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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,

Εύχομαι να σας βρίσκω και σήμερα καλά κι υγι-

είς. Φυσικά, σιγά-σιγά θα αρχίσουμε να καλω-

σορίζουμε όσους γυρίζουν από τις διακοπές 

τους και αποχαιρετούμε τους τελευταίους «τυχερούς» 

που φεύγουν για ολιγοήμερη ξεκούραση, που θα ήταν 

ευχής έργον να μπορούσαν να το απολαύσουν όλοι. 

Αλλά… πάντα υπάρχει κι ένα αλλά για πολλούς που δεν 

ξεπερνιέται.

Αύγουστος ο μήνας της Παναγίας μας και γιορτάζει 

η οικουμένη την χάρη της. Οι εκκλησίες μας παγκο-

σμίως γεμάτες κι ειδικά στους δύσκολους καιρούς που 

όλοι ζούμε παγκοσμίως, όλοι κάνουμε ένα σταυρό και 

ζητάμε την προστασία της. Χρόνια πολλά σε όλους 

όσους γιορτάζουν και να είναι καλά.

Εγώ έχω έναν κανόνα κάθε δεκαπενταύγουστο και δεν 

το σταματάω κι αυτό είναι ότι 52 εβδομάδες υπάρχουν 

δύο εβδομάδες που οι αξιόμαχοι συνεργάτες μου παίρ-

νουν μια αναπνοή να ξεκουραστούν από τον καθημε-

ρινό αγώνα της εξεύρεσης των πιο ενδιαφέροντων νέων 

για να μεταφέρουμε στο αναγνωστικό μας κοινό. Είμαι 

πραγματικά υπερήφανος και το λέω με όλη τη σημασία 

της λέξης που ο ελληνισμός με στήριξε και μας στηρίζει 

κοντά 50 χρόνια και στην Αμερική και στον Καναδά. Τον 

χειμώνα θα έχουμε μία σελίδα με φωτογραφικό υλικό 

αυτών των πέντε δεκαετιών τουλάχιστον όσες φωτογρα-

φίες δεν έχουν κιτρινίσει. 

Ευγενικοί μου αναγνώστες, προσπαθήστε να βρείτε 

τρόπους να υποστηρίζεται τις τελευταίες ελληνικές 

εκδόσεις της εποχής μας. ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ αυτή η εποχή. 

Όποια ελληνική εφημερίδα κλείνει δεν αντικαθίσταται. 

Μπορεί την τεχνολογία να την χρησιμοποιούν οι νέοι 

και να ενημερώνονται αλλά οι παλαιοί δεν τα πάνε και 

τόσο καλά με την τεχνολογία.

Με όλες μας τις δυνάμεις αγωνιζόμαστε να συνεχί-

σουμε. Είναι όμορφο να τρέχετε κάθε Παρασκευή να 

βρείτε ένα τεύχος της HELLAS NEWS δωρεάν. Έχετε σκε-

φτεί όμως αυτές οι 80 σελίδες κάθε εβδομάδα πόσες 

χιλιάδες δολάρια και κόπος χρειάζεται για να κυκλοφο-

ρήσει; Φυσικά, ας είναι καλά οι ήρωες Έλληνες επιχει-

ρηματίες που ακόμα διαφημίζονται στις σελίδες μας και 

περιμένουν την υποστήριξη σας, γιατί αν δεν υποστηρί-

ζουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις που κρατούν ζωντανές 

ακόμη εκκλησίες, οργανισμούς, εφημερίδες και…και…

και… το τέλος δεν είναι μακριά. 

Χρόνια πολλά και μένουμε πάντα πιστή στην ελληνική 

ορθόδοξη πίστη μας,

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΑ ΜΑΣ ΛΕΙΨΕΤΕ  
ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΛΕΙΨΟΥΜΕ !!!
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επικαιρότητα

Οι Έλληνες γιορτάζουν την Κοίμηση της Θεοτόκου

Ό
ταν ο θάνατος γίνεται γιορτή και δεν αποκαλείται θάνα-
τος, αλλά μετάσταση... Όταν δεν εξαντλούνται όλα στο 
εδώ και τώρα... Όταν υπάρχει η μετά του τάφου αιώνια 
ζωή, η ελπίδα της αέναης βασιλείας, οι απανταχού χρι-

στιανοί γιορτάζουν και... σήμερα, ειδικότερα, απ’ άκρη σε άκρη 
της γης, την αγία Μετάσταση της Θεοτόκου.
«Είσαι για τους αγγέλους και όλες τις υπερκόσμιες δυνάμεις 
άφατη ευφροσύνη, για τους πατριάρχες χαρά χωρίς τέλος, για 
τους δικαίους ανεκλάλητη ευχαρίστηση, για τους προφήτες διαρ-
κής αγαλλίαση! Τον κόσμο ευλογείς, τα σύμπαντα αγιάζεις. Για 
τους αποκαμωμένους είσαι ανάσα, για τους πενθούντες παρη-
γοριά, για τους αρρώστους γιατρειά, για τους θαλασσοδαρμέ-
νους λιμάνι, για τους αμαρτωλούς συγχώρεση, για τους θλιμμέ-
νους καλοσυνάτο στήριγμα, για όσους σε αναζητούν η πρόθυμη 
βοήθεια», αναφέρεται σε απόσπασμα-αφιέρωμα του 8ου αι. των 
Εγκωμίων του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού στην Κοίμηση της 
Θεοτόκου.
«Έλα Κυρά και Παναγιά με τ’ αναμμένα σου κεριά Δώσε το φως 
το δυνατό στον Ήλιο και στο Θάνατο», αναφέρεται στα «Ρω του 
Έρωτα» του 20ού αι. από τον Οδυσσέα Ελύτη.
Το ιερό πρόσωπό Της έχει εμπνεύσει τόσο βυζαντινούς υμνωδούς 
που Την εγκωμιάζουν όσο και Νεοέλληνες ποιητές που ζητούν 
τη μεσιτεία της, αλλά και πολλούς εκπροσώπους της τέχνης, της 
ζωγραφικής, της πεζογραφίας, της ποίησης, της μουσικής.
Ωστόσο, σήμερα, που γιορτάζουμε το «Πάσχα του καλοκαιριού», 
η έμπνευση, η δέηση, η ελπίδα, η κατάνυξη και η χαρά διαχέονται 
σε πλήθος πιστών χριστιανών που συρρέουν σε κάθε εκκλησία 
της Παναγίας και πανηγυρίζουν, διότι η Κοίμηση της Θεοτόκου 
δεν είναι πένθιμο γεγονός για τον λαό, επειδή η Παναγία «μετέστη 
προς την ζωήν» και με την Κοίμησή της προπορεύτηκε στη δόξα 
που μας περιμένει.
Στην Ελλάδα, η Θεομητορική μετάσταση γιορτάζεται με ιδιαίτερη 
λαμπρότητα σε κάθε γωνιά της χώρας όπου υπάρχει και μια ξεχω-
ριστή Παναγιά.
Περίφημοι εορτασμοί:
Στην Τήνο, όπου γίνεται το μεγαλύτερο προσκύνημα, ο εορτα-
σμός της Παναγίας καθιερώθηκε με Βασιλικό Διάταγμα του 1836 
να είναι οκταήμερος και να διαρκεί έως τα «εννιάμερα της Θεοτό-
κου», στις 23 Αυγούστου, όταν σε ατμόσφαιρα συγκίνησης ψάλ-
λονται ύμνοι και εγκώμια, μπροστά στον επιτάφιο και την εικόνα.
Παράλληλα, στο νησί οι Έλληνες τιμούν κι αυτούς που χάθηκαν, 
όταν οι Ιταλοί τορπίλισαν και βούλιαξαν την «Έλλη» στο λιμάνι 
ανήμερα της Παναγιάς.
Στην Παναγία Σουμελά, σύμβολο της ποντιακής πίστης, πανελ-
λήνιο προσκύνημα αποτελούν η εικόνα της Παναγιάς, έργο του 
Ευαγγελιστή Λουκά, ο σταυρός του αυτοκράτορα Εμμανουήλ 
Κομνηνού και το ιερό ευαγγέλιο του πατρός Χριστοφόρου, επί-
σης δώρο του αυτοκράτορα Δαυίδ του Κομνηνού. Εκεί, στις πλα-
γιές του Βερμίου, χιλιάδες προσκυνητές, καθώς και εκπρόσωποι 

Ομοσπονδιών και Ποντιακών Σωματείων από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό θα συμμετάσχουν και φέτος στις ιερές ακολουθίες και 
στις πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Στην Πάρο, που γίνεται σήμερα πόλος έλξης, γιορτάζει η Παναγία 
της Εκατονταπυλιανής. Ο ναός της, για τον οποίο υπάρχουν δύο 
ονομασίες, «Καταπολιανή» και «Εκατονταπυλιανή», βρίσκεται 
στην πρωτεύουσα του νησιού, Παροικιά. Σύμφωνα με την παρά-
δοση, η Κατοπολιανή έχει ενενήντα εννέα φανερές πόρτες, ενώ η 
εκατοστή είναι κλειστή και δεν φαίνεται. Η πόρτα αυτή θα φανεί 
και θα ανοίξει όταν οι Έλληνες πάρουν την Πόλη. Άλλοι θρύλοι 
αναφέρονται στην Αγία Ελένη που, στον δρόμο για τους Άγιους 
Τόπους προκειμένου να βρει τον Τίμιο Σταυρό, έφτασε στην Πάρο 
και προσευχήθηκε σε έναν μικρό ναό που βρισκόταν στη θέση 
της Εκατονταπυλιανής. Κατά την προσευχή της έκανε τάμα ότι αν 
βρει τον Τίμιο Σταυρό θα χτίσει στη θέση αυτή έναν μεγάλο ναό. Η 
προσευχή της εισακούστηκε. Βρήκε τον Τίμιο Σταυρό και, πραγμα-
τοποιώντας το τάμα της, ανήγειρε τον μεγαλόπρεπο ναό της Εκα-
τονταπυλιανής, ο οποίος, όμως, στο μεγαλύτερο μέρος του κατα-
στράφηκε, πιθανότατα από πυρκαγιά, και ανακατασκευάστηκε επί 
Ιουστινιανού, στα μέσα του 6ου αι. Φημολογείται, επίσης, ότι το 
τάμα της Αγίας Ελένης ολοκλήρωσε ο γιος της Άγιος Κωνσταντίνος, 
αυτοκράτορας του Βυζαντίου, καθώς η ίδια δεν πρόλαβε.
Στην Κοζάνη, ξεχωριστός είναι ο εορτασμός του Δεκαπενταύγου-
στου στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας στο Μικρόκαστρο, 
του δήμου Βοΐου, όπου κάθε χρόνο χιλιάδες πιστοί προσκυνούν 

την εικόνα της Παναγίας, που χρονολογείται από το 1603, ενώ 
πρόσφατη έρευνα την χρονολογεί στον 13ο αι. Πιστοί από όλα τα 
μέρη της Ελλάδας επισκέπτονται το μοναστήρι, για να προσκυνή-
σουν την εικόνας Της.
Άξιο λόγου, το έθιμο των «καβαλάρηδων της Σιάτιστας» που προ-
σελκύει χιλιάδες επισκέπτες, καθώς ιππείς από τη Σιάτιστα και τη 
γύρω περιοχή επισκέπτονται το μοναστήρι πάνω στα καταστόλι-
στα άλογά τους. Το πανηγύρι έχει τις ρίζες του στην περίοδο της 
Τουρκοκρατίας, όταν αποτελούσε ευκαιρία για τους σκλαβωμέ-
νους να δείξουν τη λεβεντιά και τον πόθο τους για λευτεριά και 
έχει χαρακτηριστεί ως πανηγύρι λεβεντιάς και τόλμης.
Στο νησί του Παπαδιαμάντη, τη Σκιάθο, από το βράδυ της παρα-
μονής γίνεται η έξοδος του επιταφίου της Παναγίας υπό τη συγκι-
νητική μελωδία των Εγκωμίων της Θεοτόκου που ψάλλουν όλοι 
μαζί οι Σκιαθίτες.
Στο νησί της Ορθοδοξίας, την Πάτμο, όπου βρίσκεται το ιστορικό 
Μοναστήρι της Αποκάλυψης, ο επιτάφιος περιφέρεται από τους 
μοναχούς στα σοκάκια του νησιού, ενώ οι καμπάνες ηχούν αστα-
μάτητα.
Στα Ζαγοροχώρια, φημισμένα σε όλη την Ελλάδα για τα πανηγύ-
ρια του Δεκαπενταύγουστου, οι εκδηλώσεις στη μνήμη της Κοί-
μησης της Θεοτόκου είναι τριήμερες και δίνουν την ευκαιρία για 
τρικούβερτο γλέντι με παραδοσιακούς ηπειρώτικους σκοπούς.
Στη Θάσο, στο χωριό Παναγιά, μετά τη λιτάνευση της εικόνας, που 
συνοδεύεται από πολυμελή μπάντα, οι πιστοί μαζεύονται στο 
προαύλιο της εκκλησίας όπου παρακάθονται στο γιορτινό τρα-
πέζι που περιλαμβάνει πατάτες, ρύζι και μοσχάρι στιφάδο.
Στη Λέσβο, η Παναγιά η Αγιασώτισσα προσφέρει ένα από τα 
ωραιότερα πανηγύρια του Ανατολικού Αιγαίου. Πολλοί προ-
σκυνητές με αφετηρία την πόλη της Μυτιλήνης περπατούν 25 
ολόκληρα χιλιόμετρα για να φτάσουν στον αυλόγυρο της εκκλη-
σίας, όπου και διανυκτερεύουν. Στη γραφική κωμόπολη της Αγιά-
σου βιώνει κανείς όλη την ατμόσφαιρα ενός γνήσιου νησιώτικου 
πανηγυριού.
Στην Κάρπαθο, το νησί της Δωδεκανήσου, η Παναγιά στην Όλυ-
μπο γιορτάζεται με τον πιο κατανυκτικό τρόπο. Εδώ, οι λειτουρ-
γίες είναι βαθιά συνδεδεμένες με το πένθος για την Παναγία που 
«έφυγε». Αποκορύφωμα του εορτασμού είναι ο παραδοσιακός 
Κάτω Χορός που ξεκινά από τους άντρες σε σταθερό, αργόσυρτο 
βήμα και κατανυκτική διάθεση. Ακολουθούν οι γυναίκες ντυμένες 
με τις εκπληκτικής ομορφιάς παραδοσιακές γιορτινές στολές τους.
Στην Κεφαλονιά, κοντά στο χωριό Μαρκόπουλο, τα φιδάκια της 
Παναγιάς προσελκύουν κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές, που 
βεβαιώνουν με τα μάτια τους ένα μοναδικό φαινόμενο. Κάθε 15 
Αυγούστου μικρά άκακα φιδάκια εμφανίζονται στον τρούλο της 
εκκλησίας. Σύμφωνα με τον μύθο, πρόκειται για τις καλόγριες 
ενός παλιού μοναστηριού που υπήρχε στη περιοχή, οι οποίες 
προκειμένου να μην πέσουν στα χέρια των πειρατών παρακάλε-
σαν την Παναγιά να τις μεταμορφώσει σε φίδια.

Σε πόλεις και χωριά ανά την 
επικρά τ ε ια,  σ ε  εκκ λησ ίε ς 
αφιερωμένες σ την Κοίμηση 
της Θεοτόκου διοργανώνονται 
παραδοσιακά πανηγύρια
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Α
πό το Γενικό Επιτελείο Ναυ-
τικού ανακοινώνεται ότι από 
04 έως 08 Αυγούστου 2019, 
το Πολεμικό Ναυτικό συμμε-

τείχε με τη φρεγάτα ΑΙΓΑΙΟΝ και με Ο-
μάδα της Διοίκησης Υποβρυχίων Κα-
ταστροφών στην πολυεθνική άσκηση 
‘’MIGHTY WAVES 19’’.
Π ρ ό κ ε ι τ α ι  γ ι α  ά σ κ η σ η  τ ύ π ο υ 
“INVITEX”, η οποία διοργανώθηκε από 
το Ναυτικό του Ισραήλ και διεξήχθη 
στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Μεσογείου και των 
δυτικών ακτών του Ισραήλ, ενώ περι-
ελάμβανε και εν όρμω εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις του 

Ναυστάθμου της Χάιφα.
Τα κύρια αν τ ικείμενα της άσκησης 
ήταν η συνεκπαίδευση στον τομέα της 
Θαλάσσιας Ασφάλειας, η αντιμετώ-
πιση σύγχρονων προκλήσεων και απει-
λών στο θαλάσσιο περιβάλλον και η 
παροχή βοήθειας σε καταστάσεις εκτά-
κτου ανάγκης, με σκοπό την προαγωγή 
του επιπέδου της συνεργασίας και της 
αμοιβαίας κατανόησης των συμμετε-
χόντων.
Στην εν λόγω άσκηση, εκτός από την 
Ελλάδα και το Ισραήλ, συμμετείχαν με 
προσωπικό και μονάδες η Γαλλία και 
οι ΗΠΑ αλλά και σημαντικός αριθμός 
χωρών με παρατηρητές.

Γυμνάσια ναυτικών δυνάμεων από 
Ισραήλ, ΗΠΑ, Ελλάδα και Γαλλία 

Πέθανε ο ήρωας ψαράς που 
έσωσε δεκάδες ζωές στο Μάτι 

Σ
το πένθος έχει βυθιστεί η Αχα-
ΐα από την απώλεια του ψαρά 
Κώστα Αρβανίτη ο οποίος με 
το καΐκι του κατάφερε να σώ-

σει δεκάδες πυρόπληκτους στο Μάτι 
όταν η φονική λαίλαπα της 23ης Ιουλί-
ου κατέστρεφε την περιοχή.
Όπως μεταδίδει το tempo24news.gr, 
την ημέρα της φονικής πυρκαγιάς στο 
Μάτι, ο Κώστας Αρβανίτης βγήκε με 
το καΐκι του «Ταξιάρχης» με πλήρωμα 
τη γυναίκα του Χρύσα, τον γιο του 
Δημήτρη και τον Μαχμούντ Μεσαφέρ 
και έσωσαν 70 ανθρώπους, που ήταν 
στη θάλασσα και καλούσαν για βοή-
θεια. Ήταν η ημέρα των γενεθλίων του 
23 Ιουλίου.
Όπως είχε πει ο Αιγύπτιος ψαράς που 
ήταν μαζί του στο σκάφος, «εκείνο 
το βράδυ το αφεντικό μου, ο Κώστας 
Αρβανίτης, που είναι 
και  ιδιοκ τήτης του 
σκάφους, ε ίχε γενέ-
θλια και μετά τη δου-
λε ιά κανον ίζαμε να 
γ ιο ρτ άσ ουμε .  Ενώ 
ήμουν σπίτι και ετοι-
μαζόμουν να βγω για 
τη γ ιορτή, με πήρε 
τηλέφωνο και μου είπε να τα παρα-
τήσω όλα γιατί πρέπει να πάμε να 
σώσουμε ανθρώπους που πνίγονται. 
Κατέβηκα γρήγορα και μαζί με τον 
Κώστα, τον γιο του Δημήτρη και την 
γυναίκα του Χρύσα βγήκαμε αμέσως 
στα ανοιχτά γύρω στις 6.30πμ».
«Ήμασταν το πρώτο καΐκι που βγήκε, 
πριν ακόμα από το λιμενικό. Ήταν η 
πιο δύσκολη στιγμή, είχε πάρα πολύ 
αέρα και όταν πλησιάζαμε στο σημείο 
με τη φωτιά ο καπνός ήταν τρομε-
ρός. Από τον πολύ καπνό δεν μπο-
ρούσες να ξεχωρίσεις που ξεκινάει η 
θάλασσα. Ήμασταν σε πολύ δύσκολη 
κατάσταση αλλά έπρεπε να μπούμε 
μέσα στο μαύρο καπνό».
«Μέσα στα επόμενα λίγα λεπτά και 
μέσα στον πυκνό καπνό αρχίσαμε να 
βλέπουμε δεξιά και αριστερά ανθρώ-
πους που είχαν μπει στη θάλασσα για 
να σωθούν από τη φωτιά. Αρχίσαμε 
να μαζεύουμε κόσμο. Ένας άντρας 
φώναζ ε μέσα σ το μαύρο καπνό 
το όνομα της γυναίκας του, Κατε-
ρίνα, Κατερίνα... Αμέσως μετά μαζέ-
ψαμε ένα ζευγάρι, έριξα σκοινί και 

σημαδούρα και τους τράβηξα. Λίγο 
πιο κάτω βρήκαμε κάποιους ηλικι-
ωμένους. Δεν μπορούσαν να δουν 
την παραλία. Κολυμπούσαν αλλά 
κόν τευαν να πεθάνουν. Αυτοί οι 
άνθρωποι, μα το θεό, αν δεν ήμασταν 
εκείνη την ώρα εκεί να τους μαζέ-
ψουμε θα χανόντουσαν».
Ήταν μέρα και παρόλα αυτά δεν μπο-
ρούσες να δεις τίποτα. Δεν μπορού-
σες να πάρεις αέρα, μαύρα όλα. Εμείς 
όμως πήγαμε ακόμα πιο μπροστά 
κοντά στις πέτρες. Ο Δημήτρης, ο γιος 
του Αρβανίτη, έπεσε στη θάλασσα 
και με μια μεγάλη σημαδούρα τρά-
βαγε τον κόσμο προς το σκάφος. Εγώ 
τους ανέβαζα στη βάρκα. Μικρούς, 
μεγάλους, τους τράβαγα πάνω από 
την κουπαστή, σαν τα ψάρια. Μεταξύ 
τους ήταν πολλά μικρά παιδιά και 

μωρά. Και όλοι μαζί τρο-
μαγμένοι κλαίγανε. Άλλοι 
μας  αγκαλιάζανε ,  μας 
φιλούσαν, άλλοι φώνα-
ζαν τα ονόματα των δικών 
τους. Μέσα στα επόμενα 
λ ί γα  λ ε π τ ά  μαζ έ ψ αμ ε 
24 ανθρώπους από τη 
θάλασσα και τα βράχια.

Τότε ξεκίνησαν να έρχονται κι άλλα 
καϊκια και το λιμενικό. Πήραμε τα 24 
άτομα και τα μεταφέραμε στη Ραφήνα. 
Αμέσως μετά ξαναγυρίσαμε πάλι αφού 
ήταν εκατοντάδες εγκλωβισμένοι στις 
παραλίες. Μας είπαν πως στο Μάτι 
είχαν εγκλωβιστεί 150 άτομα. Αμέσως 
μόλις τους αποβιβάσαμε φύγαμε τρέ-
χοντας ξανά πίσω. Είχε νυχτώσει και 
είχαν έρθει πλέον πάρα πολλές βάρ-
κες. Είχε έρθει και το Λιμενικό που 
όμως δεν μπορούσε να βγει στο γιαλό, 
γι’ αυτό και πηγαίναμε εμείς στη παρα-
λία μαζεύαμε τους ανθρώπους και 
τους πηγαίναμε στο σκάφος του λιμε-
νικού. Μέχρι τις 2 το βράδυ κάναμε 
συνεχή δρομολόγια. Όταν μας τελεί-
ωσε το πετρέλαιο γυρίσαμε πίσω. Όλα 
πλέον είχαν σχεδόν τελειώσει.......».
Ο πρώην υφυπουργός,  Γιώργος 
Θωμάς σημειώνει: «Σήμερα έφυγε 
ένας φίλος, ένας άνθρωπος που ήξερε 
να δίνει αγάπη , που πίσ τευε και 
ζούσε με αρχές, που είχε κάνει βίωμα 
την προσφορά και την αλληλεγγύη. 
Πόσο μας λείπουν αυτοί οι άνθρω-
ποι! ».
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δήλωσή του για τον εορτασμό της Κοίμησης της Θεοτόκου, από την 
Παναγία Σουμελά, έκανε λόγο για «εθνικό συμβολισμό» λόγω της συμπλήρωσης εκατό χρόνων από τη 
Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Ο
ι Έλληνες, αποφασισμένοι 
και ενωμένοι, έχουν χρέος να 
αγωνιστούν, αφενός «για να 
αναγνωριστεί διεθνώς η Γε-

νοκτονία του Ελληνισμού του Πόντου» 
και αφετέρου «για ν’ αναγκαστούν οι 
θύτες να εκφράσουν τουλάχιστον μια 
«ταπεινη συγγνώμη», υπογράμμισε ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης 
Παυλόπουλος, στο μνημόσυνο που τε-
λέστηκε για τα θύματα της Γενοκτονίας 
των Ποντίων, στις εκδηλώσεις εορτα-
σμού της Κοίμησης της Θεοτόκου, στον 
Ιερό Ναό της Παναγίας Σουμελά, στο 
όρος Βέρμιο, στην Καστανιά Ημαθίας.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσή-
μανε ότι ο φετινός εορτασμός της Κοί-
μησης της Θεοτόκου στην Παναγία Σου-
μελά του Βερμίου αποκτά έναν «ιδιαί-
τερο, λαμπρό, εθνικό συμβολισμό», 
λόγω της συμπλήρωσης εκατό χρόνων 
από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του 
Πόντου, την οποία, όπως υπογράμμισε, 
η ελληνική πολιτεία επισήμως μνημο-
νεύει και αποδίδει (ν. 2193/1994) τις 
δέουσες τιμές στην μνήμη των θυμά-
των. Ιδιαίτερα, ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας αναφέρθηκε στις ιστορικές 
υποχρεώσεις για το ελληνικό έθνος με 
αφορμή την επέτειο.
«Τούτο το Μνημόσυνο αποκτά φέτος 
ακόμη μεγαλύτερες ιστορικές διαστά-
σεις, δοθέντος ότι συμπίπτει με την 
συμπλήρωση εκατό ετών από την διά-
πραξη αυτού του στυγερού εγκλήμα-
τος, το οποίο, υπό τις συνθήκες βαρβα-
ρότητας που το σημαδεύουν ανεξίτηλα, 
φέρει όλα τα στοιχεία του εγκλήματος 
κατά της Ανθρωπότητας» συνέχισε ο κ. 
Παυλόπουλος και πρόσθεσε:
«Υπό τα δεδομένα αυτά εμείς, οι Έλλη-
νες, αποδεικνύοντας εμπράκτως ότι 
κατανοούμε, στο ακέραιο, την σημα-
σία αυτής της Επετείου, οφείλουμε να 
αγωνισθούμε, αποφασισμένοι και υπό 
όρους αρραγούς ενότητας, ιδίως για την 
επίτευξη των εξής στόχων : Πρώτον, για 
ν’ αναγνωρισθεί διεθνώς η Γενοκτονία 
του Ελληνισμού του Πόντου, ως στίγμα 
βαρβαρότητας που θα μείνει χαραγ-
μένο για πάντα στην ανθρώπινη μνήμη. 

Και, δεύτερον, για ν’ αναγκασθούν οι 
θύτες να εκφράσουν, τουλάχιστον, μιαν 
ειλικρινή αναδρομική συγγνώμη, απο-
κηρύσσοντας έτσι την ως τώρα ανίερη 
τακτική της αδίστακτης παραχάραξης 
των, κατά γενική ομολογία, αμάχητων 
ιστορικών τεκμηρίων».
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε 
ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο η μνήμη 
μπορεί να γίνει διδακτική, ώστε να 
αποτρέπονται στο διηνεκές «πράξεις 
αυτής της ωμότητας και βαρβαρότη-
τας» που θίγουν «τον πυρήνα της αξίας 
του ανθρώπου» και υπονομεύουν την 
πορεία της ανθρωπότητας, αναφέρο-
ντας χαρακτηριστικά:
«Διαμηνύουμε δε εμείς, οι Έλληνες, 
προς κάθε κατεύθυνση, πως την κατά 
τ’ ανωτέρω αποστολή μας δικαιολο-
γεί, στο ακέραιο, και το γεγονός ότι 
μόνον έτσι η Ιερή Μνήμη των τραγικών 
θυμάτων της Γενοκτονίας του Ελληνι-

σμού του Πόντου μπορεί να διδάσκει, 
ιδίως μάλιστα υπό τις σημερινές εξαι-
ρετικά κρίσιμες περιστάσεις, το γιατί 
οφείλουμε και μπορούμε ν’ αποτρέ-
ψουμε, στο διηνεκές, πράξεις αυτής 
της ωμότητας και βαρβαρότητας, οι 
οποίες θίγουν τον ίδιο τον πυρήνα της 
αξίας του Ανθρώπου και υπονομεύουν, 
ευθέως και απροκαλύπτως, την πορεία 
της Ανθρωπότητας».
Ο κ. Παυλόπουλος αναφέρθηκε στον 
συμβολισμό της σημερινής γιορτής 
και ευχήθηκε η Παναγία «να φωτίζει 
πάντα την πορεία του Λαού μας και του 
Έθνους μας».
«Γιορτάζουμε σήμερα την Κοίμηση 
της Θεοτόκου, το Πάσχα του καλο-
καιριού. Εδώ, στο Βέρμιο, στον Ιερό 

Χώρο της Παναγίας Σουμελά, αυτή η 
Μεγάλη Γιορτή αποκτά και έναν ιδιαί-
τερο, λαμπρό, Εθνικό συμβολισμό: Η 
Κοίμηση της Θεοτόκου είναι και Ημέρα 
Μνήμης για τον Πόντο και τον Ποντιακό 
Ελληνισμό» είπε ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας και πρόσθεσε:
«Διότι όπως έχει λεχθεί, το 1930, από 
τον τότε υπουργό του Ελευθερίου Βενι-
ζέλου Λεωνίδα Ιασωνίδη, μαζί με την 
Ιερή Εικόνα της Παναγίας Σουμελά 
ήλθε στην Ελλάδα και ο Πόντος. Αιω-
νία η Μνήμη των τραγικών θυμάτων 
της Γενοκτονίας του Ελληνισμού του 
Πόντου. Και η Υπεραγία Θεοτόκος να 
φωτίζει πάντα την πορεία του Λαού μας 
και του Έθνους μας».
Στις εκδηλώσεις την κυβέρνηση εκπρο-
σώπησε ο υφυπουργός Οικονομικών 
και βουλευτής Ημαθίας, Απόστολος 
Βεσυρόπουλος και την αξιωματική αντι-
πολίτευση ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, 
Ιωάννης Αμανατίδης. Παραβρέθηκαν οι 
βουλευτές της ΝΔ Κώστας Γκιουλέκας, 
Τάσος Μπαρτζώκας και Λάζαρος Τσα-
βδαρίδης, του ΣΥΡΙΖΑ Δώρα Αυγέρη, ο 
βουλευτής ΤΟΥ ΚΙΝΑΛ Γιώργος Αρβα-
νιτίδης,, ο ευρωβουλευτής Στέλιος 
Κιμπουροπουλος, εκπρόσωποι κομ-
μάτων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
μητροπολίτες, η στρατιωτική ηγεσία 
της χώρας και υπηρεσιακοί παράγοντες 
των σωμάτων ασφαλείας, μέλη ποντι-
ακών σωματείων και πλήθος κόσμου.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έφτασε 
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου στο χώρο του Ιερού Προσκυνή-
ματος στις Καστανιές Ημαθίας, όπου 
στρατιωτικό άγημα απέδωσε τιμές 
και τον υποδέχθηκαν ο πρόεδρος του 
Δ.Σ. Πανελληνίου Ιδρύματος «ΠΑΝΑ-
ΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ» και εκπρόσωποι των 
αρχών. Ο κ. Παυλόπουλος παρακο-
λούθησε μαζί τους τη Θεία Λειτουρ-
γία, χοροστατούντος του μητροπο-
λίτη Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας 
Παντελεήμονος και στο μνημόσυνο 
που τελέστηκε στη μνήμη των 353.000 
θυμάτων, με τη συμπλήρωση εκατό 
χρόνων από τη Γενοκτονία των Ελλήνων 
του Πόντου. 

Παυλόπουλος: Χρέος ο αγώνας για τη διεθνή 
αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων

Πύργος: Συμπλοκή 
πυροσβεστών με 
ύποπτο εμπρηστή 
- Τους επιτέθηκε με 
μανία και προκάλεσε 
τροχαίο 

Με τη συνδρομή και άλλων πυροσβεστών, ο 
δράστης συνελήφθη και κρατείται

Π
ρωτοφανές ήταν το επεισόδιο που συνέβη 
χθες ανάμεσα σε πυροσβέστες του Ανακρι-
τικού Τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρε-
σίας Πύργου, κατά την διάρκεια προσαγω-

γής ενός άντρα με την κατηγορία του εμπρησμού από 
πρόθεση.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ του 
ilialive.gr καθώς δεν έχει γίνει γνωστό επισήμως 
τίποτα για το περιστατκό, οι ανακριτικοί υπάλλη-
λοι της Π.Υ. Πύργου, μετά τη φωτιά που ξέσπασε 
χθες νωρίς το απόγευμα στην περιοχή ανάμεσα στην 
Παλαιοβαρβάσαινα και τις Καρούτες, αναζήτησαν, 
εντόπισαν και τελικά προσήγαγάν ένα άτομο, ως 
ύποπτο για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά αλλά και για 
άλλες.
Η σύλληψη έγινε στην περιοχή ανάμεσα στην Αλφει-
ούσα και το Επιτάλιο. Κατά την προσαγωγή του 
στην υπηρεσία με όχημα της Πυροσβεστικής, αυτός 
όρμησε με απίστευτη μανία στον οδηγό και τους 
άλλους δύο πυροσβέστες, χτυπώντας τους. Ο οδηγός 
στην προσπάθειά του να τον αποφύγει και να αμυν-
θεί, σταμάτησε απότομα το όχημα με αποτέλεσμα να 
συγκρουστεί με άλλο υπηρεσιακό όχημα που ακο-
λουθούσε ακριβώς πίσω.
Ο δράστης συνέχισε να είναι επιθετικός και εξα-
γριωμένος με αποτέλεσμα να λάβει διαστάσεις η 
συμπλοκή και κάποιοι απο τους πυροσβέστες να 
τραυματιστούν.
Τελικά με τη συνδρομή και άλλων πυροσβεστών, ο 
δράστης συνελήφθη και κρατείται. Το Ανακριτικό 
Τμήμα ερευνά την πιθανή εμπλοκή του και σε άλλες 
υποθέσεις εμπρησμού, όπως αυτή στην πυρκαγιά 
πριν λίγες ημέρες μέσα στη νύχτα στην ίδια περιοχή, 
αλλά και άλλες προγενέστερες…

Η επίσημη ανακοίνωση του Πυροσβεστι-
κού Σώματος
Συνελήφθη χθες, 14 Αυγούστου 2019, στο πλαίσιο 
της αυτόφωρης διαδικασίας, 58χρονος ημεδαπός, 
ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού από πρόθεση, 
για την πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην 
Παλαιοβαρβάσαινα του δήμου Πύργου, στην Ηλεία. 
Η σύλληψη του πραγματοποιήθηκε από ανακριτικούς 
υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου, 
με την συνδρομή κλιμακίου Κ.Α.Ε.Ε Δυτικής Ελλάδας. 
Ενημερώθηκε σχετικά ο αρμόδιος Εισαγγελέας.
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Τ
ο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τέ-
λεσε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθη-
νών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος 
στον Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως Θε-

οτόκου Ύδρας, από όπου επισήμανε ότι την 
ανάγκη ενότητας και συνεργασίας.
Συλλειτούργησαν ο μητροπολίτης Ύδρας, 
Σπετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο επίσκο-
πος Θεσπιών Συμεών, πρωτοσύγκελος της 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας 
πρωτίστως ευχαρίστησε τον μητροπολίτη 
Ύδρας για τη φιλοξενία και εν συνεχεία ανα-
φέρθηκε στη σημερινή μεγάλη εορτή και 
τους ύμνους της ημέρας. Μάλιστα, συνέ-
κρινε την Παναγία με την Εύα για τις οποίες 
επικαλέσθηκε την απόκριση των Πατέρων 
της Εκκλησίας, ότι πρόκει-
ται για δύο μορφές που 
ανταποκρίνονται με διαφο-
ρετικό τρόπο στο κάλεσμα 
του Θεού. «Η Εύα ζούσε 
προνομιακά στον παρά-
δεισο. Την πλησίασε ο όφις 
και κατάφερε να την παρα-
σύρει χάνοντας την κοινω-
νία που είχε με τον Θεό και 
αποξενώθηκε, γιατί ήθελε 
να είναι ανεξάρτητη. Και σύμφωνα με τον 
ψαλμωδό, έκατσε απέναντι και έκλαψε. Η 
Παναγία μεγάλωσε στη Ναζαρέτ, σε έναν 
χώρο δύσκολο. Την επισκέφθηκε ο Αρχάγ-
γελος και δεν της είπε εύκολα λόγια. Εκείνη 
ταράχτηκε, αλλά δεν αρνήθηκε. Έγινε η 
γέφυρα να ανεβάσει τον άνθρωπο στον 
ουρανό».
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος έκανε μετα-
φορά της σχέσης των δύο γυναικών στη ζωή 
μας και υπογράμμισε ότι η Παναγία θερα-
πεύει την παρανομία και ανοίγει τον δρόμο 
για τον παράδεισο. Γι’ αυτό οι γενεές των 
ανθρώπων κάθε φορά που θα ακούν την 
ιστορία της Εύας θα λένε «ουαί τη αθλία», 
ενώ κάθε φορά που θα ακούν την ιστορία 
της Παναγίας θα λένε «Μακαρία, Ευλογη-
μένη», ενώ παράλληλα σημείωσε ότι κάθε 
φορά που απομακρυνόμαστε από την κοι-
νωνία με τον Θεό και Πατέρα, είμαστε παιδιά 
της Εύας, ενώ κάθε φορά που είμαστε κοντά 
στον Θεό, είμαστε τα παιδιά της Θεοτόκου.
Σε άλλο σημείο του λόγου του, τόνισε ότι 

«αν υπήρχε ένας καλλιτέχνης ζωγράφος ή 
αγιογράφος σήμερα και του δίναμε μόνο 
τη φράση «χαίρε των δακρύων της Εύας η 
λύτρωσις», δηλαδή «Παναγία, εσύ είσαι 
που σκούπισες τα δάκρυα της Εύας», θα 
είχαμε έναν πίνακα που θα μας έδειχνε την 
κουρασμένη, την απομακρυσμένη από τον 
Θεό Εύα και την Παναγία να της σφουγγί-
ζει τα δάκρυα» και πρόσθεσε ότι «η Πανα-
γία είναι η γέφυρα που μας βοηθάει να ανέ-
βουμε προς τον ουρανό. Η Παναγία είναι 
μεσίτρια, δέχεται τα παράπονα, τις εξομο-
λογήσεις, τις παρακλήσεις μας και τις μετα-
βιβάζει».
Τέλος, ευχήθηκε η επίσκεψή του να γίνει 
«ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τον χώρο της 
Εκκλησίας, που έχουμε τόσες δυσκολίες και 

παλεύουμε, αλλά και για 
τον χώρο της πατρίδας, 
που έχει, επίσης, πολλές 
δυσκολίες». Χαρακτή-
ρισε το μοναστήρι αυτό 
σχολείο, ενώ υπογράμ-
μισε ότι πρέπει να έρχο-
νται οι υπεύθυνοι αυτού 
του τόπου να διδάσκο-
νται πως ένας χώρος 
εκκλησιαστικός συνε-

χίζει να είναι χώρος που στεγάζει τις ανά-
γκες και τα προβλήματα της Εκκλησίας, αλλά 
και τις ανάγκες και τα προβλήματα και της 
Πολιτείας, αφού ακριβώς δίπλα στον ναό 
υπάρχει το Δημαρχείο του νησιού. «Δεν θα 
ήθελα όταν ξανάρθω να υπάρχει η θέληση, 
ώστε αυτά τα δύο να είναι χωριστά το ένα 
από το άλλο, αλλά να είναι σημείο που θα 
διδάσκει ότι αυτός ο τόπος πήγε μπροστά 
όταν ήταν ενωμένος, αγαπημένος μέσα σε 
μία προσπάθεια», είπε χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά του, ο μητροπολίτης Ύδρας 
εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον 
Αρχιεπίσκοπο για την παρουσία του, μίλησε 
για τη σύνεση και τη σοφία του, αλλά και 
για το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο 
της Αρχιεπισκοπής, για την οποία ανέφερε 
πως είναι γεμάτη από ιδρύματα για τον 
άνθρωπο. Μίλησε, ακόμη, για το Κέντρο 
Γεροντολογίας που φέρει το όνομα του 
Αγίου Πορφυρίου και προσέφερε στον 
Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο ως δώρο για το 
Κέντρο μια εικόνα του αγίου.

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος από 
την Ύδρα: «Αυτός ο τόπος πήγε 
μπροστά όταν ήταν ενωμένος και 
αγαπημένος» 

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης (ΚΔΣ) 
- Επίκεινται άλλες 2 συνεδριάσεις μετά τον 15Αύγουστο για την τελική 
επεξεργασία των ΚΥΑ

Ως το άλλο Σάββατο οι υπουργικές 
αποφάσεις για το Ελληνικό

Μ
ε γοργούς ρυθμούς κι-
νείται η κυβέρνηση, προ-
κειμένου να ξεκινήσει έ-
ως το τέλος του έτους η 

εμβληματική επένδυση στο Ελληνικό.
Περί τις 15:00 ολοκληρώθηκε η συνε-
δρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου 
Διοίκησης (ΚΔΣ), της οποίας προη-
γήθηκε εξαιρετικά εντατική εργασία 
επτά συναρμόδιων Υπουργείων συν 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, προκειμένου να εγκριθούν οι 
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ώστε 
στη συνέχεια να δημοσιευτούν στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανά-
πτυξης μέσω Twitter, επίκεινται άλλες 
2 συνεδριάσεις μετά τον 15Αύγουστο 
για την τελική επεξεργασία των ΚΥΑ.
Όπως είπε νωρίτερα μιλώντας στο 
Open, ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. 
Αδωνις Γεωργιάδης, στόχος είναι ως 
το άλλο Σάββατο να έχουν δημοσι-
ευτεί όλες οι ΚΥΑ ώστε να είναι όλα 
έτοιμα για να ξεκινήσει ο διαγωνι-
σμός για το καζίνο, ο οποίος θα γίνει 
30 Σεπτεμβρίου. Χωρίς τις ΚΥΑ δεν 
μπορούν να ξεκινήσουν τα έργα στην 
έκταση των 6.200 στρεμμάτων..
Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης για τον 
διαγωνισμό, «πιστεύω ότι θα έχει 

επιτυχία. Δεν τίθεται θέμα παράτασής 
του».
Εξάλλου, ο υπουργός έχει δεσμευθεί 
επανειλημμένως πως οι υπουργικές 
αποφάσεις θα εκδοθούν έως το τέλος 
του μήνα και πως τα πρώτα εργοτάξια 
στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνι-
κού θα λειτουργούν έως το τέλος του 
2019.
Για την επίτ ευξη του φιλόδοξου 
αυτού σ τόχου πραγματοποιούνται 
δύο ευρείες συσκέψεις σε εβδομαδι-
αία βάση, κάθε Τετάρτη με τη συμμε-
τοχή υπηρεσιακών παραγόντων και 
κάθε Παρασκευή με τη συμμετοχή των 
αρμόδιων υπουργών και υφυπουργών.

