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Όλοι λένε πως 
θέλουν να ξέρουν 

την αλήθεια...

αλλά...

όταν τους την 
πεις...

γίνεσαι κακός...

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ
GREEK BUSINESS DIRECTORY ΣΤΟ

WWW.GREEKBUSINESSDIRECTORY.CA

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώ-

στριες,

ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ!

Με αυτήν την έκδοση μπαίνουμε στην 

επόμενη χειμερινή περίοδο για την εφη-

μερίδα μας και την ελληνική παροικία του Τορόντο και 

κατ’ επέκταση του ελληνισμού που μας παρακολουθεί 

μέσω του διαδικτύου στα πέρατα της γης και πιστέψτε 

με είναι αρκετές χιλιάδες και τους ευχαριστούμε.

Πολλοί γύρισαν από τις διακοπές τους κι ανταλλάσσουν 

όλοι απόψεις, πως πέρασαν, ακρίβεια, περιποίηση κι 

ότι άλλο μπορεί να συναντήσει κάποιος σε όποιο προ-

ορισμό πάει στις ολιγοήμερες διακοπές του. Εύχομαι να 

γεμίσατε όπως λέμε τις μπαταρίες σας για την επερχό-

μενη καθημερινότητα και όσο για εμάς που μείναμε εδώ 

λόγω κεκτημένης ταχύτητας να συνεχίσουμε τον καθη-

μερινό μας αγώνα. 

Σε αυτό το πρώτο γράμμα θα ήθελα να πω ότι θα προ-

σπαθήσουμε αυτή τη χρονιά να γίνουμε πιο λεπτο-

μερείς στην παροικιακή ζωή γιατί είναι κάτι που μου 

το ζητάτε πάρα πολλοί από εσάς όπου κι αν συναντη-

θούμε. Αλλά… όλοι θέλετε να μαθαίνετε όπως ξανα-

γράψανε την ΑΛΗΘΕΙΑ και όταν φέρνουμε στο φως τις 

αλήθειες ορισμένοι τσαντίζεστε εάν δεν είναι του γού-

στου σας. ΝΑΙ αλλά δεν γίνεται και να τους λιβανίζουμε 

όλους και να βάζουμε τα πάντα κάτω από το χαλάκι 

και… όλα καλά!

Επειδή την καριέρα μου κοντά στα 50 χρόνια την δημι-

ούργησα στην Αμερική κι εδώ βάσει της έγκυρης δημο-

σιογραφίας μου με όλα τα γεγονότα χωρίς φόβο και 

πάθος και ίσως για αυτό κοιτώντας πίσω βλέπω ότι 

είμαι ο πιο παλιός που ΥΠΑΡΧΩ ακόμα σε Αμερική και 

Καναδά.

Τυχαίο; Δεν νομίζω.

Καλό χειμώνα.

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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Μητσοτάκης: Έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα, δεν 
χρειάζεται να κάνουμε κωλοτούμπα

Ε
μείς έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα: δεν χρει-
άζεται να κάνουμε κωλοτούμπα. Είναι πολύ 
ωραίο να λες σε όλους ότι θα εφαρμόσεις το 
πρόγραμμά σου, αυτό για το οποίο σε εξέλε-

ξαν οι πολίτες», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος 
Μητσοτάκης, μιλώντας σε δημοσιογράφους, μετά τη 
συνάντησή του με τη Γερμανίδα καγκελάριο, Άνγκελα 
Μέρκελ. Με αυτόν τον τρόπο, ο κ. Μητσοτάκης θέλη-
σε να απαντήσει στις επικρίσεις που δέχεται για το ζή-
τημα των πρωτογενών πλεονασμάτων, επιμένοντας ότι 
η στάση του για τη μείωσή τους δεν έχει μεταβληθεί.
Ο πρωθυπουργός έχει διευκρινίσει ότι το ζήτημα των 
πλεονασμάτων θα τεθεί με στόχο τη μείωσή τους από 
το 2021, ενώ τόσο για το συγκεκριμένο, όσο και για 
τα άλλα ζητήματα που αφορούν τις υποχρεώσεις της 
χώρας, θα συζητήσει με τους θεσμούς. «Πρόθεσή μας 
είναι να κλείσουμε την 4η αξιολόγηση πολύ σύντομα» 
ανέφερε στους δημοσιογράφους.
Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η κυβέρ-
νηση θα επιδιώξει όσο το δυνατόν περισσότερες 
επενδύσεις στη χώρα. «Δεν περιορίζουμε τους ορί-
ζοντες μας στην Γερμανία και στην Ευρώπη. Στις αρχές 
Νοεμβρίου θα βρεθώ στη Σαγκάη στο πλαίσιο της 
EXPO 2019 - στην οποία η Ελλάδα είναι τιμώμενη 
χώρα - και θα έχω συνάντηση και με τον Πρόεδρο της 
Κίνας», ανέφερε, όταν ρωτήθηκε για το ελληνογερμα-
νικό συνέδριο που θα γίνει το πρώτο τρίμηνο της επό-
μενης χρονιάς, με τη συμμετοχή του ιδίου, της καγκε-
λαρίου Μέρκελ αλλά και επιχειρηματιών από τις δύο 
χώρες.

Τι αναφέρουν κυβερνητικές πηγές για την 
επίσκεψη του πρωθυπουργού
Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η καγκελάριος 
Μέρκελ ήταν απολύτως ενήμερη και συνεχάρη τον 
πρωθυπουργό για την ταχύτητα με την οποία προχώ-
ρησαν οι αλλαγές στη χώρα μέσα στις πρώτες 50 ημέ-
ρες της νέας κυβέρνησης. Συμπεριλαμβανομένων πολ-
λών δύσκολων θεμάτων όπως της αγοράς εργασίας 
(άρση του «φρένου» στις προσλήψεις) και τα άμεσης 
προτεραιότητας βήματα σταθεροποίησης της Δ.Ε.Η. 
Αλλά και σε θέματα με μεγάλη ουσιαστική και συμβο-
λική σημασία, όπως η αποτελεσματική αντιμετώπιση 
των πυρκαγιών και της κατάστασης στο Μάτι.
Ο πρωθυπουργός από την πλευρά του ξεκαθάρισε ότι 
οι μεταρρυθμίσεις και οι αλλαγές που γίνονται από τη 
νέα κυβέρνηση για τη στήριξη της ανάπτυξης και τη 

δημιουργία νέων και καλά αμειβομένων θέσεων εργα-
σίας «είναι αλλαγές που γίνονται από εμάς γιατί αφο-
ρούν πρωτίστως εμάς».
Στη διάρκεια της συνάντησης μεταξύ Μέρκελ και 
Μητσοτάκη συμφωνήθηκε η εκπόνηση ενός «πράσι-
νου επενδυτικού σχεδίου» για τη δεκαετία 2020-2030.
Οι δύο ηγέτες μίλησαν για τη δυνατότητα να υπάρ-
ξει κύμα επενδύσεων στους τομείς των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, της διαχείρισης απορριμμάτων, των 
δράσεων που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και 
της ηλεκτροκίνησης ιδιαίτερα με βάση τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η χώρα μας. Επι-
φορτίστηκαν επίσης οι δύο Υπουργοί Οικονομικών 
να συντονίσουν τα επόμενα βήματα - και τους λοιπούς 
συναρμόδιους Υπουργούς - μέχρι τη διενέργεια του 
μεγάλου Επενδυτικού Forum στις αρχές του επόμε-
νου έτους.
Κατεγράφη επίσης συναντίληψη για τις προτεραιό-
τητες γύρω από το μεταναστευτικό με βάση τις αρχές 
της αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας. Αλληλεγ-
γύης με τον δίκαιο καταμερισμό όσων δικαιούνται 
άσυλο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαΐκής Ένωσης και 
υπευθυνότητας με την φύλαξη των θαλασσίων και 

εν γένει των ευρωπαϊκών συνόρων. Παράλληλα, στο 
πλαίσιο της αρχής της υπευθυνότητας, τονίστηκε η 
ανάγκη καταπολέμησης των κυκλωμάτων διακινητών 
από τους χώρες εισόδου. Ιδίως για την εφαρμογή της 
κοινής δήλωσης ευρωπαϊκής ένωσης Τουρκίας συμ-
φωνήθηκε η Ελλάδα να ενισχύσει τις επιστροφές η δε 
Τουρκία να συγκρατήσει τις ροές ελέγχοντας τα δίκτυα 
των διακινητών.
Εξαιρετικής σπουδαιότητας για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, είναι το γεγονός 
ότι η Γερμανική πλευρά έδειξε να ασπάζεται την σημα-
σία της πρωτοβουλίας RescEU για την οποία μέχρι 
πρόσφατα ήταν ιδιαιτέρως επιφυλακτική.
Όπως και στο Παρίσι έτσι και στο Βερολίνο τέθηκε 
το ζήτημα της Τουρκικής προκλητικότητας στην Ανα-
τολική Μεσόγειο. Και όπως και στο Παρίσι εκφρά-
στηκε απόλυτη αλληλεγγύη και στήριξη στην Κύπρο, 
καθώς είναι κοινή πεποίθηση στις μεγάλες ευρωπαϊ-
κές πρωτεύουσες ότι η Τουρκία προβαίνει σε παράνο-
μες, αντίθετες με το διεθνές δίκαιο ενέργειες.

Μητσοτάκης: Θέλω να αλλάξω το αφήγη-
μα για την Ελλάδα στη Γερμανία
Την αλλαγή του κλίματος στις ελληνογερμανικές σχέ-
σεις σηματοδοτεί η συνάντηση του πρωθυπουργού, 
Κυριάκου Μητσοτάκη με την Γερμανίδα καγκελάριο, 
Άνγκελα Μέρκελ, στο Βερολίνο, όπως φάνηκε και στις 
κοινές τους δηλώσεις. Την πρόοδο στις σχέσεις των 
δύο καιρών παραδέχθηκε και η Άνγκελα Μέρκελ, που 
καλωσόρισε τον κ. Μητσοτάκη με τη νέα του ιδιότητα. 
««Το κλίμα έχει βελτιωθεί και η ώθηση που έχει δοθεί 
στην Ελλάδα είναι σημαντική», σημείωσε.
Στο επίκεντρο της συνάντησης ετέθη η οικονομία, οι 
επενδύσεις, το προσφυγικό και η Τουρκία. Οι δύο 
αρχηγοί προανήγγειλαν πρωτοβουλίες για τη διευκό-
λυνση των πράσινων επενδύσεων. 
 Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα οικονομικά θέματα όπου 
όπως είπε η κυρία Μέρκελ «έχουμε δυνατότητα επεν-
δύσεων στην Ελλάδα, πράγμα που θα εκμεταλλευτούν 
και οι δύο λαοί». Οι δύο ηγέτες προανήγγειλαν συνέ-
δριο για τις επενδύσεις, με αιχμή την πράσινη οικονο-
μία, ενώ η Άνγκελα Μέρκελ ανέφερε ότι θα υπάρξει 
αλλαγή του πλαισίου για την διευκόλυνση των επεν-
δυτών.
Έκπληξη ήταν και το κλείσιμο των δηλώσεων του κ. 
Μητσοτάκη στα γερμανικά, προκαλώντας χαμόγελο 
ικανοποίησης στην κυρία Μέρκελ. 

Ο πρωθυπουργός απάντησε στις 
επικρίσεις που δέχεται για το θέμα 
των πλεονασμάτων, λέγοντας ότι 
θα εφαρμόσει το πρόγραμμά του 
– Τι είπε σε δημοσιογράφους 
μιλώντας για τις επενδύσεις μετά 
τη συνάντησή του με τη Μέρκελ
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Μ
ήνυμα για τα Εξάρχεια έστειλε 
η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, με-
τά την επιχείρηση εκκένωσης 
της Αστυνομίας σε τέσσερα 

κτήρια και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί το Μα-
ξίμου για αστυνομοκρατία.
«Μακριά από επικοινωνιακά πυροτε-
χνήματα για πρόσκαιρες εντυπώσεις, η 
παρουσία μας εδώ είναι επιλογή, είναι 
πολιτική πράξη» τόνισε η Φώφη Γεννη-
ματά.
«Τα Εξάρχεια είναι μια γειτονιά που πρέ-
πει να ζήσει. Είναι τα παιδιά που μεγαλώ-
νουν εδώ. Οι έμποροι και οι μαγαζάτορες 
που δίνουν την δική τους μάχη σε αντίξοες 
συνθήκες. Είναι οι άνθρωποι που επιμέ-

νουν και την κρατάνε ζωντανή. Εμείς, το 
Κίνημα Αλλαγής, μακριά από δράσεις με 
φωτογράφους και κάμερες, δουλεύουμε 
καθημερινά εδώ» πρόσθεσε.
Πριν από τρεις εβδομάδες, από την Ολο-
μέλεια της Βουλής, η Φώφη Γεννηματά 
δήλωσε - ασκώντας κριτική στη ΝΔ - ότι 
στα Εξάρχεια «δεν υπάρχει άσυλο αλλά 
υπάρχει ανομία. Μας ενδιαφέρει η βού-
ληση και η αποφασιστικότητα. Δεν υπάρ-
χει κανένας λόγος από το ένα άκρο που 
ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια να πάμε 
στο άλλο. Εσείς λέτε ότι πρέπει να υπάρ-
χει γενική αστυνόμευση και περιπολίες 
ανεξάρτητα αν υπάρχουν φαινόμενα ανο-
μίας».

Γεννηματά: Τα Εξάρχεια είναι μια 
γειτονιά που πρέπει να ζήσει 

Κομισιόν: «Απογειώθηκε» 
τον Αύγουστο ο δείκτης 
οικονομικού κλίματος στην 
Ελλάδα 

«Εκτινάχθηκε» στις 108,4 μονάδες, 
από 105,3 τον Ιούλιο και 101,0 τον 
Ιούνιο - Η μεγαλύτερη αύξηση 
καταγράφηκε σε λιανεμπόριο, 
υπηρεσίες και καταναλωτική 
εμπιστοσύνη -  ΥΠΟΙΚ: Η καλύτερη 
επίδοση της ελληνικής οικονομίας τα 
τελευταία 12 έτη

Ν
έα μεγάλη βελτίωση κατέγραψε 
ο δείκτης οικονομικού κλίματος 
στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμ-
φωνα με τα α-

ποτελέσματα έρευνας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε 
επιχειρήσεις και κατανα-
λωτές, ενώ ο αντίστοιχος 
δείκτης της ευρωζώνης 
κατέγραψε μικρή βελτίω-
ση και αυτός της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης επιδεινώθη-
κε.
Συγκεκριμένα, ο δείκτης οικονομικού κλί-
ματος (Economic Sentiment Indicator, ESI) 
στην Ελλάδα εκτινάχθηκε στις 108,4 μονά-
δες, από 105,3 τον Ιούλιο και 101,0 τον Ιού-
νιο. Ο ESI της Ευρωζώνης αυξήθηκε στις 
103,1 μονάδες από 102,7 τον Ιούνιο και ο 
ESI της ΕΕ υποχώρησε στις 101,4 μονάδες 
από 102,0, αντίστοιχα.
Στην εκτίναξη του δείκτη της Ελλάδας συνέ-
βαλε η μεγάλη βελτίωση της εμπιστοσύνης 
στο λιανεμπόριο (στις 22,6 μονάδες από 
13,7 τον Ιούλιο), στον τομέα των υπηρεσιών 
(στις 28,8 μονάδες από 22,1) και της κατα-
ναλωτικής εμπιστοσύνης (στις -8,2 μονάδες 
από -20,2 τον Ιούλιο). Η εμπιστοσύνη στη 
βιομηχανία επιδεινώθηκε ελαφρά (στις 0,6 
μονάδες από 1,7), ενώ επιδείνωση σημεί-
ωσε και η εμπιστοσύνη στον κατασκευα-
στικό τομέα (στις -52,3 μονάδες από -48,1).
Η μικρή βελτίωση του ESI της ευρωζώνης 
προέκυψε από τη σημαντικά μεγαλύτερη 
εμπιστοσύνη στη βιομηχανία και το λια-
νικό εμπόριο, ενώ η εμπιστοσύνη επιδεινώ-
θηκε σημαντικά στις υπηρεσίες και τις κατα-
σκευές και, σε μικρότερο βαθμό, μεταξύ των 
καταναλωτών.

Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της 
ευρωζώνης, ο ESI αυξήθηκε πολύ στην 
Ισπανία (+1,9) και λιγότερο στη Γερμανία 
(+0,4), ενώ παρέμεινε σε γενικές γραμμές 
σταθερός στη Γαλλία (+0,1) και την Ολλανδία 
(+0,2) και μειώθηκε μόνο στην Ιταλία (-0,9).
Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
τον δείκτη οικονομικού κλίματος συνιστούν 
την καλύτερη επίδοση της ελληνικής οικονο-
μίας τα τελευταία 12 έτη, σχολίασε σε ανα-
κοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών.
Ανέφερε συγκεκριμένα: «Σύμφωνα με τα 
τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής, ο δείκτης οικονομι-
κού κλίματος για την ελλη-
νική οικονομία παρουσίασε 
περαιτέρω βελτίωση το μήνα 
Αύγουστο. Διαμορφώνεται 
στις 108,4 μονάδες, έναντι 
105,3 μονάδων τον Ιούλιο και 
101 μονάδων τον Ιούνιο. Η επί-
δοση αυτή είναι η καλύτερη 

των τελευταίων 12 ετών. Ο δείκτης παρα-
μένει και τον Αύγουστο, όπως συνέβη και 
τον Ιούλιο, υψηλότερος από το μέσο όρο 
των χωρών της ευρωζώνης. Η εξέλιξη αυτή 
αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που δείχνει την 
πορεία βελτίωσης της ελληνικής οικονομίας 
και την εμπιστοσύνη νοικοκυριών, επιχειρή-
σεων και αγορών στο οικονομικό σχέδιο της 
κυβέρνησης, το οποίο με γρήγορους ρυθ-
μούς ξετυλίγεται».

Στο ιστορικό χαμηλό του 1,6% η α-
πόδοση του δεκαετούς
Ασταμάτητο είναι το ράλι της ελληνικής αγο-
ράς ομολόγων, με τις αποδόσεις να βυθί-
ζονται καθημερινά σε νέα χαμηλά επίπεδα.
Την Πέμπτη, η απόδοση του ελληνικού 
10ετούς υποχωρεί κατά 5,06% και διαμορ-
φώνεται στο ιστορικό χαμηλό του 1,6%.
Η στροφή των επενδυτών στο ασφαλές 
καταφύγιο του κρατικού χρέους, η άρση των 
capital controls και η επίσκεψη Μητσοτάκη 
στο Βερολίνο, όπου αναμένονται συζητή-
σεις για επενδύσεις, ελληνογερμανικές οικο-
νομικές επαφές, μετανάστευση και Τουρ-
κία, ευνοούν το κλίμα για τους ελληνικούς 
τίτλους.
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Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν συμφώνησαν να υπάρξει το 2021 έκθεση με μοναδικά 
εκθέματα από το Λούβρο και άλλα ιδρύματα στο Μουσείο της Ακρόπολης και στο Βυζαντινό Μουσείο 
– Έκθεση χάλκινων ευρημάτων από την Ελλάδα για πρώτη φορά στο Λούβρο

Σ
την Αθήνα θα έρθει το 2021 
η μετόπη από τη νότια όψη 
του Παρθενώνα που βρί-
σκεται στο Λούβρο και θα 

εκτεθεί στη χώρα μας. Ο Γάλλος 
πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν α-
ποδέχθηκε την πρόταση του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, που θεωρεί 
ότι η μετόπη αποτελεί μοναδική 
συμβολή στον εορτασμό των 200 
ετών από την Ελληνική Επανάστα-
ση.
Η μία από τις μετόπες του Παρθε-
νών βρίσκεται στην Αθήνα, άλλη 
μία στο Λούβρο και 15 στο Βρετα-
νικό Μουσείο, μετά τη λεηλασία 
των γλυπτών από τον Έλγιν.
Πλην της μετόπης, το 2021 θα 
υπάρξει έκθεση με μοναδικά εκθέ-
ματα από το Λούβρο και από άλλα 
ιδρύματα στο Μουσείο της Ακρο-
πόλεως και στο Βυζαντινό και Χρι-
στιανικό Μουσείο των Αθηνών, 
ενώ ταυτόχρονα να πραγματοποι-
ηθεί έκθεση χάλκινων ευρημάτων 
από την Ελλάδα για πρώτη φορά 
στο Λούβρο.

Ικανοποιημένη η κυβέρνη-
ση για την επίσκεψη Μη-
τσοτάκη στη Γαλλία
Η κυβέρνηση εμφανίζεται απολύ-
τως ικανοποιημένη για τις επαφές 
στο Παρίσι. Όπως ανέφερε ο πρω-
θυπουργός, μιλώντας σε δημοσιο-
γράφους μετά την συνάντηση, από 
το Παρίσι ξεκίνησε η προσπάθειά 
του να αλλάξει το αφήγημα για την 
Ελλάδα στις ευρωπαϊκές πρωτεύ-
ουσες, αλλά και πέραν του Ατλα-
ντικού.
Την επόμενη Πέμπτη, ο κ. Μητσο-
τάκης θα συναν τηθε ί  με την 
Άνγκελα Μέρκελ, ακολουθεί επί-
σκεψή του στο Άμστερνταμ και το 
τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμ-
βρίου θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη 
για την ετήσια Σύνοδο του ΟΗΕ. 
Παράλληλα, έχουν προχωρήσει 
οι συζητήσεις για συνάντηση στο 
περιθώριο με τον πρόεδρο Τράμπ.

