδου στη χώ-

ρα της Αφρικανικής Πανώλους των Χοί-
ρων και τον έλεγχο του νοσήματος σε πε-
ρίπτωση εξάπλωσής του, κατέθεσε στη 
Βουλή, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης.
Η σχετική διάταξη αφορά στην πρό-
σληψη 46 Κτηνιάτρων Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης, για ένα έτος, «για την αντι-
μετώπιση εκτάκτων ή απρόβλεπτων κιν-
δύνων που σχετίζονται με την προστασία 
της αγροτικής, κτηνοτροφικής και αλιευ-
τικής παραγωγής, την ασφάλεια των τρο-
φίμων και την προστασία της δημόσιας 
υγείας», όπως επί λέξει αναφέρεται στην 
αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας.  
«Με την πρόσληψη του έκτακτου προσω-
πικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων είναι πλέον σε θέση 
να παρέμβει άμεσα περιορίζοντας ή ανα-
κόπτοντας τις δυσμενείς επιπτώσεις ενός 
έκτακτου συμβάντος», προστίθεται στην 
ίδια αιτιολογική έκθεση.  
Στην τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της 
Βουλής, το πρωί της Πέμπτης (8/8/2019), 
ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Μάκης Βορίδης εξήγησε τις 
συνέπειες της συγκεκριμένης ζωονόσου 
διευκρινίζοντας ότι «δεν υπάρχει κίνδυ-
νος για τους ανθρώπους αλλά μόνον για 
το ζωικό κεφάλαιο» και ότι σε καμία περι-
οχή της ελληνικής επικράτειας «δεν έχει 
εκδηλωθεί αυτή τη στιγμή κρούσμα για 
να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης».
Αιτιολογώντας την αναγκαιότητα της 
κατάθεσης της συγκεκριμένης τροπο-
λογίας ο κ. Βορίδης τόνισε ότι πλέον η 
Αφρικανική Πανώλης των Χοίρων εμφα-
νίστηκε και στη γειτονική μας Βουλγα-
ρία για να προσθέσει: «Μέχρι πρότινος 
ήταν σχετικά βόρεια (σ.σ.: στο έδαφος 
της Βουλγαρίας), όμως τώρα εμφανίστη-
καν κρούσματα και στη Φιλιππούπολη. 
Επομένως, η νόσος κατεβαίνει νοτιότερα. 
Πρέπει να πάρουμε άμεσα μέτρα».
Παράλληλα ανέφερε ότι ήδη έχουν 

ληφθεί μέτρα από το Υπουργείο προκει-
μένου να ενταθούν οι έλεγχοι και να ενη-
μερωθούν οι χοιροτρόφοι για τα πρωτό-
κολλα διαχείρισης. «Τώρα, απλώς, επειδή 
βρισκόμαστε σε αυτό τον βαθμό εγγύτη-
τας (σ.σ.: Στη Φιλιππούπολη), εκείνο το 
οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να εξα-
ντλήσουμε κάθε δυνατότητα να μην έρθει 
η ζωονόσος σε εμάς», συμπλήρωσε ο 
Υπουργός.
Έκανε δε σαφές προς τη Βουλή ότι υπάρ-
χει ήδη έτοιμο το σχέδιο υπουργικής 
απόφασης το οποίο και θα υπογράψει, 
εφόσον εγκριθεί η τροπολογία, με την 
κατανομή των κτηνιάτρων σε όλες στις 
Περιφέρειες που είναι απολύτως ανα-
γκαίοι, αλλά και με τα κριτήρια, τον 
τρόπο, τη μοριοδότηση, τις αρμοδιότη-
τες και όλες τις λεπτομέρειες για την πρό-
σληψή τους.
Ως προς την αμεσότητα εφαρμογής της 
διάταξης ο κ. Βορίδης τόνισε:
«Θέλουμε να εντατικοποιήσουμε τους 
ελέγχους σε μία περίοδο τουριστική, 
γιατί αυτή τη στιγμή δεχόμαστε πίεση, 
η νόσος δυστυχώς μεταδίδεται και με τα 
τρόφιμα, όχι μόνο με τα ζώα, και επομέ-
νως πρέπει να κάνουμε μία προσπάθεια 
ελέγχου και των τροφίμων», καταλήγο-
ντας ότι «το υπάρχον προσωπικό της Γενι-
κής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουρ-
γείου και των αντιστοίχων υπηρεσιών 
των Περιφερειών, δεν επαρκεί για την  
αυξημένη επαγρύπνηση που απαιτείται».

Ραγκούσης: Εκτός ΑΣΕΠ προ-
σλήψεις 12μηνης διάρκειας και 
θέλετε επιτελικό κράτος;
Την πρόθεση του υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης να προσληφθούν 46 κτηνί-
ατροι από το ελληνικό δημόσιο με ετή-
σια σύμβαση εργασίας στηλίτευσε από 
το βήμα της Βουλής ο βουλευτής Β’ Πει-
ραιά του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης. 
«Εκτός ΑΣΕΠ προσλήψεις 50 κτηνιάτρων 
12 μηνης διάρκειας και θέλετε επιτελικό 
κράτος;» αναρωτήθηκε ο κ. Ραγκού-
σης επισημαίνοντας ότι η απόφαση της 
κυβέρνησης για κατά παρέκκλιση πρό-
σληψη κτηνιάτρων φέρνει τη χώρα δεκα-
ετίες πίσω. 
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Δραπέτης των φυλακών Πάτρας, 
ήταν ο ένας από τους δύο δράστες της 
ένοπλης ληστείας, σε υποκατάστημα 
Τράπεζας πριν από 3 ημέρες στην 
Πάργα. Πρόκειται, για έναν Αλβανό 
κακοποιό, ηλικίας 35 χρόνων, ο οποίος 
συνελήφθη αργά χθες το απόγευμα σε 
κεντρικό δρόμο της Πρέβεζας και στη 
συνέχεια ταυτοποιήθηκε, σύμφωνα 
με την αστυνομία ως ένας εκ των δύο 
δραστών της ληστείας.

Η 
σύλληψή του έγινε χάρη στην παρα-
τηρητικότητα ενός αστυνομικού της 
ΟΠΚΕ Πρέβεζας, ο οποίος βρισκό-
ταν εκτός υπηρεσίας, όμως, όπως ό-

λα δείχνουν, είχε αποτυπώσει τις εικόνες από 
το κλειστό κύκλωμα της Τράπεζας.
Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας στο σπίτι 
όπου διέμενε το τελευταίο διάστημα ο ύπο-
πτος βρέθηκε μέρος των χρημάτων που αφαι-
ρέθηκαν από την τράπεζα, ένα πιστόλι και μια 
πλαστή ταυτότητα ιταλικών αρχών. Ειδικότερα, 
από τα 26.630 ευρώ και τα 200 δολάρια που 
άρπαξαν οι δύο ληστές από την τράπεζα, βρέ-
θηκαν στο σπίτι του 35χρονου, 8.240 ευρώ 
και 100 δολάρια.
Από τον έλεγχο των στοιχείων του συλληφθέ-
ντα προκύπτει πως είναι δραπέτης φυλακών 
Πάτρας από τις 25 Ιανουαρίου του 2012 .Τότε 
είχε πάρει 6ήμερη άδεια και δεν επέστρεψε.
Ο ύποπτος εξέτιε ποινή κάθειρξης 12 χρο-
νών, για ληστεία, οπλοφορία, κλοπή, κατοχή 
ναρκωτικών και παράνομη είσοδο στη χώρα. 
Επίσης σε βάρος του εκκρεμούν καταδικαστι-
κές αποφάσεις, ποινή κάθειρξης 19 ετών για 
ληστεία, παραβάσεις του νόμου περί όπλων 
και άλλα αδικήματα.
Η προανάκριση για την υπόθεση και έρευνες 
για τον εντοπισμό του συνεργού του, βρίσκο-
νται σε εξέλιξη από το Τμήμα Ασφάλειας Πρέ-
βεζας.

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός εκτός 
υπηρεσίας «τσάκωσε» διαρρήκτη
Στα «πράσα» έπιασε διαρρήκτη αστυνομι-
κός εκτός υπηρεσίας, ο οποίος εντόπισε τον 
δράστη στην πολυκατοικία του, την ώρα που 
έβγαινε από διαμέρισμα κρατώντας στα χέρια 
του χρυσαφικά!

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, 
ο αστυνομικός, που υπηρετεί στην ομάδα 
ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσ-
σαλονίκης, κατά την επιστροφή του στην οικο-
δομή όπου διαμένει, στην περιοχή της Τού-
μπας, αντιλήφθηκε να βγαίνει από διαμέρισμα 
άγνωστος μεσήλικας άντρας, ο οποίος είχε στα 
χέρια του χρυσαφικά.
Ακολούθησε καταδίωξη και ο δράστης ακι-
νητοποιήθηκε, για να συλληφθεί από αστυ-
νομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τού-
μπας - Τριανδρίας, οι οποίοι προσέτρεξαν στο 
σημείο.
Στην κατοχή του 47χρονου δράστη βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν κατσαβίδι, λάμα, κλειδί, 
μεταλλικά ομοιώματα κλειδιών, διαρρηκτικά 
εργαλεία και δύο κινητά τηλέφωνα.
Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι ο 
47χρονος με δύο ακόμη συνεργούς του που 
αναζητούνται, είχαν διαρρήξει και δεύτερο 
διαμέρισμα της οικοδομής.

Διαρρήκτες «σήκωσαν» το χρημα-
τοκιβώτιο του Βύρωνα Πολύδωρα
Στο στόχαστρο διαρρηκτών που είχαν μελε-
τήσει καλά τις κινήσεις του, βρέθηκε ο πρώην 
πολιτικός Βύρων Πολύδωρας. Οι δράστες 
διέρρηξαν το σπίτι του στο χωριό Περιβόλια 
στην Φιγαλεία Ηλείας και «σήκωσαν» το χρη-
ματοκιβώτιο που περιείχε μεγάλο χρηματικό 
ποσό και χρυσά κοσμήματα!
Οι διαρρήκτες φαίνεται πως γνώριζαν την 
ύπαρξη του χρηματοκιβωτίου και του πολύ-
τιμου περιεχομένου του, γιατί καραδοκούσαν 
περιμένοντας να φύγουν ο πρώην πρόεδρος 
της Βουλής και πρώην υπουργός Δημόσιας 
Τάξης και η οικογένειά του για την εκκλησία, 
όπου θα παρακολουθούσαν τη λειτουργία για 
τη γιορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.
Μόλις απομακρύνθηκαν, εισέβαλαν στο σπίτι 
του και πήγαν κατευθείαν στον στόχο τους.
Οι δράστες φαίνεται ότι φόρτωσαν το χρημα-
τοκιβώτιο σε ένα φορτηγάκι με το οποίο τρά-
πηκαν σε φυγή, πιθανότατα με κατεύθυνση 
προς τη Μεσσηνία. Μόλις έγινε αντιληπτή η 
κλοπή, σήμανε συναγερμός στις αστυνομικές 
υπηρεσίες της Ηλείας, της Αρκαδίας και της 
Μεσσηνίας οι άνδρες των οποίων ξεκίνησαν 
αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, αλλά δεν 
κατάφεραν να εντοπίσουν τα ίχνη των «ποντι-
κών» και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Die Welt: Μητσοτάκης, ο 
πρωθυπουργός - θαύμα της 
Ελλάδας 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης  έχει 
βάλει στόχο να ανοικοδομήσει τη 
μεσαία τάξη της χώρας

Π
αρότι έλκει την καταγωγη του 
από παλιά πολιτική οικογέ-
νεια θα μπορούσε να γίνει ο 
πρώτος πραγματικά σύγχρο-

νος Πρωθυπουργός της Ελλάδας.
Ο νέος Πρωθυπουργός της Ελλάδας 
αντ ιμετωπίζεται από τα ευρωπαϊκά 
μέσα ενημέρωσης σαν «σούπερ σταρ», 
σε μια νέα εποχή για τη χώρα που ξεκι-
νάει. Μέσα σε λίγες εβδομάδες από την 
εκλογική νίκη της συντηρητικής Νέας 

Δημοκρατίας, άλλαξε εντελώς η μορφή 
και το στυλ της κυβέρνησης, αυξάνο-
ντας την απόδοση και την αποτελε-
σματικότητά της, σημείωνει το δημο-
σίευμα.
Ο Μητσοτάκης θέλει να ανοικοδομήσει 
τη μεσαία τάξη.
Για το λόγο αυτό εισάγει σημαντικές 
φορολογικές ελαφρύνσεις γ ια τους 
πολίτες και τ ις επιχειρήσεις.  Θέλει 
ένα κράτος που θα λειτουργεί για τους 
πολίτες σε όλους τους τομείς: από τη 
συλλογή απορριμμάτων στην Κέρκυρα 
ως την επαρκή αστυνομική παρουσία 
στο κέντρο της Αθήνας, καταλήγει το 
δημοσίευμα.

επικαιρότητα

Δραπέτης με βαρύ ποινικό 
μητρώο ο ένας εκ των δύο 
δραστών της ένοπλης ληστείας 
στην Πάργα

Απίστευτη απρέπεια Σκουρλέτη σε 
Διονύση Χατζηδάκη

Γ
ια την απλή αναλογική η οποία 
κατέστρεψε την τοπική αυτοδιοί-
κηση, με αποτέλεσμα εκλεγμένοι 
δήμαρχοι να μην έχουν την απαι-

τούμενη πλειοψηφία στο δημοτικό συμ-
βούλιο, μίλησε ο βουλευτής της ΝΔ και 
επί πολλά χρόνια δήμαρχος Φαλήρου 
Διονύσης Χατζηδάκης, στη Βουλή.
Μάλιστα απευθυνόμενος στον εμπνευ-
στή του συγκεκριμένου νόμου, τον βου-
λευτή ΣΥΡΙΖΑ Πάνο Σκουρλέτη, αφού 
του επεσήμανε τα τρωτά του νόμου, σχο-
λίασε ότι ο πρώην υπουργός ήρθε στη 
Βουλή αρκετά μαυρισμένος.
- Σας βλέπω πολύ καλό στο χρώμα κ. 

υπουργέ. Καλώς ήρθατε, του είπε ο βου-
λευτής της ΝΔ
- Και εσάς, βιάστηκε να απαντήσει ο κ. 
Σκουρλέτης, για να πάρει την σοκαρι-
στική απάντηση από τον βουλευτή της 
ΝΔ
- Όχι, εμένα κύριε υπουργέ είναι από τη 
χημειοθεραπεία, όχι από τον ήλιο, του 
απάντησε με χαμόγελο ο κ. Χατζηδάκης.
Προφανώς ο κ. Σκουρλέτης, ή δεν γνώ-
ριζε (ως όφειλε), ή ξέχασε στη βιασύνη 
του να απαντήσει με έναν εξυπνακιδι-
σμό, την περιπέτεια με την υγεία του που 
περνά με απίστευτη αξιοπρέπεια ο κ. 
Χατζηδάκης.
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εδώ Κύπρος

Ως το μείζων ζήτημα για την 
κυβέρνηση χαρακτηρίζει ο 
Υπουργός Δικαιοσύνης και 
Δημόσιας Τάξης, Γιώργος Σαβ-
βίδης το θέμα της μεταρρύθ-
μισης της Δικαιοσύνης και των 
δικαστηρίων, τονίζοντας πως 
σκοπός του είναι η επίτευξη 
συνεργασίας με όλα τα πολιτικά 
κόμματα και τους εμπλεκόμε-
νους φορείς, ώστε να υλοποι-
ηθεί τάχιστα η μεταρρύθμιση.

Ο κ. Σαββίδης εξέδωσε γραπτή 
δήλωση μετά το πέρας σημερι-
νής συνάντησης με τον Πρόε-
δρο του Κινήματος Οικολόγων 
– Συνεργασία Πολιτών, Γιώργο 
Περδίκη.

Χαρακτηρίζοντας τη συνά-
ντηση με τον κ. Περδίκη ως 
«πολύ εποικοδομητική», ο κ. 
Σαββίδης είπε ότι αντηλλάγη-
σαν απόψεις επί σειράς θεμά-
των και ότι το Κίνημα έθεσε 
προς συζήτηση διάφορα 
θέματα του δικού τους ενδια-
φέροντος, που άπτονται των 
αρμοδιοτήτων του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως. 

«Από την πλευρά μου και στο 
πλαίσιο της επιθυμίας μου για 
συναίνεση και συνεργασία 
όλων των άμεσα εμπλεκομένων 
προς προώθηση στη Βουλή 
των σοβαρών θεμάτων του 
Υπουργείου μας, ενημέρωσα 
το Κίνημα για τα νομοσχέδια 
που εκκρεμούν στη Βουλή, 
προεξάρχοντος του θέματος 
της μεταρρύθμισης της Δικαιο-
σύνης και των Δικαστηρίων, το 
οποίο αποτελεί μείζων ζήτημα 
για την Κυβέρνηση», σημειώνει 
στη δήλωσή του ο κ. Σαββίδης.

Λέγοντας πως ο ίδιος προσβλέ-
πει στη συνέχιση αυτών των 
συναντήσεων,  ο κ. Σαββίδης 
καταλήγει σημειώνοντας ότι 
«σκοπός μου είναι η επίτευξη 
συνεργασίας με όλα τα πολιτικά 
κόμματα και τους εμπλεκόμε-
νους φορείς, ώστε να υλοποι-
ηθεί τάχιστα η μεταρρύθμιση, 
προς όφελος της χώρας μας».

Υπ. Δικαιοσύνης: 
Μείζων ζήτημα η 
μεταρρύθμιση της 
δικαιοσύνης 

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι 
της Τετάρτης στην Αθήνα 
η Πρώτη Ενεργειακή 
Υπουργική Διάσκεψη, 
με τη συμμετοχή της 
Ελλάδας, της Κύπρου, του 
Ισραήλ και των ΗΠΑ.  Στη 
Διάσκεψη συμμετείχαν ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας της Ελλάδας, 
Κωστής Χατζηδάκης, ο 
Γιώργος Λακκοτρύπης, 
Υπουργός Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας 
της Κύπρου, ο Γιουβάλ 
Στάινιτζ, Υπουργός Ενέργειας 
και Υδάτινων Πόρων του 
Ισραήλ και ο Φράνσις Φάνον, 
Υφυπουργός Εξωτερικών για 
ενεργειακούς πόρους των 
ΗΠΑ. 

Ο 
Υπουργός Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομη-
χανίας, Γιώργος Λακ-
κοτρύπης δήλωσε ότι 

ενημέρωσε τους Υπουργούς των 
τριών άλλων χωρών για την τουρ-
κική προκλητικότητα και τις συ-
νεχιζόμενες παραβιάσεις της κυ-
πριακής ΑΟΖ και τόνισε ότι είναι 
ιδιαίτερα ικανοποιημένος από 
την στήριξη που έλαβε η Κυπρια-
κή Δημοκρατία από όλες τις πλευ-
ρές, η οποία θα αποτυπωθεί και 
στο κοινό ανακοινωθέν το οποίο 
θα εκδοθεί αργότερα σήμερα.  Ο 
κ. Λακκοτρύπης είπε ότι η Κυπρια-
κή Δημοκρατία είναι πλήρως προ-
σηλωμένη στη διατήρηση της ει-
ρήνης και της ασφάλειας στην πε-
ριοχή.
Αναφέρθηκε, επίσης στην επι-
θυμία των τεσσάρων χωρών για 
τη δημιουργία ενός διαδρόμου 
φυσικού αερίου στην Α. Μεσό-
γειο, τον οποίο χαρακτήρισε ιδι-
αίτερα σημαντικό για την ενέργεια 
στην περιοχή καθώς μπορεί, όπως 

είπε, να αποτελέσει σοβαρή εναλ-
λακτική πηγή ενέργειας για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Παράλληλα, ο κ. Λακκοτρύπης 
υπογράμμισε τη σημασία που 
δίνει η κυπριακή πλευρά στην 
εξεύρεση τρόπων ωφέλειας για 
όλες τις πλευρές στην περιοχή 
της Αν. Μεσογείου και υπογράμ-
μισε το γεγονός ότι η παρουσία 
των ΗΠΑ σε αυτούς τους σχημα-
τισμούς μπορεί να αποδειχθεί 
καθοριστική τόσο ως προς τη 
συμμετοχή εταιριών, όσο και στην 
παροχή της απαραίτητης τεχνο-
γνωσίας. 
Μιλώντας στους δημοσιογράφους 
μετά το τέλος της συνάντησης, οι 
τέσσερις Υπουργοί υπογράμμι-
σαν την ιδιαίτερη σημασία της 
Διάσκεψης, η οποία πιστοποιεί το 
επίπεδο συνεργα-
σίας των τεσσάρων 
χωρών στον τομέα 
της ενέργειας, τον 
οποίον χαρακτή-
ρισαν κομβικό για 
την επίτευξη σταθε-
ρότητας και ασφά-
λειας στην ευρύ-
τερη περιοχή.

Επιτάχυνση των διαδικα-
σιών για τον Eastmed
Την στήριξή τους στο αναφαίρετο 
δικαίωμα άσκησης των κυριαρχι-
κών της δικαιωμάτων εξέφρασαν 
προς την Κυπριακή Δημοκρατία, 
Ελλάδα, Ισραήλ και ΗΠΑ, κατά τη 
διάρκεια της πρώτης Ενεργειακής 
Υπουργικής Διάσκεψης που έγινε 
σήμερα στην Αθήνα. 
Σε δηλώσεις του ο Έλληνας 
Υπουργός Ενέργειας και Περι-
βάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης 
υπογράμμισε την ικανοποίηση 
της ελληνικής κυβέρνησης για το 
γεγονός ότι στην κοινή δήλωση 
των Υπουργών, η οποία θα δοθεί 
σ τη δημοσ ιότητα αργότερα 

σήμερα, αποτυπώνεται η πλήρης 
στήριξη στις θέσεις της Ελλάδας 
και της Κύπρου στα ενεργειακά 
ζητήματα αλλά και σε ό,τι αφορά 
την άσκηση των δικαιωμάτων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στην 
ΑΟΖ.
Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι 
συμφωνήθηκε οι τέσσερις χώρες 
να διατηρήσουν μια στενή συνερ-
γασία τόσο σε πολιτικό όσο και 
σε τεχνοκρατικό επίπεδο και για 
αυτό θα δημιουργηθεί μια ομάδα 
τεχνοκρατών από τις τέσσερις 
χώρες προκειμένου να προχω-
ρήσουν όσα αποφασίζονται σε 
πολιτικό επίπεδο. Υπογράμμισε, 
επίσης, ότι οι τέσσερις Υπουργοί 
συζήτησαν ζητήματα που άπτο-
νται της περιβαλλοντικής ασφά-
λειας ενώ αποφάσισαν να επιτα-

χυνθούν οι διαδι-
κασίες για την υπο-
γραφή της συμφω-
νίας για τον East 
Med, η οποία βρί-
σκεται στο τελικό 
της στάδιο. 
Από την πλευρά 
του ο Υφυπουρ-

γός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Φράν-
σις Φάνον, υπογράμμισε ότι ο 
τομέας της ενέργειας μπορεί να 
αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικός 
στο πεδίο της οικονομικής ανά-
πτυξης αλλά και να διαδραματί-
σει καταλυτικό ρόλο στις προσπά-
θειες πολιτικής σταθερότητας της 
περιοχής. Σημείωσε, επίσης, ότι 
οι τέσσερις Υπουργοί συζήτησαν 
για την ενεργειακή και περιβαλ-
λοντική ασφάλεια και δεσμεύτηκε 
για την στήριξη των ΗΠΑ στην 
ενεργειακή ανάπτυξη και ασφά-
λειας της περιοχής.  Τέλος, ανα-
φέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας 
ως ενεργειακής γέφυρας για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση με έργα υπο-
δομής όπως οι αγωγοί φυσικού 
αερίου ΤΑΡ, IGB και ο σταθμός 

Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου 
στη Ρεβυθούσα.
«Υποστηρίζουμε το δικαίωμα της 
Κύπρου να εκμεταλλευτεί τις ενερ-
γειακές πηγές της», ανέφερε ο 
Υπουργός Ενέργειας και Υδάτι-
νων Πόρων του Ισραήλ Γιουβάλ 
Στάινιτζ. Παράλληλα, ενημέρωσε 
ότι σε λίγους μήνες θα ξεκινήσει η 
εξαγωγή φυσικού αερίου από το 
Ισραήλ προς την Αίγυπτο, γεγονός 
που δείχνει όπως είπε ότι η ενέρ-
γεια μπορεί να ενισχύει τη συνεργα-
σία μεταξύ των χωρών. Ο κ. Γιουβάλ 
υπογράμμισε, επίσης τη θέληση της 
χώρας του να υπογραφεί σύντομα η 
συμφωνία για τον East Med καθώς, 
όπως είπε, το Ισραήλ θεωρεί το 
συγκεκριμένο σχέδιο κομβικό για 
την ενεργειακή ανεξαρτησία και 
ασφάλεια της περιοχής.

Μνημόνιο Συνεργασίας Ι-
Κυ και MERCI
Το Ινστιτούτο Κύπρου και το 
Ερευνητ ικό Κέν τρο γ ια την 
Μεσόγειο Θάλασσα του Ισραήλ 
(MERCI) υπέγραψαν αυτή την 
εβδομάδα Μνημόνιο Συνεργα-
σίας σε κοινά πεδία δραστηριό-
τητας, όπως την προώθηση και 
ανάπτυξη της θαλάσσιας έρευ-
νας στην Ανατολική Μεσόγειο με 
έμφαση στην παρακολούθηση 
και την έρευνα των επιπτώσεων 
της αλλαγής του κλίματος στο 
θαλάσσιο περιβάλλον, τη θαλάσ-
σια αρχαιολογία, καθώς και την 
παρακολούθηση και την έρευνα 
για τις επιπτώσεις από την εξερεύ-
νηση και τις γεωτρήσεις για υδρο-
γονάνθρακες στην Ανατολική 
Μεσόγειο.
Ανακοίνωση του Ινστιτούτου 
Κύπρου αναφέρει ότι το μνη-
μόνιο υπόγραψαν ο επικεφαλής 
του MERCI, καθηγητής Zvi Ben-
Avraham, και ο Πρόεδρος του 
Ινστιτούτου Κύπρου, καθηγητής 
Κώστας Παπανικόλας.

Ικανοποίηση για στήριξη ΚΔ κατά την Πρώτη Ενεργειακή 
Υπουργική Διάσκεψη Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, ΗΠΑ 
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εδώ Κύπρος

Ή 
πρέπει να αλλάξουν οι όροι για να είναι δυνατή 
η ίδρυση ενός ομοσπονδιακού συνεταιρισμού 
ή να τεθεί στο τραπέζι ένα μοντέλο που να συ-
νάδει με τους σημερινούς όρους, δήλωσε ο λε-

γόμενος υπουργός εξωτερικών Κουντρέτ Οζερσάι, υπο-
στηρίζοντας ότι με τους παρόντες όρους δεν είναι δυνα-
τόν να ιδρυθεί ένας ομοσπονδιακός συνεταιρισμός. Υπο-
στήριξε ότι το μοντέλο της συνεργασίας είναι η πιο λογική 
οδός ώστε οι δύο πλευρές να αναπτύξουν εμπιστοσύνη 
μεταξύ τους.
Πρότεινε οι δύο πλευρές να ξεκινήσουν με συνεργασία 
και στη συνέχεια όταν είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε 
ένα συνεταιρισμό που να βασίζεται στον διαμοιρασμό.
Στην ομιλία του στη Σύνοδο των Τούρκων Πρέσβεων στην 
Άγκυρα, ο κ. Οζερσάι είπε ότι από το 1968 που ξεκίνησε 
το Κυπριακό μέχρι σήμερα πέρασε μισός αιώνας και ότι 
μέσα σε 50χρόνια έμαθαν πολλά. «Το μόνο πράγμα που 
δεν άλλαξε είναι η δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία. 
Αυτό δεν το αλλάξαμε ποτέ, έμεινε σταθερό πάντοτε», 
ανέφερε. “Νομίζω ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα αλλα-
γής μοντέλου και σε ένα σημείο καμπής στην Κύπρο”, 
ανέφερε.
Κατά τον Κουντρέτ Οζερσάι ανέφερε ότι για τον ομοσπον-
διακό συνεταιρισμό πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένοι 

όροι. «Σήμερα δεν υπάρχουν οι όροι για τον ομοσπονδι-
ακό συνεταιρισμό στην Κύπρο. Επειδή ο ομοσπονδιακός 
συνεταιρισμός είναι ένα μοντέλο συνεταιρισμού βασι-
σμένο στο διαμοιρασμού της εξουσίας και του πλούτου», 
ανέφερε. Όπως είπε στην Κύπρο η ε/κ  κοινότητα δεν είναι 
έτοιμη να τη διαμοιραστεί, προσθέτοντας ότι για τον ομο-
σπονδιακό συνεταιρισμό χρειάζεται εμπιστοσύνη μεταξύ 
των πλευρών αλλά σήμερα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, 
περισσότερο υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης. Ο Κουντρέτ 
Οζερσάι ειπε ακόμη ότι χρειάζεται και εμπειρία στο θέμα 
της ύπαρξης κουλτούρας ομοσπονδίας. 
Ο Κουντρέτ Οζερσάι υποστήριξε ότι “από το 1963 μέχρι 
σήμερα αυτό που η ε/κ πλευρά ονομάζει Κυπριακή 
Δημοκρατία μετατράπηκε σε ενιαίο κράτος με όλη του 
την έννοια”. “Το έκαναν αυτό με τον Πρόεδρο ο οποίος 
ασκεί και τις αρμοδιότητες του αντιπροέδρου”, ανέφερε, 
προσθέτοντας ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό και πραγ-
ματικό στοιχείο το οποίο έχει άρει τους όρους για την 
ομοσπονδία στην Κύπρο. Υποστήριξε ότι με τους παρό-
ντες όρους δεν είναι δυνατόν να ιδρυθεί ένας ομοσπονδι-
ακός συνεταιρισμός. “Η ομοσπονδία δεν είναι ένα κακό 
μοντέλο. Αλλά για να ιδρυθεί και να είναι βιώσιμη μια 
ομοσπονδία χρειάζονται μια σειρά όροι και στοιχεία τα 
οποία σήμερα στην Κύπρο δεν υπάρχουν”, ανέφερε.

Οζερσάι: Ή αλλαγή όρων για 
ομοσπονδία ή να τεθεί στο τραπέζι 
άλλο μοντέλο 

Σύσκεψη Αναστασιάδη στο Τρόοδος 
με στενούς του συνεργάτες ενόψει της 
συνάντησης με Ακιντζί 

Ε
παφές με στενούς του συνεργάτες πραγμα-
τοποιεί στην προεδρική κατοικία στο Τρόο-
δος ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, ενό-
ψει της συνάντησης της Παρασκευής με τον 

Τ/κ ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί.
Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης, ο οποίος, με βάση την υπάρχουσα πλη-
ροφόρηση, θα μεταβεί στην συνάντηση της 9ης 
Αυγούστου, απευθείας από το Τρόοδος, είναι έτοι-
μος για το νέο τετ-α-τετ με τον Τ/κ ηγέτη στον οποίο 
θα θέσει δύο θέματα που σχετίζονται με τις τουρ-
κικές ενέργειες στην θαλάσσια περιοχή πέριξ της 
Κύπρου και με την Αμμόχωστο.
Όπως έλεγε χθες κυβερνητική πηγή στο ΚΥΠΕ, ανοι-
χτή παραμένει η ημερομηνία διεξαγωγής του επό-
μενου Εθνικού Συμβουλίου για ενημέρωση των 
μελών του από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη σε σχέση 
με τη συνάντηση. Αναζητείται βολική ημερομηνία, 
πιθανότατα μετά τον Δεκαπενταύγουστο.

Από κυβερνητικής πλευράς αναμένεται ότι μετά τη 
συνάντηση της Παρασκευής θα δρομολογηθούν οι 
διαδικασίες για την άφιξη της Τζέϊν Χολ Λουτ στην 
Κύπρο, με την ίδια πηγή να εκτιμά ότι αυτό μπορεί 
να γίνει είτε στα τέλη Αυγούστου, είτε στις αρχές 
Σεπτεμβρίου. Κατά πάγια τακτική, η κ. Λουτ αναμέ-
νεται να έχει επίσης συναντήσεις με τις εγγυήτριες 
δυνάμεις, πριν ενημερώσει τον Αντόνιο Γκουτέρες.
Ο επόμενος γύρος επαφών της υψηλόβαθμης αξι-
ωματούχου των Ηνωμένων Εθνών στη Λευκωσία 
πιθανολογείται ότι θα λάβει χώρα πριν από τη μετά-
βαση του Προέδρου Αναστασιάδη στη Νέα Υόρκη 
για τη Γενική Συνέλευση και τη συνάντησή του με 
τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.
Μια ενδεχόμενη τριμερής συνάντηση του κ. Γκουτέ-
ρες με τους δύο ηγέτες στη Νέα Υόρκη συνεπάγεται 
ότι οι ενέργειες της κ. Λουτ θα έχουν επιφέρει προ-
ηγουμένως κάποιο αποτέλεσμα, είπε χθες η κυβερ-
νητική πηγή στο ΚΥΠΕ.

Αναβλήθηκε η υπόθεση 
της 19χρονης Βρετανίδας – 
Αποσύρθηκε ο δικηγόρος 
της 

Α
ναβλήθηκε για τις 19 Αυγούστου η υπόθεση στην οποία η 
19χρονη Βρετανίδα ύποπτη υπέβαλε ψευδή καταγγελία ότι 
έπεσε θύμα βιασμού από 12 Ισραηλινούς σε δωμάτιο ξενο-
δοχείου όπου διέμενε στην Αγία Νάπα στις 17 Ιουλίου 2019.

Κατά τη σημερινή διαδικασία στο Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου, 
ο συνήγορος υπεράσπισης της 19χρονης, Ανδρέας Πιττάτζης, ανέφερε 
ότι στην προηγούμενη δικάσιμο είχε ζητήσει χρόνο για να μελετήσει το 
μαρτυρικό υλικό της υπόθεσης.
Πρόσθεσε ότι το διάστημα που παρήλθε από τότε υπήρχε σοβαρή δια-
φωνία με την πελάτισσα του ως προς τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης 
και δεν επιθυμούσε πλέον να την εκπροσωπήσει.
Ο κ. Πιττάτζης ζήτησε άδεια από την Πρόεδρο του Δικαστηρίου να απο-
συρθεί από συνήγορος υπεράσπισης της 19χρονης και σημείωσε πως 
έχει ήδη δώσει στην κοπέλα τον φάκελο της υπόθεσης.
Η Πρόεδρος του Δικαστηρίου αποδέχθηκε το αίτημα του κ. Πιττάτζη και 
του έδωσε άδεια να αποχωρήσει από την αίθουσα.
Στη συνέχεια ρώτησε την 19χρονη εάν θα διορίσει άλλο δικηγόρο. Η 
κοπέλα γύρισε και κοίταξε τη μητέρα της που καθόταν πίσω της στην 
αίθουσα και αφού της έκανε νόημα με το κεφάλι απάντησε στην Πρόε-
δρο του Σώματος ότι θα διορίσει άλλο δικηγόρο.
Μετά την εξέλιξη αυτή η Πρόεδρος του Δικαστηρίου όρισε την 19η 
Αυγούστου 2019 ως ημερομηνία κατά την οποία η 19χρονη θα απαντή-
σει στην κατηγορία της δημόσιας βλάβης.
Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής Πόπη Πίτσιλλου ανέφερε ότι 
δεν έχουν αλλάξει οι συνθήκες της υπόθεσης και δεν υπάρχουν οποια-
δήποτε νέα στοιχεία και ζήτησε όπως η 19χρονη παραμείνει υπό κρά-
τηση μέχρι τις 19 του μήνα, με την Πρόεδρο του Δικαστηρίου να απο-
δέχεται το αίτημα και διέταξε όπως η κοπέλα παραμείνει υπό κράτηση.
Σημειώνεται ότι η 19χρονη Βρετανίδα μεταφέρθηκε στο Δικαστήριο 
λίγο μετά τις οκτώ το πρωί υπό τη συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύνα-
μης, ενώ στην αίθουσα υπήρχαν μέλη της ΑΔΕ Αμμοχώστου και της 
ΜΜΑΔ.  Η κοπέλα ήταν εμφανώς καταβεβλημένη.
Σε δηλώσεις μετά το πέρας της διαδικασίας ο δικηγόρος Αντρέας Πιττά-
τζης ανέφερε ότι «ενόψει του γεγονότος ότι  ως δικηγόρος υπεράσπισης 
διαφωνούσα με την κατηγορούμενη στο τρόπο χειρισμού της υπόθε-
σης, ζήτησα άδεια από το Δικαστήριο για να αποσυρθώ από δικηγό-
ρος της».
Ερωτηθείς κατά πόσον η διαφωνία με την πελάτισσα του αφορούσε την 
απάντηση της στην κατηγορία της δημόσιας βλάβης, ο κ. Πιττάτζης απά-
ντησε πως «δεν μπορώ να αναφερθώ στις λεπτομέρειες που οδήγησαν 
σ’αυτή τη διαφωνία, αφού αυτό συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα», προ-
σθέτοντας πως «αυτό είναι εμπιστευτικό μεταξύ του δικηγόρου και του 
πελάτη».
Σε άλλες ερωτήσεις απάντησε πως έχει «ήδη δώσει το φάκελο της υπό-
θεσης στην κατηγορούμενη», ότι «η κοπέλα ζήτησε χρόνο από το Δικα-
στήριο για να εξεύρει νέο δικηγόρο».
Απαντώντας σε ερωτήσεις Βρετανών και Ισραηλινών δημοσιογράφων 
ο κ. Πιττάτζης είπε πως «οι δικηγόροι δεν είναι μισθοφόροι, υπηρετούν 
το Νόμο και το Δικαστήριο και όταν υπάρχει διαφωνία, έχουν υποχρέ-
ωση έναντι του Δικαστηρίου και των πελατών τους να παραιτηθούν».
Ταυτόχρονα κάλεσε τους δημοσιογράφους να μην ερμηνεύσουν την 
παραίτηση του πως «σχετίζεται με την παραδοχή της 19χρονης για 
ενοχή ή μη ενοχή» σημειώνοντας πως «αυτό θα ήταν επιζήμιο για την 
υπεράσπισή της και άδικο για την ίδια».
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Έ
κκληση στους Αμερικανούς πο-
λίτες να απορρίψουν τη ρητορι-
κή μίσους, φόβου και μισαλλο-
δοξίας από οποιονδήποτε ηγέ-

τη απηύθυνε ο πρώην πρόεδρος των 
ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, αναφερόμενος 
σ τις δύο πολύνεκρες ένοπλες επιθέ-
σεις.
«Πρέπει να απορρίψουμε σθεναρά 
τη ρητορική οποιουδήποτε ηγέτη μας 
που τροφοδοτεί ένα κλίμα φόβου και 
μίσους ή κανον ικοποιεί ρατσ ισ τ ικά 
αισθήματα», τόνισε ο Ομπάμα με ανα-
κοίνωσή του που αναρτήθηκε σ το 

twitter, σε μια έμμεση αλλά σαφή ανα-
φορά προς τον σημερινό πρόεδρο των 
ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Αναφερόμενος στο προφίλ των δρα-
σ τών, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ 
κάνει λόγο για «προβληματικά άτομα 
που έχουν ενστερνιστεί ρατιστικές ιδε-
ολογίες και θεωρούν υποχρέωσή τους 
να διατηρήσουν την ανωτερότητα των 
λευκών δια της βιας».
«Εγώ και η Μισέλ θρηνούμε μαζί με 
όλες τις οικογένειες των θυμάτων στο 
Ελ Πάσο και στο Ντέιτον» αναφέρει, 
στο μήνυμά του, ο Ομπάμα.
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Ο 
Τζο Μπάιν τεν διατηρεί το 
προβάδισμά του για το προε-
δρικό χρίσμα του Δημοκρατι-
κού Κόμματος, καθώς οι μει-

ονότητες δείχνουν την προτίμησή τους 
στον πρώην αντιπρόεδρο και τον κορυ-
φαίο ανθυποψήφιό του, τον γερουσια-
στή του Βερμόντ Μπέρνι Σάντερς, ανα-
ζητώντας αυτόν που θα αναμετρηθεί με 
τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις εκλο-
γές του 2020, σύμφωνα με δημοσκόπη-
ση των οργανισμών Reuters/Ipsos.
Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε 
σ το διάσ τημα 1-5 Αυγούσ του και 
δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Δεί-
χνει πως 22% των Δημοκρατικών και 
των ανεξάρτητων θα ψηφίσουν τον 
Μπάιν τ ε ν,  έ να ποσο -
σ τό που παραμένει το 
ίδιο με μια παρόμοια 
δημοσκόπηση που έγινε 
τον περασμένο μήνα. 
Άλλοι 18 στους 100 λένε 
πως υποστηρίζουν τον 
Σάντερς, ποσοστό κατά 
2 μονάδες μεγαλύτερο 
από εκείνο της δημοσκό-
πησης του Ιουλίου.
Κανένας από τους άλλους 23 υποψηφί-
ους δεν έλαβε στη δημοσκόπηση ποσο-
στό μεγαλύτερο του 9%.
Οι Μπάιντεν και Σάντερς προτείνουν 
στους Δημοκρατικούς πολύ διαφορε-
τικές απόψεις για τη διακυβέρνηση της 
χώρας. Ο Σάντερς ηγείται της προσπά-
θειας να επεκταθεί η δημόσια υγειο-
νομική περίθαλψη σε όλους τους Αμε-
ρικανούς, ενώ ο Μπάιντεν προσφέρει 
μια πιο μετριοπαθή προσέγγιση που θα 
επέτρεπε στους Αμερικανούς να διατη-
ρήσουν την υφιστάμενη υγειονομική 
ασφάλισή τους.