Αμερικανικό ενδιαφέρον για 
το καζίνο
Εντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση 
της άδειας καζίνο και την κατασκευή 
πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκρο-
τήματος, εξακολουθούν να δείχνουν 
οι αμερικανικές εταιρείες Hard Rock 
International και Mohegan Gaming 
and Entertainment. Η τελευταία μάλι-
στα στις αρχές Ιουλίου υπέγραψε συμ-
φωνία στρατηγικής συνεργασίας με 
τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Το εκτιμώμενο 
ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 
περίπου 500 εκατ. ευρώ.
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«Τρέχει» και φέτος και καθ’ όλη τη 
διάρκεια της θερινής περιόδου η 
καμπάνια της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με τίτλο 
«Apodixi Please».

Η 
καμπάνια απευθύνεται στους του-
ρίστες από το εξωτερικό, οι οποί-
οι επισκέπτονται την Ελλάδα, με 
στόχο να τους ενημερώνει για τα 

δικαιώματά τους ως καταναλωτές και να 
τους προτρέπει να ζητούν απόδειξη σε κάθε 
συναλλαγή τους, σε περίπτωση που κάποια 
επιχείρηση αρνείται να το κάνει.
Το μήνυμα της ΑΑΔΕ «τρέ-
χει» σ τις διαφημισ τικές 
θέσεις στις αίθουσες αφί-
ξεων και δίπλα στους ιμά-
ντες παραλαβής αποσκευών 
όλων των μεγάλων αερο-
δρομίων της χώρας (Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Χανιά, Μύκο-
νος, Σαντορίνη, Κέρκυρα, 
Ρόδος κ.ά.), αλλά και σε μεγάλα sites του 
εξωτερικού, μέσω Google.
 Με μια φωτογραφία από χαρακτηριστικό 
ελληνικό τοπίο και μια απόδειξη ταμεια-
κής μηχανής δίπλα σε αυτό, αναφέρονται τα 
εξής στα αγγλικά:
  «Μια φωτογραφία είναι απόδειξη μιας 
ανάμνησης.
 Ζητείστε απόδειξη για τις πληρωμές σας.
Καλωσορίσατε στην Ελλάδα!
Θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τα 
δικαιώματά σας ως καταναλωτές.
Όλα τα ξενοδοχεία, εστιατόρια και καταστή-
ματα είναι υποχρεωμένα να δέχονται χρεω-
στικές/πιστωτικές κάρτες
Δεν είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε, εάν 
δεν πάρετε απόδειξη. Συνεπώς, ζητείστε να 
πληρώσετε με κάρτα. Ζητείστε την απόδειξή 
σας.
Απλά πείτε #Apodixi_Please».
Μάλιστα, τα banner στο internet οδηγούν 
στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (https://www.
aade.gr/apodixi), όπου εκεί παρέχονται 
αναλυτικές σχετικές οδηγίες προς τους του-
ρίστες.
Ειδικότερα στην ιστοσελίδα αναγράφονται 
(στα αγγλικά) τα εξής:
«Αυτό το μήνυμα στοχεύει να σας ενημε-
ρώσει για τα δικαιώματα των καταναλωτών 
στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον ελληνικό 
νόμο, όλα τα ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, 
καφετέριες, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και 

γενικά σχεδόν όλοι οι προμηθευτές αγαθών 
και υπηρεσιών (με λίγες εξαιρέσεις, όπως οι 
οδηγοί ταξί και περίπτερα) υποχρεούνται να 
δέχονται χρεωστικές, πιστωτικές ή προπλη-
ρωμένες κάρτες.
Ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται να πληρώσετε 
σε μετρητά. Μπορείτε να ζητήσετε να πλη-
ρώσετε με κάρτα.
 Επιπλέον, όλοι οι προμηθευτές αγαθών 
και υπηρεσιών υποχρεούνται να εκδίδουν 
αποδείξεις στους πελάτες τους. Ο κατα-
ναλωτής δεν είναι υποχρεωμένος να πλη-
ρώνει, σε μετρητά ή με κάρτα, εάν δεν του 
παρασχεθεί έγκυρη απόδειξη πληρωμής 
(«apodixi»).

Εστιατόρια, μπαρ, καφετέ-
ριες, καταστήματα, μίνι μάρ-
κετ και γενικά σχεδόν όλοι οι 
προμηθευτές αγαθών υπο-
χρεούνται να διαθέτουν ηλε-
κτρονικά ταμειακές μηχανές 
και δεν επιτρέπεται να εκδί-
δουν παραστατικά που είναι 
χειρόγραφα ή τυπωμένα σε 

τακτικό χαρτί.
Για εκείνους που απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση να διαθέτουν ηλεκτρονικό 
ταμειακό κατάλογο (συγκεκριμένα, ορισμέ-
νοι προμηθευτές υπηρεσιών όπως ξενοδο-
χεία, κλινικές, γιατροί, δικηγόροι κ.λπ.), οι 
αποδείξεις που τυπώνονται στις περισσό-
τερες περιπτώσεις πρέπει να περιέχουν το 
όνομα, τη διεύθυνση και τον φόρο 9digit 
(ΑΦΜ) του προμηθευτή.
Έτσι σε όλες τις περιπτώσεις, προτού να 
πληρώσετε, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε 
μια απόδειξη και δεν είστε υποχρεωμένοι 
να πληρώσετε εάν δεν έχετε κάποια από-
δειξη. Είναι τόσο απλό να λέτε στα ελλη-
νικά: «Apodixi please»!
Ακόμη ένα πράγμα. Χρησιμοποιώντας την 
κάρτα σας για τις πληρωμές σας και ζητώ-
ντας μια απόδειξη, βοηθάτε την Ελλη-
νική Φορολογική Διοίκηση να εισπράττει 
φόρους που περιλαμβάνονται ήδη στην 
τιμή που πληρώνετε.
Πρακτικά συμβάλλετε στην οικονομική 
ανάκαμψη της Ελλάδας και μας προσφέρετε 
την ευκαιρία να σας προσφέρουμε ακόμα 
καλύτερες υπηρεσίες την επόμενη φορά 
που θα έρθετε στη χώρα μας.
Απολαύσετε τη διαμονή σας!».
 Τέλος, στη συγκεκριμένη διεύθυνση υπάρ-
χουν και οι φωτογραφίες δύο αποδείξεων, 
μιας έγκυρης και μιας άκυρης (δελτίου 
παραγγελίας).

«Apodixi Please»

επικαιρότητα

Εύβοια: Ασύλληπτη η 
καταστροφή που αφήνει 
πίσω της η φωτιά 

Τ
εράστια είναι η καταστροφή που 
αφήνει πίσω της η πυρκαγιά που 
εξακολουθεί να κατακαίει σε χα-
ράδρα κοντά στην Πλατάνα της Εύ-

βοιας για τρίτο εικοσιτετράωρο. Οι πυρο-
σβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δί-
νουν τη μάχη για να ελεγχεί η φωτιά, αλλά 
και να αποσοβηθεί ο κίνδυνος των αναζω-
πυρώσεων, την ίδια ώρα που ερευνάται 
πλέον βασίμως η εκδοχή του εμπρησμού 
ως αιτία έναρξης της πυρκαγιάς.  Μάλιστα, 
σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε 
η τηλεόραση του Σκάι στο μικροσκόπιο 
των Αρχών έχουν μπει τρία πρόσωπα, το 
άλλοθι των οποίων εξετάζεται. 
Οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές από το 
δάσος στο Κοντοδεσπότι και τις γύρω 
περιοχές, αφού η φωτιά αφήνει πίσω της 
κρανίου τόπο. Σύμφωνα με τις έως τώρα 
εκτιμήσεις αποτεφρώθηκαν περίπου 
25.000 στρέμματα, εκ των οποίων του-
λάχιστον τα 10.000 ήταν παρθένο δάσος 
- «πνεύμονας» για την Εύβοια. Ζώα κάη-
καν στην προσπάθειά τους να απομα-
κρυνθούν, ενώ και αυτή η νύχτα αναμέ-
νεται να είναι δύσκολη για την περιοχή. 
Εκατοντάδες πυροσβέστες, ενισχυμένοι 
και από δυνάμεις του στρατού και εθελο-
ντές παραμένουν στη μάχη για να τισσα-
θευτούν οι φλόγες, ενώ η προσπάθεια να 
δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες για την 
προστασία των οικισμών απέδωσε. Επί 
ώρες, βαριά μηχανήματα έργων άνοιγαν 
αντιπυρικές ζώνες ανάμεσα στην περιοχή 
που βρισκόταν κοντά στα πύρινα μέτωπα 
και τους οικισμούς, ώστε η φωτιά να στα-
ματούσε εκεί, όταν θα έφτανε στις αντιπυ-
ρικές ζώνες. 
Πλέον, στο επίκεντρο μπαίνει η έρευνα για 
τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά και 
ήδη το τμήμα διερεύνησης εγκλημάτων 
εμπρησμού της Πυροσβεστικής λαμβάνει 
καταθέσεις,  κάνει αυτοψίες και αξιολογεί 
μαρτυρίες και ευρήματα για να καταλήξει 
σε ασφαλές συμπέρασμα για την αιτία της 
πυρκαγιάς που πλήγωσε -ξανά- την Εύβοια.

H εκτίμηση για την οικολογική 
καταστροφή
Στην πρώτη εκτίμηση για το μέγεθος της 
καταστροφής από τη φωτιά στην Εύβοια 
προχώρησε η ευρωπαϊκή υπηρεσία 
Copernicus, η οποία ενεργοποιήθηκε από 

την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστα-
σίας.
Σύμφωνα με τον χάρτη που αναρτήθηκε 
στο Twitter από την ομάδα άμεσης χαρ-
τογράφησης της υπηρεσίας η καμμένη 
έκταση ανέρχεται σε 22.680 στρέμματα.
Από αυτά, μάλιστα, τα 10.000 είναι καμ-
μένα στρέμματα δάσους, φανερώνοντας το 
μέγεθος της καταστροφής.
Σημειώνεται ότι την Τετάρτη ο περιφε-
ρειάρχης Στερέας Ελλάδας Κώστας Μπα-
κογιάννης είχε κάνει λόγο για μια εκτίμηση 
της τάξης των 25.000 καμμένων στρεμμά-
των γης στην κεντρική Εύβοια.
Για τον χάρτη, όπως διευκρινίζεται, χρησι-
μοποιήθηκαν «εικόνες πολύ υψηλής ανά-
λυσης που αποκτήθηκαν για την ενεργο-
ποίηση #EMSR380».
Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολι-
τικής Προστασίας κ. Θανάση Καρακάντζα, 
«οι ρίψεις νερού των ελικοπτέρων είναι 
στοχευμένες», ενώ «δεν υπάρχει κανένα 
άλλο εναέριο μέσο που θα μπορούσε να 
πετάξει στην επικίνδυνη περιοχή, μέσα στη 
χαράδρα». Δυνάμεις της Πυροσβεστικής 
επιχείρησαν σε δύσβατα σημεία τη νύχτα 
για να περιορίσουν τα μέτωπα. Το βράδυ 
η πυροσβεστική προχώρησε σε ενίσχυση 
και ανασύνταξη των δυνάμεων της. Από 
το πρωί φθάνουν οχήματα και προσωπικό 
από σχεδόν όλη την Ελλάδα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η δύναμη 
που επιχειρεί στην Εύβοια είναι 198 πυρο-
σβέστες με 92 οχήματα, 12 πυροσβέστες 
με 6 οχήματα από το Μηχανοκίνητο Ειδικό 
Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων 
(ΜΕΤΠΕ) και 22 ομάδες πεζοπόρου τμή-
ματος με 172 πυροσβέστες, καθώς και το 
Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «Όλυμπος».
Συνέδραμαν 2 ομάδες πεζοπόρων τμη-
μάτων του Ελληνικού Στρατού, 8 μηχανή-
ματα έργου και 10 υδροφόρες της Περιφέ-
ρειας και των Ο.Τ.Α., η Δασική Υπηρεσία, 
το ΕΚΑΒ καθώς και 38 εθελοντές πυροσβέ-
στες και 6 εθελοντικά πυροσβεστικά οχή-
ματα.
Την ίδια ώρα σύμφωνα με τον χάρτης πρό-
βλεψης κινδύνου Πυρκαγιάς για αύριο 
Παρασκευή υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, 
υπάρχει σε Αττική, Ανατολική Στερεά, Χαλ-
κιδική, Θεσσαλονίκη, Θάσο, Σάμο, Ικαρία, 
Δωδεκάνησα, Μεσσηνία, Δυτική Ελλάδα, 
Ήπειρο και Νησιά Ιονίου.
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Κατά πόσο μπορούν να «σηκώσουν» 
οι υποδομές του νησιού τον όγκο των 
χιλιάδων τουριστών που συρρέουν 
από τα κρουαζιερόπλοια

Χ
ωρίς σχεδιασμό δεκαετίας και crisis 
management η Σαντορίνη νομοτε-
λειακά θα καταρρεύσει».
Η πρόβλεψη ανήκει στον κ. Ανδρέα 

Ανδρεάδη, επίτιμο πρόεδρο του Συνδέσμου 
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και 
CEO του ομίλου Sani/ Ikos, ο οποίος κρούει 
τον κώδωνα του κινδύνου για το νησί που 
τείνει να καταστεί θύμα της ίδιας της επιτυ-
χίας του κι επαναφέρει τις άμεσες προτάσεις 
του ΣΕΤΕ προκειμένου να ελεγχθούν ως ένα 
βαθμό οι τουριστικές ροές στο νησί και να 
διαφυλαχθεί η ομαλότητα στην καθημερινό-
τητα των κατοίκων ειδικά αυτή την περίοδο 
όπου η κίνηση βρίσκεται στο «κόκκινο».
Οι προτάσεις που έχει επισημάνει ο ΣΕΤΕ 
σχετίζονται καταρχάς με την άμεση επιβολή 
τέλους ανά αποβιβαζόμενου επισκέπτη κρου-
αζιερόπλοιου υπέρ της βελτίωσης των υπο-
δομών, δεδομένου ότι το νησί αποτελεί τον 
δημοφιλέστερο προορισμό στην Ελλάδα 
για τις κρουαζιέρες, επιβαρύνοντας ωστόσο 
υπέρμετρα το νησί από την στιγμή που τις 
ημέρες αιχμής του καλοκαιριού πραγματοποι-
ούνται έως και επτά προσεγγίσεις την ημέρα 
με χιλιάδες τουρίστες που κατακλύζουν για 
λίγες ώρες το νησί.
Από τις πιο δύσκολες μέρες του φετινού καλο-
καιριού για την κρουαζιέρα στη Σαντορίνη, 
στην οποία μάλιστα είχε αναφερθεί πριν 
από λίγο καιρό και ο υπουργός Τουρισμού 
κ. Χάρης Θεοχάρης, ήταν η 6η Αυγούστου, 
ημέρα κατά την οποία έφθασαν στο νησί επτά 
κρουαζιερόπλοια χωρητικότητας 18.372 επι-
βατών, ενώ με βάση τα στοιχεία του Λιμενικού 
Ταμείου Θήρας λιγότερες είναι οι προσεγγί-
σεις σε ημερήσια βάση εφεξής.
Ένα δεύτερο μέτρο που έχει προτείνει ο ΣΕΤΕ 
για τον προορισμό, ο οποίος σύμφωνα με τον 
Economist έχει κι ένα σημαντικό ρεκόρ στο 
instagram αφού έχει εμφανιστεί …αισίως σε 
5,1 εκατ. posts είναι να υπάρξει «φρένο στην 
άναρχη υπερ-δόμηση», όπως χαρακτηριστικά 
σχολιάζει ο κ. Ανδρεάδης, ενώ μία ακόμη, 
τρίτη πρόταση από πλευράς των τουριστικών 
φορέων είναι να υπάρξει «συμμετρική φορο-
λόγηση σε μισθώσεις Airbnb».
Σημειώνεται εδώ ότι τα τελευταία χρόνια έχει 

τεθεί ουκ ολίγες φορές το ζήτημα της φέρου-
σας ικανότητας του νησιού όσον αφορά τις 
υποδομές και της έλλειψης «ισοζυγίου» για τη 
δόμηση και τις χρήσεις αγροτικής γης. Το νησί 
έχει 25.000 κατοίκους σήμερα με πυκνότητα 
329 κάτοικους ανά τ. χλμ. Με βάση τα νού-
μερα που έχει καταγράψει ο δήμος, 60.000 
κλίνες αντιστοιχούν σε ξενοδοχεία, 12.500 σε 
ενοικιαζόμενα δωμάτια και 23.000 κλίνες σε 
παραθεριστικές κατοικίες.
Το νησί καλείται, σύμφωνα με το δήμο, κατά 
τη διάρκεια της υψηλής σεζόν να εξυπηρετή-
σει πάνω από 100.000 άτομα ημερησίως, 
με πυκνότητα πάνω και από τα νούμερα της 
Αττικής, την ίδια στιγμή που υπάρχει αύξηση 
60% στην κατανάλωση νερού από το 2012 
έως το 2017, αύξηση από τους 15.000 τόνους 
σκουπιδιών στους 40.000 τόνους το 2017 και 
αύξηση στην κατανάλωση ρεύματος, από τα 
32,5 MW το 2013 τις 45 ημέρες της υψηλής 
σεζόν σε πάνω από 52 MW το 2018, με τις 
ανάγκες να αυξάνονται για μεγαλύτερη περί-
οδο.
Για φέτος, τα στοιχεία ως προς τις αεροπορι-
κές αφίξεις στο νησί παραμένουν ανοδικά, αν 
ληφθεί υπόψη ότι για το επτάμηνο, με βάση τα 
στοιχεία της Fraport Greece, η συνολική κίνη-
σης το αεροδρόμιο του νησιού ήταν αυξη-
μένη κατά 4,5% στο 1,27 εκατ. επιβάτες σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο επτάμηνο πέρυσι, 
με τη διεθνή κίνηση να διαμορφώνεται στις 
581 χιλ. (+1,6%) και την εσωτερική στο +7,1%, 
ξεπερνώντας τις 692 χιλιάδες επιβάτες.
Σημειωτέον ότι αυτή την περίοδο είναι σε εξέ-
λιξη το πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης προ-
ορισμών από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυ-
γκρότησης και Ανάπτυξης –EBRD- (το οποίο 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και υποστηρίζεται από το Υπουργείο Τουρι-
σμού) για την κατάρτιση δύο σχεδίων διαχεί-
ρισης προορισμού για τη Σαντορίνη αλλά και 
τη Ρόδο, έναν ακόμη από τους πολύ δημοφι-
λείς ελληνικούς προορισμούς. Το πρόγραμμα 
υλοποιείται έως τον Οκτώβριο του 2019 με 
στόχο να αναδειχθούν τόσο τα οφέλη όσο και 
οι προκλήσεις της τουριστικής ανάπτυξης, 
προσδιορίζοντας τις απαιτούμενες πρωτο-
βουλίες για να συνεχιστεί η τουριστική ανά-
πτυξη στους ελληνικούς προορισμούς με βιώ-
σιμους όρους. Η υλοποίηση του προγράμ-
ματος υποστηρίζεται ενεργά από τα Επιμε-
λητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων όσον 
αφορά στον συντονισμό των δράσεων στη 
Ρόδο και τη Σαντορίνη, αντίστοιχα.

Παύθηκε η Βασιλική Θάνου από 
την Επιτροπή Ανταγωνισμού 

Ε
κδόθηκαν οι διαπιστωτικές πρά-
ξεις που προβλέπουν ότι η πρόε-
δρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
Βασιλική Θάνου και τρία άλλα στε-

λέχη της επιτροπής εμπίπτουν στις διατά-
ξεις του νέου νόμου και συνεπώς δεν είναι 
δυνατόν να παραμείνουν στις θέσεις τους.
Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν σήμερα από το 
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων οι 
διαπιστωτικές πράξεις για την αυτοδίκαιη 
έκπτωση από την Επιτροπή Ανταγωνι-
σμού, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 
12 του Ν. 3959/2011, όπως τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 101 του Ν. 4623/2019 
και ισχύει, της προέδρου Βασιλικής 
Θάνου - Χριστοφίλου, της αντιπροέδρου 
‘Αννας Νάκου και των εισηγητών - τακτι-
κών μελών Ιωάννη Παύλοβιτς και Νικο-
λάου Ζευγώλη.
Η ως άνω έκπτωση, όπως αναφέρει σε 
ανακοίνωσή του το υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, επέρχεται αυτοδικαίως 

από τη δημοσίευση του Ν. 4623/2019 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 
από την 9η Αυγούστου 2019.
Διαβάστε την ανακοίνωση που εκδόθηκε 
από το υπουργείο Ανάπτυξης:
Εξεδόθησαν σήμερα από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων οι διαπιστω-
τικές πράξεις για την αυτοδίκαιη έκπτωση 
από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμ-
φωνα με την παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 
3959/2011, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 101 του Ν. 4623/2019 και ισχύει,
-της Προέδρου κ. Βασιλικής Θάνου – Χρι-
στοφίλου,
-της Αντιπροέδρου κ. Άννας Νάκου
-και των Εισηγητών – τακτικών Μελών κ. 
Ιωάννη Παύλοβιτς και κ. Νικολάου Ζευ-
γώλη.
Η ως άνω έκπτωση επέρχεται αυτο-
δικαίως από τη δημοσίευση του Ν. 
4623/2019 στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως, ήτοι από την 9-8-2019.

επικαιρότητα

Ανδρεάδης: Η Σαντορίνη 
νομοτελειακά θα καταρρεύσει

Κικίλιας προς Πολάκη: Θα καλύψουμε 
ό,τι χρειαστεί για τον εθελοντή

Α
πάντηση στον πρώην αναπλη-
ρωτή υπουργό Υγείας Παύλο 
Πολάκη έδωσε, μέσω των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 

ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ανα-
φορικά με την κάλυψη από το υπουργείο 
Υγείας των εξόδων νοσηλείας, αποθερα-
πείας και αποκατάστασης του εθελοντή 
πυροσβέστη που νοσηλεύεται στο ΚΑΤ.
«Κύριε Πολάκη, γνωρίζω ακριβώς την 
κατάσταση της υγείας του εθελοντή 
δασοπυροσβέστη. Η πλήρης αποκατά-
σταση και αποθεραπεία του, απαιτούν 
δαπάνες που δεν καλύπτει το ΕΣΥ και ο 
ΕΟΠΥΥ. Θα καλύψουμε ότι χρειαστεί, 
όπως καλύψαμε πλήρως και τους εγκαυ-
ματίες από την τραγική φωτιά στο Μάτι, 
που άφησες ακάλυπτους 1 χρόνο τώρα. 
Τέλος με τα ψέματα σας και τη μικροπο-
λιτική». 
Ο κ. Κικίλιας επισκέφθηκε χθες στο 
νοσοκομείο τον εθελοντή πυροσβέστη 
που υπέστη εγκαύματα δευτέρου προς 
τρίτου βαθμού στην προσπάθεια κατά-
σβεσης της πυρκαγιάς στην Εύβοια και 

ανακοίνωσε ότι «σε συνεννόηση με τον 
πρωθυπουργό της χωράς, το λιγότερο 
που έχουμε να κάνουμε ως Υπουργείο 
Υγείας, είναι σεβόμενοι αυτή την προ-
σπάθεια, να καλύψουμε ότι χρειαστεί 
από τα έξοδα της νοσηλείας, της αποθε-
ραπείας και τέλος της αποκατάστασης 
του».
Σχολιάζοντας την δήλωση του υπουρ-
γού Υγείας, ο κ. Πολάκης έγραψε στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Το ΚΑΤ 
είναι δημόσιο νοσοκομείο, δεν πληρώ-
νουν νοσηλεία οι ασφαλισμένοι ασθε-
νείς. Αν ο εθελοντής δασοπυροσβέστης 
είναι ανασφάλιστος, πάλι δεν πληρώνει, 
καθώς αν δεν το ξέρεις, σου λέω πως από 
τον Φλεβάρη του 2016 ισχύει ο νόμος για 
δωρεάν ιατροφαρμακευτική κάλυψη των 
ανασφαλίστων που ψήφισε η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ!!!! (εκτός αν αυτή η δήλωση είναι 
πρόβα για κατάργηση του νόμου...). Ο 
νέος κανονισμός παροχών του ΕΟΠΥΥ 
που φτιάξαμε καλύπτει με πολύ καλύ-
τερους και πραγματικούς όρους και την 
αποθεραπεία και αποκατάσταση».
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Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας
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εδώ Κύπρος

Π
λήρως κατασβεσθείσα 
θεωρείται η μεγάλη 
πυρκαγιά, που κατέ-
καψε έκταση 2,2 τετρα-

γωνικών χιλιομέτρων μεταξύ των 
χωριών Πάχνα, Κισσούσα και 
Βουνί στην επαρχία Λεμεσού.  
Ωστόσο, σύμφωνα με τον εκπρό-
σωπο Τύπου της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή, στην 
περιοχή παραμένουν δυνάμεις της 
πυροσβεστικής για το ενδεχόμενο 
αναζωπυρώσεων.
Σύμφωνα με το κέντρο ελέγχου 
επιχειρήσεων στη διάρκεια της 
νύχτας εκδηλώθηκαν δύο εστίες 
φωτιάς, εντός της έκτασης που 
κάηκε από την πυρκαγιά, τα οποία 
και αντιμετωπίστηκαν.
Από τη φωτιά κάηκαν οπωρο-
φόρα δέντρα, αμπέλια και άγρια 
βλάστηση.
Αρκετά υποστατικά έχουν υπο-
στεί ζημιές, ενώ άλλα, εγκαταλε-
λειμμένα, έχουν καταστραφεί ολο-
σχερώς. Παράλληλα, ζημιές υπέ-
στησαν πάσσαλοι και καλώδια της 
ΑΗΚ.
Η καταγραφή των ζημιών, συνε-
χίστηκε και σήμερα από το τμήμα 
Γεωργίας και την επαρχιακή Διοί-
κηση Λεμεσού.
Στο μεταξύ, η αστυνομία συνεχίζει 
τις έρευνες σε σχέση με την εκδή-
λωση της πυρκαγιάς και πέραν του 
49χρονου που τελεί υπό τετραή-
μερη κράτηση, οι ανακριτές συνε-
χίζουν τη λήψη καταθέσεων από 
κάτοικους της περιοχής.
Μέσα στις επόμενες μέρες θα 
βρεθούν στην περιοχή της πυρ-
καγιάς στη Λεμεσό  οι εκπρόσω-
ποι του Υπουργείου Γεωργίας για 
εκτίμηση των ζημιών, ανακοί-
νωσε ο Υπουργός Κώστας Καδής, 
ο οποίος το πρωί βρέθηκε στην 
περιοχή και συζήτησε με τους κοι-
νοτάρχες τους τρόπους με τους 
οποίους μπορεί το Υπουργείο να 
στηρίξει τις πληγείσες κοινότητες.
Ανέφερε ότι  στην βάση των προ-
βλεπόμενων διαδικασιών, διαβε-
βαίωσε τους αγρότες  ότι θα έχουν 
την στήριξη του Υπουργείου για 
να λάβουν τις αποζημιώσεις οι 
οποίες προβλέπονται από την 
Νομοθεσία.

Πλήρως 
κατασβεσθείσα η 
μεγάλη πυρκαγιά 
σε Πάχνα – 
Κισσούσα – Βουνί 

Είναι ανοιχτή η προοπτική 
μιας άτυπης- διαδικαστικής 
σύσκεψης των μερών 
που συμμετείχαν στη 
διαπραγμάτευση στο 
Κραν Μοντανά δήλωσε 
στο ΚΥΠΕ κυβερνητική 
πηγή, σημειώνοντας πως 
καθοριστικής σημασίας θα 
είναι η στάση της Τουρκίας, 
η οποία πρέπει να συνταχθεί 
στην προσπάθεια που γίνεται, 
εγκαταλείποντας τη σημερινή 
επιθετική τακτική της.

Τ
ο κρίσιμο ζήτημα είναι αν 
τελικά θα συμβάλει και η 
Τουρκία σε επανέναρξη δι-
απραγματεύσεων, εγκατα-

λείποντας τη σημερινή επιθετική 
τακτική των παραβιάσεων και της 
έντασης. Σε κάποια στιγμή θα πρέ-
πει μέσα από τις διεργασίες των 
ΗΕ, να δηλώσει και να δείξει ετοι-
μότητα και η Άγκυρα», επεσήμανε 
ίδια πηγή, απαντώντας σε ερωτή-
σεις σε ότι αφορά τις πιθανές εξε-
λίξεις στο Κυπριακό στο αμέσως 
επόμενο διάστημα, μετά και την τε-
λευταία συνάντηση του Προέδρου 
της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασι-
άδη με τον Τ/κ ηγέτη Μουσταφά 
Ακιντζί .
Είπε ακόμη πως είναι ορατό, και η 
δική μας πλευρά ευνοεί, το ενδε-
χόμενο κοινής συνάντησης των 
δυο ηγετών με τον ΓΓ του ΟΗΕ μετά 
τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμέ-
νων Εθνών. Στη συνέχεια όμως και 
μέσα από τη διαδικασία για τους 
όρους αναφοράς που ζητά ο Γενι-
κός Γραμματέας, θα πρέπει και η 
Τουρκία να συνταχθεί σε αυτή την 
προσπάθεια, και γι’ αυτό είναι 
ανοιχτή η προοπτική μιας άτυπης 
– διαδικαστικής σύσκεψης των 
μερών που συμμετείχαν στη δια-
πραγμάτευση στο Κραν Μοντανά, 
πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η ίδια πηγή είπε ακόμη πως η Λευ-
κωσία είναι ικανοποιημένη από 
το γεγονός ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ επα-
ναλαμβάνει στην απαντητική επι-
στολή που έστειλε στον Πρόεδρο 
Αναστασιάδη πως η θέση των 
ΗΕ για το θέμα της Αμμοχώστου 
παραμένει η ίδια, παραπέμπο-
ντας ουσιαστικά στα ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας για την 
προετοιμασία της Αμμοχώστου 
για να αποδοθεί στους νόμιμους 
κατοίκους της.
Ο κ. Γκουτέρες εκφράζει ετοιμό-
τητα να συμβάλει στην εφαρμογή 
των όποιων μέτρων συνάδουν με 
τις αποφάσεις του ΣΑ, όπως είναι 
και η εισήγηση που κάνει ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας στον κ. Ακι-
ντζί για το θέμα της Αμμοχώστου, 
σημείωσε η ίδια πηγή.
Απα ν τ ών τα ς  σ ε 
ερώτηση γ ια το 
πακέτο πέντε προ-
τάσεων γ ια ΜΟΕ 
που κατέθεσε ο κ. 
Ακιντζί στη συνά-
ντησή του με τον  
Πρόεδρο Αναστα-
σιάδη, η ίδια πηγή 
υπενθύμισε πως ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας επανέφερε κατά τη 
συνάντηση της περασμένης Παρα-
σκευής τις προτάσεις του για 21 
μέτρα που υποβλήθηκαν γραπτώς 
στην τ/κ πλευρά τον Φεβρουάριο, 
υπογραμμίζοντας στον κ. Ακιντζί 
ότι προέχει το θέμα της Αμμοχώ-
στου, σύμφωνα και με διεργασίες 
που συζητήθηκαν και στο παρελ-
θόν για άμεση σύσταση επιτροπής 
εμπειρογνωμόνων, με εποπτεία 
των ΗΕ, και  με αποφάσεις Συμ-
βουλίου Ασφαλείας. Επιπρόσθετα, 
ο Πρόεδρος προέβαλε τη μεγάλη 
σημασία που έχει για την καθημε-
ρινότητα των πολιτών η διάνοιξη 
σημείων διέλευσης στο Πυρόι και 
στα Κόκκινα, που εκκρεμεί εδώ και 
πολύ καιρό, πρόσθεσε.

Η κυβερνητική πηγή ανέφερε εξάλ-
λου πως αυτή τη στιγμή βρίσκεται 
υπό ετοιμασία του άτυπο έγγραφο 
με τις αντιπροτάσεις του Προέδρου 
Αναστασιάδη για το φυσικό αέριο, 
το οποίο θα αποσταλεί εντός των 
ημερών στον Τ/κ ηγέτη. Όπως έχει 
ήδη γίνει γνωστό, το περιεχόμενο 
του άτυπου εγγράφου θα είναι 
ανάλογο της επιστολής του Προ-
έδρου Αναστασιάδη στον Γενικό 
Γραμματέα του ΟΗΕ, ημερομηνίας 
22 Ιουλίου 2019, που κοινοποιή-
θηκε επίσης στην ΕΕ και στον Τ/κ 
ηγέτη, σε απάντηση της πρότα-
σης Ακιντζί για τους υδρογονάν-
θρακες και στην οποία ο Πρόεδρος 
ανέφερε πως είναι διατεθειμένος 
να εξετάσει πρόσθετους μηχανι-
σμούς διασφάλισης προς όφελος 
των Τουρκοκυπρίων από τα έσοδα, 

όταν και εφόσον 
προκύψουν, από 
την εξερεύνηση των 
υδρογονανθράκων, 
στο πλαίσιο μιας 
συνολικής διευθέ-
τησης του Κυπρια-
κού.
Σε ό,τι αφορά την 

αναμενόμενη κάθοδο της ειδι-
κής απεσταλμένης του ΓΓ του 
ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ, στην Κύπρο 
για συνέχιση της συζήτησης επί 
των όρων αναφοράς, η ίδια πηγή 
σημείωσε πως αναμένεται η ίδια 
να επικοινωνήσει τώρα με τους 
δυο ηγέτες και να συνεννοηθεί 
μαζί τους για την επίσκεψή της 
που αναμένεται να γίνει στα τέλη 
Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. 
Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με 
την ανακοίνωση που εξέδωσαν τα 
Ηνωμένα Έθνη, εκ μέρους των ηγε-
τών, μετά τη συνάντησή τους την 
Παρασκευή, αυτοί αποφάσισαν να 
συνεχίσουν με αποφασιστικότητα 
την εμπλοκή στις προσπάθειες της 
κ. Λουτ για να καταλήξουν στους 
όρους αναφοράς, που θα επιτρέ-

ψουν τη διεξαγωγή δομημένων 
και προσανατολισμένων σε απο-
τέλεσμα διαπραγματεύσεων, που 
θα οδηγήσουν σε λύση, με την 
αίσθηση του επείγοντος.
Στο μετά το Δεκαπενταύγουστο 
τοποθετείται η ενημέρωση των 
μελών του Εθνικού Συμβουλίου  
από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη για 
τη συνάντησή του με τον κ. Ακιντζί. 
Όπως μας αναφέρθηκε διερευνώ-
νται οι ημερομηνίες για σύγκληση 
συνεδρίας του Εθνικού Συμβου-
λίου, αναλόγως των δυνατοτήτων 
για την παρουσία σε αυτή όλων 
των πολιτικών αρχηγών.

Με non paper οι αντιπρο-
τάσεις για φυσικό αέριο
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Νίκος Αναστασιάδης θα αποστεί-
λει άτυπο έγγραφο (non paper) 
στον Τουρκοκύπριο ηγέτη με τις 
αντιπροτάσεις του για το φυσικό 
αέριο, στις οποίες αναφέρθηκε 
κατά τη συνάντηση της Παρα-
σκευής με τον Μουσταφά Ακιντζί, 
σύμφωνα με κυβερνητική πηγή.
Επιστρέφοντας στα κατεχόμενα 
μετά τη συνάντηση στην οικία της 
Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, ο κ. Ακιντζί 
είπε την Παρασκευή ότι ο Πρόε-
δρος Αναστασιάδης υποσχέθηκε 
να δώσει γραπτώς τις σκέψεις του 
σε αυτό το θέμα. Από την πλευρά 
του, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι η 
πρόταση του Τ/κ ηγέτη για δημι-
ουργία επιτροπής για συνδια-
χείριση του φυσικού αερίου δεν 
μπορεί να γίνει αποδεκτή. Είπε 
επίσης ότι προχώρησε σε αντι-
προτάσεις για διασφάλιση των 
δικαιωμάτων των Τουρκοκυ-
πρίων, ενώ εξέφρασε ετοιμότητα 
να ενημερώνει τον κ. Ακιντζί για 
τις εξελίξεις στις ενεργειακές απο-
φάσεις της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας που αφορούν τους ενεργεια-
κούς σχεδιασμούς.

Ανοικτή η προοπτική μιας άτυπης διάσκεψης, 
λέει κυβερνητική πηγή 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Ε
ίμαστε υπέρ της επίλυσης των θεμάτων στο 
Αιγαίο, την Κύπρο και την ανατολική Μεσό-
γειο δια του διαλόγου, δήλωσε ο Τούρκος 
Υπουργός Άμυνας, Χουλούσι Ακάρ.

Ωστόσο ανέφερε ότι στο θέμα της πολιτικής ισό-
τητας των Τ/κ και της ασφάλειας δεν θα υποχω-
ρήσουν με κανένα τρόπο. Ο Τούρκος ΥΠΑΜ είπε 
ακόμη ότι υποστηρίζουν τη συνέχιση των συνομι-
λιών των αντιπροσωπειών των Υπουργείων Άμυ-
νας Ελλάδας και Τουρκίας. 
Σε συνέντευξή του στην τουρκική τηλεόραση TRT, 
o Χουλούσι Ακάρ είπε ότι “η Κύπρος για μας, για 
την Τουρκική Δημοκρατία, για τις τουρκικές ένο-
πλες δυνάμεις είναι εθνική υπόθεση”.
“Εμείς έχουμε συνείδηση του ότι η μοίρα μας είναι 
ενωμένη με εκείνη των Κυπρίων αδελφών μας. 
Σε αυτό το πλαίσιο είμαστε δίπλα στους Κύπρι-
ους αδελφούς μας ψυχή τε και σώματι”, ανέφερε 
ο Τούρκος Υπουργός, προσθέτοντας ότι “εμείς 
εδώ στο θέμα της πολιτικής ισότητας των Κυπρίων 
αδελφών μας, στο θέμα της ασφάλειας για το 
οποίο είμαστε πολύ ευαίσθητοι δεν θα κάνουμε 
με κανένα τρόπο υποχώρηση, είναι ένα θέμα που 
δεν το εγκαταλείπουμε και το έχουμε δηλώσει με 

το πέρασμα του χρόνου σε όλες τις συνομιλίες”.
Ο Χουλούσι Ακάρ είπε πως “εδώ τονίσαμε ξανά 
την ευχή μας για πραγματοποίηση αυτών των 
συνομιλιών δια της ειρηνικής οδού και μεθόδου 
και την επίλυση με βάση το διεθνές δίκαιο”. “Εμείς 
εδώ δεν επιβάλλουμε καμιά μέθοδο εργασίας σε 
σχέση με τη λύση. Δεν αποκλείουμε ούτε και καμιά 
μέθοδο λύσης. Αλλά από την άλλη εκφράσαμε 
ξανά με κάποιο τρόπο ότι δεν είναι ωφέλιμο για 
τις πλευρές να γίνονται διαπραγματεύσεις μόνο 
και μόνο για χάρη των διαπραγματεύσεων. Εδώ 
είδαμε ότι είμαστε σύμφωνοι με τους φίλους μας”, 
ανέφερε.
Ο Χουλούσι Ακάρ είπε πως “ενώ συζητούνται 
αυτά τα θέματα κανείς πρέπει όλοι να γνωρίζουν 
ότι η Τουρία είναι ξεκάθαρα ένα κράτος εγγυητής 
στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, ότι η Βρετανία, 
η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν σημαντικά δικαιώ-
ματα και ευθύνες”.
“Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις από κοντά. 
Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι θα προστατεύσουμε 
μέχρι τέλους τόσο τα δικά μας δικαιώματα ως 
Τουρκική Δημοκρατία όσο και τα δικαιώματα και 
το δίκαιο της ‘τδβκ’”, ανέφερε.

Ακάρ: Δεν υποχωρούμε στο θέμα 
πολιτικής ισότητας και ασφάλειας 
των Τ/κ 

Υφυπουργός Τουρισμού: Δύσκολο το 
2019 για τον τουρισμό, αλλά όχι πανικός 

Δ
ύσκολη είναι η φετινή χρονιά για τον τουρι-
σμό, δηλώνει ο Υφυπουργός Τουρισμού Σάβ-
βας Περδίος, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι δεν 
χρειάζεται πανικός και προϊδεάζοντας για θε-

τικές εξελίξεις τις επόμενες εβδομάδες σε ότι αφορά α-
ναπλήρωση αεροπορικών πτήσεων που απωλέσθηκαν.
Ο κ. Περδίος σε δηλώσεις στον Παχύαμμο, στο περιθώ-
ριο του μνημόσυνου των πεσόντων στις μάχες της Τηλ-
λυρίας το 1964, ανέφερε απαντώντας σε σχετική ερώ-
τηση ότι η χρονιά που διανύουμε θα είναι δυσκολό-
τερη, επισημαίνοντας ότι αυτό  είναι φυσιολογικό μετά 
από τρεις χρονιές ρεκόρ σε επίπεδο αφίξεων.
Είναι φυσιολογικό, συνέχισε, «να υπάρξει μια κάμψη 
ειδικά σε μια περίοδο που ο ανταγωνισμός με την 
Τουρκία, την Αίγυπτο, την Τυνησία και το Μαρόκο , 
συνεχώς μεγαλώνει»,  προσθέτοντας ωστόσο πως δεν 
χρειάζεται πανικός. «Εμείς συνεχίζουμε να εργαζόμα-
στε για να επανέλθουν κάποιες πτήσεις που χάσαμε 
τους τελευταίους μήνες», δήλωσε και σημείωσε ότι «τις 
επόμενες εβδομάδες θα έχουμε νεότερα».
Αυτό, είπε ο κ. Περδίος,  θα βοηθήσει τουλάχιστον,  

ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση τον επόμενο χρόνο. 
Πρόσθεσε πως από τις παραδοσιακές αγορές, όπως 
είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ρωσία, φαίνεται ξεκά-
θαρα ο σοβαρός ανταγωνισμός που αντιμετωπίζει ο 
τόπος μας. Αυτό, σημείωσε, πρέπει ευρύτερα να μας 
προβληματίσει, ούτως ώστε να στοχεύσουμε και σε 
άλλες πηγές τουρισμού.
Ο κ. Περδίος είπε, πως αναμένουν να τους δοθούν 
τα τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού για το  
branding, ούτως ώστε να ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη 
καμπάνια προώθησης της Κύπρου τα επόμενα δύο χρό-
νια, η οποία θα αποσκοπεί στο να παρουσιάσει με δια-
φορετικό τρόπο την Κύπρο στο εξωτερικό.
Ερωτηθείς για την λήψη συγκεκριμένων μέτρων για 
βελτίωση της κατάστασης, ο Υφυπουργός Τουρισμού  
είπε πως αυτά θα ληφθούν άμεσα, γιατί οι προσπάθειες  
για την ανάπτυξη των πτητικών προγραμμάτων, ξεκίνη-
σαν εδώ και τρεις και τέσσερις μήνες πάρα πολύ εντα-
τικά. Επεσήμανε πως το Υφυπουργείο προέβη σε όλες 
τις ενέργειες που μπορούσε για να προσελκύσει νέες 
αεροπορικές εταιρείες ή νέα δρομολόγια .