Αποτιμώντας την επίσκεψη, πηγές 
του Μεγάρου Μαξίμου σημειώ-
νουν ότι η επίσκεψη στο Παρίσι 
ήταν η πρώτη Έλληνα πρωθυ-
πουργού μετά την ολοκλήρωση 
της δεκαετούς κρίσης και την από-
φαση του ελληνικού λαού σ τις 
7 Ιουλίου να γυρίσει ορισ τ ικά 
σελίδα. Η συνάντηση στο Μέγαρο 
των Ηλυσίων έγινε σε εξαιρετικό 
κλίμα, και διήρκησε πάνω από 
μιάμιση ώρα. Οι δύο ηγέτες συνο-
μίλησαν στα γαλλικά δίχως διερ-
μηνέα, εξασφαλίζοντας περισσό-
τερο χρόνο και άμεση επικοινω-
νία, για όλα τα κρίσιμα ζητήματα. 
Άλλωστε και η συνέντευξη που 
παραχώρησε ο πρωθυπουργός 
στο France 24 ήταν σε άπταιστα 
γαλλικά.

Ισχυρό μήνυμα στήριξης 
στην Κύπρο από τον Μακρόν
Κατά την συνάντηση συζητήθηκαν 
οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσό-
γειο στην οποία η Ελλάδα απο-
τελεί πυλώνα σταθερότητας και 
ασφάλειας. Ενδεικτικό της ικανο-
ποίησης που υπάρχει στην ελλη-
νική πλευρά είναι ότι ο πρωθυ-
πουργός συνομιλώντας με δημο-
σιογράφους επισήμανε την δημό-
σια δήλωση του κ. Μακρόν, ότι 
Γαλλία και ΕΕ θα εκφράσουν την 
αλληλεγγύη τους προς την Κύπρο 
σχετικά με τις δραστηριότητες της 
Τουρκίας σ την Κυπριακή ΑΟΖ. 
«Δεν θα δείξουμε την παραμι-
κρή αδυναμία στον τομέα αυτόν» 
δήλωσε συγκεκριμένα ο Γάλλος 
Πρόεδρος.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν και για 
την συνεργασία μεταξύ Ελλάδας 
και Γαλλίας στον αμυντικό τομέα 
και σύμφωνα με πληροφορίες 
στους προσεχείς μήνες θα υπάρ-
ξουν ενέργειες στο πεδίο αυτό.

Απόλυτη προτεραιότητα η 
ανάπτυξη
Στο πεδίο της οικονομίας και των 
επενδύσεων ο πρωθυπουργός και 
ο Πρόεδρος της Γαλλίας συμφώ-
νησαν στην έμφαση που πρέπει 
να δοθεί στην ανάπτυξη ως από-
λυτη προτεραιότητα. Ο κ. Μητσο-
τάκης ανέπτυξε την κεντρική πρω-
τοβουλία της κυβέρνησης για τη 
μείωση του φόρου στις επιχειρή-
σεις από το 28% στο 24% το 2020 
-για τα εισοδήματα του 2019- και 
σ τη συνέχεια στο 20% το 2021 
για τα εισοδήματα του 2020 και 
απηύθυνε πρόσκληση στους Γάλ-
λους επιχειρηματίες να επενδύ-
σουν στην Ελλάδα ώστε να βρε-
θούν μπροστά από τις εξελίξεις 
και να ενισχύσουν από την πλευρά 
τους την αναπτυξιακή δυναμική 
που διαμορφώνεται. Το ενδιαφέ-
ρον των Γάλλων επενδυτών είναι 
σημαν τ ικό και καλύπτε ι σε ιρά 
τομέων όπως η ενέργεια, τα δίκτυα 
οι κατασκευές και ο τουρισμός.

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 
Πολιτικής Προστασίας
Ο πρωθυπουργός εξέφρασε στον 
Γάλλο Πρόεδρο τη βούλησή του, 
η Ελλάδα να βρεθεί στην πρώτη 
γραμμή της προσπάθε ιας σ το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ώσ τε ο 
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολι-
τ ικής Προσ τασ ίας (RescEU) να 
αποκτήσει τις μόνιμες, σταθερές 
και αναγκαίες δομές που χρειά-
ζεται, για να συνδράμει σε έκτα-
κτες καταστάσεις όπως οι πυρκα-
γιές. Ο ρόλος του κ. Μακρόν στο 
ζήτημα αυτό είναι κεντρικός και οι 
δύο ηγέτες συμφώνησαν για στενή 
συνεργασία.

Ο Μακρόν θα στείλει τη μετόπη του 
Παρθενώνα από το Λούβρο στην Ελλάδα 

Ο εφοπλιστής 
Αθανάσιος Μαρτίνος 
πολιτικός διοικητής 
του Αγίου Όρους

Π
ολιτικός Διοικητής του Αγ ίου Ό-
ρους, ορίσ τηκε ο πλοιοκτήτης Α-
θανάσιος Μαρτίνος έπειτα από α-
πόφαση που έλαβε ο πρωθυπουρ-

γός Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με το 
orthodoxianewsagency.gr.
Ο Θανάσης Μαρτίνος είναι από τους μεγαλύ-
τερους και παραδοσιακότερους πλοιοκτήτες, 
παγκοσμίως. Η προσφορά του στη ναυτιλία 
είναι σημαντική σε ευθεία αναλογία με το κοι-
νωνικό του έργο. Ο Θανάσης Μαρτίνος είναι 
ο επιχειρηματίας της θάλασσας με σπάνιες 
δημόσιες εμφανίσεις. Αποτελεί συχνά θέμα 
συζήτησης το κοινωνικό του έργο το οποίο 
έχει κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια, συνειδητά, 
μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Μεταξύ άλλων έχει χρηματοδοτήσει τη δημι-
ουργ ία καρδιολογ ικής πτ έρυγας σε τ ρία 
μεγάλα δημόσια νοσοκομεία, καλύπτε ι τα 
έξοδα πετρελαίου όλης τη χρονιάς για τη θέρ-
μανση περισσοτέρων των 10 σχολικών μονά-
δων, καθώς και το κτίσιμο τριών εκκλησιών.
Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι δώρισε 21.000 
ευρώ για την κάλυψη της μισθοδοσίας των δύο 
νοσηλευτριών την Μονάδας Τεχνητού Νεφρού 
στο Νοσοκομείο της Νάξου. Έχει προηγηθεί η 
δωρεά στο ίδιοι νοσοκομείο αξονικού τομο-
γράφου 16 τομών. Οι δωρεές γίνονται μέσω 
της αστική μη κερδοσκοπικής εταιρείας πολιτι-
στικού και κοινωφελούς έργου ΑΙΓΕΑΣ.
Άνθρωποι που τον γνωρίζουν από κοντά επι-
σημαίνουν:
« Ο κος Μαρτίνος δεν εργάζεται μόνο γ ια 
την εταιρεία του, την Eastern Mediterranean 
Mar itime Ltd. που κατέ χε ι σ τόλο από 63 
ποντοπόρα πλοία και στην οποία απασχολεί 
180 σ τελέχη σ τα γραφεία και 2.500 ναυτι-
κούς στα πλοία της. Μοχθεί και δουλεύει εξί-
σου και για τους συνανθρώπους του και για 
το κοινωνικό περιβάλλον που ζει. Αυτό φαί-
νεται καθαρά από το γεγονός ότι πέρα από την 
λαμπρή του πορεία στον εφοπλιστικό χώρο 
έχει συμβάλλει σημαντικά στην άνοδο συνερ-
γατών του που έχουν εξελιχθεί σε αξιόλογους 
εφοπλιστές και πολύ περισσότερο σε κοινω-
νικά έργα όπως:
-σημαντικές χορηγίες σε Υγειονομικά, Εκπαι-
δευτικά και Εκκλησιαστικά Ιδρύματα μέσω της 
Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτι-
στικού και Κοινωφελούς Έργου «ΑΙΓΕΑΣ»
– Στη συνεχή και έντονη συμμετοχή του στο 
κοινωφελές έργο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλι-
στών και πολλά άλλα».
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Π
ριβέ πάρτυ με είσοδο 1.000 ευρώ, 
χρήση ναρκωτικών ουσιών και σε-
ξουαλικά όργια σε βίλες του νησιού 
καταγγέλλουν σε επιστολή τους τα 

μέλη του Σωματείου Καταστηματαρχών Μυ-
κόνου προς τον υπουργό Προστασίας του Πο-
λίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον υπουργό Δικαι-
οσύνης Κώστα Τσιάρα, τον υφυπουργό Φο-
ρολογικής Πολιτικής Απόστολο Βεσυρόπουλο 
και τον υφυπουργό Τουρισμού Μάνο Κόνσο-
λα.
Ενα μεγάλο πάρτυ φοροδιαφυγής που είναι 
σχεδόν αδύνατον να εντοπιστεί ακόμη και από 
τα δεκάδες κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που εδώ και του-
λάχιστον έναν μήνα σαρώνουν το νησί, κυνη-
γώντας τους παραβάτες, κορυφώνεται αυτές 
τις ημέρες στη Μύκονο. Μεμονωμένα άτομα 
ή ομάδες ατόμων, Ελληνες και ξένοι, που γνω-
ρίζουν απέξω την ανθρωπογεωγραφία του 
νησιού, τα πρόσωπα-κλειδιά που έχουν τη 
δυνατότητα με ένα SMS να 
μετακινούν μπουλούκια 
από το ένα μέρος στο άλλο 
κερδίζοντας έτσι χιλιάδες 
ευρώ, διοργανώνουν πριβέ 
βραδιές σε πολυτελέστατες 
επαύλεις και θαλαμηγούς με 
εισιτήριο 1.000 ευρώ και, 
φυσικά, χωρίς να κόβουν 
αποδείξεις.
Στην τιμή περιλαμβάνονται 
σχεδόν όλα: μουσικές από τους καλύτερους 
DJs στον κόσμο, άφθονο αλκοόλ, μυσταγω-
γικές τελετές που καταλήγουν σε σεξουαλικά 
όργια, μέχρι οι πιο πιθανές και απίθανες ναρ-
κωτικές ουσίες που διαφημίζονται στο Διαδί-
κτυο ως «ελιξίρια» και «refreshments». Χιλιά-
δες τουρίστες μετακινούνται με βανάκια κάθε 
βράδυ από τα beach bar και τα bar του νησιού 
σε συγκεκριμένες βίλες μέχρι τα ξημερώματα. 
Ορισμένοι, όντας σε άθλια κατάσταση από την 
κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών, καταλή-
γουν όχι στα δωμάτιά τους, αλλά στο Κέντρο 
Υγείας για τις πρώτες βοήθειες.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το περιεχό-
μενο της επιστολής που έστειλαν τα μέλη του 
Σωματείου Καταστηματαρχών Μυκόνου προς 
όλους τους αρμόδιους υπουργούς της νέας 
κυβέρνησης, καθώς και στις εισαγγελικές και 
αστυνομικές αρχές, κάθε βράδυ στη Μύκονο 
γίνονται τουλάχιστον τρία μεγάλα πάρτυ σε 
βίλες, στις οποίες στήνεται από τους διοργα-
νωτές ένα πραγματικό κέντρο διασκέδασης 
με δυνατή μουσική και ηχεία-πύργους, φωτο-

ρυθμικά, μπαρ με ποτά και μπουκάλια, ακόμα 
και πυροτεχνήματα αξίας πολλών χιλιάδων 
ευρώ. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι 
καταστηματάρχες, οι βίλες φρουρούνται από 
security που έχουν πάρει σαφείς και αυστηρές 
οδηγίες να ελέγχουν την πρόσβαση, ώστε να 
μην μπορεί κανένας τρίτος να εισέλθει στον 
χώρο του πάρτυ χωρίς να έχει πάρει την απα-
ραίτητη πρόσκληση, έχοντας φυσικά προπλη-
ρώσει για την είσοδό του εισιτήριο που ξεκινά 
από τα 1.000 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με 
τις έξτρα παροχές που περιλαμβάνονται στα 
πακέτα, τα οποία πωλούνται διαδικτυακά.
Οι καταστηματάρχες επικαλούνται μαρτυ-
ρίες πελατών τους, οι οποίοι φεύγουν από τα 
μαγαζιά τους και πηγαίνουν να συνεχίσουν 
τη διασκέδασή τους στις εν λόγω βίλες, που 
διαπιστώνουν ότι στα σπίτια γίνεται ανεξέλε-
γκτη χρήση ναρκωτικών ουσιών, την οποία 
ευνοεί η δυνατή μουσική και το αλκοόλ που 
ρέει άφθονο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σύμφωνα πάντα με όσα 
αναφέρουν σ την επι-
στολή τους οι καταστη-
ματάρχες, φέτος, κάποιοι 
από τους διοργανωτές 
των εν λόγω events έφτα-
σαν στο σημείο να δημι-
ουργήσουν και ιστοσε-
λίδα προκειμένου να αλι-
εύσουν πελάτες και να 
εισπράξουν την αμοιβή 

τους που μεταφράζεται σε εκατοντάδες χιλιά-
δες ευρώ, δεδομένου ότι προσελκύουν και 
χιλιάδες τουρίστες που δεν έχουν αντίρρηση 
να πληρώσουν πολλά αρκεί να πάρουν αυτό 
που θέλουν. Ενα ενδεικτικό site είναι το www.
illumina.io/events/illumina-mykonos-2019. Το 
εν λόγω site, με το πρόσχημα ομιλιών και δια-
λογισμού, σύμφωνα με τους καταστηματάρ-
χες, διοργανώνει πριβέ πάρτυ σε διαφορετι-
κές βίλες κάθε ημέρα, ώστε να μην μπορούν 
να εντοπιστούν από τις αρμόδιες αρχές.
Μάλιστα, όπως λένε, οι ενδιαφερόμενοι πελά-
τες ενημερώνονται για την τοποθεσία της 
βίλας όπου γίνεται το πάρτυ λίγες ώρες πριν 
ξεκινήσει. Τους στέλνουν τις συντεταγμένες 
της βίλας μέσω WhatsApp ή Viber ώστε να 
μην μπορούν να τους εντοπίσουν οι ελεγκτι-
κοί μηχανισμοί. Οι τιμές εισόδου ανά άτομο 
ή τραπέζι ξεκινούν από 500-1.000 ευρώ και 
μπορεί να φτάσουν και τα 10.000 ευρώ! Είναι 
αυτονόητο ότι στα εν λόγω πάρτυ δεν εκδίδο-
νται φορολογικές αποδείξεις, ούτε οι εργαζό-
μενοι σε αυτά είναι ασφαλισμένοι.

Μύκονος: Πριβέ πάρτι με sex, drugs 
και €1.000 είσοδο 

Ο γνωστός για τις σχέσεις του με το περιβάλλον Τσίπρα αρθρογράφος βάζει 
στο στόχαστρο τον πρώην υπουργό - Είχε προηγηθεί ανάλογη στοχοποίηση 
του Πάνου Σκουρλέτη

Λακόπουλος: Μετά τον Σκουρλέτη, 
χαρακτηρίζει «έκπτωτο Νο 2» στον 
ΣΥΡΙΖΑ τον Παππά 

Τ
ον πρώην υπουργό Νίκο Παπ-
πά βάζει στο στόχαστρό του 
ο αρθρογράφος Γιώργος Λα-
κόπουλος, χαρακτηρίζον τάς 

τον «έκπτωτο νο 2» σε ένα κόμμα που 
αλλάζει. Ο γνωστός γ ια τ ις σχέσεις 
του με το περιβάλλον Τσίπρα δημο-
σιογράφος αποδομεί «με το γάντι» 
τον Νίκο Παππά λίγες μέρες αφό-
του επεφύλαξε ανάλογη μεταχείριση 
στον γραμματέα του κόμματος Πάνο 
Σκουρλέτη -προφανώς κατά τον αρ-
θρογράφο «έκπτωτο νο 1».
Η σ τοχοποίηση του Νίκου Παππά 
ερμηνεύεται ως εκπορευόμενη από 
το περιβάλλον του προέδρου του 
ΣΥΡΙΖΑ και το κείμενο είναι ιδιαί-
τερα προσεκτικό, σ τη λογική όμως 
του «κρύο - ζεστό». Ενώ γίνεται ανα-
φορά σε όλες τις υποθέσεις που ο κ. 
Παππάς βρέθηκε στο επίκεντρο επι-
κριτικά, παράλληλα ο αρθρογράφος 
σπεύδει να τον επαινέσει π.χ. γ ια 
«τον ευρωπαϊκό του προσανατολι-
σμό». 
Στο δια ταύτα του άρθρου πάντως, 
π ο υ  δ η μ ο σ ι ε ύ ε τ α ι  σ τ ο ν  ι σ τ ό -
τοπο του Γιώργου Λακόπουλου 
anoixtoparathyro.gr, διαφαίνον ται 

οι διαθέσεις της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ 
απέναντι στον «έκπτωτο ν.2». Γράφει 
χαρακτηριστικά:
Μπορεί αυτή η «έκπτωση» να τον 
αδικεί. Αλλά οι νόμοι της πολιτικής 
είναι αμείλικτοι. Οι ίδιοι νόμοι ορί-
ζουν πλέον και το σημερινό στάτους 
του σ τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε άλλες συνθή-
κες ο Παππάς θα ήταν ο κινητήριος 
μοχλός της με τασχηματ ισμού του 
ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα είναι απλώς ένα στέλε-
χος σε υπερκινητικότητα.
Δεν βαρύνεται με κάτι χειροπιαστό, 
δεν έχει εμπλοκή με τη Δικαιοσύνη, 
διατηρεί το προφίλ του ικανού και 
δραστήριου, είναι «σκιώδης υπουρ-
γός». Αλλά δεν είναι όπως παλιά.
Όταν έπρεπε να προστατεύσει τον 
εαυτό του δεν το έκανε, με την απο-
φασ ισ τ ικότητα που θα περίμε νε 
κανείς από κάποιον του οποίου η τύχη 
έχει συνδεθεί με τον αρχηγό του.
Αναπόφευκτα τώρα που το κόμμα 
πάει να αλλάξει, αυτός πρέπει να επι-
βιώσει σε σχετική απόσταση από τον 
Τσίπρα και με βαριά πλήγματα στην 
εικόνα του. Και πάντως χωρίς το ρόλο 
στον οποίο μάλλον δεν υπήρχε καλύ-
τερος.
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Πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ ο 
19χρονος

Δ
ιπλή και.. σπάνια η χαρά για την 
οικογένεια Κυρμιτσή στη Λάρι-
σα. Ο γιος Δημήτρης και η μητέρα 
Φωτεινή κατάφεραν από κοινού 

να δώσουν τη μάχη των πανελλαδικών εξε-
τάσεων και να την κερδίσουν πανηγυρικά!
Η 43χρονη μητέρα εισήχθη πρώτη στην 
Οδοντιατρική Αθηνών, ενώ 
αυτή τη στιγμή βρίσκεται 
στο τρίτο έτος της Φυσικο-
θεραπείας, ενώ ο 19χρονος 
Δημήτρης που αγωνίζονταν 
για πολλά χρόνια στα τμή-
ματα υποδομής της ΑΕΛ, 
πέτυχε την εισαγωγή του επί-
σης στο τμήμα Φυσικοθερα-
πείας!
«Είμαι πραγματικά χαρούμενος και συνάμα 
συγκινημένος.. Η μάνα μου, μου έδωσε ένα 
κίνητρο να καταλάβω πως τίποτα στη ζωή 
δεν είναι δύσκολο και ποτέ δεν είναι αργά 

και ότι μέσα από τις δυσκολίες βγαίνουμε 
πιο δυνατοί..την θεωρώ παράδειγμα προς 
μίμηση και χαίρομαι γι’ αυτή…» δήλωσε 
στο onlarissa.gr ο Δημήτρης.
Σε πελάγη ευτυχίας και η μητέρα του που 
σημείωσε μεταξύ άλλων στο onlarissa.gr 
πως «είμαι χαρούμενη, ο γιος μου εκπλη-
ρώνει το όνειρο του και εισάγεται στην 
σχολή της πρώτης επιλογής του (φυσικοθε-
ραπεία). Μετά από μια δύσκολη χρονιά με 

2 χειρουργεία κατάφερε να 
ανταπεξέλθει επιτυχώς στις 
αυξημένες απαιτήσεις των 
πανελληνίων εξετάσεων..
Όσο για μένα το όνειρο της 
ιατρικής ήταν το ανεκπλή-
ρωτο όνειρο!! Προσπάθησα 
πολύ, διάβασα (χωρίς φρο-
ντιστήρια) αλλά προπάντων 

το πίστεψα πολύ..!! Tο γοργό έχει την χάρη 
του αλλά από το ποτέ το προτιμότερο είναι 
το αργά.. Κανείς δεν πρέπει να αφήνει τα 
όνειρα του ανεκπλήρωτα και να προσπαθεί 
και να μάχεται για να τ αποκτήσει!»

Στο Πανεπιστήμιο μαζί μάνα 
και γιος στη Λάρισα! 