Πιο σημαντικό να βρουν εκεί-
νον που μπορεί να νικήσει τον 
Τραμπ
Εντούτοις, η επιλογή των Δημοκρατι-
κών μπορεί να έχει να κάνει λιγότερο 
με την ιδεολογία και περισσότερο με το 

ποιος έχει τις περισσότερες πιθανότητες 
να νικήσει τον Τραμπ στις προεδρικές 
εκλογές του Νοεμβρίου 2020.
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, 36% 
των Δημοκρατικών λένε πως ψάχνουν 
απλώς κάποιον που να μπορεί να νική-
σει. Μόνο 11% λένε πως το σημαντι-
κότερο είναι ο υποψήφιος να έχει ένα 
ισχυρό σχέδιο γ ια την υγειονομική 
περίθαλψη και 5% λένε πως το πιο 
σημαντικό είναι να επιλεγεί μια ισχυρή 
φωνή για τα περιβαλλοντικά ζητήματα.
Οι Μπάιντεν και Σάντερς θεωρούνται 
αυτή τη στιγμή στο στρατόπεδο των 
Δημοκρατικών αυτοί που έχουν τ ις 
περισσότερες πιθανότητες να νικήσουν 
τον Τραμπ. Αμφότεροι τον τελευταίο 

μήνα βελτίωσαν τη θέση 
τους μεταξύ των μειονο-
τήτων, καθώς ο Τραμπ 
καταφέρθηκε επανειλημ-
μένα εναντίον βουλευ-
τών μειονοτήτων σε μια 
σειρά από μηνύματα στο 
Twitter και δημόσια σχό-
λια που εξόργισαν τους 
Δημοκρατικούς και πολ-

λούς άλλους.
Μεταξύ των μελών φυλετικών μειονο-
τήτων που δηλώνουν Δημοκρατικοί ή 
ανεξάρτητοι, 23% λένε πως θα ψηφί-
σουν τον Μπάιντεν και 23% πως θα 
υποστηρίξουν τον Σάντερς, ποσοστό 
που σηματοδοτεί άνοδο κατά 2 μονά-
δες για κάθε υποψήφιο σε σχέση με τον 
Ιούλιο.
Άλλοι 6 στους 100 λένε πως υποστη-
ρίζουν την γερουσιαστή της Καλιφόρ-
νια Καμάλα Χάρις, με το ποσοστό αυτό 
να σημειώνει πτώση κατά 5 μονάδες 
από τον Ιούλιο, και 2% υποστηρίζουν 
τον πρώην βουλευτή του Τέξας Μπέτο 
Ο’Ρουρκ, 3 μονάδες κάτω από την προ-
ηγούμενη δημοσκόπηση.
Όταν ερωτήθηκαν ποιος είναι πιθανό-
τερο να νικήσει τον Τραμπ στις εκλογές 
του 2020, 33% των μελών μειονοτήτων 
επέλεξαν τον Μπάιντεν και 19% επέλε-
ξαν τον Σάντερς.

ΗΠΑ: Προβάδισμα ο Μπάιντεν 
για την προεδρία των 
Δημοκρατικών 
Το 22% των Δημοκρατικών και των ανεξάρτητων θα ψηφίσουν τον Μπάιντεν, 
σύμφωνα με δημοσκόπηση των οργανισμών Reuters/Ipsos - Το πιο σημαντικό  για 
τους Δημοκρατικούς είναι να βρουν αυτόν που μπορεί να νικήσει τον Τραμπ στις 
εκλογές του 2020

ΗΠΑ: Παρέμβαση Μπάρακ Ομπάμα 
για τις πολύνεκρες επιθέσεις 
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Κ
ύκλοι του τουρκικού κατεστημένου α-
σκούν στον Ταγίπ Ερντογάν κριτική για 
«την υποχωρητική στάση του έναντι της 
Ελλάδος»! Φτάνουν στο σημείο, μάλι-

στα, να υποστηρίζουν ότι με την συμπεριφορά 
του αυτή έχει οδηγήσει «σε αποδοχή τετελεσμέ-
νων εις βάρος της Τουρκίας». Πρόκειται για πρώ-
ην αξιωματικούς και διπλωμάτες, οι οποίοι όλο 
και αυξάνουν τις πιέσεις, με στόχο να προκληθεί 
θερμό επεισοδίο με την Ελλάδα για το μοίρασμα 
των κοιτασμάτων του Αιγαίου.
Αυτοί βρίσκονται πίσω και από το τελευταίο προ-
κλητικό δημοσιεύμα, στο οποίο αναφέρεται πως 
«Η Τουρκία έχει χάσει 92.000 τ.χλμ από την υφα-
λοκρηπίδα της και την κυριαρχία της επι συγκε-
κριμένων νησιών λόγω της επιστολής που κατέ-
θεσε στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2019». Είναι οι 
ίδιοι κύκλοι, που από τον περασμένο Απρίλιο 
υποστήριζαν μέσω δημοσιευμάτων και δημο-
σίων παρεμβάσεων ότι η Ελλάδα κατέχει παρά-
νομα πέντε νησιά και η Τουρκία το έχει αποδε-
χθεί. Τα πεντε αυτά νησιά, που σύμφωνα με τον 
πρώην Γενικό Γραμματέα του τουρκικού ΥΕΘΑ 
Ουμίτ Γιαλίμ εγκαταλείφθηκαν στην Ελλάδα είναι: 
Γαύδος, Γαϊδουρονήσι, Κουφονήσι, Δίας και Διο-
νυσάδες.
Υπό αυτο το κλίμα, πολλαπλά ήταν τα μηνύματα 
που στάλθηκαν από την Αθήνα προς την Τουρ-
κία, αναφορικά με τις παραβιάσεις και τις εξορύ-
ξεις στην κυπριακή ΑΟΖ. Η ελληνική κυβέρνηση 
επιχειρεί τα τελευταία 24ωρα να θέσει κόκκινες 
γραμμές, αποτρέποντας ένα θερμό επεισόδιο, 
αλλά και διατηρώντας τον ρόλο της ως εγγυήτρια 
δύναμη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο υπουρ-
γός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος 
κατά την επίσκεψή του στο Αρχηγείο Τακτικής 
Αεροπορίας στη Λάρισα, δήλωσε ότι «την ώρα 
που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε μέτρα οικο-
δόμησης της εμπιστοσύνης, αυτού του τύπου 
οι συμπεριφορές συνιστούν τελικά μέτρα κατε-
δάφισης της εμπιστοσύνης και ως τέτοια τα βλέ-
πουμε». Χαρακτήρισε «παράνομες» τις εξορύ-
ξεις της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ λέγοντας 
πως η συμπεριφορά αυτή πλέον έχει καταστεί 
αντιληπτή από όλους τους συμμάχους διεθνώς.
Παράλληλα, μήνυμα ενότητας και στρατηγικής 
συνεργασίας στην Μεσόγειο έστειλαν από την 
Αθήνα, Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρος, παρουσία 
του βοηθού υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ. 
Συγκεκριμένα, πλήρης στήριξη των Ελληνικών 
και Κυπριακών θέσεων για τα ενεργειακά και 
επέκταση της συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας 

και προστασίας του περιβάλλοντος συμφωνή-
θηκαν στην χθεσινή πρώτη ενεργειακή υπουρ-
γική διάσκεψη των τριών χωρών. Σε δηλώσεις 
του ο Κώστας Χατζηδάκης εξέφρασε την ικανο-
ποίησή του. «Δεν πρόκειται», τόνισε «για συνά-
ντηση που στρέφεται κατά οποιασδήποτε χώρας 
αλλά υπέρ του Διεθνούς Δικαίου και των Συνθη-
κών με στόχο τη σταθερότητα και τη συνεργασία 
στην περιοχή».
Η Άγκυρα, ορμώμενη και από την πολιτική απο-
μόνωση, στην οποία έχει περιέλθει-κατά πολ-
λούς αυτοεξοριστεί- συνέχισε και χθες τις προ-
κλήσεις. Τα δύο τουρκικά πλοία γεωτρήσεων, το 
«Φατίχ» και το «Γιαβούζ», συνεχίζουν τις επιχει-
ρήσεις τους στην ανατολική Μεσόγειο, ενώ θα 
ακολουθήσει κι άλλο ένα πλοίο αυτόν το μήνα, 
σύμφωνα με δηλώσεις του ίδιου του υπουργού 
Ενέργειας της Τουρκίας Φατίχ Ντονμέζ. Να θυμί-
σουμε ότι μέχρι στιγμής, η Άγκυρα έχει αποστεί-
λει δύο πλοία γεωτρήσεων, το «Φατίχ» και το 
«Γιαβούζ», αλλά και ένα ερευνητικό σκάφος στην 
ανατολική Μεσόγειο. Ενδεικτικό των προθέσεών 
της είναι ότι έχει επενδύσει πάνω από ένα δις 
δολάρια για τα πλωτά γεωτρύπανα της, συνεχίζο-
ντας να πιέζει ασφυκτικά την Κύπρο από βορρά 
και νότο.
«Το σκάφος σεισμικών ερευνών Oruc Reis 
θα συμμετάσχει στις έρευνες από τα τέλη του 
Αυγούστου», σύμφωνα με τον Φατίχ Ντονμέζ. 
Με ανάρτηση του στο Twitter, μάλιστα, χαρακτή-
ρισε το πλοίο Γιαβούζ ως «το σύμβολο της ανε-
ξαρτησίας μας στις θάλασσες».
Μεταξύ άλλων, ο Ντονμέζ πραγματοποίησε και 
επίσκεψη στα Κατεχόμενα για συνομιλίες με την 
κατοχική ηγεσία, ενώ στη συνέχεια μετέβη για 
επιθεώρηση στο γεωτρύπανο, που σύμφωνα με 
τα τουρκικά μέσα έχει ήδη ξεκινήσει γεώτρηση 
στον κόλπο της Καρπασίας. Την Παρασκευή, ο 
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος 
Αναστασιάδης και ο τουρκοκύπριος ηγέτης Μου-
σταφά Ακιντζί θα συζητήσουν για την εξεύρεση 
τρόπου ώστε να αρθεί το αδιέξοδο στις ειρη-
νευτικές συνομιλίες, οι οποίες έχουν περιέλθει 
σε τέλμα για δύο χρόνια. Ο Ακιντζί υποστήριξε 
ότι «η κυπριακή πλευρά κάνει μονομερείς προ-
σπάθειες ερευνών για φυσικό αέριο στην ανατο-
λική Μεσόγειο παρά τις επανειλημμένες τουρκο-
κυπριακές προτάσεις για την επίλυση του ζητή-
ματος». «Αυτό δεν αφήνει στην τουρκοκυπρι-
ακή πλευρά και στην Τουρκία καμία άλλη επι-
λογή από αυτό που κάνουν τώρα», υποστήριξε 
σε συνέντευξή του στο Reuters TV.
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Τραβάνε το «σκοινί» οι 
Τούρκοι - Μιλάνε για πέντε 
νησιά που εγκαταλείφθηκαν 
στην Ελλάδα

Η Βουλγάρα διευθύνουσα 
σύμβουλος της Παγκόσμιας 
Τράπεζας επικράτησε στη 
«μονομαχία» με τον Ολλανδό τέως 
επικεφαλής του Eurogroup, Γερούν 
Ντάισελμπλουμ

Η 
Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα από τη 
Βουλγαρία αναμένεται να αναλά-
βει την ηγεσία του Διεθνούς Νο-
μισματικού Ταμείου, μετά την α-

ποχώρηση της Κριστίν Λαγκάρντ.
Έπειτα από μια μαραθώνια διαβούλευση 
των υπουργών Οικονομικών της ευρωζω-
νης για την διάδοχη κατάσταση στο ΔΝΤ, 
ο Γερούν Ντάισελμπλουμ και η Κρισταλίνα 
Γκεοργκίεβα αποτελούσαν τους τελευταί-
ους υποψηφίους.
Τα κράτη-μέλη της ΕΕ και της ευρωζώ-
νης διχάστηκαν στη διαδοχή της κυρίας 
Λαγκάρντ, καθώς η Γαλλία προωθούσε 
την κυρία Γκεοργκίεβα, ενώ η Γερμανία, η 

Σουηδία και άλλες χώρες του Βορρά της ΕΕ 
προωθούσαν τον κ. Ντάισελμπλουμ.
Η ψηφοφορία που οδήγησε στην επιλογή 
της κυρίας Γκεοργκίεβα εξελίχθηκε σε «θρί-
λερ», καθώς οι υπουργοί Οικονομικών των 
«27» (+1) αποφάσισαν να επιλέξουν τον ή 
την διάδοχο της κυρίας Λαγκάρντ με τους 
κανόνες της αυξημένης πλειοψηφίας που 
διέπουν την ΕΕ -ήτοι, με τη συμφωνία του 
55% των κρατών-μελών που αντιπροσω-
πεύουν το 65% των πολιτών της ΕΕ.
Η κυρία Γκεοργκίεβα κατάφερε να κερδί-
σει την πλειοψηφία των κρατών-μελών, 
αλλά όχι αυτών που συγκεντρώνουν και 
το 65% των πολιτών. Ωστόσο, ο κ. Ντά-
ισελμπλουμ αναγνώρισε την ήττα του 
επισήμως και πλέον θεωρείται σχεδόν 
βέβαιο ότι η κυρία Γκεοργκίεβα θα διαδε-
χτεί την Κριστίν Λαγκάρντ στο ΔΝΤ -κάτι, 
που θεωρείται ως άλλη μία «προσωπική 
νίκη» του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ 
Μακρόν, ο οποίος αναδεικνύεται πλέον 
σε ηγετική μορφή της ΕΕ.

Μια Βουλγάρα στο ΔΝΤ: Η Κρισταλίνα 
Γκεοργκίεβα διαδέχεται την Κριστίν 
Λαγκάρντ 

Οτσαλάν: Είμαι έτοιμος για λύση 
στο κουρδικό με το τουρκικό 
κράτος 

Ο 
ιστορικός αρχηγός του Εργατι-
κού Κόμματος του Κουρδιστάν 
(PKK), ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν 
δήλωσε έτοιμος για μια λύση 

στο κουρδικό ζήτημα, τονίζοντας ότι μπο-
ρεί να σταματήσει τις συγκρούσεις μετα-
ξύ δυνάμεων του τουρκικού κράτους και 
Κούρδων μαχητών μέσα σε μια εβδομά-
δα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέ-
δωσε μέσα από τη φυλακή και γνωστο-
ποίησαν οι δικηγόροι του, ο αρχηγός του 
PKK τόνισε ότι οι Κούρδοι δεν επιθυμούν 
ένα ξεχωριστό κράτος εντός του πλαισίου 
εύρεσης ενός τόπου για αυτούς, που θα 
είναι σύμφωνος με τις ιστορικές τουρκι-
κο-κουρδικές σχέσεις.
«Προσπαθώ να δημιουργήσω ένα χώρο 
για τους Κούρδους, ελάτε, να λύσουμε το 
κουρδικό ζήτημα», είπε στην ανακοίνωσή 
του.
«Λέω, μπορώ να τελειώσω αυτή την 
συγκρουσιακή κατάσταση...μέσα σε μια 

εβδομάδα. Μπορώ να τη λύσω, έχω εμπι-
στοσύνη στον εαυτό μου, είμαι έτοιμος 
για λύση. Αλλά το κράτος...χρειάζεται να 
κάνει ό,τι είναι απαραίτητο», πρόσθεσε.
Τον περασμένο Μάιο, οι τουρκικές αρχές 
ήραν την απαγόρευση που είχαν επιβά-
λει το 2011 στον φυλακισμένο ηγέτη της 
κουρδικής εξέγερσης να συναντά τους 
δικηγόρους του. Οι νομικοί του σύμβου-
λοι τον συνάντησαν ξανά χθες Τετάρτη.
Η εξέγερση του PKK στην κυρίως κουρ-
δική νοτιοανατολική Τουρκία ξεκίνησε 
το 1984 και περισσότεροι από 40.000 
άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τότε. 
Έπειτα από την κατάρρευση των συνο-
μιλιών των δύο πλευρών το 2015, έχει 
ξεσπάσει νέος κύκλος βίας.
Ο Οτσαλάν, ιδρυτής και ηγέτης του Εργα-
τικού Κόμματος του Κουρδιστάν, είναι 
φυλακισμένος στο νησί Ιμραλί κοντά στην 
Κωνσταντινούπολη. Η Τουρκία, οι ΗΠΑ 
και η ΕΕ θεωρούν το PKK τρομοκρατική 
οργάνωση.
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Η 
μητέρα του νεαρού άνδρα που συνε-
λήφθη για τη μαζική δολοφονία 22 
ανθρώπων το Σάββατο στο Ελ Πάσο 
του Τέξας είχε τηλεφωνήσει στην α-

στυνομία πριν από εβδομάδες για να εκφράσει 
την ανησυχία της σχετικά με το αν είναι αρμό-
ζον ο γιος της να έχει στην κατοχή του ένα του-
φέκι εφόδου, μετέδωσε το CNN.
Η μητέρα επικοινώνησε με το αστυνομικό 
τμήμα του Άλεν στο Ντάλας διότι ανησυχούσε 
σχετικά με το αν ο 21χρονος γιος της μπορεί 
να κριθεί ως αρκετά ώριμος ή αρκετά έμπει-
ρος για τον χειρισμό ενός τέτοιου όπλου ώστε 
να αγοράσει ένα όπλο τύπου «AK», μετέδωσε 
χθες Τετάρτη το CNN, επικαλούμενο δικηγό-
ρους της οικογένειας του υπόπτου.
Οι Κρις και Τζακ Ερς, οι δικηγόροι που επικα-
λείται το CNN, υπογράμμισαν ότι το τηλεφώ-
νημα της μητέρας στην αστυνομία ήταν ενημε-
ρωτικής φύσης και δεν έγινε λόγω ανησυχιών 
της μητέρας ότι ο γιος της αποτελούσε απειλή 
για κάποιον.
«Δεν επρόκειτο για ένα ασταθές, εκρηκτικό, 
αλλοπρόσαλλο παιδί», δήλωσε ο Κρις Ερς στο 
δίκτυο. «Δεν είναι ότι χτυπούσαν καμπανάκια 
συναγερμού».
Το CNN πρόσθεσε ότι προς το παρόν δεν έχει 
γίνει γνωστό αν το όπλο για το οποίο ρωτούσε 
η μητέρα την αστυνομία ήταν αυτό που χρη-
σιμοποιήθηκε στην επίθεση του Σαββάτου. 
Οι αρχές έχουν ανακοινώσει ότι ερευνούν την 
υπόθεση η επίθεση αυτή να αποτελεί έγκλημα 
μίσους και πράξη εσωτερικής τρομοκρατίας.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος, ένας 
λευκός άνδρας από το προάστιο Άλεν του Ντά-
λας που ονομάζεται Πάτρικ Κρούσιους, οδή-
γησε περίπου 1.046 χιλιόμετρα για να φτάσει 
στη δυτική μεθοριακή πόλη Ελ Πάσο του Τέξας 
και να ανοίξει πυρ στους ανθρώπους που βρί-
σκονταν σε κατάστημα της Walmart.
Οι περισσότεροι από τους 22 ανθρώπους που 
έπεσαν νεκροί από τα πυρά του ήταν ισπανό-
φωνοι και μεταξύ αυτών βρίσκονταν 8 Μεξικα-
νοί πολίτες. Τουλάχιστον 24 άνθρωποι τραυ-
ματίστηκαν επίσης, ενώ στον ύποπτο, ο οποίος 
παραδόθηκε στην αστυνομία, απαγγέλθηκαν 
κατηγορίες για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.
Ένα ρατσιστικό μανιφέστο κατά των μετανα-
στών, το οποίο οι αρχές πιστεύουν ότι έχει γρα-
φεί από τον ύποπτο, είχε αναρτηθεί στο Δια-
δίκτυο λίγο πριν από την επίθεση, την οποία 
ο συγγραφέας του χαρακτηρίζει «απάντηση 
στην εισβολή ισπανόφωνων στο Τέξας».
Κατά τη διάρκεια του διερευνητικού τηλεφω-

νήματός της στο αστυνομικό τμήμα του Άλεν 
που έγινε εβδομάδες νωρίτερα, τη μητέρα 
τη συνέδεσαν με έναν αστυνομικό ο οποίος 
ήταν αρμόδιος για τη δημόσια ασφάλεια και 
ο οποίος της είπε ότι βάσει της περιγραφής 
της για τον γιο της, του επιτρέπεται βάσει του 
νόμου να αγοράσει το εν λόγω όπλο, πρόσθεσε 
το CNN.
Η μητέρα, σύμφωνα με τις δηλώσεις των δικη-
γόρων της, δεν έδωσε στην αστυνομία το 
όνομα του γιου της και η αστυνομία δεν επεδί-
ωξε να λάβει κάποια επιπρόσθετη πληροφορία 
από αυτήν προτού τελειώσει το τηλεφώνημα.
Το Reuters δεν κατάφερε χθες το βράδυ να 
έρθει σε επαφή με τους δικηγόρους που επικα-
λείται το CNN. Ούτε η αστυνομία του Άλεν ήταν 
διαθέσιμη μέχρι εκείνη την ώρα να σχολιάσει 
το δημοσίευμα αυτό.
Σε ανακοίνωση που είχε αναρτήσει το αστυ-
νομικό τμήμα του Άλεν στο Twitter αυτήν την 
εβδομάδα, ανταποκρινόμενο σε ερωτήσεις 
δημοσιογράφων για τυχόν προηγούμενα προ-
βλήματα του υπόπτου με την αστυνομία, ανέ-
φερε τρεις μόνον περιπτώσεις, ήσσονος σημα-
σίας, που υπήρχαν στα αρχεία της για επαφές 
του υπόπτου με τις δυνάμεις της τάξης.
Η πιο πρόσφατη ήταν τον Μάρτιο, όταν ο ύπο-
πτος ειδοποίησε την αστυνομία για ληστεία στο 
σπίτι των παππούδων του, το οποίο αποδεί-
χθηκε ότι ήταν εσφαλμένος συναγερμός και 
το επεισόδιο «έληξε χωρίς συνέχεια βάσει του 
πρωτοκόλλου».
Το 2016 επίσης ο ύποπτος επέβαινε σε σχολικό 
λεωφορείο στο οποίο σημειώθηκε ένα μικρό 
ατύχημα που ερεύνησε η αστυνομία, ενώ το 
2014 αναφέρθηκε στην αστυνομία ότι έφυγε 
από το σπίτι του, στο οποίο όμως επέστρεψε 
περίπου 30 λεπτά αργότερα χωρίς να υπάρξει 
κάποιο ζήτημα, σύμφωνα με την αστυνομία.
Η αστυνομία σημείωσε εξάλλου προς το CNN 
ότι αυτά τα τρία περιστατικά αποτελούν τις 
μόνες επαφές που είχε με τον κ. Κρούσιους.
Το CNN επικαλείται τέλος πηγή του περιβάλ-
λοντος της οικογενείας του υπόπτου, η οποία 
δεν κατονομάζεται και η οποία δήλωσε ότι ο 
Κρούσιους δεν είχε αποφασίσει τι θα κάνει 
στη ζωή του και βρισκόταν μεταξύ της μετα-
φοράς του από κολλέγιο για τετραετείς σπου-
δές σε πανεπιστήμιο, της κατάταξής του στον 
στρατό ή της εξεύρεσης πλήρους απασχόλη-
σης.
«Προσπαθούσε να σκεφτεί τι θα κάνει μετά», 
σύμφωνα με την πηγή αυτή. «Πότε ξέφυγε; Δεν 
το ξέρουμε», είπε.

Μακελειό στο Ελ Πάσο: Η μητέρα 
του δράστη είχε τηλεφωνήσει στην 
αστυνομία για το τουφέκι του γιου της

Ο άνδρας έχει συλληφθεί, 
σύμφωνα με τις τελευταίες 
πληροφορίες - Κίνητρό του 
φαίνεται να ήταν «η επιθυμία του 
να ληστέψει και να σκοτώσει» 
σύμφωνα με εκπρόσωπο της 
τοπικής αστυνομίας

Έ
νας άνδρας σκότωσε τέσσερα ά-
τομα και τραυμάτισε άλλα δύο 
σε ένα «μπαράζ» ληστειών και 
επιθέσεων στην 

κομητεία Όραντζ της Κα-
λιφόρνια, προτού τελι-
κά συλληφθεί, δήλωσε 
σήμερα η τοπική αστυ-
νομία. 
Ο 33χρονος δράστης 
από το Γκάρντεν Γκρό-
ουζ συνελήφθη, αφού 
παρέδωσε στους αστυ-
νομικούς το μαχαίρι και το όπλο του, 
ανακοίνωσαν οι Αρχές, χωρίς ωστόσο 
να αποκαλύψουν το όνομά του.
Ο συλληφθείς φέρεται να επέλεξε 
τυχαία τα θύματά του και τα μόνα κίνη-
τρα που φαίνεται να είχε ήταν «η επιθυ-
μία του να ληστέψει και να σκοτώσει» 
δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας 
του Γκάρντεν Γκρόουβ σε συνέντευξη 
Τύπου. «Ξέρουμε ότι αυτός ο άνδρας 
ήταν γεμάτος οργή και ότ ι έβλαψε 
απόψε πολλούς ανθρώπους», ανέφερε 

χαρακτηριστικά. 
Όλες οι επιθέσεις σημειώθηκαν μέσα 
σε διάστημα δύο ωρών, στο Γκάρντεν 
Γκρόουβ και την γειτονική Σάντα Άνα. Η 
πρώτη κλήση που δέχτηκαν οι αστυνο-
μικοί για τη δράση του άνδρα ήταν για 
μια διάρρηξη σε σπίτι, στην οποία ευτυ-
χώς δεν τραυματίστηκε κανείς. 
Τα επόμενα «χτυπήματα» του 33χρονου 
ήταν πιο βίαια: Λήστεψε έναν φούρνο, 
μια ασφαλιστική εταιρεία και μαχαί-
ρωσε μια γυναίκα στην πλάτη αρκετές 

φορές. Η τραυματίας 
αναμένεται να ζήσει. 
Άλλα θύματα του δρά-
στη, που είχε προφανώς 
καταληφθεί από δολο-
φονική μανία, δεν στά-
θηκαν τόσο τυχερά. Δύο 
άνδρες που μαχαίρωσε 
σε ένα συγκρότημα κτι-
ρίων άφησαν την τελευ-

ταία τους πνοή, ο ένας επιτόπου και ο 
δεύτερος στο νοσοκομείο. 
Οι άλλοι δύο νεκροί είναι ένας φρου-
ρός ασφαλείας που προσπάθησε να 
αφοπλίσει τον δράστη κατά τη διάρκεια 
ληστείας σε ένα σούπερ μάρκετ, και 
ένας υπάλληλος του διπλανού σαντου-
ιτσάδικου που βρέθηκε στον δρόμο του 
33χρονου. 
Τόσο ο δράστης όσο και τα θύματα ήταν 
όλα ισπανόφωνα, δήλωσε ο εκπρόσω-
πος της Αστυνομίας.

Καλιφόρνια: 33χρονος σκότωσε 
4 άτομα μέσα σε 2 ώρες σε 
διαφορετικές επιθέσεις με μαχαίρι 
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ
Πως θα επιλέξω το 

κατάλληλο βρεφικό γάλα 
για το νεογέννητο μου;

Η 
επιλογή του βρεφικού γάλακτος 
για να ταΐσεις το μωρό σου μπορεί 
να είναι μπερδεμένη και ίσως να 
σε αγχώνει. Ο οδηγός μας για τους 

τύπους γάλακτος που κυκλοφορούν θα σε 
βοηθήσουν να επιλέξεις το σωστό γάλα για 
το μωρό σου.

 Φόρμουλα με βάση το αγελαδι-
νό γάλα 
Τα περισσότερα βρεφικά γάλατα έχουν 
σαν βάση τροποποιημένο αγελαδινό γάλα. 
Υπάρχουν επίσης και ειδικές μορφές φόρ-
μουλας για πρόωρα μωρά.
Το γάλα περιλαμβάνει δύο τύπους πρωτεϊ-
νών, την καζεΐνη και τον ορό του γάλακτος. 
Η αναλογία καζεΐνης προς τον ορό του γάλα-
κτος ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο. Υπάρ-
χουν δύο βασικοί τύποι:
– Γάλα με αναλογία καζεΐνης με ορό γάλα-
κτος 40:60, η οποία είναι περίπου η ίδια 
με του μητρικού γάλακτος. Η μορφή αυτή 
είναι κατάλληλη από τη γέννηση μέχρι περί-
που ένα χρόνο, και θεωρείται εύκολο για το 
μωρό να το αφομοιώσει.
– Γάλα για “πεινασμένα μωρά”: αυτό το γάλα 
αποτελείται ως επί τω πλείστω από καζεΐνη, 
με αναλογία καζεΐνης με ορό γάλακτος περί-
που 80:20. Οι κατασκευαστές ισχυρίζονται 
ότι η υψηλότερη περιεκτικότητα σε καζεΐνη 
παίρνει περισσότερο χρόνο για τη χώνεψη, 
διατηρώντας πληρέστερο μωρό για μεγαλύ-
τερο χρονικό διάστημα. Παρά το γεγονός ότι 
πολλοί κατασκευαστές συστήνουν το γάλα 
αυτό ως κατάλληλο από τη γέννηση, η υψη-
λότερη συγκέντρωση της καζεΐνης μπορεί 
να δυσκολέψει το μωρό στη χώνεψη. Ως εκ 
τούτου, είναι καλύτερο να μην το προτιμή-
σεις για νεογέννητο.

– Φόρμουλα με βάση το κατσικί-
σιο γάλα
Πρόκειται για προϊόν με την ίδια θρεπτική 
αξία, όπως και το αγελαδινό γάλα. Το βρε-
φικό κατσικίσιο γάλα δεν είναι μια κατάλ-
ληλη εναλλακτική λύση για βρέφη με αλλερ-
γία στις πρωτεΐνες του αγελαδινού γάλα-
κτος. Αυτό συμβαίνει επειδή οι πρωτεΐνες 

στο αγελαδινό και στο κατσικίσιο γάλα είναι 
όμοιες, οπότε ένα μωρό με αλλεργία είναι 
πιθανό να αντιδράσει εξίσου με το κατσικί-
σιο γάλα.

Φόρμουλα με υδρολυμένες πρω-
τείνες
Υπάρχουν δύο εκδοχές της φόρμουλας 
αυτής:
– πλήρως υδρολυμένης πρωτεϊνης
– μερικώς υδρολυμένης πρωτεϊνης
Η πλήρως υδρολυμένης πρωτεϊνης φόρ-
μουλα είναι ειδικά σχεδιασμένη για μωρά με 
αλλεργία ή δυσανεξία στο αγελαδινό γάλα. 
Είναι διαθέσιμη μόνο με ιατρική συνταγή. Αν 
το μωρό σου έχει αλλεργία στο αγελαδινό 
γάλα, οι πρωτεΐνες θα του προκαλέσουν 
αλλεργική αντίδραση. Αν πάλι έχει δυσα-
νεξία στο αγελαδινό γάλα, θα αντιμετωπίζει 
δυσκολία στην πέψη της λακτόζης.
Το προϊόν αυτό έχει τις ίδιες θρεπτι-
κές ουσίες με το πρότυπο βρεφικό γάλα. 
Όμως εδώ η πρωτεΐνη υδρολύεται, έτσι 
ώστε το μωρό να μην έχει αλλεργική αντί-
δραση. Αυτά τα γάλατα δεν έχουν συνήθως 
λακτόζη, οπότε τα μωρά με δυσανεξία στο 
αγελαδινό γάλα μπορούν να τα χωνέψουν 
πιο εύκολα.
Αν νομίζεις ότι το μωρό σου έχει αλλεργία 
ή δυσανεξία στο αγελαδινό γάλα, συζήτησε 
το θέμα με το γιατρό πριν από την αλλαγή 
της φόρμουλας. Αν το μωρό σας διαγνωστεί 
με αλλεργία στην πρωτεΐνη του αγελαδινού 
γάλακτος, ο γιατρός μπορεί να συνταγογρα-
φήσει ένα τύπο φόρμουλας πλήρως υδρο-
λυμένης πρωτεΐνης. Ωστόσο, αν το μωρό 
έχει δυσανεξία μόνο στο αγελαδινό γάλα, ο 
γιατρός μπορεί να σου προτείνει απλά μια 
φόρμουλα χωρίς λακτόζη.
Η μερικώς υδρολυμένης πρωτεϊνης φόρ-
μουλα κατασκευάζεται εντελώς από πρω-
τεΐνη ορού γάλακτος. Θεωρείται πιο εύκολο 
στην πέψη και κατάλληλο για βρέφη που 
υποφέρουν από κολικούς και στομαχικούς 
πόνους. Επίσης, μερικές φορές συστήνονται 
σε μωρά με αλλεργίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει 
καμία απόδειξη ότι αυτό το γάλα είναι πιο 
εύκολο στην πέψη.

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

Έ
νας τομέας  που δημιουργεί πο-
λύ στρες στα παιδιά είναι το σχο-
λείο. Τα παιδιά πολλές φορές 
νιώθουν καταπιεσμένα κοινωνι-

κά και συναισθηματικά εξαιτίας του σχο-
λείου.  Εμείς, ως γονείς, πρέπει να βρού-
με τρόπους να βοηθήσουμε τα παιδιά 
μας να μάθουν πώς να αντιμετωπίζουν 
το στρες με σωστό τρόπο. Να δώσεις εσύ 
πρώτα το καλό παράδειγμα πώς εσύ α-
ντιμετωπίζεις το στρες. Αν τα παιδιά σου 
φοβούνται κάτι, άκουσέ τα προσεκτι-
κά, και πες τους πώς εσύ αντιμετώπισες 
μια παρόμοια κατάσταση. Αν νιώθουν οι 
εργασίες του σχολείου να τους καταπιέ-
ζουν, δίδαξέ τους έναν απλό τρόπο: να 
κάνουν έναν καταμερισμό και να τελειώ-
νουν μία μία τις εργασίες τους. Πάνω απ’ 
όλα να έχετε την ευαισθησία να διακρί-
νετε τι είναι το πιο κατάλληλο για το παι-
δί σας, και να είστε έτοιμοι να παρεμβεί-
τε. Μην ξεχνάτε να καλλιεργείτε την ιδέα 
του παιχνιδιού και να το ενθαρρύνετε να 
παίζει. Το παιχνίδι μπορεί να βοηθήσει 
τα παιδιά σας να ελέγξουν το στρες τους 
και παράλληλα να αναπτυχθούν οι δια-
νοητικές τους ικανότητες.

Διαμάχες ανάμεσα στα Αδέλφια
Κάποιος φίλος μου με τρία αγόρια στην 
εφηβεία μου είπε ότι ποτέ δεν μαλώνουν 
τα παιδι. Δυσκολεύομαι να το πιστέψω. 
Η μητέρα μου κι ο πατέρας μου τα κατά-
φεραν αρκετά καλά να μας διδάξουν 
τον αδελφό μου κι εμένα να αγαπάμε ο 
ένας τον άλλον, και είμαστε σήμερα πολύ 
καλοί φίλοι. Αλλά παρόλα αυτά είχαμε τα 
καυγαδάκια μας και χτυπούσαμε ο ένας 
τον άλλον μερικές φορές όταν ήμασταν 
μικρά παιδιά. Μπορεί να μη συμφωνώ μ’ 
αυτό, αλλά το γεγονός είναι ότι τα αδέλ-
φια μαλώνουν. Γιαυτό μην αποθαρρύνε-
στε. Απλά να τους λέτε συνέχεια και να 
τους διδάσκετε με λόγια και με έργα να 
αγαπούν και να τιμούν ο ένας τον άλλον.