Σημαντική ανακάλυψη στην 
ακρόπολη της Αρχαίας 
Πάφου 

Η 
14η ετήσια έρευνας πεδίου του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Πα-
λαίπαφο έφερε στο φως νέα και άγνωστα μνημεία, όπως ότι το ο-
ροπέδιο Χατζηαπτουλλάς ήταν η ακρόπολη, δηλαδή το διοικητι-
κό-οικονομικό κέντρο της βασιλικής δυναστείας της Πάφου στην 

Κυπρο-Κλασική περίοδο (5ος – 4ος αιώνας π.Χ.).
Το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου του Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων ανακοίνωσε σήμερα τη λήξη της 14ης ετήσιας έρευνας πεδίου του 
Πανεπιστημίου Κύπρου στην Παλαίπαφο, σημειώνοντας ότι οι ανασκαφές 
2019 διεξήχθησαν μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου 2019 και επικεντρώθηκαν στο 
οροπέδιο του Χατζηαπτουλλά, ένα χιλιόμετρο ανατολικά του ιερού της Αφρο-
δίτης, στα Κούκλια.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος ανάλυσης τοπίου, που υλο-
ποιείται από το 2006 υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας Μαρία Ιακώβου, 
έφερε στο φως νέα και άγνωστα μνημεία, το οροπέδιο Χατζηαπτουλλάς ήταν 
η ακρόπολη, δηλαδή το διοικητικό-οικονομικό κέντρο της βασιλικής δυνα-
στείας της Πάφου στην Κυπρο-Κλασική περίοδο (5ος – 4ος αιώνας π.Χ.).
Όπως σημειώνεται αν και η σημασία του μνημειακού παραγωγικού-απο-
θηκευτικού συμπλέγματος που ανασκάπτεται τα τελευταία δέκα χρόνια στη 
βόρια πλευρά του οροπεδίου παραμένει αδιαμφισβήτητη, το σημαντικό-
τερο εύρημα των φετινών ανασκαφών είναι η επιγραφή, η οποία εντοπίστηκε 
πάνω σε ένα μικρό και, κατά τα άλλα, ασήμαντο όστρακο.
«Γραμμένη στο ελληνικό συλλαβάριο της Κύπρου με μελανή χρωστική ουσία, 
η επιγραφή, η οποία διαβάστηκε αυθημερόν από τη συνεργάτη του προγράμ-
ματος, Δρα Άρτεμη Καρναβά, αποτελεί κατάλογο με ποσότητες προϊόντων και 
επιβεβαιώνει την τήρηση οικονομικών λογαριασμών.
Μέχρι σήμερα, η τήρηση οικονομικού αρχείου από πολιτειακό κέντρο 
(πόλη-βασίλειο) της Αρχαίας Κύπρου, είχε τεκμηριωθεί μόνο στην περίπτωση 
του ανακτόρου του Ιδαλίου, στο οποίο η ανασκαφέας Δρ. Μαρία Χατζηκω-
στή εντόπισε περί της 700 επιγραφές σε φοινικικό αλφάβητο», προστίθεται 
στην ανακοίνωση.
Το Τμήμα Αρχαιοτήτων εξηγεί ότι το όστρακο της Παλαιπάφου θα επανα-
προσδιορίσει πολλά ιστορικά δεδομένα, που αφορούν στο διαχειριστικό 
σύστημα των πολιτειών της Αρχαίας Κύπρου.
Εξάλλου, το τμήμα του συμπλέγματος, που έχει ανασκάψει ως σήμερα η απο-
στολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, έχει έκταση 930τετραγωνικών μέτρων, 
και για τον εντοπισμό των δαπέδων απαιτείται η αφαίρεση επιχώσεων που 
φτάνουν τα 2 μ. Αντιπροσωπεύει περίπου το 30% του συνόλου του μνημείου 
στο οποίο μέχρι στιγμής έχουν ανασκαφεί οκτώ μονάδες.
Το 2019 επετεύχθη η ολοκλήρωση της ανασκαφής της Μονάδας 5, στην οποία 
εντοπίστηκε λεκάνη μύλου από μαλακό ασβεστόλιθο. Το βοτσαλωτό δάπεδο 
είχε αναιρέσει τη χρήση αρχαιότερου δαπέδου, το οποίο διατρέχει λίθινος 
αγωγός που καταλήγει σε επίσης λίθινο λουτήρα στη Μονάδα 6.
Στη Μονάδα 7, αναφέρεται, όπως και στις περισσότερες μονάδες, το υλικό 
των επιχώσεων δείχνει ότι πάνω από τις ισόγειες μονάδες υπήρχε όροφος. Το 
δάπεδο του ορόφου ήταν κατασκευασμένο από λείο επίχρισμα, ενώ η στέγη 
έφερε μεγάλα κεραμίδια (στρωτήρες και καλυπτήρες) διακοσμημένα με ερυ-
θρές ταινίες. Η επέκταση της ανασκαφής προς τα δυτικά απεκάλυψε τη μέχρι 
σήμερα πλέον εντυπωσιακή μονάδα με εμβαδόν 25 τ.μ.
Η Μονάδα 8 διαθέτει ένα εξαιρετικά καλοδιατηρημένο δάπεδο από επίχρι-
σμα, το οποίο είχε κοπεί εσκεμμένα για τη δημιουργία έξι αβαθών στρογγυ-
λών κοιλοτήτων.
Στο βόρειο τμήμα της είναι τοποθετημένη μεγάλη λεκάνη μύλου διαμέτρου 
1,5 μ. Στο κέντρο της διακρίνεται το σημείο στο οποίο θα στηριζόταν άξο-
νας που θα κρατούσε ζεύγος αντικριστών κάθετων κυλίνδρων. Ένα περίπου 
μέτρο νότια της λεκάνης εντοπίσθηκε πιθάρι ύψους 1.5 μ., το οποίο είναι εξο-
λοκλήρου βυθισμένο κάτω από το δάπεδο.
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Ο πρόεδρος της Ρωσίας συνάντησε 
τα μελλοντικά αστέρια του 
μπαλέτου της ακαδημίας της 
Κριμαίας, και μάλιστα ως σωστός 
ιππότης, γονάτισε και φίλησε το 
χέρι μιας μικρής μπαλαρίνας.

Ω
ς σωστός τζέντλεμαν συμπερι-
φέρθηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, 
όταν σε συνάντηση με ομάδα 
μαθητριών μπαλέτου γονάτισε  

και φίλησε το χέρι μιας εξ αυτών. 

Ο Ρώσος πρόεδρος συνάντησε την Τρίτη 
μια ομάδα νεαρών μαθητριών μπαλέτου 
σε μια σχολή χορού στη Σεβαστούπολη 
της Κριμαίας και εκεί έδειξε ότι, εκτός 
από σκληροπυρηνικός ηγέτης, διαθέτει 
και καλούς τρόπους.
Έτσι λοιπόν κάποια σ τιγμή, εκεί που 
πόζαρε γ ια φωτογραφίε ς και υπέ-
γραφε αυτόγραφα, ο Βλαντιμίρ Πού-
τιν απευθύνθηκε σε μια από τ ις μελ-
λοντικές μπαλαρίνες αποκαλώντας την 
«mademoiselle», προτού γονατίσει και 
φιλήσει το χέρι της.

διεθνή νέα

Ξ
άφνου, όλα τα βλέμματα στρέφονται 
στην Αργεντινή. Οι επενδυτές ξε-
φορτώνονται μαζικά αργεντίνικους 
τίτλους κάθε είδους από νομίσματα 

μέχρι μετοχές και ομόλογα, βυθίζοντας το 
πέσο και εκτοξεύοντας τις αποδόσεις των 
ομολόγων, ενώ η Wall Street αναρωτιέται 
αν η δοκιμαζόμενη χώρα της λατινικής Α-
μερικής οδεύει προς άλλη μια οικονομική 
καταστροφή.
Αφορμή για αυτόν τον… συναγερμό στην 
αγορά στάθηκε η χειρότερη της αναμενό-
μενης επίδοση του φιλικού προς τις αγορές 
προέδρου Mauricio Macri στις προκαταρ-
κτικές εκλογές της Κυριακής.
Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Alberto 
Fernandez - σύμμαχος του οποίου είναι η  
πρώην Πρόεδρος Cristina Fernandez de 
Kirchner- κυριάρχησε στις προκαταρκτικές 
εκλογές με μεγαλύτερη της αναμενόμενης 
διαφορά της τάξης του 15,5%.
Το αποτέλεσμα εγείρει 
σοβαρές αμφιβολίες για 
τις πιθανότητες επανεκλο-
γής του Macri για δεύτερη 
θητεία στις εκλογές του 
Οκτωβρίου, σχολιάζουν οι 
αναλυτές.
Ενδε χόμενη ν ίκη του 
Fernandez στις επικείμε-
νες εκλογές θα έθετε, σύμ-
φωνα με τους αναλυτές, σε κίνδυνο τις μέχρι 
τώρα μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του 
Macri προκειμένου να ξανακερδίσει την 
εμπιστοσύνη των αγορών.
Μάλιστα, υπάρχουν φόβοι πως ο Fernandez 
θα επιδιώξει να επαναδιαπραγματευτεί το 
χρέος της χώρας, καθώς και τις συμφωνίες 
που έχουν γίνει με το ΔΝΤ.
Η Αργεντινή έχει χρέος δισεκατομμυρίων 
σε ξένο νόμισμα που λήγει το επόμενο έτος
«Η αγορά έχει αρχίσει να τιμολογεί την χρε-
οκοπία της Αργεντινής», σχολίασε χαρα-
κτηριστικά ο Edwin Gutierrez της Aberdeen 
Asset Management προσθέτοντας πως η 
αγορά είναι απρόθυμη να δώσει μια ευκαι-
ρία στον Fernandez.
Σε αυτό το κλίμα, οι αποδόσεις των ομολό-
γων της Αργεντινής εκτοξεύτηκαν μέσα σε 
λίγες ώρες με την τιμή των πενταετών τίτ-
λων να υποχωρεί στα μόλις 55 σεντς ανά 
δολάριο, ενώ τα CDS δείχνουν πως υπάρχει 
πιθανότητα 75% να συμβεί μια χρεοκοπία 

της χώρας τα επόμενα πέντε χρόνια. Στους 
βραχυπρόθεσμους δε κρατικούς τίτλους, η 
απόδοση έχει εκτοξευτεί στο 35%.
Σε ελεύθερη πτώση βρέθηκε και το νόμι-
σμα της Αργεντινής, καθώς το πέσο κατέρ-
ρευσε πάνω από 30% την Δευτέρα στο επί-
πεδο-ρεκόρ των 65 πέσος ανά δολάριο. 
Σήμερα η ισοτιμία κινείται στα 53 πέσο ανά 
δολάριο.
Θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος 
για την Αργεντινή, σχολίασε ο Marcin Lipka, 
επικεφαλής αναλυτής της Cinkciarz.pl εκτι-
μώντας ότι η ισοτιμία μπορεί να υποχωρή-
σει έως και τα 100 πέσο ανά δολάριο τους 
επόμενους 12 μήνες.
Σε μια προσπάθεια άμβλυνσης των ανησυ-
χιών, ο Αργεντινός πρόεδρος Macri δήλωσε 
σήμερα ότι η συμμαχία του θα «αναστρέ-
ψει το κακό αποτέλεσμα των προκριματι-
κών εκλογών» και δεσμεύτηκε να κερδίσει 
τις επαναληπτικές εκλογές, στον απόηχο της 

ήττας του στη ψηφοφορία 
της Κυριακής, που χαρα-
κτηρίζεται πρόβα τζενε-
ράλε των προεδρικών εκλο-
γών του Οκτωβρίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
Αργεντινή βρίσκεται σε 
φάση ύφεσης με πληθωρι-
σμό άνω του 55% μετά από 
περισσότερα από τρία έτη 

πολιτικών του Macri.
Η χώρα έχει μια μακρά ιστορία χρεοκοπιών 
και μόλις το 2016 υπό τον πρόεδρο Macri 
άρχισε να αφήνει πίσω της τις μνήμες από 
την τελευταία χρεοκοπία
Η Αργεντινή βίωσε μια 15ετή κρίση στον 
απόηχο της χρεοκοπίας του 2001.
Ο Μάκρι αρνήθηκε τη Δευτέρα την ευθύνη 
για τις οικονομικές ανταράξεις λέγοντας σε 
συνέντευξη Τύπου ότι η αντιπολίτεση πρέ-
πει να κάνει την «αυτοκριτική» της για τις 
δικές της πολιτικές στον απόηχο της αντί-
δρασης της αγοράς.
Γόνος μιας από τις πιο πλούσιες οικογένειες 
της Αργεντινής, ο Μάκρι ανήλθε στην εξου-
σία το 2015 υποσχόμενος να επανεκκινήσει 
την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινι-
κής Αμερικής μέσω ενός κύματος φιλελευ-
θεροποίησης. Ωστόσο η υποσχόμενη ανά-
καμψη δεν έχει έρθει ακόμη και η Αργεντινή 
βρίσκεται σε ύφεση με τον πληθωρισμό στο 
55% σε ετήσια βάση.

Κραχ στην Αργεντινή
Ο πρόεδρος της Αργεντινής Μαουρίτσιο Μάκρι δήλωσε σήμερα ότι θα μειώσει 
τους φόρους εισοδήματος των μισθωτών και θα αυξήσει τις επιδοτήσεις για 
παροχή δημόσιων υπηρεσιών έπειτα από δύο ημέρες οικονομικής αναταραχής 
που προκάλεσε η νίκη του συνδυασμού της αντιπολίτευσης υπό τον Αλμπέρτο 
Φερνάντες στις προκριματικές εκλογές

Ο ιππότης Πούτιν γονάτισε και 
φίλησε το χέρι μικρής μπαλαρίνας
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Το κάταγμα στο υοειδές 
οστό διαπιστώνεται και σε 
απαγχονισμούς αλλά συνηθέστερα 
σε στραγγαλισμούς λένε ειδικοί στη 
Washington Post που αποκάλυψε 
ευρήματα της νεκροψίας

Δ
εν έχει τέλος το μυστήριο σχετι-
κά με τις συνθήκες θανάτου του 
δισεκατομμυριούχου Τζέφρι Έπ-
σταϊν καθώς σύμφωνα με τη νε-

κροψία, στοιχεία της οποίας επικαλείται η 
Washington Post, διαπιστώθηκαν αρκετά 
κατάγματα στον λαιμό του.
Ανάμεσα στα οστά στα οποία διαπιστώ-
θηκαν κατάγματα ήταν το υοειδές οστό το 
οποίο στους άνδρες βρίσκεται κοντά στο 
«μήλο του Αδάμ».
Σύμφωνα με ειδικούς τέτοιου είδους κατάγ-
ματα συναντώνται σε όσους απαγχονίζονται 
- ειδικά αν είναι ηλικιωμένοι - αλλά συνή-
θως διαπιστώνονται σε περιπτώσεις ανθρω-
ποκτονίας με στραγγαλισμό.
Υπενθυμίζεται ότι η ιατροδικαστής που εξέ-
τασε τη σορό ακόμα δεν έχει ανακοινώσει 
την αιτία θανάτου του καταδικασμένου για 
υποθέσεις παιδεραστίας 66χρονου Έπσταϊν. 
Σύμφωνα με τις πηγές της Washington Post 
η ιατροδικαστής αναζητά πληροφορίες για 
τις ώρες πριν τον θάνατο του 66χρονου 
όπως για παράδειγμα αν κάποιοι μπήκαν 
στο κελί του ή αν είχε λάβει κάποια ασυνή-
θιστη ουσία.
Το μυστήριο επιτείνουν πληροφορίες ότι 
ο Έπσταϊν ήταν σε καλή διάθεση ώρες πριν 
να βρεθεί νεκρός στο κελί του και μάλιστα 
είχε συνάντηση για περίπου 12 ώρες με τους 
δικηγόρους του προκειμένου να συζητή-
σουν την έφεση που θα κατέθεταν προκει-
μένου να αποφυλακιστεί με εγγύηση.
Από την πλευρά του το υπουργείο Δικαιοσύ-
νης έχει ανακοινώσει ότι για το ίδιο ο θάνα-
τος του 66χρονου ήταν «προφανής αυτο-
κτονία» με αξιωματούχους του να αρνού-
νται να σχολιάσουν τις αποκαλύψεις της 
Washington Post σχετικά με τα αποτελέ-
σματα της νεκροψίας.
Αμερικανικά ΜΜΕ έχουν αποκαλύψει τις 
προηγούμενες ημέρες ότι οι σωφρονιστικοί 
υπάλληλοι στη φυλακή στην οποία κρατείτο 
ο Έπσταϊν δεν είχαν ελέγξει την κατάσταση 
του για αρκετές ώρες πριν να βρεθεί κρεμα-
σμένος στο κελί του με τον υπουργό Δικαιο-

σύνης των ΗΠΑ να δηλώνει «ενοχλημένος» 
από τις «σοβαρές παρατυπίες» στο πρωτό-
κολλο της φυλακής.

Φουντώνουν οι θεωρίες συνωμο-
σίας 
Θεωρίες συνωμοσίας, τις οποίες ανακίνησε 
ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και αιτήματα για τη 
διεξαγωγή ανεξάρτητων ερευνών: η αγανά-
κτηση βρίσκεται στο αποκορύφωμά της στις 
ΗΠΑ, μετά τον θάνατο στη φυλακή, χθες, του 
πάμπλουτου χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, με 
πολλούς να μιλούν για δολοφονία παρά για 
αυτοκτονία του 66χρονου με τις πολλές δια-
συνδέσεις στους κύκλους εξουσίας.
Τα ερωτήματα πλήθυναν σήμερα μετά τις 
αποκαλύψεις της εφημερίδας New York 
Times. Στις σελίδες της, υψηλόβαθμοι αξι-
ωματούχοι του σωφρονιστικού συστήμα-
τος, που δεν θέλησαν να κατονομαστούν, 
παραδέχθηκαν ότι οι διαδικασίες που προ-
βλέπονται για την παρακολούθηση του κρα-
τουμένου δεν τηρήθηκαν: ο έλεγχος που 
έπρεπε να γίνεται κάθε 30 λεπτά δεν έγιναν 
ποτέ και ο Έπσταϊν ήταν μόνος του στο κελί 
του, παρά το γεγονός ότι ο κανονισμός επι-
βάλει να υπάρχουν πάντα δύο κρατούμενοι 
σε ένα κελί.
Ο Τζέφρι Έπσταϊν κατηγορείτο ότι είχε παρα-
σύρει δεκάδες έφηβες στις πολυτελείς κατοι-
κίες του, ιδίως στη Νέα Υόρκη και τη Φλόρι-
ντα, αναγκάζοντάς τις σε «μασάζ» που σχε-
δόν πάντα κατέληγαν σε σεξουαλικές επα-
φές με τη βία.
Χωρίς να αναμένουν το αποτέλεσμα των 
ερευνών που ανακοίνωσε ο υπουργός 
Δικαιοσύνης Ουίλιαμ Μπαρ, πολλοί θέλουν 
να πιστεύουν στο σενάριο δολοφονίας του 
χρηματιστή, ο οποίος προσκαλούσε πολ-
λούς ισχυρούς στα ιδιωτικά τζετ του ή τα 
σουαρέ που οργάνωνε, όπως τον Ντόναλντ 
Τραμπ, τον Μπιλ Κλίντον ή και τον πρίγκιπα 
Άντριου, τον γιο της βασίλισσας Ελισάβετ.
Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενθάρρυνε, 
μάλιστα, τη ροή των εικασιών, που πλημ-
μύρισαν το διαδίκτυο με την ετικέτα 
«#EpsteinMurder»: ο Ρεπουμπλικανός μεγι-
στάνας έκανε χθες το βράδυ retweet ένα 
βίντεο που δημοσίευσε ο κωμικός Τέρενς 
Ουίλιαμς όπου επιβεβαιωνόταν ότι ο 
Έπσταϊν «είχε πληροφορίες για τον (πρώην 
πρόεδρο) Μπιλ Κλίντον» υπονοώντας ότι 
αυτές θα μπορούσαν να συνδεθούν με τον 
θάνατό του.
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Τζέφρι Έπσταϊν: Η νεκροψία 
έδειξε κατάγματα που 
«δείχνουν» και στραγγαλισμό

Ψυχροπολεμικό επεισόδιο 
σημειώθηκε σε διεθνή εναέριο 
χώρο στη Βαλτική, λένε οι Ρώσοι - 
Υποστηρίζουν ότι το μαχητικό F-18 
πετούσε κοντά στο VIP αεροσκάφος 
με τον Ρώσο υπουργό Άμυνας και 
τότε επενέβησαν δύο αεροσκάη Su-27 
που απώθησαν το «αεροσκάφος του 
ΝΑΤΟ»

Ρ
ωσικά μαχητικά αεροσκάφη «απώ-
θησαν» μαχητικό αεροσκάφος F-18 
του ΝΑΤΟ, το οποίο επιχείρησε να 
προσεγγίσει το αεροπλάνο του Ρώ-

σου υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού πά-
νω από διεθνή χωρικά ύδατα στη Βαλτική 
θάλασσα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο 

ειδήσεων TASS.
Το αεροπλάνο του Σοϊγκού πετούσε από το 
Καλίνινγκραντ στη Μόσχα και σε αυτό επέ-
βαινε ανταποκριτής του TASS.
Σύμφωνα με τη Μόσχα, ρωσικά Su-27 κρά-
τησαν μακριά το F-18 από το αεροσκάφος 
του Ρώσου υπουργού Άμυνας.
Ο Σοϊγκού μετέβαινε από το Καλίνινγκραντ 
στη Μόσχα.
Tο αεροσκάφος του συνοδευόταν από δύο 
μαχητικά αεροσκάφη Su-27 του ρωσικού 
στόλου της Βαλτικής.
Την περασμένη εβδομάδα, ρωσικό μαχη-
τικό αεροσκάφος Su-27 αναχαίτισε κατα-
σκοπευτικό αεροπλάνο P-8A Poseidon των 
ΗΠΑ, καθώς πλησίασε τον ρωσικό εναέριο 
χώρο πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, σύμ-
φωνα με την εκδοχή της Μόσχας.

Σουκχόι καταδιώκουν F-18 που 
προσέγγισε το αεροσκάφος του 
υπουργού Άμυνας της Ρωσίας!

Έτοιμη να καταστείλει τις 
διαδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ 
δηλώνει η Κίνα

Η 
Κίνα θα χρησιμοποιήσει την 
εξουσία της προκειμένου να 
καταστείλει τις διαδηλώσεις 
στο Χονγκ Κονγκ αν η κατά-

σταση επιδεινωθεί περαιτέρω αφού ο-
ρισμένοι διαδηλωτές έδωσαν ενδείξεις 
τρομοκρατίας, δήλωσε σήμερα ο πρέ-
σβης της Κίνας στο Λονδίνο.
«Αν η κατάσταση σ το Χονγκ Κονγκ 
επιδεινωθεί περαιτέρω... η κεντρική 
κυβέρνηση δεν θα καθήσει με τα χέρια 
δεμένα να παρακολουθεί», δήλωσε ο 
πρέσβης Λιου Σιαομίνγκ στους δημο-
σιογράφους στο Λονδίνο.
«Έχουμε αρκετές λύσεις και αρκετή 
εξουσία εντός των ορίων του βασικού 
νόμου για να καταστείλουμε γρήγορα 
οποιαδήποτε αναταραχή», είπε ο Λιου. 
«Οι κινήσεις τους είναι σοβαρά και 
βίαια αδικήματα, και δίνουν ήδη ενδεί-
ξεις τρομοκρατίας».
«Η κεντρική κυβέρνηση της Κίνας δεν 
θα επιτρέψει ποτέ σε λίγους βίαιους 
παραβάτες να σύρουν το Χονγκ Κονγκ 
σε έναν επικίνδυνο δρόμο, σε μια επι-
κίνδυνη άβυσσο», είπε ο Λιου.
Ο Κινέζος πρέσβης στο Λονδίνο κατη-
γόρησε επίσης, χωρίς να τις κατονο-

μάζει, ξένες δυνάμεις ότι υποδαυλί-
ζουν τις βίαιες διαδηλώσεις στο Χονγκ 
Κονγκ, προειδοποιώντας τες ότ ι οι 
«ύπουλες» προσπάθειές τους έχουν 
σημειωθεί και ότι θα καταλήξουν να 
πλήξουν τις ίδιες.
«Ξένες δυνάμεις πρέπει να σταματή-
σουν να παρεμβαίνουν στις υποθέσεις 
του Χονγκ Κονγκ», είπε ο Λιου Σιαο-
μίνγκ. «Σταματήστε να παρεμβαίνετε 
σε βίαια αδικήματα - δεν πρέπει να 
εκτιμήσουν λάθος την κατάσταση και 
να ακολουθήσουν τον στραβό δρόμο 
διαφορετικά θα σηκώσουν την πέτρα 
για να χτυπήσουν τα δικά τους πόδια 
και μόνο».
Πρόσθεσε: «στοιχεία δείχνουν πως 
η κατάσταση δεν θα είχε επιδεινωθεί 
τόσο πολύ αν δεν υπήρχε η παρέμβαση 
και η υποκίνηση ξένων δυνάμεων. Το 
Χονγκ Κονγκ είναι τμήμα της Κίνας. 
Καμία ξένη χώρα δεν πρέπει να παρεμ-
βαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις του 
Χονγκ Κονγκ».
Ο Λιου κατηγόρησε επίσης τα δυτικά 
μέσα ότι παρέχουν άνιση ενημέρωση 
και ότ ι μπερδεύουν το καλό και το 
κακό.
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«Κανείς να μην δοκιμάσει τη 
δύναμή μας» προειδοποίησε ο 
Τούρκος υπουργός Άμυνας - Ο 
Ακάρ πέταξε με ελικόπτερο στην 
τουρκική φρεγάτα που συνοδεύει το 
γεωτρύπανο Γιαβούζ το οποίο κάνει 
παράνομες έρευνες στην κυπριακή 
ΑΟΖ

Μ
ην περιμένει κανείς πως η 
Τουρκία των 82 εκατομμυ-
ρίων και η Τουρκική Δημο-
κρατία της Βόρειας Κύπρου 

δεν θα κάνουν κάτι όταν εκείνοι θα κάνουν 
γεωτρήσεις αερίου πετρελαίου. Αυτό εί-
ναι αστείο, δεν μπορεί να συμβεί. Θα υπε-
ρασπιστούμε το δίκαιό μας και το δίκαιο 
των Τουρκοκυπρίων. Κανείς να μην δοκι-
μάσει τη δύναμή μας» προειδοποίησε το 
πρωί της Κυριακής ο υπουργός Άμυνας της 
Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ.
Ο κ. Ακάρ μετακινήθηκε με ελικόπτερο 
στην τουρκική φρεγάτα Γκελίκ η οποία 
συνοδεύει το τουρκικό ερευνητικό πλοίο 
Γιαβούζ, το οποίο κάνει γεωτρήσεις στην 
κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. 
«Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα στην 
Κύπρο, στην Ανατολική Μεσόγειο και στο 
Αιγαίο. Δεν θα επιτρέψουμε τη λήψη απο-
φάσεων εναντίον των δικαιωμάτων μας. 
Από την αρχή λέμε πως δεν υπάρχει καμία 
ελπίδα επιβίωσης κάποιας απόφασης στην 
οποία δεν συμμετέχουμε κι εμείς» υπο-
γράμμισε ο κ. Ακάρ.
Μιλώντας στους αξιωματικούς και ναύ-
τες της τουρκικής φρεγάτας που βρίσκεται 
εν πλω ανοιχτά της Κύπρου, ο Χουλουσί 
Ακάρ αναφέρθηκε στο Κυπριακό λέγοντας: 
«Όπως έχει δηλώσει και ο πρόεδρός μας, 
η Τουρκία είναι εγγυήτρια δὐναμη. Δεν θα 
επιτρέψουμε να παραβιαστούν τα δικαιώ-
ματά μας. Κάναμε αυτό που πρέπει, κι αν 
χρειαστεί, το ξανακάνουμε».

Ακάρ: Μην κάνετε λάθος, η Κύ-
προς είναι ο εθνικός μας σκοπός
Το τελευταίο τετραήμερο ο υπουργός Άμυ-
νας της Τουρκίας επισκέπτεται την κατεχό-
μενη Κύπρο. Μεταξύ άλλων, ο Χουλουσί 
Ακάρ επισκέφθηκε τα Βαρώσια (κλειστή 
περιοχή Αμμοχώστου).
Μεταξύ άλλων, ο κ. Ακάρ δήλωσε ότι η 
Τουρκία έχει ευθύνες και δικαιώματα ως 

εγγυήτρια δύναμη και ότι είναι αποφασι-
σμένοι να κάνουν ό,τι χρειάζεται και πως 
η παρουσία του τουρκικού στρατού στο 
νησί είναι αναγκαία. Σύμφωνα με το παρά-
νομο τουρκοκυπριακό πρακτορείο ειδή-
σεων, ο κ. Ακάρ, συνοδευόμενος από 
την ηγεσία του τουρκικού στρατού, ενη-
μερώθηκε από την ηγεσία των κατοχικών 
δυνάμεων, είχε συσκέψεις, επισκέφθηκε 
στρατόπεδα και επιθεώρησε στρατιωτι-
κές μονάδες. Όπως σημειώνει το «πρακτο-
ρείο ειδήσεων», είναι η πρώτη φορά που 
Τούρκος υπουργός Αμυνας επισκέπτεται 
τα κατεχόμενα συνοδευόμενος από τόσο 
υψηλού επιπέδου αξιωματικούς των τουρ-
κικών ενόπλων δυνάμεων.
Ο Τούρκος υπουργός σε δηλώσεις του είπε 
ότι ο τουρκικός στρατός βρίσκεται στην 
Κύπρο από το 1974 και ότι κύριος σκο-
πός τους είναι η διασφάλιση της ύπαρξης 
και ασφάλειας των Τουρκοκυπρίων. Αυτό 
έπρατταν και θα συνεχίσουν να πράττουν 
οτιδήποτε χρειαστεί, είπε. «1974-2019, 
δεν υπάρχει αλλαγή στη θέση, στάση και 
αντίληψη των τουρκικών ενόπλων δυνά-
μεων. Είμαστε υπέρ της ειρήνης και της 
καλής γειτονίας στο Αιγαίο, την Ανατολική 
Μεσόγειο και την Κύπρο», είπε. Ανέφερε, 
επίσης, ότι τα γεωτρητικά πλοία της Τουρ-
κίας συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους 
και ότι τα πλοία του πολεμικού ναυτικού 
τις υποστηρίζουν. Ο κ. Ακάρ πρόσθεσε 
ότι αναμένουν την Ελλάδα και την «ελλη-
νοκυπριακή διοίκηση» να ενεργήσουν 
στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των 
καλών σχέσεων γειτονίας. Η Τουρκία, υπο-
στήριξε, είναι εγγύηση για την ειρήνη και 
σταθερότητα στην περιοχή.
«Κάναμε τα πάντα σε ευθυγράμμιση με τις 
συμφωνίες εγγύησης και συμμαχίας και 
θα συνεχίσουμε να το πράττουμε. Κανείς 
δεν πρέπει να επιχειρήσει να τις καταργή-
σει, δεν είναι δυνατό, θα είναι μια μάταιη 
προσπάθεια. Η Κύπρος είναι ο εθνικός μας 
σκοπός. Ολοι θα πρέπει να το γνωρίζουν 
αυτό, μην κάνουν λάθος», είπε, ενώ πρό-
σθεσε ότι η πολιτική ισότητα και ασφάλεια 
των Τουρκοκυπρίων είναι απαραίτητη. 
Τέλος, δήλωσε ότι η Τουρκία έχει ευθύνες 
και δικαιώματα ως εγγυήτρια και ότι είναι 
αποφασισμένοι να κάνουν ό,τι χρειάζεται. 
Η παρουσία του τουρκικού στρατού στην 
Κύπρο είναι αναγκαία, κατέληξε ο Τούρκος 
Υπουργός Αμυνας.

Νέες απειλές Ακάρ: Δεν θα 
επιτρέψουμε τετελεσμένα σε 
Κύπρο, Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο 

Από την Λαμπεντούζα, όπου 
αποβιβάστηκε μετά την συμμετοχή 
του στο ταξίδι του διασωστικού 
σκάφους Open Arms ήρθε η 
απάντηση του Ρίτσαρντ Γκιρ στην 
επίθεση του Ματέο Σαλβίνι.

Ό
ταν ο Ιταλός υπουργός Εσωτε-
ρικών, που έχει επιβάλει βαριά 
πρόστιμα σε όσους διασώζουν 
μετανάστες στην Μεσόγειο, 

πληροφορήθηκε ότι ο δι-
άσημος ηθοποιός μετεί-
χε σε μια τέτοια αποστο-
λή, του επιτέθηκε μέσω 
Twitter, αλλά και με επί-
σημο δελτίο τύπου του υ-
πουργείου.
Μέσω του γραφείου 
Τύπου του υπουργείου 
Εσωτερικών, ο Σαλβίνι 
δήλωσε: «Ο Ρίτσαρντ Γκρι δεν πιστεύει 
στην έγκριση του διατάγματος ασφαλείας 
Bis. Η Ιταλία το περίμενε εδώ και χρόνια. 
Από την άλλη πλευρά, δεδομένου ότι ο 
γενναιόδωρος εκατομμυριούχος ανακοι-
νώνει την ανησυχία του για τη μοίρα των 
μεταναστών του Open Arms, τον ευχα-
ριστούμε: θα μπορέσει να τους μεταφέ-
ρει όλους στο Χόλιγουντ, με το ιδιωτικό 
του αεροπλάνο και να τους κρατήσει στις 
βίλες του. Ευχαριστώ Ρίτσαρντ!».
«Μιας και που οι φίλοι του από τις ΜΚΟ 

έχουν μαζέψει 180 μετανάστες σε πλοίο, 
είμαι βέβαιος ότι ο γενναιόδωρος εκατομ-
μυριούχος θα τους φιλοξενήσει όλους στις 
βίλες του. Κάνω λάθος;;;», έγραψε αργό-
τερα σε ανάρτησή του στο Twitter, ενώ 
βρισκόταν σε προεκλογική περιοδία, ο 
ηγέτης της ακροδεξιάς Λέγκας του Βορρά.
Ο Σαλβίνι μάλιστα, παρά την πολιτική 
κρίση που έχει προκαλέσει στην Ιταλία, 
ρίχοντας την κυβέρνηση Κόντι και απαι-
τώντας πρόωρες εκλογές, δεν σταματά να 
κάνει επίδειξη της δύναμής του με προε-

κλογικές συγκεντρώσεις. 
Εμφανίζεται δε πολύ 
συχνά με το... μαγιό, 
«ψαρεύοντας» ψήφους 
όπως και όπου μπορεί.
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ πάντως, 
δεν θέλησε να δώσει 
συνέχεια στην κόντρα, 
απαξ ιώνον τας  σ τ ην 
ουσία τον Ιταλό υπουργό 

Εσωτερικών. «Δεν με ενδιαφέρει ο Σαλ-
βίνι, με ενδιαφέρουν αυτοί οι άνθρω-
ποι», είπε ο ηθοποιός απαντώντας σε 
σχετική ερώτηση των δημοσιογράφων.
«Δεν ενδιαφέρομαι για την πολιτική, 
αυτή δεν είναι πολιτική, αλλά ανθρωπι-
στική υπόθεση», είπε και πρόσθεσε: «Στο 
πλοίο συναντήθηκα με εξαιρετικούς, 
θαρραλέους ανθρώπους με τρομερές 
ιστορίες. Προέρχονται από την κόλαση. 
Οι γυναίκες ειδικότερα ήταν όλες θύματα 
βιασμού».

Σαλβίνι προς Ρίτσαρντ Γκιρ: Εσύ που 
είσαι εκατομμυριούχος να πάρεις 
τους μετανάστες στη βίλα σου! 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ
Πώς μπορώ να βοηθήσω 
το παιδί μου να τα πάει 
καλύτερα στο σχολείο

Α
ν το παιδί σας δυσκολεύεται με τα 
μαθήματα, κάντε στον εαυτό σας 
τις εξής ερωτήσεις:

 ª Πιέζω το παιδί μου να διαβά-
σει;

 ª Σχολιάζω την κακή απόδοσή του στο 
σχολείο στο ίδιο το παιδί;

 ª Σχολιάζω την κακή απόδοσή του στο 
σχολείο σε τρίτους;

 ª Έχω κάνει κάποια νύξη για τη νοημο-
σύνη του;

 ª Έχω προσβάλει ποτέ το παιδί μου για 
την κακή απόδοσή του στο σχολείο;

 ª Έχω τιμωρήσει το παιδί μου για την 
κακή απόδοσή του στο σχολείο;

 ª Βοηθάω το παιδί μου με τα μαθήματά 
του;

 ª Συγκρίνω την απόδοση του παιδιού 
μου στο σχολείο με αυτή του αδερφού/
αδερφής του;

 ª Έχω υψηλές προσδοκίες από την από-
δοση του παιδιού μου στο σχολείο;

 ª Μου έχει πει ποτέ ψέματα το παιδί μου 
για το διάβασμα ή για την απόδοσή του στο 
σχολείο;
Αν απαντήσατε ναι σε ορισμένες από τις 
παραπάνω ερωτήσεις, το άρθρο αυτό μπο-
ρεί να σας φανεί χρήσιμο ώστε να βρείτε 
τρόπους να ενθαρρύνετε το παιδί σας να τα 
πάει καλύτερα.
Ας ξεκινήσουμε με το εξής. Η κακή από-
δοση στο σχολείο σπάνια είναι δείκτης 
χαμηλής νοημοσύνης. Η νοητική υστέρηση 
είναι μία πολύ συγκεκριμένη κατάσταση 
που σχετίζεται με την ομαλή ή όχι ανάπτυξη 
του παιδιού και θα πρέπει να αξιολογείται 
πάντα από ειδικούς.
Στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώ-
σεων, ένα παιδί που δεν τα πάει καλά στο 
σχολείο είναι ένα αποθαρρυμένο παιδί.
Οι λόγοι για τους οποίους μπορεί ένα παιδί 
να χάσει το θάρρος του είναι αμέτρητοι. 
Μπορεί οι γονείς να έχουν εξωπραγματικές 
προσδοκίες και το παιδί να δέχεται ισχυρή 
πίεση για να τα πάει καλά. Μπορεί να έχει 
ένα αδερφάκι που τα πηγαίνει καλά στο 
σχολείο και να θεωρεί μάταιο να προσπα-
θήσει και εκείνο, ειδικά αν οι γονείς συχνά 

συγκρίνουν τα αδέρφια μεταξύ τους. Μπο-
ρεί να το τρομάζει ο ανταγωνισμός, κάτι 
που δημιουργείται από πρότερες εμπειρίες 
όπου απέτυχε σε κάτι και δεν κατάφερε να 
το ξεπεράσει. Μπορεί οι γονείς να το βοη-
θούν με τα μαθήματά του στο σπίτι και να 
μην δει τη μελέτη ποτέ ως προσωπική του 
υποχρέωση ή αφορμή για προσωπική επι-
τυχία και ικανοποίηση. Μπορεί να συντρέ-
χουν πολλά. Όμως, ένα είναι σίγουρο: ότι το 
παιδί δεν βρίσκει αρκετούς λόγους ώστε να 
προσπαθήσει για να τα πάει καλά στο σχο-
λείο. Δεν θεωρεί ότι θα κερδίσει κάτι από 
την καλή του απόδοση στο σχολείο. Άρα, 
για να το βοηθήσουμε να τα πάει καλύτερα 
θα πρέπει να το βοηθήσουμε να καταλάβει 
ότι έχει τις ικανότητες να το κάνει, αλλά και 
ότι η καλή του απόδοση θα του αποφέρει 
μεγάλη προσωπική ικανοποίηση και σημα-
ντικά οφέλη στη ζωή του.

Πώς θα βοηθήσουμε το παιδί να 
διαχειρίζεται σωστά το χρόνο του;
Είναι πολύ σημαντικό να μάθουν τα παι-
διά από μικρή ηλικία να διαχειρίζονται το 
χρόνο τους σωστά και να εκτελούν τις υπο-
χρεώσεις τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
αν βοηθήσουμε το παιδί:

 ª     Να ξεκινά νωρίς την εργασία του και 
να μην την αφήνει για λίγο πριν το κρεβάτι.

 ª     Να αναπτύξει ένα καθημερινό πρό-
γραμμα κατ’ οίκον εργασίας, όπως και 
άλλων δραστηριοτήτων.

 ª     Να υπολογίζει πόση ώρα θα χρεια-
στεί για να ολοκληρώσει το κάθε μάθημα 
και να προγραμματίζει αναλόγως. Έτσι θα 
βοηθηθεί στο να μάθει να κατανέμει σωστά 
το χρόνο που έχει στη διάθεσή του.

 ª     Να καταρτίζει το ημερήσιο πρό-
γραμμά του (φαγητό, ξεκούραση, μελέτη, 
παιχνίδι, βόλτα, κλπ).

 ª     Να καταρτίζει ένα εβδομαδιαίο πρό-
γραμμα δραστηριοτήτων (χορός, πιάνο, 
ζωγραφική , κολύμπι, κλπ)

 ª     Αν συμπεριλάβει στο πρόγραμμα 
ευχάριστες δραστηριότητες, που μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν ως επιβρά-
βευση.

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

Ό
ταν οι καιροί είναι δύσκολοι, πού 
στηρίζεις την εμπιστοσύνη σου; 
Τον τελευταίο καιρό είμαστε πε-
ρικυκλωμένοι από ένα σωρό δυ-

σάρεστα νέα. Ασταθής παγκόμια οικονομία... 
φυσικές καταστροφές... υψηλό ποσοστό α-
νεργίας. Μέσα σε μια τέτοια αβεβαιότητα πού 
εναποθέτεις την εμπιστοσύνη σου; Στην κυ-
βέρνηση; Στον τραπεζικό σου λογαριασμό; 
Στην περιουσία σου και στα υπάρχοντά σου; 
Μερικές φορές οι περιστάσεις που αντιμετω-
πίζουμε μπορεί να φαίνονται δυσβάσταχτες. 
Αλλά δεν είναι λύση να στηριζόμαστε σε υ-
λικά πράγματα. Τα πράγματα του κόσμου δε 
θα εξασφαλίσουν τη σταθερότητα και τη σι-
γουριά. Να στηρίξεις την εμπιστοσύνη σου σ’ 
αυτό που είναι πιο αξιόπιστο. Στο Δημιουρ-
γό σου, στο σύντροφό σου, στην οικογένειά 
σου. Αν ενισχύσεις αυτές τις σχέσεις θα μεί-
νεις έκπληκτος πώς θα μπορείς να αντιστέκε-
σαι και να αντέχεις. Και πρώτα πρώτα γιατί 
δεν αρχίζεις από το γάμο σου;

Μήπως έχεις την τάση να μιλάς χω-
ρίς να σκέφτεσαι πρώτα; 
Αν μπορούσαμε να ξεσκεπάσουμε τη σχέση 
σου με τον/την σύντροφό σου, τι θα βλέ-
παμε όσο αφορά τον τρόπο που μιλάς στον 
άντρα σου, στη γυναίκα σου; Στο γάμο, είναι 
σωστό και σοφό να σκέφτεσαι πρώτα ... μετά 
να σκέφτεσαι πάλι... και ύστερα να λες αυτό 
που έχεις στο μυαλό σου. Για παράδειγμα, 
ας πούμε ότι ο άντρας σου ξέχασε να βγάλει 
τα σκουπίδια μια φορά στις εκατό, ή άφησε 
τα ρούχα του στο πάτωμα ενώ του ζήτησες 
να τα κρεμάσει ή να τα βάλει στο καλάθι με 
τα άπλυτα. Σ’ αυτήν την περίπτωση, πριν να 
μιλήσεις... περίμενε. Σκέψου τι θα πεις και 
πώς θα το πεις. Ο σκοπός είναι να βοηθή-
σεις τον άντρα σου να καταλάβει τι θέλεις 
απ’ αυτόν. Πρώτα να σκέφτεσαι και μετά να 
μιλάς.