επικαιρότητα

Τσίπρας: Εξι βήματα για τον 
μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ

Τ
α έξι άμεσα βήματα για το χρονοδι-
άγραμμα πρωτοβουλιών προκει-
μένου ο ΣΥΡΙΖΑ να εκμεταλλευθεί 
το μομέντουμ και το μεγάλο ενδι-

αφέρον του κόσμου που τον στήριξε στις 
εθνικές εκλογές, υπογράμμισε κατά την ει-
σήγησή του στην συνεδρίαση της Πολιτι-
κής Γραμματείας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, 
Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας πως «δεν επι-
θυμούμε απλά την ευρύτερη συσπείρωση 
δυνάμεων γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά την 
οικοδόμηση του νέου ΣΥΡΙΖΑ και τη διεύ-
ρυνση της απήχησής του στη κοινωνία και 
σε όλο το εύρος της προοδευτικής και δη-
μοκρατικής παράταξης».
Σύμφωνα με κομματικές πηγές, τα έξι 
βήματα για τον μετασχηματισμό του κόμ-
ματος είναι:
1. Η δημιουργία Ενιαίου κέντρου με την 
Προοδευτική Συμμαχία, που σημαίνει 
άμεση συγκρότηση ενιαίας Κεντρικής 
Οργανωτικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης 
( ΚΟΕΑ), με την προσθήκη των στελεχών 
της Προοδευτικής Συμμαχίας και άλλων 
προσωπικοτήτων στην Κεντρική Επιτροπή.
2. Η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας 
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της 
οργανωτικής λειτουργίας του Κόμματος ( 
eSYRIZA)
3. Η Πολιτική Διακήρυξη για το νέο ξεκί-
νημα μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη.
4. Η έναρξη καμπάνιας εγγραφών με τη 
δημιουργία και της ψηφιακής πλατφόρμας 
από 1η Οκτωβρίου. Εγγραφές σε κεντρικά 
σημεία / περίπτερα ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την 
Ελλάδα αλλά και στο διαδίκτυο.
5. Οι ανοιχτές συνελεύσεις μελών για την 
εγγραφή νέων μελών και για την εκλογή 
νέων Συντονιστικών Νομαρχιακών Επι-
τροπών σε όλες τις μεγάλες πόλεις.
6. Η ανασυγκρότηση της Νεολαίας του 
ΣΥΡΙΖΑ, με κεντρικό ρόλο στην έναρξη της 
καμπάνιας στο Φεστιβάλ της Νεολαίας στις 
27 Σεπτεμβρίου.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, κατά 
την παρέμβασή του στην Πολιτική Γραμ-
ματεία, ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι 
«είναι θετικό πως υπάρχει πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον του κόσμου που μας στήριξε 
στις εθνικές εκλογές για να ενταχθούν 
στον ΣΥΡΙΖΑ» υπογραμμίζοντας ωστόσο, 
ότι «το επικοινωνιακό περιβάλλον είναι 
εξαιρετικά εχθρικό και οι αντίπαλοί μας θα 
κάνουν ότι μπορούν για να μας απομονώ-
σουν, να διαστρεβλώσουν τις θέσεις μας, 

να μας αποκόψουν από τα στρώματα που 
μας στηρίζουν».
Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρουν πηγές της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπογράμ-
μισε, πως «ο μόνος τρόπος να αντέξουμε 
σε αυτές τις συνθήκες είναι ο δύσκολος 
δρόμος, δηλαδή να χτίσουμε δομές ενη-
μέρωσης και κινητοποίησης των πολιτών 
και των μελών του ΣΥΡΙΖΑ από τη βάση. 
Και για αυτό το λόγο η ανασυγκρότηση 
του ΣΥΡΙΖΑ θέλει πολλή δουλειά και κόπο 
και είναι κομβικής σημασίας».
Χαρακτήρισε την ανάγκη ψηφιακού μετα-
σχηματισμού του κόμματος ως μονό-
δρομο, τονίζοντας πως: «Η συζήτηση για 
το κόμμα είναι πολύπλοκη και σύνθετη. 
Δεν είναι μόνο το ιδεολογικό σκέλος αλλά 
και το μοντέλο οργάνωσης είναι πολύ κρί-
σιμο. Το κόμμα και η κομματική δομή και 
οργάνωση στην εποχή της 4ης βιομηχανι-
κής επανάστασης είναι ένα κρίσιμο θέμα 
που πρέπει να μας απασχολήσει σε βάθος. 
Οι νέες τεχνολογίες έχουν δημιουργήσει 
ένα νέο πλαίσιο καθημερινότητας για όλους 
μας, που το βασικό της χαρακτηριστικό 
είναι η μεγάλη ταχύτητα διάδοσης της πλη-
ροφορίας» είπε ο Αλ. Τσίπρας, τονίζοντας 
ότι η συζήτηση για τον μετασχηματισμό 
της δομής και την αναβάθμιση της πολιτι-
κής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να 
αγνοήσει αυτή τη νέα πραγματικότητα.
«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μονό-
δρομος. Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι 
ο eΣΥΡΙΖΑ. Ένα κόμμα που θα οργανώ-
νει και θα κινητοποιεί αποτελεσματικά τα 
μέλη του αλλά και θα παράγει δράση και 
πολιτική, θα δίνει περιεχόμενο και αντι-
κείμενο καθημερινής δουλειάς, θα ενι-
σχύει το νόημα της συμμετοχής αλλά ταυ-
τόχρονα θα βαθαίνει και τη δημοκρατία» 
σημείωσε.
Παράλληλα, επεσήμανε, αναφέρουν 
πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, πως «αυτός ο δρόμος 
όμως είναι ο δύσκολος γιατί θέλει πολλή 
δουλειά, ανάληψη ρίσκου και ομοθυμία. 
Σε αυτό το πλαίσιο είναι μεγάλη πολυτέ-
λεια να γυρίσουμε σε μια άχαρη και αδι-
έξοδη εσωστρέφεια και σε σκιαμαχίες 
μεταξύ μας».
Τόνισε δε, ότι «οι επιθέσεις στον γραμμα-
τέα και σε στελέχη μας δεν πρέπει να αντι-
μετωπιστούν αμυντικά, ανοίγοντας έναν 
νέο κύκλο εσωστρέφειας, αλλά συλλογικά 
προωθητικά, με ενότητα και σαφήνεια 
γραμμής και αποφάσεων».

Ελληνικό: Ξεμπλοκάρει ο διαγωνισμός 
για το καζίνο

Δ
ημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης οι δύο Κοινές 
Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) με 
τις οποίες καθορίζονται ειδικά 

θέματα για την έκδοση εγγυητικής επιστο-
λής σχετικά με τον διαγωνισμό άδειας λει-
τουργίας καζίνο στο Ελληνικό αλλά και για 
τους περιβαλλοντικούς όρους που αφο-
ρούν στο Μητροπολιτικό Πάρκο Πράσινου 
και Αναψυχής του Ελληνικού.
Αναλυτικά «για την έκδοση εγγυητικής επι-
στολής καλής εκτέλεσης των όρων άδειας 
λειτουργίας Επιχειρήσεων καζίνο (ΕΚΑΖ) 
των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 359 του ν. 4512/2018 (Α 
5), που χορηγούνται συμφώνα με τη διαδι-
κασία του άρθρου 361 του ίδιου νόμου» 
αναφέρονται τα εξής:
Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ 
ο παραχωρησιούχος προσκομίζει εγγυη-
τική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων 
της άδειας, η όποια εκδίδεται από χρημα-
τοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στα 
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου η στα 

κράτη-μέρη της Διεθνούς Συμφωνίας για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΕ). Με τη δια-
κήρυξη του διαγωνισμού για τη σύναψη 
Σύμβασης Παραχώρησης άδειας λειτουρ-
γίας ΕΚΑΖ μπορεί να τίθεται το ελάχιστο 
αποδεκτό επίπεδο πιστοληπτικής ικανότη-
τας των ανωτέρω πιστωτικών ιδρυμάτων, 
συμφώνα με τα διεθνώς αποδεκτά πρό-
τυπα αξιολόγησης.
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης τέλει σε σχέση με το τίμημα της 
οικείας άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ και καθο-
ρίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής 
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), 
η όποια εκδίδεται μετά τη διακήρυξη του 
διαγωνισμού και πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
παραδίδεται από τον παραχωρησιούχο 
κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμ-
βασης παραχώρησης και παραμένει διαρ-
κώς σε ισχύ και μέχρι τη συμπλήρωση ενός 
έτους από τη λήξη της άδειας λειτουργίας.
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εδώ Κύπρος

Ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Ανα-
στασιάδης, προβλέπει στη συνάντηση 
της Κυριακής με την απεσταλμένη του 
ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Τζέιν Χολ 

Λουτ, διότι πιστεύει ότι εάν υπάρξει θετική προ-
σέγγιση και από την τουρκική πλευρά μπορούμε 
να συμφωνήσουμε τους όρους αναφοράς, δήλω-
σε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προ-
δρόμου.
Παράλληλα,  απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιο-
γράφων στο Προεδρικό Μέγαρο και για την επί-
σκεψη του “υπεξ” στα κατεχόμενα, Κουντέτ Οζερ-
σάι, στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου με 
τη συνοδεία Τ/κ δημοσιογράφων, ο Εκπρόσωπος 
μίλησε για παραβίαση των συγκλίσεων που υπήρ-
ξαν, ενώ έθεσε το ερώτημα ποιός αποφασίζει στα 
κατεχόμενα δεδομένου ότι ο Τ/κ ηγέτης είχε τοπο-
θετηθεί επικριτικά στις κινήσεις που γίνονται στα 
κατεχόμενα για τα Βαρώσια.
«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσβλέπει λοιπόν 
θετικά στη συνάντηση με τη κ. Λουτ, περιμένοντας 
να δούμε την ανταπόκριση και από την τουρκική 
πλευρά, τόσο την τ /κ όσο βεβαίως και ταυτόχρονα 
και από την ίδια την Τουρκία», ανέφερε στις δηλώ-

σεις του κ Προδρόμου.
Υπενθύμισε πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
«εδώ και δύο χρόνια επιδιώκει την επανέναρξη 
των διαπραγματεύσεων. Όπως είχε φανεί στο Κραν 
Μοντανά, θα μπορούσε να γίνει ουσιαστική συζή-
τηση και για την ασφάλεια της Κύπρου”, σημείωσε, 
προσθέτοντας πως ο διορισμός της κ. Λουτ από τον 
κ. Γκουτέρες ήταν η θετική εξέλιξη και η απόδειξη 
ότι ο ΓΓ έχει ενδιαφέρον και είναι διατεθειμένος να 
συμβάλει σε λύση του Κυπριακού, ενώ ταυτόχρονα 
αποδείκνυε ότι χρειάζεται η καλή προετοιμασία. 
Είναι κάτι που το ζητά ο κ. Γκουτέρες πρώτα απ’ όλα 
και δεν ήταν προσκόμμματα που έθετε ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης, όπως ήθελαν κάποιοι εδώ να λένε».
«Προσβλέπει ο Πρόεδρος στη συνάντηση που 
έχει οριστεί τώρα με την κ. Λουτ γιατί πιστεύουμε 
ότι εάν υπάρξει η θετική προσέγγιση και από την 
τουρκική πλευρά συνολικά μπορούμε να συμφω-
νήσουμε τους όρους αναφοράς που περιμένει ο 
ΓΓ και να αρχίσουν ξανά οι διαπραγματεύσεις από 
εκεί που είχαν φτάσει σε προχωρημένο σημείο αξι-
οποιώντας συγκλίσεις, αξιοποιώντας τα ζητήματα 
τα οποία έθεσε ο ίδιος ο κ. Γκουτέρες στον Κραν 
Μοντανά», ανέφερε.

Εκπρόσωπος: Ο Πρόεδρος 
προσβλέπει στη συνάντηση με την 
Λουτ

Λάρνακα: 34χρονη απεβίωσε σε τελετή 
εξαγνισμού – Υπό κράτηση η 50χρονη 
που της πρόσφερε ρόφημα με ναρκωτικά 

Τ
ο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, που 
συνεδρίασε σε ιδιωτική κλινική στη Λε-
μεσό, εξέδωσε διάταγμα κράτησης έξι 
ημερών εναντίον 50χρονης από τη Ρω-

σία η οποία διαμένει στη Λεμεσό, για διευκό-
λυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά 
με διερευνώμενη υπόθεση πρόκλησης θανά-
του λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυ-
νης πράξης.
Σύμφωνα με την Ασ τυνομία, την Τρίτη 27 
Αυγούστου μεταφέρθηκε αναίσθητη στο Γενικό 
Νοσοκομείο Λάρνακας, γυναίκα ηλικίας 34 
ετών από τη Λετονία και ο επί καθήκοντι ιατρός 
διαπίστωσε τον θάνατό της.
Χθες διενεργήθηκε νεκροτομή επί της σορού 
της 34χρονης και παραλήφθηκαν διάφορα τεκ-
μήρια για να αποσταλούν για τοξικολογικές και 
ιστοπαθολογικές εξετάσεις, με στόχο να διαπι-
στωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, προ-
έκυψε μαρτυρία, ότι η 34χρονη βρισκόταν με 
άλλα πρόσωπα στο σπίτι της 50χρονης στη 
περιοχή Βεργίνας και συμμετείχε «σε τελετή 
εξαγνισμού πνεύματος».
Ακόμα προέκυψε μαρτυρία ότι σε όσους συμμε-
τείχαν στη συνάντηση προσφέρθηκε ρόφημα, 
το οποίο πιθανόν να περιείχε ναρκωτική ουσία 
που περιλαμβάνεται στα ελεγχόμενα φάρμακα 
τάξεως Α’.
Η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης της 
υπόθεσης, προχώρησε χθες δυνάμει  δικαστι-
κού εντάλματος στη σύλληψη μιας γυναίκας 
ηλικίας 50 ετών για αυτόφωρα αδικήματα που 
αφορούν πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης, 
απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης.
Λόγω προβλημάτων υγείας, η γυναίκα διακο-
μίσθηκε σε ιδιωτική κλινική στη Λεμεσό όπου 
κρατήθηκε για νοσηλεία.

Για σταδιακό άνοιγμα 
των Βαρωσίων μίλησε ο 
Οζερσάι 

Σ
ταδιακά προβλέπεται να προχωρήσουν στο άνοιγμα της περίκλει-
στης πόλης της Αμμοχώστου, δήλωσε ο Κουντρέτ Οζερσάι λέγο-
ντας ότι θα ακολουθήσουν μια πολιτική που θα διαφυλάττει τα δι-
καιώματα των ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας, παλιών ιδιοκτητών 

και βακούφικων.
Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο «αναπληρωτής πρωθυπουργός» 
και «υπέξ» προέβη σε ενημέρωση της ομάδας των Τ/κ και Τούρκων δημο-
σιογράφων που συμμετείχαν στην σημερινή οργανωμένη επίσκεψη στα 
Βαρώσια. «Αυτό είναι μια αρχή», δήλωσε ο κ. Οζερσάι λέγοντας ότι την 
επόμενη περίοδο θα συνεχίσουν τις εργασίες καταγραφής και θα δημιουρ-
γήσουν την δυνατότητα σε διαφορετικούς παράγοντες διεθνώς αλλά και 
στην ε/κ πλευρά «να αναγνώσουν σωστά το τί γίνεται». Μέσω εσάς, όλοι 
θα δουν το τί συμβαίνει στα κλειστά Βαρώσια, ο καθένας θα κάνει το δικό 
του σχόλιο και θα πάρει τις δικές του αποφάσεις.
Μετά το 1974, συνέχισε, τα Βαρώσια έμειναν κλειστά για πολιτικούς 
λόγους υπό τις τότε συνθήκες, αλλά σήμερα η «κυβέρνηση» δεν θεωρεί ότι 
είναι λογικό και σώφρων η περιοχή να παραμένει στρατιωτική. «Η πολιτική 
που θα ακολουθήσουμε το επόμενο διάστημα θα είναι κατά πάσα πιθα-
νότητα η μετατροπή της περιοχής σταδιακά σε μια πολιτική περιοχή (μη 
στρατιωτική). Από αυτό που είδατε και μόνοι σας σήμερα, υπάρχει ανάγκη 
σήμερα, τον 21ο αιώνα, αυτή η περιοχή να παραμένει κλειστή, να την υπε-
ρασπίζεται ο στρατός; Αυτό πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι σκεπτόμενοι 
λογικά και νούσιμα. Γι αυτό και οι αποφάσεις που θα λάβουμε το επόμενο 
διάστημα, θα λαμβάνουν όλα αυτά υπόψη».
Η καταγραφή τους, εξήγησε, δεν αφορά μόνο την ακίνητη περιουσία στην 
περίκλειστη πόλη αλλά και την κινητή, λέγοντας ότι παλιά έργα θα μπορού-
σαν να χαρακτηρισθούν ως μουσειακά και βρίσκονται σε ένα κτίριο, έχουν 
καταγραφεί και βρίσκονται υπό φύλαξη, έχουν σφραγιστεί.
Υπάρχουν, συνέχισε, παλιά έργα και αντικείμενα τα οποία δεν έχουν ακόμη 
καταγραφεί, αλλά βρίσκονται κι εκείνα υπό προστασία. Υπάρχουν, πρό-
σθεσε, και εκκλησιαστικές εικόνες και αντικείμενα τα οποία έχουν κατα-
γραφεί και βρίσκονται στο μουσείο – όπως είπε – του Αποστόλου Βαρνάβα 
και στην αποθήκη που υπάρχει εκεί. «Πρόκειται για σημαντικά κομμάτια 
της πολιτιστικής κληρονομιάς και η καταγραφή σε σχέση με αυτά έχουν 
σχεδόν ολοκληρωθεί».
Μιλώντας για κινητή περιουσία, ο Κουντρέτ Οζερσάι αναφέρθηκε σε ποσά 
που είχαν βρεθεί σε ταμεία τα οποία μετέφεραν και φυλάγονται σε ειδικό 
μέρος με κάμερα και φύλακα, αλλά και άλλα, όπως τα θησαυροφυλάκια 
των τραπεζών, που δεν μπορούσαν να μεταφερθούν και βρίσκονται κι 
εκείνα – όπως είπε – υπό προστασία.
Για τα ακίνητα, ο κ. Οζερσάι, είπε ότι κάνουν καταγραφή και ταξινόμηση για 
τουριστικά, εμπορικά και ακίνητα για διαμονή, όπως και για τα υλικά από 
τα οποία έχουν οικοδομηθεί αλλά και τους ορόφους που έχουν. Για τα κτί-
ρια αυτά πρόσθεσε, θα γίνει μια εργασία αξιολόγησης σε συνεργασία με το 
επιμελητήριο τ/κ αρχιτεκτόνων και μηχανικών.
Ερωτηθείς για την επίσκεψη ξένων δημοσιογράφων στην περίκλειστη 
πόλη, ο Κουντρέτ Οζερσάι είπε ότι με την άδεια του στρατού έχουν επισκε-
φθεί σήμερα περιοχή που χαρακτηρίζεται απαγορευμένη ζώνη πρώτου 
βαθμού και πρόσθεσε ότι εργάζονται προς την κατεύθυνση να διοργανω-
θεί μια επίσκεψη και από εκπροσώπους του ξένου Τύπου. «Δίνουμε σημα-
σία στο να έχουν σωστή πληροφόρηση για εδώ οι παλιοί ιδιοκτήτες που 
τους αποδεχόμαστε ως συνεταίρους μας».
Ο «υπέξ» ανέφερε ότι τα Βαρώσια έχουν το καθεστώς μια στρατιωτικής 
περιοχής εντός των εδαφών της «τδβκ», όπως αποκάλεσε το ψευδοκράτους 
και θα προβούν, ανέφερε, σε βήματα που να θα είναι πιο κοντά στο διε-
θνές δίκαιο, χωρίς να χάνουν την ιδιότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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Σύντομα θα θεσπιστεί εθνι-
κός κατώτατος μισθός στην 
Κύπρο ανέφερε η Υπουργός 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλια-
νίδου, σε δηλώσεις της μετά την 
συνεδρία του Υπουργικού Συμ-
βουλίου, λέγοντας ότι η πρόταση 
που υπέβαλε για την ανανέωση της 
συλλογικής σύμβασης στην ξενο-
δοχειακή βιομηχανία είναι ισορ-
ροπημένη.
Ερωτηθείσα για τις διαπραγματεύ-
σεις για το θέμα της ανανέωσης της 
συλλογικής σύμβασης στον τομέα 
της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, 
η κ. Αιμιλιανίδου είπε ότι είναι 
σημαντικό πως έπειτα από μια 
δύσκολη διαπραγμάτευση υπάρ-
χει μια κατ’ αρχήν συμφωνία, διότι 
πρέπει να περάσει από τις Γενικές 
Συνελεύσεις τόσο της εργοδοτικής 
πλευράς όσο και των εργαζομένων 
– όπως εξήγησε – η μεσολαβητική 
πρόταση που έχει η ίδια υποβάλει.
«Είναι μια ισορροπημένη πρόταση 
που αφενός διασφαλίζει δικαιώ-
ματα των εργαζομένων και αφετέ-
ρου διατηρεί την ανταγωνιστικό-
τητα της τουριστικής βιομηχανίας. 
Θεωρώ ότι η κατ’ αρχήν συμφω-
νία είναι επωφελής για τα μέρη. 
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους 
εμπλεκόμενους, διότι πραγματικά 
με καλή θέληση έχουμε φτάσει σε 
αυτό το αποτέλεσμα», σημείωσε.
Η Υπουργός ανέφερε επίσης ότι 
με βάση την πρόταση και την κατ’ 
αρχήν συμφωνία, για κάποιες 
επαγγελματικές κατηγορίες των 
ξενοδοχοϋπαλλήλων θα εκδοθεί 
διάταγμα με το οποίο θα καθορί-
ζεται κατώτατος μισθός.
Σε ερώτηση τι προνοεί η κατ’ 
αρχήν συμφωνία, απάντησε ότι 
«τα σημαντικά θέματα ήταν η 
θεσμοθέτηση κατώτατου μισθού 
για κάποιες κατηγορίες υπαλλή-
λων στην ξενοδοχειακή βιομη-
χανία, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
αυτοί οι εργαζόμενοι θα έχουν 
έναν αξιοπρεπή μισθό. Υπήρξε 
αίτημα των εργαζομένων για επα-
ναφορά κάποιων δικαιωμάτων 
που είχαν παραχωρήσει το 2013 
και αυτά εν μέρει έχουν επαναφερ-
θεί». 