Πώς να Αντιμετωπίσεις τα Παι-
διά που Αντιμιλούν στους Γο-
νείς
Υπάρχει κάποιος στη ζωή σου που σου 
αντιμιλάει; 
Αν είσαι γονιός, μέχρι ένα σημείο, η 
απάντηση μπορεί να είναι ένα ηχηρό 
«Ναι»! Αλλά δεν είναι όλες οι περιπτώ-
σεις ίδιες. Αν προσδιορίσουμε την περί-
πτωση μπορούμε να οδηγηθούμε και 
στη λύση.
Υπάρχουν 4 είδη παιδιών που αντιμι-
λούν. Πρώτα, έχουμε το αυθόρμητο 
παιδί, που ξεσ τομίζει ό,τ ι τούρχεται 
χωρίς να σκεφτεί τις συνέπειες. Η λύση; 
Πείτε του να σ ταματήσει, να μετρή-
σει μέχρι το πέντε και να πει αυτά που 
θέλει πρώτα μες στο νου του πριν τα πει 
δυνατά. Δεύτερον, είναι το παιδί που 
μιλάει συνέχεια και πρέπει να πει την 
τελευταία λέξη. Η λύση; Να του δώσεις 
να καταλάβει ότι η δική σου λέξη είναι 
η τελευταία και δε σηκώνει άλλη συζή-
τηση το θέμα.

Είμαι Όμορφη ή Άσχημη;
Τα κορίτσια που βρίσκονται στην εφη-
βεία βάζουν βίντεο στο youtube  και 
ρωτάνε, «Είμαι όμορφη ή άσχημη;» 
Είναι πλέον γνωστό ότι τα χρόνια της 
εφηβείας είναι γεμάτα ανασφάλεια. Το 
ίντερνετ όμως είναι επικίνδυνος χώρος 
για να ζητήσει κανείς την επιβεβαίωση 
ή να ελκύσει την προσοχή των άλλων. 
Βρίσκεται το παιδί σας εκτεθειμένο σε 
κάθε είδους σχόλια που είναι ολέθρια, 
ή ακόμα και σε σεξουαλικά κακοποιά 
στοιχεία. Ως γονιός, είναι καθήκον σου 
να επιβεβαιώνεις  εσύ  το παιδί σου και 
να το αγαπάς ώστε να μην ψάχνει αυτήν 
την επιβεβαίωση σε κάθε είδους λανθα-
σμένη κατεύθυνση. Αγάπησε το παιδί 
σου χωρίς όρους. Να καταλάβεις ότι το 
παιδί σου ξέρει ότι το αγαπάς ανεξάρ-
τητα από ό,τι λέει ή κάνει.

Πώς να Βοηθήσεις τα Παιδιά 
σου να Αντιμετωπίσουν το 
Στρες

Όταν η πρώτη σου προτεραιότητα είναι η 
οικογένειά σου, τότε είσαι στο σωστό δρόμο, 
στο δρόμο που οδηγεί σ’ έναν ακλόνητο γάμο 

και σε μια ευτυχισμένη οικογένεια
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Η 
μεσογειακή διατρο-
φή παίρνει σταθερά 
το βραβείο της καλύ-
τερης, πληρέστερης 

και πιο υγιεινής διατροφής στον 
κόσμο. Όσοι δε ζουν στη Μεσό-
γειο, μας βλέπουν και μας ζηλεύ-
ουν που βρίσκουμε έξτρα παρ-
θένο ελαιόλαδο, λαχανικά, θα-
λασσινά και καλό κρασί με μεγά-
λη ευκολία. Αρκεί όμως να είμα-
στε προσεκτικοί με το τι βάζουμε 
στο πιάτο μας;
Ας πάμε λίγο πιο πίσω. Οι 
ερευνητές ανακάλυψαν τη 
θαυματουργή μεσογει-
ακή διατροφή αφότου 
παρατήρησαν ότι οι Κρη-
τικοί ζούσαν περισσό-
τερο από το γενικό 
πληθυσμό, ενώ οι 
κάτοικοι σε γειτο-
νικές μεσογειακές 
περιοχές είχαν χαμη-
λότερα ποσοστά χρόνιων 
ασθενε ιών. «Μελέ τη-
σαν τα κοινά στοιχεία 
αυτών των τόπων 
και κατέληξαν ότι τα 
σημεία κλειδιά ήταν η 
διατροφή και ο τρόπος 
ζωής. Το δεύτερο ειδικά 
είναι ακόμα πιο σημαντικό 
γιατί το πώς προσέγγι-
ζαν το φαγητό αλλά και 
το πώς ζούσαν καθη-
μερινά, τους χάριζε τα 
γνωστά οφέλη της μακρο-
ζωίας. Άρα υπάρχουν και 
άλλα στοιχεία που πρέ-
πει να λάβεις υπόψη», τονί-
ζει η διατροφολόγος Christy 
Brissette. Ποια είναι αυτά;

Φρέσκα και ντόπια προ-
ϊόντα
Είναι πιο εύκολο για εμάς να 
βρούμε ποιοτικές τροφές, εφό-
σον ζούμε στην «πηγή» της 
μεσογειακής διατροφής. Φρό-
ντισε να τρως τα φρούτα και 
λαχανικά όταν είναι η εποχή τους 
και προτίμησε μικρά μανάβικα. 
Δεν υπάρχει τίποτα πιο δροσερό 
και χορταστικό από μία καλοκαι-
ρινή σαλάτα με διάφορα λαχα-
νικά, φετούλα και ελαιόλαδο.

Μαγείρεψε
Ξέρω ότι δεν υπάρχει ο χρόνος 
ή το ψυχικό απόθεμα να μαγει-
ρεύεις στο σπίτι σε καθημερινή 
βάση, αλλά γνωρίζεις πολύ καλά 
ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά 
μεταξύ σπιτικού φαγητού και 
delivery. Εσύ καθορίζεις το αλάτι 
στη μακαρονάδα που θα φας και 
μπορείς να φτιάξεις συνταγές 
που είναι πιο ελαφριές και υγι-
εινές. Προσπάθησε να το κάνεις 
όσο περισσότερο μπορείς και 
μην ξεχνάς να γεμίζεις το ψυγείο 

με φρούτα και λαχανικά και 
το ντουλάπι σου με όσπρια.

Φάε με αγαπημέ-
νους ανθρώπους
Σε κάθε ιταλική και 
ελληνική ταινία, βλέπεις 

50 ανθρώπους μαζεμέ-
νους γύρω από το τρα-
πέζι να τρώνε (ίσως και 
να μαλώνουν). Πέρα 
από την παράδοση, 

το φαγητό με παρέα 
βοηθά στο να καταλά-

βεις πότε χορταίνεις και στο 
να παίρνεις το χρόνο 

σου. Επίσης, συμβάλλει 
σημαντικά στο να νιώ-
θεις περισσότερο συν-

δεδεμένη ενισχύοντας 
τα επίπεδα σεροτονίνης και 
ενδορφίνης. Όλο και περισ-

σότερες έρευνες, εξάλλου, 
δείχνουν ότι η κοινωνική 
στήριξη είναι σημαντική 

στην υγεία και τη συνολική 
σου διάθεση. Άλλος ένας λόγος 

να πηγαίνεις για brunch με τις 
φίλες σου κάθε Κυριακή.

Απόλαυσε κάθε μπουκιά
Η απόλαυση του φαγητού είναι 
το Α και το Ω. Μην το κάνεις 
επειδή πρέπει, αλλά επειδή είναι 
κάτι που σου χαρίζει ηδονή. 
Εξάλλου, ο εγκέφαλος χρειάζε-
ται 15-20 λεπτά για να καταλά-
βει ότι χόρτασες. Όταν τρως λαί-
μαργα και γρήγορα, δεν προλα-
βαίνεις να αντιληφθείς ότι χόρ-
τασες και παίρνεις επιπλέον θερ-
μίδες, ενώ δεν τις χρειάζεσαι. 
Χαλάρωσε κι απόλαυσέ το.

Τ
α κεράσια Montmorency (Prunus cerasus), που καλλιεργούνται ευρέως 
στις ΗΠΑ, τον Καναδά αλλά και τη Γαλλία είναι ήδη γνωστό ότι έχουν 
πολλά οφέλη για την υγεία μας, καθώς συμβάλλουν στην σωματική α-
ποκατάσταση μετά την άθληση αλλά και σε ένα ποιοτικό ύπνο. Τώρα 

μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Food & Function υποστηρίζει ότι η συ-
γκεκριμένη ποικιλία ξινοκέρασων, που είναι πλούσια σε πολυφαινόλες, μπο-
ρεί να συμβάλλει στην ενίσχυση των γνωστικών ικανοτήτων των ηλικιωμένων.
Επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου του Ντέλαγουερ παρατήρησε ότι η 
καθημερινή κατανάλωση χυμού κερασιού βελτίωνε τις επιδόσεις των ατόμων 
65-73 ετών στα τεστ μνήμης. Στην τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη είχαν λάβει 
μέρος 34 ενήλικες που είχαν λάβει οδηγίες να πίνουν 480 mL χυμό κερασιού 
Montmorency ή την ίδια ποσότητα εικονικού χυμού, την μισή το πρωί και την 
άλλη μισή το βράδυ, καθημερινά για 12 εβδομάδες.
Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν γενικά υγιείς, καθώς δεν ήταν μανιώδεις καπνι-
στές, δεν είχαν ιστορικό διάγνωσης καρδιακής νόσου, διαβήτη, καρκίνου ή 
ψυχικής πάθησης, δεν έπαιρναν φάρμακα που μπορούσαν να επηρεάσουν την 
εγκεφαλική λειτουργία και τους είχε ζητηθεί να συνεχίσουν την συνήθη δια-
τροφή και σωματική δραστηριότητα τους. Πριν και μετά την μελέτη, οι ερευ-
νητές είχαν αξιολογήσει τη γνωστική λειτουργία και την μνήμη των εθελοντών 
μέσω ειδικών ερωτηματολογίων και τεστ.
Μετά από 12 εβδομάδες, όσοι είχαν πιει χυμό κερασιού είχαν βελτιωμένα 
αποτελέσματα τα τεστ τόσο της γνωστικής λειτουργικότητας όσο και της μνή-
μης. Συγκεκριμένα, είχαν 5% αύξηση της αυτο-ικανοποίησης τους από την ικα-
νότητα τους να θυμούνται πράγματα, 4% μείωση του χρόνου επεξεργασίας 
του οπτικού ερεθίσματος και 23% μείωση στα λάθη κατά τη διάρκεια χρή-
σης της οπτικής μνήμης και της απόκτησης μιας νέας γνώσης, συγκριτικά με 
την ομάδα ελέγχου. Επίσης, είχαν 3% βελτίωση της οπτικής εστίασης και 18% 
μείωση των λαθών κατά την χρήση της διαστηματικής λειτουργικής μνήμης, 
συγκριτικά με την αρχή της μελέτης.

Η 
συντροφικότητα και η 
καλή σωματική υγεία 
είναι κομβικοί παρά-
γοντες για τη συνέχι-

ση της σεξουαλικής δραστηριό-
τητας στις μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες. Σε αυτό το συμπέρα-
σμα κατέληξαν ερευνητές από 
το Πανεπιστήμιο του Sussex σε 
μελέτη που δημοσιεύθηκε στο 
Menopause.
H Δρ. Helena Harder και οι συνερ-
γάτες της αξιολόγησαν τα δεδο-
μένα που προέκυψαν βάσει των 
απαντήσεων σε ερωτηματολόγια 
για τη σεξουαλική δραστηριότητα 
που συμπλήρωσαν 24.305 γυναί-
κες.
Οι ερευνητές βρήκαν ότι το 65% 
των γυναικών είχαν ερωτικό 
σύντροφο και το 22,5% ήταν 
σεξουαλικά ενεργές. Οι συγγρα-
φείς εξέτασαν τέσσερα σχετικά 
μεταξύ τους θέματα:

 ª Τη διαθεσ ιμότητα του 
συντρόφου

 ª Τη σωματική και σεξουαλική 
υγεία

 ª Την ψυχική ευεξία και
 ª Τις διαπροσωπικές σχέσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία προέ-
κυψε πως η απουσία σεξουαλικής 
δραστηριότητας οφειλόταν κατά 
κύριο λόγο στην έλλειψη συντρό-
φου κυρίως λόγω χηρείας.
Η σεξουαλική δραστηριότητα 
επηρεαζόταν από:

 ª ιατρικές νόσους ή σεξουα-
λική δυσλειτουργία κατά 27% και 
13,5% αντίστοιχα

 ª από τη σωματική υγεία των 
γυναικών ή συμπτώματα που 
σχετίζονταν με την εμμηνόπαυση 
κατά 18% και 12,5% αντίστοιχα

 ª από συν ταγογραφημένη 
φαρμακευτική αγωγή 7%

 ª από χαμηλή λίμπιντο στις 
γυναίκες ή το σύντροφό τους 
κατά 16% και 7% αντίστοιχα,

 ª από προβλήματα της σχέσης 
10,5%

 ª και από την προοπτική της 
γήρανσης 9%.
Οι θετικές σεξουαλικές εμπειρίες 
αναφέρθηκαν εξαιρετικά σπάνια 
(3%), ενώ η αναζήτηση ιατρικής 
βοήθειας για σεξουαλικά προ-
βλήματα έφτανε το 6%.

Οι δυο καίριοι 
παράγοντες που 
επηρεάζουν 
το σεξ στην 
εμμηνόπαυση

Το κόκκινο φρούτο που 
δυναμώνει το μυαλό

Tο πώς τρως είναι πιο 
σημαντικό από το τι τρως 

υγεία

Μην αναζητάτε λύσεις στα προ-
βλήματά σας το βράδυ. Αυτή είναι 
η χειρότερη στιγμή. Όσο εσείς 
προβληματίζεστε, ο οργανισμός 
σας βρίσκεται σε υπερεγρήγορση, 
γεγονός που δυσχεραίνει την ανα-
γκαία χαλάρωση που θα οδηγή-
σει στον ύπνο. Επιπλέον επειδή το 
μυαλό σας δεν είναι ξεκούραστο, 
αντί να βρίσκετε λύσεις στα προ-
βλήματά σας, τα αναμασάτε. Αφή-
στε τα προβλήματα για το πρωί.
Μην κοιτάτε το ρολόι. Κάθε φορά 
που κοιτάτε το ρολόι σκέφτεστε 
ότι έχουν λιγοστέψει οι ώρες που 
σας μένουν για ύπνο. Η παγίδα του 
ρολογιού επιτείνει την αϋπνία.
Ελέγξτε αν στο δωμάτιό σας επι-
κρατούν συνθήκες που βοηθούν 
την έλευση του ύπνου όπως αν η 
θερμοκρασία είναι κατάλληλη, αν 
υπάρχει σκοτάδι, αλλά και αν νιώ-
θετε ασφαλείς.
Μην καταναλώνετε καφεΐνη – 
δηλαδή αναψυκτικά τύπου κόλα 

ή καφέ ή ακόμη και τσάι) τρεις 
ώρες πριν κοιμηθείτε. Ακόμη απο-
φύγετε τα βαριά γεύματα αργά 
το βράδυ, γιατί η διαδικασία της 
πέψης θα δυσκολέψει τον ύπνο 
σας.
Πιείτε ένα χαμομήλι ή ένα ζεστό 
γάλα που βοηθούν τον οργανισμό 
να χαλαρώσει. Η λύση του χλιαρού 
ντους έχει φανεί ότι δεν βοηθά 
πάντα, μιας και αντί να σας χαλα-
ρώσει μπορεί να σας κουράσει.
Σβήστε την τηλεόραση στο υπνο-
δωμάτιο ή αν συνηθίζετε να κοι-
μάστε με την τηλεόραση ανοιχτή 
βάλτε ένα αδιάφορο πρόγραμμα 
ώστε να μην ξενυχτήσετε για μια 
ταινία
Το αλκοόλ, ιδιαίτερα σε μεγάλη 
ποσότητα δεν είναι λύση όσον 
αφορά την καταπολέμηση της 
αϋπνίας. Οι ειδικοί εξηγούν ότι 
μπορεί αρχικά να κοιμηθείτε, αλλά 
τη νύχτα να ξυπνήσετε ή το πρωί 
να έχετε βαρύ κεφάλι.

Αϋπνία: μυστικά για να την 
νικήσετε
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ιστορίες

Αμέσως μετά την Κρέστενα Ηλείας και ακριβώς 
επάνω στην παραλία του Καϊάφα, για δεκαετίες 
υπήρχε ένα υποβρύχιο που είχε προσαράξει 
κοντά στην ακτή. Ο πυργίσκος που βρισκόταν 
ακόμα πάνω από την στάθμη της θάλασσας 
αποτελούσε την μεγάλη διασκέδαση των 
νεαρών κολυμβητών, που προσπαθούσαν να 
σκαρφαλώσουν στο κουφάρι και να κάνουν 
βουτιά. 

Ό
ποιος νεαρός κατάφερνε να φτάσει μέχρι εκεί 
θεωρούνταν καλός κολυμβητής και καμάρω-
νε με περηφάνια. H φωτογραφία προέρχεται 
από την ομάδα του facebook «Η παλιά Κρέ-

στενα»
Ο πόλεμος ήταν πια παρελθόν και το ασυνήθιστο πολε-
μικό κουφάρι έδινε χαρά στους παραθεριστές της δεκα-
ετίας του 50 και 60. Η εικόνα του ασυνήθιστου παιδι-
κού παιχνιδιού ξεχάστηκε μέσα στα επόμενα χρόνια και 
κάποιοι στις ημέρες μας έφτασαν να αμφισβητούν την 
ύπαρξη αυτής της παράξενης ιστορίας. Όμως μια ανάρ-
τηση φωτογραφίας της Άννας Κυροδήμου στη σελίδα  
«Η Παλιά Κρέστενα», ήρθε να αποστομώσει τους αμφι-
σβητίες. Το περίφημο υποβρύχιο είχε απαθανατιστεί 
σε οικογενειακή πόζα και μάλιστα με ανθρώπους πάνω 
στον πυργίσκο!

Πολέμησε τους Συμμάχους εκτοξεύοντας 
τορπίλες
Από φίλους συμπατριώτες της Κρέστενας μας ζητήθηκε 
να τεκμηριώσουμε την υπόθεση και η έρευνα έφερε 
καρπούς.
Το ασυνήθιστο θαλάσσιο «παιχνίδι» αποδείχτηκε ότι 
ήταν το ιταλικό υποβρύχιο Axum, που έδρασε στην 
Μεσόγειο. Αρχικά στο πλευρό των Γερμανών και στη 
συνέχεια άλλαξε στρατόπεδο και βρέθηκε στην υπηρε-
σία των Συμμάχων.
Ανάμεσα στις πρώτες αποστολές του ήταν να παρεμπο-
δίζει συμμαχικές επιχειρήσεις και να βυθίζει Αγγλικά 
πολεμικά. Μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις που 

συμμετείχε ήταν στις 12 Αυγούστου 1942 όταν έλαβε 
τη διαταγή να ανακόψει μια βρετανική νηοπομπή με 
14 εμπορικά πλοία που κατευθύνονταν από το Γιβραλ-
τάρ προς τη Μάλτα. Έτσι πέντε ιταλικά υποβρύχια, ανά-
μεσα τους και το Axum, έλαβαν θέση μάχης ανοιχτά της 
Τυνησίας. Όταν διαταράχθηκε η σειρά των πλοίων της 
νηοπομπής, το Αxum εξαπέλυσε τέσσερις τορπίλες και 
κατάφερε να πλήξει πολλά από τα πλοία της συμμαχι-
κής δύναμης. Από την επίθεση διασώθηκαν μόνο πέντε 

εμπορικά πλοία.

Αυτομόλησε και μετέφερε πράκτορες 
Για τρία χρόνια το ιταλικό υποβρύχιο έδρασε εναντίον 
των Συμμάχων. Όταν όμως υπογράφηκε στις 8 Σεπτεμ-
βρίου 1943 η συνθηκολόγηση των Ιταλών, ο ιταλικός 
πολεμικός στόλος ζητήθηκε να παραδοθεί στα συμμα-
χικά λιμάνια.
Το Axum βρισκόταν στην Gaeta όταν Γερμανοί στρατι-
ώτες προσπάθησαν να καταλάβουν τα ιταλικά πλοία. Το 
υποβρύχιο όμως πρόλαβε να απομακρυνθεί. Αυτομό-
λησε και στη συνέχεια επιτάχθηκε από το Στρατηγείο 
Μέσης Ανατολής. Μετά την αλλαγή των συσχετισμών 
στη Μεσόγειο ανέλαβε να μεταφέρει και να διασώσει 
κατασκόπους και σαμποτέρ που βρίσκονταν σε κατεχό-
μενες από τους Γερμανούς περιοχές.
Η πρώτη του αποστολή εξελίχθηκε στις 30 Νοεμβρίου 
του ’43 όταν μετέφερε στην κατεχόμενη Ιταλία 15 Αμε-
ρικάνους πράκτορες. Στις 25 Δεκεμβρίου με κυβερνήτη 
το Giovanni Sorrentino αναχώρησε από τον Ταράντα για 
την τελευταία μυστική αποστολή. Έπρεπε να παραλάβει 
βρετανούς πράκτορες από τις ακτές της Πελοποννήσου.

Παραλία του Καϊάφα. Η τελευταία αποστο-
λή 
Το βράδυ της 27ης Δεκεμβρίου έφτασε στο προκαθορι-
σμένο σημείο κοντά στα Λουτρά Καϊάφα. Τότε ο κυβερ-
νήτης αναζήτησε το σινιάλο που θα γινόταν με φωτιά 
από το κλιμάκιο στη στεριά. Όταν αυτό έγινε αντιλη-
πτό, το πλήρωμα έριξε μια λέμβο για να παραλάβει 

τους σαμποτέρ. Πιθανόν από κακή πληροφόρηση έγινε 
λάθος προσέγγιση και το πλοίο έφτασε πολύ κοντά στην 
ακτή. Όταν ο κυβερνήτης διαπίστωσε το λάθος προ-
σπάθησε να κάνει χειρισμό αποφυγής. Όταν η πλώρη 
έκανε μισή στροφή το πλοίο «κάθισε» και τελικά προ-
σάραξε στον αμμώδη βυθό πολύ κοντά στην παραλία 
αλλά και στην χαρακτηριστική «μπούκα» που συνδέει 
την θάλασσα με την λίμνη του Καϊάφα. Όταν το πλή-
ρωμα διαπίστωσε ότι δεν μπορεί να αποκολλήσει το 
πλοίο, το εγκατέλειψε. Ιταλοί ναύτες και βρετανοί πρά-
κτορες βρέθηκαν ξαφνικά στην δικαιοδοσία των ανταρ-
τών της περιοχής που έσπευσαν σε βοήθεια.

Η κοινή πορεία Ελλήνων ανταρτών, βρετα-
νών κατασκόπων και ιταλικού πληρώματος
Όταν έγινε οριστική η απώλεια του υποβρυχίου οι 
αντάρτες πήραν από μέσα τρόφιμα, εφόδια, πυρομα-
χικά και άλλα χρήσιμα αντικείμενα. Την επόμενη ημέρα 
ο κυβερνήτης τοποθέτησε εκρηκτικά για να αχρηστεύ-
σει το υποβρύχιο και να μην πέσει σε εχθρικά χέρια. 
Πράγματι οι Γερμανοί το αναζήτησαν και έστειλαν αερο-
πλάνα.
Το μεγάλο παράδοξο γράφτηκε στα βουνά της Ηλείας. 
Οι Ιταλοί που πριν από λίγους μήνες κυνηγούσαν Έλλη-
νες, βρήκαν καταφύγιο και φροντίδα από αυτούς. Έλλη-
νες αντάρτες, Ιταλοί ναυαγοί και Βρετανοί σαμποτέρ 
είχαν γίνει μια ομάδα και προσπαθούσαν να διαφύγουν 
μαζί. Στις 22 Ιανουαρίου 1944 ένα αεροσκάφος της 
RAF τους έριξε ρούχα και παπούτσια για να ξεκινήσουν 
πορεία προς τη Μαραθούπολη στη Μεσσηνία. Στην 
περιοχή απέναντι από το νησάκι Πρώτη κατέπλευσε 
στις 29 Ιανουαρίου η τορπίλακτος Andrimentoso και 
με αστραπιαία κίνηση παρέλαβε Ιταλούς και Εγγλέζους.
Το ναυάγιο του υποβρυχίου παρέμεινε μισοβυθισμένο 
στον Καϊάφα. Σταδιακά έγινε αξιοθέατο. Έγιναν αρκε-
τές προσπάθειες να κοπεί ή να ανελκυστεί, αλλά ήταν 
αποτυχημένες. Αρχικά πουλήθηκε από τον Οργανισμό 
Ανέλκυσης Ναυαγίων σε εργολάβο αλλά δεν μπόρεσε 
να ολοκληρώσει. Το 1953 το Υπουργείο Εμπορικής 
Ναυτιλίας έδωσε άδεια στην γιουγκοσλαβική εταιρεία 
Brodospas να ανελκύσει το κουφάρι του πλοίου. Η από-
πειρα ωστόσο απέτυχε εξαιτίας των κακών καιρικών 
συνθηκών. Το ναυάγιο παρέμεινε εκτεθειμένο για άλλες 
δύο δεκαετίες μέχρι που το 1971 έφτασαν οι έμπει-
ροι δύτες Θεόφιλος και Νικήτας Κλήμης για την ανέλ-
κυσή του. Το κουφάρι ήταν θαμμένο μέσα στην άμμο 
και δυσκολεύονταν να το αποκολλήσουν. Χρειάστηκε 
να κατασκευάσουν μια παράγκα στην ακτή και από εκεί 
να εξορμούσαν κάθε μέρα για να αφαιρέσουν την άμμο. 
Μάλιστα όταν χρησιμοποίησαν εκρηκτικά για να μετα-
τοπίσουν το ναυάγιο, ο ένας αδελφός εισέπνευσε αέρια 
από μπουκάλες του πλοίου που έσπασαν και δηλητηρι-
άστηκε. Τον έσωσαν οι γιατροί του νοσοκομείου Κρε-
στένων.
Τελικά οι δύτες στεγανοποίησαν τις τρύπες στο κου-
φάρι και έβαλαν με αντλίες αέρα και κατάφεραν να το 
φέρουν στην επιφάνεια. Το μετέφεραν στο Πέραμα για 
να διαλυθεί.
Το ιταλικό υποβρύχιο Axum είχε ένα ακόμη μυστικό να 
αποκαλύψει. Αποδείχθηκε ότι οι τορπιλοσωλήνες του 
ήταν γεμάτοι. Έκρυβε το θάνατο στα σωθικά του. Με 
εντολή του Πολεμικού ναυτικού κόπηκαν και ρίχτηκαν 
ανοιχτά της νησίδας Σαν Τζώρτζη.
Έτσι σταμάτησε το παράδοξο και επικίνδυνο θαλάσ-
σιο παιχνίδι των παιδιών της Κρέστενας. Παρόλα αυτά, 
πολλά χρόνια αργότερα οι μαρτυρίες για το μυστήριο 
υποβρύχιο στον Καϊάφα ακόμα αντηχούν. Κάποιοι λένε 
ότι ακόμα ακούν τα παιδιά να γελούν.

Το μυστηριώδες υποβρύχιο του Καϊάφα 
που προσάραξε στην τελευταία αποστολή

Για δεκαετίες ήταν το αγαπημένο παιχνίδι της νεολαίας, 
αλλά έκρυβε μια «ωρολογιακή βόμβα»
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ιστορίες

Τα ονόμαζαν «Ιπτάμενα Φρούρια». 
Ήταν πανίσχυρα αμερικανικά 
βομβαρδιστικά που απογειώθηκαν 
από την Ιταλία  με στόχο το 
μεγαλύτερο ελληνικό λιμάνι.

Σ
τις 11 Ιανουαρίου 1944 αμερικανι-
κά βομβαρδιστικά χτύπησαν ανε-
λέητα τον Πειραιά. Υπήρξε ο σφο-
δρότερος αεροπορικός βομβαρδι-

σμός που καταγράφηκε στην Ελλάδα, κα-
τά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με τους κα-
τοίκους του λιμανιού να πληρώνουν βα-
ρύτατο φόρο αίματος.
Η ιστορία της επιδρομής ξεκίνησε ένα 
χρόνο πριν, όταν Αμερικανοί και Βρετανοί 
αποφάσισαν τον συντονισμό των αεροπο-
ρικών τους δυνάμεων, με στόχο την πλήρη 
αποδιάρθρωση των γερμανικών υπο-
δομών, είτε αυτές εντοπίζονταν στη Γερ-
μανία και στα συμμαχικά κράτη είτε στις 
κατεχόμενες χώρες.
Η προέλαση των συμμαχικών δυνάμεων 
στην Ιταλία αύξανε την ακτίνα επιχειρησι-
ακής δράσης των αμερικανικών και βρε-
τανικών βομβαρδιστικών.
Μέσα σε 18 μήνες επιχειρήσεων η 15 
Αεροπορική Δύναμη των Αεροπορικών 
Δυνάμεων του Αμερικανικού Στρατού 
(USAAF) κατέστρεψε σχεδόν το ήμισυ της 
παραγωγής πετρελαίου στην Ευρώπη, 
μεγάλο μέρος της γερμανικής παραγωγής 
καταδιωκτικών και παρέλυσε το δίκτυο 
συγκοινωνιών του Αξονα. Αρχικά τα Βαλ-
κάνια κρίθηκαν ως δευτερεύουσας σημα-
σίας στόχος.
Από τον Νοέμβριο του 1944 όμως, οι Σύμ-
μαχοι στοχοποίησαν κάθε εγκατάσταση 
σε Ελλάδα, Γιουγκοσλαβία, Αλβανία και 
Βουλγαρία, που μπορούσε να χρησιμο-
ποιηθεί για τη μεταφορά γερμανικών 
μονάδων στο μέτωπο της Ιταλίας.
H στιγμή που ο Πειραιάς έχει δεχθεί το 
πρώτο κύμα βομβών.Το λιμάνι αποτε-
λούσε σημαντικό κόμβο στο δίκτυο εφο-
διασμού των γερμανικών δυνάμεων.
Η Γιουγκοσλαβία κυρίως και η Βουλγα-
ρία δέχθηκαν σκληρά πλήγματα τα οποία 

στοίχισαν χιλιάδες νεκρούς αμάχους. Στις 
11 Ιανουαρίου 1944  ήρθε η σειρά του 
Πειραιά.
Το λιμάνι αποτελούσε σημαντικό κόμβο 
στο δίκτυο εφοδιασμού των γερμανικών  

δυνάμεων στα Βαλκάνια και στο μέτωπο 
της Ιταλίας.
Το πρωί της 11ης Ιανουαρίου 84 βομβαρ-
διστικά Β-17, τα επονομαζόμενα «Ιπτά-
μενα Φρούρια» της 5ης Πτέρυγας Βομ-
βαρδισμού της 15ης Αεροπορικής Δύνα-
μης απογειώθηκαν από τα αεροδρόμια 
του Τάραντα και της Φότζια  με στόχο το 
ελληνικό λιμάνι.
Κατά την προσέγγιση του στόχου η αμε-
ρικανική δύναμη συνάντησε αναπάντεχα 
πολύ πυκνές νεφώσεις.
Όταν τα βομβαρδισ τικά άρχισαν την 
άνοδο στο προβλεπόμενο ύψος ρίψης 
των βομβών οι δύο τελευταίες σμηναρ-
χίες του σχηματισμού αλληλοδιεμβολί-
στηκαν, λόγω της μηδενικής ορατότητας. 
Οκτώ αεροσκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες 
και χάθηκαν.
Ο θόρυβος των κινητήρων έγινε αντιλη-
πτός από πλήθος Πειραιωτών. Οι κάτοι-
κοι, όταν συνειδητοποίησαν ότι τα αερο-
πλάνα ήταν συμμαχικά, πανηγύριζαν με τα 
χέρια υψωμένα στον ουρανό.
Λίγα λεπτά μετά από εκεί θα ερχόταν ο 
θάνατος. Στις 12.55 τα έξι προπορευόμενα 
αεροσκάφη εξαπέλυσαν τις πρώτες βόμ-
βες. Δεκαέξι λεπτά μετά ακολούθησε το 
δεύτερο κύμα βομβών.
Στις 13.15 ο αμερικανικός σχηματισμός 
δέχθηκε την επίθεση 25-30 γερμανι-
κών καταδιωκτικών. Δύο βομβαρδιστικά 
επλήγησαν. Τα  καταδιωκτικά συνοδείας 
ωστόσο επέτρεψαν στα βομβαρδιστικά να 
συνεχίσουν το έργο τους. Ούτε τα πυκνά 
αντιαεροπορικα πυρά, από τις πυροβο-
λαρχίες που κάλυπταν τον Πειραιά, κατά-
φεραν να αποτρέψουν την αμερικανική 
επίθεση.

Καταρρέει το κτίριο της Ηλεκτρι-
κής εταιρείας – Στο καταφύγιο ε-

γκλωβίστηκαν και βρήκαν το θά-
νατο 70 άμαχοι από ασφυξία
Λόγω της μεγάλης διασποράς, βόμβες 
έπληξαν όλες τις συνοικίες του Πειραιά. 
Το κέντρο της πόλης ήταν αυτό που υπέ-
στη τη μεγαλύτερη καταστροφή.
Στην οδό βασιλέως Κωνσταντίνου 10 βρι-
σκόταν το τετραώροφο κτίριο της Ηλε-
κτρικής Εταιρείας Αθηνών-Πειραιώς, το 
οποίο διέθετε ισχυρό καταφύγιο. Το κτί-
ριο ισοπεδώθηκε.
Το καταφύγιο έμεινε άθικτο. Μέσα σε 
αυτό είχαν καταφύγει 70 άμαχοι, ανάμεσα 
τους και 12 μαθήτριες και δύο δασκάλες 
της Οικοκυρικής Σχολής.
Λίγη ώρα μετά τα συνεργεία του δήμου 
άρχισαν την προσπάθεια μετακίνησης των 
ερειπίων προκειμένου να τους απεγκλω-
βίσουν.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερον 
Βήμα» «η κυριοτέρα συνοικία της πόλεως, 
η περικλειομένη από τας οδούς Ντενύ 
Κοσέν, βασιλέως Κωνσταντίνου, Γεωρ-
γίου Α΄ και Μακράς Στοάς, δεν υπάρχει 
πλέον».
Πράγματι οι 900 βόμβες, οι περισσότερες 
από τις οποίες δεν έπληξαν στρατιωτικούς 
στόχους, είχαν προκαλέσει εκτεταμένες 
καταστροφές. Το ίδιο κιόλας βράδυ ο Πει-
ραιάς δοκιμάστηκε εκ νέου, από βρετα-

νικά βομβαρδιστικά αυτή τη φορά. Εκτός 
από τα νέα θύματα που προκάλεσε η επι-
δρομή σήμανε και το τραγικό τέλος για 
τους εγκλωβισμένους στο καταφύγιο της 
Ηλεκτρικής Εταιρείας. Ενώ ο απεγκλωβι-
σμός τους ήταν θέμα ωρών, η προσθήκη 
νέων ερειπίων τον κατάστησε αδύνατο. 
Οι άτυχοι άνθρωποι πέθαναν, με βασανι-
στικό τρόπο, από ασφυξία.
Οι αεροφωτογραφίες μέσα από τα βομ-
βαρδστικά δείχνουν να φλέγεται το 
κέντρο του Πειραιά και η περιοχή της 
Δραπετσώνας γύρω από το κεντρικό 
λιμάνι
Οι αεροφωτογραφίες μέσα από τα βομ-
βαρδισ τικά δείχνουν να φλέγεται το 
κέντρο του Πειραιά και η περιοχή της 
Δραπετσώνας γύρω από το κεντρικό 

λιμάνι
Ο αριθμός των νεκρών αμάχων ξεπέρασε 
τους 700, ενώ εκείνος των τραυματιών 
τους 750.
Οι απώλειες των Γερμανών περιορίστη-
καν σε 10 άνδρες. Ωστόσο οι καταστρο-
φές στις εγκαταστάσεις τους ήταν σημα-
ντικές. Σχεδόν το 80% των καταλυμάτων 
του Γερμανικού Ναυτικού, αποθηκευτικοί 
χώροι της Επιμελητείας του Στρατού, δύο 
αποθήκες πυρομαχικών και μια τροφίμων 
καταστράφηκαν ολοσχερώς.
Σημαντικές ζημιές υπέστησαν και τα 31 
πλοία στην υπηρεσία του Γερμανικού 
Ναυτικού που βρίσκονταν στο λιμάνι τη 
στιγμή της επίθεσης, αν και οι αμερικα-
νικές εκθέσεις θεωρούνται διογκωμένες.
Ήταν ωστόσο φυσικό ότι οι Πειραιώτες 
δεν νοιάζονταν για τις καταστροφές που 
υπέστη ο κατακτητής, αλλά για τις δικές 
τους τρομακτικές απώλειες. Οργή και 
αγανάκτηση ήταν τα αισθήματα που κυρι-
αρχούσαν, τα οποία έσπευσαν να εκμε-
ταλλευτούν ποικιλοτρόπως οι αρχές κατο-
χής και η κατοχική κυβέρνηση. Το κύμα 
αγανάκτησης μεγάλωσε όταν οι Γερμα-
νοί αναδημοσίευσαν την ανακοίνωση 
του Ραδιοφωνικού Σταθμού του Καϊρου η 
οποία χαρακτήριζε την επίθεση «λίαν επι-
τυχή» και δεν εμπεριείχε καμία αναφορά 

σε απώλειες αμάχων.