Επιδοκιμάζεις τα παιδιά σου;
Όταν κάποιος σου κάνει κάποιο κοπλιμέντο 

χωρίς να το περιμένεις, σου αλλάζει τη διά-
θεση όλη την ημέρα. Επομένως γιατί να μην 
κάνουμε το ίδιο κι εμείς στα παιδιά μας; Πρό-
σεξε τα μικρά πράγματα που κάνουν κάθε 
μέρα και δείξε ότι τα προσέχεις και τα εκτι-
μάς. Για παράδειγμα, να επαινέσεις κάποιο 
χαρακτηριστικό του χαρακτήρα του. Στον 
κόσμο μας σήμερα, χρειάζονται κάθε είδους 
ενθάρρυνση που θα μπορούσαμε να τους 
δώσουμε. Τόνισε και επαίνεσε την ακεραιό-
τητά τους, την εξάρτησή τους από τους γονείς, 
ή ακόμη και την πιστότητά τους. Δεύτερον, 
φρόντισε να καταλάβει το παιδί σου ότι χαί-
ρεστε που είναι μέρος της οικογένειας. Να 
βρίσκετε την ευκαιρία να τους λέτε ότι είστε 
πολύ χαρούμενοι που είστε η μητέρα του ή 
ο πατέρας του. Τρίτον, να τους επαινείτε για 
τη συνεισφορά τους στην οικογένεια... όπως 
ότι στρώνουν το κρεβάτι τους ή βοηθούν στο 
στρώσιμο του τραπεζιού. Και σαν γονιός, 
φρόντιζε να ικανοποιείς τις ανάγκες των παι-
διών σου.

  Ποια ήταν η τελευταία δικαιολο-
γία του παιδιού σου;
Αν είσαι γονιός, σίγουρα έχεις ακούσει 
πολλές δικαιολογίες από τα παιδιά σου. 
Εδώ παραθέτουμε μερικές απ’ αυτές και τι 
μπορείς να κάνεις. Πρώτα, «Δεν είμαι έξυ-
πνος/η». Όταν το παιδί νιώθει ότι είναι κατώ-
τερος από τους συμμαθητές του, δεν κατα-
βάλλει καν προσπάθειες. Βοήθησέ το να 
ανακαλύψει τις δικές του ικανότητες και κου-
βέντιασε μαζί του για τις ανασφάλειες που 
μπορεί να έχει. Μια άλλη δικαιολογία είναι, 
«Φοβάμαι.» Μην αφήνετε το παιδί σας να 
φοβάται να ριψοκινδυνεύει. Δίδαξέ του να 
προετοιμάζεται ... και μετά να δοκιμάζει. Μην 
ξεχνάτε ότι για να κερδίσεις πρέπει να ιδρώ-
σεις. Μια άλλη δικαιολογία είναι, « Δεν έχω 
τη διάθεση να το κάνω». Μην αφήνεις την 
τεμπελιά να γίνει συνήθεια. Κάνε έναν πίνακα 
με μικροδουλειές δίνοντας κάποια κίνητρα. 
Δίδαξε στο παιδί σου να βάζει στόχους και  
στη συνέχεια να επιδιώκει να τους πετύχει.

Πού στηρίζεις την 
εμπιστοσύνη σου όταν περνάς 
δυσκολίες;

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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Κ
αλύτερη ψυχική υ-
γε ία έ χουν οι άν-
θ ρ ω π ο ι  μ ε γ α λύ -
τερης ηλικίας που 

πάνε στην εκκλησία. Σε αυ-
τό το συμπέρασμα κατέληξε 
Ιρλανδική Μελέτη για τη Γή-
ρανση. Η μελέτη στην οποία 
συμμετείχαν περισσότεροι α-
πό 6.000 άνθρωποι άνω των 
50 ετών δημοσιεύθηκε στο 
Research on Aging.
Οι ερευνητές παρατήρη-
σαν πως η τακτική προ-
σέλευση στην εκκλησία 
από τους συμμετέχοντες 
σχετιζόταν με χαμη-
λότερα συμπτώ-
ματα κατάθλιψης. 
Οι συμμετέχοντες 
παρακολουθήθη-
καν από το 2010 έως 
το 2016.
Η σχέση με ταξύ του 
να είναι κανείς θρή-
σκος και της ψυχι-
κής  υγε ία ς  ή ταν 
περίπλοκη. Ωστόσο 
όσοι εκ των συμμε-
τεχόντων είχαν συχνό-
τερη προσέλευση στην 
εκκλησία είχαν λιγό-
τ ε ρα σ υμπ τώμα τα 
κατάθλιψης, ενώ εκεί-
νοι που έλεγαν ότι η 
θρησκεία ήταν αρκετά 
σημαντική για αυτούς 
α λ λά  δ ε ν  π ήγα ι να ν 
αρκετά συχνά στην εκκλη-
σία είχαν χειρότερη ψυχική 
υγεία.
Η Joanna Orr, επικεφαλής 
συγ γραφέας της  με λέ της 
δήλωσε πως «Αυτή η έρευνα 
δείχνει ότ ι η θρησκευτική 
πίστη σε άτομα άνω των 50 
ετών στην Ιρλανδία σχετίζε-
ται με την ψυχική ευεξία τους. 
Σκεπτόμενοι τη μείωση της 
συμμετοχής στα θρησκευτικά 
δρώμενα είναι σημαντικό να 
αξιολογήσουμε πώς αυτή η 
αλλαγή θα μπορούσε να επη-
ρεάσει τους ανθρώπους που 
είναι θρήσκοι. Η συντήρηση 

των θρησκευτικών πρακτι-
κών για εκείνους που είναι 
θρήσκοι όπως επίσης και η 
συντήρηση και διατήρηση 
των κοινωνικών ιστών και της 
κοινωνικής συμμετοχής είναι 
αρκετά σημαντικά για αυτή 
την ηλικιακή ομάδα.
Τα κυριότερα ευρήματα της 
έρευνας ήταν:

 ª Η θρησκευτική προσέ-
λευση μειώθηκε από 91 σε 

89% σ τ ις γυναίκες και 
από 89 σε 87% σ τους 
άνδρες.

 ª Ο ι  π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο ι 
άνθρωποι ανέφεραν 
ότι η θρησκεία είναι 
σημαντική για αυτούς 

(86% γυναίκες και 76% 
για τους άνδρες)

 ª Το  κο ι ν ω -
ν ικό δίκ τυο τόσο 
των ανδρών όσο και 

των γυναικών με ι-
ώθηκε καθώς μεγά-

λωναν, ωστόσο οι γυναί-
κες και οι άνδρες που 

πήγαιναν συχνά στην 
εκκλησία είχαν μεγα-
λ ύ τ ε ρ ο  κο ι ν ω ν ικό 

δίκτυο συγκριτ ικά με 
εκείνους που δεν πήγαι-
ναν τόσο συχνά.

 ª Και οι άνδρες και οι 
γυναίκες που πήγαιναν 
στην εκκλησία τακτικά 

είχαν λιγότερα συμπτώ-
ματα κατάθλιψης.
 ª Οι άνθρωποι που θεω-

ρούσαν σημαντική τη θρη-
σκεία τους αλλά δεν πήγαι-
ναν τακτικά είχαν περισσό-
τερα συμπτώματα κατάθλι-
ψης. Αυτή η σχέση ήταν ισχυ-
ρότερη στους άνδρες.

 ª Η έκ ταση του κοινων ι-
κού δικτύου ενός ατόμου αντι-
προσωπεύει τουλάχιστον ένα 
μέρος της σχέσης μεταξύ της 
συμμετοχής σε θρησκευτικές 
υπηρεσίες και των χαμηλότε-
ρων καταθλιπτικών συμπτωμά-
των. Αυτό ισχύει και για τους 
άνδρες και για τις γυναίκες.

Π
ρόσφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις αναφέρονται στη σχέση 
ανάμεσα στη χρήση ενός ρινικού εκνεφώματος που περιέχει ωκυ-
τοκίνη και στην έντονη μείωση του αισθήματος της πείνας.
Η ωκυτοκίνη είναι μία ορμόνη που παράγεται στον εγκέφαλο μετά 

από διέγερση των νευρώνων μιας συγκεκριμένης ζώνης που ονομάζεται 
υποθάλαμος. Η ορμόνη στη συνέχεια αποθηκεύεται στην υπόφυση. Από 
τους εκατοντάδες χιλιάδες νευρώνες που υπάρχουν στον εγκέφαλο, μόνο 
τριάντα έχουν τη δυνατότητα να παράγουν ωκυτοκίνη. Είναι γνωστή για τις 
πολλαπλές δράσεις κατά τη διάρκεια του τοκετού ευνοεί τις μητρικές συσπά-
σεις που βοηθούν στην έξοδο του νεογνού. Κατά τον θηλασμό συμβάλλει 
στην έκκριση του μητρικού γάλακτος. Στους άνδρες, βοηθά στη δημιουργία 
σπέρματος. Σε ψυχολογικό επίπεδο, θεωρείται η ορμόνη της αγάπης.
Για την παραγωγή ωκυτοκίνης βοηθούν ιδιαίτερα οι σεξουαλικές επαφές 
ή ο αυνανισμός. Τα χάδια είναι εξίσου αποτελεσματικά. Είναι εντυπωσιακό 
το πώς κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης, η ωκυτοκίνη απελευθε-
ρώνεται με τρομερή ταχύτητα – σαν να πατιέται κάποιο κουμπί!- φέρνοντας 
άμεσα τα ευεργετικά της αποτελέσματα.
Είναι ωστόσο δύσκολο να έχει κανείς σεξουαλική επαφή  ή να αυνανίζεται 
πριν από κάθε γεύμα ώστε να επωφεληθεί από το γεγονός ότι η έκκριση 
ωκυτοκίνης κόβει την όρεξη. Η περίφημη «αγκαλιά» των Αμερικανών μοιά-
ζει να είναι μια λύση αρκετά πιο εφικτή.
Για να ενεργοποιηθεί η έκκριση ωκυτοκίνης με φυσικό τρόπο και να ωφε-
ληθείτε από τη δράση της, μειώνοντας το αίσθημα της πείνας, πριν αρχίσετε 
το γεύμα σας, κάντε μια σφιχτή αγκαλιά διάρκειας είκοσι περίπου δευτε-
ρολέπτων με πρόσωπο που πρόκειται να γευματίσει μαζί σας. Τα είκοσι 
αυτά δευτερόλεπτα είναι η ιδανική διάρκεια για να πάρετε την απαραίτητη 
«δόση». Θα εντυπωσιαστείτε από το αποτέλεσμα. Η ωκυτοκίνη που απε-
λευθερώνεται λόγω του εναγκαλισμού μειώνει αυτομάτως το στρες και ταυ-
τόχρονα ρυθμίζει την όρεξη.

Ο
ι νεότερης ηλικίας α-
σθενείς κάτω των 50 
ετών φαίνεται ότι έ-
χουν περισσότερες 

πιθανότητες να εμφανίσουν ά-
τυπα συμπτώματα σχετιζόμενα 
με τον καρκίνο του παχέος εντέ-
ρου όπως αποκαλύπτει μελέτη 
σε 10.463 βρετανούς ασθενείς 
που διαγνώστηκαν με τη νόσο 
από το 2006 έως το 2013.
Σύμφωνα με την ανάλυση 
που δημοσ ιεύθηκε online 
σ το Colorec tal  Disease οι 
νέοι σε ηλικία ασθενείς ήταν 
πιο πιθανό να παρουσιάσουν 
άτυπα συμπτώματα όπως οξύ 
κοιλιακό πόνο και να οδηγη-
θούν στα επείγοντα. Παρατηρή-
θηκε επίσης  μεγαλύτερη καθυ-
στέρηση μέχρι να γίνει η διά-
γνωση της νόσου συγκριτικά με 
τους μεγαλύτερους ασθενείς. 
Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε 
μεγαλύτερο διάσ τημα κατά 
12,5 μέρες μεταξύ της παραπο-
μπής σε έναν ειδικό και της τελι-
κής  διάγνωσης, συγκριτικά με 
τους ανθρώπους ηλικίας 60-69 
ετών.
«Οι γιατροί της πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας θα πρέπει να 
αντιληφθούν αυτές τις διαφο-
ρές έτσι ώστε να μειωθούν οι 
χαμένες ευκαιρίες έγκαιρης διά-
γνωσης», καταλήγουν οι συγ-
γραφείς της έρευνας.
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου 
ευθύνεται για τους περισσό-
τερους θανάτους από καρκίνο 
στην Ευρώπη μετά από εκείνον 
του πνεύμονα και υπολογίζεται 
ότι κάθε τρία λεπτά ένας Ευρω-
παίος πολίτης χάνει την μάχη 
από το συγκεκριμένο νόσημα. 
Η πιθανότητα για ένα άτομο 
που ζει στον Δυτικό Κόσμο να 
νοσήσει στη διάρκεια της ζωής 
του είναι χονδρικά 1 προς 20. 
Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος 
στους άνδρες συγκριτικά με τις 
γυναίκες, ενώ οι περισσότεροι 
ασθενείς διαγιγνώσκονται σε 
ηλικία άνω των 60 ετών. Είναι 
ο τρίτος συχνότερος καρκίνος 
παγκοσμίως και η εμφάνιση 
του είναι συχνότερη σε βιομη-
χανικές και αστικές περιοχές.

Καρκίνος 
Παχέος 
Εντέρου: Πώς 
«ξεγελά» τους 
κάτω των 50

Ο απίστευτος τρόπος που 
κόβει την πείνα, αλλά 
ανεβάζει τη λίμπιντο

Πόσο κερδισμένοι είναι οι 
άνω των 50 ετών που πάνε 
στην εκκλησία

υγεία

 ª Βαθύ κάθισμα
Ξεκινώντας από όρθια θέση, 
κάντε βαθύ κάθισμα. Προσπα-
θήστε να φέρετε τους γλου-
τούς σας όσο γίνεται πιο κοντά 
στο έδαφος. Μετρήστε έως το 
10, ξανανεβείτε και επαναλά-
βετε τρεις φορές. Ενόσω βρί-
σκεστε σε βαθύ κάθισμα μπο-
ρείτε να διατηρήσετε την ισορ-
ροπία σας βάζοντας τα χέρια σας 
στους γοφούς ή κρατώντας μία 
καρέκλα σε κάθε πλευρά. Αυτή 
η στάση δημιουργεί φυσική 
κινητικότητα στο έντερο και 
βοηθά στην εύκολη εκκένωση 
των αερίων. Ένα επιπλέον όφε-
λος: καταφέρνετε ταυτόχρονα 
να ενδυναμώσετε τους γλουτούς 
σας.

 ª Εμβρυακή στάση
Ξαπλώστε με το σώμα σας γυρι-
σμένο στο πλάι αλλά σε ευθεία 

θέση, πρώτα στη μία μεριά, 
μετά στην άλλη. Κάθε φορά που 
στρέφετε τον κορμό, μαζέψτε τα 
γόνατά σας και κολλήστε τα στο 
στήθος. Μετρήστε μέχρι το 10 
και επαναλάβετε τρεις φορές. 
Ομοίως και αφού γυρίσετε από 
την άλλη πλευρά. Αυτή η στάση 
είναι ιδανική ώστε να προχω-
ρήσουν τα αέρια προς από το 
έντερο προς την έξοδο.

 ª Στήριξη σε γόνατα και στή-
θος
Γονατ ίσ τε σ το κρεβάτ ι και 
σκύψτε έτσι ώστε οι ώμοι σας να 
ακουμπούν στο στρώμα. Αυτή 
είναι η στάση που χρησιμοποι-
είται για να κάνουμε κλύσμα. 
Μετρήστε μέχρι το πέντε. Αυτή 
τη φορά δε θα είναι το σωληνάκι 
του κλύσματος που θα εισέλθει 
στο σώμα σας, αλλά τα αέρια 
που θα εξέλθουν.

Φούσκωμα: Τρεις κινήσεις που 
μας απαλλάσσουν σε 3’
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ιστορίες

Ήταν η μαζικότερη εκτέλεση των Ναζί μέσα στο 
στρατόπεδο «Παύλος Μελάς»

Ο
ι  101 εκτελέσεις, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 
Ιουνίου 1944 στην αποκαλούμενη «δεξαμενή αί-
ματος» του στρατοπέδου «Παύλου Μελά», το με-
τέτρεψαν σε τόπο μαρτυρίου της Θεσσαλονίκης.

Η εντολή των Γερμανών στους  μελλοθάνατους ήταν να 
συνταχθούν σε φάλαγγα μαζί με τα υπάρχοντα τους. Οι 
συγκρατούμενοι ήλπιζαν ότι θα τους μετέφεραν σε άλλες 
φυλακές και αυτό γιατί είχαν μαζί τα προσωπικά τους αντι-
κείμενα. Ήταν η πρώτη φορά που μέσα στο στρατόπεδο 
γινόταν τόσο μεγάλη μετακίνηση κρατουμένων.
Όταν δόθηκε η διαταγή να αφήσουν στο έδαφος τα πράγ-
ματα τους και να κάνουν έναν βήμα μπροστά, κάθε αμφιβο-
λία είχε διαλυθεί. Ήταν σίγουρο πως θα πήγαιναν για εκτέ-
λεση. Ήταν η στιγμή που οι 101 άρχισαν να τραγουδούν 
το «Έχε γεια καημένε κόσμε», με τους Γερμανούς να τους 
σπρώχνουν και να τους χτυπούν με τον υποκόπανο.

«Εγκληματική Φυλακή Θεσσαλονίκης»
Ένας από τους πρώτους στρατώνες πυροβολικού εντός των 
τειχών της Θεσσαλονίκης, ήταν αυτός του «Παύλου Μελά». 
Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1890 και ολοκληρώθηκε το 
1905.
Τα 49 στρέμματα, μέσα στα οποία εκτείνονταν το στρατό-
πεδο προέκυψαν από αγορά την οποία έκανε το τουρκικό 
δημόσιο. Το 1912, πήρε το όνομα του μακεδονομάχου Παύ-
λου Μελά, ενώ το 1931 ξεκίνησαν εργασίες επέκτασης για 
την δημιουργία πεδίου ασκήσεων του πυροβολικού.
Κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής υπήρξε προ-
θάλαμος εκτελέσεων και έδρα της γερμανικής διοίκησης. 
Κάθε φορά που πραγματοποιούταν κάποια εξέγερση ή 
κάποιο χτύπημα από αντιστασιακές οργανώσεις, οι Γερ-
μανοί για αντίποινα, διάλεγαν κρατούμενους μέσα από το 
ναζιστικό στρατόπεδο και τους εκτελούσαν στην «τούμπα», 
ένα φυσικό ύψωμα που υπήρχε στην απέναντι πλευρά του 
στρατοπέδου.
Εκτός από Έλληνες κρατούμενους, υπήρχαν και Γιουγκοσλά-
βοι, Βρετανοί, Πολωνοί, Ρώσοι.  Άλλοι με ενεργή αντιστασι-
ακή δράση και άλλοι ανυποψίαστοι που πήγαιναν πραγμα-
τικά ως πρόβατα στη σφαγή.
Στο εφιαλτικό αυτό στρατόπεδο, οι Γερμανοί φυλάκιζαν 
χωρίς διακρίσεις νέους, γέρους, παιδιά, έγκυες, αρρώστους 

και ανάπηρους. Ελάχιστοι από αυτούς δραπέτευσαν, ενώ 
άλλοι αυτοκτόνησαν.
Όπως περιέγραψε ο Γιώργος Ωραιόπουλος, που ήταν φυλα-
κισμένος εκεί για 9 μήνες: «Όποιος έμπαινε εκεί μέσα, ήταν 
μελλοθάνατος».
Η μεγάλη ψυχική δοκιμασία ερχόταν κατά τη διάρκεια της 
ανάγνωσης της λίστας θανάτου. Και όσοι γλίτωναν από το 
απόσπασμα, ήταν υποχρε-
ωμένοι να παρακολουθή-
σουν όλη την διαδικασία, 
αφού ο τόπος εκτελέσεων, 
η λεγόμενη «τούμπα», ήταν 
έξω από τα  παράθυρα τους, 
ακριβώς απέναντι από το 
κτίριο.
«Τους έλεγαν ότι θα τους 
μεταφέρουν και εκείνοι 
τους έστηναν στο απόσπα-
σμα».
Πριν τους εκτελέσουν, οι 
μελλοθάνατοι τραγουδού-
σαν το "Έχε γεια καημένε 
κόσμε"
Πριν τους εκτελέσουν, οι 
μελλοθάνατοι τραγουδού-
σαν το «Έχε γεια καημένε 
κόσμε»
Για να αποφύγουν τις αντι-
δράσεις και τις ακραίες 
συμπεριφορές των κρα-
τουμένων, στο άκουσμα της 
θανατικής ποινής, οι Γερμα-
νοί έλεγαν ψέματα ότι θα 
τους μεταφέρουν σε άλλη 
φυλακή ή ακόμα χειρό-
τερα, ότι επρόκειτο να τους 
αφήσουν ελεύθερους. Λίγα 
λεπτά αργότερα τους εκτε-
λούσαν εν ψυχρώ.
Ο Στέφανος Μπάλης, ήταν 
10 ετών, όταν οι Γερμανοί 
συνέλαβαν τον μεγαλύτερο 
αδερφό του, Νίκο, για την 
συμμετοχή του στην ΕΠΟΝ.
Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, 

σπάνια τον άφηναν να παραδώσει ο ίδιος τα τρόφιμα που 
έστελνε η μάνα τους στον αδερφό του. Μια ημέρα όμως, 
που πάλι συνάντησε εμπόδια για να δει τον αδερφό του, 
παρατήρησε να βγαίνουν ανά δυο κρατούμενοι, έναν από 
αυτούς ήταν και ο αδερφός του.
Πέρασε αστραπιαία κάτω από τα πόδια του Γερμανού 
φύλακα και έδωσε το φαγητό στον αδερφό του.
Εκείνη την ημέρα γύρισε γεμάτος χαρά στο σπίτι, λέγοντας 
στη μάνα τους γεμάτος ενθουσιασμό ότι ο Νίκος έφυγε από 
το κολαστήριο του Παύλου Μελά. Όταν της περιέγραψε τον 
τρόπο που τον μετέφεραν, ήξερε ότι δεν θα έβλεπε ξανά το 
παιδί της ζωντανό. Όπως και συνέβη.

Το τελευταίο γράμμα
«Το παρόν σημείωμα, το γράφω ελεύθερος. Ευλογημένον 
και δοξασμένον το όνομα του Υψίστου!  Η κόπωσις και το 
τσάκισμα των νεύρων μου συνέτειναν ώστε να κοιμηθώ 
κάποιες ώρες. Το πρωϊ όταν ξύπνησα ήμουν ξάλαφρος και 
ξαναβρήκα την ψυχικήν μου γαλήνην. Τώρα θέλω να ιδώ τα 
παιδιά μου, να χαρώ περισσότερο, να χαρούν και εκείνα. 
Θεέ μου, αξίωσε με να σμίξουμε γρήγορα όλοι μαζύ!» 
ευχόταν ο Λεωνίδας Γιασημακόπουλος ή αλλιώς «Αριθμός 
Μητρώου Φυλακής: 4436».
Το 2003, το υπουργείο Πολιτισμού χαρακτήρισε ως μνημείο 
το οθωμανικό τέμενος. Για πολλά χρόνια ήταν ένας εγκατα-
λειμμένος χώρος, ενώ πριν λίγα χρόνια έγινε προσπάθεια 
μετατροπής του σε μητροπολιτικό πάρκο.
Πληροφορίες αντλήθηκαν από το βιβλίο: «Το Ναζιστικό 
Στρατόπεδο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης 1941-1944 – 
Όπως το έζησε και το περιγράφει το ημερολόγιο του ένας 
όμηρος, ο Λεωνίδας Γιασημακόπουλος», του Γιώργου 
Καφταντζη- Εκδόσεις Επίκεντρο- Παρατηρητής.

«Έχε γεια καημένε κόσμε»
 Το συγκλονιστικό αντίο των 101 κρατουμένων 

που έπεσαν νεκροί τραγουδώντας στη Θεσσαλονίκη
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απόψεις

ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ!
Ο Γιώργος Γκεκας σε αποστολή, (σε διακοπές για να ακριβολογούμε) στην Ελλάδα!

Ε
ίναι γνωστό ότι ο Αύγουστος είναι ο μήνας των δια-
κοπών. Ο Δεκαπενταύγουστος είναι το σαββατοκύ-
ριακο του χρόνου, οι πρώτες 15 μέρες αντιστοιχούν 
στο Σάββατο και οι δεύτερες 15 στη Κυριακή. Ο Σε-

πτέμβριος είναι σαν τη Δευτέρα που κάθε κατεργάρης επι-
στρέφει στο πάγκο του, πίσω στη δουλεια.
Οι Έλληνες εγκαταλείπουν λοιπόν κατά χιλιάδες τις δου-
λειές τους να πάνε διακοπές.  Αδειάζει η Αθήνα και γεμί-
ζουν οι παράλιες, στις επαρχιακές πόλεις, τα χωρια και τα 
νησιά. Δεν είναι βέβαια άσχημο αυτό όλοι χρειάζονται δια-
κοπές. Το μήνα Αύγουστο γεμίζουν τα σπίτια με κόσμο, και 
παιδιά και εγγόνια ανακαλύπτουν ξανά «το φτηνό νοίκι» 
στο πατρικό, οικογενειακό σπίτι. Αλλά «ουδέν καλό αμιγές 
κακού», υπαρχουν και αρνητικές παρενέργειες στις ομαδι-
κές άδειες.
Δημιουργούν το αδιαχώρητο, μεγάλο στρίμωγμα στις 
παράλιες,  έλλειψη parking,  χαμηλή ποιότητα service, πιο 
ακριβές τιμές, πολλοί προσπαθούν να βγάλουν κάτι παρα-
πάνω όταν υπάρχει κίνηση, και τα λοιπά και τα λοιπά. 
Τίποτα όμως δεν είναι πιο αρνητικό από τη παράλυση της 
οικονομικής ζωής του τόπου.   Καλείς το μάστορα να σου 
κάνει κάποια δουλεια και είναι δυσεύρετος. Ήρθαν λέει 
όλοι οι παραθεριστές και όλοι έχουν κάποια επισκευή να 
κάνουν στο εξοχικό που ήταν παρατημένο όλο το χρόνο. 
Όλοι θέλουν κάτι να επισκευάσουν, να διορθώσουν, να 
προσθέσουν.  Και καλά ας πούμε το μάστορα τον βρήκες 
και συμφώνησες τη τιμή, και πότε θα έρθει να κάνει τη δου-
λεια.  Έλα όμως που σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει το 
εργοστάσιο η ο προμηθευτής έκλεισε για το δεκαπενταύ-
γουστο και δεν μπορεί να πάρει τα υλικά που χρειάζεται για 
την επισκευή.  Μετα τις 19 Αυγούστου θα ανοίξουν και τότε 
θα έχουν φόρτο εργασίας με τις παραγγελίες που έχουν μεί-
νει πίσω, και πάει λέγοντας.  Αν είναι δε δουλεια που χρει-
άζεται δυο- τρία διαφορετικής ειδικότητας συνεργεία τότε 
τα πράγματα είναι χειροτέρα αφού δεν μπορείς να συντονί-
σεις τα συνεργεία στο χρόνο που είναι διαθέσιμα το καθένα.
Ο Δημόσιος τομέας είναι ακόμα χειρότερος. Δεν υπάρ-
χει λογική κατανομή στις άδειες. Και βέβαια να φύγουν 
όλοι διακοπές τον Αύγουστο αλλα για λίγο, ώστε να μεί-
νει κάποιος πίσω να γίνεται η απαραίτητη εργασία. Όλοι 
θέλουν όλες τις μέρες αδείας που δικαιούνται τον Αύγου-
στο μήνα. 
Είναι θλιβερό να πάει κάνεις στο ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτη-
σης Πολίτων) και να βρει τη πόρτα κλειστή. Ρωτάω διπλά 
στο Καφενείο και μου λέει ο εξυπνοβλακας καφενόβιος  «Ε 
να μη πάρουν άδεια και αυτοί»?  Καλά απαντώ γιατί δεν 
βάζει μια ταμπέλα τουλάχιστον στη πόρτα «κλειστό λόγω 
αδείας. ανοιχτοί πάλι στις τάδε του μηνός» να ξέρει ο πολί-
της.  «πήγαινε αλλού να κάνεις τη δουλεια σου» η απά-
ντηση.  Άντε συνεννοήσου.  Στη Ελλάδα του 2019 μετά τη 
πτώχευση και κρίση που επακολούθησε, η ζωή συνεχίζεται 
όπως παντα νωχελικά και ρέμπελα. 

ΔΙΟΔΙΑ
Τελικά στην Ελλάδα έχουν ξεφύγει απ το μετρo. Δεν είναι 
ένα δεν είναι δυο οι περιπτώσεις. Πολλοί έχουν μιλήσει 
για το ένα και το άλλο τη υπερβολής και του παράλογου. 
Στη περιπτωση αυτή συγκεντρώνομαι αποκλειστικά στο 
υψηλό κόστος των διοδίων. Πραγματικά τα διόδια είναι 
πάρα πολλά και το κόστος υψηλό απαγορευτικό θα ‘λεγα 

για πολλούς.  
Παράδειγμα ένα: Για να πας από το αεροδρόμιο της Αθή-
νας στη Σπάρτη περνάς από 7 διαφορετικά διόδια(!). Το πιο 
ακριβό είναι  €2.90 και το φθηνότερο €1.80. Το συνολικό 
κόστος είναι €16.50 (2.90 +2.80=2.55+2.40+2.10+1.95+1.
80=16 50) δηλαδή 25 καναδικά δολάρια περίπου. Το συνο-
λικό κόστος με επιστροφη στην Αθήνα είναι το διπλάσιο 
δηλαδή $50. Φυσικά στο κόστος αυτό πρέπει να προστεθεί 
το κόστος βενζίνης  και η φθορά του αυτοκίνητου. 
Παράδειγμα δυο: Για να πας από το αεροδρόμιο της Αθήνας 
στη Ναύπακτο περνάς από 6 διαφορετικά διόδια.  Το ακρι-
βότερο είναι €3.30 και  το φθηνότερο € 1.80. Το σύνολο 
των έξη διοδίων είναι €12.80 (Αττική Οδός 2.80 + Ολυ-
μπία οδός 3.30+2.30+2.30+2.10 + 1.80 = 12.80, δηλαδή 
$20 καναδικά δολάρια . Πρόσθεσε σ’ αυτά και το κόστος να 
διασχίσεις τη γέφυρα Ρίου αντιιού που είναι €13.50 και το 
συνολικό κόστος της διαδρομής είναι €28.10 η $43 κανα-

δικά δολάρια. Το συνολικό κόστος με επιστροφη είναι  $86 
συν το κόστος βενζίνης και η φθορά του αυτοκίνητου.
Σημειωτέον το λίτρο βενζίνης στην Ελλάδα είναι περίπου 
€1.65 η $2.50 καναδικά δολάρια το λίτρο παραπάνω απ το 
διπλό απ όσο είναι στο Καναδά. 
Ακριβή η ζωή στην Ελλάδα και βέβαια είναι και έχουν 
δίκαιο οι συμπατριώτες μας να παραπονιόνται.  Γι αυτό πολ-
λοί προτιμούν το παλιό δρόμο χωρίς διόδια πάρα τις στρο-
φές και επικινδυνότητα. Πολλοί επίσης περνούν το φέρρυ 
στο Ρίο- Αντίρριο που κοστίζει ακριβώς τα μισά λεφτά της 
γέφυρας.  
Γνωρίζω ότι οι μοντέρνοι δρόμοι διπλής κυκλοφορίας με 
διάζωμα στη μέση που κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα τα 
τελαυταια χρονι κοστισαν χρήματα, πολλά απ αυτά δανεικά, 
που πρέπει να αποπληρωθουν αλλα το κοστος των διοδιων 
είναι εξωπραγματικο.  Ισως λιγοτερα διοδια με στρογγυλο 
ποσο του ενός η δυο Ευρώ που πετάς μεσα στο «χωνί» 
καθώς περνάς με μειωμένη ταχύτητα, χωρίς να σταματή-
σεις να πληρώσεις και να πάρεις αποδειξη όπως τώρα, και 

που ήδη υπαρχουν σε ορισμένα σημεία της χώρας να είναι 
μια καλη λυση.  Ετσι θα βελτιωθει η ταχυτητα διελευσης 
των διοδιων, χωρις το προσθετο κοστος των υπαλληλων 
εισπραξης.  Και επειδή η εύρεση εργασίας είναι ένα πολύ 
ευαίσθητο πρόβλημα στην Ελλάδα, οι θέσεις εργασίες 
αυτές μπορεί να αντικατασταθούμε άλλους στη σήμανση 
και καλλωπισμό των εθνικων οδων που είναι ισως πιο 
απαραίτητες εργασίες παρα οι ταμίες είσπραξης.
Και μια μιλω για το θεμα απορω και εξισταμαι για κατι 
σχετικο. Κάθε Δημος από καιρο εις καιρο προσλαμνανει 
εποχιακους υπαλληλους και τους απασχολει για αρκετο 
διστημα ώστε στο τελος της σύμβασης να δικαιούνται 
επίδομα ανεργίας. Το μετρο είναι σωστο για την ανα-
κούφιση της υψηλης ανεργίας και την ικανοποίηση των 
αναγκών του δημου. Έλα όμως και που αυτό καταστηα-
τηγεται. Ατομα προσλαμβάνονται με μέσον βάσει «ποιος 
ξέρει ποιον, ποιος ψήφισε ποιον» αλλα το χειρότερο 

αυτοί που προσλαμβάνονται δεν δουλεύουν και  δεν 
κάνουν σωστά τη δουλεια για την οποία προσελήφθη-
σαν. Απλά, κτυπάνε κάρτα, προσποιούνται ότι εργάζο-
νται, κάνουν το απειροελάχιστο και πάνε σπίτια τους με 
το μισθό στη τσέπη, για να πάρουν αργότερα επίδομα 
ανεργίας. 
Παρατήρησα μια τέτοια ομάδα 4-5 άτομα, άνδρες και 
γυναίκες, να εργάζονται στην ακρη του δρόμου.   Υπο-
τίθεται ότι έκοβαν θάμνους και χόρτα που είχαν στάσεις 
κοντά στην άσφαλτο, και μαζεύαν σκουπίδια. Πως είναι 
δυνατιον γυναίκες με σανδαλια, φουστα και εξωπλατο 
tank top, η φορεμα με τιράντες χωρίς καπέλο και άνδρες 
με σαγιονάρες και αθλητική φανέλα να δουλεύουν κάτω 
απ το καυτερό καλοκαιρινό  ήλιο της Ελλάδος στο ύπαι-
θρο? Απλά δεν δουλεύουν,  χαζεύουν για λίγο,  και μετά 
πιάνουν ένα  ίσκιο κάτω από ένα δένδρο «να ξαποστά-
σουν». Η επιμονή σε κατάλληλο ντύσιμο εργασίας, παπού-
τσια, γάντια, καπέλο για άνδρες και γυναίκες είναι προϋπό-
θεση σωστής δουλείας σ αυτή τη περιπτωση.   
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Α
ναβρασμός επικρατεί στις τάξεις 
των Ομογενών της Αμερικής με 
αφορμή την εκπροσώπηση τους, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα, στο 

επικείμενο 1ο Συνέδριο Αποδήμων Επτα-
νησίων, το οποίο διοργανώνει η Περιφέ-
ρεια Ιονίων Νήσων από τις 5 μέχρι τις 7 Σε-
πτεμβρίου στη Κέρκυρα.
Την έντονη αντίδραση του εξέφρασε ο 
πρώην Πρόεδρος και σημερινός Αντιπρό-
εδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωμα-
τείων μείζονος Νέας Υόρκης Πέτρος Γαλά-
τουλας, μιλώντας στο πλαίσιο της εκπο-
μπής ΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ το βράδυ της 
Δευτέρας.
«Δεν υπάρχει αυτή η Οργάνωση πλέον» 
τόνισε ο κύριος Πέτρος Γαλάτουλας και 
πρόσθεσε «δεν μπορεί σε ένα τέτοιο Συνέ-
δριο στο οποίο θα παραβρίσκεται ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλό-
πουλος και  τιμώμενο πρόσωπο θα είναι 
ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, 
Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. κ. Ανα-
στάσιος, τους ομογενείς να τους εκπροσω-
πεί ένα σωματείο «σφραγίδα» και κάποιος 

που εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του».
 Σύμφωνα με τον κ. Γαλάτουλα: «Δεν μας 
εκπροσωπεί κανένας, εμείς είμαστε η 
μεγαλύτερη οργάνωση του κόσμου και 
κάνουμε την μεγαλύτερη παρέλαση του 

κόσμου, γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτό το 
άτομο έχει κριθεί, λέει ότι είναι πρόεδρος 
ενός εθνικού συμβουλίου, είναι καλό λοι-
πόν να τον ρωτήσετε καταρχάς, ο ίδιος τι 
εκπροσωπεί, γιατί μπορεί να λέει ότι είναι 

σε μία τριτοβάθμια οργάνωση, αλλά προη-
γουμένως πρέπει να βρίσκεσαι και να έχεις 
εκλεγεί σε μια δευτεροβάθμια οργάνωση. 
Πάρτε και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας 
του Σικάγο να ενημερωθείτε αν εκπροσω-
πεί  τους ίδιους γιατί ούτε μας εκπροσωπεί 
ο κύριος αυτός, ούτε τις υπόλοιπες οργα-
νώσεις, ξεκινήστε από την Θράκη και τη 
Μακεδονία και φθάστε μέχρι την Πελοπόν-
νησο  και δεν ξέρω πως την πατάνε. Και 
μας δημιουργούν προβλήματα, ο κύριος 
Ματαράγκας δεν μας εκπροσωπεί, δεν 
υπάρχει αυτή οργάνωση πλέον, δεν κάνει 
εκλογές, δεν έχει κάνει ποτέ οικονομικό 
απολογισμό».
Και συνεχίζοντας τις δηλώσεις του ο 
κύριος Γαλάτουλας τόνισε ότι: «Είναι κατά-
ντημα αυτά τα πράγματα, να πάρουν οι 
διοργανωτές τις πόλεις και να ρωτήσουν, 
μας δημιουργούν προβλήματα και αυτοί 
που προβαίνουν σε αυτές τις εκδηλώσεις 
είναι ανεπιθύμητοι για μας, γιατί διχάζουν 
και δημιουργούν προβλήματα στην ομογέ-
νεια μακριά και κάτω τα χέρια σας από την 
ομογένεια».

Πέτρος Γαλάτουλας: «Κάτω τα χέρια από την 
Ομογένεια. Ο κύριος Ματαράγκας δεν εκπροσωπεί 

τους ομογενείς, παρά μόνον τον εαυτόν του»
ΠΗΓΗ: CORFUTVNEWS.GR
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Μ
ε την ελπίδα οι στέρεες βάσεις 
επικοινωνίας και συνεργασίας 
που τέθηκαν πέρσι στο Διεθνές 
Συνέδριο Αποδήμων και όπου 

γης Επτανησίων, που πραγματοποιήθηκε στην 
Κέρκυρα, να συνεχιστούν και να αναπτυχθούν 
περαιτέρω και από τη νέα Περιφερειακή αρ-
χή, τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής συνα-
ντήθηκαν το Σάββατο 10 Αυγούστου 2019 στο 
Αργοστόλι.
Ομογενείς, εκπρόσωποι σωματείων, συλλό-
γων και ομοσπονδιών από όλη τη γη, συνα-
ντήθηκαν μετά από ένα χρόνο για να θέσουν 
τις βάσεις του 2ου Συνεδρίου που προγραμ-
ματίζεται για το 2020. Ο Περιφερειάρχης Θεό-
δωρος Γαλιατσάτος, οικοδεσπότης των εκδη-
λώσεων, τους καλωσόρισε και δεσμεύτηκε να 
ενημερώσει τη νέα περιφερειακή αρχή για τα 
όσα έχουν μέχρι στιγμής πραγματοποιηθεί 
αλλά και για εκείνα που οι ομογενείς ζητούν 
από τις αρχές στα Ιόνια νησιά και τη χώρα μας.
Στη συνάντηση συμμετείχαν οι: Μητροπολί-

της Ζάμπιας κ. Ιωάννης ως Συντονιστής της 
Αφρικανικής Ηπείρου, Βασίλειος Ματαράγκας 
Πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού 
Συμβουλίου, Αγγελική Χιόνη, εκπρόσωπος 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κεφαλλήνων 
και Ιθακησίων “ΟΔΥΣΣΕΥΣ”, Σωτήρης Αντύ-
πας, πρόεδρος του Συλλόγου Κεφαλλήνων 
“Ο ΑΙΝΟΣ”, Μόντρεαλ Καναδά καθώς και το 
μέλος του εν λόγω συλλόγου Νικόλαος Σπαθής, 
Γεώργιος Φιλιππάτος εκπρόσωπος του Συλλό-
γου Νέας Υόρκης “ΚΕΦΑΛΟΣ”, Γεώργιος Μιχα-
λάτος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κεφαλονί-
τικων και Ιθακησίων Σωματείων “ΟΚΙΣ”, ενώ 
στην επιτροπή ακόμη μετέχουν οι κ.κ. Γεράσι-
μος Κλωνής πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλή-
νων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας 
και Ιωάννης Παργινός Πρόεδρος Ομοσπον-
δίας Συλλόγων Κερκυραίων Αττικής Ι. Καπο-
δίστριας.
Αποφασίστηκε το επόμενο Διεθνές Συνέδριο 
να πραγματοποιηθεί στη Ζάκυνθο και ως 
καλύτερη περίοδο για αυτό ορίστηκε το πρώτο 
δεκαήμερο του Αυγούστου 2020. Οι μετέχο-
ντες στην επιτροπή θα αναμένουν την ενημέ-
ρωση της νέας περιφερειακής αρχής και εν 

συνεχεία θα θέσουν υπόψη της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων τις προτάσεις και την κωδικο-
ποίηση ανά θέμα, όπως τα έχουν επεξεργαστεί 
καθώς και τις ιδέες τους για να υπάρξει τουλά-
χιστον η ανάλογη συμμετοχή με εκείνη του 1ου 
Διεθνούς Συνεδρίου.
Στο πλαίσιο της συνάντησης η Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων και η Παγκόσμια Ομοσπον-
δία Κεφαλλήνων και Ιθακησίων “ΟΔΥΣΣΕΥΣ” 
πραγματοποίησαν εκδήλωσης μνήμης και 
τιμής για τους ακαδημαϊκούς Δρ. Σπύρο Βρυ-
ώνη και Δρ. Ανδρέ Γερολυμάτο, δύο εξέχο-
ντες Κεφαλλονίτες της διασποράς, οι οποίοι 
αγωνίστηκαν στα διεθνή fora & τα ακαδημα-
ϊκά μέτωπα για τα δίκια του Ελληνισμού. Η 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Κοργια-
λένειο Βιβλιοθήκη Αργοστολίου και την εναρ-
κτήρια ομιλία έκανε ο Περιφερειάρχης Ιονίων 
Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος και την εκδή-
λωση χαιρέτισαν ο Μητροπολίτης Κεφαλλη-
νίας κ. Δημήτριος, ο αντιδήμαρχος Κεφαλο-
νιάς Βαγγέλης Κεκάτος και ο επίτιμος πρόεδρος 

της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας “ΟΔΥΣΣΕΥΣ” 
Μαρίνος Χιόνης.
Για το έργο και τη δράση του Δρ. Ανδρέ Γερο-
λυμάτου μίλησε ο πρ. Νομάρχης Κεφαλονιάς 
Μάκης Μεταξάς ενώ για το έργο και τη δράση 
του Δρ. Σπύρου Βρυώνη η κα. Εύη Λειβαδά 
διάβασε ομιλία της Προϊσταμένης Δ/νσης 
Ευρώπης της ΓΓ Απόδημου Ελληνισμού Εύας 
Παπαδάτου.
Στην εκδήλωση επίσης παρέστησαν οι Αντιπε-
ριφερειάρχες ΠΕ Κεφαλονιάς – Ιθάκης Παναγής 
Δρακουλόγκωνας, Τουρισμού και Νησιωτικής 
Πολιτικής Σπύρος Γαλιατσάτος, οι περιφερεια-
κοί σύμβουλοι Νικόλας Βαλλιανάτος και Γιώρ-
γος Τσιλιμηδός και εκπρόσωποι ομογενειακών 
σωματείων, συλλόγων και ομοσπονδιών.
\Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κεφαλο-
νιά ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδω-
ρος Γαλιατσάτος πραγματοποίησε σύσκεψη με 
τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς – Ιθάκης 
Παναγή Δρακουλόγκωνα και υπηρεσιακούς 
παράγοντες για τα έργα ΕΣΠΑ που βρίσκονται 
σε εξέλιξη, με έμφαση στο έργο του λιμένα 
Πίσω Αετού Ιθάκης, παρουσία και του αναδό-
χου του έργου. 