Υπ. Εργασίας: 
Σύντομα θα 
θεσπιστεί 
κατώτατος εθνικός 
μισθός

Ο συντονισμός της 
παρουσίας πλοίων του 
πολεμικού ναυτικού 
κρατών μελών σε περιοχές 
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για την ΕΕ, συζητήθηκε 
κατά την Άτυπη Σύνοδο 
των Υπουργών Άμυνας, 
στο Ελσίνκι, με τον Σάββα 
Αγγελίδη να ζητά να 
συμπεριληφθεί σε αυτές 
και η Ανατολική Μεσόγειος, 
λόγω της ανάπτυξης των 
ενεργειακών κοιτασμάτων, 
αλλά και των έκνομων 
τουρκικών ενεργειών.

Ο 
Υπουργός Άμυνας Σάβ-
βας Αγγελίδης, συμμε-
τείχε στις εργασίες της 
άτυπης συνάντησης 

που διοργάνωσε η Φινλανδική 
Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, 
στις 28 και 29 Αυγούστου, για τα 
θέματα Κοινής Πολιτικής Άμυνας 
και Ασφάλειας της ΕΕ.
Όπως δήλωσε ο κ. Αγγελίδης στο 
ΚΥΠΕ, η συζήτηση για τον συντο-
νισμό του ναυτικού της ΕΕ βρί-
σκεται σε προκαταρκτικό στάδιο 
και αποσκοπεί στην προαγωγή 
της ασφάλειας και της σταθερό-
τητας συγκεκριμένων περιοχών 
της Ένωσης. Η προεργασία για το 
θέμα έχει ήδη ξεκινήσει σε επί-
πεδο Επιτροπών του Συμβουλίου, 
είπε.
Κατά την παρέμβασή του στην 
Άτυπη Σύνοδο, ο κ. Αγγελίδης 
ζήτησε να τεθούν συγκεκριμένα 
κριτήρια για τα σημεία που θα 
μπορούν να χαρακτηριστούν ως 
«περιοχές ενδιαφέροντος» και 
στα οποία θα δικαιολογείται η 
παρουσία πολεμικού ναυτικού 
της ΕΕ.
Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι επι-
χειρηματολόγησε για τη συμπερί-
ληψη της περιοχής της Ανατολικής 

Μεσογείου, κάνοντας αναφορές 
στην αποκλειστική οικονομική 
ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και στην ανάπτυξη των κοιτασμά-
των φυσικού αερίου.
Εξήγησε ότι ο στόχος της ανάπτυ-
ξης των κοιτασμάτων αυτών είναι 
να δημιουργηθεί μια εναλλα-
κτική πηγή προς την Ευρώπη. Ως 
εκ τούτου, συμπλήρωσε, επηρε-
άζεται άμεσα η Ένωση και η περι-
οχή μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
«περιοχή ενδιαφέροντος».
Ο Υπουργός έθεσε παράλληλα τη 
διάσταση των τουρκικών ενερ-
γειών στην ΑΟΖ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, ενημερώνοντας 
ταυτόχρονα τους ομολόγους του 
για τις παράνομες ενέργειες της 
Άγκυρας.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στα 
ζητήματα πειρα-
τείας και τρομο-
κρατίας, καθώς και 
σε θέματα μετανά-
στευσης που ταλα-
νίζουν την περι-
οχή. Αυτά τα κριτή-
ρια είναι ικανά για 
να δικαιολογήσουν 
τον χαρακτηρισμό της Ανατολικής 
Μεσογείου ως «περιοχή ενδια-
φέροντος» της ΕΕ για παρουσία 
πολεμικού ναυτικού, είπε.
Ο κ. Αγγελίδης είπε ότι υπήρξε 
θετική ανταπόκριση στις εισηγή-
σεις αυτές, τόσο από την Ελλάδα, 
όσο και από άλλα κράτη μέλη, 
ενώ και η Γαλλία έθεσε το θέμα της 
Ανατολικής Μεσογείου.
«Χρειάζεται να γίνει αξιολόγηση 
της όλης ιδέας και να τύχει επεξερ-
γασίας από τις αρμόδιες Επιτρο-
πές» είπε ο Υπουργός, προσθέτο-
ντας ότι η συζήτηση του θέματος 
στο Άτυπο Συμβούλιο αποσκο-
πεί στο να δοθεί πολιτική ώθηση 
στην όλη ιδέα.
Οι Υπουργοί Άμυνας συζήτησαν 
επίσης το θέμα της ενεργοποίησης 

της ρήτρας αλληλεγγύης.
«Καταλήξαμε ότι πρέπει να εντα-
τικοποιηθούν οι ενέργειες για την 
εξεύρεση τρόπου άμεσης εφαρ-
μογής του άρθρου 42 παράγρα-
φος 7 για τη ρήτρα αλληλεγγύης 
στις περιπτώσεις που κάποιο κρά-
τος μέλος χρειάζεται τη συνδρομή 
άλλων κρατών», είπε.
Το θέμα συζητείται με πρωτοβου-
λία της Γαλλίας από το 2015, μετά 
την εκδήλωση των τρομοκρατι-
κών χτυπημάτων στο Παρίσι και 
σύμφωνα με τον κ. Αγγελίδης, 
θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη 
ερμηνεία των προνοιών, ώστε να 
μπορούν να εφαρμόζονται στην 
πράξη.
Ακόμη, ο κ. Αγγελίδης είπε ότι 
εκ μέρους της Φινλανδικής Προ-
εδρίας υπήρξε παρουσίαση ενός 

σεναρίου άσκησης 
για υβριδικές απει-
λές, το οποίο, όπως 
ανέφερε, δεν δια-
φέρει από τα όσα 
διαδραματίζονται 
στην Κύπρο με τις 
ενέργειες της Τουρ-
κίας στην κυπριακή 

ΑΟΖ.
Σύμφωνα με τον Υπουργό, η Φιν-
λανδική Προεδρία δίνει επίσης 
βαρύτητα σε ζητήματα τεχνητής 
νοημοσύνης και πως μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν οι νέες τεχνο-
λογίες στον τομέα της άμυνας. Είπε 
επίσης ότι συζητήθηκαν οι επι-
πτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
στην επιχειρησιακή κατάσταση 
των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και 
ο τρόπος με τον οποίο ο στρατός 
μπορεί να συμβάλει θετικά στην 
αντιμετώπιση του φαινομένου.
Οι διήμερες επαφές του κ. Αγγε-
λίδη στο πλαίσιο της άτυπης 
συνάντησης ολοκληρώθηκαν την 
Πέμπτη, ενώ το απόγευμα ήταν 
προγραμματισμένη η από κοινού 
μετάβαση με τον Υπουργό Εξω-

τερικών, Νίκο Χριστοδουλίδη, 
στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας 
για την Αντιμετώπιση Υβριδικών 
Απειλών, του οποίου η Κύπρος 
αποτελεί ενεργό μέλος από το 
Δεκέμβριο του 2018.
Ο κ. Αγγελίδης, μαζί με τους ομο-
λόγους του από τη Γαλλία, Φλο-
ράνς Παρλί και το Βέλγιο, Ντιντιέ 
Ρέιντερς, υπέγραψαν εξάλλου την 
Πέμπτη δήλωση πρόθεσης ανα-
φορικά με την ανάπτυξη του οπλι-
κού συστήματος BLOS (Beyond 
Line of Sight Land Battlefield 
Missile System). 
Όπως ανέφερε ο Υπουργός Άμυ-
νας στο ΚΥΠΕ, η υπογραφή απο-
σκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξη 
του αντιαρματικού αυτού συστή-
ματος, που προωθείται στο πλαί-
σιο προγράμματος της Μόνι-
μης Διαρθρωμένης Συνεργασίας 
(PESCO).
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της 
PESCO, το πρόγραμμα στοχεύει 
στην ανάπτυξη μιας νέας γενιάς 
της οικογένειας συστημάτων 
μεσαίου βεληνεκούς BLOS της 
ΕΕ. Το αποτέλεσμα αναμένεται να 
ενταχθεί σε μια εκτεταμένη σειρά 
από πλατφόρμες εδάφους-εδά-
φους και αέρος-εδάφους, παρέ-
χοντας ολοκληρωμένη και αυτό-
νομη δυνατότητα προσδιορισμού 
στόχου.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επί-
σης πτυχές κοινής εκπαίδευσης και 
διαμόρφωσης, ενώ προβλέπεται η 
δημιουργία μιας ομάδας χρηστών 
για την ανάπτυξη ενός κοινού δόγ-
ματος για την χρήση BLOS.
Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του 
ΥΠΑΜ στο twitter, την Τετάρτη, 
αναφέρεται εξάλλου ότι ο κ. Αγγε-
λίδης είχε μια εποικοδομητική 
συζήτηση με την Ιταλίδα ομόλογό 
του, Ελιζαμπέτα Τρέντα, για τη 
λήψη πρακτικών μέτρων με σκοπό 
την αναβάθμιση της στρατιωτικής 
και αμυντικής συνεργασίας.

Ανάπτυξη ναυτικού της ΕΕ στην Ανατολική 
Μεσόγειο ζητά ο Υπ. Άμυνας 
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Κ
λιμακώνεται ο «ακήρυχτος 
και σιωπηρός πόλεμος» με-
ταξύ του Ισραήλ και των δυ-
νάμεων της Χεζμπολάχ με 

τους συμμάχους τους (Ιράν, Λίβανος, 
Συρία), με τελευταία εξέλιξη, σε συνέ-
χεια των «άγνωστων» βομβαρδισμών 
στόχων από το Ισραήλ σε εδάφη τρί-
των χωρών, το απειλητικό τελεσίγρα-
φο από την πλευρά του Τελ Αβίβ κατά 
των εχθρών του, περί «δυναμικής και 
ολοκληρωτικής».
Όλα αυτά, την ώρα που ο Λίβανος 
θεωρεί πως η κήρυξη του πολέμου 
έγ ινε ήδη, σ ιωπηρά αλλά με πρά-
ξε ις,  το σαββατοκύ-
ριακο  που  πέ ρασ ε , 
οπότε και το Ισραήλ 
χ τύπησε σ τόχους σ τα 
προάσ τ ια  τ ης  πρω -
τεύουσάς του, Βηρυτ-
τού. Την ίδια ώρα, από 
χθες Δευτέρα, υπάρχει 
έντονη κινητικότητα στα 
σύνορα του Ισραήλ με 
τη Συρία και τον Λίβανο, με μετακί-
νηση βαριά οπλισμένων στρατιωτικών 
μονάδων. 
Συγκεκριμένα σύμφωνα με διπλωματι-
κές πηγές, και χωρίς να υπάρχουν επί-
σημες ανακοινώσεις, το Τελ Αβίβ προ-
ειδοποίησε σήμερα τη Βηρυττό «για 
πολύ ισχυρά και σκληρά αντίποινα»  
σε περίπτωση που η δεύτερη αποφα-
σίσει να πραγματοποιήσει επίθεση σε 
ισραηλινές θέσεις στα Υψίπεδα του 
Γκολάν ή τη Γαλιλαία. Η προειδοποίη-
ση-απειλή αυτή, ασυνήθιστα παραδό-
θηκε στον ίδιο τον αρχηγό της Χεσμπο-
λάχ Χασάν Νασράλλα όπως και στον 
αρχηγό του στρατού του Λιβάνου.
Η προειδοποίηση έρχεται σε συνέ-
χεια πάντως της ισραηλινής επιθετι-
κής ενέργειας, αφού ισραηλινά drones 
βομβάρδισαν στόχους στα προάστια 
της Βηρυττού το σαββατοκύριακο. 
Η πράξη αυτή χαρακτηρίστηκε από 
τον Λίβανο ως «κήρυξη πολέμου». 
«Είμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπι-
στούμε το δικαίωμα στη διατήρηση 
της εδαφικής μας ακεραιότητας και της 
ανεξαρτησίας μας», δήλωσε ο πρόε-
δρος του Λιβάνου μετά την επίθεση.
Στην ίδια προειδοποίηση, όπως επι-

σημαίνουν πάντα ισραηλινές διπλω-
ματικές πηγές, το Ισραήλ μεταφέρει 
το μήνυμα στη Χεζμπολάχ πως αν η 
τελευταία πραγματοποιήσει επιθέσεις 
στη χώρα από συριακό έδαφος, τότε 
οι δυνάμεις της θα έχουν την ίδια τύχη 
με τις ιρανικές δυνάμεις, που εδρεύ-
ουν στη Συρία και τους τελευταίους 
μήνες διαρκώς γίνονται στόχοι ισραη-
λινών βομβαρδιστικών. 
«Σε περίπτωση επόμενου γύρου 
εχθροπραξιών, το Ισραήλ δεν θα έχει 
άλλη επιλογή από το να εξαφανίσει το 
πυραυλικό εργοστάσιο της Χεζμπο-
λάχ και, αναπόφευκτα, να προκαλέ-

σει μαζική ζημιά στον 
Λίβανο», αναφέρει το 
μ ήν υ μ α  χα ρ α κ τ η ρ ι -
στικά, σύμφωνα πάντα 
με ισραηλινές πηγές.
Παράλληλα, είναι ξεκά-
θαρο πως οι ισραηλινές 
προειδοποιήσεις γ ίνο-
νται με τις ευλογίες των 
ΗΠΑ: Η αμερικανίδα πρέ-

σβης στη Βηρυττό, Ελίζαμπεθ Ρίτσαρντ, 
σε μία έκτακτη συνάντηση που ζήτησε 
με τον πρόεδρο Αούν, του ανέφερε πως 
αν επιμείνει στην υποστήριξη της Χεζ-
μπολάχ και των ηγετών της, τότε η Ουά-
σινγκτον θα προβεί σε «επαναξιολό-
γηση» της ετήσιας στρατιωτικής βοή-
θειας που παρέχουν στον Λίβανο.

Η στάση του Άσαντ
Από την πλευρά του ο Σύρος πρόε-
δρος Άσαντ επιμένει πως δεν γνωρί-
ζει τίποτα για τη δραστηριότητα της 
Χεζμπολάχ στη χώρα του, και συγκε-
κριμένα για τη βάση της στην Ακρά-
μπα, στα νότια της Δαμασκού, στην 
οποία στεγάζονται ιρανικά στρατιω-
τικά drone, «έτοιμα να επιτεθούν στο 
Ισραήλ». Ο ίδιος μάλιστα έδωσε μια 
γενική εντολή να μην επιτρέπονται 
οι εκτοξεύσεις πυραύλων κατά του 
Ισραήλ από το συριακό έδαφος...
Ειδικές διπλωματικές πηγές πάντως 
σχολιάζουν για την εντολή πως αυτή 
«εσκεμμένα» δεν αναφέρε ται σε 
άλλου τύπου επιθέσεις από το συριακό 
έδαφος προς το Ισραήλ, όπως εισβολή 
από χερσαίες δυνάμεις ή επιθέσεις με 
μη επανδρωμένα αεροσκάφη...

Μέση Ανατολή
Ο πόλεμος Ισραήλ-Ιράν άρχισε 
σιωπηρά

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας 
Milliyet αναφέρεται, μάλιστα, 
ότι Τούρκοι αρχαιολόγοι έχουν 
επισκεφτεί μουσεία σε Ελλάδα, 
Ιρλανδία και Ιταλία για να πάρουν 
πίσω εικόνες και κειμήλια

Ρ
επορτάζ - βόμβα δημοσιεύει η 
τουρκική εφημερίδα Milliyet, σε 
μια περίοδο που ο Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν εξαπολύει διαδοχικές 

απειλές, χωρίς να αποχωρίζεται το ρεσι-
τάλ προκλητικότητας το οποίο επιλέγει να 
προκρίνει στην εξωτερική του πολιτική. 
Όπως έγινε γνωστό, το τουρκικό υπουρ-
γείο Πολιτισμού σχεδιάζει να διεκδικήσει 
κειμήλια της Παναγίας Σουμελά, η οποία 
παρέμεινε κλειστή από το 1922 μέχρι το 
2010.
Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας Milliyet 
αναφέρεται, μάλιστα, ότι αρχαιολόγοι 
έχουν επισκεφτεί μουσεία σε Ελλάδα, 
Ιρλανδία και Ιταλία, για να διεκδικήσουν 
εικόνες και κειμήλια τα οποία βγήκαν στο 
εξωτερικό μετά την ανταλλαγή των πλη-
θυσμών.
Σοβαρή ανησυχία πυροδοτεί η δήλωση 
του Τούρκου υπουργού Τουρισμού, 

Νουρί Έρσοϊ, στη Milliyet, με την οποία 
επιβεβαιώνεται ότι η Άγκυρα ξεκίνησε τις 
διαδικασίες ώστε να επιστρέψουν τα κει-
μήλια της Παναγίας Σουμελά στην Τουρ-
κία.
Η Παναγία Σουμελά άνοιξε ξανά τις πόρ-
τες της το 2010 έπειτα από 88 χρόνια, 
συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες 
επισκέπτες από όλον τον κόσμο. Ωστόσο, 
τον Σεπτέμβριο του 2015 οι τουρκικές 
αρχές αναγκάστηκαν να την κλείσουν και 
πάλι λόγω σοβαρών κινδύνων για την 
ασφάλεια των επισκεπτών αλλά και τη 
διατήρηση του μνημείου.
Την εμπρηστική της πολιτική κορυφώ-
νει τα τελευταία 24ωρα η Άγκυρα. Λίγο 
μετά το ήχηρο μήνυμα που έστειλε ο Γάλ-
λος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στην 
Αγκυρα, κατά τη διάρκεια της κοινής 
συνέντευξης Τύπου με τον Ελληνα πρω-
θυπουργό, ο Ερντογάν διεμήνυσε τα 
εξής:
«Η Τουρκία θα συνεχίσει με αποφασι-
στικότητα τις γεωτρήσεις στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Αν κάποιοι δεν έχουν παρα-
δειγματιστεί από τα όσα έχουν συμβεί 
στο παρελθόν, θα ήθελα να γίνει γνωστό 
ότι δεν θα διστάσουμε να τους δώσουμε 
τις αναγκαίες απαντήσεις».

Είδηση - βόμβα από Milliyet: Η 
Τουρκία θα διεκδικήσει κειμήλια 
της Παναγίας Σουμελά 

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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M
έσα σε λίγες μόνον ώρες συ-
γκεντρώθηκαν περισσότερες 
από 1 εκατ. υπογραφές Βρε-
τανών πολιτών που ζητούν την 

παρέμβαση της Πολιτείας και της ανώτατης 
Δικαιοσύνης μετά την απόφαση του Βρετα-
νού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον να α-
νασταλούν οι εργασίες του βρετανικού Κοι-
νοβουλίου έτσι ώστε να μην υπάρξουν πο-
λιτικός αντίλογος αλλά και κοινοβουλευτι-
κές διαδικασίες που θα απέτρεπαν ένα ά-
τακτο Brexit.
Oι αντιδράσεις της βρετανικής κοινωνίας 
στο αποκαλούμενο από την αντιπολίτευση 
«πραξικόπημα Τζόνσον» δεν περιορίζονται 
μόνον στις πολιτικά ορθές και συμβατικές 
ενέργειεςΩστόσο, οι αντιδράσεις της βρετα-
νικής κοινωνίας στο αποκαλούμενο από την 

αντιπολίτευση «πραξικόπημα Τζόνσον» δεν 
περιορίζονται μόνον στις πολιτικά ορθές και 
συμβατικές ενέργειες.
Ο πασίγνωστος Βρετανός ηθοποιός Hugh 
Grant δεν μάσησε τα λόγια του. Ανήρτησε 
στο Facebook ένα σχόλιό του για τον Μπό-
ρις Τζόνσον, το οποίο θα αφήσει εποχή. 
Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό της 
Βρετανίας, ο ηθοποιός γράφει επί λέξει:
«Δεν θα γα*****ς το μέλλον των παιδιών 
μου. Δεν θα καταστρέψεις τις ελευθερίες 
για την προστασία των οποίων ο παππούς 
μου πολέμησε σε δύο πολέμους. Άντε και 
γ*****υ εσύ υπερ-προβεβλημένο παιχνίδι 
μπάνιου από καουτσούκ. Η Βρετανία επα-
ναστατεί εναντίον σου και της μικρής συμ-
μορίας σου από μαλ*********ς κυβερνή-
τες».