Ακόμη και μέλη της Εθνικής Α-
ντίστασης εξαγριώθηκαν
Το ΕΑΜ Πειραιά μάλιστα κυκλοφόρησε 
και μια ανακοίνωση κατά των Συμμάχων, 
χαρακτηρίζοντας την επιδρομή φονική. Το 
κείμενο όμως αποσύρθηκε πολύ γρήγορα 
και όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις 
συμφώνησαν (ή αναγκάστηκαν να συμ-
φωνήσουν) πως η  αεροπορική επιδρομή 
«στράφηκε με πραγματική ευσυνειδησία 
σε στρατιωτικούς στόχους».
Πάντως οι βομβαρδισμοί τύπου «χαλί» 
που διενεργούσαν οι Σύμμαχοι, με αποτέ-
λεσμα τη μη διάκριση στρατιωτικών από 
πολιτικούς στόχους, προφανώς δεν έδει-
χναν «πραγματική ευσυνειδησία».

Οι Πειραιώτες πανηγύριζαν
με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό

Μετά ξεκίνησε ο σφοδρότερος βομβαρδισμός στην Ελλάδα από την αμερικανική αεροπορία
ΠΗΓΗ: MIXANITOUXRONOU.GR
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απόψεις

Τ
ο τι καυγάδες γίνονται και τι παιχνίδια παίζονται μέ-
σα στις οικογένειες με το πιο όνομα θα δοθεί σε ένα  
νεογέννητο δε λέγεται.  Όταν το νέο ζευγάρι θέλει να 
ονομάσει το αγοράκι του Ωστιν η το κοριτσάκι τους 

Μάντισον ενώ οι γονείς τους  περιμένουν «να ακούσουν το 
όνομα τους» έχουμε ακήρυχτο ενδοοικογενειακό πόλεμο . 
Οι νέοι είναι έτοιμοι να ξεγράψουν τα «σκουριασμένα μυα-
λά» και οι γέροι να τους αποκληρώσουν… Η λύση?  Απλά 
κρατά το όνομα Ωστιν και Μαντισον και πρόσθεσε ένα δεύ-
τερο όνομα του παππού η της γιαγιάς χωρίς να υπάρχει κα-
μία πρόθεση ποτέ να φωνάξουν το παιδί με το Ελληνικό όνο-
μα. Άσε τους  παππούδες να φωνάζουν τον Ωστιν «Νικολά-
κη» να τους περνά ο πόνος. Κάποτε θα το πάρουν απόφαση! 
Η λύση του δευτέρου ονόματος δίπλα στο ξενικό όνομα είναι 
πρακτική επίσης. Ο παπάς δεν θα βάφτιζε 
ποτέ ένα μωρό Μάντισον. Επομένως προ-
σθέτοντας το  θρησκευτικό όνομα της για-
γιάς Βασιλικής βολεύει!     
Μία από τις παραδόσεις που κρατά καλά 
ακόμα στην σύγχρονη Ελλάδα είναι τα 
παιδιά να παίρνουν τα ονόματά τους από 
τους παππούδες τους.   Συνήθως το πρώτο 
παιδί παίρνει το όνομα του παππού ή της 
γιαγιάς από την πλευρά του πατέρα και 
το δεύτερο από την πλευρά της μητέρας. 
Γι αυτόν το λόγο στις περισσότερες οικο-
γένειες τα πρώτα ξαδέλφια έχουν σχεδόν 
πάντα το ίδιο όνομα. Βέβαια στην πράξη 
υπάρχουν δικαιολογημένες εξαιρέσεις για 
χίλιους δυο λόγους!  Παράδειγμα, πέθανε 
ο αδελφός της μητέρας έτσι σε ανάμνηση 
του που πέθανε πρόωρα χωρίς παιδιά δικά 
του  δίνομε στο νεογέννητο το όνομα του.
Είμαι σίγουρος πως πολλοί από εσάς 
που με διαβάζετε τώρα θα χαμογελάτε- 
σίγουρα με πικρό χαμόγελο- γιατί είτε το έχετε ήδη ζήσει το 
σενάριο .
Ξέρω παππούδες και γιαγιάδες που  αρνήθηκαν να παρευ-
ρεθούν  στην βάπτιση του εγγονιού, εξαιτίας της διαμάχης 
για το όνομα. “Αν δεν τη βαφτίσουν  Ευλαμπία δεν θα πάω 
στη βάπτιση και δεν θα τους ξαναμιλήσω ποτέ». Απειλεί μια 
γιαγιά.   «Εγώ το Κυριάκο τον αγαπώ πιο πολύ απ’ τα άλλα 
εγγόνια μου γιατί έχει το όνομα μου» λέει ένας  παππούς,   
Ακραίες καταστάσεις και τραγικές.  
Ξέρω περιπτώσεις που περιουσιακά στοιχεία  ήταν ο λόγος 
που το  ζευγάρι έδωσαν στο παιδί τους το όνομα της πλού-
σιας θείας η θείου. Όλα  για τη κληρονομία...  
Στην αρχή νόμιζα ότι αυτά συμβαίνουν στα χωριά και ότι 
στην “πόλη” δεν συναντάς τέτοιες συμπεριφορές. Δυστυ-
χώς, όμως συμβαίνει και τις πόλεις επειδή και της πόλης από 
χωριό κατάγονται.
Η Εκκλησία ρητώς διατάσσει πως το όνομα του παιδιού είναι 
απόφαση του νονού. Ότι πει ο νονός στην Εκκλησία.  Και εδώ 
εχουν υπάρξει σοβαρές παρεξηγήσεις όταν ο νονός έδωσε 
όνομα που δεν είχαν προσυμφωνήσει οι γονείς !
Λοιπόν, αγαπητοί Έλληνες ορθόδοξοι , το να τιμάς τον γονιό 
σου δίνοντας το όνομά τους στο παιδί σου είναι θέμα παρά-
δοσης και σεβασμού. Το να σκοτώνεσαι όμως με τον γονιό 
σου η τα πεθερικά σου για  το όνομα είναι μια μεγάλη σαχλα-
μάρα.  Εγώ προσωπικά  είμαι υπέρ του παραδοσιακού τρό-
που ονομασίας ενός παιδιού  δηλαδή το παιδί να πάρει το 
όνομα κάποιου από την οικογένεια του αρχίζοντας απ τους 

παππούδες και γιαγιάδες αλλά με τη πιθανή συμμέτοχη και 
άλλων οικογενειακών ονομάτων.  Το να  ακολουθούνται οι 
παραδόσεις με αγάπη και σεβασμό μέσα σε ευχάριστο οικο-
γενειακό κλίμα είναι ανεκτίμητο . 
Υπάρχουν όμως και άλλες επιλογές.  
Το όνομα της διπλωματικής λύσης:  Η προσφυγή στη 
διπλωματική λύση του διπλού ονόματος, ένα από τη πλευρά 
της μαμάς και ένα απ’ τη πλευρά του μπαμπά. Καμία φόρα το 
διπλωματία διπλό όνομα προκύπτει  απ τη προσπάθεια να 
κάνουν ένα κοινό συνηθισμένο όνομα ασυνήθιστο. Παρά-
δειγμα το όνομα "Μαρία που είναι το δημοφιλέστερο γυναι-
κείο όνομα στη χώρα μας σπάνια πλέον συναντάται μόνο 
του: Μαρία-Κωνσταντίνα = Μαρτίνα, Μαρία Ελένη= Μαρι-
λένα κτλ.

Το όνομα της μεγαλοπρέπειας: Το όνομα της μεγαλοπρέ-
πειας απαιτεί το Κωνσταντίνος και όχι Κώστας, το  Ιωάννα  
και όχι Γιάννα, το Ευάγγελος,  Αναστάσιος, και σε καμία περί-
πτωση Βαγγελης η Τάσος. 
Το ονόματα με ιστορία: Τα τελευταία χρόνια αρκετοί γονείς 
επιλέγουν ονόματα  εμπνευσμένα από την αρχαία Ελλάδα, 
που έχουν ρίζες στην ιστορία και τη μυθολογία ( Ιάσωνας,  
Φίλιππος, Νεφέλη, Αριάδνη).
Το άσχετο ουδέτερο όνομα: Απλά  το ζευγάρι, για να ησυ-
χάσει από τις εκατέρωθεν απαιτήσεις των γονιών, αποφασί-
ζει  να ονομάσει το βλαστάρι του με κάποιο άσχετο ουδέτερο 
όνομα για να τελειώνει η ιστορία .
Ονόματα με σημασία: Μητέρες που είχαν δυσκολία να συλ-
λάβουν ονομάζουν συχνά τα παΐδια τους Ζαχαρίας Ιωακείμ, 
Άννα η Ελισάβετ από τους μεγάλης ηλικίας χαρακτήρες της 
βίβλου.  
Ονόματα από ταξίδια: Πολλοί γονείς εμπνευσμένοι από τα 
ταξίδια τους δίνουν στα παιδιά τους ονόματα των αγαπημέ-
νων τους πόλεων. Ελλάδα, Μακεδονία, Βενετία,  Σιένα.
Ονόματα εμπνευσμένα από την φύση:  Φυσιολάτρες 
και μη γονείς συχνά επιλέγουν ονόματα όπως  Μαργαρίτα,  
Μυρτώ, Δάφνη, Χλόη.
Όνομα του τάματος:  Οι κυρίως θρησκευόμενες Ελληνί-
δες καταφεύγουν συχνά σε τάμα πριν το τοκετό για το πώς  
θα ονομάσουν το νεογέννητο «Την έταξα στη Παναγιά» . 
Φυσικά ο καθένας πρέπει να εκπληρώνει το τάμα του, αλλά  
άλλοι δεν το βλέπουν έτσι και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 

πρόβλημα στη σχέση με τα πεθερικά και τους γονείς που 
περιμένουν να ακούσιων το όνομα τους. Τώρα γιατί να τάξει 
κανείς το παιδί στη Παναγιά όταν μπορούσε να το τάξει στην 
Αγία Ειρήνη που είναι το όνομα της πεθεράς της?  Τυχαίο? 
Δεν νομίζω!
Σε μία κοινωνία που δίνει σημασία στα ονόματα, η «προσεγ-
μένη» επιλογή μπορεί να επηρεάσει το μέλλον του παιδιού.  
Με την επιλογή του ονόματος οι γονείς βάζουν το πρώτο 
λιθαράκι στη δημιουργία της ταυτότητά του. Σύμφωνα με  
ψυχολόγους η επιλογή του ονόματος μπορεί να επηρεάσει 
την ψυχολογία και τον χαρακτήρα του παιδιού με διάφο-
ρους τρόπους:  παράδειγμα αγόρια με ονόματα που ακού-
γονται «κοριτσίστικα» έχουν την τάση να είναι πιο άτακτα, 
όπως συμβαίνει με κορίτσια που έχουν «αγορίστικα» ονό-

ματα.  Έχει, ακόμα, βρεθεί πως κορίτσια με πιο 
«θηλυκά» ονόματα επιλέγουν πιο θεωρητικές 
σπουδές και ανθρωπιστικές επιστήμες, ενώ 
κορίτσια με πιο «αγορίστικα» ονόματα τείνουν 
στις θετικές επιστήμες. 
Το όνομα ενός παιδιού μπορεί, ακόμα, να μαρ-
τυρήσει το κοινωνικό-οικονομικό τους στάτους. 
Τα παιδιά με πολύ κοινά ονόματα είναι συνήθως 
παιδιά μεσαίων ή χαμηλών κοινωνικών στρω-
μάτων, ενώ τα πολύ ιδιαίτερα ονόματα δίνονται 
συνήθως από πιο ευκατάστατους γονείς (χωρίς, 
βέβαια, αυτό να είναι απόλυτο). Τα ονόματα με 
«φτωχό» γλωσσολογικό περιεχόμενο προέρχο-
νται από γονείς χαμηλού μορφωτικού επιπέδου 
(π.χ. Βιβή, Μάκης, Τούλα Σούλα  κ.λπ.).
Ένας ακόμα λόγος που το όνομα μπορεί να επη-
ρεάσει τον χαρακτήρα του παιδιού έχει να κάνει 
με τις προσδοκίες που έχουν οι άλλοι από αυτό 
ακούγοντάς του. Για παράδειγμα, η κοινωνία 
μπορεί να έχει λιγότερες απαιτήσεις από έναν 
Μάκη, παρά από έναν Αλέξανδρο. Οι άνθρω-

ποι βγάζουν συνεχώς υποσυνείδητα συμπεράσματα για 
τους άλλους. Ακούγοντας ένα όνομα. Παράδειγμα το όνομα 
Μπέσσυ μπορεί να θυμίζει Μπέσσυ την αγελάδα  και το Ελί-
ζαμπεθ τη βασίλισσας της Αγγλίας. 
Πριν  λοιπόν δώσετε στο παιδί σας ένα όνομα σκεφτείτε τις 
επιπτώσεις που αυτό μπορεί να έχει στην ζωή του. Εδω στο 
Καναδά  πως ακούγετε  και πως μεταφράζεται ένα όνομα στα 
Αγγλικά είναι σπουδαίο. Σε κάθε περίπτωση, γονείς να απο-
φύγουν να αποκαλούν τη κόρη τους Κιττυ που ίσως να είναι 
κατάλληλο για μια στρηπερ αντί για δικηγόρο όταν το πλήρες 
όνομα της είναι Κατερίνα.
Αν το παιδί σας έχει ένα ασυνήθιστο όνομα, ποθείτε τα φώτα 
της δημοσιότητας. όσο πιο σπάνιο είναι τόσο το καλύτερο 
Τα ονόματα που επέλεξαν διασημότητες για τα παιδιά τους: 
Apple (Gwyneth Paltrow), ισως εχουν ένα σκοπο να προκα-
λουν συζητηση γύρω απ’ το όνομα.  
Αν επιλέξετε μια διαφορετική ορθογραφία, τότε τολμάτε να 
είστε διαφορετικοί. Ένα τέτοιο όνομα έχει ο πρωην υπουργός 
Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης ο οποίος ειχε πρόβλημα 
με τα δύο «ν» του ονοματος του. Αν το όνομα του μωρού σας 
είναι κάποιου προορισμού, είστε τολμηροί. Ονόματα που 
επέλεξαν διασημότητες για τα παιδιά τους: Egypt  (Alicia Keys 
και Bono), Brooklyn (Βικτόρια και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ) .
Αν επιλέξετε ένα οικογενειακό όνομα είστε συναισθηματικοί.  
Με αυτόν τον τρόπο τιμάτε κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο 
από την οικογένεια και κρατάτε τις παραδόσεις.
Εις την επόμενη έκδοση τα σπουδαία!

Πες μου το όνομα του παιδιού σου να σου πω ποιος είσαι!
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Σ
τα σχολεία της ελληνικής Ομογένει-
ας το «παιχνίδι» της μάθησης και το 
«παιχνίδι» των λέξεων ενώνονται στην 
κυριολεκτική σημασία του λήμματος 

ως… οργανωμένης δραστηριότητας, που σκο-
πεύει στην ψυχαγωγία και τη διασκέδαση. Το 
Scrabble, ένα από τα δημοφιλέστερα παιχνίδια 
– πιθανότατα το πιο γνωστό επιτραπέζιο στον 
κόσμο όλο – μπαίνει στις σχολικές αίθουσες 
και η ψηφιακότητα συναντά την ελληνομάθεια.
Διαπιστώνοντας πως «το ελληνικό Scrabble 
– ένα νοητικά ερεθιστικό παιχνίδι που ασκεί 
θαυμάσια και την ελληνομάθεια – προς το 
παρόν παίζεται με επιτυχία σε λιγοστούς γεω-
γραφικά περιορισμένους ομίλους μόνον εντός 

της Ελλάδος» το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 
(ΚΕΓ) και η Πανελλήνια Ένωση Scrabble συμ-
φώνησαν να εντάξουν το παιχνίδι ως εργαλείο 
διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε όλα 
τα τυπικά και άτυπα σχολεία της ομογένειας – 
αλλά και παντού όπου διδάσκεται η ελληνική 
γλώσσα.
«Η εισαγωγή του Scrabble στα σχολεία της 
Ομογένειας και όχι μόνο είναι η εισαγωγή του 
παιχνιδιού στη μάθηση. Παίζοντας τα παιδιά 
μαθαίνουν το λεξιλόγιο της νέας ελληνικής και 
δίνουν την αφορμή με τις απορίες τους στον 
δάσκαλο να τους εξηγήσει φαινόμενα γλωσ-
σικά, που έχουν να κάνουν με το λεξιλόγιο, 
τη γραμματική και τη σύνταξη της Νέας Ελλη-
νικής.
Ευελπιστούμε σε μια μαζική εμπλοκή των 
μαθητών και των δασκάλων, που όταν θα βρί-
σκονται για τα μαθήματά τους θα μπορούν και 
να παίξουν και μέσα στην ώρα και έξω από την 
ώρα της διδασκαλίας. Είναι η μάθηση μέσα 
από το παιχνίδι», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρό-
εδρος του ΚΕΓ, καθηγητής Ιωάννης Καζάζης.
Συγκεκριμένα, το ΚΕΓ αποφάσισε να εντάξει 
το ελληνικό Scrabble στην ψηφιακή εργαλειο-
θήκη του – την ΠΥΛΗ για την Ελληνική Γλώσσα 
www.greek-language.gr , με 2,5 εκατομμύ-
ρια επισκέψεις μηνιαίως, και 650.000 μοναδι-

κούς χρήστες μηνιαίως- και να ενθαρρύνει τη 
διάδοσή του ανά την υφήλιο, διαβλέποντας τη 
σημασία που έχει για την εθνική στρατηγική 
να καταστεί η διδασκαλία της ελληνικής όσο 
ευχάριστη και ανάλαφρη γίνεται, και επομέ-
νως και η προσέλευση των νεότερων γενεών 
όσο μαζικότερη είναι δυνατόν, μέσα από ένα 
παιχνίδι που παίζεται όλο τον χρόνο και εκ του 
σύνεγγυς και εξ αποστάσεως.
Η Πανελλήνια Ένωση Scrabble θα παρέχει 
στους ενδιαφερομένους κάθε διευκόλυνση 
για την οργάνωση και διεξαγωγή του παιχνι-
διού. Το ΚΕΓ θα παρέχει προς την Πανελλή-
νια Ένωση Scrabble την επιστημονική του συν-
δρομή πάνω σε ζητήματα ορθογραφικής παγί-

ωσης για τη συμπλήρωση του «Πίνακα Αποδε-
κτών Λέξεων». Επιπλέον, όταν θα συγκεντρώ-
νονται στη Θεσσαλονίκη οι φιναλίστες από 
όλο τον κόσμο, κυρίως νέοι, για το Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Ελληνικού Scrabble, το ΚΕΓ θα το 
πλαισιώνει με Εκδηλώσεις Προβολής και Καλ-
λιέργειας της Ελληνικής Γλώσσας, που θα το 
καταστήσουν σημαίνον πολιτιστικό γεγονός.
Η επίσημη έναρξη της συνεργασίας του ΚΕΓ 
και της Πανελλήνιας Ένωσης Scrabble θα γίνει 
κατά τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, 
στις 9 Μαίου 2019, με πρώτο εστιακό σημείο 
το σχολικό σύστημα και τις έδρες ελληνικών 
σπουδών της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η πρω-
τοβουλία αποτελεί συμβολή στο «Έτος Ελλη-
νικής και Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας 
2019/20», μια διακρατική δράση που εξήγγει-
λαν ο Πρόεδρος, Βλαντιμιρ Πούτιν και ο πρω-
θυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.
Στην περίπτωση αυτή, η συμβολή του Ελλη-
νικού Scrabble θα είναι και συμβολική και 
ουσιαστική, αν ληφθεί υπόψη ότι (ύστερα από 
πολυετή προεργασία του ΚΕΓ και του Προ-
γράμματος ΙΑΣΩΝ του ΑΠΘ), με την υπογραφή 
διακρατικής συμφωνίας, άρχισε από το 2016 η 
επίσημη διδασκαλία της ελληνικής ως κατ’ επι-
λογήν Ξένης Γλώσσας στα σχολεία της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας.

Το Scrabble μπαίνει στα 
σχολεία της ομογένειας 

ώστε τα παιδιά να 
μάθουν σωστά ελληνικά
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Σ
τα γραφεία της Red Apple, του κολοσ-
σού που διοικεί η οικογένεια Κατσιμα-
τίδη στην 3η Λεωφόρο του Μανχάταν, 
φιγουράρει η φωτογραφία της με τον 

Ντόναλντ Τραμπ.
Εδώ και καιρό άλλωστε, η Aντρια Κατσιμα-
τίδη είναι επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού 
Κόμματος στη Νέα Υόρκη, αφού «κόλλησε» 
το μικρόβιο της πολιτικής από τον πατέρα της 
Τζoν Κατσιματίδη που είχε διεκδικήσει στο 
παρελθόν τη θέση του δημάρχου στη μητρό-
πολη του κόσμου. Τα καλοκαίρια όμως η 
Aντρια Κατσιματίδη πετάει τα επίσημα ρούχα 
της, τα τάμπλετ και τους φακέλους των συσκέ-
ψεων και γυρίζει στην Ελλάδα, την πατρίδα 
του πατέρα της, ο οποίος πριν γίνει δισεκα-
τομμυριούχος, ήταν γιος φαροφύλακα από 
τη Νίσυρο.
Η Aντρια είναι η μοναχοκόρη του Eλληνα 
δισεκατομμυριούχου από τον γάμο του με την 
Αμερικανίδα Μάργκο με την οποία έχει απο-
κτήσει και έναν γιο, τον Τζον Κατσιματίδη jr. Η 
Αντρια, πάντως, έχει επιλέξει τον προορισμό 
της στην Ελλάδα και αυτός δεν είναι άλλος από 
τη Μύκονο, την οποία επισκέπτεται τα τελευ-
ταία χρόνια κάθε καλοκαίρι με τους στενούς 
της φίλους. Οπως η ίδια έχει πει, λατρεύει να 
επισκέπτεται τα καλοκαίρια την Ελλάδα και 
ειδικά τη Μύκονο, όπου περνάει «φαντα-
στικά», σύμφωνα με τις περιγραφές της. Από 
τις λίγες ελληνικές λέξεις που γνωρίζει εξάλ-
λου, εκτός από «μουσακάς» και «σπανακό-
πιτα», είναι η λέξη «κέφι», που ορίζει και τη 
ζωή της, αφού δεν χάνει ευκαιρία για πάρτι 
και διασκέδαση.
Για τη διαμονή της στη Μύκονο η Ελληνοαμε-
ρικανίδα δισεκατομμυριούχος και συνεργάτης 
του Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε ένα από τα πιο 
δημοφιλή ξενοδοχεία του νησιού, το οποίο 
προτιμούν στις διακοπές τους και οι Αραβες 
επισκέπτες. Απευθύνεται εξάλλου αποκλει-
στικά σε βαριά πορτοφόλια, αφού κάθε απλό 
δωμάτιο κοστίζει 1.000 ευρώ τη βραδιά και 
οι τιμές απογειώνονται για σουίτες και έξτρα 
παροχές. Τα χρήματα όμως δεν αποτελούσαν 
ποτέ πρόβλημα για τη νεαρή Αντρια, αφού ο 
πατέρας της, σύμφωνα με τη λίστα του Forbes, 
συγκαταλέγεται στους πλουσιότερους επιχει-

ρηματίες των Ηνωμένων Πολιτειών, με περι-
ουσία που ξεπερνά τα 3 δισ. δολάρια.
Υπερδραστήρια, με αδυναμία στις πολιτικές 
συναθροίσεις, δίνει καθημερινά το παρών στα 
γραφεία της οικογενειακής επιχείρησης και 
συμμετέχει σε κρίσιμες συσκέψεις μαζί με τον 
αδερφό της, αφού ο Τζον Κατσιματίδης ήθελε 
τα παιδιά του να έχουν από μικρά ρόλο στην 
εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο 
του real estate, των κατασκευών και των τρο-
φίμων.
Στη Μύκονο η Ελληνοαμερικανίδα «Barbie» 
έμεινε περίπου μία εβδομάδα, «οργώνοντας» 
με τη συντροφιά της τις παραλίες αλλά και τα 
μπαρ του νησιού. Τo πρόγραμμά της είχε ατέ-
λειωτο κολύμπι στα νερά του Αιγαίου και χορό 
μέχρι το πρωί με τα αγαπημένα της κοκτέιλ 
στο χέρι. Η χυμώδης ξανθιά -με τα μικροσκο-
πικά μπικίνι της σε αποχρώσεις του χρυσού 
και του κόκκινου ή το πιο αγαπημένο της, αυτό 
με την αμερικανική σημαία- ανέβασε το… 
θερμόμετρο στο «νησί των ανέμων», μαγνη-
τίζοντας τα βλέμματα Ελλήνων και ξένων του-
ριστών.

Γκολφ με τον πρόεδρο
Η Αντρια Κατσιματίδη έχει γνωρίσει προσω-
πικά τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών 
Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια 
την οποία θαυμάζει για την κομψότητα και τη 
φινέτσα της. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξάλλου 
είναι στενός φίλος του πατέρα της και συχνά 
συναντιούνται σε κλειστά κλαμπ για να ανταλ-
λάξουν απόψεις σχετικά με την πολιτική ή για 
να παίξουν μια παρτίδα γκολφ.
Η ζωή της Αντρια είναι γεμάτη από πάρτι, δεξι-
ώσεις και επίσημα gala, όπου προσκαλούνται 
οι γονείς της, από το πολυτελές Metropolitan 
Club (δίπλα στο Σέντραλ Παρκ) μέχρι τον 
Λευκό Οίκο, όπου κάθε χρόνο δίνει το παρών 
στην εκδήλωση για την Ελληνική Ημέρα Ανε-
ξαρτησίας. Σε πολλές από τις επίσημες εμφανί-
σεις της τη συνοδεύει μέχρι σήμερα ο πρώην 
σύζυγός της Κρίστοφερ Νίξον, εγγονός του 
πρώην Αμερικανού προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον, 
καθώς μπορεί ο γάμος τους να μη στέριωσε, 
ωστόσο παραμένουν καλοί φίλοι και βγαίνουν 
μαζί σε κάθε ευκαιρία.

Το κορίτσι του 
Προέδρου

Αυτή είναι η ομογενής συνεργάτιδα 
του Τραμπ, Αντρια Κατσιματίδη

ΠΗΓΗ: PRONEWS.GR
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Ζ
ητήματα που αφορούν την ελλη-
νική ομογένεια στην Αυστραλία 
και ιδιαίτερα η επικείμενη ρύθ-
μιση γ ια το δικαίωμα ψήφου 

των Ελλήνων του εξωτερικού συζήτη-
σαν ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θε-
οδωρικάκος και ο πρόεδρος της ελληνι-
κής κοινότητας της Αυστραλίας Βασίλης 
Παπαστεργιάδης.
Ο κ. Παπαστεργιάδης προσέφερε στον 
κ. Θεοδωρικάκο ένα μπούμερανγκ, ως 
σύμβολο της επιθυμίας των αποδήμων 
να επιστρέψουν στην Ελλάδα και ένα 

λεύκωμα της Μελβούρνης.
Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε το ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον του πρωθυπουρ-
γού γ ια τον απόδημο ελληνισμό και 
διαβεβαίωσε τον κ. Παπαστεργιάδη 
ότι σύντομα θα υπάρξει ρύθμιση για 
την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. 
Τόνισε ότι με την κυβέρνηση Μητσο-
τάκη αρχίζει μια καινούργια εποχή για 
τη χώρα και εξέφρασε τη βεβαιότητα 
ότ ι «σε αυτό θα βοηθήσουν όλοι οι 
Έλληνες και όλα τα πολιτικά κόμματα».
Ακολου θ ε ί  ο  δ ιά λογο ς  τ ων  δύο 
ανδρών:
Β. Παπαστεργιάδης: «Ένα μικρό δώρο 
μπούμερανγκ. Το πετάς και επισ τρέ-
φει πίσω, είναι δηλαδή δείγμα ενότη-
τας. Ό,τι φεύγει έρχεται πίσω. Έτσι κι 
εμείς η Ομογένεια βλέπουμε ότι εσείς 
ως Υπουργός θα μας φέρετε πίσω στην 
πατρίδα μας. Με τη χαρά προχωράμε 
να ενώσουμε τον απόδημο ε λλην ι-
σμό με την πατρίδα μας που όλοι μας 
έ χουμε το ίδιο αίμα, αυτό ε ίναι το 
σημαντικό. Και πιο σημαντικό, έχουμε 
την όμορφη Μελβούρνη που ευχό-
μαστε να την επισκεφτείς κι εσύ και ο 
Πρωθυπουργός μας, να κάνουμε μια 
ωραία σύσκεψη και να περάσουμε 
ευχάρισ τ ε ς σ τ ιγμέ ς.  Είναι  η τ ρίτη 
μεγαλύτερη ελληνική πόλη όπως θα 
ξέρετε».
Τάκης Θεοδωρικάκος: «Σας καλω-

σορίζω σ το Υπουργείο Εσωτερικών. 
Ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης, ενδιαφέρεται γ ια τους 
Έλληνες σε ολόκληρη τη γη και μόλις 
προχθές ανακοίνωσε ότι πολύ, πολύ 
σύντομα θα φέρουμε το νομοσχέδιο 
για να μπορούν οι Έλληνες σε όλη τη γη 
να ψηφίζουν από τον τόπο στον οποίο 
βρίσκονται και να συναποφασίζουν κι 
εκείνοι με όλους τους Έλληνες για την 
Κυβέρνησή μας.
Και να ξέρετε το ενδιαφέρον του είναι 
πραγματικό για κάθε αδελφό μας, για 

κάθε Έλληνα, όπου κι αν βρίσκεται. 
Φυσικά και για τη μακρινή Αυστραλία, 
η οποία για μας δεν είναι τόσο μακριά, 
γιατί είστε μέσα στην ψυχή μας. Πρέπει 
να σας πω ότι έχω συγγενείς οι οποίοι 
ζουν στη Μελβούρνη, σας ευχαριστώ 
που με προσκαλε ίτε να έρθω εκε ί, 
ελπίζω να τα καταφέρω. Ελπίζω ότ ι 
κάποια στιγμή θα τα καταφέρει ο Πρω-
θυπουργός μας να έρθει στην Αυστρα-
λία και να ξέρετε ότι με αυτή την κυβέρ-
νηση αρχίζει μια καινούργια εποχή και 
είμαι βέβαιος ότι σε αυτό θα βοηθή-
σουν όλοι οι Έλληνες και όλα τα πολι-
τικά κόμματα».
Β. Παπαστεργιάδης: «Αυτή η απόφαση 
που πήρατε (γ ια ψήφο στους Έλληνες 
του εξωτερικού) δεν έχει χρώμα. Σε 
αυτά τα θέματα δεν υπάρχουν κόμματα, 
είμαστε όλοι ενωμένοι, είμαστε μια αλυ-
σίδα. Έτσι εμείς πιστεύουμε ότι όποιο 
νόμο και να έχουμε, πρέπει να υπάρχει 
πρόοδος και να προχωρήσουμε. Έχει 
περάσει 6 φορές από τη Βουλή, νομίζω, 
τέτοιο νομοσχέδιο. Αυτή τη στιγμή δεν 
έχουμε δει άσπρη μέρα».
Τάκης Θεοδωρικάκος: «Αυτό θα είναι 
συγκεκριμένο. Οι Έλληνες και οι Ελλη-
νίδες όπου κι αν βρίσκονται, στις ΗΠΑ, 
στην Αυστραλία, στον Καναδά, να μπο-
ρούν να ψηφίζουν από εκεί. Οι λεπτομέ-
ρειες τις οποίες θέλω να συζητήσουμε 
και μαζί, νομίζω πως θα ρυθμιστούν».

Η ψήφος των Ελλήνων του 
εξωτερικού σε συνάντηση 

Τ. Θεοδωρικάκου 
και Β. Παπαστεργιάδη

ΠΗΓΗ: BLUESKYTV.GR
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Παρασκευή 9 Αυγούστου 

• Αποστόλου Ματθίου

• Μαρτύρων Αλεξίου Δημητρίου Ιακώβου 

Ιουλιανού Ιωάννου Λεοντίου Μαρκιανού Πέτρου 

Φωτίου Μαρίας και Μάρθας και Αντωνίου του 

Αλεξανδρέως

Σάββατο 10 Αυγούστου

• Αγίου Ήρωνος

• Αγίων Λαυρεντίου και Ιππολύτου των μαρτύρων

Κυριακή 11 Αυγούστου

• Μάρτυρος Εύπλου του διακόνου

Δευτέρα 12 Αυγούστου

• Μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου 

• Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας

Τρίτη 13 Αυγούστου

• Απόδοσις της εορτής της Μεταμορφώσεως

• Μάρτυρος Κορωνάτου 

• Παγκόσμια Ημέρα Αριστερόχειρων

Τετάρτη 14 Αυγούστου

• Προεόρτια της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

• Μιχαίου του προφήτου

Πέμπτη 15 Αυγούστου

• Κοίμησις της Θεοτόκου

Συναξάρι ποια αγαπημένα, γνωστά σας πρόσωπα γιορτάζουν

(ονομαστική εορτή) σήμερα, αύριο και όλη την εβδομάδα

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Π
ρόκειται για την Πανωραία Πανα-
γιωσούλη που ζει στις ΗΠΑ και 
διατελεί διευθύντρια σε σχολείο.
Μία Ελληνίδα ομογενής στις ΗΠΑ 

με καταγωγή από την Κεφαλονιά κατάφερε 
να καθιερώσει την ελληνική γλώσσα ως τη 
μόνη ξένη γλώσσα διδασκαλίας στο πρό-
τυπο σχολείο όπου δουλεύει στο Χάρλεμ 
της Νέας Υόρκης.
Όπως γράφει το σάιτ της εφημερίδας 
«Κεφαλονίτικα Νέα», πρόκειται για την 
κόρη του Γαβριήλ Παναγιωσούλη, Πανω-
ραία (Πένι) Παναγιωσούλη, η οποία εργά-
ζεται ως διευθύντρια σε σχολείο του Χάρ-
λεμ.
Σύμφωνα με την ίδια την Πένι Παναγιω-
σούλη, «δεν πρόκειται απλά για διδασκα-
λία της ελληνικής γλώσσας, ξεκομμένη από 
το περιβάλλον της. Δείχνουμε τη σχέση 
των ελληνικών με διάφορα πράγματα στον 
κόσμο. Χάρη στη νέα τεχνολογία ο κόσμος 
έχει γίνει επίπεδος. Οι μαθητές μας, μέσω 

τις διδασκαλίας των ελληνικών και διαφο-
ρετικών πολιτισμών, ευελπιστούμε ότι θα 
αναπτύξουν μεγαλύτερη εκτίμηση για το 
ποιοι πραγματικά είναι».
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με τη διδασκαλία 
των Ελληνικών απλά ως ξένη γλώσσα, με το 
βάρος να πέφτει κυρίως στη γραμματική, το 
λεξιλόγιο και κάποια στοιχεία πολιτισμού. 
Σημαντικό ρόλο έπαιξε, όπως λέει η κ. 
Παναγιωσούλη, και η δεκαήμερη εκδρομή 
33 μαθητών του σχολείου και 19 συνοδών 
τους που πραγματοποίησαν στην Ελλάδα, 
καθώς τους δόθηκε η ευκαιρία να δουν, να 
βιώσουν και να θαυμάσουν από κοντά όλα 
αυτά που διδάσκονταν στις τάξεις τους.
Πάντως, όπως αναφέρει η ίδια, πηγή 
έμπνευσης του εγχειρήματός της ήταν ο 
πατέρας της, ο λογοτέχνης Γαβριήλ Πανα-
γιωσούλης, για τον οποίο μιλά με υπερη-
φάνεια, τονίζοντας ότι μέσω των οραμάτων 
του μπόρεσε να εκτιμήσει τι πραγματικά 
σημαίνει να είσαι Έλληνας.