Επιτυχής συνάντηση της 
Οργανωτικής Επιτροπής 

των αποδήμων στην 
Κεφαλονιά 

ΠΗΓΗ: KERKYRASIMERA.GR
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O 
Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Τορόντο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, συναντή-
θηκε την Τρίτη με την δήμαρχο της Mississauga, Bonnie Crombie, της τρίτης πολυ-
πληθέστερης πόλης στο Ontario, μετά το Τορόντο και την Οττάβα, και διαπίστω-
σε  ότι οι ελληνικές μας κοινότητες αποτελούν την καλύτερη γέφυρα επικοινωνίας 

με τις τοπικές αρχές. 
Η δήμαρχος τρέφει μεγάλη εκτίμηση για την ελληνική κοινότητα της πόλης, η οποία αριθμεί 
κοντά στα 10.000 άτομα και είναι πολύ δυναμική και οργανωμένη, με κέντρο την ελληνική 
κοινότητα του Ι.Ν. του Προφήτη Ηλία. Μάλιστα, η δήμαρχος εξέφρασε την ιδιαίτερη εκτί-
μηση της στην κοινότητα του Προφήτη Ηλία. 
Ο Γενικός Πρόξενος της πρότεινε να γίνει τελετή έπαρσης της σημαίας το Δημαρχείο στις 25 
Μαρτίου του 2020, πρόταση που αποδέχτηκε με ενθουσιασμό η Δήμαρχος.
Στην συνέχεια ο κ. Μαλιγκούδης συναντήθηκε και με τον ιερατικό προϊστάμενο της εκκλη-
σίας, π. Θεολόγο Δράκο, τον πρόεδρο, κ. Τέρυ Θαρρένο, καθώς και άλλα μέλη του Δ.Σ.

Σημαντική συμφωνία 
του Γεν. Πρόξενου κ. 
Βίκτωρ Μαλιγκούδη 
με τη Δήμαρχο της 

Mississauga

Ο Γεν. Πρόξενος κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης υπογράφει την συμφωνία για την τελετή έπαρσης της 
σημαίας στο Δημαρχείο της Mississauga με τη Δήμαρχο της πόλης, κ. Bonnie Crombie

Ο Γεν. Πρόξενος κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης 
στο Sunset Grill του κ. Γιώργου 

Κολιτσόπουλου, μια από τις πολλές 
Ελληνικές επιχειρήσεις της πόλης
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Δημήτρης Καρύγιαννης 
ο επόμενος 

Δήμαρχος του Τορόντο;

Μ
πορεί να βρισκόμαστε ακόμα 
στο 2019 και οι δημοτικές ε-
κλογές να έγιναν μόλις το πε-
ρασμένο φθινόπωρο, αλλά 

τίποτα δεν σταματάει τις συζητήσεις και 
αναλύσεις για τους πιθανούς  υποψήφιους 
για Δήμαρχο στην επόμενη εκλογική ανα-
μέτρηση στο Τορόντο.
Κυκλοφορούν πολλά ονόματα και θεω-
ρίες. Ένα από τα σημαντικότερα, και με ιδι-
αίτερη σημασία για την Ελληνική παροι-
κία της πόλης είναι αυτό του γνωστού και 
πολύπειρου Δημοτικού Συμβούλου από 
το Scarborough, του δικού μας κ. Δημήτρη 
Καρύγιαννη.
Ο κ. Καρύγιαννης, ο οποίος κέρδισε την 
έδρα της περιοχής Ward 22 (Scarborough-

Agincourt) στις τελευταίες εκλογές μετά 
από μια ιστορική θητεία στην ομοσπον-
διακή βουλή του Καναδά, η οποία διήρ-
κησε από το 1988 έως το 2014, βρίσκει 
το όνομά του σε πολλά χείλη ως ένα από 
τα άτομα που μπορούν να εκθρονίσουν 
τον νυν Δήμαρχο κ. Τζον Τόρυ στις επόμε-
νες εκλογές, οι οποίες προβλέπεται ότι θα 
γίνουν το φθινόπωρο του 2022.
Σε μια πρόσφατη συνέντευξή του στην 
Toronto Star, ο κ. Καρύγιαννης δήλωσε 
ότι έχει σκεφτεί το να θέσει υποψηφιότητα 
για την θέση του Δημάρχου. «Η σκέψη 
έχει περάσει από το νου μου. Θα το κοι-
τάξω και θα δούμε που πάμε.» Τα βασικά 

θέματα για τον κ. Καρύγιαννη είναι η πιθα-
νότητα ότι ο κ. Τόρυ θα ξανακατέβει ως 
υποψήφιος με τα επιτεύγματά του («Ποια 
επιτεύγματα;» αναρωτιέται ο κ. Καρύγι-
αννης), όπως και το υπέρογκο κόστος μιας 
πολιτικής εκστρατείας για τη θέση του 
Δημάρχου, το οποίο μπορεί άνετα να φτά-
σει τα 2 εκ. δολάρια.
«Αν κατέβω ως υποψήφιος, σκοπεύω να 
νικήσω. Αν τα νούμερα στις δημοσκοπή-
σεις δεν είναι προς το μέρος μου, τότε δεν 
θα κατέβω» δήλωσε ο κ. Καρύγιαννης 
κατά την συνέντευξη.
Μαζί με αυτό του κ. Καρύγιαννη, κυκλο-
φορούν και άλλα ονόματα. Οι περισσό-
τεροι πιθανοί υποψήφιοι στην παρούσα 
φάση δηλώνουν ότι δεν σκέφτονται πολύ 

θερμά το να κατέβουν ως υποψήφιοι λόγω 
φόρτου εργασίας ή άλλων προτεραιοτή-
των. Σε αυτό το γκρουπ είναι οι Joe Cressy, 
Josh Matlow και Michael Thompson.
Εν τω μεταξύ, ο νυν Δήμαρχος, κ. Τζον 
Τόρυ, έχει ήδη δηλώσει ότι δεν ενδιαφέ-
ρεται για μια τρίτη θητεία στη θέση του 
Δημάρχου και το μόνο που τον απασχολεί 
είναι η ολοκληρωποίηση των έργων που 
έχει ξεκινήσει.
Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις 
εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Θα ήταν μια 
πολύ σημαντική διάκριση και τιμή για την 
παροικία μας να εκλεχθεί ένας «δικός μας» 
Δήμαρχος στο Μητροπολιτικό Τορόντο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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Things 
heat up at 
Queen's 

Park in the 
fight to 
Save the 

Grace
Toronto Star readers already know about the big meeting at Queen's Park to save 
the Grace. Half a dozen MPPs pressed Health Minister Christine Elliott and the 
Premier's Chief of Staff to step in and save the Grace in a special meeting called 
by the Premier's Office and local MPPs to address the growing concern about the 
issue.

I weighed in with my own assurance that I would fight to defeat government 
candidates if the Province didn't step in and save our hospital.

The meeting did not reach any final conclusions but the effort to Save The Grace 
is still being addressed at the highest levels of the Provincial Government - right 
where it belongs.

You can read the Star article here<https://bit.ly/2YQpB5H>, and, you can always 
write a letter to the Editor at the Star to encourage them to keep looking into this 
troubling plan.

Regards,

Hon. Jim Karygiannis
Councillor Ward 22
Scarborough-Agincourt
100 Queen Street West, Suite A1
Toronto, ON  M5H 2N2
Phone: 416-392-1374
Fax.: (647) 723 0278
jim@karygiannis.net
www.karygiannis.net

Ο
ι Έλληνες μετανάστες της Αμε-
ρικής, μόλις κατόρθωσαν να 
ορθοποδήσουν και να σχημα-
τίσουν ένα κομπόδεμα, θέλη-

σαν να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία. 
Ήδη πριν από την οικονομική κρίση του 
1929, αρκετοί μετανάστες είχαν αγορά-
σει –με υποθήκη βέβαια– συνήθως φτη-
νά, παλαιά κτίρια με διαμερίσματα για 
εργαζόμενες οικογένειες.

Με την οικονομική κρίση, όταν οι ενοι-
κιαστές τους άρχισαν να μην πληρώ-
νουν το ενοίκιο γιατί είχαν μείνει άνερ-
γοι, πολλοί ελληνοαμερικανοί ιδιοκτή-
τες, χωρίς το απαραίτητο εισόδημα για 
να πληρώσουν το τοκοχρεωλύσιο, έχα-
σαν την ιδιοκτησία που με τόσες θυσίες 
είχαν αποκτήσει. Η πραγματική άνθιση 
στον κλάδο αρχίζει κυρίως μεταπολε-
μικά με την εκρηκτική εξάπλωση των 
αμερικανικών μεγαλουπόλεων στα νεό-
δμητα προάστια.
Πολλοί Ελληνοαμερικανοί, όπως οι αδελ-
φοί Γιόνας στην περιοχή της αμερικανι-
κής πρωτεύουσας, επιδόθηκαν προς το 
τέλος του πολέμου, στην αγορά αγροτι-
κών τότε εκτάσεων στα περίχωρα, και 
μετά, όταν άρχισε να αυξάνεται ο πλη-
θυσμός της Ουάσινγκτον, μετέτρεψαν τις 
εκτάσεις αυτές σε νέους οικισμούς με την 
ανέγερση χιλιάδων νέων μονο κατοικιών.
Ενδε ικ τ ική ε ίναι η περίπτωση του 
Τσαρλς Φ. Γαϊτάνη, που έχει μια από 
τ ις μεγαλύτε  ρε ς οικοδομικέ ς ε ται-
ρείες στην Βοστώνη, τον Τζέιμς Ζήση, 
ο οποίος διευθύνει ένα από τα μεγαλύ-
τερα οικοδομικά συγκρο τήματα, τo Plan 
Investment Corporation στην Καλιφόρ-
νια. Άλλες προσωπικόητες που εξελί-

χθηκαν σε σημαντικούς παράγοντες του 
κλάδου είναι ο Τζων Ρουμπάκης, που 
εξελέγη πρόεδρος του Συμβουλίου Κτη-
ματομεσιτών στo Πόρτλαντ της Πολι-
τείας Όρεγκον, ο Κρις Μάρκο, που εξε-
λέγη το 1974 πρόεδρος του Συμβουλίου 
Κτηματομεσιτών του Κλήβελαντ, ο Άλεξ 
Σπανός στην Καλιφόρνια, ο Νικ Σμυρνής 
στην Ινδιάνα και οι αδελφοί Καλομοίρη 
στην Ουάσιγκτον.

Πολλοί ομογενείς συγκέντρωσαν τ ις 
προσπάθειες τους στον μεσιτικό κλάδο 
και τις αγοραπωλησίες ακινήτων, δημι-
ουργώντας με τα “ποσοστά” τους τερά-
στιες περιουσίες και εν συνεχεία, αγο-
ράζοντας δικά τους κτίρια η οικόπεδα 
πάνω στα όποια ανήγειραν περίβλεπτα, 
πολυτελή οικοδομήματα για γραφεία 
ή πολυκατοικίες. Συγκριτικά, οι περισ-
σότεροι ελληνοαμερικανοί “εκατομμυ-
ριούχοι” οφείλουν τις περιουσίες τους 
στον κλάδο των ακινήτων και όχι στα 
εστιατόρια, αν και για πολλούς τα εστι-
ατόρια έδωσαν τις πρώτες οικονο μικές 
βάσεις για να εξαπλώσουν τη δραστηρι-
ότητα τους στην οικοδομή ή την αγορά 
ακινήτων.
Στην οικοδόμηση ακινήτων επιδόθη-
καν με μεγάλη επιτυχία και ελληνοα-
μερικανοί αρχιτέκτονες και μηχανικοί, 
που συγ καταλέγονται ήδη μεταξύ των 
οικονομικά ισχυρότερων Ελληνοαμερι-
κανών. Ενδεικτικά μπορεί να αναφέρει 
κανείς τον Άντριου, μετανάστη από την 
Ελλάδα που έχει σημειώσει μεγάλη επι-
τυχία στη Φλόριντα, τον Ουΐλλιαμ Τσιρ-
γώτη στο Νιού Τζέρσεϊ, τον Ν. Αδαμό-
πουλο, πρόεδρο της “Alphatec” και τον 
Νίκο Ζωγράφο.

Πώς οι έλληνες 
μετανάστες απέκτησαν 
τεράστιες περιουσίες 

στην Αμερική 
χάρη στα ακίνητα

ΠΗΓΗ: MIXANITOUXRONOU.GR



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 39TOΡΟΝΤΟ
16 Αυγούστου 2019

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Παρασκευή 16 Αυγούστου 

• Αγίου Αλκιβιάδου μάρτυρος
• Οσίου Γερασίμου Νέου ασκητού
• Αγίου Διομήδου μάρτυρος
• Εύρεση Τιμίων Λειψάνων Αγίων Σεραφείμ και 

Σαράντη
• Άγιος Απόστολος ο Νέος (Άγιος Λαυρέντιος 

Πηλίου)
•  Αγίου Σταματίου από Βόλο

Σάββατο 17 Αυγούστου

• Αγίου Λεύκιου
• Αγίου Μύρωνος μάρτυρος
• Αγίου Στράτωνος

Κυριακή 18 Αυγούστου

• Οσίου Αρσενίου του νέου ασκήσαντος εν Πάρω
• Μαρτύρων Φλώρου και Λαύρου

Δευτέρα 19 Αυγούστου

• Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατηλάτου
• Οσίου Θεοφάνους πολιούχου Ναούσης του 

θαυματουργού
• Μαρτύρων Τιμοθέου Αγαπίου Θέκλης Ευτυχιανού 

Στρατηγίου και Μύρωνος

Τρίτη 20 Αυγούστου

• Οσίων τριαντα επτά μαρτύρων εν Βιζύη
• Οσίου Θεοχάρους Νεαπολίτου
• Προφήτου Σαμουήλ
• Άγίων Ρηγίνου και Ορέστη των εν Κύπρω
• Παγκόσμια Ημέρα κατά των Κουνουπιών

Τετάρτη 21 Αυγούστου

• Αποστόλου Θαδδαίου
• Μαρτύρων Βάσσης και των τέκνων αυτής
• Αλεξάνδρου του εν Ικονίω

Πέμπτη 22 Αυγούστου

• Μαρτύρων Αγαθονίκου και Θεοπρεπίου

Συναξάρι ποια αγαπημένα, γνωστά σας πρόσωπα γιορτάζουν

(ονομαστική εορτή) σήμερα, αύριο και όλη την εβδομάδα

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Πρόσκληση προς τους 
ομογενείς Λάκωνες 
εκ μέρους της Ιεράς 

Μητροπόλεως

Η 
Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας 
και Σπάρτης απευθύνει πρόσκλη-
ση προς τους Λάκωνες ομογενείς 
σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης, 

κατά τη Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019 και 
ώρα 7.30 το απόγευμα, ώστε να παρευρε-
θούν στον αύλειο χώρο του Ασύλου Ανιά-
των Σπάρτης.
Ακολουθεί αναλυτικά η Πρόσκλησις της 
Ιεράς Μητροπόλεως:
Οι αγαπημένοι μας ομογενείς, που ζουν 
και προοδεύουν σ’ όλης της γης τα μήκη 
και τα πλάτη, ανταποκρίνονται με συγκινη-
τική προθυμία στην έκκληση του Σεβασμι-
ωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Ευσταθίου για 

συμπαράσταση και βοήθεια οικονομική, 
προκειμένου τα ιδρύματα της Ιεράς Μητρο-
πόλεώς μας να συνεχίσουν την προσφορά 
τους στους γέροντες και τους ανήμπορους 
αδελφούς μας.
Όπως είναι γνωστό, κάθε Καλοκαίρι έρχο-
νται πολλοί ομογενείς μας στην Ελλάδα και 
στη Λακωνία μας. Με την ευκαιρία αυτή, 
εκτός από τις γραπτές ευχαριστίες μας 
και τη συνημμένη σχετική απόδειξη προς 
όσους μας έστειλαν χρήματα καθώς και από 
τα ευχαριστήρια δημοσιεύματα δια των 
έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων, επιθυ-
μούμε να πούμε, για μία ακόμη φορά σε 
ειδική εκδήλωση, και προσωπικά το μεγάλο 
«ευχαριστώ» μας χωριστά στον καθένα που 

θα επισκεφθεί τη Λακωνία.
Έτσι, περιμένουμε τους αγαπημένους μας 
ομογενείς που θα ευρίσκονται στη Λακω-
νία τη Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019 και ώρα 
7.30 το απόγευμα, στον αύλειο χώρο του 
Ασύλου Ανιάτων Σπάρτης, προκειμένου να 
τους προσφέρουμε ένα κέρασμα και να τους 
ψυχαγωγήσουμε για μία ώρα με ευχάριστη 
μουσική.
Η πρόσκληση ισχύει για όλους ανεξαιρέ-
τως τους ομογενείς της Μητροπολιτικής μας 
περιφέρειας και τις οικογένειές τους, καθώς 
και για τους εκπροσώπους ομογενειακών 
Συλλόγων και Σωματείων.
Η πρόσκληση αυτή, επειδή δε γνωρίζουμε 

ποιοι θα ευρίσκονται στη Λακωνία, θα ανα-
κοινωθεί από τα τοπικά Μέσα Ενημέρω-
σης, από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Ιεράς 
Μητροπόλεώς μας και από τον εφημέριο 
της κάθε Ενορίας. Παρακαλούμε και κάθε 
μόνιμο κάτοικο της περιοχής μας να ενημε-
ρώνει κάθε επισκέπτη ομογενή μας.
Αγαπητοί μας Ομογενείς,
Σας περιμένουμε όλους την Δευτέρα 19 
Αυγούστου 2019, στις 7.30 το απόγευμα 
στον αύλειο χώρο του Ασύλου Ανιάτων 
Σπάρτης, για να σας πούμε και από κοντά το 
μεγάλο «ευχαριστώ» μας για την έμπρακτη 
αγάπη σας.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
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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

Σύρος 1960 

Ζάκυνθος 1960 Πλατεία Όλγας ή Εθνικής Αντίστασης. Ο δρόμος πίσω η Ρήγα Φεραίου σε διασταύρωση με Κολοκοτρώνη

Η Ισραηλίτικη Κοινότητα της Θεσσαλονίκης

Την δεκαετία του ΄80 Αρχές 20ού αιώνα στην Ήπειρο

Ο Θανάσης Βέγγος με τους Άρνολντ Σβαντζενέγκερ και Σιλβέστρε Σταλόνε

H πολυσύχναστη οδός Αθηνάς το ‘60

Πατησίων Μέγαρο ΟΤΕ, Αθήνα 1970 Η Πλατεία Κάνιγγος αγνώριστη, το 1933
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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

ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΓΓΕΛΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ EGGSMART 
ΣΤΟ O’CONNOR KAI DONLANDS

ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΑΓΕΙΡΑ ΓΙΑ 

BREAKFAST 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ/ΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ 

ΤΗΝ κα ΕΛΕΝΗ ΣΤΟ
647.705.2077

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 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ 

ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΚΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΕ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΖΗΤΑ ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΛ. Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
416.708.4483
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Η 
Αγιέσα Κουράμ από το Τορόντο του Καναδά, μοιράστηκε στο Instagram και στο 
Tumblr ένα μήνυμα που πήρε σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για μια συναλλαγή 
PayPal με 6.388 δολάρια Καναδά από Taylor Nation, LLC. Στην συναλλαγή συμπερι-
λήφθηκε μια σημείωση από την ποπ σταρ που έγραφε: «Αγιέσα, πάρε για τις σπου-

δές σου. Σε αγαπώ! Τέιλορ». Στο Instagram, η Κουράμ έγραψε: «Δημοσίευσα ότι αγωνίζομαι 
να πληρώσω τα δίδακτρα. Δύο ώρες αργότερα, έχω αυτό στο email μου. Δεν έχω λόγια και 
δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω. Δεν έχω λόγια, δεν έχω λόγια, δεν μπορώ να σταματή-
σω να κλαίω». Στα βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η φοιτήτρια ευ-
χαρίστησε ευγενικά την τραγουδίστρια για την βοήθεια και την γενναιοδωρία της. Η δωρεά 
ήρθε λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση της Κουράμ στο Tumblr, όπου μιλούσε για τον αγώνα 
που κάνει να βρει χρήματα για τα δίδακτρα και το ενοίκιο το επόμενο σχολικό έτος. 

Ο 
Καναδός πρωθυπουργός δε-
σμεύτηκε ότι η κυβέρνησή του 
θα προτείνει νέα μέτρα ελέγ-
χου των πυροβόλων όπλων, αν 

επανεκλεγεί τον Οκτώβριο, με αφορμή ε-
πίσκεψη που πραγματοποίησε στο Τορό-
ντο, το οποίο αντιμετώπισε αυτό το καλο-
καίρι ένα νέο κύμα επιθέσεων με όπλα. Ο 
Τριντό δεν δεσμεύτηκε ωστόσο για μια 
ξεκάθαρη απαγόρευση των πιστολιών, ό-
πως ζητεί κυρίως ο συντηρητικός δήμαρ-
χος του Τορόντο Τζον Τόρι, τον οποίο συ-
νάντησε χθες. «Οι πρόσφατες επιθέσεις 
με όπλα υπογραμμίζουν την ανάγκη για 
μια σώφρονα πολιτική για τα πυροβόλα 
όπλα», δήλωσε ο Τριντό σε συνέντευξη 
Τύπου που παραχώρησε με τον δήμαρχο 
του Τορόντο. «Οφείλουμε να δράσουμε. 

Ωστόσο ο Τόρι και εγώ συμφωνήσαμε ότι 
μια απλή κατασταλτική πολιτική δεν δίνει 
λύση», σημείωσε. Στο Τορόντο, τη μεγα-
λύτερη πόλη του Καναδά, σημειώθηκαν 
περίπου 270 επιθέσεις με πυροβόλα όπλα 
από την αρχή της χρονιάς, έναντι περίπου 
248 την ίδια περίοδο το 2018, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της αστυνομίας. Από αυτές 
που σημειώθηκαν φέτος έχασαν τη ζωή 
τους λιγότεροι άνθρωποι από αυτούς που 
σκοτώθηκαν πέρυσι (20 έναντι 30), αλλά 
τραυματίστηκαν περισσότεροι (132 φέτος 
έναντι 109 πέρυσι). Την ίδια ώρα στην μη-
τρόπολη του νότιου Καναδά, το Οντάριο, 
17 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε 14 δι-
αφορετικές επιθέσεις που σημειώθηκαν 
κατά στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυ-
γούστου. 

Η 
αστυνομία παροτρύνει τους 
κατοίκους στο North York να 
τους ειδοποιήσουν σε περί-
πτωση ύποπτης δραστηρι-

ότητας, μετά από δύο περιστατικά ε-
μπρησμού τον περασμένο μήνα. Η α-
στυνομία λέει ότι οι πυρκαγιές σημειώ-
θηκαν σε μια κατοικημένη γειτονιά νο-
τιοδυτικά της οδού Yonge και της λεω-
φόρου Sheppard, μεταξύ των ημερών 
13 Ιουλίου και 20 Ιουλίου. Οι κάμερες 
ασφαλείας σε μια από τις περιοχές όπου 
σημειώθηκαν οι πυρκαγιές που δημο-
σιεύθηκαν από την αστυνομία την Πέ-
μπτη δείχνουν ότι ένα άτομο που δεν εί-
ναι αναγνωρισμένο πέφτει στο έδαφος 
μετά από κάτι που φαινόταν σαν κάποιο 
είδος έκρηξης σε μια κατοικία. Αυτό το 
άτομο βλέπει στη συνέχεια το σπίτι να 
τυλίγεται στις φλόγες και τρέχει μαζεύει 
κάτι που φαίνεται σαν άσπρη σακούλα 
και τρέχει προς το αριστερό μέρος της 
οθόνης.

Ο Τριντό δεσμεύεται να καταστεί 
αυστηρότερος ο έλεγχος των 
πυροβόλων όπλων

Ανακοίνωση της αστυνομίας για τον 
ύποπτο εμπρηστή που κυκλοφορεί 

στο North York

Επτά τραυματίες από σύγκρουση 
αυτοκινήτου σε σπίτι στο London, Ont. 

Προκλήθηκε έκρηξη από αέριο

Τ
ο περιστατικό σημει-
ώθηκε γύρω στις 11 
μ.μ. της Τετάρτης. 
Στο σπίτι την στιγμή 

της σύγκρουσης δεν υπήρχε 
κανείς. Η πυρκαγιά από την 
έκρηξη έπληξε και τα γύρω 
σπίτια, ενώ 100 ακόμη κατοι-
κίες χρειάστηκε να εκκε-
νωθούν. Επτά άτομα έχουν 
τραυματιστεί ελαφρά από 
τις ζημιές που προκλήθηκαν 
στα σπίτια τους. Η αστυνο-
μία συνέλαβε μία 23χρονη, η 
οποία φέρεται να οδηγούσε 
υπό την επήρεια ουσιών.

Η Τέιλορ Σουίφτ δώρισε 4.000 
δολάρια σε φοιτήτρια του Καναδά
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Natyse Chan : 
Η πιο αποκαλυπτική 
γυμνάστρια 

H Tζοάνα Ντουάρτε 
είναι γυμνάστρια 
από την Πορτογαλία 
με χιλιάδες 
followers λόγω των 
αποκαλυπτικών της 
φωτογραφήσεων. 

Η σέξι γυμνάστρια 
που μπορεί να 
κατεδαφίσει τα 
social media 
σε χρόνο dt. Με 
πλούσιο υλικό και 
πόζες αναστατώνει 
την Πορτογαλία και 
όχι.
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Ο 
τραγουδι-
σ τ ή ς  τ ην 
Δευτέρα το 
απόγευμα, 

δημοσίευσε μια φω-
τογραφία του και με το 
χαμόγελό του κατάφε-
ρε να προκαλέσει πα-
νικό.
Μάλιστα, στη λεζάντα 
είχε γράψει έναν στίχο 
από την τελευταία του 
επιτυχία: «Αν φιλήσω τα 
χείλη σου θα ονειρευτώ 
ένα κόσμο μαζί σου... 
είναι αρκετό».
Το χαμόγελό του και 
μόνο ήταν αρκετό για να 
πάρουν «φωτιά» τα σχό-
λια και τα likes.
Ο Κωνσταντίνος Αργυ-
ρός χωρίς καμία αμφι-
βολία είναι ένας από τους 
πιο ωραίους άντρες της 
εγχώριας showbiz και 
οι γυναίκες αυτό το εκτι-
μούν.
Καμιά φορά δεν θέλει 
πολλά για να πάρεις likes 
στο Instagram, αρκεί ένα 
αληθινό χαμόγελο και ο 
τραγουδιστής αυτό το 
γνωρίζει.

Ζαλίζει το εκρηκτικό 

μπούστο της Ελισάβετ 

Δοβλιατίδου

Εκτός από ένα πανέμορφο 
πρόσωπο, η Ελισάβετ Δοβλια-
τίδου διαθέτει και ένα εκρη-
κτικό μπούστο, που προκα-
λεί… εμφράγματα και εγκεφα-
λικά στο Instagram.
Η ξανθιά καλλονή και πρώην 
πα ίκ τ ρια  του  Sur v ivo r, 
βεβαίως, γνωρίζει τα… όπλα 
της και φροντίζει συχνά πυκνά 
να τα… προβάλλει στο λογα-
ριασμό της στο Instagram, 
προκαλώντας τον εύλογο θαυ-
μασμό των followers της.

Bill Σαντριάς: Ο 

απίστευτος καβγάς 

Ο πρώην παίκτης του Power 
of love δημοσ ίευσε σ τα 
instastories του μια συνομι-
λία που είχε με μια διαδικτυ-
ακή του φίλη, με την οποία 
αντάλλαξαν βαριές κουβέντες 
και πολλές βρισιές. Η αλήθεια 
είναι ότι δεν μπορεί ν’ αντιλη-
φθεί κανείς εύκολα πως και 
γιατί ξεκίνησε όλο αυτό, αλλά 
το σίγουρο είναι πως εκείνη 
ενοχλήθηκε με κάτι που δημο-
σίευσε ο Bill Σαντριάς, αφού 
του λέει να το σβήσει.

Είναι μία πανέμορφη γυναίκα 
η οποία έχει κατακτήσει 
ολυμπιακό μετάλλιο με την 
εθνική ομάδα του ανσάμπλ 
στο Σίδνεϊ.
Η Κλέλια Πανταζή εκτός από 
γυμνάστρια είναι και γυναίκα 
και μάλισ τα πάρα πολύ 
όμορφη.
Με την τελευταία της φωτο-
γραφία που πόσταρε στο 
Instagram, προκάλεσε εγκε-
φαλικά, καθώς δεν μας έχει 
συνηθίσει σε τέτοιου είδους 
φωτογραφίες. 

Κωνσταντίνος Αργυρός: 
«Έριξε» το Instagram

Ιλένια Γουίλιαμς: Το κορίτσι 
με τα «ατελείωτα» πόδια

Γνωστή Ελληνίδα 

ποζάρει με 

εσώρουχα

Έ
κλεψε τις εντυπώσεις στη Μύκονο με το 
καυτό μαγιό της η Star Ελλάς.
Μπορεί να μην κατάφερε να να προκρι-
θεί στην τελική φάση του GNTM, αλλά 

το γνωστό μοντέλο δεν το έβαλε κάτω. Πέρσι 
κατέκτησε τον τίτλο της Star Ελλάς ενώ σε κάθε 
της παρουσία, ειδικά με μαγιό, ξεσηκώνει τον 
κόσμο. Η Ιωάννα Μπέλλα διαθέτει αναλογίες 
που αφήνουν άπαντες με το στόμα ανοιχτό και 

το επιβεβαίωσε για μια ακόμα φορά στις διακο-
πές της στη Μύκονο, όπου και και δεν ξέφυγε 
από την κάμερα του Mykonos Live TV.
Η Σταρ Ελλάς 2018, με κορμί πιο αισθησιακό 
από ποτέ, είπε να πάει για μπάνιο σε κοσμική 
παραλία αναστατώνοντας κόσμο και κοσμάκη. 
Έτσι, φόρεσε ένα ολόσωμο μαγιό, με το οποίο 
αποκάλυψε τα καλλίγραμμα πόδια της και προ-
κάλεσε πολλές… λιποθυμίες.

Άφησε άναυδη τη Μύκονο με τα 
καμώματα της η Ιωάννα Μπέλλα

Η 
Ιλένια Γουί-
λιαμς είναι έ-
να κορίτσι χα-
μηλών τόνων 

και ποτέ δεν έχει δώσει 
αφορμή αρνητικού σχο-
λιασμού από τα Μέσα. 
Είναι το κορίτσι του Δη-
μήτρη Ουγγαρέζου και 
μπορούμε να πούμε οτι 
είναι αρκετά «τυχερός».

Πρόσφατα, μάλισ τα 
έκανε και το νέο της 
επαγγελματικό βήμα 
καθώς κυκλοφόρησε 
το πρώτο της τραγούδι, 
δείχνοντας πως έχει 
πάρει και λίγο απο το 
ταλέντο του μπαμπά της.

Εκτός απο ωραία φωνή 
όμως, ε ίναι και μια 
κοπέλα με ένα πολύ 
ωραίο και καλογυμνα-
σμένο κορμί. Το σημείο 
που ξεχωρίζει παρ’ όλα 
αυτά πάνω της είναι τα 
υπέροχα πόδια της.
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Η 
ποπ σταρ απο-
λαμβάνει τις δια-
κοπές της στην Ί-
μπιζα και τροφο-

δοτεί τις σελίδες της στα 
social media με τολμηρές 
φωτογραφίες. H Αλβανικής 
καταγωγής τραγουδίστρια, 
ωστόσο, δεν φέρεται τον τε-
λευταίο καιρό να έχει κάποιο 
αμόρε με αποτέλεσμα οι φή-
μες για τις σεξουαλικές της 
προτιμήσεις να πληθαίνουν. 
Η Ρίτα Όρα στο παρελθόν εί-
χε κάνει σχέση με άνδρες ω-
στόσο καμία από αυτές δεν 
κατάφερε να κρατηθεί για πο-
λύ καιρό.

Μ
ετά από μία 
π ο λ ύ χ ρ ο -
νη on & off 
σχέση, απα-

νωτούς χωρισμούς, επα-
νασυνδέσεις αλλά και ένα 
μεγάλο διάστημα που ή-
ταν χώρια, όλοι πίστευαν 
ότι ο γάμος της Miley Cyrus 
και του Liam Hemsworth 
ήταν το επισφράγισμα της 
αγάπης τους. Δυστυχώς ό-
μως, ούτε τα γαμήλια δε-
σμά ήταν ικανά να τους 
κρατήσουν μαζί, καθώς 
όπως ανακοίνωσε η πρώ-
ην «Hannah Montana» 
οι δυο τους αποφάσισαν 
να τραβήξουν χωριστούς 
δρόμους.
Η Miley Cyrus επιβεβαί-
ωσε την είδηση του δια-
ζυγίου μέσω Instagram, 
μετά από πολλές εβδομά-
δες εικασιών και φημών 
που ήθελαν το ζευγάρι να 
περνά σοβαρή κρίση εφτά 
μήνες μετά τον γάμο του.

Ούτε ένα χρόνο δεν κράτησε ο γάμος 
τους

Η 
Λουσία Για-
βορέτσκο-
βα, η πρώ-
ην ποδηλά-

τισσα και νυν εκρηκτι-
κό μοντέλο και Dj, α-
πόλαυσε τις διακοπές 
της στην Ελλάδα προ-
καλώντας πολλά… ε-
γκεφαλικά!

Πρώτος της σταθμός 
ήταν η Κρήτη όπου 
έμεινε στο Stella Island 
luxury resort στην Ανά-
ληψη Χερσονήσου και 
μετά η Σαντορίνη.

Στην παρέα της βρέθηκε 
ο συνεργάτης της Kristian 
Grejtek, διάσημος ζωγρά-
φος, ιδιαίτερα αγαπητός 
από τους art collectors του 
πλανήτη, αλλά και ο γνω-
στός Pr manager Θάνος 
Παπαδημητρίου.

Η Ρίτα Όρα με «καυτό» 
μπικίνι

Η Tokyo του La Casa de Papel 
είναι η φαντασίωση των 

αντρών

Η 
Ursula Corbero Delgado, εί-
ναι 29 ετών και γεννήθηκε 
στη Βαρκελώνη.
Από μικρή ήταν αποφασι-

σμένη πως ήθελε να ασχοληθεί με την 
υποκριτική και ξεκίνησε την καριέρα 
της από τα 6, συμμετέχοντας σε δια-
φημιστικές καμπάνιες στην Ισπανία.
Το  2 0 0 5  έ π α ι ξ ε  σ τ η ν  σ ε ι ρ ά 

Ventdelpha ενώ έπειτα πρωταγωνί-
στησε στην εφηβική σειρά Fὐsica o 
quὐmica, όπου για το ρόλο της απέ-
σπασε διθυραμβικές κριτικές.
Το Casa Del Papel ήταν το παράθυρό 
της στο παγκόσμιο κοινό, ενώ έχει 
χιλιάδες θαυμαστές. Είναι πανέμορφη 
και ταλαν τούχα, συνδυασμός που 
σκοτώνει!

Αναστάτωσε την Ελλάδα η… καυτή 
Λουσία Γιαβορέτσκοβα
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Το ανατολικότερο νησί των Κυκλάδων 
στρώνει τραπέζι με βιολογικές 
πρώτες ύλες παραγωγής του, δίνει 
ραντεβού στα όμορφα καλντερίμια 
του και εμπνέει με τη χαλαρή του 
ατμόσφαιρα.

Ε
ίναι εκτυφλωτική και απλόχερη η ο-
μορφιά της Χώρας. Από τον 7ο αιώ-
να π.Χ. μετακινήθηκαν οι άνθρωποι 
του νησιού σε αυτόν τον δύσβατο, 

απροσπέλαστο και κυρίως μη ορατό από 
τη θάλασσα τόπο, την οποία όργωναν τότε 
οι πειρατές. Το κάστρο που κυριαρχεί γύρω 
από τον επιβλητικό βράχο, στο κέντρο της 
Χώρας, οχυρώθηκε με την έλευση των Ενε-
τών, στις αρχές του 13ου αιώνα. Όλα τα στε-
νά σε αυτό οδηγούν. Τη σημερινή εικόνα συ-
μπληρώνουν μεζεδοπωλεία, γλυκοπωλεία 
και μπαράκια – τις βραδινές ώρες, η διασκέ-
δαση έχει την τιμητική της. Εάν βρεθείτε στη 
Χώρα στις 19 Αυγούστου, θα έχετε την τύχη 
να παρακολουθήσετε τη γιορτή του παστε-
λιού στη Λόζα (πλατεία), με παραδοσιακές 
φορεσιές, λαούτα, βιολιά και χορούς που θα 
σας συμπαρασύρουν έως το πρωί. Αν σας 
βρει το ξημέρωμα, ανεβείτε μέχρι τους μύ-
λους. Δεκατρείς εναπομείναντες ανεμόμυ-
λοι, που άλεθαν σιτάρι και κριθάρι, δεσπό-
ζουν πάνω από τον οικισμό.

Μονή Παναγίας Χοζοβιώτισσας
Μόλις δύο χιλιόμετρα απέχει η περίφημη 
μονή της Χοζοβιώτισσας από τη Χώρα. 
Δέος προκαλεί το μοναστήρι που ξεπρο-
βάλλει από τον κάθετο βράχο, 300 μ. από 
την επιφάνεια της θάλασσας, και θαυμασμό 
η πίστη των ανθρώπων που το έχτισαν με 
πενιχρά μέσα τον 11ο αιώνα. Δέος αισθά-
νεσαι και όταν αγναντέψεις από ψηλά την 
απεραντοσύνη του Αιγαίου. Αλλά και όταν 
κολυμπάς στα βαθυγάλανα νερά κάτω από 
το εκκλησάκι της Αγίας Άννας, με την ομώ-
νυμη παραλία. Από τα πρώτα πράγματα 
που μαθαίνεις στο νησί είναι ότι εδώ έγιναν 
μερικά από τα σημαντικότερα γυρίσματα της 
ταινίας «Το απέραντο γαλάζιο» του Γάλλου 
σκηνοθέτη Λικ Μπεσόν, που έκανε παγκο-
σμίως γνωστή την Αμοργό. Όπως και να το 
δεις, έχει ιδιαίτερη αξία η βουτιά εδώ, και ας 
μην είσαι ο Ζακ Μαγιόλ.