διεθνή νέα

Μ
ε τον τ ίτ λο «Η Libe των 
Δασών» και με σύνθημα 
«Aux arbres c itoyens», 
δηλαδή «Στα δένδρα πο-

λίτες», που είναι παράφραση του στί-
χου - παρότρυνση από τον εθνικό ύ-
μνο της Γαλλίας «Aux armes citoyens» 
(Πολίτες στα όπλα), η γαλλική εφημε-
ρίδα δεν χαρίζεται σε κανέναν. Θυμί-
ζει την εφετινή τεράστια δασική κατα-
στροφή στη Σιβηρία, παραπέμπει στην 
αποδάσωση των Καναρίων Νήσων, για 
να καταλήξει στην τραγωδία του Αμα-
ζονίου επισημαίνοντας: «Πούτιν και 
Μπολσονάρου παρακολούθησαν τα 
δάση να καίγονται χωρίς να κάνουν τί-
ποτε».
Αποψίλωση των δασών, λανθασμένη 
αναδάσωση, μόλυνση και φυτοφάρ-
μακα είναι το «κουαρτέτο» της κατα-
σ τ ροφής του πλανήτη,  θυμίζ ε ι  η 
«Liberation». Τα πράγ-
ματα ε ίναι πια μετρή-
σ ιμα. Διαθέ τουμε την 
α π α ι τ ο ύμ ε ν η  γ νώ σ η 
ώσ τ ε  να γ νωρίζουμε 
με ακρίβεια το τι ακρι-
βώς συνεπάγεται κάθε 
απώλεια. Η κλιματ ική 
αλλαγή ε ίναι εδώ και 
πλήτ τ ε ι  ή  θα πλήξ ε ι 
στην αρχή τις πλέον ευάλωτες κοινω-
νίες - χώρες στον πλανήτη, δηλαδή τις 
πιο πτωχές γωνιές της Γης για να φθά-
σει στον δυτικό κόσμο. Είναι ζήτημα 
χρόνου. Οι επιπτώσεις θα είναι ορατές 
σύντομα. Οι επιστήμονες είναι σαφείς 
και για πρώτη ενδεχομένως φορά δεν 
διαπιστώνονται υπερβολές. Δεν υπάρ-
χουν σενάρια συνωμοσίας. Οι πάγοι 
λιώνουν, η στάθμη της θάλασσας ανε-
βαίνει, οι κύκλοι του καιρού αποδι-
οργανώνονται, τα ακραία φαινόμενα 
τείνουν να απολέσουν τον χαρακτήρα 
του «ακραίου» και να καταστούν κοινή 
καθημερινότητα.
Η κλιματική αλλαγή προκαλεί και θα 
προκαλέσει με εκθετική αύξηση τερά-
στια κύματα μετανάστευσης. Δεν θα 
είναι πια οι πόλεμοι αλλά η λειψυδρία, 
η παύση καλλιεργειών, η ανεπάρκεια 
λιπασμάτων, η πείνα και οι αρρώστιες 
που θα ωθήσουν τις μάζες των ανθρώ-

πων να ψάξουν για νέο καταφύγιο. Η 
Δύση είναι απροετοίμαστη. Οι κοινω-
νίες του αναπτυγμένου κόσμου είναι 
απροετοίμαστες. Το κύμα της μετανά-
στευσης θα προκαλέσει βίαιες αντι-
δράσεις. Η βία θα φέρει πόλεμο και ο 
πόλεμος καταστροφή και αποδιοργά-
νωση της δυτικής δημοκρατίας όπως 
τη γνωρίσαμε. Ήδη έχουμε τα πρώτα 
σημάδια, εδώ, στην ίδια την Ευρώπη. 
Οι ακροδεξιές υποσχέσεις πιάνουν 
τόπο και οι εσωστρεφείς και ξενόφο-
βες προσεγγίσεις κερδίζουν καθημε-
ρινά έδαφος.
Ο πλανήτης ασθενε ί και μαζ ί του 
ασθενούν οι άνθρωποι, μόνον που 
δεν το έχουν αντιληφθεί. Όταν το αντι-
ληφθούν, θα είναι πια αργά. Τα νέα 
«Σόδομα και Γόμορρα» δεν θα οφεί-
λονται σε λόγους ηθικής τάξης, όπως 
διδάσκει η Βίβλος, αλλά στην ανθρώ-

πινη απληστία.
Οι μεγαλύτεροι επιμο-
λυντές της Γης, οι χώρες 
που ρυπαίνουν περισ-
σότ ερο,  ε ίνα ι  κα ι  οι 
ισχυρότερες του πλα-
νήτη. ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία, 
Ρωσία, Ε.Ε. και Βραζι-
λία. Η όποια κουβέντα 
δηλαδή που δεν λαμ-

βάνει αυτό το στοιχείο υπ’ όψιν είναι 
προϊόν υποκρισίας. Το πρώτο πλωτό 
πυρηνικό εργοστάσιο της Ρωσίας ήδη 
κατευθύνεται προς τον Αρκτικό Κύκλο. 
Αντιλαμβάνεται και ο πλέον αφελής 
το τι σηματοδοτεί μία τέτοια εξέλιξη. 
Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να αγο-
ράσει τη Γροιλανδία για να τη σκάψει 
προκειμένου να εντοπιστούν τα απο-
θέματα Σπανίων Γαιών. Τον πλανήτη 
διοικούν - καθοδηγούν οι οικονομι-
κοί κολοσσοί. Οι επιχειρήσεις. Οι κοι-
νωνίες απλώς ακολουθούν, συναινούν 
με την απάθειά τους ενισχύοντας το 
αίσθημα παντοδυναμίας της παγκό-
σμιας λέσχης των CEO, των διευθυ-
νόντων συμβούλων που παρακολου-
θούν μόνον την πορεία της μετοχής 
των εταιρειών τους.
Τον Αμαζόνιο τον σκοτώνει καθημε-
ρινά η απληστία των κολοσσών αυτών. 
Τη Σιβηρία επίσης. Την Αφρική ομοίως.  

Ύστατο «Green Alert» εκπέμπει ο 
Πλανήτης 
Με ένα ολοσέλιδο εξώφυλλο-αφιέρωμα η εφημερίδα «Liberation» συμμετέχει 
στην οργή, στο πένθος αλλά και στην παγκόσμια κινητοποίηση για την 
αντιμετώπιση της καταστροφής των δασών του πλανήτη.

«F*** off Μr. Boris Johnson»
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Συνταγματικό σκάνδαλο και «απειλή 
για τη Δημοκρατία» καταγγέλλει 
η αντιπολίτευση - Οι εργασίες 
του βρετανικού κοινοβουλίου θα 
διακοπούν τη δεύτερη εβδομάδα 
του Σεπτεμβρίου και μέχρι τις 14 
Οκτωβρίου 

Μ
ε κομμένη την ανάσα παρακο-
λουθεί η Ευρώπη τις τελευταί-
ες εξελίξεις στη Βρετανία με τον 
πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον 

να προκαλεί πολιτικό σεισμό ζητώντας από τη 
Βασίλισσα να αναστείλει τις εργασίες της Βου-
λής επί πέντε εβδομάδες.
Με τον πραξικοπηματικό αυτό τρόπο, ο εκκε-
ντρικός συντηρητικός πρωθυπουργός βάζει 
τρικλοποδιά σε όλους όσοι ήθελαν να εμπο-
δίσουν τα σχέδιό του για μία έξοδο της Βρετα-
νίας από την Ε.Ε χωρίς συμφωνία.
Εξοργισμένη η αντιπολίτευση της χώρας δεν 
διστάζει να τον αποκαλέσει «δικτάτορα», 
ενώ ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων 
Τζον Μπέρκοου επισημαίνει ότι πρόκειται για 
συνταγματική αγριότητα.
Στο άκουσμα της είδησης του σχεδίου του 
Τζόνσον, η βρετανική λίρα άρχισε να κατρα-
κυλάει.

Διακοπή εργασιών στο κοινοβού-
λιο
Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου 
Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε σήμερα ότι οι 
εργασίες του βρετανικού κοινοβουλίου θα 
διακοπούν τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμ-
βρίου και μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, δηλαδή 
δύο εβδομάδες πριν από την προβλεπόμενη 
ημερομηνία της 31ης Οκτωβρίου για την 
αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή 
Ενωση.
Την 14η Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η 
Ομιλία της Βασίλισσας, η οποία κατά παράδο-
σιν παρουσιάζει τις προγραμματικές δηλώ-
σεις της κυβέρνησης.
Ο Τζόνσον δήλωσε ότι «οι βουλευτές θα 
έχουν τη ευκαιρία να συζητήσουν το πρό-
γραμμα της κυβέρνησης και την προσέγ-
γισή της για το Brexit πριν από την ευρωπα-
ϊκή σύνοδο κορυφής (17 και 18 Οκτωβρίου) 
και στη συνέχεια θα έχουν την δυνατότητα να 
ψηφίσουν στις 21 και 22 Οκτωβρίου, όταν θα 
είναι γνωστό το αποτέλεσμα». «Εάν επιτύχω 
συμφωνία με την ΕΕ, το κοινοβούλιο θα μπο-
ρεί να εγκρίνει τον νόμο για την επικύρωση 
της συμφωνίας πριν από την 31η Οκτωβρίου», 
πρόσθεσε.
Η στερλίνα κατέγραψε πτώση κατά 0,7% ένα-

ντι του ευρώ και του δολαρίου έπειτα από τις 
ανακοινώσεις, που ενισχύουν την υπόθεση 
ενός σκληρού Brexit.
Το βρετανικό κοινοβούλιο θα συνέλθει την 
προσεχή Τρίτη. Οι βουλευτές δεν θα συνεδρι-
άσουν παρά για λίγες ημέρες πριν από την δια-
κοπή των εργασιών μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. 
Κατά παράδοσιν, το βρετανικό κοινοβούλιο 
διακόπτει τις εργασίες επί εβδομάδες κατά την 
διάρκεια του Σεπτεμβρίου εξαιτίας της διεξα-
γωγής των ετήσιων συνεδρίων των πολιτικών 
κομμάτων, όμως αυτήν την φορά η αναστολή 
των εργασιών παρατείνεται για δώδεκα ημέ-
ρες μετά την λήξη των εργασιών του τελευ-
ταίου κομματικού συνεδρίου, του συνεδρίου 
του Συντηρητικού Κόμματος.
Αυτό το σφικτό χρονοδιάγραμμα καθιστά 
αδύνατο για τους βουλευτές που είναι αντί-
θετοι με ένα Brexit χωρίς συμφωνία να περά-
σουν την αναγκαία νομοθεσία για την απο-
τροπή αυτού του σεναρίου την 31η Οκτω-
βρίου.
Η βρετανική αντιπολίτευση καταγγέλλει 
«αντιδημοκρατική ενέργεια» εκ μέρους του 
Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος δήλωσε σαρκα-
στικά στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky ότι «οι βου-
λευτές θα έχουν όλο τον χρόνο να συζητήσουν 
το Brexit πριν και μετά το Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο».

«Συνταγματικό σκάνδαλο»
«Η ενέργεια αυτή αποτελεί συνταγματικό 
σκάνδαλο», δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής 
των Κοινοτήτων Τζον Μπέρκοου.
«Οποιον μανδύα και να ενδυθεί, είναι εκτυ-
φλωτικά προφανές ότι στόχος της αναστο-
λής τώρα είναι να εμποδισθεί το κοινοβούλιο 
να συζητήσει το Brexit και να εκπληρώσει το 
χρέος του».
«Σκάνδαλο και απειλή προς την δημοκρατία», 
κατήγειλε ο επικεφαλής του Εργαιτκού Κόμμα-
τος Τζέρεμι Κόρμπιν.
«Είμαι σοκαρισμένος από την ανευθυνότητα 
της κυβέρνησης Τζόνσον, που μιλά για κυρι-
αρχία και ταυτόχρονα επιδιώκει να αναστείλει 
την λειτουργία του κοινοβουλίου για να απο-
φύγει τον έλεγχο των σχεδίων για ένα ανεύ-
θυνο Brexit χωρίς συμφωνία», καταγγέλλει σε 
ανακοίνωσή του ο αρχηγός της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης.
«Λοιπόν φαίνεται ότι ο Μπόρις Τζόνσον πρό-
κειται να κλείσει το κοινοβούλιο για να περά-
σει ένα Brexit χωρίς συμφωνία. Εάν οι βου-
λευτές δεν συνασπισθούν για να τον σταματή-
σουν, η σημερινή ημέρα θα μείνει στην Ιστο-
ρία ως μία σκοτεινή ημέρα για τη δημοκρατία 
του Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε η Νίκολα 
Στέρτζον, πρωθυπουργός της Σκοτίας.

διεθνή νέα

Brexit: Θύελλα για το κλείσιμο 
της Βουλής από τον Τζόνσον

Η 
σύζυγος, το παιδί και η πεθερά του 
Αμερικανού παίκτη του μπέιζμπολ 
Μπλέικ Μπίβενς δολοφονήθηκαν 
την Τρίτη στη νότια Βιρτζίνια, σύμ-

φωνα με πολλές αναφορές των αρχών και 
των τοπικών μέσων ενημέρωσης.
Μετά από σύντομη καταδίωξη στα σύνορα 
Βιρτζίνιας-Βόρειας Καρολίνας ο 18χρονος 
κουνιάδος του Μπίβενς, ο Μάθιου Τόμας 
Μπέρναρντ, συνελήφθη κατηγορούμενος 
για τρεις ανθρωποκτονίες εκ προμελέτης.
Σύμφωνα με τις αρχές της κομητείας Πιτσιλ-
βάνια, αστυνομικοί πήγαν σε ένα σπίτι στο 
Κίλινγκ της Βιρτζίνιας επειδή οι γείτονες 
κατήγγειλαν πως άκουσαν πυροβολισμούς. 
Φτάνοντας εκεί βρήκαν μια γυναίκα νεκρή 
στην είσοδο και άλλα δύο πτώματα μέσα 

στο σπίτι.
«Είναι σοκαριστικό για την κοινότητά μας. 
Μας υπενθυμίζει πόσο εύθραυστη είναι η 
ζωή», σχολίασε ο σερίφης Μάικ Τέιλορ.
Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα τα 
ονόματα των θυμάτων, ούτε έχουν κάποια 
ένδειξη για το κίνητρο των φόνων. Ο Μπέρ-
ναρντ, που ήταν γυμνός όταν συνελήφθη, 
προσπάθησε να διαφύγει πεζός.
Ο διευθύνων σύμβουλος της ομάδας μπέ-
ιζμπολ Τάμπα Μπέι Ρέις εξέδωσε μια ανα-
κοίνωση για την τραγωδία που έπληξε τον 
24χρονο πίτσερ. «Νωρίτερα σήμερα μάθαμε 
ότι ένας από τους παίκτες μας (...) βίωσε μια 
φρικτή οικογενειακή τραγωδία στη νότια 
Βιρτζίνια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα 
τον στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο.

Αποτρόπαιο έγκλημα στις ΗΠΑ: Ο 
κουνιάδος παίκτη του μπέιζμπολ 
δολοφόνησε τη σύζυγο, το παιδί και 
την πεθερά του

Αμερικανική έρευνα αποκαλύπτει 
ποια είναι η ιδανική ηλικία για έναν 
υποψήφιο πρόεδρο 

Η 
ιδανική ηλικία για έναν υπο-
ψήφιο πρόεδρο είναι τα 48 έ-
τη, σύμφωνα με αμερικανική 
έρευνα που δημοσιεύεται λί-

γους μήνες πριν από τις ενδιάμεσες ε-
κλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Μπορεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 
να ακονίζει τα ξίφη του για να αντιμε-
τωπίσει το μεγάλο φαβορί για το χρί-
σμα των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν 
στις εκλογές του 2020, όμως η χώρα 
θα ήταν καλύτερα μ’ έναν νεότερο πρό-
εδρο, όπως υποστηρίζουν οι Αμερικα-
νοί πολίτες.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποί-
ησε το ινστιτούτο «StudyFinds.org», ο 
73χρονος πρόεδρος Τραμπ θεωρείται 
αρκετά μεγάλος για να διεκδικήσει το 
προεδρικό αξίωμα.

Το ίδιο ισχύει και για τρία «γερά» στε-
λέχη του Δημοκρατικού Κόμματος που 
διεκδικούν το χρίσμα: τους Τζο Μπάι-
ν τεν , 76 ε τών, Μπέρν ι Σάν τερς,77 
ετών και Ελίζαμπεθ Γουόρεν, 70 ετών 
οι οποίοι ξεπερνούν σε ηλικία τον 

Τραμπ. Όταν πέρασε για πρώτη φορά 
το κατώφλι του Λευκού Οίκου, ο Αμε-
ρικανός δισεκατομμυριούχος ήταν 70 
ετών.

Από τους 300 ενήλικες Αμερικανούς 
που συμμετείχαν στην έρευνα, το 20% 
πιστεύει ότι, από την ηλικία συνταξιο-
δότησης των 65 ετών, οι υποψήφιοι θα 
πρέπει να αποχωρούν από τον πολιτικό 
στίβο.Για τους συμπολίτες του Τραμπ, 
η ιδανική ηλικία για έναν προεδρικό 
υποψήφιο είναι τα 48 έτη.

Εννέα στους δέκα ερωτηθέντες συμ-
φώνησαν ότι η ιδανική ηλικία για έναν 
προεδρικό υποψήφιο είναι από τα 35 
έως τα 55. Σχεδόν το ήμισυ (46%) θα 
προτιμούσε έναν προεδρικό υποψήφιο 
μεταξύ 35 και 45 ετών. Αντίθετα, μόνο 
το 1% των ερωτηθέντων θεώρησαν ότι 
ο πρόεδρος θα είναι καλύτερος όταν 
είναι τουλάχιστον 65 ετών.

Αν ανατρέξουμε σ την ισ τορία των 
ΗΠΑ, η μέση ηλικία του προέδρου που 
αναλαμβάνει καθήκοντα είναι τα 55 
έτη.
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Α
υτοί που αντιμετωπίζουν 
τη ζωή με αισιοδοξία έ-
χουν περισσότερες πιθα-
νότητες να φτάσουν τα 85 

έτη και γενικά να ζήσουν περισσό-
τερο, όπως αποκαλύπτει νέα έρευ-
να, την οποία επικαλείται η βρετανι-
κή εφημερίδα «Guardian».
Τα μέχρι σήμερα ερευνητικά δεδο-
μένα είχαν δείξει ότι η αισιοδο-
ξία σχετίζεται με μειωμένο κίν-
δυνο καρδιακών νόσων και πρώι-
μου θανάτου. Η παρούσα μελέτη, 
που δημοσιεύτηκε στην επι-
σ τημονική επιθεώρηση 
«Proceedings of the National 
Academy of Sciences», είναι 
η πρώτη που διερεύνησε τη 
σύνδεση της αισιοδο-
ξίας με το προσδόκιμο 
ζωής.
«Υπάρχουν ενδείξεις 
ότι η μακροζωία σχε-
τίζεται με την καλή υγεία 
και με τη ζωή χωρίς αναπη-
ρίες. Η σημασία της συγκε-
κριμένης έρευνας έγκει-
ται στο ότι μας δίνει τη 
δυνατότητα να προ-
ωθήσουμε την υγιή 
γήρανση μέσω της καλ-
λιέργειας ψυχοκοινωνικών 
στοιχείων της προσωπικότη-
τας, όπως η αισιοδοξία» 
δήλωσε η Λιούιν Λι, επι-
κεφαλής συντάκτρια της 
έρευνας, από τη Σχολή 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
της Βοστόνης.
Για την εξέταση της σχέσης της 
αισιοδοξίας με τη μακροζωία 
οι ερευνητές χώρισαν ένα δείγμα 
70.000 γυναικών με μέσο όρο ηλι-
κίας τα 70 έτη σε τέσσερις ομάδες, 
ανάλογα με το επίπεδο αισιοδοξίας 
τους. Οι ομάδες παρακολουθήθη-
καν από το 2004 έως το 2014. Δια-
πιστώθηκε ότι η διάρκεια ζωής της 
ομάδας με τις πιο αισιόδοξες γυναί-
κες ήταν κατά 15% μεγαλύτερη.
Παράλληλα, το δείγμα των ανδρών 
που χρησιμοποιήθηκε από τους 
ερευνητές υπήρξε αντικείμενο 
παρακολούθησης την περίοδο 
1986 έως 2016, χωρίστηκε σε πέντε 
ομάδες και είχε μέσο όρο ηλικίας 
τα 62 έτη. Βρέθηκε ότι η ομάδα των 

πιο αισιόδοξων ανδρών ζούσε 11% 
περισσότερο από την ομάδα των 
λιγότερο αισιόδοξων.
Οι ερευνητές υποστήριξαν ότι 
αυτοί που ήταν πιο αισιόδοξοι 
υιοθετούσαν επίσης πιο υγιεινές 
συνήθειες και τρόπο ζωής. Όταν 
ελήφθησαν υπ’ όψιν το επίπεδο 
σωματικής άσκησης, η διατροφή, 
το κάπνισμα και το αλκοόλ, οι πιο 
αισιόδοξες γυναίκες φάνηκε να 
έχουν 9% μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής από τις λιγότερο αισιόδοξες. 
Στους άνδρες το αντίστοιχο ποσο-

στό ήταν 10%..
Επίσης, τα πιο αισιόδοξα 
άτομα, τόσο οι γυναίκες όσο 

και οι άνδρες, είχαν μεγαλύ-
τερη πιθανότητα να φτά-
σουν τα 85 χρόνια. Συγκε-
κριμένα, οι γυναίκες που 

ήταν πιο αισιόδοξες είχαν 
20% μεγαλύτερες πιθανό-

τητες να φτάσουν αυτήν 
την ηλικία.
Η Λι υπογραμμίζει ότι οι 

λόγοι για τους οποίους η 
αισιοδοξία σχετίζεται με τη 

μακροζωία είναι ακόμη άγνω-
στοι.