Μία Κεφαλονίτισσα 
καθιέρωσε τα ελληνικά 
ως γλώσσα διδασκαλίας 
σε σχολείο του Χάρλεμ 

της Ν. Υόρκης
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August  7, 2019

Dear Stakeholder:

The City of Toronto’s Environment & Energy 
Division, in partnership with Social Development, 
Finance & Administration have announced a 
pilot program to support action projects at the 

neighbourhood level.
Through this program, grants of up to $7,500 per project are available for resident-led 
projects in the City’s Neighbourhood Improvement Areas.  These grants, totaling $100,000, 
support the City’s TransformTO climate action strategy and are included in the 2019 
operating budget.
Eligible projects are those that directly contribute to emission reduction and/or projects 
that include a change in education component.  Prior to submitting an application, 
interested residents will present their ideas to a Neighbourhood Planning Table.  Residents 
are also encouraged to discuss their projects with City staff.
Applications open on September 1, 2019 and close on October 31, 2019.   
Projects approved for funding may start on or after January 1, 2020.   
The decision making process includes an initial review by Neighbourhood Planning Tables 
and a final evaluation by a Resident Advisory Committee.
More information regarding this project is available at livegreentoronto.ca or you may 
contact Megan MacLean at 416-338-3264 by phone or by email at [1] Megan.MacLean@
toronto.ca. My staff and I are always available to help.  We can be reached at (416) 392-1374 
or you can email me at jim@karygiannis.net.
Sincerely,
Jim Karygiannis,
Councillor, Ward 22 Scarborough-Agincourt
3850 Finch Ave E G7, Scarborough Ontario M1T 3T6, (416) 392 1374 Phone, (647) 723 0287 
Fax,  jim@karygiannis.net, www.karygiannis.net

Re: Climate 
Action Grants – 
Neighbourhood 

Improvement Areas
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Η ΠΑΝΑΓΊΑ 
Η ΦΙΔΙΏΤΙΣΣΑ

Ε
μφανιζονται στις 6 Αυγούστου 
μέχρι και τις 15 Αυγούστου τα φι-
δακια της Κεφαλλονιας .
Στο  Ναό της Κοιμήσεως της Θεο-

τόκου στην Κεφαλονιά και συγκεκριμένα 
στο χωριό Μαρκόπουλο που βρίσκεται 
στο Νοτιανατολικό άκρο και κοντά στη 
Σκάλα, υπάρχει η θαυματουργή εικόνα 
της Παναγίας της «Φιδιώτισσας». Το 
όνομά της προήλθε από ένα θαύμα το 
οποίο επαναλαμβάνεται σχεδόν κάθε 
χρόνο. Από τις 6 Αυγούστου και μέχρι 
και τις 15 Αυγούστου μέσα και έξω από 
το μοναστήρι εμφανίζονται πολλά μικρά 

φιδάκια τα οποία δεν έχουν καταγραφεί  
σε κάποιο είδος, γνωστά ως φιδάκια της 
Παναγιάς. Τα φιδάκια πληθαίνουν όλο 
και περισσότερο μέχρι την παραμονή 
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου οπότε και 
αυξάνονται υπερβολικά, και εξαφανί-
ζονται ακαριαία αμέσως μετά το πέρας 
της εορτής. Το από πού βγαίνουν και 
που πάνε όταν φεύγουν παραμένει ένα 
μυστήριο που δεν γνωρίζει κανείς.
Η παράδοση λέει πως πριν χρόνια, οι 
χωρικοί είδαν στο μέρος στο οποίο βρί-
σκεται ο ναός σήμερα, να καίγεται ένα 
δέντρο προκαλώντας μεγάλες φλόγες. 
Φοβούμενοι να μην πιάσει το δάσος 
φωτιά έτρεξαν να το σβήσουν. Όταν έφτα-
σαν στο σημείο, είδαν το δέντρο εντελώς 

καμένο και μια εικόνα της Παναγίας ανέγ-
γιχτη από τις φλόγες, να ακουμπάει πάνω 
του.  Βαθύτατα συγκινημένοι πήραν την 
εικόνα και την τοποθέτησαν στην εκκλη-
σία του χωριού. Την επόμενη μέρα, πλή-
θος κόσμου έτρεξε να την προσκυνήσει 
αλλά η εικόνα δεν ήταν εκεί. Βρέθηκε 
την επόμενη στο δάσος, ακουμπισμένη 
στο ίδιο καμένο δέντρο.  Ενοχλημένοι οι 
χωρικοί ρώταγαν ποιος την πήγε εκεί και 
εφόσον απάντηση δεν έπαιρναν, κλείδω-
σαν την εκκλησία για να είναι ασφαλής. Κι 
όμως, τις επόμενες ημέρες συνέβαινε το 
ίδιο και έβρισκαν την εικόνα κάθε φορά 
στο καμένο δέντρο.
Οι χωρικοί πίσ τεψαν πως ήταν ένα 
σημάδι από την Παναγία και έτσι έχτι-
σαν μια εκκλησία σε εκείνο το μέρος, 
το μέρος δηλαδή που η ίδια, όπως 
πίστευαν, ήθελε να είναι και τοποθέτη-
σαν μέσα την εικόνα. Μετά από καιρό 
χτίστηκε εκεί μοναστήρι γυναικών. Οι 
μοναχές που διέμεναν σε αυτό είδαν 
μια μέρα πειρατές που προσέγγιζαν το 
μοναστήρι με σκοπό να τον λεηλατήσουν. 
Προσευχήθηκαν στην Παναγία και της 
ζήτησαν βοήθεια και προστασία. Τότε 
έγινε το θαύμα. Το μοναστήρι περικυ-
κλώθηκε από εκατοντάδες φίδια από τα 
οποία οι πειρατές φοβήθηκαν και έφυ-
γαν. Από τότε, κάθε χρόνο εμφανίζονται 
τα φιδάκια και αν μάλιστα κάποια χρο-
νιά δεν παρουσιασθούν, θεωρείται κακό 
σημάδι. Αυτό συνέβη μάλιστα το 1940 

και το 1953, όταν το νησί δοκιμάσθηκε 
από σεισμούς.
 Οι εικόνες που αντικρίζει ο επισκέπτης 
εκείνες τις μέρες είναι  πράγματι εντυ-
πωσιακές. Φίδια κατακλύζουν το μονα-
στήρι, και τριγυρίζουν ανάμεσα στους 
πιστούς, στα στασίδια και τα προσκυ-
νητάρια, στην εικόνα της Παναγίας, στο 
Ευαγγέλιο ακόμη και στον άρτο της αρτο-
κλασίας.  Έχουν δέρμα βελούδινο και στο 
κεφάλι  και τη γλώσσα τους, σχηματίζεται 
από ένα μικρό σταυρουδάκι.
Είναι πραγματικά ένα αξιοθαύμαστο 
γεγονός που σίγουρα θα σας εντυπωσιά-
σει και ένας καλός λόγος για να επιλέξετε 
να περάσετε τον 15Αύγουστο στο νησί 
της Κεφαλονιάς.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΑ
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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

Αθήνα του 20ου αιώνα – Μεταξουργείο, Κεραμεικός Αθήνα, η Πύλη του Αδριανού, περίπου 1888-1900

Πειραιας 1890

Κολωνάκι 1939, Δεξαμενή (κατασκευαστηκε από τον δήμο το 
1931, πισίνα για τα παιδιά με θαλασσινό νερό) στη νότια πλευρά 

της λατείας οδός Γλύκωνος

Η καμαρότρυπα του Παναθηναϊκού Σταδίου

Ο κινηματογράφος “Σπλέντιτ” στο Πασαλιμάνι

Το Κονώνειο Τείχος στην Πειραϊκή, 1907 Η Μονή Πετράκη και ο ελαιώνας της γύρω στα 1870

1891 Πανεπιστημιου

Ο γραφικός σταθμός του “Θηρίου” στην Αλυσίδα, όπως λεγόνταν τότε τα Άνω 
Πατήσια εξ αιτίας της παρακείμενης ισόπεδης διάβασης του σιδηροδρόμου με 

την οδό Χαλκίδος που εξασφαλιζόταν αρχικά με αλυσίδα
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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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΥΡΙΑ

ΠΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

4 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
 ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΤΗΛ. ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ κα ΝΤΙΝΑ
647-928-1710 
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Έ
νας 54χρονος διευθυντής δημοτικού σχολείου στο Χάμιλτον κατηγορήθηκε για σε-
ξουαλική παρενόχληση μετά από μια καταγγελία μαθήτριας που αναφέρεται σε ένα 
περιστατικό που φέρεται να συνέβη το σχολικό έτος 2017. Η αστυνομία του Χάμιλ-
τον λέει ότι η μαθήτρια κατήγγειλε το περιστατικό τον Ιανουάριο του 2019, ισχυριζό-

μενη ότι είχε δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση από τον διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου 
Ryerson. Μετά από έρευνα, ο διευθυντής του σχολείου, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως Damir 
(Dan) Ivankovic, του Stoney Creek, συνελήφθη την Τρίτη. Κατηγορήθηκε για  σεξουαλική ε-
πίθεση και για σεξουαλική παρεμβολή. Απελευθερώθηκε με υπόσχεση να εμφανιστεί και 
θα επιστρέψει στο δικαστήριο στις 3 Σεπτεμβρίου.

Η 
καναδική αστυνομία ανακοίνω-
σε ότι εντόπισε τα δύο πτώματα 
στη βόρεια Μανιτόμπα, δηλώ-
νοντας «βέβαιη» ότι είναι των 

δύο νεαρών φυγάδων, που κατηγορού-
νταν για τη δολοφονία τριών ανθρώπων. 
Οι αρχές είχαν επιδοθεί για περισσότερο 
από δύο εβδομάδες σε ανθρωποκυνηγη-
τό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των 
δύο εφήβων.«Σχεδόν στις 10 το πρωί, α-
στυνομικοί βρήκαν τα πτώματα δύο ατό-
μων», 8 χλμ μακριά από όπου είχαν βρε-
θεί τα οχήματα των δυο ύποπτων στα τέλη 
Ιουλίου, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η 
εκπρόσωπος της αστυνομίας Τζέιν Μα-

κΛάθι. Ο Καμ Μακλίοντ, 19 ετών και ο 
Μπράιερ Σεγκέλσκι, 18 ετών και οι δύο 
από το Πορτ Αλμπέρνι της καναδικής ε-
παρχίας, καταζητούνταν για σχεδόν τρεις 
εβδομάδες. Την τελευταία φορά που είχαν 
θεαθεί ήταν στις 19 Ιουλίου. Οι δύο νέοι 
κατηγορούνταν για τη δολοφονία ενός κα-
θηγητή βοτανολογίας στο Πανεπιστήμιο 
της Βρετανικής Κολομβίας, του Λέοναρντ 
Ντάικ, 64 ετών, και θεωρούνταν ύποπτοι 
για τον φόνο του 23χρονου Αυστραλού 
Λούκας Φάουλερ και της Αμερικανίδας 
φίλης του Τσίνα Ντιζ, 24 ετών, τα πτώματα 
των οποίων βρέθηκαν σε ένα δρόμο στο 
βόρειο τμήμα της επαρχίας.

Η 
αστυνομία διεξάγει 
έρευνα βόρεια του 
Τορόντο και κατά-
φερε να εξαρθρώσει 

σπείρα που πωλούσε ναρκω-
τικά. Κατασχέθηκαν φάρμα-
κα, όπλα, οχήματα και μετρητά 
που σχετίζονται με τις έρευνες 
κι έχουν αξία άνω των 45 εκα-
τομμυρίων δολαρίων. Η αστυ-
νομία υποστηρίζει ακόμη ότι 
έχουν συλλάβει και απαγγελ-
θεί κατηγορίες σε περισσότε-
ρους από 50 ανθρώπους. Κα-
τά την διάρκεια επίσης των ε-
ρευνών κατάφεραν να βρουν 
που οι δράστες έφτιαχναν τα 
πακέτα με τα ναρκωτικά και α-
πέκλεισαν τον χώρο.

Δραματικό τέλος στο 
ανθρωποκυνηγητό δυο έφηβων 
φυγάδων στον Καναδά

Εξαρθρώθηκε σπείρα ναρκωτικών, 
κατασχέθηκε περιουσία ύψους $45 

εκατομμυρίων

Ένας άνδρας στο νοσοκομείο μετά από 
σύγκρουση απορριμματοφόρου με 

αυτοκίνητο στο Σκάρμπορο

Σ
ύμφωνα με την αστυνο-
μία λέει ότι ένα αυτοκί-
νητο κατευθυνόταν ανατο-
λικά στη λεωφόρο Steeles 

Avenue και προσπάθησε να κάνει 
μια αριστερή στροφή στη λεωφόρο 
Warden όταν συγκρούστηκε με το 
απορριμματοφόρο. Το φορτηγό 
αμέσως αναποδογύρισε με απο-
τέλεσμα να χυθούν τα υγρά του. 
Ο άνδρας που επέβαινε στο αυτο-
κίνητο προσκομίστηκε στο νοσο-
κομείο χωρίς ωστόσο να διατρέ-
χει κίνδυνο για την ζωή του. Μέχρι 
στιγμής οι δρόμοι παραμένουν 
κλειστοί, αλλά αναμένεται να ανοί-
ξουν σύντομα.

Διευθυντής σε σχολείο του Χάμιλτον 
κατηγορείται για σεξουαλική 
παρενόχληση
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LIFE

Natyse Chan : 
Η πανέμορφη ξανθιά 
που προκαλεί 

H Natyse Chan 
είναι όμορφο ξανθό 
μοντέλο από την 
Αυστραλία που 
μαγνητίζει τα 
βλέμματα με την 
εντυπωσιακή της 
εμφάνιση.

Αλλά και οι 
φωτογραφίες που 
ανεβάζει συχνά 
στο λογαριασμό 
της στο Instagram 
αναστατώνουν 
τους followers της. 
Ειδικά, εκείνες με 
μαγιό (που είναι και 
οι περισσότερες), 
κάνοντας τους 
να λατρέψουν το 
καλοκαίρι.
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Τ
ο ζευγάρι αμέσως 
μετά το τέλος των 
επαγγελματικών 
του υποχρεώσε-

ων, ξεκίνησε τις διακοπές 
του, κάνοντας ένα μικρό 
διάλειμμα αφού έπρε-
πε να επιστρέψουν στην 
Αθήνα προκειμένου να 
τακτοποιήσουν τις τε-
λευταίες λεπτομέρειες 
της μετακόμισης στο νέο 
τους σπίτι στην Αθήνα. 
Ο φωτογραφικός φακός 
τους απαθανάτισε στη 
Μύκονο, οπού απόλαυ-
σαν τις διακοπές τους και 
σε σκάφος.
Μια λοιπόν από αυτές τις 
φωτογραφίες φούντωσε 
τις φήμες που θέλουν 
την Χριστίνα Μπόμπα 
να διανύει τους πρώτους 
μήνες της εγκυμοσύνης 
της. Δεν είναι βέβαια η 
πρώτη φορά που φήμες 
κάνουν λόγο για εγκυ-
μοσύνη, ωστόσο τώρα 
τα πράγματα είναι δια-
φορετικά αν αναλογιστεί 
κανείς και το γεγονός ότι 
ο ζευγάρι μετακόμισε σε 
μεγαλύτερο σπίτι.

Η Βίκυ 

Χατζηβασιλείου 

εντελώς γυμνή

Η Βίκυ Χατζηβασιλείου φωτο-
γραφήθηκε ολόγυμνη για να 
στηρίξει το «Ίδρυμα Σοφία 
Για τα Παιδιά» και το πρό-
γραμμα σίτισης των σχολείων 
της Κύπρου και φυσικά, όπως 
θα δείτε, δεν άφησε πολλά στη 
φαντασία. 

Βασιλόπουλος: Η 

ανάρτηση που εξόργισε 

τους followers του

Ο Έλληνας ηθοποιός είναι από 
τους ελάχιστους συναδέλφους 
του που πήγαν στην άλλη άκρη 
του Ατλαντικού και έκαναν τα 
όνειρά τους πραγματικότητα. 
O ηθοποιός θέλησε να δημο-
σιεύσει μια φωτογραφία που 
τον δείχνει να έχει σκοτώσει 
ένα φίδι. Κάποιοι από τους 
followers του έσπευσαν να 
σχολιάσουν αρνητικά αυτή 
του την κίνηση και τότε εκείνος 
θέλησε ν’ απολογηθεί με ένα 
post και να εξηγήσει αυτή του 
την κίνηση.

Η Ιωάννα Τούνη κατάφερε για 
μια ακόμη φορά να προκαλέ-
σει «σεισμό» στο Instagram 
και για όλα ευθύνεται η εντυ-
πωσιακή «πίσω όψη» της.
Η πρώην παίκτρια του My 
Style Rocks δεν μπορεί να 
καθίσει λίγο ήσυχη, καθώς 
έχει βαλθεί να τρελάνει τον 
κόσμο και αυτή τη φορά 
φόρεσε ένα μαγιό, ανέβηκε 
σε μια κούνια, τούρλωσε το 
επίμαχο σημείο και έβγαλε 
μια φωτογραφία που άφησε 
πολύ κόσμο άφωνο!

Η τρυφερή κίνηση του 
Σάκη Τανιμανίδη

Η Μελίνα είναι η πιο καυτή 
φοιτήτρια της Ελλάδας

«Έριξε» το 

instagram η 

Ιωάννα Τούνη

Μ
πορεί να θέλησε να απολογηθεί 
στο κοινό της για το ότι δεν κά-
νει τόσο συχνά τέτοια ποσταρί-
σματα, όμως είναι ασυγχώρητη. 

Υπάρχει κόσμος που ξεροσταλιάζει περιμένο-
ντας να δει τέτοιες φωτογραφίες. Η Αλεξάνδρα 
Παναγιώταρου έχει γίνει μια ινσταγκραμική ε-
ξάρτηση και θα πρέπει να ανταποκριθεί.
Στη χθεσινή της ανάρτηση ενημέρωσε το 

κοινό της ότι ετοιμάζει ένα τραγούδι με τους 
Kings, όπου υποθέτουμε ότι θα συμμετέχει 
ως παρουσία κι όχι ότι θα τραγουδάει. Κι αν 
είναι σαν τα κλασικά καλοκαιρινά των Kings, 
τότε ετοιμαζόμαστε για μεγάλες πιένες από την 
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Μέχρι να επιβε-
βαιωθούν οι πόθοι, ας εστιάσουμε στη φωτο-
γραφία της με το ολόσωμο μαγιό της νέας της 
σειράς.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου 
ξαπλωμένη με ολόσωμο μαγιό 

Μ
ας συστή-
θηκε τηλε-
οπτικά μέ-
σα από την 

εκπομπή του Μάρκου 
Σεφερλή «Ραντεβού στα 
τυφλά» ως η όμορφη 
φοιτήτρια του Χημικού.

Κατόπιν, μέσα από τον 
προσωπικό της λογα-
ριασμό στο Instagram οι 
χρήστες ανακάλυψαν και 
τη σέξι πλευρά της εντυ-
πωσιακής Μελίνας Λια-
κοπούλου.
Η μελαχρινή καλλονή, 
που παράλληλα εργάζε-
ται και ως μοντέλο, σε 
κάνει να κολλάς με τις 
φωτογραφίες που ανε-
βάζει.
Αλλά κυρίως με τα πλη-
θωρικά της προσό-
ντα, το βλέμμα της που 
μαγνητίζει και το πανέ-
μορφο πρόσωπό της.
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Η 
Rachel McCord 
είναι παγκοσμίου 
φήμης μοντέλο, 
συγγραφέας, η-

θοποιός και προσωπικότη-
τα των μέσων ενημέρωσης.

Η Αμερικανίδα μπλόγκερ, 
που έχει κερδίσει την ανα-
γνώριση από κορυφαία 
μέσα ενημέρωσης, όπως η 
Dailymail, Vogue, Forbes και 
το CNN, συνηθίζει να προκα-
λεί με ό,τι φοράει.

Ωστόσο, στην τελευταία της 
εμφάνιση μάλλον ξεπέρασε 
κάθε όριο.

Πριν από μερικές ημέρες 
διαβάσαμε πως ο Tom 
Cruise δεν επιτρέπεται να 
δει την κόρη του Suri, και 
αυτό λόγω της Σαϊεντολο-
γίας την οποία και ασπάζε-
ται ο ηθοποιός. Τις τελευ-
ταίε ς ημέρες μάλισ τα 
κυκλοφορεί και δημοσί-
ευμα που αναφέρει πως ο 
Tom πιστεύει, πως η Suri 
δεν είναι πραγματική του 
κόρη.
Όλα ξεκίνησαν από μία 
αποκλειστική συνέντευξη 
του πρώην Σαϊεντολόγου 
Sam Domingo, ο οποίος 
ισχυρίστηκε πως ο Tom 
πιστεύει ότι η Suri, η κόρη 
που μοιράζεται με την 
Katie Holmes είναι απλά 
μια οντότητα την οποία 
θα συναντήσει σε κάποια 
άλλη ζωή. «Είμαι σίγου-
ρος πως αν μπορούσε 
να σώσει τη Suri από τα 
δίχτυα της μαμάς της θα το 
έκανε. Αλλά ξέρετε τι; Θα 
την πάρει στην επόμενη 
ζωή, οπότε δεν πειράζει 
ιδιαίτερα. Δεν είναι πραγ-
ματική του κόρη άλλω-
στε», φέρεται να έχει πει ο 
Domingo.

Δήλωση σοκ: Ο Tom Cruise πιστεύει 
πως η Suri δεν είναι κόρη του

Σ
ά λ ο ς  σ τ α 
social με αυ-
τό το post. 
Θα τρίβεις τα 

μάτια σου!
Στο Λας Βέγκας διορ-
γανώθηκαν τα βρα-
βεία ταινιών ενηλί-
κων ενώ καλεσμένη σε 
μία ειδική εμφάνιση 
ήταν η ράπερ Cardi B. 
Εκείνη εμφανίστηκε 
ντυμένη στα μπλε κι 
εξίσου προκλητικά στο 
πλαίσιο της… ερωτικής 
εκδήλωσης.
Μάλιστα η ίδια δήλωσε 
ότι είναι “λίγο πορνο-
στάρ σήμερα” και συνέ-
χισε λέγοντας “είμαι μια 
πορνοστάρ όποτε με 
θέλεις να είμαι”.
Η ίδια έδωσε πριβέ 
συναυλία που διήρκεσε 
περίπου 40 λεπτά.
Στον λογαριασμό της στο 
instagram ανήρτησε ένα 
στιγμιότυπο όπου αποκα-
λύπτει την εκκεντρική της 
εμφάνιση.

Πασίγνωστη κουκλάρα βγήκε 
στο δρόμο με το σουτιέν

Η Ρωσίδα καλλονή που 
κλέβει τις εντυπώσεις

Ε
ίναι κατά πολλούς το πιο sexy 

fitness model του Instagram.

H 26χρονη Sveta Bilyalova, είναι 

μια κινητή σεξοβόμβα, αφού 

όπου και αν βρεθεί προκαλεί πολλαπλά 

εγκεφαλικά. Ανήκει στις πιο sexy μελα-

χρινές του Instagram, και ο λογαριασμός 

της μετρά πάνω από 6,000,000 followers. 

Τυχαίο; Δεν νομίζουμε. Η Ρωσίδα καλλονή, 

η οποία έχει ποζάρει για γνωστά περιοδικά 

(ανάμεσα στα οποία το Sports Illustrated) 

θα σας εντυπωσιάσει με τις αναλογίες της.

Σοκάρει γνωστή τραγουδίστρια: «Είμαι 
πορνοστάρ όποτε με θέλεις να είμαι»
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Πυργόσπιτα και άλλα ιστορικά 
κτίσματα μετατρέπονται σε 
ξενοδοχεία, επαναπροσδιορίζοντας 
τη θέση της στον χάρτη των 
διακοπών μας.

Τ
ο νότιο μέρος της Πελοποννήσου 
μοιάζει με παραμορφωμένο δόντι 
που μόλις έχει αποσπαστεί από το 
ούλο του, με τα τρία ακρωτήρια να 

προβάλλονται προς τον νότο σαν ακανό-
νιστες και χαλασμένες ρίζες». Αυτή η γλα-
φυρή παρομοίωση που έκανε ο Πάτρικ Λι 
Φέρμορ το 1958, μετά τις περιπλανήσεις 
του στη νότια Πελοπόννησο, σου έρχεται 
στον νου όταν κοιτάζεις τη Λακωνία στον 
χάρτη. Στην εποχή του, το ταξίδι ήταν δύ-
σκολο και μακρύ. Σήμερα χρειάζονται μό-
λις δύο ώρες από την Αθήνα μέσω του νέου 
αυτοκινητόδρομου Α71, και ξεπροβάλλει 
υποβλητικός ο Ταΰγετος. Μπορείς εύκολα 
να φτάσεις στις «ρίζες» των «δοντιών», ό-
πως είδε ο Φέρμορ τα δύο ακρωτήρια, το 
Ταίναρο και τον Μαλέα, και να αντικρίσεις 
το «στόμα»: τα βαθιά νερά της Μεσογεί-
ου. Η Σπάρτη, η Μάνη, η Μονεμβασιά, το 
Γύθειο και οι παραλίες της Ελαφονήσου έ-
χουν έρθει πλέον πιο κοντά.
Όλα τα έχει η λακωνική γη. Έχει μέρη που 
μοιάζουν βγαλμένα από το «Game of 
Thrones», βουνά καπελωμένα με σύννεφα 
ακόμα και το καλοκαίρι, κάστρα, τείχη και 
απότομους γκρεμούς, απόκρημνα λιμα-
νάκια, όπου, αν πας εκτός σεζόν, νιώθεις 
ότι σου ανήκουν, ψαροχώρια, γραφικούς 
οικισμούς και «ξεμόνια» (όπως ονομάζουν 
οι Μανιάτες τους μικρούς οικισμούς που 
ιδρύθηκαν μετά από βεντέτες, από κατοί-
κους μεγαλύτερων χωριών). Από την του-
ριστική πίτα που «ζυμώθηκε» στη Μεσση-
νία με τη δημιουργία της Costa Navarino 
και αργότερα με την αναβάθμιση του αερο-
δρομίου της Καλαμάτας, πήρε και η Λακω-
νία το μερίδιό της. Οι περιπετειώδεις –
κυρίως– Γερμανοί που την εξερευνούσαν 
πριν από δεκαπέντε είκοσι χρόνια έχουν 
πια συνοδοιπόρους, ανάμεσά τους Αυστρι-
ακούς, Βρετανούς, Δανούς, που ενθουσιά-
ζονται από το γεγονός ότι λίγες ώρες μετά 
την προσγείωσή σου στην Αθήνα κάνεις 
ένα απίστευτο road trip, απολαμβάνοντας 
καλό φαγητό. Ο λόγος όμως που η Λακω-
νία έγινε από σύντομο διάλειμμα προορι-
σμός διακοπών είναι η ανάπτυξη της μπου-
τίκ φιλοξενίας. Τα μισογκρεμισμένα πυργό-
σπιτα και τα παλιά κτίρια αναστηλώνονται 
και μετατρέπονται σε σύγχρονους ξενώ-
νες, ενώ άλλοι χτίζονται εξ αρχής με προ-
σήλωση στην παραδοσιακή αρχιτεκτο-
νική, ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία. Οι 
περισσότεροι έχουν σεβαστεί απόλυτα τον 
χαρακτήρα της περιοχής. Τα καλοκαίρια, τα 
χελιδόνια κάνουν στις πισίνες τους χαμηλές 
πτήσεις για να δροσιστούν.

ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ ΠΥΡΓΟΣΠΙΤΑ
Αν ρωτήσεις κάποιον ναυτικό ποιο είναι το 
σήμα κατατεθέν της Μάνης, θα σου πει ο 
Κάβος Ματαπάς, όπως αποκαλούν οι ναυ-
τικοί το ακρωτήριο Ταίναρο. Αν ρωτήσεις 

στεριανό, θα σου δείξει τους πύργους. 
Στο παρελθόν οι πύργοι την προστάτευαν 
από τις εχθρικές επιθέσεις, σήμερα πολλοί 
μεταμορφώθηκαν σε καταφύγια για ταξι-
διώτες που αγαπούν την απομόνωση και 
την υψηλή αισθητική. «Το επόμενο διαθέ-
σιμο δωμάτιο για τριήμερο είναι τον Οκτώ-
βριο», λέει η φωνή στην άλλη άκρη της 
τηλεφωνικής γραμμής. Ο επιβλητικός τρι-
ώροφος μανιάτικος πύργος, που στεγάζει 
σήμερα το Tainaron Blue, χτίστηκε κάπου 
στις αρχές του 1800. Τη δεκαετία του 1990 
αγοράστηκε από ένα ζευγάρι αρχιτεκτό-
νων και εδώ και τέσσερα χρόνια υποδέχε-
ται ενοίκους που αναζητούν ησυχία, σύγ-
χρονες ανέσεις, ποιοτική γαστρονομία και 
τη φανταστική θέα από ψηλά στο Μαρμάρι 
και στα Άλικα.
Μόλις 2,5 χλμ. απέχει η μεσαιωνική πυρ-
γοπολιτεία-φάντασμα της Βάθειας, με τα 
εγκαταλελειμμένα κτίσματα και τα στενά 
καλντερίμια που δίνουν την αίσθηση ότι 
περιπλανιέσαι σε υπαίθριο μουσείο. Η 
περιοχή είναι γεμάτη δυνατές συγκινή-
σεις, που μπορεί κανείς να ζήσει την ίδια 
ημέρα. Σαγηνευμένοι θα φτάσετε στις 
πύλες του Άδη, όπου ο Κέρβερος εμπόδιζε 
τους νεκρούς να βγουν και τους ζωντανούς 
να εισέλθουν, και έπειτα θα περπατήσετε 
το χωμάτινο μονοπάτι έως το Ακρωτήριο 
Ταίναρο, για να αγναντέψετε τον ορίζοντα 
από το νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής 
Ελλάδας. Το μεσημέρι, θα επιβιβαστείτε 
σε μια βάρκα στο Σπήλαιο του Διρού και 
θα ανακαλύψετε στη δροσιά όσα φιλοτέ-
χνησε η φύση εκατοντάδες χιλιάδες χρό-
νια πριν. Στον Γερολιμένα θα αισθανθείτε 
δέος μπροστά στο Κάβο Γκρόσο, τον δεύ-
τερο μεγαλύτερο μονοκόμματο βράχο μετά 
το Γιβραλτάρ. Δημιουργεί μια ατμόσφαιρα 
μαγική και σε κρατάει καθηλωμένο για 
ώρα, αν τον κοιτάξεις από τα μεγάλα παρά-
θυρα του ξενοδοχείου Κυρίμαι – άνοιξε το 

2003 και είναι το πρώτο που αναβάθμισε 
τη φιλοξενία στη Μάνη, συνδυάζοντας τις 
υψηλές ανέσεις με τη σύγχρονη ελληνική 
κουζίνα.
Ο πιο γραφικός οικισμός σ’ αυτή την 
πλευρά είναι η Αρεόπολη. Διατηρεί ακόμα 
ένα βίντατζ άρωμα με τους πετρόχτιστους 
ξενώνες, όπως ο Aria Inn, τα μικρά ταβερ-
νάκια, τον φούρνο της Μηλιάς, την εμβλη-
ματική εκκλησία των Ταξιαρχών, τα τραπε-
ζάκια κάτω από βουκαμβίλιες που πέφτουν 
σαν κουρτίνες. Ένα όνομα αρκεί να πεις 
εδώ για να πιάσεις κουβέντα με τους ντό-
πιους και να μάθεις ιστορίες και θρύλους: 
Μαυρομιχάλης. Στο επίνειο της Αρεόπο-
λης, το γραφικό Λιμένι, όπου κάνουν στάση 
οι ταξιδιώτες για ψαροφαγία, βρίσκεται ο 
ιστορικός πύργος των Μαυρομιχαλαίων. 
Αναστηλωμένος με υποδειγματικό τρόπο, 
υπόσχεται σήμερα διαμονή υψηλών προσ-
δοκιών.
Αν η Αρεόπολη καλούνταν να παραβγεί 
σε ομορφιά με το Γύθειο, δεν θα κέρδιζε 
κανείς. Σε μέγεθος πάντως κερδίζει το 
Γύθειο, ο μεγαλύτερος οικισμός της Μάνης, 
με τα πολύχρωμα νεοκλασικά κτίρια που 
προς στιγμή σε μπερδεύουν ότι βρέθη-
κες ξαφνικά στα Δωδεκάνησα. Ο ρομαντι-
σμός του λακωνικού λιμανιού χάνεται στη 
βαβούρα του καλοκαιριού, όμως αντισταθ-
μίζεται από τις παραλίες, με πιο δημοφι-
λείς το Μαυροβούνι, ιδανικό για θαλάσσια 
σπορ, και το Βαλτάκι, όπου ξεπροβάλλει 
από τα νερά το ναυάγιο του «Άγιος Δημή-
τριος». Έχουν γίνει αξιόλογες προσπάθειες 
στον τομέα της φιλοξενίας και εδώ. Ξεχω-
ρίζουν το 100 Rizes Luxury Seaside Resort, 
ένας ελαιώνας με πυργόσπιτα κοντά στο 
ήσυχο χωριουδάκι Σκουτάρι, και το ξενο-
δοχείο Alistos, που εντάσσει στη διαμονή 
την αυθεντική εμπειρία. Για παράδειγμα, 
στους ελαιώνες του μπορεί κανείς να συμ-
μετάσχει στη συγκομιδή της ελιάς.

ΣΤΑ ΚΑΣΤΡΑ
Το πέτρινο καράβι του Γιάννη Ρίτσου, που 
ασάλευτο τον αρμένιζε στην οικουμένη, 
«ταξιδεύει» σήμερα τα ερωτευμένα ζευ-
γάρια που περιπλανιούνται χέρι χέρι στα 
σοκάκια σε παραμύθια βγαλμένα από 
τον Μεσαίωνα. Η Μονεμβασιά είναι το 
μοναδικό κάστρο στην Ευρώπη που δεν 
έπαψε ποτέ να κατοικείται. Θα σας εντυ-
πωσιάσουν οι βυζαντινοί ναοί, θα κοιμη-
θείτε ακούγοντας τα κύματα που σκάνε 
στον βράχο, θα ξυπνήσετε με τον ήλιο 
να λαμπυρίζει στο Μυρτώο. Αν και είναι 
από τα πιο τουριστικά σημεία της Ελλά-
δας, η τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων έχει 
διαφυλάξει τον χαρακτήρα του κάστρου 
– αυτό σημαίνει ότι θα μείνετε σε σύγ-
χρονους ξενώνες που έχουν αναστηλωθεί 
με σεβασμό στην αρχιτεκτονική, όπως οι 
σουίτες της Moni Emvasis. Εκτός κάστρου, 
το Kinsterna έχει εξελιχθεί σε ξενοδοχεί-
ο-προορισμό.
Οι λάτρεις της ιστορίας και της φύσης 
παραμένουν στον Μυστρά ακόμα και 
μετά την επίσκεψή τους στον αρχαιολογικό 
χώρο.
Η ίδια αίσθηση, ότι κάποιος ιππότης 
πάνω στ’ άλογο θα εμφανιστεί στην επό-
μενη γωνία, επικρατεί και στη βυζαντινή 
καστροπολιτεία του Μυστρά. Επί δεκαε-
τίες οι επισκέπτες στην περιοχή περιορίζο-
νταν σε μια βόλτα στον αρχαιολογικό χώρο 
με τους ναούς-έργα τέχνης, τα παλάτια των 
Παλαιολόγων, την Αγία Σοφία και το φρού-
ριο, και έφευγαν πίνοντας έναν βιαστικό 
καφέ στη Σπάρτη. Τα τελευταία χρόνια, 
όμως, ο Μυστράς ξανάνιωσε χάρη στους 
νέους χώρους φιλοξενίας που δημιουρ-
γήθηκαν, όπως το Mystras Grand Palace 
Resort & Spa, που έφερε τις ανέσεις και 
τις εγκαταστάσεις του resort στη σκιά του 
Ταϋγέτου, και το Euphoria Retreat, που 
έκανε την περιοχή προορισμό ευεξίας.

Λακωνία: Μπουτίκ φιλοξενία
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
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Ένας τύπος βλέπει την γυναίκα του να 
φοράει ένα δαχτυλίδι με ένα τεράστιο δια-
μάντι, το οποίο είναι και πανάκριβο, και 
την ρωτάει:
- Ρε γυναίκα που το βρήκες αυτό το δαχτυ-
λίδι; Αυτό κάνει μια περιουσία...
- Πού να σου τα λέω άντρα μου. Εχθές που 
είχα πάει για καφέ με μια φίλη μου, πάω 
στην τουαλέτα της καφετέριας που καθό-
μασταν και τι βλέπω..! Μέσα στον νιπτήρα 
ήταν αυτό το πανέμορφο δαχτυλίδι! Κοι-
τάζω τριγύρω, δεν βλέπω κανέναν και το 
πήρα!
Περνάνε μερικές μέρες και ο τύπος βλέπει 
την γυναίκα του που γυρνούσε από την 
βόλτα, να φοράει μια πανάκριβη γούνα.
- Τι είναι αυτό ρε γυναίκα; Πού την βρήκες 
αυτή τη γούνα;
- Άσε άντρα μου πού να στα λέω. Κάνανε 
λάθος στην γκαρνταρόμπα του μαγαζιού 
που καθόμασταν με τη φίλη μου και αντί 
για το παλτό μου, μου έδωσαν αυτή τη 
γούνα. Χαζή είμαι κι εγώ; Την πήρα και 
εξαφανίστηκα!
Κι ο  άντρας:
- Τι να σου πω ρε γυναίκα... Είσαι πολύ 
τυχερή. Εγώ ένα σώβρακο βρήκα στο κρε-
βάτι μας και αυτό μου είναι μικρό...

Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ και έχει 
στον ώμο του έναν γύπα.
Λέει στον μπάρμαν:

– Μια βότκα δικιά μου, μια τεκίλα για το 
γύπα, ένα δικό σου και κέρασε όλο το 
μαγαζί!
Σε 10 λεπτά του την έχουν πέσει οι τρεις 
καλύτερες γκόμενες! Αφήνει 200 ευρώ, 
παίρνει τις γκόμενες και φεύγει...
Το άλλο βράδυ πάλι το ίδιο σκηνικό. Ο 
τύπος με το γύπα στον ώμο κερνάει όλο 
το μαγαζί, του την πέφτουν οι καλύτε-
ρες γκόμενες, τις παίρνει και φεύγοντας 
αφήνει πάλι 200 ευρώ φιλοδώρημα...
Μετά από μια εβδομάδα κι αφού γινό-
ταν κάθε βράδυ το ίδιο σκηνικό, ο μπάρ-
μαν τον ρωτάει:
– Συγγνώμη κύριε μου, αλλά με έχει 
φάει η περιέργεια.
Κάθε βράδυ έρχεστε, σκορπάτε τόσα 
χρήματα, σας την πέφτουν οι καλύτερες 
γυναίκες και έχετε και αυτόν τον γύπα 
στον ώμο...
– Κοίταξε…, του λέει ο τύπος. Πριν 
από λίγο καιρό εκεί που περπατούσα 
βρήκα στο δρόμο ένα λυχνάρι. Μόλις 
το έτριψα βγήκε ένα τζίνι και μου είπε 
ότι θα μου πραγματοποιήσει τρεις επι-
θυμίες. To πρώτο που του ζήτησα ήταν 
να μην αδειάζουν ποτέ οι τσέπες μου 
από λεφτά... Το δεύτερο ήταν να μου την 
πέφτουν πάντα οι ωραιότερες γυναί-
κες...
– Και το τρίτο; τον ρωτάει ο μπάρμαν.
– Το τρίτο που του ζήτησα ήταν να μου 
δώσει ένα μεγάλο πουλί!

FUN

ΚΡΙΟΣ
Η περίοδος αυτή θα σας δοκιμάσει με εντά-
σεις και προβλήματα, που καλείστε να αντι-
μετωπίσετε με ώριμη σταθερότητα. Όσοι 
προσπαθείτε για την επαγγελματική σας 
πρόοδο ή αρχίζετε τώρα κάτι πολύ σημα-
ντικό, μην αρνείστε τη βοήθεια και τις υπο-
δείξεις ενός πολύ καλού φίλου. Θα χρεια-
στεί να εργαστείτε σκληρά και να αντιμε-
τωπίσετε αδίστακτους αντιπάλους για να 
μπορέσετε να πετύχετε.

ΤΑΥΡΟΣ
Αυτή την εποχή προσέξτε ιδιαίτερα τη δια-
τροφή σας και την υγεία σας, τις υπερβολι-
κές απαιτήσεις της δουλειάς που απειλούν 
να σας ρίξουν ακόμα και στο κρεβάτι. Διαρ-
κώς μετράτε τα συν και τα πλην και βγά-
ζετε ισολογισμούς, κάτι που δεν σας κολα-
κεύει. Γεγονός όμως είναι ότι βρίσκεστε σε 
μία φάση που αισθάνεστε γενικώς πιο γεν-
ναιόδωροι απέναντι στο ανθρώπινο είδος. 
Καταφεύγετε σε μία προσπάθεια για να 
πάτε τα πράγματα εκεί που θέλετε. Και θα 
το κάνετε.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Την περίοδο αυτή φαίνεται πως κατά 
κάποιο τρόπο θα αποσυρθείτε λίγο από την 
καθημερινότητα στρέφοντας το ενδιαφέρον 
σας στις οικογενειακές σας υποθέσεις. Η 
προσοχή που θα δώσετε στην οικογέ-
νεια και στο σπίτι, θα έχει θετικά 
αποτελέσματα για τη δημι-
ουργία μιας ζεστής ατμό-
σφαιρας. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Πρέπει να αποφύ-
γετε τις εντάσεις στο 
χώρο της δουλειάς 
σας, ειδικά αυτές που 
σας βγάζουν εκτός εαυ-
τού. Αυτή η περίοδος είναι 
μία από τις δυσκολότερες του 
μήνα και θα πρέπει να προσέξετε 
καθώς θα μπορούσαν να εμφανιστούν 
αιτίες για να χαλάσουν συνεργασίες ή και 
φιλίες. Η περίοδος προσφέρεται για προ-
γραμματισμό και επανασύνταξη.