Κάτω Μεριά
Με ανοιχτό αυτοκίνητο τύπου μπάγκι, η 
παρέα δέχεται καλύτερα την αίσθηση ελευ-
θερίας που δημιουργεί η απεραντοσύνη της 
Αμοργού, καθώς οι δρόμοι σκαρφαλώνουν 
ψηλά στα βουνά και από κάτω απλώνεται 
«το μπλε που ξόδεψε ο Θεός για να μην τον 
βλέπουμε», κατά τον Οδυσσέα Ελύτη. Ξεχά-
στε βέβαια τη γρήγορη οδήγηση. Οι ξαφ-
νικοί αέρηδες και τα κατσίκια που ξεπη-
δούν στον δρόμο δεν αφήνουν περιθώρια. 
Κατευθυνθείτε με χαμηλή ταχύτητα από τη 
Χώρα προς την Κάτω Μεριά, όπου η ζωή 
εξακολουθεί να έχει τους ρυθμούς αγρο-
τοκτηνοτροφικής κοινότητας. Στη διασταύ-
ρωση, στο Καμάρι, κάντε αριστερά προς την 
παραλία του Μούρου. Αφήστε το αυτοκί-
νητο στο πάρκινγκ, ακολουθήστε το κατη-

φορικό μονοπάτι που οδηγεί στην παρα-
λία, και όποιος το πάρει απόφαση να βγει 
από τη θάλασσα κερδίζει... παγωμένη μπίρα 
στο μοναδικό εστιατόριο που βρίσκεται πιο 
πάνω.
Με κατεύθυνση νότια, απλώνεται μπροστά 
σας ένα τοπίο πιο ήρεμο από της υπόλοι-
πης Αμοργού. Τα βουνά χαμηλώνουν, αφή-
νοντας ανάμεσά τους μικρές κοιλάδες, που 
συχνά καταλήγουν σε μικρές αμμουδιές. 
Αξίζει τον κόπο η επίσκεψη στην ακρόπολη 
της Αρχαίας Αρκεσίνης, όπου κυριαρχεί ο 
πύργος της Αγίας Τριάδας, κτίσμα του 4ου 
αιώνα π.Χ., που χτίστηκε για να προστα-
τεύσει μία από τις τρεις αρχαίες πόλεις της 
Αμοργού. Συνεχίστε μέχρι εκεί που δεν πάει 
άλλο, και από τον κάβο της Καλοταρίτισσας 
περάστε με το βαρκάκι του Ρούσου (5 ευρώ 
με επιστροφή) σε 10 λεπτά απέναντι, στην 
αμμώδη παραλία που στολίζει το ακατοί-
κητο νησάκι της Γραμβούσας. Ίσως είναι 
καλύτερα να διανυκτερεύσετε στην παρα-
λία και να επιστρέψετε την επόμενη μέρα…

Αιγιάλη
Ο όρμος της Αιγιάλης, στα βόρεια, αν και 
δέχεται τα πλοία της γραμμής, διατηρεί 
περισσότερο τα χαρακτηριστικά του παρα-
λιακού οικισμού παρά του λιμανιού. Γι’ αυτό 
«ευθύνεται» η μεγάλη άσπρη αμμουδιά 
με τα γαλάζια νερά. Μια σειρά από μεγάλα 
αρμυρίκια προσφέρουν τη σκιά τους στους 
πρωινούς τύπους, ενώ οι υπόλοιποι βρί-
σκουν καταφύγιο στα καφέ και στα μπα-
ράκια ακριβώς από πίσω. Η αλήθεια είναι 
ότι η εικόνα μοιάζει τελείως διαφορετική 
σε σχέση με λίγα χρόνια πριν. Η χαλαρό-
τητα που επικρατούσε με τις αιώρες και 
τις ταιριαστές καλοκαιρινές μουσικές έχει 
παραχωρήσει τη θέση της σε αδιάφορα 
μπαρ, που προσπαθούν να επιβληθούν με 
δυνατά μπιτ, πράγμα που συμβαίνει και 
στη διπλανή παραλία της Λεβρωσού. Πόσο 
κρίμα, ενώ διαθέτεις ελκυστική προσωπικό-

τητα, να θέλεις να την αλλάξεις με κάτι που 
δεν είσαι. Ευτυχώς υπάρχουν ακόμη μικρές 
οάσεις, όπως το μπαρ «Q», που εναρμονίζε-
ται με το τοπίο και τον κόσμο της Αμοργού. 
Η μικρή εύφορη κοιλάδα και το λιμάνι με τα 
γραφικά του σοκάκια, που ξεδιπλώνονται 
από πίσω, μαζί με το χωριό Ποταμός που 
αγναντεύει από ψηλά τον γιαλό, και βέβαια 
το υπέροχο ανάγλυφο της νήσου Νικουριάς, 
συνθέτουν το τοπίο της Αιγιάλης που, παρά 
την τουριστική ανάπτυξη, διατηρεί την ταυ-
τότητά του – αυτή για την οποία αγαπήθηκε 
από χιλιάδες Έλληνες και αλλοδαπούς, οι 
οποίοι επιστρέφουν ξανά και ξανά.

Θολάρια
Πάνω από την Αιγιάλη, σε απόσταση μόλις 
3,5 χλμ., βρίσκονται τα Θολάρια, ένα πάλ-
λευκο κυκλαδίτικο στολίδι, που οφείλει την 
ονομασία του στους ρωμαϊκούς θολωτούς 
τάφους που βρέθηκαν στην περιοχή. Άλλω-
στε, στον γειτονικό λόφο, τη Βίγλα, υπήρξε 
η ακρόπολη της Αρχαίας Αιγιάλης, μιας εκ 
των τριών αρχαίων πόλεων της Αμοργού 
(Μινώα και Αρκεσίνη οι άλλες δύο). Είναι 
ακόμη ευδιάκριτα τα αρχαία σπαράγματα, 
όπως απομεινάρια του αρχαίου τείχους ή 
ίχνη από βάσεις αγαλμάτων. Θα τα βρείτε 
στο διάβα σας, αν ακολουθήσετε το μονο-
πάτι από το χωριό που οδηγεί στην ήσυχη 
παραλία της Μικρής Βλυχάδας. Ιδανική 
ώρα για να επισκεφτείτε τα Θολάρια είναι 
το απόγευμα, προκειμένου να αποφύγετε 
τη ζέστη και να απολαύσετε τις ομορφιές 
τους. Άλλωστε, από εδώ πάνω το ηλιοβασί-
λεμα γαληνεύει. Κλείστε την επίσκεψή σας 
με μια στάση στο Πανόραμα. Δεν είναι μόνο 
το εξαιρετικό φάβα (ουδέτερου γένους στην 
Αμοργό) που έχει ξεδιαλέξει με τα χεράκια 
της η Μαρία Θεολογίτου ή έχει μαγειρέψει ο 
γιος της Παρασκευάς, μαζί με άλλα παραδο-
σιακά πιάτα, που θα σας κάνουν να γλείφετε 
τα δάχτυλά σας. Είναι που ο καλύτερος εν 
ζωή διασκεδαστής της Αμοργού, ο 86χρο-

νος σήμερα Νίκος Θεολογίτης, θα σας παρα-
σύρει στο γλέντι χωρίς να το καταλάβετε. 
Ενώ παίζουν λαούτα και βιολιά, τραγουδάει, 
λέει ανέκδοτα και πάντα θα βρει τον χρόνο 
να σας χορέψει έναν μπάλο.

Λαγκάδα
Η Λαγκάδα, αυτό το σπάνιο για τις Κυκλά-
δες κατάφυτο χωριό με την καλοδιατηρη-
μένη αρχιτεκτονική, αποτελεί τόπο διαρ-
κούς επιστροφής. Όταν λοιπόν έμαθα ότι η 
Σεμέλη και η Άλιξ ένωσαν τις δυνάμεις τους 
για να προσφέρουν αυθεντικές ταξιδιωτι-
κές εμπειρίες στους επισκέπτες του νησιού 
μέσα από το www.findingreece.com, χάρηκα 
ιδιαίτερα. Έχοντας περπατήσει μαζί τους 
στο παρελθόν στα υπέροχα μονοπάτια της 
Αμοργού, είμαι σίγουρος ότι θα προσδώ-
σουν αξία στο τουριστικό προϊόν του τόπου. 
Όπως άλλωστε κάνει εδώ και πολύ καιρό ο 
παθιασμένος βοτανολόγος Βαγγέλης Βασά-
λος. Η επίσκεψη στο εργαστήριό του, που 
βρίσκεται σε ένα ανακαινισμένο παλιό κτίριο 
στο κεντρικό στενό της Λαγκάδας, αποτε-
λεί ξεχωριστή εμπειρία. Μέσω των αποστα-
κτήρων που διαθέτει, μετατρέπει τα τοπικά 
βότανα σε αιθέρια έλαια και βάμματα.
Όλη η περιοχή γύρω από τη Λαγκάδα, 
όπου κυριαρχεί ο Κρούκελος, η ψηλό-
τερη κορυφή της Αμοργού, με τη μεταβυ-
ζαντινή εκκλησία Παναγία Επανωχωριανή 
(μη χάσετε το πανηγύρι του Δεκαπενταύγου-
στου), το εγκαταλελειμμένο χωριό Στρού-
μπος, όπου δειλά δειλά φτιάχνονται ξανά 
κάποια σπίτια, χωρίς ρεύμα, και το φαράγγι 
του Αρακλού, συνθέτουν έναν υπέροχο 
μικρόκοσμο, που όμως φτάνει και περισ-
σεύει. Το βραδάκι, στα μεζεδοπωλεία ανά-
μεσα στις μπουκαμβίλιες ή στην περίφημη 
Λόζα, την πλατεία στην κορυφή της Λαγκά-
δας, μουσικοί παίζουν ρεμπέτικα και νησιώ-
τικους σκοπούς, τα γέλια των θαμώνων δια-
δέχονται τα τραγούδια και όλοι μαζί υμνούν 
την αγάπη και τη θάλασσα.

Αμοργός: Παράθυρο στο Αιγαίο



LIFE 51ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

16 Αυγούστου 2019
www.hellasnews-radio.com



LIFE52 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

16 Αυγούστου 2019
www.hellasnews-radio.comFUN

SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Η αμνησία
- Γιατρέ πάσχω από αμνησία.
- Τότε θα πληρώσετε προκαταβο-
λικά.

Το φαρμακείο
- Θέλω δύο μπέργκερ με πατάτες
- Συγγνώμη αλλά είμαστε φαρμα-
κείο
- Χαλάλι τα λεφτά, πεινάω

Το παραμύθι
Ο μικρός δεν μπορούσε να κοιμηθεί 
μέχρι αργά την νύχτα. Η μαμά του 
προσπαθεί να τον ηρεμήσει.
- Σώπα παιδάκι μου, όπου να ‘ναι 
θα ‘ρθει ο μπαμπάς και θα μας πει 
ένα παραμύθι.
- Τι παραμύθι, μαμά;
- Πού ήταν μέχρι αυτή την ώρα!

Ποια λοιπόν είναι η τέλεια γυναίκα;
Ιδού:
Μάτια μισάνοιχτα, μυαλό μεσάνυ-
χτα και πόδια ορθάνοιχτα!

Τι δώρο πήρε μια ξανθιά, στη γιαγιά 
της που είχε αλτσχάιμερ;
Μια κάρτα μνήμης!

Αν παντρευτείς...
- 20 χρονών, να πάρεις μια Ρωσίδα, 
κάνει καλό κρεβάτι!
- 30 χρόνων να πάρεις μια Γερμα-
νίδα, θα σου εκπαιδεύσει άριστα τα 
παιδιά σου!
- 40 χρονών, να πάρει μια Αγγλίδα, 
είναι μια κυρία, δεν θα σε φέρει 
ποτέ σε δύσκολη θέση!
- 50 ετών, να πάρεις μια Αμερικάνα, 
είναι πολύ καλή όταν ταξιδεύεις!
- Μετά τα 60, να πάρεις μια Ελλη-
νίδα, κάνει κάτι μνημόσυνα!

Μια ξανθιά τρέχει στη παραλιακή 
με το κάμπριο αυτοκίνητό της στις 4 
τα ξημερώματα.
Ένας τροχονόμος τη σταματάει, κοι-
τάζει μην έρχεται κανείς και αμέ-
σως ξεκουμπώνει το φερμουάρ του 
παντελονιού του μπροστά της.
Και η ξανθιά απαντά: «Ωχ πάλι 
αλκοτέστ!»

FUN

ΚΡΙΟΣ
Οι μέρες αυτές φέρνουν επανάσταση σε 
σχέσεις και ιδέες. Σας δίνουν μοναδικές 
ευκαιρίες για να βοηθήσετε, να διακρι-
θείτε, να κερδίσετε σε αντιπαλότητες, να 
φύγετε από το πατρικό σας, να βρείτε νέους 
συντρόφους ή συνεργάτες και να γίνετε πιο 
λογικοί στην οικονομική σας διαχείριση. 
Στον επαγγελματικό τομέα θ’ αλλάξουν τα 
πράγματα προς όφελός σας.

ΤΑΥΡΟΣ
Αυτή την εποχή δε λείπουν ούτε οι συζητή-
σεις, ούτε οι απογοητεύσεις. Η μυστική σας 
ζωή οργιάζει. Βέβαια οι ανησυχίες σας είναι 
πολλές μια και διαισθάνεστε ότι κάτι δεν 
πάει καλά. Εξελίξεις λοιπόν στη ζωή σας. 
Αρχίζετε να συνειδητοποιείτε πως οι αλλα-
γές που έγιναν στη ζωή σας, τις είχατε ανά-
γκη. Μην παραμελείτε ένα τυπικό ή νομικό 
θέμα, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος περιπλοκών, 
που θα σας καθυστερήσουν και θα σας ανα-
στατώσουν. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Κανείς δεν έχασε ποτέ ακούγοντας διαφο-
ρετικές γνώμες. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέ-
πει να περιμένετε μόνος σας στη γωνία. Το 
αντίθετο μάλιστα. Εσείς θα έχετε την πρω-
τοβουλία των κινήσεων. Οι κόποι σας αντα-
μείβονται και οι προσπάθειές σας αναγνω-
ρίζονται. Θα κερδίσετε τη συμπά-
θεια όχι μόνο των εργοδοτών 
αλλά και των συναδέλφων 
σας, κάτι που αξίζει πολύ 
περισσότερο από όλες 
τις οικονομικές απολα-
βές.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Πρέπει να κινηθείτε με 
περισσότερη διπλωμα-
τία, αν θέλετε ηρεμία στη 
ζωή σας. Πολύ σύντομα θα 
διαψευστούν κάποιες προσ-
δοκίες σας και είναι εύκολο να 
χαλάσει η διάθεσή σας. Αποφύγετε κάθε 
δύσκολη συζήτηση και προσπαθήστε να 
προστατέψετε από την ένταση σχέσεις που 
σας ενδιαφέρει να διατηρηθούν. Μιλήστε 
με άτομα που ο χρόνος έχει αποδείξει ότι 
παίζουν θετικό ρόλο στη ζωή σας.

ΛΕΩΝ
Τακτοποιήστε τυχόν εκκρεμότητες που σας 
έχουν προκύψει, γιατί αυτή την εβδομάδα θα 
αναλάβετε νέες υποθέσεις και θα φορτωθείτε 
με επιπλέον ευθύνες. Τα νεύρα σας θα είναι 
αρκετά χάλια αυτό το διάστημα. Καλό θα είναι 
να αποφύγετε τα μακρινά ταξίδια. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Την περίοδο αυτή ανοίγετε έναν κύκλο 
με διαδρομές, ταξιδάκια και εξορμήσεις. 
Πρέπει να διεκπεραιώσετε οποιεσδήποτε 
εκκρεμότητες νομικής φύσεως έχετε για 
να μην υπάρξουν παρατράγουδα. Το ενδι-
αφέρον σας θα στραφεί σε θέματα που 
αφορούν τα προσωπικά σας εισοδήματα, 
αλλά και κεφάλαια, δάνεια κλπ. Είναι αλή-
θεια ότι το ενδιαφέρον σας στρέφεται στον 
επαγγελματικό σας χώρο.  

ΖΥΓΟΣ
Αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο και μην 
καταπιέζετε τα συναισθήματά σας. Ασχο-
ληθείτε και λίγο με την οικογένειά σας, 
που σας έχει ανάγκη τον τελευταίο καιρό. 
Αν θέλετε να νιώσετε καλύτερα, αλλάξτε 
το καθεστώς που υπάρχει μέχρι τώρα. Στα 
σημαντικά προβλήματα που υπάρχουν στη 
ζωή σας, διαθέστε και τον ανάλογο χρόνο. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αξιοποιήστε τις δυνατότητες της επικοινω-
νίας σας, που είναι πάντα κρυμμένες μέσα 
σας, αιφνιδιάστε τους άλλους και πρωτοτυ-
πήστε στην εργασία σας. Θα νιώσετε λίγο 
εκτεθειμένοι και άλλο τόσο εκνευρισμένοι 
με διάφορα περιστατικά, επαγγελματικά και 
προσωπικά αλλά μην επηρεάζεστε από την 
πρώτη «ανάγνωση». Τα πράγματα οδεύουν 
πολύ καλύτερα από ότι αρχικά τα αντιλαμ-
βάνεστε.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Τα εργασιακά σας θέματα απαιτούν λύσεις 
και οι προσωπικές σας επιθυμίες έρχο-
νται σε δεύτερη μοίρα. Δυστυχώς πρέπει 
να ασχοληθείτε εσείς με οικονομικά ζητή-
ματα που οι άλλοι δεν μπορούν. Ενεργή-
στε αργά και σταθερά σε ότι σας απασχολεί, 
χωρίς βιασύνη. Ζητήστε αποδείξεις για ότι 
σας υπόσχονται γύρω σας και μην πιστεύετε 

ότι ακούτε. Ήρθε ο καιρός που πρέ-
πει να βάλετε κάποιους ανθρώ-

πους στη θέση τους και να 
τους δείξετε την αξία σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η εβδομάδα αυ τή 
σας διασφαλίζει μια 
συνθήκη ηρεμίας σε 
φιλίες και σε συνεργα-

σίες στη ζωή σας, ώστε 
να μπορείτε να κυνηγάτε 

πιο ρεαλιστικούς στόχους 
χωρίς άγχος. Χαλαρώνετε, 

έστω προσωρινά, και προσπα-
θείτε να ανασυντάξετε τις δυνάμεις σας. Όλοι 
να θυμάστε ότι αυτή η περίοδος δεν σηκώνει 
λάθη από την πλευρά σας. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Όσο και αν νιώθατε δυνατοί και αισιόδο-
ξοι, δυστυχώς οι γύρω σας δεν μπορούν 
να νιώσουν τα ίδια με αποτέλεσμα να τρώ-
γονται με τα ρούχα τους και να γκρινιάζουν 
συνεχώς. Εσείς δεν χρειάζεται να τρέξετε 
να τους τα λύσετε. Αφήστε τους να προσπα-
θήσουν μόνοι τους. Ξέρουν ότι είστε καλός 
φίλος, αλλά χρειάζεται τώρα να σταθούν 
στα πόδια τους και όχι να τρέχουν συνέ-
χεια σε εσάς.Συντονίστε τη ζωή σας στα νέα 
δεδομένα και αρπάξτε τις ευκαιρίες οικονο-
μικού περιεχομένου. 

ΙΧΘΕΙΣ
Ότι έγινε… έγινε. Δεν αλλάζει… Δεν πρέ-
πει να κάθεστε τώρα και να κλαίτε την 
κακιά σας μοίρα… Πάρτε βαθιά ανάσα 
και προχωρήστε μπροστά. Προσπαθή-
στε όμως να αντιληφθείτε τι πήγε στραβά, 
τι λάθη κάνατε και ποιες οι επιπτώσεις… 
Μην κάθεστε άπραγοι.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Πραγματοποιείται από τις 25 
έως τις 27 Αυγούστου

Μ
ε ιδιαίτερη χαρά πα-
ρουσιάζουμε το 11o 
ΦΕ Σ Τ ΙΒΑ Λ GI N A 
BACHAUER, που διορ-

γανώνεται από το ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΟΥΣΙ-
ΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ GINA BACHAUER, 
σε συνεργασία με την ΑΝΑΓΝΩΣΤΙ-
ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, το ΙΔΡΥΜΑ 
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, το 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ C.V. 
ALKAN-P.J.G. ZIMMERMAN, τον 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩ-
ΝΙΣΜΟ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙ-
ΓΑΡΑ και με την υποστήριξη του Ω-
ΔΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Ιδρυτής και Καλ-
λιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ 
Gina Bachauer είναι ο κ. Κωνσταντί-
νος Π. Καράμπελας-Σγούρδας. Γενι-
κή συντονίστρια είναι η κ. Μαριάν-
να Φουρλή. Πολύτιμος αρωγός είναι 
ο κ.Σπύρος Φλαμπουριάρης.
Το 11o Φεστιβάλ Gina Bachauer 
πραγματοποιείται από τις 25 έως τις 
27 Αυγούστου, στην Αίθουσα Εκδη-
λώσεων της Αναγνωστικής Εταιρίας 
Κερκύρας (ώρα έναρξης συναυλιών, 
20.30). Συμμετέχουν οι βραβευμέ-
νοι νέοι σολίστ, που ήδη σημει-
ώνουν διεθνείς σταδιοδρομίες: 
Παναγιώτης Τροχόπουλος, πιάνο 
| artist in residence (Βραβείο Νέου 
Σολίστ Gina Bachauer-Νικολάου 
Δούμπα), Ορφέας Παπαφιλίππου, 

βιολί, Ελευθέριος Μισιργής, πιάνο 
(Β΄ Βραβείο Διεθνούς Διαγωνισμού 
C.V. Alkan-P.J.G. Zimmerman, Βρα-
βείο Σολίστ Πανελλήνιου Μουσι-
κού Διαγωνισμού Μαρίας Χαιρο-
γιώργου-Σιγάρα, Υπότροφος Διε-
θνούς Μουσικού Σωματείου Gina 
Bachauer), Ελένη Ραπτάκη, πιάνο, 
Θεοδώρα Μαγγίνα, σύνθεση-πιάνο, 
Φωτεινή-Νίκη Γραμμένου, υψίφω-
νος, Γεωργία-Ευαγγελία Κουρμπέλη, 
πιάνο (Βραβείο Σολίστ Πανελλήνιου 
Μουσικού Διαγωνισμού Μαρίας 
Χαιρογιώργου-Σιγάρα), Μάριος 
Ρούσκα, κλαρινέτο (Α΄Βραβείο 
Πανελλήνιου Μουσικού Διαγωνι-
σμού Μαρίας Χαιρογιώργου-Σι-
γάρα) και Αλέξανδρος Σιουπούλης, 

βιολοντσέλο (Α΄ Βραβείο Πανελ-
λήνιου Μουσικού Διαγωνισμού 
Μαρίας Χαιρογιώργου-Σιγάρα).
Το Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο 
στον ελληνικής καταγωγής δια-
πρεπή Ρώσο συνθέτη και Δάσκαλο 
Βασίλη Καλαφάτη (1869-1942), με 
αφορμή τη συμπλήρωση 150 χρό-
νων από τη γέννησή του, και στον 
διάσημο Ισπανό συνθέτη Enrique 
Granados (1867-1916). Θα ακου-
στούν αντιπροσωπευτικά έργα 
των δύο τιμώμενων συνθετών, 
όπως και συνθέσεις των Johann 
Sebastian Bach, Joseph Haydn, 
Ludwig van Beethoven, Νικο-
λάου Χαλικιόπουλου-Μάντζα-
ρου, Frédéric Chopin, Charles-

Valentin Alkan, Georg Goltermann, 
Luigi Bassi, Camille Saint-Saëns, 
Johannes Brahms, Σπύρου Σαμάρα, 
Claude Debussy και Sir Edward 
Elgar. Επιπλέον, θα ερμηνευτούν 
έργα της ανερχόμενης νέας συνθέ-
τριας Δώρας Μαγγίνα.
Πριν από την συναυλία της 27ης 
Αυγούστου, θα δοθεί σύντομη διά-
λεξη του Κωνσταντίνου Π. Καρά-
μπελα-Σγούρδα με θέμα: «Βασί-
λης Καλαφάτης-Enrique Granados. 
Δύο ξεχωριστές μορφές της εποχής 
τους». Η είσοδος για το κοινό είναι 
ελεύθερη σε όλες τις συναυλίες και 
τα μουσικά εργαστήρια, που θα 
πραγματοποιηθούν κατά τις μέρες 
του Φεστιβάλ.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μ
ε το βραβείο Jaeger-LeCoultre 
Glory 2019 θα τιμηθεί ο Κώστας 
Γαβράς στο 76ο Φεστιβάλ Βενε-
τίας (28/8-7/9), όπου κάνει πα-

γκόσμια πρεμιέρα εκτός διαγωνιστικού προ-
γράμματος, η νέα του ταινία «Adults in the 
Room».
Το μεγάλο τιμητικό βραβείο της φετινής διορ-
γάνωσης θα απονεμηθεί στον Κώστα Γαβρά 
σε ειδική τελετή στις 31 Αυγούστου στη Sala 
Grande του Λίντο της Βενετίας, πριν την πρε-
μιέρα της ταινίας του, η οποία εμπνέεται από 
το βιβλίο «Ενήλικοι στο Δωμάτιο» του Γιάνη 
Βαρουφάκη.
Ο διευθυντής του Φεστιβάλ Βενετίας, 
Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, ανακοινώνοντας την 
τιμητική βράβευση του Κώστα Γαβρά έκανε 
την ακόλουθη δήλωση: «Υπάρχουν πολλοί 
λόγοι για τους οποίους ο Κώστας Γαβράς αξί-
ζει να συγκαταλέγεται ανάμεσα στους σημερι-
νούς μεγάλους σκηνοθέτες, αλλά και για ένα 
συγκεκριμένο λόγο. Για την ικανότητα του να 
μετατρέπει την πολιτική σε ένα συναρπαστικό 
θέμα, ένα θέμα όπως κάθε άλλο, όχι μόνο για 
τους λίγους και ήδη πεπεισμένους αλλά και 
για το ευρύτερο κοινό, χρησιμοποιώντας όλα 
τα μέσα που διαθέτει ο κινηματογράφος προ-

κειμένου να αγγίξει τον μεγαλύτερο δυνατό 
αριθμό θεατών. Αυτός ο σκηνοθέτης, σεμνός 
αλλά αποφασισμένος, ανέκαθεν έκρινε ότι 
όλες οι ταινίες είναι πολιτικές. Γεγονός που όχι 
μόνο του επιτρέπει να αποφύγει την ετικέτα 
του πολιτικού σκηνοθέτη, με την οποία πάντα 
τον συνέδεαν -συχνά με μειωτικό τρόπο- αλλά 
και να διεκδικήσει μια ειρηνική και ειλικρινή 
δημοκρατική πίστη σε ένα είδος λαϊκού κινη-
ματογράφου που κάνει τον θεατή να στοχά-

ζεται και να διερωτάται , προκαλώντας βαθιά 
συναισθήματα. Χάρη στην εγγενή, αυθε-
ντική αγανάκτηση των ταινιών του, στον βαθύ 
ανθρωπισμό που τις χαρακτηρίζει και στην 
ελευθερία που απαιτούν, ο Κώστας Γαβράς 
αμφισβητεί τις αδυναμίες μας και την υπο-
ταγή μας. Έχει ειπωθεί ότι «αν έχουμε αποκοι-
μηθεί, ο κινηματογράφος του μας ξυπνά. Και 
αν έχουμε χάσει την ελπίδα, οι ταινίες του μας 
την αποκαθιστούν»».

Νεμέα: Δύο 
ασύλητοι, 
θολωτοί τάφοι 
ανακαλύφθηκαν 
σε μυκηναϊκό 
νεκροταφείο 

Δύο νέοι, ασύλητοι, θαλαμοει-
δείς τάφοι, οι οποίοι χρονολο-
γούνται στην ύστερη μυκηνα-
ϊκή, την περίοδο δηλαδή των 
μυκηναϊκών ανακτόρων (περί-
που 1.400 - 1.200 π.Χ.) απο-
καλύφθηκαν κατά το συστημα-
τικό ερευνητικό πρόγραμμα της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοριν-
θίας στο μυκηναϊκό νεκρο-
ταφείο Αηδονιών Νεμέας. Ο 
πρώτος από τους δύο τάφος, ο 
οποίος διέσωζε την οροφή του 
θαλάμου, περιείχε δύο πρωτο-
γενείς ταφές και τα οστά από 14 
ακόμη άτομα σε ανακομιδές. 
Ο δεύτερος τάφος δεν διατη-
ρούσε οροφή, η οποία παρου-
σίαζε καταρρεύσεις ήδη από τη 
μυκηναϊκή περίοδο, μέσα και 
πάνω από τις οποίες διαπιστώ-
θηκαν τρεις πρωτογενείς ταφές.
Αμφότεροι οι θαλαμοειδείς 
τάφοι απέδωσαν πήλινα αγγεία 
και ειδώλια, καθώς και άλλα 
μικροαντικείμενα, όπως κομ-
βία. Τα ευρήματα αυτά αντι-
παραβάλλονται προς τα κτερί-
σματα των τάφων της πρώιμης 
μυκηναϊκής περιόδου (περί-
που 1.600 - 1.400 π.Χ.), που 
ερευνήθηκαν τα προηγού-
μενα χρόνια στα Αηδόνια και 
περιλάμβαναν επιτραπέζια και 
αποθηκευτικά αγγεία, οπλι-
σμό και αντικείμενα γοήτρου. 
Οι δύο νέοι, ασύλητοι, μυκη-
ναϊκοί θαλαμοειδείς τάφοι στα 
Αηδόνια, ανοίγουν τον δρόμο 
για την κατανόηση της διαχρο-
νικής εξέλιξης της θέσης και τις 
σχέσεις της με τα ανακτορικά 
συστήματα των όμορων περι-
οχών και ιδίως των Μυκηνών.
Τα Αηδόνια, που βρίσκονται 
στις βορειοδυτικές παρυφές 
του οινοπεδίου της σύγχρο-
νης Νεμέας ή της Φλυασίας των 
ιστορικών χρόνων, αποτέλε-
σαν μείζον κέντρο της περιοχής 
κατά τη μυκηναϊκή περίοδο (π. 
1.700 - 1.100 π.Χ.). 

Κέρκυρα: Το 11ο φεστιβάλ Gina Bachauer 
είναι γεγονός 

Το Φεστιβάλ Βενετίας τιμά τον Κώστα Γαβρά 
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Σ
την μπάλα παίζουν 11 παίκτες. Οι 10 μέσα 
και ένας τύπος που λέγεται τερματοφύλακας. 
Πολλές φορές λέμε για κάποιον ποδοσφαι-
ριστή, συνήθως επιθετικό, «κοίτα τι έχασε», 

όταν αστοχεί από πλεονεκτική θέση, όμως μετά το 
αποψινό 2-0 του Ολυμπιακου επί της Μπασακσε-
χίρ, μάλλον θα το αλλάξουμε για χάρη του Σα. Οι «ε-
ρυθρόλευκοι» ντούμπλαραν τις νίκες τους επί των 
Τούρκων (1-0 την περασμένη εβδομάδα) και προκρί-
θηκαν στα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ, έχοντας ως 
κορυφαίο τον Πορτογάλο γκολκίπερ και όλοι όσοι 
είδαν το αποψινό ματς, υπήρξαν στιγμές που αναρω-
τήθηκαν...  «Κοίτα τι έβγαλε...», αφού αναγορεύτηκε 
σε φύλακα άγγελό τους. 
 Ο Μαρτίνς βάδισε στη γνωστή... πεπατημένη του 
και παρέταξε την ενδεκάδα της περασμένης εβδομά-
δας. Οπου είχε τον Σα κάτω από τα γκολπόστ, τους 
Ομάρ, Σεμέντο, Μεριά, Τσιμίκα στην άμυνα 
από τα δεξιά προς τα αριστερά, τους Γκι-
λιέρμε, Μπουχαλάκη στον άξονα, τους 
Ποντένσε, Μασούρα στα άκρα (δεξιά, 
αριστερά αντίστοιχα), τον Βαλμπου-
ενά οργανωτή και τον Γκερέρο στην 
κορυφή της επίθεσης.  

Ο Σα κατέβασε ρολά... 
Ξεκινά λοιπόν το παιχνίδι και οι «ερυθρό-
λευκοι» μπαίνουν με το πόδι στο γκάζι. Πρε-
σάρισμα ψηλά στην «πειραματική» άμυνα των φιλο-
ξενουμένων (έλειπαν π.χ. ο Σετζού και Καχβετσί, εκ 
νέου εκτός ο Επουρεάνου) και σε μία ανάκτηση της 
μπάλας μετά από λάθος των Τούρκων σε μαρκάρισμα 
του Γκερέρο στο 4’, ο Γκιγιέρμε τράνταξε με «βολίδα» 
το οριζόντιο δοκάρι του  Γκιουνόκ. 
 Αντί όμως να υπάρξει ανάλογη συνέχεια, ο Ολυ-
μπιακός άρχισε να... κάθεται. Ο Ποντένσε «χάθηκε» 
στη δεξιά πλευρά, ο άξονάς του «έχασε» τη μάχη 
του κέντρου και η Μπασακσεχίρ άρχισε να φτάνει 
με αξιώσεις στα καρέ του. Οπου όμως λογάριαζε 
χωρίς τον Σα. Ο Πορτογάλος γκολκίπερ απέκρουσε 
στο 10’ το εξ΄επαφής πλασέ του Βίστκα (στην εξέ-
λιξη της φάσης η κεφαλιά του Κριβελί πέρασε άουτ), 
στο 14’ το τακουνάκι του Κριβέλι και στο 35’ θύμισε 
Γκόρντον Μπανκς, όταν ο Βίτσκα έκανε την παράλ-
ληλη (ήταν σε θέση οφ σάιντ) για τον Ρομπίνιο στο 
δεύτερο δοκάρι, ο οποίος πλάσαρε από το ύψος της 
μικρής περιοχής και ενώ ετοιμάζονταν να πανηγυρί-
σει, είδε τον 26χρονο να «πετάγεται» στη γωνία του 
και να βγάζει την μπάλα κόρνερ. Ηταν μία ΦΑΝΤΑ-

ΣΤΙΚΗ επέμβαση.
 Σε αυτό το διάστημα ο Ολυμπιακός απειλούσε ως 
επί το πλείστον σε στατικές μπάλες του Βαλμπου-
ενά και μετά από εκτέλεση κόρνερ του Γάλλου και 
απομάκρυνση της αντίπαλης άμυνας, ο Μασούρας 
εξαπέλυσε στο 42’ έναν «κεραυνό», όμως η μπάλα 
πέρασε λίγο άουτ. 
 Ετσι η ανάπαυλα βρήκε τις δύο ομάδες χωρίς σκορ, 
αλλά η Μπασακσεχίρ «πατούσε» καλύτερα, ενώ οι 
«ερυθρόλευκοι» δεν είχαν on target τελική. 

 Μπήκε «δυνατά» στο δεύτερο... 
Στην περίπτωσή τους όμως παρατηρείται το εξής 
οξύμωρο, για τη χρονική στιγμή που βρισκόμαστε. 
Παρότι ακόμη δεν βρίσκονται στο 100% και είμαστε 
στα μέσα του Αυγούστου, στα δεύτερα ημίχρονα των 
αναμετρήσεών τους παρουσιάζονται πολύ καλύτε-

ροι, σε σχέση με τα πρώτα. Δεν είναι τυχαίο 
πως τότε έχουν πετύχει και τα 7 φετινά 

τους γκολ (4 με Βικτόρια Πλζεν, 3 με 
Μπασακσεχίρ).
 Ετσι μπήκαν φουριόζοι και από την 
αρχή έστειλαν «μήνυμα» πως θέλουν 
να «καθαρίσουν» την πρόκριση. Ο 
Γκερέρο απείλησε δευτερόλεπτα μετά 

την έναρξη (46’) και στο 50’ οι «ερυθρό-
λευκοι» αναπτύχθηκαν πολύ όμορφα από 

τα πλάγια με τον Μασούρα, ο οποίος έβγαλε 
για τον Γκερέρο, που «έστρωσε» στον Βαλμπου-
ενά, όμως εκείνος από καλή θέση σούταρε ψηλά 
άουτ. Οι παίκτες του Μαρτίνς έπαιζαν πλέον με την 
μπάλα κάτω και στο 55’ άνοιξαν το σκορ. Σε εκτέλεση 
φάουλ του Βαλμπουενά (έχει εξαιρετικά χτυπήματα), 
η μπάλα έφτασε στον Σεμέδο, που σαν «οδοστρωτή-
ρας» έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα. 

 Διαχείριση και 2-0 
Πλέον ο Ολυμπιακός καλούνταν να προχωρήσει και 
σε διαχείριση του ματς. Η Μπασακσεχίρ συνέχισε 
να κρατά μπάλα (στα επίπεδα του 55%) και οι γηπε-
δούχοι περίμεναν να βγουν στην κόντρα. Ο Σα πίσω 
συνέχισε να «καθαρίζει» τα πάντα (οι Βίτσκα στο 63’ 
και Καϊσάρα στο 66’ απείλησαν, αλλά ο Πορτογάλος 
αντέδρασε εκ νέου σωστά) και στο 77’ ο Ραντζέλο-
βιτς βγήκε στην αντεπίθεση, μπήκε στην περιοχή και 
ο Βιέιρα τον ανέτρεψε. Ο ρέφερι Μάντεν καταλόγισε 
αμέσως την εσχάτη των ποινών και ο Βαλμπουενά 
ευστόχησε από την άσπρη βούλα, «τελειώνοντας» 
ουσιαστικά την υπόθεση πρόκριση.

SPORTSNEWS

Ο Σα τον κράτησε στο πρώτο ημίχρονο, ο Σεμέδο έδιωξε το άγχος και ο Βαλμπουενά «κλείδωσε» 
τη νίκη! Ο κακός στο πρώτο μέρος Ολυμπιακός μπήκε αποφασισμένος μετά το ημίχρονο και με το 
τελικό 2-0 είναι στα πλέι οφ του Champions League!

Σοβαρεύτηκε και συνεχίζει!
Η ΑΕΚ ήταν σαν... να μην κατέβηκε ποτέ στο γήπεδο για τη ρεβάνς με την 
Κραϊόβα, δέχθηκε αρκετές φάσεις και μολονότι προκρίθηκε με το τελικό 1-1, 
η εικόνα της ήταν κάκιστη. Ο Μάνταλος το γκολ της Ένωσης.
Το 0-2 του πρώτου αγώνα ουσιαστικά είχε κρίνει την πρόκριση, το γήπεδο 
ήταν άδειο λόγω τιμωρίας, ο αντίπαλος δεν είναι τέτοιος που να σε ψήνει 

να τα δώσεις όλα για να κάνεις ματσάρα, η σεζόν έχει μόλις αρχίσει και χρειάζεται 
ακόμη χρόνος. Γενικά, αν κάποιος θέλει, μπορεί να βρει άλλοθι για την ΑΕΚ, αλλά 
καλό θα είναι να μη θέλει κανείς. Γιατί η Ενωση ήταν πολύ κακή στη ρεβάνς με την 
Κραϊόβα και αν εμφανιστεί έτσι στα play off κόντρα στην Τραμπζονσπόρ, θα απο-
κλειστεί. Και εύκολα. Τόσο εύκολα, όσο οι παίκτες του Μιγκέλ Καρντόσο έκαναν 
λάθη στην άμυνα, ή τόσο εύκολα όσο ο Πορτογάλος προπονητής έβγαλε τον Λιβάια 
νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, προκαλώντας τον εκνευρισμό του, ενώ θα μπορούσε 
να επιλέξει άλλους...
Το ματς άρχισε με τους Ρουμάνους να προσπαθούν να αιφνιδιάσουν και να έχουν 
καλή ευκαιρία στο 6’, όταν ο Μάρτιτς σούταρε άουτ στο πίσω δοκάρι μετά τη 
σέντρα του Μπάνκου. Γενικά η Κραϊόβα έδειχνε... ζωηρή, ίσως επειδή η ΑΕΚ ήταν 
-δεν έδειχνε- νωθρή. Νωθρή και απρόσεκτη, αφού γίνονταν εύκολα λάθη, τα οποία 
θα μπορούσαν και να στοιχίσουν. Το γεγονός ότι δεν στοίχισαν, οφείλεται στο γεγο-
νός ότι η Κραϊόβα δεν είναι ομάδα με ποιότητα. Σαν κι αυτή, για παράδειγμα, που 
έχει ο Μάνταλος, ο οποίος ανέλαβε να ξυπνήσει τους συμπαίκτες του. Η πρώτη του 
προσπάθεια ήταν στο 24’, όταν το καλό σουτ εκτός περιοχής έφυγε λίγο άουτ, η 
δεύτερη και καλύτερη ήταν στο 26’, όταν άδειασε έναν αντίπαλο, μπήκε από πλάγια 
στην περιοχή και έστειλε την μπάλα στη γωνία του Πιλιατσέλι για το 1-0.
Ενα γκολ που όντως λειτούργησε θετικά για την ΑΕΚ επιθετικά, αφού αμέσως 
μετά, στο 28’, θα μπορούσε να γίνει και το 2-0 αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι από 
το πλασέ του Ολιβέιρα (κάπου κόντραρε κιόλας), μετά τον ωραίο συνδυασμό των 
Μάνταλου-Λόπες. Παρ’ όλα αυτά, αμυντικά η κατάσταση δε βελτιωνόταν, αφού οι 
Κιτρινόμαυροι έκαναν εύκολα λάθη, τα οποία έδιναν ή θα μπορούσαν να δώσουν 
ευκαιρίες στους Ρουμάνους. Οπως αυτή, δηλαδή, του 33ου λεπτού, όταν ο Κρί-
στιτσιτς... έβγαλε τετ α τετ τον Μπάρμπουτ, ο οποίος όμως πλάσαρε άουτ. Αυτή η 
απροσεξία ήταν που εκνεύριζε τον Καρντόσο, την ώρα που ο Ολιβέιρα εκνευρι-
ζόταν από την ατυχία του, αφού μετά το δοκάρι στο 28’, είδε και τον Πιλιατσέλι να 
αποκρούει στο 40’ από κοντά, μετά την ωραία πάσα του Ζεράλντες, στερώντας του 
το πρώτο γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ και το 2-0.
Οπως και να έχει, το σημαντικό είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν άλλαξε κάτι. 
Ή μάλλον άλλαξε. Η Ενωση σταμάτησε να δημιουργεί καλές φάσεις μπροστά και 
συνέχισε να δημιουργεί προβλήματα στον εαυτό της -και νεύρα ή απογοήτευση 
σε όποιον έβλεπε το ματς- με τα λάθη της στην άμυνα. Λάθη που δεν πλήρωσε στο 
54’, όταν ο Μπάνκου βγήκε εύκολα στην πλάτη των Βράνιες και Σβάρνα αλλά σού-
ταρε άστοχα, ή στο 57’, όταν το οφσάιντ... έσωσε τον Σιμόες που έχασε την μπάλα 
στην περιοχή. Λάθη που πλήρωσε, όμως, στο 63’, όταν έγινε η σέντρα από αρι-
στερά και ο Μπάρκας βγήκε ακριβώς όπως έπρεπε για να κάνει το 1-1 με κεφαλιά 
ο Μπάρμπουτ.
Οι Κιτρινόμαυροι έπρεπε να σοβαρευτούν αλλά δεν το έκαναν -δεν είναι και εύκολο 
όταν επί 70 λεπτά είσαι αλλού- και έτσι η Κραϊόβα άρχισε να το πιστεύει. Αν όχι για 
πρόκριση, τουλάχιστον για νίκη. Και η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να την πάρει 
αν οι παίκτες του Κορνέλιου Παπούρα ήταν πιο εύστοχοι σε φάσεις όπως αυτή του 
73’, όταν ο Ακά πήρε ανενόχλητος την κεφαλιά αλλά έστειλε την μπάλα άουτ. Ακρι-
βώς ό,τι έκανε δηλαδή και ο Φόρτες στο 79’, με την άμυνα της ΑΕΚ να απουσιάζει 
εντελώς. Οπως απουσίαζε εντελώς η ομάδα -περισσότερο κι από τον κόσμο- σχε-
δόν σε όλο το ματς. Δεν το πλήρωσε τώρα, αλλά με την Τραμπζονσπόρ μια τέτοια 
εμφάνιση θα την πληρώσει ακριβά.

ΑΕΚ - Κραϊόβα 1-1
Πρόκριση με καμπανάκι...