«Οι πιο υγιεινές συνήθειες, 
τα λιγότερα συμπτώματα 
κατάθλιψης και οι περισ-

σότεροι κοινωνικοί δεσμοί 
εξηγούν εν μέρει αυτήν τη 
σχέση» επισημαίνει η ίδια, 

προσθέτοντας την πιθανό-
τητα να υπάρχουν κι άλλοι 
μηχανισμοί που διαμεσολα-

βούν στη σχέση της αισιοδο-
ξίας με τη μακροβιότητα, όπως 

για παράδειγμα η καλύτερη δια-
χείριση του άγχους.
Η δρ Κάθριν Χαρτ, ειδικός στην 
ψυχολογία της υγείας στο Πανεπι-
στήμιο Σίτι του Λονδίνου, εξηγεί 
ότι η σωματική ευεξία παίζει ρόλο 
στη μακροζωία και είναι θετικό το 
ότι ενθαρρύνουμε τους ανθρώ-
πους να ακολουθούν ισορροπη-
μένη διατροφή και να ασκούνται 
τακτικά. Ωστόσο, η έρευνα αυτή 
αναδεικνύει, κατά την ίδια, την 
αντίστοιχη σημασία της ψυχολο-
γικής ευημερίας, την οποία είναι 
σημαντικό να προωθήσουμε εξί-
σου.

Τ
ο σταφύλι είναι ένα από τα κατεξοχήν αυγουστιάτικα φρούτα, με τη γλυ-
κόξινη γεύση του να αποτελεί τον απόλυτο συνδυασμό νοστιμιάς και υ-
γείας. Γι’αυτό, άλλωστε, αποτελεί κι ένα εξαιρετικά αγαπημένο φρούτο, 
που όλοι έχουμε συνδυάσει με όμορφες καλοκαιρινές στιγμές.

 ª Αποτοξινώνει
Τα σταφύλια είναι πλούσια σε κάλιο, νερό και λίγο νάτριο, στοιχεία που δημι-
ουργούν ένα συνδυασμό που βοηθά στην απομάκρυνση των τοξινών από τον 
οργανισμό. Ένα μπολ με σταφύλια κάθε μέρα συμβάλλει στη φυσική αποτοξί-
νωση του οργανισμού και στη καλύτερη λειτουργία του ήπατος και των νεφρών.

 ª Ρυθμίζει τον διαβήτη και προλαμβάνει το μεταβολικό σύνδρομο
Είναι ένα φρούτο που βοηθά στη σταδιακή απελευθέρωση των υδατανθράκων 
στο αίμα, πράγμα το οποίο συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη ρύθμιση των 
επιπέδων σακχάρου. Η παρουσία νερού και αντιοξειδωτικών, σε συνδυασμό 
με τις φυτικές ίνες και τα μέταλλα, καθιστά την κατανάλωση σταφυλιών κάθε 
μέρα ιδανική για μια καλή φυσική κατάσταση και υγεία. Επιπλέον, μειώνει τον 
κίνδυνο εμφάνισης διάφορων μεταβολικών συνδρόμων.

 ª Προστατεύει το δέρμα
Τα αντιοξειδωτικά είναι εξαιρετικά ωφέλιμα για την υγεία του δέρματος και των 
μαλλιών. Η καθημερινή κατανάλωση αντιοξειδωτικών βοηθά στην καθυστέ-
ρηση του σχηματισμού ρυτίδων και προλαμβάνει την πρόωρη γήρανση του 
δέρματος. Επιπλέον, τα φλαβονοειδή που περιέχονται στα σταφύλια κάνουν το 
δέρμα να φαίνεται λαμπερό και υγιές.

 ª Προλαμβάνει τον καρκίνο
Αντιοξειδωτικά, όπως η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη που περιέχονται στο στα-
φύλι βοηθούν στην καταπολέμηση των ελεύθερων ριζών που κυκλοφορούν 
στο σώμα. Επίσης, διαθέτουν ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που συμβάλ-
λουν εξίσου στον περιορισμό της παραγωγής καρκινογόνων κυττάρων. Τέλος, η 
ρεσβερατόλη που βρίσκεται κυρίως στο φλούδι των κόκκινων σταφυλιών επι-
δρά ανασταλτικά στο σχηματισμό των επιβλαβών ελεύθερων ριζών.

Θ
έλετε να κάνετε περισ-
σότερο σεξ με τη συμ-
βία σας;
Ε τότε ίσως είναι καλή 

ιδέα να ρίχνετε κανένα σφουγ-
γάρισμα και να πλένετε κανένα 
πιάτο που και που. Για το σέρβις 
του αυτοκινήτου και τα ψώνια στο 
σούπερ μάρκετ δεν το συζητάμε 
καν -εννοείται πώς θα τα κάνετε 
εσείς. Και γιατί όχι, να βάζετε και 
ποδιά μερικές φορές. Ενδεχομέ-
νως αυτό είναι κάτι που κάποιοι 
μπορεί να το έχουν παρατηρήσει 
εμπειρικά στη ζωή τους, καθώς 
λιγότερες δουλειές πιθανώς να 
οδηγούν σε λιγότερα νεύρα τις 
κυρίες και να τις καθιστά πιο ανοι-
κτές σε σεξουαλικές περιπτύξεις, 
σε αντίστιξη με το τυπικό δείγμα 
της Μαίρης Παναγιωταρά, που 
ασφυκτιά ανάμεσα στον νεροχύτη 
και τον Ανατολίτη σεξιστή σύζυγο 
που τα θέλει όλα στο πιάτο.
Υπάρχει μάλιστα και μία σχετικά 
πρόσφατη έρευνα του Cornell 
University, η οποία διαπιστώνει 
ότι το να μοιράζονται οι δουλειές 
του σπιτιού είναι σέξι, αλλά και ότι 
αυξάνει τη συχνότητα των επα-
φών μεταξύ του ζευγαριού.
Όπως λέει η συγγραφέας της 
έκθεσης, η καθηγήτρια Sharon 
Sassler στο εν λόγω πανεπιστή-
μιο, όταν «τα ζευγάρια μοιρά-
ζονται παρόμοια καθήκοντα με 
βάση την αρχή της ισότητας και 
όχι με βάση τα στερεότυπα των 
φύλων, αυτό φαίνεται να εμβα-
θύνει τη σεξουαλική επιθυμία». 
Μάλιστα, «αυτοί που μοιράζονται 
τις δουλειές του σπιτιού είναι τα 
μόνα ζευγάρια που έχουν βιώσει 
αύξηση της σεξουαλικής συχνό-
τητας σε σύγκριση με το παρελ-
θόν, ενώ τα ζευγάρια στα οποία οι 
γυναίκες αναλαμβάνουν το μεγα-
λύτερο μέρος των οικιακών εργα-
σιών καταγράφεται σημαντική 
μείωση στη συχνότητα», συμπλη-
ρώνει η ίδια.
Στην έρευνα δεν γίνεται νύξη για 
το αν αντίστοιχα θετικό αποτέλε-
σμα έχει η ανάθεση των δουλειών 
του σπιτιού σε μια οικιακή βοηθό 
ή τι συμβαίνει όταν η γυναίκα δεν 
ενδιαφέρεται και τόσο για τα οικι-
ακά. 

Αν θέλετε 
να κάνετε 
περισσότερο 
σεξ, δοκιμάστε 
αυτό!

Το φρούτο που 
προλαμβάνει τον καρκίνο 
και ωφελεί την καρδιά

Η αισιοδοξία είναι το 
«κλειδί» της μακροζωίας

υγεία

Ο χρόνος που οι έφηβοι περ-
νούν στα κινητά τους τηλέφωνα 
ή στο διαδίκτυο δεν βλάπτει την 
ψυχική τους υγεία, σύμφωνα με 
νέα έρευνα την οποία επικαλείται 
το ScienceDaily.
Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο 
Clinical Psychological Science 
έδειξε ότι υπάρχει ελάχιστη 
συσχέτιση μεταξύ του χρόνου 
που αφιερώνεται καθημερινά 
στην τεχνολογία και στην ψυχική 
υγεία.
Η έρευνα που διεξήχθη από 
το Πανεπισ τήμιο της Καλι-
φόρνιας, το Πανεπιστήμιο της 
Βόρειας Καρολίνας, το Πανεπι-
στήμιο Περντιού και το Πανεπι-
στήμιο της Πενσιλβάνια, έθεσε 
υπό ιατρτική παρακολούθηση 
2.000 νέους και στη συνέχεια 
ένα μικρότερο δείγμα 400 εφή-
βων από 10 έως 15 ετών για δύο 

εβδομάδες σχετικά με τη χρήση 
του κινητού τους.
Οι ερευνητές συνέλεγαν ανα-
φορές για συμπτώματα ψυχι-
κής υγείας τρεις φορές τη μέρα 
και για τη χρήση των τεχνολο-
γιών κάθε βράδυ, προκειμένου 
να διαπιστώσουν αν η χρήση 
αυτών των τεχνολογιών συνδέ-
εται με αυξημένες πιθανότητες 
εμφάνισης προβλημάτων ψυχι-
κής υγείας αργότερα στη ζωή και 
αν η ημερήσια χρήση σχετίζεται 
με λιγότερο καλή διάθεση.
Δεν διαπιστώθηκαν τέτοιες 
συσχετίσεις αλλά παρατηρήθη-
καν, μάλιστα, και αντίστροφα 
αποτελέσματα. Για παράδειγμα 
οι έφηβοι που είχαν στείλει 
περισσότερα μηνύματα μέσα σε 
μία μέρα ανέφεραν πιο θετικά 
συναισθήματα από εκείνους που 
είχαν στείλει λιγότερα μηνύματα.

Η τεχνολογία δεν βλάπτει την 
ψυχική υγεία των νέων
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ιστορίες

H 
σχέση ενός από τους μεγαλύτερους στρατηλάτες ό-
λων των εποχών, του Ναπολέοντα Βοναπάρτη με τη 
χώρα μας είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
 Βέβαια στο διαδίκτυο γράφονται πολλά. Σχεδόν 

κανένας δεν αναφέρει τις πηγές του, ορισμένοι αντιγράφουν 
άλλους χωρίς καν να μπουν στον κόπο να ελέγξουν αν αυτά 
που (αντι)γράφουν είναι πραγματικά, κάποιοι άλλοι από 
υπέρμετρο πατριωτισμό παρουσιάζουν τον Ναπολέοντα σαν 
Έλληνα χωρίς όμως να παραθέτουν και επαρκείς αποδείξεις 
κλπ.

Ο Δικαίος Βαγιακάκος 
Θεωρούμε ότι η εγκυρότερη πηγή για την εγκατάσταση των 
Μανιατών στην Κορσική και το αν ο Βοναπάρτης είχε ‘’ελληνι-
κές ρίζες’’ είναι όσα γράφει ο μεγάλος γλωσσολόγος Δικαίος 
Βαγιακάκος. Βέβαια σε πολλούς το όνομά του ίσως να μην 
λέει κάτι. Πρόκειται όμως για έναν σπουδαίο επιστήμονα, 
με τεράστια προσφορά στην ελληνική γλωσσολογία και όχι 
μόνο. ‘’Κορυφαίο διαλεκτολόγο’’ τον χαρακτήρισε ο ομότι-
μος καθηγητής του ΕΚΠΑ κύριος Χριστόφορος Χαραλαμπά-
κης, που συνεργάστηκε μαζί του στο «Ιστορικό Λεξικό» της 
Ακαδημίας Αθηνών, σε πρόσφατη συνομιλία μας. Ας δούμε 
όμως ένα σύντομο βιογραφικό του Δικαίου Βαγιακάκου.

 Γεννήθηκε το 1917 στο χωριό Κοίτα Λακωνίας. Μετά τις εγκύ-
κλιες σπουδές στη γενέτειρά του και την Αρεόπολη φοίτησε 
στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πήρε 
μέρος στον ελληνοϊταλικό πόλεμο και επί του πεδίου της 
μάχης τιμήθηκε με τον Πολεμικό Σταυρό Γ’ Τάξης. Το 1944 
εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα ‘’Συνίζησις 
και επένθεσις εν τω γλωσσικώ ιδιώματι της Μέσα Μάνης’’. Το 
1945 διορίστηκε συντάκτης στο ‘’Ιστορικό Λεξικό της Ελλη-
νικής Γλώσσης’’ της Ακαδημίας Αθηνών. Από το 1951 ως το 
1953 έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Σορβόνη της Γαλλίας. 
Το 1955 έγινε Διευθύνων του Λεξικού και από το 1957 ως τη 
συνταξιοδότησή του το 1980 υπηρέτησε ως Διευθυντής. Όλα 
αυτά τα χρόνια συγκεντρώθηκε τεράστιο ‘’γλωσσικό υλικό’’ 
απ’ όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Πλούσιο ήταν και το συγ-
γραφικό έργο του Δικαίου Βαγιακάκου, ο οποίος έφυγε από 
κοντά μας στις 9 Μαρτίου 2016.

Οι Μανιάτες της Κορσικής
Ο Δικαίος Βαγιακάκος κατά την 35χρονη υπηρεσία του στο 
«Ιστορικό Λεξικό» της Ακαδημίας Αθηνών (1945-1980), 
πραγματοποίησε πολλές αποστολές στην Ελλάδα, την Κύπρο 
και την Κορσική για τη συγκέντρωση γλωσσικού και άλλου 
υλικού. Θα εστιάσουμε στις επισκέψεις του στην Κορσική 
(Πηγή: ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ).
Όπως γράφει ο ίδιος στο βιβλίο του «ΟΙ ΜΑΝΙΑΤΑΙ ΤΗΣ ΚΟΡ-
ΣΙΚΗΣ», πήγε για πρώτη φορά στο Καργκέζε της Κορσικής το 
1963. Ως το 1970, επισκέφθηκε την Κορσική επτά φορές, δύο 

με εντολή της Ακαδημίας για την καταγραφή του γλωσσικού 
ιδιώματος των αποίκων και άλλες πέντε με δικά του έξοδα 
για να μελετήσει έγγραφα από την ιστορία της αποικίας των 
Μανιατών εκεί, αλλά και για να συμπληρώσει το γλωσσικό 
υλικό.
Θα ξεκινήσουμε με μερικά πρόσθετα στοιχεία από τη φυγή 
των Μανιατών από την πατρίδα τους για την Κορσική. Όπως 
γράφει το «Βιβλίο των Στεφανόπουλων» του παπά Νικόλαου 
Στεφανόπουλου «εις τες τρεις Οκτωβρίου 1675 εμίσευσαν 
από το Βοίτυλο (Οίτυλο) 430 Στεφανόπουλοι και 300 από 
διάφορα άλλα χωρία και με το γαλλικό πλοίο 'Σωτήρ'την 1η 
Ιανουαρίου 1676 έφτασαν στη Γένοβα. Στην Κορσική αποβι-
βάστηκαν στις 14 Μαρτίου 1676. Από τότε, μετά από πολλές 
ταλαιπωρίες και αγώνες με τους ντόπιους, κατόρθωσαν να 
επιζήσουν επί 294 έτη (σημ. ως το 1970 που έγραψε το βιβλίο 
του ο Βαγιακάκος) στο χωριό Καργκέζε και να διατηρήσουν 
ζωηρή τη μανιάτικη καταγωγή τους.
Πώς όμως επιλέχθηκε η Κορσική ως τόπος εγκατάστασης των 
Μανιατών; Όπως είδαμε στο άρθρο για τον Λιμπεράκη Γερα-
κάρη, η κατάσταση στη Μάνη ήταν έκρυθμη. Οι Στεφανόπου-
λοι κυνηγημένοι σχεδόν απ’ όλους, έστειλαν ένα μέλος της 
οικογένειάς τους, τον Ιωάννη Κουτζίκαλη, που ήταν κοσμο-
γυρισμένος, στη Δύση για να βρει τόπο κατάλληλο για εγκα-

τάστασή τους. Ο Κουτζίκαλης δεν βρήκε κάποιο μέρος που 
να τον ικανοποιεί. Τελικά, πήγε στη Γένοβα, οι άρχοντες της 
οποίας τον έστειλαν στην Κορσική. Εκεί, έφτασαν περίπου 
730 Μανιάτες τον Μάρτιο του 1676.
Οι Μανιάτες έφτιαξαν τα σπίτια τους και στην περιοχή της 
Παόμια, τόπο άγριο αλλά και καρποφόρο. Η συνύπαρξή τους 
με τους ντόπιους δεν ήταν εύκολη. Το 1730, έφυγαν από την 
Παόμια, μετά την επανάσταση των Κορσικανών και εγκατα-
στάθηκαν στο Αιάκειο, τη σημερινή πρωτεύουσα της Κορ-
σικής. Το 1712, ζούσαν εκεί 812 Μανιάτες και το 1773 μόνο 
428. Το 1768, οι Γενοβέζοι πούλησαν την Κορσική στους 
Γάλλους. Ο τότε βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΣΤ’ διόρισε Γενικό 
Διοικητή του νησιού τον στρατηγό Λουδοβίκο Κάρολο Ρενέ 
κόμητα ντε Μαρμπέφ.
Αυτή η διαμονή των Μανιατών στο Αιάκειο έγινε αφορμή να 
γεννηθεί ο θρύλος της καταγωγής του Μεγάλου Ναπολέοντα 
από την γενιά των Στεφανόπουλων.

Ο Μέγας Ναπολέων και οι Μανιάτες
Ποια είναι όμως η πραγματικότητα; Ας δούμε τι γράφει ο 
Δικαίος Βαγιακάκος. Η παράδοση λέει ότι ένας κλάδος της 
γενιάς των Στεφανόπουλων με το όνομα Καλόμερος πήγαν 
από την Κορσική στην Τοσκάνη. Εκεί, το όνομα Καλόμερος 
πήρε την ιταλική μορφή Buonoparte. Αργότερα, κάποιος από 
τη γενιά αυτή επέστρεψε στο Αιάκειο και έγινε γενάρχης της 
οικογένειας των Βοναπάρτηδων στην Κορσική.
Ο Μέγας Ναπολέων γεννήθηκε ως Napoleon Bonaparte το 

1769. Το βέβαιο είναι ότι κατά την παραμονή των Μανιατών 
στο Αιάκειο η οικογένεια Στεφανόπουλου ήταν στενή φίλη 
της μητέρας του Ναπολέοντα Λετίτσια Ραμολίνο. Η Πανώ-
ρια στη συνέχεια παντρεύτηκε τον προμηθευτή του γαλλικού 
στρατού Περμόν. Ο Ναπολέων ορφανός πλέον όταν σπού-
δαζε στο Παρίσι σύχναζε στο σπίτι της Πανώριας ο αδελφός 
της οποίας Δημήτριος Στεφανόπουλος ήταν κηδεμόνας του 
στη Στρατιωτική Σχολή του Μπριέν λε Σατό. Ο Βοναπάρτης 
είχε επηρεαστεί πολύ από τη στρατιωτική ζωή των Μανια-
τών. Η πρώτη πραγματεία που έγραψε ήταν τα «Απομνημο-
νεύματα περί της Αγωγής των Νέων Μανιατών». Η κόρη της 
Πανώριας Στεφανοπούλου, Laure, παντρεύτηκε τον υπασπι-
στή του Ναπολέοντα, στρατηγό Junot, κόμη του Αμπραντές. 
Αυτή, η Laure Junot d’ Abrantes, η δούκισσα με το αξιόλογο 
συγγραφικό έργο, είναι η πρώτη που έγραψε στα περίφημα 
απομνημονεύματά της, την παράδοση για την καταγωγή του 
Ναπολέοντα από τους Στεφανόπουλους όπως αναφέρει ο 
Δικαίος Βαγιακάκος. Και κλείνει το κεφάλαιο αυτό με την εξής 
φράση: «Τούτο βεβαίως δεν είναι αληθές».
Σε συνομιλία μας με τον κορυφαίο Έλληνα γλωσσολόγο κύριο 
Χριστόφορο Χαραλαμπάκη, μας είπε σχετικά: «Ο Δικαίος 
Βαγιακάκος ήταν ένας λαμπρός επιστήμονας και ιδιαίτερα 
περήφανος για τη μανιάτικη καταγωγή του. Αν είχε βρει 
οποιαδήποτε στοιχεία που να αποδείκνυαν τη μανιάτικη 
καταγωγή του Ναπολέοντα, σίγουρα θα τα είχε αναφέρει».
Κατά τον Δικαίο Βαγιακάκο λοιπόν, ο Βοναπάρτης δεν είχε 
«ελληνικές ρίζες». Το σίγουρο είναι ότι ενδιαφέρθηκε για 
τους Μανιάτες της Κορσικής και το 1797 εν όψει της σχεδια-
ζόμενης εκστρατείας του στα Βαλκάνια, έστειλε από την Ιτα-
λία στη Μάνη τους Κορσικανούς, πλέον, Δήμο και Νικόλαο 
Στεφανόπουλο, με επιστολή προς τον μπέη της Μάνης Τζανέτ 
(μπέη) Γρηγοράκη, όπου έγραφε:
Ο Στρατηγός Διοικητής του εν Ιταλία στρατού
Προς αρχηγόν του ελευθέρου λαού της Μάνης,
"Πολίτα, έλαβον εκ Τεργέστης την επιστολή σας δι’ ης μοί 
εκφράζετε την επιθυμίαν σας να φανείτε ωφέλιμος τη Γαλ-
λική Δημοκρατία, δεχόμενοι εις τους λιμένας σας τα πλοία 
της. Πιστεύω ότι θέλετε τηρήσει την υπόσχεσίν σας με πίστιν 
αρμόζουσαν εις τους απογόνους των Σπαρτιατών. Η Γαλλική 
Δημοκρατία δεν θέλει φανή αχάριστος προς το έθνος σας 
όσον δ’ αφορά εμέ θέλω δεχθεί ευμενώς πάντα βουλόμενον 
εξ υμών να έλθει προς εμέ εκ μέρους σας και ουδέν επιθυμη-
τότερον, ει μη να υπάρχει συμφωνία μεταξύ δύο εθνών αγα-
πόντων εξ’ ίσου την ελευθερίαν.
Σας συνιστώ τους κομιστάς της παρούσης, οίτινες είναι επίσης 
απόγονοι των Σπαρτιατών! Εάν δεν εξετέλεσαν μεγάλα πράγ-
ματα, αιτία είναι ότι δεν ευρέθησαν εις μεγάλους κύκλους 
δράσεως".
Υγεία και αδελφότης
Βοναπάρτης.