ΛΕΩΝ
Επαγγελματικά δεν θα αντιμετωπίσετε προ-
βλήματα. Μόνο πρόοδο, επιτυχία και κέρδος. 
Αυτό σημαίνει ότι θα νιώσετε ικανοποίηση 
με όλα αυτά που έχετε καταφέρει να κατα-
κτήσετε και ότι η επιτυχία θα σας προσφέ-
ρει ασφάλεια. Τα οικονομικά σας θα πάνε 
τόσο καλά που θα είστε ικανοποιημένοι και 
θα επωφεληθείτε από όλα αυτά που έχετε 
κοπιάσει. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Χαλαρώστε καθώς η εποχή δεν ενδείκνυ-
ται για σοβαρά πράγματα. Προσφέρει 
όμως ευχάριστες στιγμές σε όλους σας. 
Ένταση και αντιπαλότητα μπορεί να γεννή-
σουν οι μόνιμες συνεργασίες ή οι μακρο-
χρόνιες φιλίες. Η εποχή αυτή μπορεί να 
είναι πολύ εύκολη και να προσφέρει ευχά-
ριστες στιγμές όμως μπορεί εύκολα να 
γκρεμίσει όσα πολύ εύκολα φτιάξατε.

ΖΥΓΟΣ
Αυτό το διάστημα θα δημιουργηθούν οι 
κατάλληλες συνθήκες για να αναδείξετε τα 
προσόντα σας και να τραβήξετε την προ-
σοχή των ανωτέρων σας, αυξάνοντας τις 
πιθανότητες για προαγωγή ή για κάποιες 
αξιόλογες συνεργασίες. Τα ταξίδια, οι δικα-
στικές υποθέσεις, οι σπουδές, είναι οι 
τομείς που έχουν τις περισσότερες πιθανό-
τητες να πάνε καλά στη διάρκεια αυτού του 
μήνα. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Δύσκολα ή εύκολα θα κάνετε αυτό που 
θέλετε. Αποδεχθείτε αυτά που δεν μπορείτε 
να αλλάξετε και χαλαρώστε με φίλους. Η 
περίοδος αυτή θα σας κάνει λίγο περισσό-
τερο εσωστρεφείς. Στη δουλειά σας οι πολύ 
καλές μέρες αυτού του μήνα επιτρέπουν 
επιτυχημένες συμφωνίες και συναλλαγές. 
Η εποχή είναι ιδανική για να οργανώσετε τα 
οικονομικά σας και να προγραμματίσετε τις 
μετακινήσεις σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αυτήν την εβδομάδα πρέπει να προσέξετε 
τη συμπεριφορά σας ιδιαίτερα μέσα στο 
σπίτι σας αλλά και έξω από αυτό. Οι γύρω 
σας έχουν ενοχληθεί πολύ από τη μέχρι 
τώρα στάση σας. Η ισχυρογνωμοσύνη σας 
και το απόλυτο του χαρακτήρα σας έχουν 

προκαλέσει αρκετά προβλήματα. 
Καιρός λοιπόν να κάνετε κάτι 

για να αποκαταστήσετε τις 
σχέσεις σας. Οι φίλοι σας 

χρειάζονται πάντα… 
Αυτό μην το ξεχνάτε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Ελιχθε ίτ ε καλύτερα 
προκειμένου να αντι-

μετωπίσετε ένα περι-
στασιακό επαγγελματικό 

πρόβλημα. Αποδεσμεύστε 
τον εαυτό σας από καταστά-

σεις που σας πίεσαν το προηγού-
μενο διάστημα. Οικονομικά πρέπει να παρα-
μείνετε συνετοί και να μην βιάζεστε να ανοι-
χθείτε σε νέα έξοδα. Είναι κατάλληλη εποχή 
για νέο πρόγραμμα στα οικονομικά σας προ-
κειμένου να είστε περισσότερο ασφαλείς.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αρκετή εύνοια θα δείξουν τα άστρα αυτή 
την εβδομάδα στον επαγγελματικό τομέα. 
Νέες προτάσεις για συνεργασία με αξιόλο-
γους ανθρώπους θα σας δώσουν την ευκαι-
ρία να αποδείξετε και να ξεδιπλώσετε το 
πολύπλευρο ταλέντο σας. Ξανοιχτείτε λοι-
πόν στις δουλειές σας και συνεργαστείτε με 
πρόσωπα του φιλικού σας περιβάλλοντος. 

ΙΧΘΕΙΣ
Είστε σίγουροι για την επιτυχία σας και 
εκπέμπετε αυτή την αυτοπεποίθηση και 
στους άλλους. Έχετε βάλει στόχους στη 
ζωή σας και αυτό είναι καλό. Ο πρώτος 
στόχος σας είναι να απελευθερωθείτε από 
εξαρτήσεις στον επαγγελματικό τομέα. 
Άλλος στόχος σας είναι να βάζετε τη σχέση 
σας σε νέες βάσεις και τα καταφέρνετε 
πολύ καλά. 

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Τι αποκαλύπτεται από 
τις αναστηλωτικές και 
ανασκαφικές εργασίες  -  
Ανασκαφή στις περιοχές γύρω 
από το τέμενος του Απόλλωνα

Ν
έα στοιχεία, που ολοκλη-
ρώνουν την εικόνα για την 
αρχιτεκτονική των κτιρίων 
γύρω από το τέμενος του 

Απόλλωνα στο ακατοίκητο νησί Δε-
σποτικό, έφεραν οι αναστηλωτικές 
και ανασκαφικές εργασίες που πραγ-
ματοποιήθηκαν πρόσφατα. 
Η ανασκαφή που διήρκησε έξι εβδο-
μάδες, εστίασε στις περιοχές γύρω 
από το τέμενος και στα κτίρια έξω 
από αυτό, ενώ πολύ σημαντικά ήταν 
τα αποτελέσματα της ολιγοήμερης 
έρευνας στη νησίδα Τσιμηντήρι. 
Στην περιοχή ανατολικά του αρχαϊκού 
τεμένους όπου έχουν αποκαλυφθεί 
τα κτίρια Β, Γ, Ζ, Η, Κ, Λ, Ρ, Σ, καθώς 
και ένας κυκλικός πύργος, η έρευνα 
έφερε στο φως νέα στοιχεία που ολο-
κληρώνουν την εικόνα για την αρχι-
τεκτονική αυτών των κτιρίων. Συγκε-
κριμένα, η ανασκαφή στο ορθογώ-
νιο Κτίριο Η που αποτελείται από έξι 
δωμάτια, αποκάλυψε υπαίθριο χώρο 
ημικυκλικής κάτοψης, καθώς και ένα 
ακόμη τετράγωνο δωμάτιο.
Η κεραμεική από τους δύο χώρους 
τους τοποθετεί χρονολογικά στην 
ύστερη αρχαϊκή περίοδο. Ολοκλη-
ρώθηκε, επίσης, η ανασκαφή και στα 

τρία τετράγωνα κτίρια Κ, Λ και Σ και 
στον κυκλικό πύργο. Σε ένα από αυτά 
βρέθηκε στην αρχική θέση του απο-
θηκευτικό αγγείο μεγάλου μεγέθους. 
Η ανασκαφή προχώρησε σε βάθος 
και στο Κτίριο Τ που βρίσκεται έξω 
αλλά σε άμεση γειτνίαση με το αρχα-
ϊκό τέμενος. Τα ευρήματα- πήλινα 
ειδώλια, λεκάνες με ταινιωτή διακό-
σμηση, μεταλλικά αντικείμενα- επι-
βεβαίωσαν τη χρονολόγηση του κτι-
ρίου στα μέσα του 6ου αι.π.Χ. Συνεχί-
στηκε επίσης, η έρευνα στην περιοχή 
νότια του τεμένους όπου εδώ και δύο 
χρόνια ανασκάπτεται το Ανατολικό 
Συγκρότημα, ένα περίπλοκης κάτο-
ψης συγκρότημα αποτελούμενο από 
12 δωμάτια. 

Η μεγαλύτερη έκπληξη της φετινής 
έρευνας ήταν η μόλις έξι ημερών διε-
ρεύνηση της νησίδας Τσιμηντήρι. Το 
Τσιμηντήρι βρίσκεται μεταξύ Αντι-
πάρου και Δεσποτικού, στη βόρεια 
πλευρά του υπήνεμου κόλπου και 
κατά την αρχαιότητα ήταν ενωμένο με 
το Δεσποτικό και πιθανότατα και την 
Αντίπαρο. Το 2011 είχε πραγματοποι-
ηθεί επιφανειακή έρευνα κατά την 
οποία εντοπίστηκαν τέσσερα κτίρια, 
εκ των οποίων καθαρίστηκε τμήμα 
του ενός στη νότια πλευρά της νησί-
δας. Αμέσως κάτω από την πυκνή 
βλάστηση και πάρα πολύ κοντά στην 
ακτή εντοπίστηκαν και καθαρίστηκαν 
επιφανειακά πέντε κτίρια μεγάλων 
διαστάσεων, τα Κτίρια Βτ, Γτ, Δτ, Ετ, Ζτ. 

Δεδομένης της ανόδου της στάθμης 
της θάλασσας στον κόλπο κατά του-
λάχιστον 2,5μ. τα κτίρια αυτά θα ήταν 
μεν κοντά στο λιμάνι, αλλά σε μεγα-
λύτερη απόσταση από την ακτή απ’ 
ότι σήμερα. Όλα είναι ισχυρής κατα-
σκευής, κτισμένα με λίθους τοπικού 
πετρώματος με εισόδους προσανα-
τολισμένες προς Ν, προς το Δεσπο-
τικό και το λιμάνι. Ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει περίβολος κυκλι-
κής κάτοψης διαμέτρου 15,5μ. Η ανα-
σκαφή δεν προχώρησε σε βάθος, 
ωστόσο το μέγεθος, η κατασκευή και 
η θέση των κτιρίων παραπέμπουν σε 
κτίσματα δημόσιας χρήσης που δεν 
αποκλείεται να συνδέεται με τη λει-
τουργία του λιμανιού.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Π
έντε χιονόμπαλες, η μία δίπλα στην 
άλλη, εκτεθειμένες στη μια πλευ-
ρά της κεντρικής αίθουσας του Art 
Space Pythagorion. Μπροστά τους, 

ένα τεράστιο παράθυρο που «φέρνει» τη θά-
λασσα μέσα στον χώρο. Ολα μοιάζουν ειδυλ-
λιακά: το νερό στραφταλίζει και οι γυάλινες 
χιονόμπαλες φέρνουν στον νου τα παιδικά μας 
χρόνια.
Αλλά τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, ούτε έξω 
ούτε μέσα στην αίθουσα. Οι πέντε γυάλινες 
σφαίρες, το έργο «Miles Away From Home», 
αντιπροσωπεύουν τα μεγάλα κυκλωτικά ρεύ-
ματα των ωκεανών που προκαλούν τη συγκέ-
ντρωση των πλαστικών απορριμμάτων. Τα 
πολύχρωμα, φαινομενικά χαριτωμένα, μικρο-
σκοπικά στρογγυλά πλαστικά σωματίδια ρητί-
νης που επιπλέουν όταν κουνάμε την μπάλα 
αποτελούν μία από τις σοβαρότερες απει-
λές για το θαλάσσιο περιβάλλον και για την 
υγεία μας. Ο Μάαρτεν Βάντεν Εϊντε τα συνέλ-
λεξε από τον Βόρειο και τον Νότιο Ειρηνικό, 
τον Βόρειο και τον Νότιο Ατλαντικό, τον Ινδικό 
Ωκεανό. Και μία ακόμη μπάλα, η έκτη, περιέ-
χει τα «μικροπλαστικά» (microplastics), που 
βρήκε εκεί όπου σκάει το κύμα στην άμμο του 
Πυθαγορείου. Μήπως αυτά είναι τα μελλο-

ντικά τουριστικά μας σουβενίρ, χιονόμπαλες 
με τοξικά «δάκρυα γοργόνας» («Mermaid’s 
Tears»), όπως τα ονομάζουν;
Η φετινή έκθεση του Ιδρύματος Schwarz, που 
εγκαινιάστηκε πρόσφατα (3/8) στο Art Space 
Pythagorion, αντλεί την έμπνευσή της από τη 
συμβολική θέση του εκθεσιακού χώρου: ένα 
κτίριο σχεδόν μέσα στη θάλασσα, στην άκρη 
ενός από τους δημοφιλέστερους τουριστικά 
προορισμούς της Σάμου. Δεκατρία εκατομ-

μύρια κυβικά χιλιόμετρα είναι ο όγκος των 
υδάτων της Μεσογείου, και αυτός ο αριθμός, 
«13,700,000 km3», αποτελεί τον τίτλο της, σε 
επιμέλεια της ιστορικού τέχνης μουσειολό-
γου Κατερίνας Γρέγου, που συνεργάζεται με το 
ίδρυμα για τέταρτη συνεχή χρονιά. Είναι πρό-
σκληση να στρέψουμε το βλέμμα πέρα από τα 
προφανή, ώστε να δούμε εκείνα που κρύβο-
νται κάτω από το «απέραντο γαλάζιο» των επι-
θυμιών μας.

Η καλαίσθητη 
«Προθήκη» της 
φιλογράμματης 
Κοζάνης

Το 1813, φιλοπρόοδοι Κοζα-
νίτες έκτισαν, μαθαίνουμε, 
πλάι στην εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου ένα θολωτό οικοδό-
μημα, στο οποίο εγκατέστη-
σαν τη Βιβλιοθήκη και δίπλα της 
έναν οικίσκο με την επιγραφή 
«Οίκος Βελτιώσεως», ένα ανα-
γνωστήριο, προκειμένου να 
συνέρχονται εκεί κατά καιρούς 
«οι πεπαιδευμένοι». Πρόκει-
ται για την αρχή της περίφη-
μης Κοβενταρείου Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης της Κοζάνης, την 
ιστορία της οποίας διαβάζουμε 
από τον Βασίλη Σαμπανόπουλο, 
πρώην έφορο της βιβλιοθήκης 
για τρεις δεκαετίες, στην περι-
οδική έκδοση «Προθήκη» που 
εκδίδει η Κοβεντάρειος από το 
2016.
Η Κοβεντάρειος μεγάλωσε στη 
φιλογράμματη Κοζάνη και πρό-
σφατα μεταφέρθηκε σε ένα νέο, 
σύγχρονο χώρο. Μια παραλ-
λαγή του Οίκου Βελτιώσεως, 
που κατεδαφίστηκε για τη διά-
νοιξη ενός δρόμου, ακολουθεί 
τη βιβλιοθήκη, καθώς ο υπότιτ-
λος της «Προθήκης» δεν είναι 
άλλος από το «δελτίον βελτιώ-
σεως».
Μπορεί όλα αυτά να είναι 
λεπτομέρειες και να αφορούν 
λίγους –ελπίζω πως δεν ισχύει 
αυτό– αλλά δεν μπορεί κανείς 
να μην προσέξει μια καλαί-
σθητη έκδοση όταν την κρα-
τάει στα χέρια του. Η «Προ-
θήκη» έχει το μέγεθος ενός 
μέσου βιβλίου, η γραμματο-
σειρά του τίτλου θυμίζει καλ-
λιγραφική και βυζαντινή γραφή 
και συνειρμικά παραπέμπει 
στους θησαυρούς της βιβλιοθή-
κης που χρονολογούνται στον 
17ο αιώνα. Το καλλιγραφικό 
«Π» είναι σχεδιασμένο από την 
αρχιτέκτονα Αννίτα Κουτσονά-
νου και το βρίσκουμε ξανά στην 
κεφαλή των εσωτερικών σελί-
δων. Διακριτικά ο λογότυπος 
της Κοβενταρείου κοσμεί το 
εξώφυλλο, ανάγλυφα τυπωμέ-
νος στο σκληρό χαρτί της έκδο-
σης. 

Σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα στο 
Δεσποτικό 

Μεταξύ παραδείσου και δυστοπίας
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Τ
ο καλοκαίρι του 2010 ο ΠΑΟΚ δεν κατάλαβε πό-
τε ο Άγιαξ έκανε το εις βάρος του 1-0 σε 1-3, έναν 
Άγιαξ που στο τέλος γλίτωσε την ήττα (3-3). Εξι 
χρόνια αργότερα ο ΠΑΟΚ και πάλι δεν κατάλαβε 

πως έχασε στο φινάλε από τον Αίαντα, το κακό τρίτωσε 
στην κατάμεστη Τούμπα.
Οι νταμπλούχοι Ελλάδας κοίταξαν στα μάτια τον πανί-
σχυρο Άγιαξ, επέστρεψαν από το εις βάρος τους 0-1, 
προηγήθηκαν 2-1, έχασαν ευκαιρίες για ένα τουλάχι-
στον ακόμα γκολ και έφυγαν από το γήπεδο ξανά χωρίς 
να κερδίσουν τον Άγιαξ. Πόσο διαφορετικά θα μπορού-
σαν να είναι τα πράγματα αν στο διάστημα που η Τού-
μπα… έβραζε, ο Πέλκας ευστοχούσε και έκανε γκολ τη 
μεγάλη στιγμή του.
Η ενδεκάδα με την οποία ξεκίνησε το ματς ο «Δικέφα-
λος» δεν είχε την παραμικρή έκπληξη, με δεδομένα όλα 
όσα δούλεψε ο Αμπέλ Φερέιρα σε Ολλανδία και 
Θεσσαλονίκη, όλες τις ημέρες μετά την κλή-
ρωση. Ο Άντερσον Εσίτι ήταν το μοναδικό 
νέο πρόσωπο στον ΠΑΟΚ… του Λου-
τσέσκου, με δέκα ποδοσφαιριστές από 
το περσινό ρόστερ των νταμπλούχων 
Ελλάδας.
Ο Καντουρί ξεπέρασε το πρόβλημα 
στη μέση και ήταν στο αρχικό σχήμα 
δίπλα στον Νιγηριανό μέσο, ο οποίος είχε 
καθαρά αμυντικό ρόλο στο ντεμπούτο του με την 
«ασπρόμαυρη» φανέλα. Η γνωστή τετράδα στην άμυνα 
(Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Γιαννούλης) πήρε θέση μπρο-
στά από τον Πασχαλάκη, ενώ από το κέντρο και μπρο-
στά οι Ζαμπά και Μπίσεσβαρ κινήθηκαν στα δύο άκρα, 
ενώ οι Πέλκας και Άκπομ ήταν οι δύο προωθημένοι των 
«ασπρόμαυρων».   
Μια αλλαγή είχε η ενδεκάδα του Άγιαξ σε σχέση με την 
πρεμιέρα του ολλανδικού πρωταθλήματος κόντρα στη 
Φίτεσε. Ο Νουσέρ Μαζραουί πήρε θέση στο αρχικό 
σχήμα του Αίαντα αντικαθιστώντας τον Ρουμάνο Ραζ-
βάν Μάριν.

Κυριαρχία Άγιαξ
Με την σέντρα ο «Αίαντας» πήρε την κατοχή της μπάλας, 
επέβαλε τον ρυθμό του και κυριάρχησε στο χορτάρι της 
Τούμπας. Μόλις στο 10’ ένα αχρείαστο φάουλ του Εσίτι 
πάνω στον Μαζραουί, έδωσε τη δυνατότητα στον Ζίγιεχ 
να στήσει την μπάλα και με απευθείας εκτέλεση να την 
στείλει, μετά την παρέμβαση του Γιαννούλη, στα δίχτυα 
του Πασχαλάκη ανοίγοντας νωρίς το σκορ (0-1).
Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να συνέλθει από το σοκ του γρή-

γορου γκολ και να αντιδράσει, να γίνει απειλητικός, το 
επιχείρησε αρχικά με τον Πέλκα (13’) και στη συνέχεια 
με τον Ζαμπά (15’), ωστόσο χρειάστηκε η τύχη και ο 
Πασχαλάκης για να μην γίνει το 0-2 στο σουτ του Ζίγιεχ 
(18’).  

«Χτύπησε» δις εκεί που πονάει…
Οι «ασπρόμαυροι», αφού πρώτα Εσίτι και Καντουρί 
βρήκαν τα πατήματά τους, κατάφεραν και «χτύπησαν» 
(δις) στη βασική αδυναμία του Άγιαξ: να αμυνθεί. Οι 
παίκτες του Τεν Χαγκ «εξαφανίστηκαν» από τη μεσαία 
γραμμή, ο Μπίσεσβαρ είδε το κενό, κι από την σέντρα 
του Γιαννούλη στο ύψος της μικρής περιοχής ο Άκπομ με 
σουτ την έστειλε στα δίχτυα ισοφαρίζοντας σε 1-1 (32’). 
Είχαμε, πλέον, ένα άλλο ματς…
Τα πάνω – κάτω ήρθαν μέσα σε επτά λεπτά. Νέο «χτύ-

πημα» στο 39’ των «ασπρόμαυρων» του Φερέ-
ιρα, με τον Λέο Μάτος να πηδάει στο… θεό 

και με κεφαλιά να «καρφώνει» την μπάλα 
στα δίχτυα του ανήμπορου να αντι-
δράσει Ονάνα. Η Τούμπα είχε πάρει… 
φωτιά!
Οι παίκτες του Άγιαξ τα’ χαν χαμένα κάτι 
που φάνηκε με τον τρόπο που οι γηπε-

δούχοι έφτασαν μια ανάσα από το 3-1, 
αλλά ο Πέλκας με σουτ στην κίνηση, μετά 

την… σακούλα του Ζαμπά πάνω στον Σουρς, δεν 
μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και τον Αίαντα 
στο καναβάτσο.

Ισοφάριση απ’ το πουθενά
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Ζίγιεχ να μιμείται τον 
Πέλκα και να αστοχεί από το ίδιο σχεδόν σημείο του 
γηπέδου (51’), τον Άγιαξ να έχει μπει με στόχο να πιέσει 
ψηλά για να φτάσει στην ισοφάριση και να τα καταφέρ-
νει στο 57’ μ’ ένα… μαγικό τρόπο. Ο Φαν ντε Μπέεκ 
γύρισε την μπάλα στη μικρή περιοχή, ο Βαρέλα έδιωξε 
απρόσεκτα πάνω στον Χούντελαρ, που χωρίς να κάνει 
τίποτα χρίστηκε σκόρερ (2-2).
Ο Φερέιρα με τις αλλαγές των Λημνιού και Αουγκούστο 
θέλησε να ανακατέψει την τράπουλα, το 4-4-2 έγινε 4-3-3, 
ωστόσο οι γηπεδούχοι υστερούσαν πολύ σε ενέργεια και 
τους παίκτες του Άγιαξ, με σχετική ευκολία, να κρατάνε 
την μπάλα στα πόδια τους και να φτάνουν με άνεση μέχρι 
την περιοχή του Πασχαλάκη. Ήταν ένα 45λεπτο, όπου 
πέραν του τυχερού κατά τα άλλα γκολ του Χούντελαρ, η 
ολλανδική ομάδα έφτασε κοντά σ’ ένα ακόμη τέρμα, που 
θα άλλαζε ριζικά την συνολική εικόνα του αγώνα.
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Αν και βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ από το αυτογκόλ του Γιαννούλη, ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση 
στην Τούμπα απέναντι στον Άγιαξ! Προηγήθηκε με Άκπομ και Μάτος, αλλά ισοφαρίστηκε (2-2) 
από γκολ με κόντρα του Χούντελαρ, παίζοντας στα ίσια την ομάδα που πέρυσι έφτασε στους «4» 
του Champions League! 

Τον κοίταξε στα μάτια! 
Ο τραγικός Άρης ηττήθηκε με κατεβασμένα χέρια 3-0 στη Νορβηγία 
από τη Μόλντε και... αποχαιρετά νωρίς την Ευρώπη, καθώς το απο-
τέλεσμα και η εικόνα δεν αφήνουν περιθώρια για πίστη στο θαύμα! 
Η Μόλντε αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο την κάκιστη εμφάνιση 
του Άρη στη Νορβηγία, επικράτησε με 3-0 και απέκτησε ισχυρότατο 

προβάδισμα για πρόκριση στα Playoffs του Europa League. Τσαπατσου-
λιά, προσωπικά λάθη, έλλειψη επικοινωνίας για τους «κίτρινους» οι οποίοι 
έμειναν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Βέλεθ στο 64’.
Μέσα στα πρώτα 30 λεπτά η ελληνική ομάδα πουλούσε εύκολα την μπάλα, 
αυτό έγινε και στη φάση του 27ου λεπτού όταν ο Ροζ έδωσε την μπάλα σε 
αντίπαλο. Η Μόλντε θύμισε ομάδα μπάσκετ στην κυκλοφορία της μπάλας, 
μοίρασε έξι πάσες και ο Έικρεμ από το ύψος του πέναλτι έκανε το 1-0. Πριν 
καλά-καλά κοπάσουν οι πανηγυρισμοί και πάλι ο Ρόουζ έκανε την αρχή 
και ο Κουέστα το… αποτελείωσε με πάσα στον αντίπαλο. Με την άμυνα 
του Άρη απούσα, οι Νορβηγοί έστω και με τρεις προσπάθειες (!), βρήκαν 
τον δεύτερο γκολ με σουτ του Χέσταντ από το ύψος της μικρής περιοχής 
και μετά από αρχικό διώξιμο του Βέλεθ λίγο πριν τη γραμμή του τέρματος.
Ο Άρης έσκασε τον λάκκο του με τα ίδια του τα χέρια με την έλλειψη συγκέ-
ντρωσης και τα διαδοχικά λάθη του. Προσπάθησε να επιβιώσει μέσω 
αντίδρασης, ανεβάζοντας τη γραμμή της πίεσής του, κυρίως όμως έγινε 
πιο απαιτητικός από τον εαυτό του. Μέχρι την ψυχρολουσία των δύο τερ-
μάτων, είχε να επιδείξει ένα σουτ του Λούκας στο 5ο λεπτό. Μετά το σαφές 
προβάδισμα (πρόκρισης) της Μόλντε, οι «κίτρινοι» έψαξαν φάση μέσα 
από τις στημένες μπαλιές, όλες πέρασαν ανεκμετάλλευτες ενώ στο 40ο 
λεπτό είδαν τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων να αποκρούσει εντυ-
πωσιακά σουτ του Ντιγκινί εκτός περιοχής. Το ημίχρονο έκλεισε με σκορ 
2-0 με χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η Μόλντε είχε τρεις ευκαιρίες εντός 
εστίας (!), στοιχείο ενδεικτικό της κυνικότητας της, αλλά και της σοβαρότη-
τας των λαθών του Άρη.

Στο κυνήγι ενός γκολ
Ο Άρης άρχισε καλά στο δεύτερο ημίχρνο, αναζήτησε την αντίδραση και 
το γκολ που θα άλλαζε τις ισορροπίες σε αντίθεση με τη Μόλντε η οποία 
επέλεξε συντηρητικό τρόπο παιχνιδιού αναζητώντας την τέλεια ευκαιρία 
για κόντρα επίθεση. Η ελληνική ομάδα δεν μετουσίωσε την υπεροχή της 
καθώς δύο σουτ του Ιντέγε από πλάγια θέση δεν θα μπορούσαν να απει-
λήσουν. Από κακή εκτίμηση μιας φάσης από τον Κόρχουτ, οι γηπεδούχοι 
βρήκαν τη μεγάλη φάση (στο 54’) όπου ο Τζέιμς πλάσαρε από το ύψος του 
πέναλτι αλλά ο Σούντγκρεν έσωσε τον Άρη από το τρίτο τέρμα. Οι γηπε-
δούχοι αναθάρρησαν, απέκτησαν και πάλι τον έλεγχο του αγώνα, χτυπώ-
ντας από την δεξιά πλευρά της άμυνας του Άρη η οποία ήταν σε τρικυμία.
Τα χειρότερα για τους «κίτρινους» ήρθαν στο 64ο λεπτό όταν από λάθος 
του Ιντέγε, με μία πάσα ο Τζέιμς βρέθηκε μόνος του με τον Βέλεθ. Πιο γρή-
γορος από τον κεντρικό αμυντικό του Άρη πήρε προβάδισμα ενός σώμα-
τος και ο τελευταίος αφού τον ανέτρεψε αντίκρισε την απευθείας κόκκινη 
κάρτα. 
Η χρησιμοποίηση του Ντάνι Λάρσον αντί του Μπράουν Ιντέγε – με την 
ταυτόχρονη μετατόπιση του Νικολάς Ντιγκινί στην κορυφή της επίθεσης 
– ήταν η τελευταία κίνηση από τον πάγκο του Άρη. Η εικόνα της ελληνι-
κής ομάδας δεν άλλαξε, αντιθέτως η Μόλντε πίεσε ακόμη περισσότερο 
και στο 87ο λεπτό ο Έλινγκσεν με δυνατό σουτ από το ύψος της περιοχής 
έκανε το 3-0.

Μόλντε - Άρης 3-0
Πήρε ότι του άξιζε...

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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αθλητικά

Ο 
τίτλος του φαβορί από την 
ημέρα της κλήρωσης ανή-
κε στην ΑΕΚ. Δικαίως. Μπο-
ρεί οι Κιτρινόμαυροι του Μι-

γκέλ Καρντόσο να μην είναι ακόμη έ-
τοιμοι, όπως είναι λογικό, αλλά έστω 
κι έτσι είναι καλύτερη ομάδα από τους 
Ρουμάνους της Κραϊόβα. Και όταν ο Λι-
βάια έχει κέφια, τα πράγματα μπορούν 
να απλοποιηθούν αρκετά για την Ενω-
ση, η οποία έχασε στο πρώτο ημίχρο-
νο με τραυματισμό τον Κλωναρίδη αλλά 
«βρήκε» τον Κροάτη, ο οποίος έδωσε 
ασίστ (στον Μάνταλο), έβαλε γκολ, πρό-
σθεσε ποιότητα γενικά στο παιχνίδι και 
ουσιαστικά έδωσε από το πρώτο ματς 
την πρόκριση στον δικέφαλο αετό...
Κόσμος στις εξέδρες δεν υπήρχε αλλά 
παρ’ όλα αυτά η Κραϊόβα επιχείρησε να 
μπει δυνατά στο ματς, με στόχο να αιφ-
νιδιάσει την ΑΕΚ. Τελικά ήταν η Ενωση 
αυτή που είχε την πρώτη καλή φάση, 
στο 7’, αλλά το σουτ του Ζεράλντες από 
την πάσα του Βέρντε βρήκε σε αντί-
παλο. Το παιχνίδι γενικά είχε γρήγορο 
ρυθμό, αλλά είχε και πολλά λάθη εκα-
τέρωθεν, με συνέπεια οι καλές φάσεις 
να απουσιάζουν. Οι Κιτρινόμαυ-
ροι δεν ένιωθαν κάποια απειλή 
από την Κραϊόβα -η οποία 
ε ίχε ενθουσιασμό αλλά 
δεν έδε ιχνε κάτ ι άλ λο 
ως ομάδα- και σ το 20’ 
θα μπορούσαν να έχουν 
το προβάδισμα, αλλά ο 
Μάνταλος από το ύψος της 
μικρής περιοχής ασ τόχησε 
μετά την κούρσα και το γύρισμα 
του Παουλίνιο.
Ηταν μια πολύ καλή στιγμή για την ΑΕΚ, 
η οποία θα μπορούσε να είναι μπροστά 
στο σκορ, χωρίς να έχει κάνει και πολλά 
μέχρι τότε. Ηταν και δύσκολο, άλλω-
στε, να γίνει αυτό, από τη στιγμή που 
ο Ζεράλντες δεν έπαιρνε κάποια βοή-
θεια δημιουργικά από τον Βέρντε ή τον 
Μάνταλο, ενώ ο προωθημένος Κλωνα-
ρίδης έμοιαζε εκτός παιχνιδιού. Και στο 
39’ ήταν... κανονικά εκτός παιχνιδιού, 
αφού οι ενοχλήσεις που ένιωσε είχαν 
ως συνέπεια να αντικατασταθεί από τον 
Λιβάια, ο οποίος πρόλαβε στα τελευ-
ταία λεπτά του πρώτου μέρους να δεί-
ξει περισσότερα. Οπως πρόλαβε και η 
Ενωση να πλησιάσει ξανά στο γκολ, στο 
40’, με την κεφαλιά του Βράνιες αυτή τη 

φορά μετά το φάουλ του Σιμάο, αλλά η 
μπάλα έφυγε άουτ.
Την ίδια κατάληξη είχε και η πρώτη 
καλή στιγμή της Κραϊόβα, στο 54’, με 
το πλασέ του Ρομάν από το ύψος της 
μικρής περιοχής, μετά το λάθος του 
Χουλτ. Ηταν μια φάση που έμοιαζε 
αρκετά με τη χαμένη ευκαιρία -στο 
20’ του Μάνταλου, ο οποίος όμως θα 
έβρισκε δίχτυα λίγα λεπτά μετά. Με τη 
συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού 
(60’), ο Λιβάια -η είσοδος του οποίου 
αντί του Κλωναρίδη «φάνηκε» από 
την πρώτη στιγμή- έβγαλε εξαιρετικά 
για τον αρχηγό της ΑΕΚ και αυτός με 
ψηλοκρεμαστή κεφαλιά έκανε το 0-1! 
Οι Κιτρινόμαυροι μπορούσαν, πλέον, 
να διαχειριστούν την κατάσταση όπως 
ήθελαν, με τον Καρντόσο να βγάζει τον 
Βέρντε για να βάλει τον Ολιβέιρα.
Αλλαγές έκανε και η Κραϊόβα, αλλά η 
διαφορά ποιότητας και δυναμικότητας 
ήταν φανερή, με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να 
διατηρεί τον έλεγχο του παιχνιδιού. Και 
όσο διατηρούσε τον έλεγχο, η Ενωση 
έψαχνε και το δεύτερο γκολ, το οποίο 
θα έβαζε τέλος στην υπόθεση πρόκριση 

από σήμερα (8/8). Γκολ που θα 
μπορούσε να έρθει στο 75’ 

από το γύρισμα του Παου-
λίνιο για τον Ολιβέιρα, ο 
οποίος δεν πρόλαβε να 
κάνει την προβολή από 
κοντά. Μικρό το κακό για 
τον δικέφαλο αετό, αφού 

το 0-2 ήρθε τελικά: Στο 85’ 
ο Παουλίνιο έκλεψε, ανέ-

βηκε και πάσαρε στον Λιβάια, ο 
οποίος σφράγισε μια πολύ καλή εμφά-
νιση με το 0-2, το οποίο δίνει από τώρα 
την πρόκριση στην ΑΕΚ!

Λέγκια Βαρσοβίας - Ατρόμητος 
0-0
Άντεξε! Ο Ατρόμητος, έφυγε αλώβη-
τος από την Βαρσοβία! Οι Περιστε-
ριώτες, αν και βρέθηκαν να αμύνονται 
για 90 λεπτά κατάφεραν να αντεπεξέλ-
θουν περίφημα στην πίεση της Λέγκια 
και με κορυφαίο τον Σπύρο Ρισβάνη, 
να φύγουν με το αρκετά σημαντικό 
0-0 από την Πολωνία. Όλα ανοιχτά στη 
ρεβάνς στο Περιστέρι την ερχόμενη 
Τετάρτη, με τον Ατρόμητο να έχει την 
ευκαιρία του απέναντι στους Πολω-
νούς...

Κραϊόβα - ΑΕΚ 0-2
«Καθάρισαν» αρχηγός και Λιβάια! 

Ο Μασούρας σκόραρε, ο Σα έπιασε 
πέναλτι στις καθυστερήσεις και ο 
ανώτερος Ολυμπιακός -παρότι το 
έκανε θρίλερ- έφυγε με τη νίκη από 
την Τουρκία (1-0), έχοντας τεράστιο  
προβάδισμα για την πρόκριση στα 
πλέι οφ του Champions League!

Ε
κτός έδρας νίκη, «λευκό» παθητικό. 
Έστω κι αν δεν έθελξε με την απόδο-
σή του, ο Ολυμπιακός πήρε ακριβώς 
ό,τι ζητούσε κόντρα στη Μπασάκσε-

χίρ στην Κωνσταντινούπολή, πανηγυρίζο-
ντας με το 0-1 την κατακόρυφη αύξηση των 
πιθανοτήτων του να βρεθεί στα playoffs του 
Champions League.
Ο Πέντρο Μαρτίνς δεν επεφύλασσε εκπλή-
ξεις στην αρχική σύνθεση, επιλέγοντας την 
ίδια 11αδα με τη ρεβάνς κόντρα στη Βικτό-
ρια Πλζεν, ώστε να ελέγξει τον ρυθμό και να 
επιτεθεί με τρόπο που θα «πλήγωνε» την 
ευάλωτη άμυνα των Τούρκων.
Εντούτοις αυτό δεν φάνηκε να γίνεται, τόσο 
λόγω της υστέρησης των περισσότερων 
μεσοεπιθετικών, όσο κι εξαιτίας της δυνα-
μικότητας των παικτών της Μπασάκσεχίρ, 
που κυριάρχησαν χάρη στο αδιάκοπο τρέ-
ξιμο και την ενεργητικότητά τους. Αυτή μπο-
ρεί να τους επέφερε τέσσερις κίτρινες κάρ-
τες στο πρώτο 20λεπτο, ωστόσο έβγαλε 
εκτός αγώνα νευραλγικούς για τον τρόπο 
παιχνιδιού του Ολυμπιακού παίκτες, όπως 
ο Μπουχαλάκης και ο Ποντένσε και τους 
έδωσε τη μπάλα στο μεγαλύτερο διάστημα 
του πρώτου μέρους (54%-46%).
Πάντως ως το 45’ η «ερυθρόλευκη» άμυνα 
δεν απειλήθηκε παρά ελάχιστα. Την πρώτη 
επικίνδυνη φάση μάλιστα την προκάλεσε… 
μόνη της, όταν στο 14’ ο υπερβάλλων ζήλως 
του Σα να μπλοκάρει τη μπάλα εκτός εστίας 
παραλίγο να δώσει την ευκαιρία στον Κρι-
βέλι να σκοράρει, όμως οι αμυντικοί έδιω-
ξαν προ της γραμμής.
Στο 22’ η σέντρα του καλού Τσιμίκα στο 
δεύτερο δοκάρι έφερε την κεφαλιά του 
Γκερέρο παράλληλα με την εστία, όμως ο 
Ποντένσε ήταν ένα «κλικ» πιο πίσω απ’ το 
σημείο που θα του επέτρεπε να απειλήσει. 
Η δεύτερη σημαντική φάση για τον Ολυ-
μπιακό καταγράφηκε στο 38’, όταν ο Γκι-
λιέρμε βρέθηκε αμαρκάριστος στην πλάτη 
της άμυνας των γηπεδούχων στο φάουλ του 
Βαλμπουενά, όμως το σουτ του στην κίνηση 
ήταν αρκετά άστοχο.
Το σφύριγμα για τη λήξη του πρώτου ημι-

χρόνου βρήκε τη Μπασάκσεχίρ να είναι 
καλύτερη, να υπερέχει στους αριθμούς (8-0 
κόρνερ, 5-3 τελικές), όμως να υπολείπεται 
ουσίας στο παιχνίδι της.