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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αθλητικά

Ο
ι συγκλονιστικοί παίκτες του Άρη 
τίμησαν τη φανέλα με τον θεό του 
πολέμου, προηγήθηκαν 3-0 (Μα-
τίγια, Δεληζήσης, Ντιγκινί) της 

Μόλντε στο «Βικελίδης», όμως παρά την κα-
τάθεση ψυχής και τις ευκαιρίες στην παράταση 
δέχθηκαν το γκολ-μαχαιριά που τους άφησε 
εκτός Ευρώπης! 
Ο Άρης δεν είχε ξεκάθαρη λογική στο παιχνίδι 
του στα πρώτα 20 λεπτά. Η Μόλντε ένιωσε 
εντονότερη πίεση από τις φωνές του κόσμου, 
παρά από τους «κίτρινους». Η ομάδα του 
Σάββα Παντελίδη ήταν βιαστική, επιπόλαιη, 
υστέρησε στο κομμάτι της κυκλοφορίας της 
μπάλας και προσπάθησε να βρει προϋποθέ-
σεις για το γρήγορο γκολ (που είχε σαν στόχο) 
μέσα από βαθιές μπαλιές. 
Ο ρυθμός του αγώνα ήταν… κομμένος και 
ραμμένος στα μέτρα των Νορβηγών έως ότου 
αλλάξει τις ισορροπίες το μαγικό δεξί πόδι του 
Χαβιέ Ματίγια. Ο Ισπανός απέδειξε τη δεξι-
οτεχνία του στις εκτελέσεις, αυτό έκανε από 
τα 30 μέτρα σε εκτέλεση φάουλ, στέλνοντας 
την μπάλα στο δεξί παραθυράκι της εστίας 
της Μόλντε στο 25ο λεπτό (1-0). Το «Κλεάνθης 
Βικελίδης»… πήρε φωτιά και αφού ανακου-
φίστηκε βλέποντας την μπάλα να χτυπάει στο 
δοκάρι της εστίας του Κουέστα μετά από 
λίγα δευτερόλεπτα (σ. σ. ο Έικρεμ 
εκτέλεσε φάουλ από πλάγια 
θέση, είχε τρομερή έμπνευση 
με συρτό δυνατό σουτ αλλά 
ήταν άτυχος), πίστεψε ακόμη 
περισσότερο καθώς από 
εκείνο το σημείο και μετά, ο 
Άρης άρπαξε το παιχνίδι στα 
χέρια του.
Κυρίως μετά το 37ο λεπτό. Εκεί ο Γιάννης 
Φετφατζίδης επιβεβαίωσε ότι μπορεί να αλλά-
ξει τις ισορροπίες ενός αγώνα. Έκανε τρομερή 
ντρίμπλα στον Χάουγκεν (εντός περιοχής) και 
με συρτή σέντρα παράλληλα της εστίας είδε 
τον Γιώργο Δεληζήδη (στο ντεμπούτο του σε 
ευρωπαϊκό παιχνίδι!) να τη σπρώχνει στα 
δίχτυα για το 2-0. 
Ο Άρης μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με 
σκοπό να ολοκληρώσει την ανατροπή. Με 
αδιάκοπο τρέξιμο, πολύ πίεση στην κάθε 
μπάλα και θα μπορούσε να είχε ισοφαρίσει 
το σκορ του πρώτου αγώνα στο 50ο λεπτό. 
Ο Κόρχουτ (ήταν… άλλος παίκτης στο δεύ-
τερο ημίχρονο) έκανε τρομερή ατομική ενέρ-
γεια, πλάσαρε από το ύψος της περιοχής αλλά 
ο Κράνινξ εντυπωσιακά και σωτήρια έδιωξε 
σε κόρνερ. 
Ο Μαρτίνες σέρβιρε έτοιμο γκολ στον Ντιγκινί 

στο 67ο λεπτό αλλά ο Γάλλος δεν είχε αίσθηση 
του χώρου και παρότι βρέθηκε ενώπιον κενής 
εστίας περισσότερο κοντρόλαρε την μπάλα. 
Ο Σάββας Παντελίδης πρόσθεσε φορ περιο-
χής στα τελευταία 15 λεπτά του αγώνα με τη 
χρησιμοποίηση του Χαμζά Γιουνές αντί του 
Γιάννη Φετφατζίδη. Έχοντας βρει ισορρο-
πία μετά την αλλαγή σχηματισμού, η Μόλντε 
έκλεισε τους διαδρόμους στον Άρη έως ότου 
φθάσουμε στο 84ο λεπτό. Ο Σούντκγρεν κέρ-
δισε την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμ-
μής, σέντραρε υποδειγματικά και ο Ντιγκινί με 
γυριστή κεφαλιά έκανε το 3-0! Πριν καλά-καλά 
κοπάσουν οι πανηγυρισμοί ο Ιντέγε σούταρε 
από το ύψος της μεγάλης περιοχής και είδε τον 
Κράνινξ να απομακρύνει με τα ακροδάχτυλα.
Ο Άρης λίγο έλειψε να πετάξει στα σκουπίδια 
την προσπάθειά του στο τελευταίο λεπτό των 
καθυστερήσεων. Ροζ και Κουέστα δεν συνεν-
νοήθηκαν, ο Τζέιμς επωφελήθηκε, πλάσαρε 
από πλάγια θέση αλλά ο Γιώργος Δεληζήσης 
με το στήθος έδιωξε την μπάλα προ της εστίας. 
Η κανονική διάρκεια έληξε με σκορ 3-0.
Ο Άρης διατήρησε την ίδια απαίτηση από το 
παιχνίδι στην παράταση. Η Μόλντε είχε την 
πρώτη μεγάλη στιγμή με ένα σουτ του Κνού-
ντζον, όπου ο Κουέστα απομάκρυνε με υπε-

ρένταση για να ακολουθήσει η απά-
ντηση του Άρη με αντίστοιχο 

τρόπο με τον Ντιγκινί όπου η 
μπάλα πέρασε άουτ. 
Μια κακή τοποθέτηση στο 
τέλος του πρώτου 15πτου της 
παράτασης άλλαξε τις ισορ-
ροπίες του αγώνα. Ο Μπολί 

βρέθηκε στην πλάτη της άμυ-
νας από την αριστερή πλευρά, ο 

Κουέστα επίσης άργησε να αντιλη-
φθεί τι είχε συμβεί και ο επιθετικός της Μόλντε 
με ψηλοκρεμαστό σουτ έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα (3-1) δίνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα 
πρόκρισης στη Μόλντε.
Ο Άρης δεν τα παράτησε στο δεύτερο 15πτο 
της παράτασης. Άγγιξε το 4-1 που θα τον 
έβαζε και πάλι στο παιχνίδι της πρόκρισης στο 
109ο λεπτό. Στο σουτ του Σάσα Ροζ η μπάλα 
χτύπησε το οριζόντιο δοκάρι, η μπάλα έφτασε 
στον Σάσα Λούκας ο οποίος σούταρε αλλά ο 
Κράνινξ απομάκρυνε πεσμένος στο έδαφος. 
Η μπάλα έφτασε στον Μπάσα αλλά το δικό 
του σουτ κόντραρε σε σώματα. Τρία λεπτά 
αργότερα, ο τρομερός συνδυασμός μεταξύ 
Μαρτίνες-Γιουνές έφερε τον δεύτερο απέ-
ναντι στον τερματοφύλακα της Μόλντε αλλά 
δεν σημάδεψε σωστά σε μια ακόμη τεράστια 
ευκαιρία.

Άρης - Μόλντε 3-1
Οι πολεμιστές «έπεσαν» στην παράταση

Ο... καμικάζι ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο 
Άμστερνταμ και κοίταξε ξανά στα μάτια 
τον Άγιαξ, όμως είδε τον διαιτητή να 
καταλογίζει τρία πέναλτι υπέρ του 
Αίαντα και λύγισε στο φινάλε!

Ε
νας ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΑΟΚ που θα έπρεπε 
να ξεπεράσει και το εμπόδιο του Άγ-
γλου ρέφερι, Γκρεγκ Πάουσον, που έ-
τσι αποφάσισε, έτσι καθόρισε το α-

ποτέλεσμα.
Θα μπορούσε να δώσει, αν χρειαζόταν ο 
Άγιαξ, κι άλλο πέναλτι ή να σφυρίξει ένα 
φάουλ έξω από την ελληνική περιοχή. Όταν 
στο 94’ υπήρξε χέρι εκτός περιοχής έτρεμε 
στην ιδέα να σφυρίξει την παράβαση. Μην 
τυχόν και γίνει το 3-3 και μείνει εκτός διοργά-
νωσης ο Άγιαξ.
Ο ΠΑΟΚ επιχείρησε να πιέσει και να χαλάσει 
το παιχνίδι του Άγιαξ από την άμυνα προς την 
επίθεση, να κλείσει τον άξονα και να κρατή-
σει τους γηπεδούχους μακριά από την εστία 
του Πασχαλάκη, που στο 11ο λεπτό ενέρ-
γησε εντυπωσιακά στο τετ α τετ με τον Φαν 
ντε Μπέεκ.
Ήταν κάτι παραπάνω από προφανές ότι οι 
πρωταθλητές Ελλάδας θα είχαν μπόλικο 
χώρο μπροστά τους, με επτά και οκτώ παί-
κτες του Άγιαξ να επιτίθονται, κάτι που δεν το 
εκμεταλλεύτηκε ο Άκπομ στο 14’ με το κάκι-
στο τελείωμά του. Ο ΠΑΟΚ θα είχε τις στιγμές 
του, έτσι όπως έπαιζε η ολλανδική ομάδα, με 
τις γνωστές αμυντικές αδυναμίες της.
Η κατοχή της μπάλας ήταν μόνιμα πάνω από 
το 65% υπέρ των γηπεδούχων, που αρέσκο-
νται σε παιχνίδι κυριαρχίας, οι «ασπρόμαυ-
ροι» έπρεπε να ελαχιστοποιήσουν τα λάθη 
τους και να «χτυπήσουν» στην κόντρα ή 
όπως έξυπνα επιχείρησε στο 20’ ο Πέλκας να 
νικήσει από μακρινή απόσταση τον Ονάνα.
Ότι δεν έκανε ο αρχηγός του «Δικεφάλου» το 
έκανε τρία λεπτά αργότερα ο Ντιέγκο Μπίσε-
σβαρ, που με σουτ εντός της μεγάλης περι-
οχής, άφησε «άγαλμα» τον τερματοφύλακα 
του Άγιαξ και «πάγωσε» την κατάμεστη από 
55.000 κόσμο «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα». Οι 
μόνοι που ακουγόντουσαν ήταν οι 2.500 
φίλοι του ΠΑΟΚ, που πανηγύριζαν έξαλλα το 
0-1. Σκορ πρόκρισης στο 23’…
Το πρώτος λάθος του Ελ Καντουρί έδωσε 
δεύτερη ευκαιρία στον Άγιαξ και με την 
μπάλα μέσα στην περιοχή ο Άγγλος Πάουσον 
στο 30’ έδωσε πάρα πολύ εύκολα την παρά-
βαση σε σπρώξιμο του Μαροκινού πάνω 
στο Νέρες, όμως ο Πασχαλάκης κέρδισε τον 

Τάντιτς κρατώντας, προσωρινά, όρθιο τον 
ΠΑΟΚ!
Ο Άγιαξ ήταν λογικό να επιτίθεται κατά 
κύματα, όμως ο Έλληνας γκολκίπερ ήταν 
ανίκητος, όπως και στο (νέο) τετ α τετ με 
τον Ζίγιεχ. Μόνο από το σημείο του πέναλτι 
έμοιαζε ότι θα μπορούσε να νικηθεί. Το 
έδωσε σωστά το δεύτερο ο Άγγλος «ρεφ» 
σε πεντακάθαρο χέρι του Μπίσεσβαρ (42’) 
εντός περιοχής και αυτή τη φορά ο Τάντιτς 
δεν έκανε λάθος από την «άσπρη βούλα» ισο-
φαρίζοντας σε 1-1.
Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πάει στα αποδυ-
τήρια μπροστά στο σκορ, υπήρχαν άλλα 45 
λεπτά για να μάθουμε αν θα μπορούσαν 
οι νταμπλούχοι Ελλάδας να νικήσουν το… 
θηρίο του Άγιαξ.
O χρόνος δεν ήταν σύμμαχος των «ασπρό-
μαυρων», που ήταν λογικό να μένουν από 
δυνάμεις και με όχι τόσο καθαρό μυαλό. 
Έπρεπε να μιλήσει η ψυχή και η τύχη να τον 
χαμογελάσει. Δεν του χαμογέλασε στην 
κορυφαία στιγμή του στο 53ο λεπτό, με τον 
Πέλκα από το μισό μέτρο να μην προλαβαίνει 
να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Ονάνα, 
μετά την εκπληκτική ενέργεια και το γύρισμα 
του Μπίσεσβαρ. 
Μια φάση-καρμπόν με αυτή του Πέλκα είχε 
και στην παγωμένη Μόσχα το 2011, με τον 
Σαλπιγγίδη, χάνοντας τότε την πρόκριση απέ-
ναντι στην ΤΣΣΚΑ, όμως ήταν οφθαλμοφα-
νές πως αυτός ο Άγιαξ θα του έδινε χώρο. Ο 
Φερέιρα στο 63’ έριξε τον Σφιντέρσκι στη 
μάχη ψάχνοντας μια τελική, ένα καλό τελεί-
ωμα από τον Πολωνό σέντερ φορ.
Σιγά μην έβλεπε ο Πάουσον ή ο βοηθός τον 
Ταλιαφίκο να σπρώχνει τον Μάτος πριν στεί-
λει με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα του 
Πασχαλάκη και δώσει το προβάδισμα στον 
Άγιαξ (2-1) ενώ απέμεναν σκάρτα 15 λεπτά 
για το φινάλε του δραματικού αγώνα. Ο 
Μίσιτς μπήκε αντί του Εσίτι και οι νταμπλού-
χοι Ελλάδας δεν είχαν άλλη επιλογή: έπρεπε 
να ψάξουν το γκολ που θα οδηγούσε το ματς 
στην παράταση.
Το κερασάκι στην τούρτα από τον Άγγλο διαι-
τητή ήταν το τρίτο πέναλτι που έδωσε υπέρ 
του Άγιαξ σε μαρκάρισμα του Χούντελαρ 
από τον Κρέσπο. Σαν να βλέπαμε… προπό-
νηση του Τάντιτς με τον Πασχαλάκη, ο Σέρβος 
ευστόχησε για δεύτερη φορά και όλα τελεί-
ωσαν ή όχι;
Ο Μπίσεσβαρ μείωσε στο 93’ με σουτ εκτός 
περιοχής και αφού νωρίτερα η μπάλα είχε 
σταματήσει στο δοκάρι από το σουτ του 
Άκπομ.

Άγιαξ - ΠΑΟΚ 3-2

Με το κεφάλι ψηλά
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Καμία διάθεση νέας 
διαπραγμάτευσης για τα 
τηλεοπτικά συμβόλαια δεν έχουν 
στην ΕΡΤ, με μοναδικές εξαιρέσεις 
τον Άρη και τρεις ομάδες της 
Superleague 2.

Π
αρά τις τελευταίες πληροφορίες 
που ήθελαν τη Δημόσια Τηλεό-
ραση να καταθέτει νέα βελτιω-
μένη πρόταση για τα τηλεοπτι-

κά συμβόλαια της Superleague 1 και 2, 
έπειτα από το… σάλο που δημιουργήθη-
κε το προηγούμενο διάστημα, κάτι τέτοιο 
φέρεται να διαψεύδεται από την ΕΡΤ.
Σύ μφ ω ν α  μ ε  ό σ α  α ν α φ έ ρ ε ι  τ ο 
«dikisports.blogspot.com», στην ΕΡΤ 
μιλάνε για μη διαπραγματεύσιμη πρό-
ταση (είχε προταθεί αρχικά μείωση 45% 
για τις ομάδες της SL 1 και 60% στην SL 
2).
Όπως σημειώνεται ωστόσο εκείνος που 
φαίνεται ότι μπορεί να διαπραγματευθεί 
με τη Δημόσια Τηλεόραση είναι ο Άρης, 
ο οποίος έχει πρόταση από τη Nova. 
Πάντως, η ομάδα της Θεσσαλονίκης επι-
μένει για ετήσιο συμβόλαιο τουλάχιστον 
2 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον γίνεται λόγος για διαφορε-
τική αντιμετώπιση τριών ομάδων της SL 
2 από την ΕΡΤ, σε σχέση με τις υπόλοι-
πες. Ο ΠΑΣ και ο Λεβαδειακός εγκατέλει-
ψαν συμβόλαιο της Nova, ενώ ο Απόλλων 
Σμύρνης είχε ήδη υπογράψει για τη νέα 
χρονιά με τη Δημόσια Τηλεόραση.
Γι’ αυτούς θα ισχύσει η μείωση της SL1: 
30% και όχι 40%, πάντα σύμφωνα με το 
υπάρχον σχέδιο.

Χανιά: Πήραν Πάνο
Η ΠΑΕ Χανιά ανακοίνωσε την απόκτηση 
του Ξενοφώντα Πάνου με τον οποίο ενι-
σχύει το δεξί άκρο της άμυνας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Χανιά ανακοινώνει την έναρξη 
συνεργασίας με τον ποδοσφαιρισ τή 
Ξενοφώντα Πάνο, ο οποίος υπέγραψε 
συμβόλαιο για έναν χρόνο.
ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ
Γεννημένος στις 25 Αυγούστου 1989 ο 
Ξενοφών Πάνος ξεκίνησε την επαγγελ-
ματική του καριέρα από την ΑΕΚ, από την 
οποία παραχωρήθηκε στη συνέχεια για 
δύο σεζόν στη Δ’ Εθνική στη Νέα Ιωνία. 
Το α’ μισό της σεζόν 2009-10 έπαιξε στον 

ΟΦΗ (Football League - 2 συμμετοχές, 
Κύπελλο Ελλάδας - 1 συμμετοχή), ενώ 
στο δεύτερο μισό ήταν βασικό στέλεχος 
της Παναχαϊκής, στην οποία άνηκε ακόμη 
δύο σεζόν (Football League 2 - 32 συμμε-
τοχές, Κύπελλο Ελλάδας - 2 συμμετοχές). 
Ακολούθησε μία εξαιρετική σεζόν με τη 
φανέλα του Θρασύβουλου (36 συμμ. - 5 
γκολ στη Football League, 2 συμμ. στο 
Κύπελλο), την οποία «εξαργύρωσε» με 
τη μεταγραφή στον Πανιώνιο (24 συμμε-
τοχές στη Super League, 9 στο Κύπελλο). 
Επόμενος σ ταθμός γ ια δύο σεζόν ο 
Απόλλων Σμύρνης (56 συμμετοχές στη 
Football League, 6 στο Κύπελλο), για να 
ακολουθήσουν, επίσης για δύο σεζόν, τα 
Τρίκαλα (59 συμμ. - 2 γκολ στη Football 
League, 8 συμμ. - 1 γκολ στο Κύπελλο).
ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
Στις δηλώσεις του μετά την υπογραφή 
του συμβολαίου του ο 30χρονος αμυντι-
κός ανέφερε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρού-
μενος που θα αγωνιστώ στην ομάδα 
των Χανίων. Από την πρώτη στιγμή που 
μίλησα με τον προπονητή ήξερα τις συν-
θήκες που θα συναντήσω και πλέον είμαι 
μέλος κι εγώ αυτής της ομάδας. Ελπίζω 
να έχουμε όλοι υγεία και στο τέλος της 
χρονιάς να χαμογελάσουμε. Ευχαριστώ 
τον προπονητή και τη διοίκηση που με 
εμπιστεύτηκαν»».

Απόλλων Σμύρνης: Ανακοίνωσε 
Κυριακίδη
Κάτοικος Ριζούπολης έγινε ο Παύλος 
Κυριακίδης, καθώς ο Απόλλων Σμύρνης 
ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου 
αμυντικού. 
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Η ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης ανακοινώ-
νει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή 
Παύλου Κυριακίδη. Γεννημένος στις 3 
Σεπτεμβρίου 1991, έχει ύψος 1.82μ. και 
αγωνίζεται ως δεξιός μπακ. 
Πέρυσι αγωνίστηκε στον ΟΦΗ ενώ στο 
παρελθόν έχει παίξει σε Ατρόμητο, Ηρα-
κλή, Ζάκυνθο, Πανηλειακό και Κοζάνη. 

Λεουτσάκος: «Δεν ξεκινάμε χω-
ρίς τηλεόραση»
Για το τηλεοπτικό τοπίο της Super League 
2 μίλησε ο Λεωνίδας Λεουτσάκος, πρό-
εδρος της διοργανώτριας αρχής, στην 
εφημερίδα   «Πελοπόννησος» 
ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΕΙΠΕ
-Θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Σού-

περ Λίγκα 2 χωρίς τηλεοπτικά στις 15 
Σεπτεμβρίου;
«Οχι, σε αυτό είμαι κατηγορηματικός. 
Χωρίς τηλεόραση δεν θα ξεκινήσει το 
πρωτάθλημα. Αλλωστε αυτή είναι από-
φαση των ομάδων. Οι ομάδες έχουν 
ξεκαθαρίσει τη στάση τους, δεν είναι 
δική μου η απόφαση».
 -Πάντως ότι θα γίνει μείωση σε σχέση 
με την αρχική συμφωνία με την ΕΡΤ είναι 
σχεδόν δεδομένο…
«Εγώ δεν το ξέρω αυτό, αν θα γίνει και το 
τι θα γίνει αφού σε αυτό το θέμα υπάρχει 
σκοτάδι. Οταν έρθει η πρόταση, επανα-
λαμβάνω, θα αξιολογηθεί από τις ομάδες 
οι οποίες θα κληθούν να αποφασίσουν τι 
θα κάνουν».
 -Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση;
«Εκτός της πρώτης συνάντησης που 
έγινε και είχε απορριφθεί δεν υπάρχει 
κάτι άλλο. Τότε είχαν πει για μείωση 60% 
στη Σούπερ Λίγκα 2 και 45% στη Σούπερ 
Λίγκα 1».

Στον Απόλλωνα Λάρισας ο Νί-
κο Ζήση
Την απόκτηση του Νίκο Ζήση ανακοί-
νωσε ο Απόλλων Λάρισας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας ανακοινώ-
νει την απόκτηση του αριστερού εξτρεμ 
Νίκο Ζήση. Ο Ζήση προέρχεται από την 
Καμζα ομάδα Α’ Εθνικής κατηγορίας της 
Αλβανίας είναι αρκετά γρήγορος και πολύ 
καλός με την μπάλα στα πόδια. Το νέο 

μεταγραφικό απόκτημα του Απόλλωνα 
είναι γεννηθείς στις 24/08/1995, έχει 
ύψος 1.78 και τον υποδέχθηκε στα γρα-
φεία του γηπέδου Φιλιππούπολης ο διοι-
κητικός της ΠΑΕ κ. Στέλιος Κουκουλης».

Βόκολος: Επίσημα στον πάγκο 
της Κέρκυρας
Ο Λεωνίδας Βόκολος θα βρίσκεται στο 
«τιμόνι» της Κέρκυρας από τη νέα αγωνι-
στική περίοδο, όπως ανακοινώθηκε επί-
σημα από την ομάδα του νησιού.
Ο παλαίμαχος αμυντικός αλλά και πρώην 
τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, 
που είχε θητεύσει και στη Σπάρτα Πρά-
γας μαζί με τον Αντρέα Στραματσιόνι, 
αναλαμβάνει τους Φαίακες.
Επίσης ανακοινώθηκε ως γυμναστής ο 
Άγγλος Χαρίδης, βοηθός προπονητή ο 
Νίκος Ίσσαρης και αθλητικός διευθυντής 
ο Θεόδωρος Αντωνάκος με βοηθό τον 
Ανδρέα Μπονόβα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η ΑΟΚ ΠΑΕ ΚΕΡΚΥΡΑ ανακοινώνει την 
έναρξη συνεργασίας με τον προπονητή 
Βόκολο Λεωνίδα και βοηθό προπονητή 
τον Ίσσαρη Νίκο. Γυμναστής της ομά-
δας αναλαμβάνει ο Χαρίσης Άγγελος και 
χρέη αθλητικού διευθυντή αναλαμβάνει 
ο Αντωνάκος Θεόδωρος με συνεργάτη 
του τον Ανδρέα Μπονόβα.
Εντός των ημερών θα ακολουθήσουν 
ανακοινώσεις για τις εξελίξεις της ομάδας 
και τον προγραμματισμό της νέας αγωνι-
στικής χρονιάς.

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ SUPERLEAGUE 2
Τελικά, τι ακριβώς ισχύει με την ΕΡΤ;



62 16 Αυγούστου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Η 
Μαρία Σάκκαρη πήρε μεγάλη 
πρόκριση στην προημιτελική 
φάση του Western & Southern 
Open του Σινσινάτι, επικρατώ-

ντας 2-1 σετ (6-7, 6-4, 6-4) της Αρίνα Σα-
μπαλένκα.
Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την πορεία 
της στο Open του Σινσινάτι, καθώς κατά-
φερε να περάσει το εμπόδιο του Νο.9 του 
ταμπλό, σε μία περιπετειώδης αναμέ-
τρηση, που διήρκησε συνολικά πάνω από 
2,5 ώρες!
Η ελληνίδα τενίστρια έχασε το πρώτο 
σετ στις μικρολεπτομέρειες κι έχοντας 
αρκετά παράπονα από τον διαιτητή του 
παιχνιδιού, που δεν είδε δύο φάσεις στο 
tiebreak, το οποίο πήρε τελικά η Σαμπα-

λένκα με 7-4.
Στα επόμενα δύο σετ, όμως, η Σάκκαρη 
ανέβασε κατακόρυφα την αποδοσή της, 
δεν το έβαλε κάτω ακόμα και όταν βρέ-
θηκε πίσω στο σκορ στο δεύτερο σετ 
και με αντεπίθεση διαρκείας κατάφερε 
να αφήσει εκτός συνέχειας το Νο.9 της 
παγκόσμιας κατάταξης.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Λευκορω-
σίδα στραμπούληξε τον δεξί της αστρά-
γαλο στο 4-2 του τρίτου σετ, όμως συνέ-
χισε κανονικά, με την Σάκκαρη να κερδίζει 
τελικά το σετ με 6-4.
Στον προημιτελικό, η Ελληνίδα θα αντι-
μετωπίσει το Νο.1 του ταμπλό, Άσλεϊ 
Μπάρτι, που επικράτησε 2-1 σετ (4-6, 7-5, 
7-5) της Ανέτ Κονταβέιτ.

Τεράστια πρόκριση στις «8» για τη 
Σάκκαρη στο Σινσινάτι! 

Στίβος: Υποβιβάστηκε από την 
Super League η Ελλάδα

Π
αρά τις καλές παρουσίες των Ελ-
λήνων αθλητών, η χώρα μας δεν 
κατάφερε να παραμείνει στην 
Super League του Ευρωπαϊκού 

Πρωταθλήματος Ομάδων, που διεξήχθη 
στο Μπίντγκοστς.
Στην τελευταία ημέρα των αγώνων, την 
καλύτερη θέση κατέλαβε ο Κώστας Φιλιπ-
πίδης (4η) στο άλμα επί κοντώ με άλμα 
στα 5,66μ. Ο πρωταθλητής μας ξεπέ-
ρασε με την πρώτη τα 5,31 μ., 5,46 μ., 
5,56 μ. και 5,66 μ., ωστόσο στη συνέχεια 
δεν κατάφερε να υπερβεί τα 5,71 μέτρα. 
Ο Φιλιππίδης θα κάνει τον επόμενο 
αγώνα τους στις 14 Αυγούστου 
στο μίτινγκ του Λαντάου στη 
Γερμανία.
Η Ραφαέ λα Σπανου-
δάκη στην πέμπτη της 
κούρσα στη διοργά-
νωση κατέ λαβε την 
5η θέση στα 200 μ. 
με 23.27 (-1,0) βελτι-
ώνοντας το 23.29 του 
προκριματικού. Η Σπα-
νουδάκη ολοκλήρωσε με 
θετικό πρόσημο την παρουσία 
της στους αγώνες, μετά τη συμμετοχή 
στον τελικό των 100 μ. και τη σκυτάλη 
4Χ100 μέτρα.
Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε η 
Εφη Κολοκυθά, που κλήθηκε να αντικα-
ταστήσει την Βούλα Παπαχρήστου στο 
μήκος και τα πήγε πολύ καλά. Η αθλή-
τρια του Μάκη Πάντου κατέλαβε την 
έκτη θέση με άλμα στα 6,43 μ. από την 
πρώτη της προσπάθεια, επίδοση κοντά 
στο φετινό της 6,54 μ. από το Πανελλήνιο 
της Πάτρας. 
Με νέο, αλλά αρκετά αποτελεσματικό 
σχήμα παρουσιάστηκε η ομάδα 4Χ400 
μ. των γυναικών με τις Κορίνα Πολίτη, 
Δέσποινα Μουρτά, Ελπίδα Καρκαλάτου 
και Ειρήνη Βασιλείου να τερματίζουν σε 
3.33.01, επίδοση που αποτελεί φετινό 
τους ρεκόρ, καταλαμβάνοντας την όγδοη 
θέση στο σύνολο.
Η Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου δεν μπό-
ρεσε να ακολουθήσει το γρήγορο ρυθμό 
της κούρσας στα 1.500 μ. και τερμάτισε 
πολύ πίσω σε 4.35.64, σε έναν αγώνα, 
που ακόμη και το ατομικό της ρεκόρ να 
βελτίωνε δεν θα έπαιρνε τίποτε περισσό-
τερο από την 12η θέση. 

Στην 10η θέση των 3.000 μ. στιπλ ολο-
κλήρωσε τον αγώνα του ο Νίκος Σάκης με 
9.10.85, σε μια κούρσα όπου ο νικητής 
Φερνάντο Κάρο (Ισπανία) έκανε 8.27.26, 
ενώ την 11η θέση κατέλαβε η Βαγγελιώ 
Σοφάνη στη σφαιροβολία με 15,35 μ., 
ενώ δεν κατάφερε να τερματίσει η Βικτό-
ρια Τσόλη στα 5.000 μ., που πήρε τη θέση 
της Αναστασίας Μαρινάκου.
Η Σταματία Σκαρβέλη ξεκίνησε με άκυρη 
βολή τον αγώνα της στη σφυροβολία και 
αυτό φαίνεται να την επηρέασε, αφού 
ήταν ιδιαίτερα συγκρατημένη στη δεύ-

τερη βολή της, όπου πέτυχε 61,80 μ. 
και ολοκλήρωσε τον αγώνα της 

με 63,14 μ. στην 11η θέση 
μακριά από το φετινό της 

ρεκόρ. Αν τ ίθε τα δεν 
κατάφερε να ολοκλη-
ρώσει τον αγώνα της 
η Βικτόρια Τσόλη στα 
5.000 μέτρα.
Ο 21χρονος Μάριος 

Ανα γ νώ σ τ ου  ε π ι λ έ -
χθηκε τελικά για τα 3.000 

μ. και τα πήγε αρκετά καλά, 
δεδομένο του ότι τερμάτισε σε 

8.27.85, επίδοση που αποτελεί ατο-
μικό του ρεκόρ και του έδωσε την 10η 
θέση. Ο νεαρός έκανε την πρώτη του 
κούρσα στον ανοιχτό στην απόσταση.
Η ομάδα 4Χ400 μ. των Ανδρών αποτε-
λούμενη από τους Γιάννη Ντέτσικα, Πέτρο 
Κυριακίδη, Κώστα Νάκο και Μιχάλη 
Παππά τερμάτισε στην τέταρτη θέση της 
σειράς της με 3.08.17
Την ένατη θέση στη δισκοβολία κατέλαβε 
ο Γιώργος Τρέμος που ολοκλήρωσε τον 
αγώνα του με βολή στα 56,81 μ. στη δεύ-
τερη προσπάθεια του. Ο Πιοτρ Μαλακόβ-
σκι ήταν νικητής με 63,02 μέτρα.
Αναλυτικά η βαθμολογία των ομάδων:
1. Πολωνία 335
2. Γερμανία 315,5
3. Γαλλία 305,5
4. Ιταλία 304
5. Μεγ. Βρετανία 302,5
6. Ισπανία 285,5
7. Ουκρανία 218
8. Τσεχία 211,5
9. Σουηδία 207,5
10. Ελλάδα 192
11. Φινλανδία 186
12. Ελβετία 169

Χάλκινο μετάλλιο για το γυναικείο 
tandem των Καλατζή/Μηλάκη

Σ
το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδηλασίας δρόμου 
που διεξήχθη στο Κεμπέκ του Καναδά, το ελ-
ληνικό δίδυμο κατέκτησε την τρίτη θέση στον 
αγώνα αντοχής απόστασης 76 χιλιομέτρων, 

είχε συγκομιδή 72 βαθμών στην παγκόσμια κατάτα-
ξη και πλέον τα ελληνικά πεντάλ... φλερτάρουν με την 
κατάκτηση δύο «εισιτηρίων» για τους Παραολυμπι-
ακούς Αγώνες του Τόκιο. Όσον αφορά στο Νίκο Πα-
παγγελή ήταν 10ος στον αγώνα αντοχής κατηγορίας 
C2, όπως άλλωστε και στον αγώνα ατομικής χρονο-
μέτρησης.
«Σε ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό αγώνα, με 
πολλή ανηφόρα και έντονο συναγωνισμό, τα κορί-
τσια μας κατάφεραν και πάλι να πετύχουν την υπέρ-

βαση. Η θέση των γυναικών για τους Παραολυμπι-
ακούς Αγώνες του Τόκιο θα πρέπει να θεωρείται 
δεδομένη. Εκτίμησή μου είναι πως πλέον πάμε να 
πάρουμε δύο θέσεις» δήλωσε ο ομοσπονδιακός 
προπονητής, Γιώργος Βαρβεράκης.
«Καταφέραμε να συγκεντρώσουμε σημαντικούς 
βαθμούς για την πρόκρισή μας στους Παραολυμπι-
ακούς Αγώνες του Τόκιο. Με την πιλότο μου, Ηρώ 
Μηλάκη, και τον προπονητή μας, Γιώργο Βαρβεράκη, 
δουλέψαμε σκληρά και θα συνεχίσουμε αδιάκοπα τις 
προσπάθειές μας. Ευχαριστώ όλους όσοι στηρίζουν 
τις προσπάθειές μας, δίνοντάς μας δύναμη να συνε-
χίσουμε» έγραψε μεταξύ άλλων η Καλατζή στον προ-
σωπικό λογαριασμό της στο facebook.
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Ημέρα φιλικών ήταν η Τρίτη(13/8) 
για της ομάδες της Ξάνθης που τη 
νέα χρονιά θα αγωνίζονται στην Γ’ 
Εθνική.

Σ
το γήπεδο της Λευκόπετρας ο Ορ-
φέας Ξάνθης έδειξε ποιο έτοιμος 
για την έναρξη της σαιζόν επικρα-
τώντας με 4-0 επί του Ηρακλή Ζυ-

γού, χάρις τα τέρματα των Χίντι Ιμέρ(2), 
Γιώργου Κουκουρίγκου και Χαλίλ Τανζού. 
Σε ένα ματς που αμφότεροι οι τεχνικοί 
πραγματοποίησαν αρκετές δοκιμές.
ικηφόρο ήταν και το φιλικό που έδωσε ο 
Άρη Αβάτου που υποδέχτηκε στα Βαφέ-
ικα τον Άρη Πηγών, κερδίζοντας με 3-1 
χάρις τα τέρματα των Πέτρου Σαρηγιαν-
νίδη(2) και Γιώργου Μουστάκη, ενώ για 
την ομάδα των Πηγών είχε ισοφαρίσει 
προσωρινά ο Αθανασάκης,
Η προετοιμασία των τριών ομάδων συνε-
χίζεται με αμείωτη ένταση και θα υπάρ-
χουν νέα φιλικά το προσεχές διάστημα, 
με τον Ορφέα να μπαίνει στην τελική 
ευθεία ενόψει του αγώνα με τον Πανσερ-
ραϊκό στις Σέρρες(25/8) ενώ οι Ηρακλής 
Ζυγού και Άρης Αβάτου θα φορτσάρουν 
στα παιχνίδια του Κυπέλλου ΕΠΣ Ξάνθης.

Στον Απόλλωνα Ευπαλίου ο 
Σμπόρας
Την απόκτηση του Κωνσταντίνου Σμπόρα 
ανακοίνωσε ο Απόλλωνα Ευπαλίου.
Η ανακοίνωση:
Στον Απόλλωνα Ευπαλίου ο Σμπόρας της 
Νίκης Προαστίου
Μια σπουδαία μεταγραφή πραγματοποί-
ησε η ομάδα μας!
Ευχαριστούμε την ομάδα της Νίκης Προ-
αστίου για την επίτευξη της συμφωνίας 
και την προτίμηση της στον Απόλλωνα 
Ευπαλίου Tihio Race!
H ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ 
ΝΙΚΗΣ:
“Σήμερα ολοκ ληρώθηκε η με τα -
γραφή του αθλητή μας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥ ΣΜΠΟΡΑ στην ομάδα του Απόλλων 
Ευπαλίου. Επρόκειτο για έναν εξαιρετικό 
αθλητή , υψηλών δυνατοτήτων, ο οποιος 
σπουδαζει στο τμημα θετικων επιστη-
μων του πανεπιστημίου Πατρών και 
σίγουρα έχει ενα λαμπρό μέλλον. Ο Κων-
σταντίνος θα δοκιμαστεί στα γήπεδα της 
Γ εθνικής κατηγορίας με σκοπο να ανοί-
ξει τα φτερά του για ψηλοτερα. Η ΝΙΚΗ 

ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ του ευχεται ολόψυχα να 
πραγματοποιήσει τα ονειρα του και να 
έχει υγεία. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΕ!!! ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ!!

Ο Καμπαγιέρο στο στόχαστρο 
της Νίκης Βόλου
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία 
στελέχωσης του ρόστερ της Νίκης Βόλου, 
με τους ιθύνοντες της ομάδας καθημε-
ρινά να συζητούν με υποψήφιους μετα-
γραφικούς στόχους.
Ο Αλέξης Παπακωνσταντίνου βρίσκε-
ται στον Βόλο και μαζί με τους Βασίλη 
Βενέτη και Ρήγα Στύλλα έχουν αναλάβει 
τις επαφές με παίκτες ικανούς να δημι-
ουργήσουν ένα σύνολο που θα κατα-
φέρει να παίξει σύγχρονο και γρήγορο 
ποδόσφαιρο, σύμφωνα με την ισπανική 
φιλοσοφία του Ισαάκ Χοβέ, αλλά και που 
θα έχει όλες τις προδιαγραφές να πρωτα-
γωνιστήσει στη Football League.
Εκτός των παικτών του περσι-
νού ρόστερ, για τους οποί-
ους ο τεχνικός της Νίκης 
έχει ανάψει το πράσινο 
φως ώσ τε να παραμεί-
νουν στον Βόλο, αρκετοί 
είναι οι ποδοσφαιρισ τές 
που έχουν μπει στο μετα-
γραφικό «στόχαστρο» της ομά-
δας. Αρκετά είναι τα ονόματα που 
έχουν «παρελάσει» από τα ΜΜΕ. Ανιέτε, 
Κάλβο, Κρουθ και Νίκιτς ήταν τέσσερις 
ποδοσφαιριστές που βρέθηκαν ψηλά στη 
μεταγραφική λίστα, με τον Βόσνιο να επι-
λέγει την Επισκοπή και με τους δύο πρώ-
τους Ισπανούς να υπάρχουν αντικειμενι-
κές δυσκολίες να έρθουν στην πρωτεύ-
ουσα της Μαγνησίας. Ο Κρουθ φαίνεται 
να βρίσκεται πιο κοντά στο να φορέσει τα 
κυανόλευκα κάτι που θα αναμένεται να 
ξεκαθαρίσει τα επόμενα 24ωρα.
Μία περίπτωση που όχι μόνο εξετάζε-
ται σοβαρά αλλά σύμφωνα με πληρο-
φορίες έχει γίνει και πρόταση συνεργα-
σίας είναι αυτή του Σεμπαστιάν Καμπα-
γιέρο. Ο 27χρονος Αργεντινός μέσος 
είναι γνωστός στον Βόλο καθώς τα τελευ-
ταία δύο χρόνια φόρεσε τη φανέλα του 
ΝΠΣ Βόλος. Πρόκειται για αθόρυβο αλλά 
ουσιαστικό ποδοσφαιριστή και αποτέ-
λεσε βασικό γρανάζι της μηχανής του 
Χουάν Φεράντο, κατακτώντας σε δύο 
χρόνια, δύο πρωταθλήματα.
Τη σεζόν 2017-18 κατέγραψε με τον ΝΠΣ 

Βόλος 24 συμμετοχές στο πρωτάθλημα 
της Γ’ Εθνικής, ενώ την επόμενη περίοδο 
το κοντέρ του σταμάτησε στις 25 συμμε-
τοχές στη Football League. Ενδεχόμενη 
απόκτησή του θα προσθέσει ποιότητα, 
δύναμη και ταχύτητα στη μεσαία γραμμή 
της Νίκης Βόλου.

Πήρε Μανουσάκη ο Ατσαλένιος
Ο ΠΟΑ ανακοίνωσε την απόκτηση του 
18χρονου μέσου, Σταύρου Μανουσάκη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο ΠΟΑ ανακοινώνει την απόκτηση 
του Σταύρου Μανουσάκη. Ο 18χρονος 
(15/10/2001) μέσος, προέρχεται από τη 
Νίκη Σητείας και είναι αδερφός του τερ-
ματοφύλακά μας, Γιάννη.
Καλωσορίζουμε με χαρά τον Σταύρο 
στην οικογένεια του Ατσαλένιου!»

Στο… περίμενε η Καλαμάτα για 
FL
Το σίριαλ “άνοδος στη Football League” 
φαίνεται ότι έχει ακόμα αρκετά επεισό-
δια, καθώς δεν βγήκε την Τρίτη απόφαση 
από την Ομοσπονδία.
Για να είμαστε ακριβείς, ούτε καν συνε-
δρίασε- όπως αναμενόταν- η επιτροπή 
διοργανώσεων και το πιθανότερο είναι 
να αποφανθεί η Εκτελεστική Επιτροπή 
της ΕΠΟ αναφορικά με τις ομάδες θα 
πάρουν τις θέσεις του Κρόνου Αργυρά-
δων και του Ηρακλή Θεσσαλονίκης στη 
Football League.
Η Καλαμάτα, η Νίκη Βόλου, ο Νέστος 
Χρυσούπολης και ο Αιολικός, οι τέσσε-
ρις χαμένες ομάδες των μπαράζ ανόδου 
στη Γ’ εθνική, είναι αυτές που διεκδικούν 

τα δύο εισιτήρια. Το παρασκήνιο 
είναι έντονο τα τελευταία εικο-

σιτετράωρα και ουδείς μπο-
ρεί να είναι σίγουρος για το 
που θα κάτσει η… μπίλια, 
αλλά και πότε.
Δεν αποκλείεται δηλαδή το 
θέμα να τραβήξει για μέρες, 

όπως έχουμε γράψει και γι’ 
αυτό η Καλαμάτα ζήτησε την 

αναβολή της α’ φάσης του κυπέλ-
λου Ελλάδας στην οποία συμμετέχουν 
οι κυπελλούχοι των Ενώσεων. Διότι αν η 
“Μαύρη Θύελλα” αλλάξει κατηγορία, θα 
μπει στην κλήρωση της 3ης φάσης του 
Κυπέλλου ως ομάδα Football League και 
ο Ατρόμητος Πατρών θα περάσει χωρίς 
αγώνα στην δεύτερη φάση του κυπέλ-
λου.
Η ΕΠΟ ανακοίνωσε πάντως χθες το πρό-
γραμμα της πρεμιέρας του θεσμού, ορί-
ζοντας όλα τα παιχνίδια που είναι νοκ 
– άουτ στις 25 Αυγούστου. Το ματς της 
“Μαύρης Θύελλας” με τους κυπελ-
λούχους Αχαΐας ορίστηκε μάλιστα στο 
γήπεδο του Μεσσηνιακού, στο οποίο 
πρόσφατα διαπιστώθηκε πρόβλημα στα-
τικότητας στην κερκίδα και γι’ αυτό επι-
λέχθηκε η λύση του Δημοτικού Σταδίου.
Να σημειωθεί ότι εφόσον αναβληθεί το 
ματς της Καλαμάτας, ενδέχεται να συμ-
βεί το ίδιο για όλη την πρώτη φάση και 
μέχρι να ξεκαθαρίσει το ζήτημα της ανό-
δου στη Football League.
Στο αμιγώς αγωνιστικό σκέλος, οι παί-

κτες της Καλαμάτας προπονήθηκαν χθες 
το πρωί στο Πήλιο και αργότερα πήραν 
το δρόμο της επιστροφής για τη μεσση-
νιακή πρωτεύουσα μετά από δωδεκαή-
μερη παραμονή στη Μαγνησία για προ-
ετοιμασία.