Τι γράφει ο Νικόλαος Φαρδύς για την καταγω-
γή του Ναπολέοντα;
Ας δούμε όμως και μια άλλη άποψη. Ο Νικόλαος Φαρδύς, 
υπήρξε σπουδαίος δάσκαλος στο Καργκέζε της Κορσικής, 
στο χωριό όπου εγκαταστάθηκαν οι Μανιάτες το 1775. Στο 
διάστημα της παραμονής του εκεί, το 1886, συνέλεξε πολύ-
τιμα στοιχεία. Γράφει σχετικά:
«Λέγεται δε ότι η οικογένεια του μεγάλου Ναπολεόντος Βονα-
πάρτου κατήγετο εκ των ελληνικών τούτων οικογενειών ή 
μάλλον εξ ελληνικών οικογενειών της αποικίας ταύτης δια-
σπαρεισών εν τη Κάτω Ιταλία. Τίνες δε των ιστοριογράφων 
μάλιστα και δι’ ικανώς πειστικών επιχειρημάτων υπεστήρι-
ξαν την γνώμην ταύτων. Ούτω δε η οικογένεια Bonaparte κατ’ 
άλλους, δεν είναι άλλο ειμή η οικογένεια Καλομέρης ή μάλ-
λον Καλομοίρης, εξιταλισθείσα καθ’ ον τρόπον οι Γιατριάνοι 
(Γιατράκοι) εξιταλίσθησαν και έγιναν Medicis» (σημ. μάλλον 
το αντίθετο έγινε όμως).
Πάντως  ο Φαρδύς δεν δίνει περισσότερες πληροφορίες για 
το ποιοι ιστοριογράφοι και με ποια στοιχεία υποστήριξαν την 
ελληνική καταγωγή του Ναπολέοντα. Όμως, ο θρύλος αυτός 
δεν είναι τωρινός. Ο ποιητής Αλέξανδρος Σούτσος γράφει για 
τον Ναπολέοντα: «Διετήρει αίματός του εις τας φλέβας του 
ρανίδα ο Κορσικανός ο έχων τον Ταΰγετον πατρίδα».

Είχε ο Μέγας Ναπολέων «ελληνικές ρίζες»;
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απόψεις

ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο Γιώργος Γκεκας σε αποστολή,
(σε διακοπές για να ακριβολογούμε) στην Ελλάδα!

Π
ρωί- πρωί πάω να πληρώσω ένα λογαρια-
σμό νερού στο δημαρχείο, δίνω ένα κατο-
στάρικο παίρνω τα ρέστα και γυρίζω σπίτι 
μου. Δεν πρόλαβα να βάλω το μαγιό μου 

να πάω για μπάνιο και ωρύεται η θεία μου από απέ-
ναντι «Γιωργοοοοο πήραν τηλέφωνο να πας αμέσως 
στο Δημαρχείο». Απορώ τι έγινε στήνω γυναίκα και 
παιδιά που περιμένουν πως και πως να πάνε θάλασσα 
(απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα και εγώ ποτέ χατίρι 
δεν του χάλασα) και ξεκινώ για το δημαρχείο αγνο-
ώντας τη μουρμούρα. «Έχομε ένα μικρό προβλημα-
τάκι» λέει ο υπέργηρος σε φάτσα ταμίας που κάπνιζε 
στο γραφείο του ενώ δεν επιτρέπεται. «Τι πρόβλημα» 
ρωτάω. «Το κατοστάρικο είναι κάλπικο».  Σκέπτομαι 
και γνωρίζοντας ότι πήρα ένα χιλιάρικο σε κατοστάρι-
κα από την εθνική τράπεζα απαντώ. «Μα από τη τρά-
πεζα το πήρα πως είναι δυνατόν να είναι κάλπικο?»  
Και ποιος σου είπε ότι η τράπεζα δεν δίνει κάλπικα 
κατοστάρικα» απαντάει ο υπάλληλος». Μπαίνουν ψη-
λοι στα αυτιά μου και τον ρωτάω «Και που ξέρω εγώ 
ότι είναι το δικό μου κατοστάρικο και όχι το κατοστά-
ρικο κάποιου άλλου πελάτη?» . «Δε με πλήρωσε κά-
νεις άλλος με κατοστάρικο ισχυρίζεται ο ταμίας» . Και 
τι έγινε το «ουδέν λάθος αναγνωρίζεται μετρά την 
απομάκρυνση απ’ το ταμείο» ανταπαντώ. «Να φω-
νάξουμε το προϊστάμενο»  Έρχεται ο προϊστάμενος 
κοιτάζει το κατοστάρικο μαζί με τον ταμία και απο-
φαίνονται σοφά και οι δυο μαζί «Ε βέβαια είναι κάλ-
πικο, φαίνεται». «Ρε παιδιά αν φαίνεται τόσο εύκολα 
το κάλπικο γιατί το δέχτηκε ο ταμίας?  Κόκαλο, και οι 
δυο χωρίς απάντηση. «Ας πάμε στο διπλανό γραφείο 
να δούμε τη ταινία καταγραφής να δούμε ποιοι πελά-
τες πλήρωσαν με κατοστάρικο.  Πάμε λοιπόν αλλα «Τη 
ταινία θα τη βγάλουμε το βράδυ όχι τώρα» και θα τη 
δούμε  εμείς» εξηγεί ο άλλος υπάλληλος. 
Η Ελλάδα μου έχει κοστίσει χρήματα και χρήματα όλα 
αυτά τα χρόνια που την επισκέπτομαι ανελλιπώς κάθε 
χρόνο. Κάνω λοιπόν την ανάγκη φιλοτιμία παίρνω 
πίσω το «κάλπικο κατοστάρικο» πληρώνω με πενη-
ντάρια που αποδέχεται το μηχάνημα του ταμία και 
φεύγω να γλυτώσω τη παραπάνω μουρμούρα που 
κατέστρεψα το καθημερινό μπάνιο της οικογένειας. 
Πάω την άλλη μέρα στη τράπεζα με το «κάλπικο κατο-
στάρικο».  Το παίρνει η υπάλληλος το βάζει στο μηχά-
νημα και αποφαίνεται:  «Είναι γνήσιο!»  Ψιλό βλα-
στημάω από μεσα μου  και φεύγω ευχαριστημένος 
που γλύτωσα 100 ευρώ που τα είχα ξεγραμμένα. Η 

μοίρα όμως το ‘φερε να ξαναπάω στο δημαρχείο να 
πληρώσω ένα άλλο ξεχασμένο εκπρόθεσμο λογαρια-
σμό του αδελφού μου. Βλέπετε οι έξυπνοι του Δημαρ-
χείου αντί να στέλνουν τους λογαριασμούς τον Ιούλιο 
που γεμίζουν τα σπίτια της επαρχίας  με κόσμο που 
επανέρχεται στα πατρικά και εξοχικά τους τα στέλ-
νουν όταν φύγουν οι παραθερισ τές τον Οκτώβρη 
Νοέμβρη μήνα και πολλές φορές μένουν απλήρωτοι 

μέχρι το επόμενο καλοκαίρι όπως στη δική μου περι-
πτωση. Βέβαια με προσαύξηση για τη καθυστέρηση. 
Σκέφτομαι ότι ίσως αυτός να είναι και ένας τρόπος 
εκδίκησης για αυτούς που φύγαν και εγκατέλειπαν τα 
πάτρια εδάφη για καλλίτερη μοίρα?
Σύνολο λογαριασμού €93 και κάτι. Βγάζω δυο νέα 
κατοστάρικα να πληρώσω και προειδοποιώ το ταμία 
που είναι πια γνωστός μου απ τη πρώτη φορά. Κοί-
ταξε τα αν είναι γνήσια τώρα μπροστά μου γιατί δεν 
επιστρέφω πάλι αν μου τηλεφωνήσεις. Τα βάζει στο 
μηχάνημα και ο του θαύματος «κάλπικα» και τα δυο. 
Εξηγώ πως ούτε το πρώτο ήταν κάλπικο και είναι αδύ-
νατο να είναι και αυτά κάλπικα. Συγκεντρώνεται πάλι 
η ομάδα των ειδικών ανίδεων δημοτικών υπαλλήλων 
συζητάνε και με κοιτάζουν καχύποπτα σαν κάποιο 
που έχει παραχαραγμένα κατοστάρικα και προσπαθεί 
να τα περάσει στην αγορά.  Τελικά κάποιος που του 
κόβει διαπιστώσει ότι αυτά είναι τα νέα κατοστάρικα 
που το παλιό μηχάνημα δεν αναγνωρίζει σαν γνήσια!  

Για να είναι σίγουροι όμως δεν τα δέχονται. Πάλι σπίτι 
ο υποφαινόμενος πάλι παίρνω πενηντάρικα αυτή τη 
φορά και πάω ξανά στο Δημαρχείο να πληρώσω . 
Καμία απολογία σε μένα που μέχρι εκείνη τη στιγμή 
ίσως με θεωρούσαν απατεώνα με πλαστά χαρτονομί-
σματα.  Δεν με ενδιαφέρει και τόσο τι θα πει ο κόσμος 
πια, αλλα βρήκαμε τουλάχιστον τι συμβαίνει.   «Τι 
να κάνομε… δουλεύουμε με ότι μας δίνει να εργα-

στούμε το Ελληνικό δημόσιο. Τι φταίμε εμείς που το 
μηχάνημα δεν αναγνωρίζει τα νέα κατοστάρικα». Λέει 
παραπονιάρικα ο ταμίας. Και εγώ τι φταίω ρε παιδιά?  
αναρωτιέμαι δυνατά  «Δεν με νοιάζει εμένα, εγώ τη 
δουλεια μου κάνω»! η απάντηση…
Ετσι φίλοι γίνεται στην Ελλάδα. Ο καθένας ισχυρί-
ζεται ότι κάνει τη δουλεια του χωρίς να τον νοιάζει 
το πριν, το μετά,  ο πελάτης, ο συνάδελφος, η οτιδή-
ποτε άλλο.   Απλά ο μισθός να έρχεται κάθε μήνα στο 
ακέραιο και στην ώρα του. Το μόνο που τους ενδι-
αφέρει από το πως λειτουργεί ο υπόλοιπος κόσμος 
είναι ο μισθός του Ευρωπαίου. «Γιατί να πληρώνεται 
τόσα λιγότερα ο Έλληνας για τη ίδια δουλεια?» ανα-
ρωτιόνται. Η απάντηση είναι διότι δεν κάνουν την 
ίδια δουλεια! Μόνο ο τίτλος της δουλείας τους μπο-
ρεί να είναι ο ίδιος…  Κατά τα αλλα «κάνουν τη δου-
λεια τους» στο ακέραιο. Φουκαριάρα Ελλάδα με το 
μυαλό και νοοτροπία που κουβαλούν οι Έλληνες που 
σε κατοικούν!
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ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500 ΑΤΟΜΑ ΑΓΚΑΛΙΑΣΑΝ, 
ΕΚΛΑΨΑΝ ΚΙ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΑΝ ΤΟΝ 

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑ ΟΔΥΣΣΕΑ ΔΡΟΣΣΟ 
ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

Μ
ια βραδιά μεγάλης αγάπης  για έναν ιερέα που 26 
χρόνια λειτούργησε κι έκτισε παντοτινές γέφυρες 
με αγάπη σε αρκετές εκατοντάδες πιστών που βά-
πτισε, πάντρεψε, παρηγόρησε, συμβούλεψε κι α-

γαπήθηκε από τον ελληνισμό του Μάρκαμ πραγματικά, αλλά 
και από άλλους που έτυχε να τον γνωρίσουν από κοντά. Επειδή 
προσωπικά εγώ όταν αρχίσω να γράφω και να καλύπτω τέτοιες 
εκδηλώσεις, λόγω συναισθηματικού φόρτου, μπορεί να γράψω 
πράγματα και να κάνω ερωτήσεις σε ανώτερα κλιμάκια ρωτώντας 
μερικούς ΓΙΑΤΙ;
Οι ιερείς φυσικά υπηρετούν την θρησκεία μας και πρέπει να υπα-

κούν στους κανόνες της εκκλησίας κι αυτό το κάνουν όχι μόνον 
γιατί πρέπει, αλλά γιατί δεν έχουν κι άλλη επιλογή. Είναι αυτό που 
λένε οι Καναδοί «take it or leave it». Αλλά είπα καλύτερα να στα-
ματήσω μέχρι εδώ και να πω ότι αυτή η βραδιά ήταν πραγματικά 
ξεχωριστή στο φιλόξενο Crystal Fountain με το υπέροχο φαγητό. 
Οι ομιλίες όλων ήταν άκρως συγκινητικές για τον π. Δρόσσο, την 
πρεσβυτέρα του και τον υιό του Τόμας που συγκινημένοι κι αυτοί 
άκουγαν τα υπέροχα λόγια όλων των φίλων που έκαναν μια κοινή 
πορεία σε αυτήν την υπέροχη κοινότητα των Αγίων Παντελεήμο-
νος, Άννης και Παρασκευής. 
Ο πρόεδρος, κ. Γιάννης Ψύχος, και το Διοικητικό Συμβούλιο του 

μαζί με τον νέο ιερέα π. Κωνσταντίνο Οικονόμου που έρχεται από 
το Βανκούβερ να συνεχίσουν το έργο αυτής της τόσο προοδευ-
τικής και πετυχημένης κοινότητας του Μάρκαμ και να την κάνουν 
ακόμη πιο μεγάλη.  Άφησα τελευταίο να πω τα συγχαρητήρια που 
εισέπραξε από όλους η διοργανώτρια της βραδιάς αυτής, η μονα-
δική γραμματέας της εκκλησίας, κα Ειρήνη Κίτσιος-Σιδέρη , που 
πραγματικά διοργάνωσε μια εντυπωσιακή κι αξέχαστη βραδιά.
Πατέρα Δρόσσο, Πρεσβυτέρα Μαρία και Τόμας,
Η εφημερίδα μας έτρεφε, τρέφει και θα τρέφει απεριόριστο πάντα 
σεβασμό κι αγάπη για το έργο σας. Καλό ταξίδι, καλή τύχη και εις 
το επανειδήν !

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Τιμητική πλακέτα στον π. Οδυσσέα Δρόσσο προσέφερε η 
κα Μαρίνα Αντωνόγλου από το Δημαρχείο του Μάρκαμ

Εκπροσωπόντας τον Δήμαρχο του 
Μάρκαμ η κα Μαρίνα Αντωνόγλου

Η κα Δήμητρα Καλογερά με την μητέρα της, 
κα Βούλα και την γλυκύτατη κόρη της

Η Διευθύντρια του Ελληνικού Σχολείου, 
κα Μαρία Αθανασούλα

Η κα Ειρήνη Κίτσιος - Σιδέρης 
ήταν άψογη

Ο π. Οδυσσέας Δρόσσος με την πρεσβυτέρα Μαρία 
και το υιό τους Τόμας

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης 
με τον π. Οδυσσέα ΔρόσσοΟι ιερείς που τίμησαν με την παρουσία τους τον π. Οδυσσέα 

Ο π. Πήτερ Αυγερόπουλος στην προσευχή 
με τον π. Οδυσσέα

Φανερά συγκινημένος ο π. Οδυσσέας 
αποχαιρέτισε την αγαπημένη του 

εκκλησία και παρακίνησε τους πιστούς 
ακολούθους να συνεχίσουν να 

υποστηρίζουν την εκκλησία του και τον 
νέο ιερέα

Όλοι όρθιοι καταχειροκρότησαν τον π. Οδυσσέα μετά το τέλος της ομιλίας του

Αναμνηστικά δώρα παρέδωσαν στον π. Οδυσσέα Δρόσσο, την πρεσβυτέρα Μαρία και τον 
Τόμας ο πρόεδρος του Ι.Ν., κ. Γιάννης Ψύχος, η πρόεδρος της Φιλοπτώχου του Ι.Ν., κα Νίκη 

Βάνγκου και η κα Ειρήνη Κίτσιος-Σιδέρης που συνεργάστηκε στενά με τον π. Οδυσσέα

Ο π. Οδυσσέας Δρόσσος καθώς κι όλη η αίθουσα καταχειροκρότησε την πρεσβυτέρα Μαρία

Η πρόεδρος της Φιλοπτώχου του Ι.Ν. του 
Αγ. Παντελεήμονος, Άννης και 
Παρασκευής, κα Νίκη Βάνγκου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ HELLAS NEWS
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Το τραπέζι της παρέας των κυρίων Γιάννη Μητροθανάση και Γιώργο Βενέτη Η παρέα των Κολλιόπουλος, Σίσκος, Σωτηράκος, Στεργιόπουλος και Γιαννιτσόπουλος

Το τραπέζι με τον π. Οδυσσέα Δρόσσο, την πρεσβυτέρα του Μαρία και τον υιό του 
Τόμας, καθώς και τον πρόεδρο κ. Γιάννη Ψύχο με την σύζυγο του και την πρόεδρο 

της Φιλοπτώχου κα Νίκη Βάνγκου με την κόρη και τον σύζυγο της

Η κα Χριστίνα Γιαννόπουλος, με τον π. 
Οδυσσέα Δρόσσο και την πρεσβυτέρα Μαρία

Την προσευχή πριν το δείπνο έκαναν όλοι οι ιερείς που τίμησαν 
με την παρουσία του τον π. Οδυσσέα

Ο π. Σωτήριος από τον Ι.Ν. της Κοίμησης της Θεοτόκου στο 
Σικάγο με τον π. Ηλία Δρόσσο και το πρόεδρο του Ι.Ν. των Αγίων 

Παντελεήμονος, Άννης και Παρασκευής, κ. Γιάννη Ψύχο

Η κα Χριστίνα Γιαννόπουλος, υπεύθυνη 
του Κατηχητικού του Ι.Ν. των Αγίων 

Παντελεήμονος, Άννης και Παρασκευής

Η κα Μαρίνα Αντονόγλου 
εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο του 

Μάρκαμ με την κόρη της κας Ειρήνης 
Κίτσιου-Σιδέρη, Νομική Η οικογένεια Γκενεράλη

Ο πρόεδρος, κ. Γιάννης Ψύχος με την πρόεδρο της 
Φιλοπτώχου, κα Νίκη Βάνγκου και την κα Σοφία Ψύχου Η οικογένεια Γκάσκας

Η πρεσβυτέρα Μαρία, ο κ. Σάββας Λεβέντης, ο π. Οδυσσέας 
Δρόσσος και ο κ. Θανάσης Κουρτέσης

Η κα Καλυψώ Λιούτας με την κα Ξένος, η κα Εμμέλια 
Παγίδας και η κα Κούτσαρης

Από τα αριστέρα η κα Ευγενία Κοντοράβδης, η κα Ειρήνη 
Κίτσιος-Σιδέρη και η κα Βούλα Καλογεράς

Οι πρεσβυτέρες δίπλα στην πρεσβυτέρα Μαρία 

Η κα Έφη Μήτσουρας-Λιαγκάκη 
με τον π. Οδυσσέα Δρόσσο 
και την πρεσβυτέρα Μαρία

Ο π. Οδυσσέας Δρόσσος με το παιδί του, Τόμας, την πρεσβυτέρα 
Μαρία και την κα Νίκη Βάνγκου

Πατέρα Δρόσσο, Πρεσβυτέρα Μαρία και 
αγαπημένε Θωμά
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Η παρέα της κα Ρίνας Νάστη Το τραπέζι Καλυβήτη

Το τραπέζι του κ. Καρανικολόπουλου

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με την Νομική Σιδέρη, την Μαρίνα Αντωνόγλου, 
την οικογένεια Κοντοράβδη, και το ζεύγο Κυπραίου

Η οικογένεια της κα Βούλας Καλογερά

Από τα αριστερά η κα Ελένη Κέσσαρη, η κα Έφη Μήτσουρας-Λιαγκάκη, η κα Ευγενία Ουέστ, η κα 
Πωλίνα Μίσθιος, η κα Χριστίνα Κούτσαρη, η κα Κάθυ Μπρουνάτο, η κα Μαρίκα και η κα Κασσιανή Η κα Λούση Γρηγοριάδου με την οικογένεια της κα Εμμέλιας Παγίδα και την κα Έλενα Ξένου

Η κα Θεοδώρα Λεγούρδα, η πρεσβυτέρα Ευγενία Ψύχου και ο κ. Αθανάσιος Ζάχος 
με τις κυρίες της Φιλοπτώχου Με την παρέα της κα Προύσσης η κα Άντζελα Λεβέντη

Το τραπέζι με τους κ. Νίκο Καραγεωργίου, κ. Κουλούρη, Ανδρεάκο και Τουργέλη

Η παρέα του κ. Νίκου Αναστασιάδη

η Κοινότητα του Αγ. Παντελεήμονα σας 
κατεβόδωσε με την μεγαλειώδη παρουσία του
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Η παρέα με τους Κατσίρη, Καλλίνη και Ντεβάκο Η παρέα του κ. Βασίλη Νικολάου

Ο κ. Τομ Κωτσόπουλος με τον κ. Πήτερ Ζακάρια έδωσαν το παρών Ο κ. Βελούδος με την οικογένεια του ήταν εκεί

Ο κ. Τάσκας με την παρέα του Η οικογένεια Πετσίνης

Το τραπέζι Καλυβήτη Η παρέα με τους Ζέγκα Δήμητρα, Άντριου Φάιε, Σπύρο Μπότσικο και Κατερίνα Ιωάννου

Η όμορφη παρέα του λουλουδιού, το τραπέζι του κ. Ψυχαλινού Το τραπέζι με την παρέα Πανταζή, Κυριακάκη, Βλαχαδάμης, Λιούτας, Βλογιαννίτης και Μπισμπίκος

Το τραπέζι με την κα Κουτσουγερά, κ. Χριστοδουλή και το ζεύγος Λεβέντη Η παρέα των κυρίων Φυσέντζου και Λάζου

«ADIOS» και στο «επανειδήν» Πατέρα Δρόσσο
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Γ
ια άλλη μία χρονιά το National Ethnic 
Press and Media Council of Canada 
με πρόεδρο τον κ. Θωμά Σάρα, έστη-
σε το περίπτερο του στην μεγαλύτε-

ρη έκθεση του Τορόντο στη Εθνική Κανα-
δική Έκθεση (CNE). Αρκετά μέλη όπως και 
η HELLAS NEWS βρέθηκαν στο opening της 
έκθεσης όπου βρίσκονται δείγματα της δου-
λειάς μας για να τα δουν τα εκατομμύρια του 
κόσμου που πέρασαν και θα περάσουν σε 
αυτό το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Ελάχι-
στοι όμως είναι αυτοί που θα καταλάβουν 
το κόπο και το μεράκι που λείπει από τα κα-
ναδικά αλλά έχουν τα εθνικά μέσα μαζικής 
ενημέρωσης του Καναδά. Αυτό ακριβώς α-

γωνίζεται να διαλαλήσει και ο πρόεδρος του 
NEPMCC, κ. Σάρας, δίνοντας «παρών» σε 
άλλη μία έκθεση.
Με την παρουσία τους τίμησαν αρκετά πολι-
τικά πρόσωπα όπως θα δείτε και στο φωτο-
γραφικό ρεπορτάζ, ενώ με την υποστήριξη 
τους και τα λόγια τους έκαναν εντύπωση ο 
Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης Καρύγι-
αννης και ο φιλέλληνας Βουλευτής, κ. Άρης 
Μπαμπικιάν. Πάντα δίπλα στον κ. Σάρα βρί-
σκεται η κόρη του κα Μαρία Βουτσινάς-Σά-
ρας (που πραγματικά δεν λείπει λεπτό) με 
μοναδικό σκοπό τα πάντα να κυλούν τα 
πάντα ομαλά για τον οργανισμό. Και του 
χρόνου να είμαστε και πάλι εκεί.