ΜΑΣΟΥΡΑΣ Ο «GAME-CHANGER»
Είναι άγνωστο για πόσο ακόμα θα παρέμενε 
η συγκεκριμένη εικόνα, αφού το γρήγορο 
γκολ του Μασούρα τα άλλαξε όλα! Στο 53’ ο 
Βαλμπουενά σέντραρε ποιοτικά στο δεύτερο 
δοκάρι και ο Έλληνας εξτρέμ με ωραία διαγώ-
νια κεφαλιά άνοιξε το σκορ, σκορπώντας τον 
ενθουσιασμό στην ομάδα του, που πήρε το 
προβάδισμα απέναντι σε έναν αντίπαλο που 
δεν ήταν καλύτερος στη μεγάλη «εικόνα».
Αυτή η εξέλιξη «προσγείωσε» τους Τούρ-
κους, ενώ έδωσε ώθηση σε παίκτες των 
φιλοξενούμενων χωρίς αξιοσημείωτα 
κατορθώματα στο πρώτο μέρος να «μπουν» 
στο παιχνίδι. Ποντένσε και Μασούρας έπαι-
ζαν πια σαφώς καλύτερα κι αυτό έφερε 
ισορροπία στο γήπεδο, παρότι δεν υπήρχαν 
σημαντικές φάσεις υπέρ των Πειραιωτών.
Ο Σα αντέδρασε εξαιρετικά στο 71’ στο 
δυνατό συρτό σουτ του Βίτσκα στη γωνία 
του, στην πρώτη φάση που «καρποφό-
ρησε» η πίεση της Μπασάκσεχίρ, ενώ η 
είσοδος του Καμαρά ένα λεπτό αργότερα 
δεν έδωσε την απαιτούμενη ώθηση στον 
Ολυμπιακό.

ΑΠΕΡΙΣΚΕΨΙΑ ΜΠΡΟΥΝΟ ΚΑΙ «Η-
ΡΩΑΣ» ΣΑ
Αυτή ήρθε στο 80’, όταν ο Καχβετσί πλή-
ρωσε το σκληρό παιχνίδι του με δεύτερη 
κίτρινη και αποβολή.  Αυτό φάνηκε να 
αρκεί, ώστε να «σβήσει» το παιχνίδι και όλα 
κυλούσαν ομαλά ως το 91’.
Τότε ο νεοεισελθείς Μπρούνο υπέπεσε σε… 
ερασιτεχνικό πέναλτι, υψώνοντας το χέρι σε 
σέντρα του Κλισί και στέλνοντας τον Βίτσκα 
στην άσπρη «βούλα», παγώνοντας τον Ολυ-
μπιακό. Παρ’ όλα αυτά ο Σα απέκρουσε την 
εκτέλεσή του, φέρνοντας τους συμπαίκτες 
του στην αγκαλιά του στο φινάλε, που βρήκε 
την ομάδα του να πανηγυρίζει!
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ (Οκάν Μπουρούκ): Γκιο-
νούκ, Καισαρά, Γκετζού, Βιέιρα, Κλισί, 
Βίτσκα, Τεκντεμίρ (63’ Αζουμπουίκε), Καχ-
βέτσι, Ρομπίνιο, Κριβελί, Γκουλμπράντσεν 
(69’ Ελία)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέντρο Μαρτίνς): Σα, Ελα-
μπντελαουί, Μεριά, Σεμέντο, Τσιμίκας, 
Μπουχαλάκης, Γκιλιέρμε, Ποντένσε, Βαλ-
μπουενά (73’ Καμαρά), Μασούρας (84’ 
Μπρούνο), Γκερέρο (89’ Ελ Αραμπί)

Μπασακσεχίρ - Ολυμπιακός 0-1

Αγκαλιά με την πρόκριση!
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Η διοργανώτρια αρχή αρνήθηκε την 
πρόταση για μείωση των τηλεοπτικών 
της εσόδων και κοινοποίησε ακόμη και 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη την πρόθεσή 
της να μην διεξαχθεί το πρωτάθλημα 

Μ
έχρι τέλους φαίνεται πως θα 
το «τραβήξουν» οι ομάδες της 
Super League 2, που είναι απο-
φασισμένες να μην κατέβουν 

στο πρωτάθλημα, εφόσον δεν υλοποιηθούν 
τα συμφωνηθέντα που αφορούν το τηλεοπτι-
κό τους συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν. Η 
διοργανώτρια αρχή απάντησε σήμερα εγγρά-
φως στην ΕΡΤ και απέρριψε την πρότασή της 
για μείωση του τηλεοπτικού συμβολαίου, ενώ 
το σχετικό έγγραφο όπου γίνεται λόγος για μη 
διεξαγωγή του πρωταθλήματος εφόσον τελι-
κά υπάρξει «ψαλίδισμα» στο συμβόλαιό τους, 
κοινοποιήθηκε στον πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη αλλά και τους αρμόδιους Υπουρ-
γούς (Χρήστο Σταϊκούρα, Λευτέρη Αυγενάκη). 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αξιότιμε κύριε Δρόσο,
Σε συνέχεια των αλλεπάλληλων συναντήσε-
ων-συζητήσεων που έχουν λάβει χώρα και της 
ανταλλαγείσας αλληλογραφίας μεταξύ ημών, 
επανερχόμαστε στο σοβαρότατο ζήτημα της 
υπογραφής της οριστικής Σύμβασης διάθε-
σης τηλεοπτικών δικαιωμάτων μετάδοσης των 
αγώνων των Π.Α.Ε., που θα διεξαχθούν στο 
πλαίσιο του Πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής 
Κατηγορίας ανδρών (Super League 2), που θα 
διοργανώσει η Ένωση, την αγωνιστική περί-
οδο 2019- 2020.
 Όπως σας είναι γνωστό, η ισχύς του από 
10.08.2018 προσυμφώνου’ διάθεσης τηλεο-
πτικών δικαιωμάτων που έχει συνάψει η ΕΡΤ 
Α.Ε. με τις επτά συμβληθείσες σε αυτό Π.Α.Ε., 
κατόπιν των συνεχόμενων παρατάσεών του, 
έληξε χθες, 31/07/2019, σύμφωνα με την 
τελευταία παράταση αυτού. Συνεπώς, υφίστα-
ται σπουδαίος και επιτακτικός λόγος να υλο-
ποιηθούν οι ειλημμένες αποφάσεις, οι οποίες 
ελήφθησαν από τα αρμόδια θεσμικά όργανα, 
και οι οποίες ασφαλώς εξακολουθούν να είναι 
δεσμευτικές για την ΕΡΤ Α.Ε. και την Ένωσή 
μας. Εξάλλου, κατόπιν της από 05/07/2019 
συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου - στην 
οποία συμμετείχατε - και των δεσμεύσεων 
που ελήφθησαν σε αυτήν, το Δ.Σ. της ΕΡΤ 
όφειλε και οφείλει να συνεδριάσει έγκαιρα, 
μετά τις εκλογές, και ενόψει της έναρξης του 
Πρωταθλήματος, να προχωρήσει τις σχετικές 
διαδικασίες για τη σύναψη της Σύμβασης.

 Επιπλέον, από την μέχρι σήμερα επικοινω-
νία μας, είναι σαφές ότι η Ένωση ανταπο-
κρίθηκε σε όλες τις υποδείξεις σας και ενήρ-
γησε όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες 
για την υπογραφή της Σύμβασης, αποστέλ-
λοντάς σας όλα τα αιτηθέντα νομιμοποιητικά 
έγγραφα και το προσχέδιο της Σύμβασης, κατά 
τα συμπεφωνημένα. Στο πλαίσιο της επικοινω-
νίας αυτής, μας κατέστη βέβαιο ότι επίκειται η 
άμεση υπογραφή της Σύμβασης, καθώς ουδέ-
ποτε διατυπώθηκε από εσάς ή άλλο αρμόδιο 
όργανο κάποια επιφύλαξη για αυτή. Αντιθέ-
τως, υπήρξε συντονισμένη προσπάθεια και 
συνεργασία για την άμεση ολοκλήρωσή της. 
Ωστόσο, ενώ αναμέναμε να μας καλέσατε για 
την ολοκλήρωση της υπογραφής της σύμ-
βασης, στη συνάντηση που έλαβε χώρα στα 
γραφεία σας, προς δυσάρεστη έκπληξή μας, 
μας ζητήσατε να αποδεχτούμε μειώσεις των 
ποσών για τα οποία είχατε δεσμευτεί, μειώ-
σεις οι οποίες μας βρίσκουν απολύτως αντί-
θετους και σας δηλώνουμε απερίφραστα ότι 
δεν προτιθέμεθα να δεχτούμε οποιαδήποτε 
μείωση.
Ως Διοργανώτρια Αρχή του Πρωταθλήματος 
Α2 Εθνικής Κατηγορίας (Super League 2) είναι 
απολύτως αναγκαίο να σας επισημάνουμε, ότι 
από την έστω και μικρή καθυστέρηση στην 
υπογραφή της Σύμβασης με βάση τις αρχικές 
δεσμεύσεις ως προς το οικονομικό αντικεί-
μενο αυτής, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αδυ-
ναμίας διεξαγωγής του Πρωταθλήματος την 
τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2019-2020, 
ενώ οι ομάδες που συμμετέχουν σε αυτό, θα 
βρεθούν αντιμέτωπες με τεράστια οικονομική 
ζημία.
 Η καθυστέρηση υπογραφής της Σύμβασης 
με βάσει τα συμπεφωνημένα, βλάπτει καί-
ρια τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά και τον 
προγραμματισμό των ομάδων, καθώς λόγω 
της απόλυτης αδυναμίας εξεύρεσης των ανα-
γκαίων πόρων, δεν θα μπορέσουν να ολοκλη-
ρώσουν τις απαραίτητες μεταγραφές ποδο-
σφαιριστών, αλλά και να ανταποκριθούν στις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις από τα υφι-
στάμενα συμβόλαια με τους ποδοσφαιριστές 
τους. Επίσης, είναι δεδομένο ότι κινδυνεύουν 
να βρεθούν σε απόλυτη αδυναμία να αντα-
ποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς το 
Δημόσιο και δη τις ρυθμίσεις τους στην Εφο-
ρία και τον ΕΦΚΑ. Είναι επίσης αντιληπτό, ότι 
οι δυσμενείς συνέπειες επεκτείνονται σε πλή-
θος ανθρώπων που εργάζονται στις εν λόγω 
ομάδες και τις οικογένειές τους.
Εφιστούμε εκ νέου την προσοχή σας στα 
ανωτέρω αναφερόμενα ζητήματα, και σας 

καλούμε να προβείτε το συντομότερο σε 
πρόσκλησή μας για την υπογραφή του ορι-
στικού κειμένου της Σύμβασης, σύμφωνα με 
τα συμπεφωνημένα (ήτοι, καταβολή ποσού 
1.500.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. σε έκαστη 
εκ των τριών ομάδων: ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡ-
ΝΗΣ, ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ και ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙ-
ΑΚΟΣ και ποσού 850.000,00 ευρώ πλέον 
Φ.Π.Α. σε έκαστη εκ των λοιπών εννέα ομά-
δων που θα συμμετέχουν στη SUPER LEAGUE 
2). Σε διαφορετική περίπτωση, οι ομάδες της 
Super League 2, στο σύνολό τους, δηλώνουν 
πλέον απερίφραστα και με σαφή τρόπο ότι, 
η διεξαγωγή του πρωταθλήματος καθίσταται 
πλέον ανέφικτη, γεγονός για το οποίο φέρετε 
την αποκλειστική ευθύνη.

ΠΑΣ Γιάννινα: Ανακοίνωσε Πίτου 
Γκαρσία
Σε ακόμη μία ελληνική ομάδα θα παίξει ο 
Πίτου Γκαρσία. Ο έμπειρος μέσος που πέρσι 
ήταν στον Βόλο και στο παρελθόν έχει παίξει, 
μεταξύ άλλων, σε Ατρόμητο και Αρη, συμφώ-
νησε με τον ΠΑΣ Γιάννινα και την επόμενη σεζόν 
θα φορά τη φανέλα του «Αγιαξ της Ηπείρου». 
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
H Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 ανακοινώνει 
την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιρι-
στή Miguel Sebastian «Pitu» Garcia (Μιγκέλ 
Σεμπαστιάν «Πίτου» Γκαρσία).
 Ο Sebastian, γεννημένος 27 Ιανουαρίου 
1984, είναι Αργεντίνος ποδοσφαιριστής, ο 
οποίος αγωνίζεται στον χώρο του κέντρου, ως 
οργανωτικός ή επιτελικός μέσος. Ξεκίνησε την 
καριέρα του στην ομάδα της Ουνιόν ντε Σάντα 

Φε. Εκεί έπαιξε για δύο σεζόν, το 2004 και το 
2005. Μετέπειτα το 2006, δόθηκε δανεικός 
στην Παλεστίνο.
 Η καριέρα του στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2007, 
όταν και τον απέκτησε δανεικό για δύο σεζόν ο 
Ηρακλής. Στη συνέχεια τον απέκτησε ο Άρης, 
ενώ λίγο μετά επέστρεψε στον Ηρακλή και 
ακολούθησε ο Ατρόμητος Αθηνών όπου και 
παρέμεινε έως το 2016. Συνέχισε στην κορεά-
τικη Σεονγκνάμ, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα 
και τον Άρη από τον Ιανουάριο του 2017 έως 
τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου. Στις τελευταίες 
δύο σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα του 
Ν.Π.Σ. Βόλου.
 Ο ποδοσφαιριστής ολοκλήρωσε σήμερα τις 
διαδικασίες υπογραφής στον Π.Α.Σ. ΓΙΑΝ-
ΝΙΝΑ και από το απόγευμα θα ενσωματωθεί 
στις προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
δήλωσε στο pasgiannina.gr: «Είμαι χρόνια 
στην Ελλάδα και την ομάδα του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝ-
ΝΙΝΑ την ξέρω καλά και έχω απεριόριστο 
σεβασμό στην ιστορία του συλλόγου. Είμαι 
χαρούμενος και περήφανος που μου προ-
σφέρει μία τέτοια όμορφη ευκαιρία με στό-
χους και όνειρα μία ομάδα σαν τον Π.Α.Σ.. Θα 
δώσω τον καλύτερο μου εαυτό και μέσα από 
τη δουλειά μας και τη στήριξη του κόσμου, 
θα πετύχουμε όλοι μαζί, το στόχο μας για να 
ξαναβάλουμε την ομάδα εκεί που ανήκει, 
στην 1η κατηγορία, γιατί κακώς είναι εκεί που 
είναι αυτή τη στιγμή. Έμαθα για την ιστορία 
που έχουν αφήσει οι Αργεντίνοι στην ομάδα 
και ανυπομονώ να βρεθώ στο Ζωσιμάδες ως 
Ποδοσφαιριστής του ΠΑΣ..»

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ SUPERLEAGUE 2
Super League 2: Επίσημο «όχι» στην ΕΡΤ 
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αθλητικά

Μ
εγάλη διπλή επιτυχία για 
την Εθνική Ομάδα Καλα-
θοσφαίρισης με Αμαξί-
διο, η οποία κατέκτησε το 

χρυσό μετάλλιο στη Γ’ Κατηγορία του 
EuroBasket και εξασφάλισε την άνοδό της 
στη Β’ Κατηγορία.
Οι «χρυσοί» αθλητές της Ομοσπονδίας 
Σωματείων Καλαθοσφαιριστών με Αμα-
ξίδιο (ΟΣΕΚΑ), έχοντας στο πλευρό τους 
τον ΟΠΑΠ, επικράτησαν των Σέρβων με 
54-44 στον μεγάλο τελικό του 9ου Ευρω-
παϊκού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρι-
σης με Αμαξίδιο, που πραγματοποιήθηκε 
στη Σόφια και ανέβηκαν στην κορυφή 
της Ευρώπης. Πρόκειται για τη μεγαλύ-
τερη μέχρι σήμερα επιτυχία της ελλη-
νικής ομάδας, την οποία υποστηρίζει ο 
ΟΠΑΠ από το 2017, ως Μέγας Χορηγός 

της ΟΣΕΚΑ.
Οι πρώτοι πανηγυρισμοί για την ελληνική 
ομάδα ξεκίνησαν την περασμένη Παρα-
σκευή, όταν νίκησε την αήττητη – μέχρι 
εκείνη τη στιγμή – Πορτογαλία και μαζί 
με το εισιτήριό της για τον μεγάλο τελικό, 
εξασφάλισε την άνοδό της στην Β’ Κατη-
γορία. Η μία επιτυχία διαδέχθηκε την 
άλλη και έτσι πλέον ανήκει στην ελίτ του 
ευρωπαϊκού μπάσκετ με αμαξίδιο.
Στη «χρυσή» ομάδα συμμετέχουν οι 
Χρήστος Μαρτσάκης, Γιώργος Μακρής, 
Μανώλης Στυλιανάκης, Έριοτ Ράσα, Γιάν-
νης Χαλδαίος, Παναγιώτης Κοντογιάν-
νης, Γιώργος Τσαουσίδης, Περικλής Τσα-
πανίδης, Γιώργος Παπαδόπουλος, Σταύ-
ρος Δίτσης, Παναγιώτης Φιλίππου, Ατνάν 
Χαμάντι και ο ομοσπονδιακός προπονη-
τής Καμουράν Οζντεμίρ.

«Χρυσή» η Εθνική Ομάδα 
Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο

Κορυφαίοι Βαζαίος, Γκολομέεβ 
και Δράκου

Με πρωταγωνιστές τον Ανδρέα Βαζαίο, 
τον Κριστιάν Γκολομέεβ, τη Νόρα Δράκου 
και την Κέλυ Αραούζου ολοκληρώθηκε 
το 88ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
κολύμβησης

Ο 
Ανδρέας Βαζαίος που έπιασε το όριο 
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στα 
200μ μικτή στα πρωινά προκριματι-
κά το απόγευμα κέρδισε το χρυσό με-

τάλλιο «κατεβάζοντας» και άλλο τον χρόνο του 
(1.58.27).  Ο Βαζαίος, στο αγώνισμα, έπιασε τον 
Γιάννη Κοκκώδη στην κορυφή (6 νίκες), ενώ στο 
σύνολο έφτασε τις 14 πανελλήνιες νίκες.
O Κριστιάν Γκολομέεβ μετά από τα 50μ ελεύ-
θερο κέρδισε το χρυσό και στα 100μ ελεύθερο 
με 48.80 που είναι και το 17ο του!  Ο ασημένιος 
Παγκόσμιος πρωταθλητής των 50μ έφτασε μια 
ανάσα από το πανελλήνιο ρεκόρ του (48.68, 

2016). Δεύτερος ήταν ο Γιάννης Γεωργαράκης ο 
οποίος πήγε πριν από λίγες ημέρες στο 1ο του 
Παγκόσμιο και έδειξε πάλι ότι το μέλλον του ανή-
κει.  Τερμάτισε σε 49.50 και «κατέβηκε» για πρώτη 
φορά τα 50’’.
Στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών η Νόρα 
Δράκου ήταν η νικήτρια με 55.85 και έτσι η κολυμ-
βήτρια του Παναθηναϊκού έφτασε τα 3 χρυσά 
μετάλλια στη φετινή διοργάνωση.  
Η Κέλυ Αραούζου μπορεί να ήταν 2η στα 800μ 
ελεύθερο αλλά πήρε το χρυσό στα 1500μ με 
16.59.98.  Στα 800μ ελεύθερο ανδρών ο Θανάσης 
Κυνηγάκης ήταν 1ος με 7.58.23, κάτι λιγότερο από 
3 δεύτερα από το πανελλήνιο ρεκόρ (7.55.67) του 
Σπύρου Γιαννιώτη. 
Η Νικόλ Παυλοπούλου κέρδισε το χρυσό μετάλ-
λιο στα 200μ μικτή ατομική με 2.17.16 σχεδόν ένα 
δευτερόλεπτο πίσω από το δικό της πανελλήνιο 
ρεκόρ (2.16.22).

Ε
πτά μετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα 
στο Ευρωπαϊκό πανεπιστημι-
ακό πρωτάθλημα για μαχητικές 
τέχνες που φιλοξενήθηκε στο 

Ζάγκρεμπ. Το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών είχε τρία χρυσά 
και ισάριθμα χάλκινα, ενώ ένα χάλκινο 
πήρε και το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθη-
νών.
Τα χρυσά μετάλλια για λογαριασμό του 
ΕΚΠΑ κέρδισαν ο Χρήστος Στέφανος 
Ξένος στο καράτε κατηγορίας -60 κιλών, 
ο Πρόδρομος Παπαδόπουλος στο κικ 
μπόξινγκ κατηγορίας -84κ. αλλά και η 
Μαριέττα Γαλανομάτη επίσης στο κιμ 

μπόξινγκ κατηγορίας -55 κιλά. Οι Ανα-
στάσιος Κοροβέσης (-67κ. κικ μπόξινγκ), 
Ουρανία-Αριέττα Τσαούση (-65κ. κικ 
μπόξινγκ) και Τζωρτζίνα Ξένου (καράτε 
- κάτα γυναικών) συμπληρωσαν τη συλ-
λογή μεταλλίων για το ΕΚΠΑ.
Ο Γεώργιος Μαβραειδής που είναι φοι-
τητής στο Πάντειο ήταν 3ος στα -63 κιλά 
του κικ μπόξινγκ.
Εντωμεταξύ, το ασημένιο μετάλλιο στο 
«Pytlasinki memorial» που διεξάγεται 
στην Πολωνία κατέκτησε ο Λαοκράτης 
Κεσίδης. Ο Ελληνας πρωταθλητής αγωνί-
στηκε στα 97κ. της ελληνορωμαϊκής και 
είχε εξαιρετική παρουσία.

Οι Έλληνες φοιτητές θριάμβευσαν στο 
ευρωπαϊκό πρωτάθλημα!Πρώτος στην παγκόσμια 

κατάταξη στο σκρατς ο Βολικάκης

Σ
την 1η θέση της παγκόσμιας κατάταξης 
στο αγώνισμα του σκρατς είναι ο Χρή-
στος Βολικάκης. 
Όπως ανακοίνωσε η παγκόσμια ομο-

σπονδία ποδηλασίας ο Έλληνας πρωταθλητής 
είναι 1ος με 2692,5 πόντους! 
Ο Βολικάκης είναι και 2ος στην παγκόσμια 
κατάταξη στο όμνιουμ! 
Με τις εμφανίσεις του μέσα στο 2019 σε 
Παγκόσμια Κύπελλα αλλά και στους Ευρωπα-
ϊκούς Αγώνες έδειξε πως είναι σε εξαιρετική 
κατάσταση και είναι από τους αθλητές που θα 
μας φέρουν μετάλλιο από το Τόκιο το 2020.

«Χρυσός» στο Ευρωπαϊκό Εφή-
βων-Νεανίδων ο Λιβανός
Ακόμη μια μεγάλη επιτυχία πανηγύρισε η 
ελληνική ποδηλασία, στο πρόσωπο του Κων-
σταντίνου Λιβανού. Ο νεαρός Έλληνας πρωτα-
θλητής πρώτευσε στα 1.000 μέτρα στο Ευρω-
παϊκό πρωτάθλημα ποδηλασίας πίστας Εφή-
βων - Νεανίδων, που διεξάγεται από χθες στο 
Βέλγιο (Γάνδη).
Ο Λιβανός σημείωσε επίδοση 1:01.825, ακο-
λουθούμενος από τον Ολλανδό Νταν Κουλ 
(1:01.827) και τον Ιταλό Ματέο Μπιάνκι 
(1:02.710).
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αθλητικά

Συνεχίζει την ενίσχυσή του ο 
Ατρόμητος Παλαμά.

Ο
ι «Πράσινοι» συμφώνησαν με τον 
Χρήστο Τλούπα, ο οποίος μάλιστα 
παρέστη στη χθεσινή (5/8) «πρώ-
τη» της νέας του ομάδας.

Ο Τλούπας είναι 29 ετών και αγωνίζεται ως 
αμυντικός. Τη σεζόν 2011-12 κατέγραψε 4 
συμμετοχές στη Football League με τη φανέλα 
του Εθνικού Αστέρα, ενώ μία χρονιά νωρί-
τερα φόρεσε τη φανέλα του Απεραντιακού.
Επιπλέον ο Λεωνίδας Κούτσικος θα συνεχίσει 
την καριέρα του στη Γ’ Εθνική, συμφωνώντας 
με τον Ατρόμητο Παλαμά.
Ο 24χρονος τερματοφύλακας αγωνίστηκε σε 
6 ματς της Αναγέννησης στο α’ μισό της περυ-
σινής σεζόν, στον 4ο Όμιλο της Γ’ Εθνικής και 
συνέχισε στον ίδιο Όμιλο με τη φανέλα του 
Γ.Σ. Αλμυρού.
Η ομάδα του Τάκη Παραφέστα συμφώνησε 
ακόμα με τους Άκη Σακελλαρίου, Παναγιώτη 
Πάτρα, ποδοσφαιριστές από την ευρύτερη 
περιοχή της Καρδίτσας που έχουν τα φόντα 
να αντεπεξέλθουν στο επίπεδο της Γ’ Εθνικής.
Τέλος, μετά από μία διετία στον Απόλλωνα 
Μακρυχωρίου, ο Τάσος Κατσιγιάννης θα 
αγωνίζεται με τη φανέλα του Ατρόμητου 
Παλαμά.
Πέρυσι, ο 23χρονος πλάγιος χαφ είχε αξιό-
λογη παρουσία στην ομάδα του Μακρυχω-
ρίου στον 4ο Όμιλο της Γ’ Εθνικής σκοράρο-
ντας 2 φορές.

Επιστροφή Πιθαρούλη στον Άγιο 
Νικόλαο!
Ο 29χρονος αμυντικός, Γιώργος Πιθαρούλης 
επιστρέφει στην ομάδα που έκανε τα πρώτα 
του ποδοσφαιρικά βήματα!
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ο Γιώργος Πιθαρούλης επέστρεψε σπίτι του!
Με μεγάλη χαρά είμαστε στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσουμε την επιστροφή του 
Γιώργου Πιθαρούλη στην ομάδα μας, έπειτα 
από δύο σεζόν στον ΟΦΙ.
Έχοντας πάντοτε κύριο μέλημα στο σχεδια-
σμό και τις κινήσεις, το έμψυχο δυναμικό μας 
να στελεχωθεί από όσο το δυνατόν περισσό-
τερα ντόπια παιδιά ενισχύοντας το Αγιονικο-
λιώτικο στοιχείο, ο Πιθαρούλης δεν θα μπο-
ρούσε να μην είναι μέλος αυτής της ομάδας.
Θυμίζουμε ότι 29χρονος αμυντικός φεύγο-
ντας για πρώτη φορά από τον Άγιο Νικόλαο 
για το Ηράκλειο και τα τμήματα υποδομής 
του ΟΦΗ έπειτα από τη συμμετοχή του στο 

περιφερειακό πρωτάθλημα με τον ΑΟ Κρι-
τσάς, γρήγορα κατάφερε να ξεχωρίσει και να 
προωθηθεί στη μεγάλη ομάδα έχοντας συμ-
μετοχές στη Super League, στην οποία πήρε 
μέρος και με τον Πανθρακικό, αγωνιζόμε-
νος στη συνέχεια στις εθνικές κατηγορίες με 
Χερσόνησσο (Γ’ εθνική), Παναχαϊκή (Football 
Legue), ΑΟ Χανιά (Football League), Επισκοπή 
(Football League) και ΟΦΗ (Γ’ εθνική), έχοντας 
και ένα μικρό πέρασμα και από την ολλαν-
δική Χέλμοντ, είχε επιστρέψει στην ομάδα 
μας τον χειμώνα του 2016 και έπειτα από μιά-
μιση σεζόν το καλοκαίρι του 2017 μετακινή-
θηκε στον ΟΦΙ (Γ’ εθνική), από τον οποίο και 
επιστρέφει.
Τον υποδεχόμαστε και πάλι στην οικογένεια 
του ΑΟΑΝ και ευχόμαστε μια επιτυχημένη 
σεζόν χωρίς τραυματισμούς.

Επένδυση με Κυριάκου στον Παλ-
ληνιακό
Μια ακόμη μεταγραφή νεαρού ποδο-
σφαιριστή ολοκλήρωσε η ομάδα 
της Παλλήνης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Μια ακόμη μεταγραφή ολο-
κλήρωσε σήμερα η ομάδα 
μας. Ο Νίκος Κυριάκου ήρθε 
σε συμφωνία σήμερα με τη 
διοίκηση του Παλληνιακού και 
θα φοράει τα κιτρινόμαυρα. Αν μη 
τι άλλο πρόκειται για μια σημαντική 
επένδυση τόσο για το μέλλον, όσο και για το 
παρόν, αφού πρόκειται για έναν εξαιρετικά 
ταλαντούχο ποδοσφαιριστή.
Ο Κυριάκου αγωνίζεται ως αμυντικό χαφ. 
Μέχρι πέρυσι άνηκε στον Αήττητο Σπάτων 
και αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Β’ Εθνι-
κής με την Κ19, ενώ παλιότερα είχε συμμετο-
χές στην Α’ ΕΠΣΑΝΑ με την ανδρική ομάδα. 
Επίσης στο παρελθόν είχε περάσει και από τη 
Μαρκό σε επίπεδο παίδων.
Μετά τη συμφωνία με την ομάδα μας ο Νίκος 
δήλωσε: «Είμαι χαρούμενος που θα φορέσω 
τη φανέλα του Παλληνιακού. Θέλω να 
ευχηθώ σε όλους καλή σεζόν με υγεία. Από τη 
μεριά μου θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό 
για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους 
στόχους της».

Επιστροφή Καλτσά στην Καλλιθέα
Η Καλλιθέα ανακοίνωσε την επιστροφή του 
Νίκου Καλτσά, μετά από έξι χρόνια στην αθη-
ναϊκή ομάδα!
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Καλλιθέα ανακοινώνει την έναρξη της 

συνεργασίας της με τον Νίκο Καλτσά, ο 
οποίος είναι 30ετών και αγωνίζεται ως 
κεντρικός μέσος και αμυντικό χαφ.
Ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα 
υποδομής της ΑΕΚ, όπου και έγινε για πρώτη 
φορά επαγγελματίας και στη συνέχεια αγωνί-
στηκε σε Αναγέννηση Καρδίτσας, Αχαρναϊκό, 
ΑΟ Χαϊδαρίου, Πανιώνιο, Καλλονή, Λεβαδει-
ακό, Ηρακλή και Αήττητο Σπάτων. Ο Καλτσάς 
είναι παλιός γνώριμος του συλλόγου, καθώς 
είχε αγωνιστεί με τα χρώματα της Καλλιθέας 
για τρεις συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδους 
από το 2010 έως το 2013. Διαθέτει μεγάλη 
εμπειρία από τις επαγγελματικές κατηγο-
ρίες και έχει καταγράψει 244 συμμετοχές σε 
Super League, Football League και Κύπελλο 
Ελλάδας.
Η Διοίκηση της Καλλιθέας τον καλωσορίζει 
στο σύλλογο, του εύχεται υγεία και επιτυ-
χίες !!!
Σε πολύ καλούς ρυθμούς κινείται η διάθεση 
των εισιτηρίων διαρκείας, με τον στόχο της 
Διοίκησης για διάθεση 500 διαρκείας, να 
φαίνεται απόλυτα εφικτός. Υπενθυμίζουμε, 
ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμη-
θευτούν εισιτήρια διαρκείας από το Δημο-
τικό Στάδιο Καλλιθέας τα πρωινά 11:00 – 
14:00, από τα κεντρικά γραφεία του συλλό-
γου Πεισιστράτους 5-7 (τηλ2109414704) τα 
απογεύματα 19:00 – 21:00 και από το all day 
café-bar Street 211 στην Καλλιθέα.

Προσθήκη στον «άσο» για Διαγό-
ρα Στεφανοβικείου
Ο σύλλογος της Μαγνησίας ανακοίνωσε την 
απόκτηση του 34χρονου τερματοφύλακα, 
Αργύρη Κουτσιρίμπα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η διοίκηση του ΔΙΑΓΟΡΑ ανακοινώ-
νει ότι ο έμπειρος 34χρονος τερ-

ματοφύλακας Αργύρης Κου-
τσιρίμπας είναι και επίσημα 
πλέον, παίκτης της ομάδας 
μας. 
Ο Αργύρης που συμμετέχει 
ήδη στην προετοιμασία της 

ομάδας, είναι εγνωσμένης αξίας 
ποδοσφαιριστής, και στο παρελ-

θόν έχει αγωνισθεί σε πολλές ομά-
δες της Γ΄Εθνικής κατηγορίας εντός και εκτός 
νομού. Η σεζόν που τελείωσε τον βρήκε κάτω 
από τα δοκάρια του Θησέα Αγριάς.
Τον καλωσορίζουμε στο Σύλλογό μας. 

Πέντε «χτυπήματα» ο Ακράτητος
Ο Ακράτητος ενισχύθηκε με πέντε παίκτες εν 
όψει της σεζόν.
Αναλυτικά οι πέντε μεταγραφές:
ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΑΞΑΝΙΔΗΣ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΤΟ 
2000. ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΣΑΝ 
ΣΕΝΤΕΡ ΦΟΡ.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΕΠΕΛΕΣ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΤΟ 1999 Ο 
ΟΠΟΙΟΣ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΣΑΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΑΦ 
ΚΑΙ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ U20 ΤΟΥ ΑΠΟΛ-
ΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ.
ΔΙΟΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΤΟ 
1999 ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ U20 ΤΟΥ 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΓΩΝΙΖΕ-
ΤΑΙ ΣΑΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΠΑΚ.
MOHAMED MOHAMED ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΤΟ 
2000 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ U20 
ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ 

ΣΑΝ ΕΞΤΡΕΜ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΤΟ 
1999 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ U20 
ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ 
ΣΑΝ ΕΞΤΡΕΜ.

«Κάτοικος» Αρκαδίας ο Γιουκού-
δης!
Ο Παναρκαδικός ανακοίνωσε την απόκτηση 
του 21χρονου επιθετικού Δημήτρη Γιου-
κούδη.
Η ανακοίνωση του συλλόγου της Τρίπολης:
Η διοίκηση του ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΑΟ ΤΡΙΠΟ-
ΛΗΣ ανακοινώνει την μεταγραφή του ποδο-
σφαιριστή Δημήτρη Γιουκούδη.
Ο Δημήτρης αγωνίζεται ως κεντρικός επιθε-
τικός και μετά την περσινή σεζόν όπου αγω-
νίστηκε στην ομάδα του Ο.Φ.Ιεραπετρας στο 
Πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας, επι-
στρέφει στην ομάδα μας με την φανέλα της 
οποίας αγωνίστηκε τις σεζόν 2016-2017 και 
2017-2018.
Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη στην οικογέ-
νεια του ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ και του ευχόμαστε 
υγεία και εκπλήρωση όλων των στόχων του.

Πήρε Τζαμπέγια ο Απόλλων Παρα-
λιμνίου
Στον Απόλλωνα Παραλιμνίου ο Έργκι Τζα-
μπέγια.
Η ανακοίνωση:
Ο Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ανακοι-
νώνει την έναρξη συνεργασίας του, με τον 
μεσοαμυντικό Εργκι ( Φίλιππος) Τζαμπέγια. 
Ο Έργκι είναι γεννημένος στις 05/11/1996 και 
την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο αγω-
νίστηκε στην ομάδα του Νέστου Χρυσούπο-
λης. Φίλιππε καλωσόρισες στον Απόλλωνα 
Παραλιμνίου και σου ευχόμαστε υγεία και 
πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας.

Στα Τρίκαλα ο Άλεξιτς
Ο ΑΟ Τρίκαλα ανακοίνωσε την απόκτηση του 
Μπόγιαν Άλεξιτς.
Η ανακοίνωση:
“Η ΠΑΕ ΑΟ Τρίκαλα ανακοινώνει την από-
κτηση του ποδοσφαιριστή, Bojan Aleksic. Ο 
28χρονος επιθετικός έχει αγωνιστεί στην ΑΕ 
Καραϊσκάκης, OFK Beograd, Mladost Apatin, 
Vozdovac, Francavilla και Taranto. Τον καλω-
σορίζουμε στην ομάδα μας και του ευχόμα-
στε υγεία και πολλές επιτυχίες“

Κυπριακή ενίσχυση για Πανσερρα-
ϊκό
Την απόκτηση του Μιχάλη Πεκρή ανακοί-
νωσε ο Πανσερραϊκός.
Η ανακοίνωση:
Η Διοίκηση του ποδοσφαιρικού τμήματος 
ΜΓΣ Πανσερραϊκός, ανακοινώνει την έναρξη 
της συνεργασίας της, με τον ποδοσφαιριστή 
Μιχάλη Πεκρή και του εύχεται καλή επιτυχία 
στη νέα του σταδιοδρομία μακριά από την 
Μεγαλόνησο!
Ο Μιχάλης Πεκρής, γεννήθηκε σ τ ις 
18/6/1999 και κατάγεται από την Πάφο της 
Κύπρου. Ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στις 
Ακαδημίες της Πάφος FC, όπου αγωνίστηκε 
επαγγελματικά στην Β΄ Εθνική. Πέρυσι αγω-
νίστηκε με την φανέλα του Ακρίτα Χλώρακα 
και είναι διεθνής στα μικρά ηλικιακά κλιμάκια 
της Εθνικής Κύπρου. Αγωνίζεται στην μεσαία 
γραμμή.