Πήρε Γεωργακόπουλο η ΑΕΚ 
Τρίπολης
Ενίσχυση στα γκολποστ με Γεωργακό-
πουλο η ΑΕΚ Τρίπολης.
Η “κιτρινόμαυρη” διοίκηση ήρθε σε 
συμφωνία με τον άλλοτε πορτιέρε του 
Αστέρα Τρίπολης, Γιώργο Γεωργακό-
πουλο. Ο 27χρονος τερματοφύλακας τα 
βρήκε σε όλα με την ΑΕΚ Τρίπολης για 
να συνεχίσει εκεί την ποδοσφαιρική του 
καριέρα.
Ξεκίνησε την καριέρα του στην Ελπίδα 
Τρίπολης. Στα 15 του πήρε μεταγραφή 
στον Αστέρα ενώ τρία χρόνια μετά “μετα-
κόμισε” στην ομάδα του Παναρκαδικού. 
Από το 2011 μέχρι και το 2015 άνηκε 
στο δυναμικό του Αστέρα, κάνοντας το 
ντεμπούτο του το 2011-12 κόντρα στον 
Πανιώνιο. Το 2014-15 ο Γεωργακόπουλος 
υπερασπίστηκε τα γκολποστ της Παναχα-
ϊκής μετρώντας 12 εμφανίσεις.
Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Ζάκυνθο, 
Παναρκαδικό, Απόλλων, και Αήττητο 
Σπάτων. Πλέον, ο έμπειρος τερματοφύλα-
κας επιστρέφει στην Τρίπολη για να αγω-
νιστεί με τη φανέλα της ΑΕΚ Τρίπολης στη 
Γ’ Εθνική.
Ο 27χρονος γκολκίπερ έχει ζήσει στη 
μέχρι τώρα καριέρα του σπουδαίες 
επιτυχίες με αποκορύφωμα τον τελικό 
Κυπέλλου με τον Αστέρα.
Μάλιστα, ήταν αυτός που κράτησε το 
μηδέν στα ημιτελικά με τον ΠΑΟΚ στο 
παιχνίδι της Τρίπολης.
Επίσης έχει πανηγυρίσει την άνοδο ως 
πρωταθλητής με τον Απόλλωνα από τη 
Football στη Super League.

Έξι Σερραιόπουλα από όλο το 
νομό στην πρώτη ομάδα!
Ο Πανσερραϊκός ανακοίνωσε την προ-
ώθηση και ενσωμάτωση στην πρώτη 
ομάδα, έξι νεαρών ποδοσφαιριστών που 
αγωνίζονταν σε ομάδες της ΕΠΣ Σερρών!
Αναλυτικά η ανακοίνωση: Η Διοίκηση 
του ποδοσφαιρικού τμήματος ΜΓΣ Παν-
σερραϊκός, ανακοινώνει την προώθηση 
και ενσωμάτωση στην πρώτη ομάδα, έξι 
νεαρών ποδοσφαιριστών που αγωνίζο-
νταν σε ομάδες της ΕΠΣ Σερρών. Ευχό-
μαστε σε όλα τα παιδιά καλή αρχή χωρίς 
τραυματισμούς και πολλές επιτυχίες με 
την φανέλα της ομάδας μας.
Αποκτήθηκαν οι ποδοσφαιριστές:
1) Σάκης Τριανταφύλλου (22-7-2003 | 
Κεντρικός αμυντικός μέσος)
2) Θωμάς Φάκης (14-6-2003 | Αριστερός 
πλάγιος αμυντικός)
3) Μάριος Σοφιανός (24-11-2003 | 
Κεντρικός/ακραίος επιθετικός μέσος)
4) Αλέξανδρος Πούλιος (5-8-2003 | 
Κεντρικός μέσος)
5) Αλέξανδρος Μασκανάκης (8-8-2004) | 
Κεντρικός/ακραίος επιθετικός μέσος)
6) Γιάννης Κιουσεκτσίδης (23-7-2004 | 
Πλάγιος επιθετικός)

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Φιλικές νίκες για Ορφέα και Άρη Αβάτου
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Η Τσέλσι είχε δοκάρια και 
ευκαιρίες, η Γιουνάιτεντ είχε γκολ: 
Δύο από τον Ράσφορντ, ένα του 
Μαρσιάλ, ένα του Τζέιμς και οι Red 
Devils μπήκαν τέλεια στη φετινή 
Premier League!

Ο
ι προβλέψεις των Αγγλων για 
τη νέα σεζόν δεν είναι καλές 
για Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
και Τσέλσι, τις δύο μεγάλες 

που προβλημάτισαν ειδικούς και οπα-
δούς κατά τη διάρκεια του καλοκαι-
ριού. Αγνωστο αν θα επιβεβαι-
ωθούν τα προγνωστικά, αλλά 
μετά το πρώτο 90λεπτο του 
πρωταθλήματος στο Μά-
ντσεστερ δικαιούνται να 
χαμογελούν, αφού το εντυ-
πωσιακό 4-0 δίνει ψυχολο-
γία, ηρεμία και χρόνο στον 
Ολε Γκούναρ Σόλσκιερ και τους 
παίκτες του για να δουλέψουν. Ο-
σο για την Τσέλσι του Φρανκ Λάμπαρντ, 
μάλλον θα αναρωτιέται πώς έχασε με αυ-
τό το σκορ σε αυτό το ματς, αλλά όσο θα 
το αναρωτιούνται αυτό οι Λονδρέζοι, κα-
λό θα είναι να σκέφτονται και λύσεις για 
να είναι πιο ουσιαστικοί προσεχώς...
Τα σημάδια, άλλωστε, για τους Μπλε 
φάνηκαν από νωρίς, αφού σ το 4’ ο 
Αμπραχαμ είδε την μπάλα να καταλήγει 
στο κάθετο δοκάρι από το δυνατό σουτ 
που έκανε, μετά την αδυναμία της άμυνας 
των γηπεδούχων να απομακρύνει. Γενικά 
στα πρώτα 10-15 λεπτά το ματς ήταν μόνο 
Τσέλσι, υπό την έννοια πως η κατοχή μπά-
λας ήταν στο 75%-25% για τους φιλοξε-
νούμενους, οι οποίοι πατούσαν καλύ-
τερα, έβγαιναν πιο εύκολα μπροστά και 
απειλούσαν. Αυτό που δεν είχαν υπολογί-
σει στην Τσέλσι, όμως, είναι πόσο... απει-
λητικός, για τους ίδιους, είναι ο Ζουμά. 
Το κατάλαβαν, τελικά, στο 17’, όταν έκανε 
λάθος εκτίμηση και τελικά ανέτρεψε τον 
Ράσφορντ, δίνοντας του τη δυνατότητα να 
στήσει την μπάλα στο σημείο του πέναλτι 
και να κάνει το 1-0 για τη Γιουνάιτεντ. Η 
ομάδα του Μάντσεστερ ήταν μπροστά 
στο σκορ χωρίς να έχει κάνει κάτι ιδιαί-
τερο, η ομάδα του Λονδίνου ήταν πίσω 
στο σκορ χωρίς να έχει απειληθεί, και το 
υπόλοιπο του πρώτου ημιχρόνου πέρασε 

με τους Μπλε να ψάχνουν τον τρόπο για 
να ισοφαρίσουν. Δεν τον βρήκαν, αλλά 
η ευθύνη δεν είναι και 100% δική τους, 
αφού θέλει και λίγη τύχη. Και από αυτή 
δεν είχε η Τσέλσι, όπως φάνηκε και από το 
δοκάρι (δεύτερο) του Εμερσον σε κοντινό 
σουτ στο 40’...
Οι Λονδρέζοι πάντως, όχι ότι μπορού-
σαν να κάνουν κι αλλιώς, δεν πτοήθη-
καν, δεν το παράτησαν και βγήκαν στο 
γήπεδο για το δεύτερο ημίχρονο, απο-
φασισμένοι για την ισοφάριση. Την έψα-
ξαν αλλά ο Ντε Χέα απέκρουε κάθε σουτ 

(από καλές θέσεις) του Εμερσον, κρα-
τώντας το ματς στο 1-0. Μέχρι 

να έρθει, δηλαδή, το δίλε-
πτο 65’-67’ και να εκτοξευ-
τεί στο 3-0. Ο... ύπνος της 
άμυνας των Μπλε στο 65’ 
είχε ως αποτέλεσμα ο Μαρ-
σιάλ να γράψει από κοντά το 

2-0 μετά τη σέντρα του Περέ-
ιρα, ενώ στο 67’ ο Πογκμπά με 

πολύ ωραία μπαλιά έβγαλε τετ α 
τετ τον Ράσφορντ, ο οποίος χωρίς άγχος 

ξεσήκωσε για τα καλά το Old Trafford. Ή 
μάλλον, για να είμαστε δίκαιοι, αυτό το 
έκανε ο νεαρός Τζέιμς, ο οποίος μπήκε 
στο 74’ αντί του Περέιρα και επτά λεπτά 
μετά πανηγύριζε για το γεγονός ότι συν-
δύασε το ντεμπούτο του με γκολ. Δημι-
ουργός, όπως και νωρίτερα, ο Πογκμπά, 
ο οποίος έφυγε στην κόντρα, κράτησε την 
μπάλα και τη σωστή στιγμή την έδωσε 
στον Τζέιμς, ο οποίος νίκησε τον Κέπα 
και... τρελάθηκε στους πανηγυρισμούς 
του! Οπως και ο Σερ Αλεξ Φέργκιουσον, 
τον οποίο έπιασε η κάμερα να το απολαμ-
βάνει στα επίσημα, βλέποντας τη Γιου-
νάιτεντ να κάνει αυτό που έκανε τόσο 
καλά στα δικά του χρόνια: Να νικάει. Είτε 
έπαιζε καλά, είτε όχι, είτε ήταν τυχερή, 
είτε οτιδήποτε...
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Ολε Γκούναρ 
Σόλσκιερ): Ντε Χέα, Γουάν - Μπισάκα, 
Σο, Μαγκουάιρ, Λίν τελοφ, ΜακΤομι-
νέι, Πογκμπά, Περέιρα (74’ Τζέιμς), Λίν-
γκαρντ (86’ Μάτα), Μαρσιάλ, Ράσφορντ 
(86’ Γκρίνγουντ).
Τσέλσι (Φρανκ Λάμπαρντ): Κέπα, Αθπιλι-
κουέτα, Κρίστενσεν, Ζουμά, Κόβατσιτς, 
Ζορζίνιο (73’ Καντέ), Εμερσον, Πέδρο, 
Μπάρκλεϊ (58’ Πούλισ ιτ ς), Μάουντ, 
Αμπραχαμ (66’ Ζιρού).

αθλητικά
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Τσέλσι 4-0

Πάρτι!

Η 
Κοπεγχάγη των Ζέκα, Σωτηρί-
ου και Παπαγιαννόπουλου δεν 
κατάφερε να προκριθεί στα 
Playoffs των προκριματικών του 

Champions League, με τον Ερυθρό Αστέ-
ρα να περνάει στην επόμενη φάση έπειτα 
από τη διαδικασία των πέναλτι κατά την ο-
ποία χρειάστηκαν... 22 χτυπήματα από την 
άσπρη βούλα!
Και τα δύο παιχνίδια του συγκεκριμένου 
ζευγαριού έμειναν στο 1-1, με τον Νταμ 
Εντόι – άλλοτε φορ του Παναθηναϊκού – να 
ισοφαρίζει για τους Δανούς στο 44ο λεπτό 
και να τους επιτρέπει με αυτό το γκολ να 
συνεχίσουν να διεκδικούν το «εισιτήριο», 
φτάνοντας μέχρι και τα πέναλτι.
Εκεί, ο σκόρερ του αγώνα για την Κοπεγ-
χάγη αστόχησε, οι Ζέκα, Σωτηρίου και 
Παπαγιαννόπουλος ευστόχησαν, όμως, ο 
Ερυθρός Αστέρας αποδείχθηκε πιο εύστο-
χος και έπειτα από συνολικά 22 πέναλτι οι 
Σέρβοι προκρίθηκαν με το υπέρ τους 7-6 
από την άσπρη βούλα.

Ανατροπή Κράσνονταρ και ρα-
ντεβού με Ολυμπιακό!
Η Κρασνοντάρ κατάφερε να καλύψει την 
έλλειψη εμπειρίας με την φοβερή επιθε-
τική της γραμμή και έκανε τη μεγάλη ανα-
τροπή, κερδίζοντας με 3-2 την Πόρτο στην 
Πορτογαλία για να ανατρέψει την ήττα με 
1-0 στη Ρωσία και να δώσει ραντεβού με 
τον Ολυμπιακό στα play off!
Το ξεκίνημα για την ομάδα του Μουσάεβ 
ήταν εντυπωσιακό. Μόλις στο 3’ ο Βιλένα 
άνοιξε το σκορ από κοντά, ενώ μόλις στο 
12’ οι Ταύροι έβγαλαν την ιδανική αντεπί-
θεση για να κάνει ο Σουλεϊμάνοβ το 0-2! 
Οι γηπεδούχοι αναγκάστηκαν να ανοι-
χτούν ακόμη περισσότερο και το πλήρω-
σαν ακριβά, με τον νεαρό επιθετικό να 
βρίσκει ξανά δίχτυα για το 0-3 στο 34’!
Η συνέχεια βρήκε τους φιλοξενούμε-
νους να οπισθοχωρούν και τον Ζε Λουίς 
να δίνει το φιλί της ζωής στους Δράκους, 
κάνοντας το 1-3 στο 57’. Η Πόρτο πίεσε 
πολύ στη συνέχεια, έκανε το 2-3 με τον 
Ντίας στο 76’, όμως παρά τις προσπάθειές 
τους δεν κατάφεραν ποτέ να βρουν το γκολ 
της πρόκρισης, με το 2-3 να μένει μέχρι το 
τέλος!
Στη Γλασκώβη η Σέλτικ είχε το προβάδι-

σμα απέναντι στην Κλουζ μετά το 1-1 στο 
πρώτο ματς της Ρουμανίας, αλλά τα πράγ-
ματα στράβωσαν πολύ... Οι φιλοξενού-
μενοι προηγήθηκαν στο 27’, οι Σκωτσέ-
ζοι ισοφάρισαν στο 51’ με τον Φόρεστ και 
έκαναν το 2-1 με τον Εντουαρντ στο 61’, 
αλλά η Κλουζ δεν τα παράτησε και ισο-
φάρισε στο 74’ με πέναλτι του Ομράνι. 
Αμέσως μετά, στο 76’, η Σέλτικ πήρε ξανά 
το προβάδισμα (3-2) με το γκολ του Κρί-
στι αλλά η συνέχεια ήταν απίθανη: Γκολ ο 
Ομράνι στο 80’ για το 3-3, γκολ ο Τουκου-
ντεάν στο 90’ για το 3-4 και η Κλουζ έκανε 
μεγάλη «κηδεία» στη Σέλτικ!
Το ίδιο έπαθε και η Βασιλεία, η οποία δεν 
μπόρεσε να ανατρέψει την εντός έδρας 
ήττα (1-2) του πρώτου ματς απέναντι στη 
Λασκ Λίντσερ. Οι Αυστριακοί επικράτη-
σαν ξανά -με 3-1 αυτή τη φορά- και για 
πρώτη φορά στην ιστορία τους θα βρε-
θούν στα play off του Champions League.
Από εκεί και πέρα, η Μπριζ με το 3-3 στην 
Ουκρανία απέκλεισε τη Ντιναμό Κιέβου 
έχοντας το 1-0 του πρώτου ματς, η Ρόζεν-
μποργκ επικράτησε και πάλι με 3-1 της 
Μάριμπορ, ενώ η Ντιναμό Ζάγκρεμπ ήταν 
απολύτως σοβαρή στη Βουδαπέστη και 
διέλυσε με 4-0 τη Φερεντσβάρος, η οποία 
πίστευε ότι είχε ελπίδες μετά το 1-1 της 
περασμένης εβδομάδας στην Κροατία.
Καραμπάχ - ΑΠΟΕΛ 0-2 (2-1)
Ρόζενμποργκ - Μάριμπορ 3-1 (3-1)
Ντιναμό Κιέβου - Μπριζ 3-3 (0-1)
Κοπεγχάγη - Ερυθρός Αστέρας 1-1, 6-7 
στα πέναλτι (1-1)
Φερεντσβάρος - Ντιναμό Ζάγκρεμπ 0-4 
(1-1)
Αγιαξ - ΠΑΟΚ 3-2 (2-2)
Λασκ Λίντσερ - Βασιλεία 3-1 (2-1)
Ολυμπιακός - Μπασάκσεχιρ 2-0 (1-0)
Σέλτικ - Κλουζ 3-4 (1-1)
Πόρτο - Κράσνονταρ 2-3 (1-0)

Τα ζευγάρια των πλέι οφ
Champions Path
Ντιναμό Ζάγκρεμπ-Ρόζενμποργκ
Γιουνγκ Μπόις-Ερυθρός Αστέρας
Κλουζ-Σλάβια Πράγας
ΑΠΟΕΛ-Αγιαξ
League Path
Ολυμπιακός-Κράσνονταρ
Λίντσερ-Μπριζ

Κοπεγχάγη – Ερυθρός 
Αστέρας: Χρειάστηκαν 22 
πέναλτι για την πρόκριση!
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Ο Απόλλωνας κέρδισε την Αούστρια Βιέννης με 3-1 και προκρί-
θηκε στα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ. Για τους γαλάζιους σκόραραν 
οι Γκακπέ, Γιαννιώτας ενώ το δεύτερο γκολ ήταν αυτογκόλ από τον 
Χαντλ. 

Η Αούστρια μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι από τον Απόλλωνα και μόλις 
στο 2’ απείλησε με τον Γκρούβαλντ ο οποίος με δυνατό σουτ έστειλε την 
μπάλα λίγο έξω.
Πέντε λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι απείλησαν αυτή τη φορά με 
τον Zwierschitz ο οποίος με το κεφάλι έστειλη την μπάλα λίγο έξω. Στο 18’ 
ωστόσο η Αούστρια κατάφερε να ανοίξει το σκορ όταν μετά από εκτέ-
λεση φάουλ του Γκρούνβαλντ, ο Τζαρκούε με κεφαλιά έκανε το 0-1.
Στο 29’ο Απόλλωνας έχασε διπλή ευκαιρία για να κάνει το 1-1. Αρχικά ο 
Μάρκοβιτς έκανε το σουτ με τον Λούσιτς να αποκρούει ασταθώς και στην 
επαναφορά ο Σαρδινέρο με κεφαλιά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Λούσιτς.
Στο 32’ η Αούστρια έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 0-2 όταν μετά από 
λάθος του Σάλαϊ ο Φιτζ έκανε το σουτ αλλά ο Γιούστε έδιωξε πριν η μπάλα 
πάει στα δίχτυα.
Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου η ομάδα του Αυγουστή κέρ-
δισε πέναλτι μετά από μαρκάρισμα του Τζαρκούε στον Γιαννιώτα. Ο Γκα-
κπέ ανάλαβε την εκτέλεση και έκανε το 1-1.
Στο δεύτερο μέρος ο Απόλλωνας κατάφερε νωρίς να πάρει κεφάλι στο 
σκορ και πιο συγκεκριμένα στο 56’ με τον Αγκίρε να κάνει τη σέντρα 
στην περιοχή και ο Χαντλ στην προσπάθεια του να διώξει την μπάλα την 
έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του.
Στο 65΄ η Αούστρια έφτασε κοντά στην ισοφάριση με απευθείας εκτέλεση 
φάουλ του Γκρούνβλαντ, ωστόσο ο Μολ απόκρουσε.
Τρία λεπτά αργότερα όμως ο Γιαννιώτας με πολύ ωραίο σουτ νίκησε τον 
Λούσιτς και έκανε το 3-1. Στο 78’ το σουτ του Σαρδινέρο πέρασε έξω και 
έτσι διατηρήθηκε το 3-1.

Γάνδη-ΑΕΚ 3-0
Η ομάδα της Λάρνακας δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Γάν-
δης καθώς γνώρισε την ήττα στο Βέλγιο με 3-0 και σε συνδυασμό με το 
1-1 του πρώτου αγώνα αποκλείστηκε από τη διοργάνωση του Europa 
League.
Πολύ καλά μπήκε στο παιχνίδι η ΑΕΚ. Η ομάδα της Λάρνακας δεν ήταν 
επικίνδυνη και απειλητική, αλλά κρατούσε τις ισοροοπίες στη μεσαία 
γραμμή και περίμενε το λάθος του αντιπάλου για να χτυπήσει στην αντε-
πίθεση.
Αυτό το σκηνικό διήρκησε μέχρι το 25’ της αναμέτρησης, όταν οι γηπε-
δούχοι πάτησαν γκάζι και δημιούργησαν τη μια ευκαιρία μετά την άλλη. 
Η Γάνδη πίεσε ψηλά, έψαξε για το γκολ και είχε πολύ καλές ευκαιρίες, 
όμως για κακή της τύχη ο Τόνιο ήταν σε απόλυτη ετοιμότητα.
Η ΑΕΚ κατάφερε να ισορροπήσει ξανά την αναμέτρηση στο τελευταίο 
δεκάλεπτο του πρώτου μέρους. Δεν ήταν όμως ιδιαίτερα απειλητική και 
έτσι το 0-0 διατηρήθηκε ως σκορ ημιχρόνου.
Από εκεί που έμεινε ξεκίνησε το β’ μέρους του αγώνα, με την ΑΕΚ να στέ-
κεται γερά και να δημιουργεί προϋποθέσεις για να ανοίξει το σκορ.
Στο πρώτο τέταρτο του β’ μέρους οι ποδοσφαιριστές του Ιμανόλ Ιδιά-
κεθ προσπάθησαν να κάνουν κάτι καλό και είχαν καλές ευκαιρίες, αλλά 
μέχρι εκεί.
Η συνέχεια ανήκε αποκλειστικά στους γηπεδούχους. Η Γάνδη φόρτσαρε, 
έδειξε αποφασισμένη για το γκολ και την πρόκριση και το πέτυχε στο 
65΄με τον Ντεπουάτρ.
Στα λεπτά που απέμειναν η ΑΕΚ δεν κατάφερε να αντιδράσει ουσιαστικά, 
αν και προσπάθησε να ξανακυκλοφορήσει με το μέρος της την μπάλα. Η 
ώρα περνούσε, το άγχος ανέβαινε, η ψυχολογία ήταν αρνητική και ήρθα 
νκαι τα δύο γκολ του Τζόναθαν στις καθυστερήσεις για να της βάλουν την 
οριστική ταφόπλακα στα φετινά της όνειρα.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του ο 
ΑΠΟΕΛ κατάφερε να φτάσει σε πρόκριση 
μετά από νοκ άουτ αγώνα, έχοντας χάσει 
πρώτα στην έδρα του, κατακτώντας 
σπουδαίο διπλό μέσα στο Μπακού κόντρα 
στην Καραμπάχ.

Ν
τε Βινσέντι και Μάτιτς ήταν οι χρυσοί 
σκόρερ των πρωταθλητών Κύπρου οι 
οποίοι στα αρχικά στάδια του αγώνα 
αλλά και στις αρχές της επανάληψης ά-

ντεξαν την πίεση των Αζέρων και χτυπώντας σε 
καίρια χρονικά σημεία, πήρε το εισιτήριο της 
πρόκρισης για τα playoffs της διοργάνωσης.

ΠΡΩΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Με τον  Τάμαρι  να ξ εκ ι -
νάει ορεξάτος την αναμέ-
τρηση και να κερδίζει δύο 
φάουλ από το δεξί άκρο 
σε μονομαχίες ένας ενα-
ντίον ενός, ο ΑΠΟΕΛ έψαξε 
το γκολ αρχικά από στημέ-
νες φάσεις. Οι Αζέροι ανέλα-
βαν γρήγορα την πρωτοβουλία 
των κινήσεων όντας ταχύτατοι στη μετάβαση από 
άμυνα σε επίθεση, απειλώντας για πρώτη φορά 
στο 12ο λεπτό με το γυριστό του Εμρέλι να περ-
νάει πάνω από τα δοκάρια.
Τρία λεπτά αργότερα ένα μακρινό σουτ του Ντε 
Βινσέντι δεν βρήκε στόχο, με τον Σλάφτσεφ να 
απαντάει στο 18ο λεπτό όταν με σουτ εκτός περι-
οχής έστειλε τη μπάλα δίπλα από το δεξί κάθετο 
δοκάρι. Στο 24ο λεπτό ο Μπέζιακ με προβολή 
μέσα από τη μεγάλη περιοχή έστειλε τη μπάλα 
στην αγκαλιά του Βάγκνερ, ενώ η πρώτη κίτρινη 
κάρτα του αγώνα είχε αποδέκτη τον Ντε Βινσέ-
ντι λίγο μετά τη συμπλήρωση μισής ώρας παι-
χνιδιού.
Στο 33ο λεπτό ο Ιωάννου πάτησε περιοχή και 
ανατράπηκε με αποτέλεσμα ο Γερμανός διαιτητής 
να δείξει την άσπρη βούλα από την οποίαν ο Ντε 
Βινσέντι με ψυχραιμία άνοιξε το σκορ κάνοντας 
το 0-1. Οι γαλαζοκίτρινοι φλέρταραν με δεύτερο 
γκολ τρία λεπτά αργότερα όταν ο Μπέζιακ έκλεψε 
και τροφοδότησε τον Πάβλοβιτς το πλασέ του 
οποίου ήταν άστοχο.
Στο τελευταίο πεντάλεπτο οι Αζέροι έψαξαν το 
γκολ της ισοφάρισης με μια κάθετη πάσα του 
Αλμέιδα να είναι άστοχη στο 41ο λεπτό, ενώ τρία 
λεπτά αργότερα το πλασέ του Ζουμπίρ από το 
ύψος της μικρής περιοχής κατέληξε στον Μπέλετς 

ο οποίος κράτησε το μηδέν παθητικό.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Τις προθέσεις τους έδειξαν σ το 48ο λεπτό οι 
ποδοσφαιριστές του Ντολ με τον Ντε Βινσέντι 
να απειλεί με σουτ εκτός περιοχής το οποίο ανά-
γκασε τον αντίπαλο τερματοφύλακα να παραχω-
ρήσει κόρνερ με υπερένταση και αφού η μπάλα 
χτύπησε σ το οριζόν τ ιο δοκάρι. Οι γηπεδού-
χοι επιχείρησαν να βγάλουν αντίδραση με μια 
σέντρα-σουτ του Ρομέρο η οποία κατέληξε στον 
Μπέλετς ο οποίος λίγο αργότερα διάβασε την 
κίνηση του Ζουμπίρ στον κενό χώρο μη επιτρέ-
ποντάς του να απειλήσει.
Στο 52ο λεπτό μετά από φάση διαρκείας με 
τον Ρομέρο εξουδετερωμένο, ο Αίλτον έκανε 
το πλασέ το οποίο σ ταμάτησε σ το σώμα του 

Λαφράνς, ενώ τρία λεπτά αργότερα ήταν 
σειρά του Αλμέιδα με σουτ στην κίνηση να 
βάλει δύσκολα στον Μπέλετς. Στο 57ο λεπτό 
οι Αζέροι μετέφεραν τη μπάλα στη μεγάλη 
περιοχή του ΑΠΟΕΛ με εκτέλεση φάουλ 
ωστόσο ο Μερκής απομάκρυνε με το κεφάλι, 

με τη μεγάλη φάση να έρχεται λίγο πριν τη 
συμπλήρωση μίας ώρας παιχνιδιού με τον αφύ-

λαχτο Σλάφτσεφ να αστοχεί με εξ επαφής πλασέ.
Στο 65ο λεπτό μια απευθείας εκτέλεση φάουλ 
του Μάτιτς δεν προβλημάτισε τους γηπεδούχους, 
ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Σέρβος με δυνατό 
σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Βάγκνερ κάνο-
ντας το 0-2. Οι Αζέροι έψαξαν την αντίδραση με 
την ατομική ενέργεια του Ρομέρο να σταματά 
στον Λαφράνς, ενώ ένα μπαράζ αλλαγών έριξε το 
ρυθμό της αναμέτρησης με τον Σόουζα να παίρ-
νει τη θέση του Πάβλοβιτς.
Στο 79ο λεπτό ο Τάμαρι έκλεψε μπάλα και διέ-
νυσε το μισό γήπεδο ωστόσο η τελική του πάσα 
σ ταμάτησε σ τον Αλμέιδα, με τον Ζουμπίρ να 
επιχειρεί να δραστηριοποιηθεί μετά από ώρα 
ωστόσο οι διπλές άμυνες τον περιόρισαν. Στο 
85ο λεπτό ο Κιν τάνα πάτησε περιοχή και με 
σουτ στην κίνηση απείλησε τον Μπέλετς, με τον 
Λαφράνς στο τελευταίο δίλεπτο να πραγματο-
ποιεί διπλή απομάκρυνση σε μπαλιές από αρι-
στερά.
Καραμπάχ (Γ. Γκουρμπάνοφ): Βάγκνερ, Αίλτον 
(86’ Αμπν τουλάγ ιεφ), Μαμάτοφ, Μεν τμέτεβ, 
Σλάφτσεφ, Μίτσελ, Ρομέρο, Εμρέλι, Σαντίγκοφ, 
Ζουμπίρ, Αλμέιδα
ΑΠΟΕΛ (Τ. Ντολ): Μπέλετς, Γκέντσογλου, Ντε Βιν-
σέντι (62’ Χαλένιους), Τάμαρι, Λαφράνς, Μάτιτς, 
Πάβλοβιτ ς (73’ Μπέζιακ), Μερκής, Ιωάννου, 
Μπέζιακ (81’ Γιάκολις), Μιχαήλοβιτς

αθλητικά
Καραμπάχ-ΑΠΟΕΛ 0-2

«Τούμπα» στο Μπακού και πάει ομίλους! 
Απόλλωνας-Αούστρια 3-1
Στα πλέι οφ με τριάρα
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αθλητικά

Double - double ο Γιάννης, όλο και 
καλύτερη η Εθνική!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ασταμάτητος απέναντι στο Ιράν για την Εθνική που επικράτησε 
με 88-58 και πλέον έχει μπροστά της τα πολύ δυνατά φιλικά με την Ιταλία, την Τουρκία και τη 
Σερβία!   

Σ
το παιχνίδι που έριξε την αυλαία του 
τουρνουά Aegean στο ΚΓ Ηρακλείου στα 
«Δύο Αοράκια» που ήταν και πάλι κα-
τάμεστο, το αντιπροσωπευτικό μας συ-

γκρότημα επικράτησε εύκολα του Ιράν έχοντας 
ως κορυφαίο σκόρερ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, 
ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 19 πόντους 
(7/10 βολές, 6/9 δίποντα), 13 ριμπάουντ (10-3), 
4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 κοψίματα και 2 λάθη στα 
20:56 που έμεινε στο παρκέ.
Ο Greek Freak συνεχίζει σε mode MVP και παρέ-
συρε μαζί του την Εθνική που πέτυχε πόντους 
στο ανοιχτό γήπεδο και λειτούργησε καλά στην 
επίθεση, με τον Θανάση Σκουρτόπουλο να δοκι-
μάζει σχήματα και να περνάει τον Greek Freak 
στο «5» απέναντι στον Χαντάντι.
- Εκτός 12άδας έμειναν οι Γιάννης Μπου-
ρούσης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βαγ-
γέλης Μάντζαρης, Κώστας Αντετο-
κούνμπο και Χρήστος Σαλούστρος 
ο οποίος ε ίναι ο πρώτος που 
«κόπηκε».
Η Εθνική ομάδα παρατάχθηκε 
σ τα «Δυο Αοράκ ια» γ ια τον 
αγώνα με το Ιράν με βασικούς 
τους Καλάθη, Σλούκα, Παπανικο-
λάου, Γιάννη Αν τε τοκούνμπο και 
Παπαγ ιάννη. Ο Greek Freak βρήκε 
ρυθμό στην επίθεση, πήρε προσπάθειες 
και κέρδισε φάουλ, προσφέροντας θέαμα με 
ένα... αυτοκρατορικό κάρφωμα για το 15-8! Η 
Ελλάδα έτρεξε, πέτυχε πόντους στον αιφνιδια-
σμό με τον Αντετοκούνμπο και τον Κώστα Παπα-
νικολάου, ολοκληρώνοντας το πρώτο δεκάλε-
πτο στο 19-17, κατεβάζοντας 11 ριμπάουντ αντί 
6 των Ιρανών κι έχοντας 7/12 σουτ εντός πεδιάς 
(6/9 δίπ., 1/3 τρίπ.).
Ο MVP του ΝΒΑ πάτησε ξανά παρκέ στα μέσα 
της δεύτερης περιόδου κι έπαιξε σέντερ με τον 
Χαντάντι απέναντι του για την Εθνική που έκανε 
σερί 15-0 και προηγήθηκε με 34-17 με το καλάθι 
του Παπαπέτρου! Ο Βασιλόπουλος σκόραρε 
πίσω από τα 6μ.75 έπειτα από την ασίστ του 
Καλάθη για το 39-25 και η Εθνική ομάδα πήγε 
στα αποδυτήρια με το υπέρ της 43-27. Η ομάδα 
του Θανάση Σκουρτόπουλου σούταρε με 44% 
στο τρίποντο (4/9) και πέτυχε πόντους στο ανοι-
χτό γήπεδο απέναντι στο Ιράν που στηρίχτηκε 
στον Χαντάντι (12π., 7ριμπ.).

Στη συνέχεια ο ομοσπονδιακός προπονητής 
δοκίμασε σχήμα με Καλάθη στον άσο, Παπα-
νικολάου στο δύο, Βασιλόπουλο στο τρία, Πρί-
ντεζη στο τέσσερα και σέντερ τον Γιάννη που 
ανέβασε τη διαφορά στο +20, 64-44. Ο Μήτο-
γλου έγραψε το 83-55 με 2/2 βολές κι έφτασε 
τους 10 πόντους, οι διεθνείς... έκρυψαν την 
μπάλα και η Εθνική ομάδα επικράτησε με 88-58, 
κάνοντας το 2/2 στο διεθνές τουρνουά Aegean.
Τα δεκάλεπτα: 19-17, 43-27, 67-45, 67-45, 
88-58.

«Κόπηκαν» Μάντζαρης και Κώστας Α-
ντετοκούνμπο
Με 14 παίκτες θα συνεχίσει η Εθνική ομάδα στο 
τουρνουά «Ακρόπολις» αφού ο Θανάσης Σκουρ-

τόπουλος «έκοψε» από τη συνέχεια της προ-
ετοιμασίας τους Βαγγέλη Μάντζαρη και 

Κώστα Αντετοκούνμπο. 
Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:
«Χωρίς τους Βαγγέλη Μάντζαρη 
και Κώστα Αντετοκούνμπο θα 
συνεχιστεί η προετοιμασία της 
Εθν ικής ανδρών εν όψει του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου της Κίνας 

(31/8-15/9). Οι δύο παίκτες στο 
τέλος της σημερινής (15/8) προ-

πόνησης άκουσαν τις ευχαριστίες του 
Θανάση Σκουρτόπουλου για την μέχρι τώρα 

παρουσία τους και την ουσιαστική συνεισφορά 
τους στην δουλειά που έχει γίνει και αποχαιρέτι-
σαν την ομάδα.
Οι αποχωρήσεις έγιναν την συγκεκριμένη χρο-
νική στιγμή αφού η ομάδα οδεύει προς την δια-
μόρφωση του τελικού ρόστερ και στο τουρνουά 
«Ακρόπολις – Eurobank» θα γίνουν οι δοκιμές 
που θα οδηγήσουν στην 12άδα που θα ταξιδέ-
ψει για την Κίνα.»
Αυτό σημαίνει ότι θα ακολουθήσουν άλλα δύο 
«κοψίματα» από τον ομοσπονδιακό προπονητή, 
πιθανότητα αμέσως μετά το τέλος του τουρνουά 
«Ακρόπολις» στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Στην Εθνική 
ομάδα συνεχίζουν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, 
Θανάσης Αντετοκούνμπο, Γιάννης Μπουρούσης, 
Γιώργος Παπαγιάννης, Ντίνος Μήτογλου, Πανα-
γιώτης Βασιλόπουλος, Κώστας Παπανικολάου, 
Ιωάννης Παπαπέτρου, Νικ Καλάθης, Κώστας 
Σλούκας, Γιάννης Αθηναίου, Αντώνης Κόνιαρης, 
Γιαννούλης Λαρεντζάκης και  Γιώργος Πρίντεζης. 

Εκτός ημιτελικών η Παίδων 
για μια άμυνα!

Η 
Εθνική Παίδων άγγιξε 
την πρόκριση στα ημιτε-
λικά του Eurobasket u16, 
αλλά ο Σπανιόλο με 2 με-

γάλα καλάθια στο τέλος έδωσε τη 
νίκη (64-63) στους οικοδεσπότες 
Ιταλούς. Η Ελλάδα ξεκίνησε εντυ-
πωσιακά το ματς με σκορ 2-23!
Τα έδωσε όλα η Εθνική Παίδων, 
αλλά λύγισε στο τέλος.
Η Ελλάδα ηττήθηκε με 64-63 από 
την διοργανώτρια Ιταλία και δεν 
μπόρεσε να πάρει την πρόκριση 
για τα ημιτελικά.
Η Εθνική μας έκανε εξαιρετικό 
ξεκίνημα με 2-23, αλλά οι Ιταλοί 
μάζεψαν σιγά σιγά τη διαφορά και 
στο τέλος με πρωταγωνιστή τον 
Σπανιόλο (πέτυχε 2 τεράστια καλά-
θια) πήραν την πρόκριση-.θρίλερ.
Για τους νικητές ο Καζαρίν είχε 
20, ενώ για την ομάδα του Παπα-
δόπουλου ο Οικονομόπουλος 
μέτρησε 18 και ο Μαντζούκας στα-
μάτησε στους 14.
H Eθνική μας ξεκίνησε εντυπω-
σιακά και προηγήθηκε με 0-10 
χάρη στο καλάθι του Τσολακη στο 
3’, αναγκάζοντας τον Φούτσκα να 
καλέσει εσπευσμένα timeout.
Η Ελλάδα συνέχισε να κάνε ότι 
θέλει στο ματς, με την Ιταλία να 
δείχνει ανήμπορη να αντιδράσει. 
Με το τρίποντο του Οικονομόπου-
λου το σύνολο του Παπαδόπουλου 
εκτόξευσε τη διαφορά στο +21( 
2-23). Το μόνο που κατάφεραν οι 
Ιταλοί ήταν να μειώσουν σε 10-25 
(10’) με τον Καζαρίν.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι Ιταλοί 
συνήλθαν, ανέβασαν την απόδοση 
τους, ενώ η Ελλάδα έπαθε black 
out. Aυτό είχε σαν αποτέλεσμα το 
ημίχρονο να κλείσει με σκορ 30-35 
υπέρ της Εθνικής μας. Ο Καζαρίν 
είχε 14 για την Ιταλία, ενώ Οικο-
νομόπουλος μέτρησε 12. Στους 
10 έμεινε ο Μαντζούκας στο ημί-
χρονο.
Ο Καζαρίν συνέχισε να πληγώνει 
την Εθνική μας και μείωσε στον 
πόντο (45-46) στο 29’. Ο Βιρτζίνιο 
με 2/2 βολές έγραψε το 46-47 στο 
τέλος της 3ης περιόδου.
Η Ελλάδα με τον Μερμίγκη έκανε 
το 51-55 στο 34’, όμως ο Γκραβάγκι 

ισοφάρισε.
Ο Σπανιολο έκανε το 62-63, 1λεπτό 
πριν το τέλος σε ένα φοβερό θρί-
λερ. Ο ίδιος παίκτης έβαλε μπρο-
στά την Ιταλία (64-63), 9 δευτε-
ρόλεπτα πριν το τέλος.Ο Οικονο-
μόπουλος πήρε την ευθύνη, αλλά 
δεχθηκε τάπα στην τελευταία 
φάση.
Στοίχισε στην Εθνική μας η αστοχία 
στις βολές (11/21).
Τα δεκάλεπτα: 10-25, 30-35, 
46-47, 64-63

Μαντζούκας: «Να χαρούμε 
το τουρνουά ως το τέλος»
Άγγιξε τη νίκη, αλλά άφησε να της 
ξεφύγει στο τελευταίο πεντάλε-
πτο απέναντι στη Γαλλία η Εθνική 
Παίδων. Ο Λευτέρης Μαντζούκας 
προτιμά όμως να βλέπει τα πράγ-
ματα και από τη θετική πλευρά 
τους, παρά την ήττα.
«Δεν μπήκαν κάποια σουτ, ήμα-
σταν άστοχοι σε καθοριστικά 
σημεία, αλλά γενικά τα πήγαμε 
πολύ καλά. Αυτό που προέχει 
πλέον είναι να δούμε το πρώτο 
χιαστί παιχνίδι που μας περιμέ-
νει. Ξέρουμε πολύ καλά πως κρί-
νει πάντα πολλά σε ένα τουρνουά. 
Πολύ πιθανό να αντιμετωπίσουμε 
τη Λιθουανία, μια ομάδα με την 
οποία ήδη αναμετρηθήκαμε στο 
Μπακού. Όποιος κι αν είναι ο αντί-
παλος, θα προετοιμαστούμε όσο 
γίνεται καλύτερα, θα ακούσουμε 
τι έχει να μας πει ο κόουτς και θα 
παρουσιαστούμε έτοιμοι».
Ο ίδιος τονίζει πως «προσπαθώ να 
κάνω το καλύτερο για την ομάδα 
μου κάθε φορά» για να απαντή-
σει σχετικά με τη μεγάλη δια-
φορά ύψους που υπήρχε με τη 
Γαλλία: «Όλοι κοιτάμε να κάνουμε 
ό,τι μπορούμε. Δεν βλέπουμε 
αν κάποιος είναι πιο ψηλός ή πιο 
κοντός. Κάνουμε ότι καλύτερο και 
ναι, μπορεί να κουράζει περισ-
σότερο να παίξεις άμυνα σε μια 
ομάδα γενικά πιο ψηλή από σένα 
κατά πολύ, αλλά γι’ αυτό παίζουμε 
μπάσκετ. Το αγαπάμε και είμαστε 
εδώ να παίουμε με μυαλό, αλλά 
και ψυχή και καρδιά για σαράντα 
λεπτά».
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Σοβαρεύτηκε και συνεχίζει!
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σελ. 57

«Τούμπα» στο Μπακού 
και πάει ομίλους! σελ. 65