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Μεταγραφική αντεπίθεση για Ατρόμητο Παλαμά
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Η ομάδα των Ζέκα και 
Παπαγιαννόπουλου που 
αγωνίστηκαν βασικοί έμεινε όρθια 
στο Ράικο Μίτιτς απέναντι στον 
Ερυθρό Αστέρα με 1-1. Ίδιο σκορ 
απέσπασε και η Φερεντσεβάρος 
μέσα στο Ζάγκρεμπ.

Μ
ε τον Ζέκα και τον Παπα-
γ ιαννόπουλο να παίζουν 
βασικοί σε όλο το ματς η 
Κοπεγχάγη παρά το γεγο-

νός πως έμεινε πίσω στο σκορ, από το 
γκολ του Πάβκοβ στο 44’, πήρε 
την ισοπαλία στο Βελιγράδι με 
1-1 και έχει μικρό προβάδι-
σμα για την πρόκριση στα 
play-of f του Champions 
League.
Eλαφρύ προβάδισμα γ ια 
την πρόκριση πήρε η Μπριζ 
που επικράτησε 1-0 της Ντι-
ναμό Κιέβου με την εύσ τοχη 
εκτέλεση του Βανάκεν στο 37ο λεπτό. 
Ισόπαλο 1-1 πήρε και η Φερεντσβάρος 
που βρέθηκε πίσω από νωρίς με το γκολ 
του Όλμο στο 7’, αλλά έφερε το παιχνίδι 
στα ίσια με τον Ζίγκερ στο 59’ για να 
αποσπάσει το 1-1.

Προβάδισμα για Λίνφιλντ
Σε περίπτωση που το ΑΠΟΕΛ αποκλει-
στεί από την Καραμπάχ, τότε θα αντιμε-
τωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σου-
τιέσκα-Λίνφιλντ στα πλέι οφ του Γιου-
ρόπα Λιγκ.
Αποτέλεσμα έκπληξη στον πρώτο αγώνα 
των δύο ομάδων στο Μαυροβούνιο, 
αφού η ομάδα από τη Βόρειο Ιρλανδία 
νίκησε με 2-1, μολονότι βρέθηκε πίσω 
στο σκορ από το 11΄ (Kojasevic).
Η Λίνφιλντ αρχικά έφερε το ματς στα ίσα 
στο 38΄ με τον  Millar και στο 65΄ ο ίδιος 
παίκτης διαμόρωσε το τελικό 1-2!

Προβάδισμα για Ρόζενμποργκ
Θέση για τα play offs του Champions 
League έκλε ισε ουσ ιασ τ ικά από το 
πρώτο κιόλας ματς η Ρόζενμπορκ. Η 
ομάδα της Νορβηγίας επιβλήθηκε με 3-1 
στην Σλοβενία της Μάριμπορ και μόνο 
εάν «αυτοκτονήσει» στη ρεβάνς που θα 
γίνει στο Όσλο θα χάσει το εισιτήριο για 

την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ο 
Σόντερλουντ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνι-
στής των νικητών, καθώς πέτυχε δύο τέρ-
ματα στο 50΄ και 64΄.
Η έκπληξη της βραδιάς έγινε στο Σεντ 
Γιάκομπ-Παρκ, όπου η αυστριακή Λιντζ 
επικράτησε με 2-1 της Βασιλείας και έχει 
το «πάνω χέρι» για να συνεχίσει σ το 
Champions League. Τη ζημιά στους Ελβε-
τούς έκαναν οι Τράουνερ (50΄) και Κλά-
ους (82΄).
Η Σέλτικ αν και βρέθηκε νωρίς πίσω στο 
σκορ από την Κλουζ (28΄ Ροντόν) κατά-

φερε πριν τη λήξη του ημιχρόνου να 
ισοφαρίσει τους Ρουμάνους (37΄ 

Φόρεστ) και, πλέον, κρατά την 
κατάσ ταση σ τα χέρια της 
ενόψει της ρεβάνς που θα 
γίνει στην Γλασκώβη.

Εύκολα τα φαβορί 
στο Europa League

Χωρίς έκπληξη ολοκληρώ-
θηκαν τα πρώτα παιχνίδια του 

3ου προκριματικού γύρου του Europa 
League. Περιμένει Ατρόμητο η Ρέιντζερς, 
όλα ανοιχτά για τον αντίπαλο της ΑΕΚ.
Κανένα πρόβλημα δεν αντιμετώπισαν τα 
φαβορί στα πρώτα ματς για τον 3ο προ-
κριματικό γύρο, με τα πάντα πλέον να 
είναι έτοιμα για το μεγάλο ματς των play 
off: Τορίνο εναντίον Γουλβς. Οι Ιταλοί 
διέλυσαν με 5-0 τη Σαχτιόρ Σόλιγκορσκ, 
οι Αγγλοι πέρασαν με 4-0 από την έδρα 
της Πιούνικ και τώρα περιμένουν (Τορίνο 
και Γουλβς) να περάσουν οι μέρες για να 
έρθει η ώρα της αναμέτρησης τους.
Να περάσουν οι μέρες περιμένει και 
η Ρέιντζερς, η οποία νίκησε με 4-2 τη 
Μίντιλαντ εκτός έδρας και αναμένει τη 
ρεβάνς του Ατρόμητου με την Λέγκια 
για να δει ποιον θα αντιμετωπίσει, ενώ 
η ΑΕΚ δεν ξέρει ακόμη ποιος θα είναι ο 
επόμενος αντίπαλος της. Γιατί; Επειδή το 
Σπάρτα Πράγας-Τραμπζονσπόρ έληξε 2-2 
και όλα θα κριθούν στη ρεβάνς, με τους 
Τούρκους να έχουν ελαφρύ προβάδισμα. 
Οσο για το ζευγάρι από όπου θα προ-
κύψει ο επόμενος αντίπαλος του Αρη, 
η Παρτιζάν Βελιγραδίου επικράτησε με 
3-1 της Μαλάτιασπορ, αλλά το πρόβλημα 
είναι ότι πολύ δύσκολα θα βρίσκονται 
στον επόμενο γύρο οι Θεσσαλονικείς 
μετά το 3-0 από τη Μόλντε...

αθλητικά

Όρθια στο Βελιγράδι η 
Κοπεγχάγη

Η 
Πόρτο νίκησε 1-0 την Κράσνο-
νταρ εκτός έδρας με τον Σέρχιο 
Ολιβέιρα να σκοράρει με φάουλ 
στο 90’ της αναμέτρησης. Με 

το ένα πόδι στην επόμενη φάση η Ρόζεν-
μποργκ, γκέλα για Βασιλεία.
Η Πόρτο νίκησε με 1-0 την Κράσνονταρ 
εκτός έδρας και έκανε καθοριστικό βήμα 
πρόκρισης στα play offs του Champions 
League όπου μπορεί να βρει απέναντι της 
τον Ολυμπιακό, αν οι ερυθρόλευκοι προ-
κριθούν επί της Μπασακσεχίρ. Η νίκη των 
“Δράκων” μάλιστα ήρθε στο 90’ της ανα-
μέτρησης μετά από γκολ του πρώην μέσου 
του ΠΑΟΚ, Σέρχιο Ολιβέιρα, με όμορφη 
εκτέλεση φάουλ με το δεξί.
Η Πόρτο ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρ-
κεια του αγώνα, δημιούργησε ευκαιρίες, 
τις οποίες και έχασε και έπρεπε να έρθει 
το 90’ για να πάρει προβάδισμα στο σκορ 
και να φτάσει σε μια σημαντική εκτός 
έδρας νίκη.
Από εκεί και πέρα η Ρόζενμποργκ μετά τη 
νίκη της με 3-1 επί της Μάριμπορ στη Σλο-
βενία βρίσκεται με το ένα πόδι στην επό-
μενη φάση ενώ η Βασιλεία ηττήθηκε στην 
έδρα της από τη Λασκ Λιντς με 2-1 στην 
έκπληξη της βραδιάς και τέλος στη Ρουμα-
νία, Κλουζ και Σέλτικ άφησαν ανοιχτούς 
λογαριασμούς μετά το ισόπαλο 1-1.
ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ: Σαφόνοβ, Πετρόβ, Μαρ-
τίνοβιτς, Σπάχιτς, Ραμίρεζ, Καμπελά, 
Καμπόλοβ (72’ Φόλουσον), Βιλχένα, 
Ναμλί (66’ Σουλεϊμανόβ), Βάντερσον, 
Μπεργκ (62’ Αρί).
ΠΟΡΤΟ: Μαρτσέσιν, Μανάφα, Πέπε, Μαρ-
κάνο, Άλεξ Τέγιες, Κορόνα (85’ Οταβίνο), 
Μπάρο (55’ Ντίαζ), Σέρχιο Ολιβέιρα, Ντα-
νίλο, Μαρεγκά, Σοάρες (74’ Ζε Λουίς).

ΕΚΟΜΑΞ ΚΛΟΥΖ – ΣΕΛΤΙΚ 1-1
Στην Ρουμανία η Κλουζ υποδέχτηκε τη 
Σέλτικ με τους φιλοξενούμενος να είναι 
πριν την αναμέτρηση το φαβορί για την 
πρόκριση. Στον αγωνιστικό χώρο όμως 
οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο ματς 
και πήραν το προβάδισμα στο σκορ με 
γκολ του Ροντόν στο 28’. Η Σέλτικ όμως 
κατάφερε να ισοφαρίσει πριν φύγει το 
ημίχρονο αφού στο 37’ ο Φόρεστ έκανε 
το 1-1.
ΕΚΟΜΑΞ ΚΛΟΥΖ: Αρλαούσκις, Σούσιτς, 
Βίντσιους, Μπούρκα, Καμόρα, Νέακ, Αου-
ρέλιο, Μπορντειάνου, Ντόκοβιτς, Ροντόν 

(75’ Τουκουντέαν), Ομρανί (66’ Πάουν).
ΣΕΛΤΙΚ: Μπεν, Αζέρ, Ελχαμντ (87’ Μπίλ-
τον), Σιμούνοβιτς (74’ Σιμούνοβιτς), Μπο-
λινγκόλι, Φόρεστ, Μπράουν, Μακγκρέ-
γκορ, Κρίστι, Έντουαρντ, Μόργκαν (67’ 
Ντχαμ).

ΒΑΣΙΛΕΙΑ – ΛΑΣΚ ΛΙΝΤΣ 1-2
Στην Ελβετία η Βασιλεία υποδέχτηκε τη 
Λασκ Λιντς που έκανε την έκπληξη επι-
κρατώντας 2-1. Οι φιλοξενούμενοι πήραν 
προβάδισμα στο σκορ στο 50’ μετά από 
κεφαλιά του Τράουνερ στο πρώτο δοκάρι. 
Η Λιντς στο 82’ πέτυχε και δεύτερο γκολ 
όταν ο Ντε Μέλο έκανε το σουτ η μπάλα 
κόντραρε στον Κουμάρτ άλλαξε πορεία 
και κατέληξε στα δίχτυα.
Η Βασιλεία το μόνο που κατάφερε ήταν να 
μειώσει το σκορ στο 87’ με πανέμορφο 
γκολ του Ζαφί που σούταρε έξω από την 
περιοχή και έστειλε τη μπάλα στο δεξί 
γάμα.
ΒΑΣΙΛΕΙΑ: Ομλίν, Βίντμερ, Κουμάρτ, 
Αλντερέτε, Ριβέρος, Μπαλάντα (76’ 
Μπουά), Φρέι, Βαν Φολσβίνκελ, Ζαφί, 
Στόκερ (65’ Αντέμι), Πουλουλού (76’ Οκα-
φούρ).
ΛΑΣΚ ΛΙΝΤΣ: Σλάγκερ, Ράμσεμπνερ (17’ 
Πόγκατετζ), Τράουνερ, Βιεσίνγκερ, Ραν-
φτλ, Χόλαντ, Μιχορλ, Ρένερ, Γκοίγκινγκερ 
(63’ Φρίεσερ), Ντε Μέλο (83’ Ραγκούζ), 
Τετέχ.

ΜΑΡΙΜΠΟΡ – ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 1-3
Στη Σλοβενία η Ρόζενμποργκ πήρε τη 
νίκη-πρόκριση ουσιαστικά επικρατώντας 
με 3-1 της Μάριμπορ με πρωταγωνιστή 
τον Σόντερλαντ ο οποίος πέτυχε δυο γκολ.
Ο επιθετικός των Νορβηγών με απίστευτη 
εκτέλεση φάουλ άνοιξε στο σκορ ενώ στο 
64’ ο ίδιος παίκτης με κεφαλιά έκανε το 
2-0. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μει-
ώσουν στο 70’ με τον Ταβάρες αλλά στο 
επόμενο λεπτό ο Γένσεν με γυριστό σουτ 
έκανε το 3-1.
ΜΑΡΙΜΠΟΡ: Πίρικ, Μίλεκ, Ίβκοβιτς, Πέρι-
σιτς, Βίλερ, Βροβετς, Πίχλερ, Χότικ (64’ 
Ποζέγκ), Κροναβέτερ, Κότνικ (85’ Κράμα-
ριτς), Ταβάρες.
ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ: Χάνσεν, Χέντενσταντ, 
Ρεγκινιούσεν (14’ Βάλσνικ), Χόβλαντ, 
Μέλινγκ, Γένσεν, Λουντέμο, Άσεν (79’ 
Τρόντσεν), Ακιντόλα, Σόντερλαντ (68’ 
Χέλαντ), Αντεγκμπέρνο.

Προβάδισμα πρόκρισης με 
Ολιβέιρα η Πόρτο
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Στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα για το γ’ προκριματικό γύρο 
Europa League η ομάδα της Λάρνακας ήταν στο μεγαλύτερο μέρος 
του αγώνα και κυρίως στο α’ ημίχρονο η καλύτερη ομάδα.
Ωστόσο, το γκολ του Γιάρεμτσουκ στο 26’ πλήγωσε το ηθικό της. Ο 

Τριτσκόφσκι όμως δεν είχε πει την τελευταία του λέξη, σκοράροντας στο 
88’. Ζωντανή στο παιχνίδι της πρόκρισης η ΑΕΚ, ενώ διατηρήθηκε και το 
αήττητο σερί στην έδρα της σε ευρωπαϊκούς αγώνες.

Α’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Πολύ καλά στάθηκε η ΑΕΚ από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στη 
Λάρνακα. Ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ παρουσίασε μια ομάδα με διπλή ζώνη άμυ-
νας και έτσι η Γάνδη δεν μπόρεσε να γίνει ιδιαίτερ απειλητική.
Από την πλευρά τους, οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο και τις πρωτοβου-
λίες των κινήσεων στο πρώτο 25λεπτο και δημιούργησαν τις προϋποθέ-
σεις για να ανοίξουν το σκορ.
Η μπάλα όμως τιμωρεί και έτσι στο 26’ ο Γιαρεμτσουκ εκμεταλλεύτηκε 
την αδράνεια στην άμυνα της ΑΕΚ και σημείωσε το 0-1.
Από εκείνο το σημείο και μετά φάνηκε να επηρεάζονται αρνητικά οι 
ποδοσφαιριστές του Ιμανόλ Ιδιάκεθ. Η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει 
και να ξαναμπεί στο παιχνίδι, δεν είχε όμως τη σωστή ψυχολογία και το 
καθαρό μυαλό για να ολοκληρώσει με ευστοχία και επιτυχία της ευκαι-
ρίες που δημιούργησε.
Θα μπορούσε μάλιστα να φτάσει στο 1-1 αν ο Τριτσκόφσκι στο 42’ δεν 
σημάδευε το κάθετο δοκάρι του Καμίνσκι. Ενώ από την πλευρά της η 
Γάνδη θα μπορούσε να φτάσει στο 0-2 αν ο Οφόε στο 45’+2’ δεν σημά-
δευε το οριζόντιο δοκάρι του Τόνιο.

Β’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Διαφορετικό ήταν το β’ ημίχρονο στο «ΑΕΚ Αρένα». Η ΑΕΚ προσπά-
θησε να φτάσει στην ισοφάριση κυρίως με πλαγιοκοπήσεις και στημένες 
φάσεις, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Η Γάνδη με εσωτερικές αλλαγές έκλεισε τους διαδρόμους και τα κενά και 
δυσκόλεψε το έργο της επιθετικής γραμμής της ομάδας της Λάρνακας.
Όσο μάλιστα περνούσε ο χρόνος ο ρυθμός του αγώνα έπεφτε με αποτέ-
λεσμα η ΑΕΚ να χάνει περισσότερο ηθικο και ψυχολογία και να μην μπο-
ρεί να έχει καθαρό μυαλό.
Τα σκληρά φάουλ και η ένταση ανέβαινε, για να πει τελικά την τελευταία 
του λέξη στο 88’ ο Τριτσόφσκι. Ο Σκοπιανός φορ της ΑΕΚ με γυριστή 
κεφαλιά εντός περιοχής έκανε το 1-1 και έδωσε σημαντικές ελπίδες πρό-
κρισης στους Λαρνακείς.
Οι ψυχολογικές ισορροπίες άλλαξαν, αλλά ήταν πλέον αργά και έτσι το 
παιχνίδι έληξη με το 1-1.

«Είμαστε ακόμη ζωντανοί…»
O Iμανόλ Ιδιάκεθ μετά το ματς με την Γάνδη στην Αρένα της Λάρνακας 
εξέφρασε την πίστη του για τις δυνατότητες της ομάδας του και τόνισε ότι 
«Πιστεύουμε ότι μπορούμε, είμαστε ακόμη ζωντανοί».
Για το αποτέλεσμα: «Πάντα προσπαθούμε να είμαστε θετικοί. Το γκολ 
στο τέλος μας δίνει ελπίδες, δεν φοβόμαστε τον επαναληπτικό. Η Γάνδη 
είναι μια πολύ καλή ομάδα, δείξαμε ότι είμαστε και εμείς έτσι. Πιστεύ-
ουμε ότι μπορούμε, είμαστε ακόμη ζωντανοί».
Αν θα αλλάξει κάτι: «Πρέπει να αναλύσουμε το παιχνίδι, κάναμε ένα 
καλό παιχνίδι, είχαμε τρεις ξεκάθαραρες ευκαιρίες πριν σκοράρουν. 
Είναι μια επιθετική ομάδα, πάντα σκοράρει, γνωρίζαμε ότι είναι καλή 
ομάδα. Κάναμε ευκαιρίες μέχρι το τέλος. Έχουμε τις δυνατότητες. Πάμε 
στο Βέλγιο χωρίς φόβο, δείξαμε πάθος και χαρακτήρα».

Ο ΑΠΟΕΛ ηττήθηκε από την Καραμπάχ με 1-
2 στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα για το γ’ 
προκριματικό γύρο του Champions League. 
Η Καραμπάχ προηγήθηκε με 0-2 ωστόσο οι 
γαλαζοκίτρινοι μείωσαν στην τελευταία φάση 
του αγώνα και πλέον μπορούν να ελπίζουν 
στον επαναληπτικό.

Ο 
ΑΠΟΕΛ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο θέ-
λοντας να βάλει πίεση στην Κάραμπαχ α-
πό τα πρώτα λεπτά και το κατάφερε με τον 
Μάτιτς να κάνει το πρώτο σουτ της αναμέ-

τρησης στο 4’ το οποίο όμως ήταν αδύναμο.
Στο 8’ οι φιλοξενούμενοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία για 
το 0-1 όταν μετά από τραγικό λάθος 
του Μάτιτς στο χώρο του κέντρου 
ο Ζουμπίρ από πλεονεκτική 
θέση έκανε το σουτ αλλά ο 
Μπέλετς έδιωξε σε κόρνερ.
Στο 17’  η Καραμπάχ έχασε 
νέα ευκαιρία με τον Ζου-
μπίρ να κάνει το γύρισμα στην 
περιοχή αλλά ο Ιωάννου πρό-
λαβε και έδιωξε την μπάλα πριν ο 
Αλμέιδα την στείλει στα δίχτυα.
Στο 23’ ο ΑΠΟΕΛ πλησίασε το 1-0 όταν ο Ντε Βινσέ-
ντι έκανε την σέντρα και ο Μαμάτοτοφ προσπάθησε 
να γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακα του ο οποίος 
ήταν εκτός θέσης, με αποτέλεσμα η μπάλα να φύγει 
λίγο έξω.
Έξι λεπτά αργότερα ο Γκέτσογλου απείλησε με δυνατό 
σουτ το οποίο έδιωξε με τις γροθιές ο Βάγκνερ. 
Τίποτα το ιδιαίτερο μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους 
και έτσι οι δυο ομάδες οδηγήθηκαν στο ημίχρονο με 
το σκορ να είναι στο 0-0.
Με το καλημέρα του β’ μέρους και συγκεκριμένα στο 
49΄ οι γαλαζοκίτρινοι απείλησαν με απευθείας φάουλ 
του Ντε Βινσέντι, το οποίο απέκρουσε  σε κόρνερ ο 
Βάγκνερ.
Στο 54’ η Καραμπάχ “πάγωσε” το ΓΣΠ με τον Εμρέλι 
να φεύγει πίσω από την άμυνα του ΑΠΟΕΛ και με 
ωραίο πλασέ έκανε το 0-1.
Στο 70’ η Καραμπάχ διπλασίασε τα τέρματα της με 
σκόρερ τον Γκέγε. Ο Ζουμπίρ έκανε άνω-κάτω την 
άμυνα του ΑΠΟΕΛ και έδωσε στον Γκέγε ο οποίος δεν 
δυσκολεύτηκε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.
Δυο λεπτά αργότερα ο ΑΠΟΕΛ βρήκε δοκάρι όταν 
μετά από κόρνερ ο Πάβλοβιτς με κεφαλιά έστειλε την 
μπάλα στο δοκάρι και στην επαναοφορά ο Μερκής με 
σουτ έστειλε την μπάλα έξω.
Οι γαλαζοκίτρινοι ωστόσο έμειναν ζωντανοί όσο 
αφορά την πρόκριση αφού στο 95’ κατάφεραν να 

σκοράρουν με κεφαλιά του Μερκη μετά από κόρνερ 
του Ντε Βινσέντι.
ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Βούρος, Μερκής, Ιωάννου, Γιά-
κολις (63΄ Βιντιγκάλ), Μιχαίλοβιτς, Γκέντσογλου (86΄ 
Χαλένιους), Μάτιτς (64΄ Άλεφ), Ντε Βινσέντι, Τάμαρι, 
Πάβλοβιτς
ΚΑΡΑΜΠΑΧ: Βάγκνερ, Αίλτον, Μαμάτοτοφ, Μεντβέ-
τεφ, Σλάβτσεφ, Μίτσελ, Ρομέρο (85΄ Αμπντουλάγεφ), 
Εμρέλι (68΄ Γκέγε), Σαντίκοφ, Ζουμπίρ, Ρ.Αλμέιδα (86΄ 
Γκαράγεφ)

Αούστρια-Απόλλωνας 1-2: Μάρανε τις 
βιολέτες και πήρε προβάδισμα
Ο Απόλλωνας αν και κατέγραψε τρεις σημαντικές 
απουσίες στην αποστολή του (Σακέτι, Παπουλής, 
Ζελάγια) στη Βιέννη, πέρασε ως άρχοντας (1-2) μέσα 
από την έδρα της Αούστρια Βιέννης που λογίζονταν 

ως φαβορί, αλλά την πάτησε από τους Λεμεσια-
νούς.
Το προβάδισμα του συνόλου που κοουτσάρισε 
άριστα ο Σωφρόνης Αυγουστή, πήρε προβάδι-
σμα πρόκρισης και τώρα καλείται να το διαχει-
ριστεί στο ΓΣΠ, εκεί όπου την ερχόμενη Πέμπτη 

θα κριθεί η πρόκριση στα «play-offs» του Europa 
League. Σκόρερς για τους φιλοξενούμενους οι Μάρ-

κοβιτς (14΄), Γκάκπε (50΄) σπουδαία εμφάνιση από 
Γιαννιώτα.
Στο πρώτο ημίχρονο μέσα σε μία «καυτή» ατμό-
σφαιρα, ο Απόλλωνας μπήκε κάπως μουδιασμένα 
και λίγο έλειψε να το πληρώσει εάν ο Γκρούνβαλντ δεν 
αστοχούσε (5΄) στο πλασέ που «έπιασε» από πλεονε-
κτική θέση. Στη συνέχεια, το σύνολο του Σωφρόνη 
Αυγουστή ισορρόπησε και πήρε σταδιακά τον έλεγχο 
του ματς, χάνοντας μάλιστα σπουδαίες ευκαιρίες με 
τους Γκάκπε (1ο΄) και Γιούστε (11΄) σε ένα δίλεπτο… 
φωτιά!
Αυτή την υπεροχή οι φιλοξενούμενοι την καρπώθη-
καν, όταν από χέρι μέσα στην περιοχή ο ρέφερι έδειξε 
την «άσπρη βούλα» και ο Μάρκοβιτς (14΄) δεν λάθεψε 
για το 0-1 που έστειλε στα «ουράνια» τους Λεμεσια-
νούς, οι οποίοι σε πρώτη φάση έπαιρναν αυτό που 
ήθελαν, το εκτός έδρας τέρμα σε μία δύσκολη έδρα. Η 
«μονομαχία» των δύο αντιπάλων ήταν έντονη, καθώς 
κανείς δεν επαναπαυόταν για να πέσει ο ρυθμός.
Με το πέρας του ημιώρου οι Βιεννέζοι πήραν τον 
έλεγχο, έχασαν κάποιες ευκαιρίες κυρίως με τον 
αρχηγό τους, για να έρθει ο Κλάιν (41΄) να πληρώ-
σει τον Απόλλωνα με το ίδιο νόμισμα, ύστερα από 
παράβαση του Αγκίρε που γενικότερα ήταν καλός 
μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά υπέπεσε σε λάθος. Το 
1-1 σφράγισε τις προσπάθειες των δύο ομάδων μέχρι 
την ανάπαυλα σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι από πλευ-
ράς θεάματος.

αθλητικά
ΑΠΟΕΛ-Καραμπάχ 1-2

Έμεινε ζωντανός στο 90’+5’
ΑΕΚ-Γάνδη 1-1
Ο Τριτσκόφσκι την κράτησε 
ζωντανή
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αθλητικά

Σκουρτόπουλος: «Προχωράμε 
αυξάνοντας την ένταση»

Η Εθνική Ανδρών βρίσκεται στο Ηράκλειο, όπου θα δώσει τους πρώτους αγώνες 
προετοιμασίας ενόψει της συμμετοχής της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2019. 

Τ
ο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα πάρει 
μέρος στο Διεθνές Τουρνουά Aegean και θα 
αναμετρηθεί με το Ιράν και την Ουγγαρία (9-
11/8).

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Θανάσης Σκουρτό-
πουλος, δήλωσε λίγο μετά την άφιξη της ομάδας στην 
Κρήτη: «Ήρθαμε να δώσουμε τα φιλικά μας εδώ ως 
ένα είδος ανταπόδοσης στον κόσμο, για την φιλοξε-
νία και την ανταπόκριση που είχαμε τα τελευταία δύο 
χρόνια. Ένα μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας και της πρό-
κρισης το οφείλουμε και στον κόσμο του Ηρακλείου 
και της Κρήτης. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε το δεύ-
τερο στάδιο της προετοιμασίας μας, να επιστρέψουμε 
για το τουρνουά Ακρόπολις και στη συνέχεια έρχε-
ται το ταξίδι στην Κίνα. Θα πάμε αρκετά πιο νωρίς σε 
σχέση με άλλες διοργανώσεις. Θα είμαστε 12 μέρες 
εκεί για να βάλουμε τις τελευταίες… πινελιές να προ-
σαρμοστούμε και να είμαστε έτοιμοι για τα παι-
χνίδια.
Πιστεύω ότι στο τουρνουά Aegean στο 
μεγάλο κλειστό του Ηρακλείου θα 
έρθει ο κόσμος να μας δει. Εμείς θα 
κάνουμε την προσπάθειά μας, είναι 
τα πρώτα μας παιχνίδια και θέλουμε 
να δείξουμε καλά δείγματα γραφής. 
Η ομάδα μας είναι σε εξαιρετική κατά-
σταση, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. 
Οι πρώτες δέκα μέρες κύλησαν ομαλά, 
όλα τα παιδιά ήρθαν έτοιμα. Δεν χρειά-
στηκε να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο για να μπουν 
στο ρυθμό μας. Προχωράμε μέρα με τη μέρα, αυξά-
νοντας την ένταση και θέλοντας να φτάσουμε στο επι-
θυμητό σημείο».

Βούτσεβιτς: «Φαβορί για την πρώτη θέση 
του ομίλου η Ελλάδα»
Ο Νίκολα Βούτσεβιτς μίλησε για την προσεχή ανα-
μέτρηση με την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο και 
την συμπεριέλαβε στις καλύτερες ομάδες της μεγάλης 
διοργάνωσης.
Ο σέντερ των Μάτζικ μίλησε στην επίσημη ιστοσε-
λίδα της FIBA για τις υποχρεώσεις του με το Μαυρο-
βούνιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο και αναφερόμενος 
στον όμιλο, είπε: «Όταν κοιτάς το ρόστερ της Ελλά-
δας, με παίκτες όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Νικ 
Καλάθης και πολλοί ακόμα, είναι μια από τις καλύ-
τερες ομάδες της διοργάνωσης! Έχουν πολύ ταλέ-
ντο και πολλή εμπειρία. Η Βραζιλία έχει παίκτες που 
πήραν εμπειρίες από το ευρωπαϊκό παιχνίδι τα τελευ-
ταία χρόνια και είναι επίσης πολύ ανταγωνιστικοί. Η 

Νέα Ζηλανδία έχει καλή ομάδα επίσης. Πάντα παί-
ζουν σκληρά, για να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα 
σε κάθε διοργάνωση. Είναι ένα πολύ δύσκολο γκρουπ 
και θα κάνουμε τα πάντα για να περάσουμε στην επό-
μενη φάση. Η Ελλάδα είναι το φαβορί για την πρώτη 
θέση του ομίλου και η «μάχη» για την δεύτερη θέση 
θα είναι πολύ έντονη».
Όσο για τον ίδιο, υποστήριξε: «Νιώθω πολύ καλά με 
τη σεζόν που έκανα. Νιώθω ωραία με το σώμα μου, 
με το μπάσκετ που παίζω κι είμαι ενθουσιασμένος 
που θα βοηθήσω την εθνική μου το καλοκαίρι. Πρέ-
πει να συνηθίσω λίγο στον ευρωπαϊκό τρόπο παιχνι-
διού, αλλά είμαι έτοιμος για την προετοιμασία και την 
διοργάνωση».
Το Μαυροβούνιο θα πάρει μέρος σε Παγκόσμιο 
Κύπελλο για πρώτη φορά στην ιστορία του και ο Βού-
τσεβιτς τόνισε: «Έχουμε πολλή ενέργεια, μεγάλο κίνη-

τρο για να κάνουμε σπουδαία πράγματα στην 
Κίνα. Μπορούμε να εκπλήξουμε πολύ 

κόσμο, πολλές ομάδες, επειδή πάμε 
στην Κίνα για να δείξουμε τι μπο-
ρούμε να κάνουμε και να παίξουμε 
σκληρά. Στόχος είναι να πάμε στην 
επόμενη φάση και να προσπαθή-
σουμε για όσο το δυνατόν ψηλό-
τερα. Έχουμε ένα καλό και ταλα-

ντούχο γκρουπ παικτών, μόλις δύο 
παίκτες είναι πάνω από 30 ετών, και 

θέλουμε να δείξουμε πως το Μαυροβού-
νιο είναι πολύ ανταγωνιστικό».

Αντετοκούνμπο: «Θα αντάλλασσα το MVP 
με το χρυσό στην Κίνα»!
Η τρομερή δήλωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην 
media day της Εθνικής Ομάδας κάνει το γύρο των... 
ΗΠΑ!
Ο «Greek Freak» χαίρεται να είναι μέρος της Εθνικής 
Ομάδας και το δηλώνει σε κάθε ευκαιρία. Στο Παγκό-
σμιο Κύπελλο θα είναι παρών και μαζί με τα υπόλοιπα 
παιδιά θα προσπαθήσει να οδηγήσει στην επιτυχία 
την «επίσημη αγαπημένη».
Ο ηγέτης των Μπακς στην διάρκεια της media day 
έκανε μια φοβερή δήλωση στα «Νέα», η οποία κάνει 
το γύρο του... κόσμου!
«Θα αντάλλασσα το βραβείο του MVP με ένα χρυσό 
μετάλλιο στην Κίνα», είπε ο Giannis και καταλαβαίνει 
κανείς πόσο σημαντικό είναι αυτό, από την στιγμή που 
είχε στόχο αυτή την μεγάλη διάκριση στην κορυφαία 
λίγκα του πλανήτη, η οποία δεν είναι... τίποτα, μπρο-
στά σε μια διάκριση με το εθνόσημο στο στήθος.

Η Εθνική ομάδα U18 
«τρύπησε» το ταβάνι 
της με την 4η θέση στο 
Eurobasket!

Η 
Εθνική ομάδα U18 κα-
τάφερε να παίξει και να 
παλέψει μέχρι το τέλος 
για ένα μετάλλιο, χωρίς 

τελικά να τα καταφέρνει και να μέ-
νει στην 4η θέση του Eurobasket, 
που πραγματοποιήθηκε στον Βό-
λο. Με καλές εμφανίσεις στο ό-
μιλο και μια σπουδαία πρόκριση 
κόντρα στην Λιθουανία που την 
έφερε στα ημιτελικά η ομάδα του 
Γιώργου Βλασσόπουλου, πάλεψε 
με όλες τις δυνάμεις της, κατέθε-
σε την ψυχή της στο παρκέ και λύ-
γισε στο τέλος. Μπορεί επιθετικά 
να μην είχε το ταλέντο άλλων ο-
μάδων, αλλά για να φτάσει μέχρι 
το τέλος της διαδρομής χρειάστη-
κε να κάνει υπερβάσεις, να παί-
ξει με ενέργεια και δύναμη και να 
καλύψει τελικά τις αδυναμίες του 
παιχνιδιού της.
Η Ελλάδα ξεπερνώντας το εμπό-
διο του ομίλου με 3 νίκες και μια 
βαριά ήττα, έφτασε στον ημι-
τελικό στον οποίο κατάφερε να 
πάρει μια σπουδαία νίκη κόντρα 
στην Λιθουανία και μαζί το δικαί-
ωμα να παλέψει για μια θέση 
στον τελικό. Η Ισπανία αποδεί-
χτηκε πολύ σκληρή αντίπαλος και 
φυσικά μετέπειτα πρωταθλήτρια 
και η ελληνική ομάδα έπαιξε για 
το χάλκινο μετάλλιο κόντρα στους 
Σλοβένους. Εκεί η κούραση και 
το μη καθαρό μυαλό λύγισε τους 
Έλληνες παίκτες, οι οποίοι έμει-
ναν στην τέταρτη θέση του τουρ-
νουά στον Βόλο.
Στα συνολικά στατιστικά όλων 
των ομάδων η πρωταθλήτρια 
Ισπανία ξεχωρίζει, ενώ μέτρια 
ήταν η συγκομιδή της ελληνικής 
ομάδας.
Την καλύτερη επίθεση και τον 
καλύτερο μέσο όρο πόντων τον 
έχουν οι πρωταθλητές με 79.9 
ανά παιχνίδι, ενώ η Ελλάδα βρί-
σκεται στην 14η θέση του τουρ-
νουά με 65.4 πόντους. Στα δίπο-
ντα ξεχωρίζει η Ολλανδία, που 
βρίσκεται και στην κορυφή με 

53.8%, ενώ η ελληνική ομάδα 
είναι στην 12η θέση με 42.3%, 
ενώ στην ίδια θέση βρίσκεται και 
στα τρίποντα με ποσοστό 23.6%.
Στις βολές η «γαλανόλευκη» ανε-
βαίνει και βρίσκεται στην 5η θέση 
του στατιστικού πίνακα με 64.3% 
, ενώ στα ριμπάουντ είναι στην 
7η θέση του τουρνουά με 44.9 
ανά παιχνίδι. Στα μπλοκ η ομάδα 
του Γιώργου Βλασσόπουλου 
μετρά 3.9 ανά παιχνίδι, ενώ πολύ 
χαμηλά βρίσκεται στις ασίστ που 
είναι στην 15η θέση με 13.9 ανά 
παιχνίδι.
Στα κλεψίματα η ελληνική ομάδα 
είναι στην 11η θέση με 7.9, ενώ 
στα λάθη είναι στην 12η θέση με 
14.3 ανά παιχνίδι.
Μπορεί η Ελληνική ομάδα να μην 
κατάφερε να πάρει κάποιο μετάλ-
λιο, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος 
πάντως ξεχώρισε με την παρου-
σία του και βρήκε θέση στην 
καλύτερη 5άδα της διοργάνωσης. 
Ατομικά ο παίκτης της ΑΕΚ και ο 
Αλέξανδρος Νικολαΐδης ήταν οι 
δύο που ξεχώρισαν από το ελλη-
νικό σύνολο, έχοντας στο ενερ-
γητικό τους μερικές σπουδαίες 
εμφανίσεις.
Οι δύο Έλληνες παίκτες είναι στην 
18η θέση στην σχετική στατι-
στική κατηγορία με 11.7 πόντους 
ανά παιχνίδι, ενώ είναι στην 15η 
θέση σε συνολικούς πόντους στο 
τουρνουά. Στα δίποντα ο πρώ-
τος παίκτης από την εθνική μας 
ομάδα είναι στην 22η θέση και 
είναι ο Σωτηρίου με 44.4%, ενώ 
τον ακολουθεί ο Νικολαΐδης στην 
24η θέση με 43.8%.
Στην 26η θέση των τρίποντων 
βρίσκουμε τον πρώτο παίκτη της 
ελληνικής ομάδας και αυτός είναι 
ο Βαλάντης Κουρτίδης με ποσο-
στό 29.4%, ενώ στις βολές στην 
3η θέση βρίσκεται και πάλι ο 
Νικολαΐδης, με ποσοστό 86.4%, 
με τον Ρογκαβόπουλο να τον ακο-
λουθεί και να είναι στην 13η θέση 
με ποσοστό που φτάνει το 71.4%.
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