Άλλη μια πετυχημένη χρονιά στο περίπτερο του National 
Ethnic Press & Media Council of Canada στο CNE. 

Συγχαρητήρια και συμπαράσταση από πολλούς πολιτικούς 
όλων των κομμάτων στον Πρόεδρο Θωμά Σάρα και στην 

διευθύντρια Μαρία Βουτσινά. Και του χρόνου

Η κα Νούλα Γρηγοριάδης, η κα Κατερίνα Σάρας, ο κ. 
Θοδωρής Γρηγοριάδης και η κα Μαρία Βουτσινάς-Σάρας

Η αεικίνητη Μαρία Σάρα-Βουτσινάς 
με τον επίσης αεικίνητο πατέρα της, 

κ. Θωμά Σάρα

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης στο 
περίπτερο του Οργανισμού

Αρκετά μέλη του National Ethnic Press and Media Council of Canada έδωσαν το «παρών», 
όπως ο κ. Θανάσης Κουρτέσης 

Ο κ. Ντάνιελ Μπέρναρντ, πρόεδρος του 
Friends of Canadian Broadcasting

Ο κ. Πήτερ Κεντ, πρώην Υπουργός 
Εξωτερικών και πρώην Υπουργός της 

Προστασίας του Περιβάλλοντος

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης Καρύγιαννης,
 από οποιαδήποτε πόστο βρίσκεται πάντα στο έργο 

του κ. Θωμά Σάρα

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, 
κ. Δημήτρης Καρύγιαννης

Ο γνωστός φιλέλληνας Βουλευτής 
του Οντάριο για την περιοχή του 
Σκάρμπορο, κ. Άρης Μπαμπικιάν

Ο κ. Μάρκο Μεντετσίνο,
 Βουλευτής του Οντάριο

Με μετάλλιο τίμησε τον κ. Θωμά Σάρα ο πρόεδρος 
της Καναδικής Εθνικής Έκθεσης (CNE) για την 

συμμετοχή των Ethnic Media 

Ο κ. Τζον Κίρου, πρόεδρος του CNE

Ο κ. Θωμάς Σάρας 
κατά την ομιλία του

Ο Τόνι Ρούπερτ παρουσιάζει τον κ. Σάρα

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Δημήτρη 
Καρύγιαννη, τον πρόεδρο του NEPMCC, κ. Γιάννη Σάρα και τον 

Βουλευτή, κ. Άρη Μπαμπικιάν

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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O ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΟΝΤΑΡΙΟ ΝΤΑΓΚ ΦΟΡΝΤ, Η ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΤΑΣ ΚΙ ΕΝΑ ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΝΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

Τ
ην Παρασκευή 16 Αυγούστου είχαμε την τιμή και 
την χαρά να καλύψουμε την εκδήλωση της επετείου 
για τα 15ά θυρανοίξια του Ελληνικού Γηροκομείου 
στο Σκάρμπορο. Μια πραγματικά ξεχωριστή για το 

HELLENIC HOME καθώς στην συγκινητική τελετή βρέθηκαν 
και τίμησαν με την παρουσία τους πολλά σημαντικά πρό-
σωπα της πολιτικής και κοινωνικής ζωής του Οντάριο που 
ζούμε.
Ο Γενικός Διευθυντής του Γηροκομείου, κ. Κώστας Κωστού-
ρος, απολαυστικός και συγκινητικός στον λόγο του που 
καταχειροκροτήθηκε. Ο κ. Κωστούρος καλωσόρισε τον 
πρωθυπουργό του Οντάριο, κ. Νταγκ Φορντ, αλλά και την 
Ελληνίδα Βουλευτή του Οντάριο για την περιοχή του Σκάρ-

μπορο, κα Χριστίνα Μίτας, η οποία επίσης καταχειροκρο-
τήθηκε και τους ευχαρίστησε εκ μέρους  του προέδρου, κ. 
Γιάννη Φαναρά, του Διοικητικού Συμβουλίου, του προσω-
πικού και όλους των εθελοντών του Ελληνικού Γηροκομείου 
για την τεράστια συμβολή τους και βοήθεια τους ώστε να 
αποκτήσει το «Ελληνικό Σπίτι» άδεια για την ανέγερση νέου 
κτιρίου με 128 κλίνες στο Σκάρμπορο.
Ο κ. Φορντ ευχαρίστησε για τα καλά του λόγια τον κ. 
Κωστούρο και του  απάντησε «…Τελειώστε με τα 128 κρε-
βάτια κι εδώ είμαστε πάλι για να τα συζυτήσουμε για περισ-
σότερα κρεβάτια…» και φυσικά καταχειροκροτήθηκε.
Χωρίς να θέλουμε να ξεχάσουμε κάποιον από τους φίλους 
που τίμησαν την εκδήλωση θα αναφέρω ότι παρευρέθηκαν 

ο Υπουργός για τα άτομα τρίτης ηλικίας, κ. Ρέιμοντ Τσο, η 
Ομοσπονδιακός Βουλευτής, κα Σάλμα Ζαχίντ και ο Δημο-
τικός Σύμβουλος, κ. Μάικλ Τόμσον. Οπωσδήποτε, άξιου 
λόγου ήταν η υποδοχή που έκανε ο πρόεδρος της επιτροπής 
μακροχρόνια μέριμνας του Ελληνικού Σπιτιού, κ. Μιχάλης 
Νερουλάς, στην κα Χριστίνα Μίτας. Επίσης, από το Συμβού-
λιο έδωσαν το «παρών» ο κ. Γρηγόρης Καναργκελίδης, ο κ. 
Βασίλης Καραγιάννης και ο κ. Νίκος Κούρος.
Το Ελληνικό Σπίτι θέλει να ευχαριστήσει τους ενοίκους, 
δωρητές, ευεργέτες κι εθελοντές, τα μέλη του Δ.Σ. και του 
Γυναικείου Τμήματος καθώς και το προσωπικό που έδωσαν 
τον καλύτερο τους εαυτό για την επιτυχία αυτής της εκδή-
λωσης.

ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ

Ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής, π. Ιγνάτιος Δελλής, 
συνομιλεί με τον πρωθυπουργό και την κα Μίτας

Ο Υπουργός, κ. Ρέιμοντ ΤσοΗ Ελληνίδα Βουλευτής του Οντάριο, κα Χριστίνα ΜίταςΟ πρωθυπουργός του Οντάριο, κ. Νταγκ Φορντ Ο κ. Κώστας Κωστούρος
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ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΗΝ 15η ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΚΑΡΜΠΟΡΟ

Ο κ. Παπαγιάννης με τον πρωθυπουργό, κ. Νταγκ Φορντ

Η Ελληνίδα Βουλευτής του Οντάριο, κα Χριστίνα Μίτας, ξεναγεί τον 
πρωθυπουργό του Οντάριο, κ. Νταγκ Φορντ, 

αναδεικνύοντας το έργο του «Ελληνικού Σπιτιού»

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο, κ. Νταγκ Φορντ δίπλα στον κ. Παπαγιάννη, 
γνωστό επιχειρηματία της επιτυχημένης εταιρείας Kariba Foods, 

η Βουλευτής κα Χριστίνα Μίτας και ο κ. Κούρος

Ο κ. Κώστας Κωστούρος υποδέχτηκε τον πρωθυπουργό 
του Οντάριο, κ. Νταγκ Φορντ

Η Βουλευτής, κα Χριστίνα Μίτας, ανάμεσα από τον κ. Μιχάλη 
Νερουλά και τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Μάικλ Τόμσον

Ο Υπουργός κ. Τσο ανάμεσα από τον κ. Νερουλά 
και τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Τόμσον

Η Βουλευτής του Οντάριο, κα Χριστίνα Μίτας, ανάμεσα από τον 
Γενικό Διευθυντή του «Ελληνικού Σπιτιού», κ. Κώστα Κωστούρο, 

και τον γνωστό επιχειρηματία από το Kariba Foods, κ. Παπαγιάννη

Η Βουλευτής του Οντάριο, κα 
Χριστίνα Μίτας, με τον Γενικό 

Διευθυντή του «Ελληνικού Σπιτιού», 
κ. Κώστα Κωστούρο

Η Ελληνίδα Βουλευτής του Οντάριο, κα 
Χριστίνα Μίτας, με τον εκλεκτό 

συνεργάτη της, κ. Ράιαν Ούντερκιρκ
Οι βιρτουόζοι βετεράνοι καλλιτέχνες της 

παροικίας μας κ.κ. Νικολαΐδης, Στέφανος και Κεν
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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

Στο λιμάνι του Πειραιά το 1930

Ένα από τα επαγγέλματα που χάνεται στην πάροδο του χρόνου Αιγλη Ζαππειο (1948)

Aπού ‘χει στάρι και κρασί και λάδι στο πιθάρι έχει του 
κόσμου τα καλά και Του Θεού τη χάρη.... Κρητη 1930

Τα καλύτερα μπισκότα στον πλανήτη Γη του Παπαδοπούλου ! 
Ειδικά τα γεμιστά...

4 Δεκεμβρίου 1944 κηδεύονται στο Θησείο τα πρώτα 
θύματα του εμφυλίου μετά από την απευλευθέρωση από 

τους Γερμανούς. Μετά την φωτογραφία φέρεται πως 
υπήρξε σύγκρουση δυνάμεων

Τα περισσότερα παιδιά δούλευαν μετά το σχολείο στην επιχείρηση της 
οικογένειας όπως αυτό εδώ ο «Ξυπόλυτος Σερβιτοράκος» Ήπειρος 1961

Πλατεία Συντάγματος στη δεκαετία του ‘50
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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



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ40 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

30 Αυγούστου 2019
www.hellasnews-radio.com

Έ
νας 46χρονος πεζός διακομίστηκε στο νοσοκομείο καθώς χτυπήθηκε από αυτοκίνητο 
το οποίο εισέβαλε με ταχύτητα σε ζαχαροπλαστείο στο Mississauga. Το περιστατικό 
συνέβη στις 11.25π.μ. το πρωί της Πέμπτης και δεν έχει γίνει γνωστό εάν ο πεζός βρι-
σκόταν εντός ή εκτός του ζαχαροπλαστείου. Το σημείο όπου συνέβη το περιστατικό 

είναι σε μία πλάζα στο Queen Victory Park Avenue και Lorne Park Road. Τα δύο άτομα που 
επέβαιναν στην Mercedes διακομίστηκαν επίσης στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Υ
πήρξαν δύο περιστατικά που συ-
νέβησαν στις 29 Ιουλίου και στις 
27 Αυγούστου, όπου ένας άνδρας 
επιτέθηκε σε ένα 16χρονο κι ένα 

19χρονο αγόρι. Στην πρώτη περίπτωση, ο 
άνδρας πλησίασε τον 16χρονο και αφού του 
επιτέθηκε στην συνέχεια διέφυγε. Το ίδιο α-

κριβώς περιστατικό συνέβη κι ένα μήνα με-
τά στο ίδιο σημείο. Η αστυνομία κατάφερε 
να συλλάβει έναν άνδρα λιγότερο από ένα 
24ωρο μετά αφού έδωσε στην δημοσιό-
τητα την φωτογραφία του. Συγκεκριμένα η 
αστυνομία συνέλαβε τον 53χρονο Rayyaz 
Gohar από το Scarborough.

Ο 
οδηγός φέρεται 
να εμπλέκεται σε 
τρακάρισμα χω-
ρίς τραυματ ίες. 

Το περιστατικό συνέβη το 
βράδυ της Τετάρτης γύρω 
στις 10μμ στους δρόμους 
μεταξύ Dupont Street και  
Dovercourt Avenue. Ο οδη-
γός ακολουθήθηκε από δύο 
πολίτες οι οποίοι κατάφεραν 
να τον ακινητοποιήσουν έ-
ως ότου να φτάσει η αστυνο-
μία στο σημείο. Ο ένας από 
τους δύο πολίτες είχε μάλιστα 
χρησιμοποιήσει το βάρος του 
σώματος του για να ακινητο-
ποιήσει τα πόδια του οδηγού. 
Αν και δεν υπήρξε κάποιος 
τραυματισμός ο οδηγός είχε 
προκαλέσει υλικές ζημιές σε 
ιδιοκτησίες. Η υπόθεση ακό-
μη διερευνάται.

Άνδρας επιτέθηκε σεξουαλικά σε 
αγόρια στο Scarborough Town 
Centre

Μεθυσμένος οδηγός «συνελήφθη» 
από πολίτες

Σε ισχύ τίθεται η απαγόρευση των 
κινητών στα σχολεία του Οντάριο

Α
πό τις 4 Νοεμβρίου οι μαθη-
τές στα σχολεία του Οντά-
ριο απαγορεύεται να κοιτά-
ζουν τα κινητά τους κατά την 

διάρκεια του μαθήματος. Η κυβέρ-
νηση του Οντάριο ανακοίνωσε πως το 
μέτρο αυτό έχει σκοπό ώστε οι μαθη-
τές να δίνουν περισσότερη προσοχή 
στο μάθημα το οποίο διδάσκεται και 
πως θα υπάρξουν εξαιρέσεις σε περι-
πτώσεις όπου ο μαθητής χρειάζεται το 
τηλέφωνο σε περίπτωση έκτακτης ανά-
γκης ή στην περίπτωση που το τηλέ-
φωνο είναι απαραίτητο μέσο για την 
διεξαγωγή του μαθήματος. Τα περισ-
σότερα σχολεία του Οντάριο ξεκινούν 
την επόμενη εβδομάδα και αυτοί οι 
δύο μήνες ως την ισχύ του νόμου θα 
χρησιμοποιηθούν ως περίοδο προε-
τοιμασίας για το νέο κανόνα. Το 2011 
η απαγόρευση είχε καταργηθεί καθώς 
θεωρούταν αδύνατο να ισχύει.

Ένας τραυματίας μετά την σύγκρουση 
αυτοκινήτου σε ζαχαροπλαστείο στο 
Mississauga
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LIFE

Χριστίνα Ζαφειρίου: 
η πιο hot σχεδιάστρια 

Πριν από κάποιους 
μήνες τράβηξε 
τα φώτα της 
δημοσιότητας λόγω 
της αποχώρησή 
της από το event 
των «Madwalk 
2019». Η Χριστίνα 
Ζαφειρίου, όμως, 
έχει αφήσει πίσω 
της όλα αυτά και 
απολαμβάνει τις 
διακοπές της.

Εκρηκτική, 
μελαχρινή, με 
κορμί που προκαλεί 
και καμπύλες που 
αφήνουν τους πάντες 
με το στόμα ανοιχτό, 
η σχεδιάστρια μόδας 
δεκάδων επωνύμων 
τρελαίνει τους 
followers της με 
τις αναρτήσεις και 
τα αποκαλυπτικά 
ενσταντανέ της. 
Η ίδια, μάλιστα, 
φαίνεται ότι χαίρεται 
τα σχόλια και τα 
likes που δέχεται, 
ανταμείβοντας τους 
θαυμαστές με ολοένα 
και περισσότερα 
στιγμιότυπα.
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Hταν ο πρωταγωνιστής 
που σχεδόν μας απασχό-
λησε πολύ όμορφα τις 2 
τελευταίες τηλεοπτικές 
σεζόν..Ο Λάζαρος Βασι-
λείου είναι ο μελαχρι-
νός πρωταγωνιστής που 
συνεχίζει να απασχολεί 
και με την απουσία του 
από τις τηλεοράσεις. Με 
ελαφρά καλοκαιρινή 
άλλα και πιο ανάλαφρη 
διάθεση χωρίς να έχει 
κάτι να τον πιέζει,μετά 
από μικρή αποχή από 
τα social media ο όμορ-
φος πρωταγωνιστής μας 
δείχνει ότι τελικά και σε 
αυτόν ταιριάζει το καλο-
καίρι και αρέσει πολύ 
στις θαυμάστριες του 
όταν μοιράζετε αυτές τις 
στιγμές μαζί τους

H πιο αποκαλυπτική 

φωτογραφία της 

Ηλιάνας 

Πέντε μήνες μετά το τέλος του 
«Greece’s Next Top Model» 
και λίγο πριν το ριάλιτι μόδας 
επιστρέψει στους τηλεοπτι-
κούς δέκτες, υπάρχει ένα πρό-
σωπο που απασχολεί ακόμη 
πολύ. Η Ηλιάνα Παπαγεωρ-
γίου, μία εκ των τεσσάρων 
κριτών, προσπαθεί να ξεκου-
ραστεί πριν το μεγάλο come 
back, χωρίς ωστόσο να στα-
ματά να απασχολεί τους χρή-
στες του διαδικτύου. 

Πρώην παίκτης 

του Survivor 

αναστατώνει

Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι 
επιβίωσης του ΣΚΑΙ, κατά-
φερε να ξεχωρίσει τόσο για 
τα τατουάζ του όσο και για 
τις επιδόσεις του στον στίβο 
μάχης. 
Ο λόγος για τον Νικόλα Αγό-
ρου, γνωστό και ως «φραου-
λίτσα», ο οποίος αναστατώ-
νει το γυναικείο πληθυσμό με 
τις αναρτήσεις που κάνει στον 
προσωπικό του λογαριασμό 
στο Instagram.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου 
είναι παντού αυτό το καλο-
καίρι και καταφέρνει να εντυ-
πωσιάζει.
Αυτήν την φορά πρωταγωνι-
στώντας σε βίντεο κλιπ είναι 
πιο αποκαλυπτική από κάθε 
άλλη φορά που την έχουμε 
δει αφού εμφανίζεται ολό-
γυμνη. Μάλιστα δε διστάζει 
να κάνει ολόγυμνη ντους για 
τις ανάγκες του ρόλου της στο 
βίντεο.

Σε καλοκαιρινή διάθεση

Η φωτό της Έλενας Κρεμλίδου 
που τη βάζει στους ομίλους 
του Τσάμπιονς Λιγκ γοητείας

Ολόγυμvη η 

Αλεξάνδρα 

Παναγιώταρου

Σ
ε κάθε της εμφάν ιση τραβάει τα 
βλέμματα πάνω της.
Η Δήμητρα Αλεξανδράκη σε κάθε 
της εμφάνιση να τραβάει τα βλέμ-

ματα πάνω της αφού είναι ένα μοντέλο που 
δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα κορυφαία 

του εξωτερικού.
Ένα από τα δυνατά της σημεία είναι τα ατε-
λείωτα πόδια της. Σε κάθε της φωτογραφία 
φροντίζει να τα επιδεικνύει και οι άντρες 
δεν μπορούν να σταματήσουν να τα «θαυ-
μάζουν».

Ποια Σκλεναρίκοβα; Οι ατελείωτες 
ποδάρες της Δήμητρας Αλεξανδράκη

Ε
ίναι φανατική ο-
παδός του ΠΑΟΚ 
και σίγουρα σή-
μερα δεν ξέρει 

αν πρέπει να χαρεί ή να 
λυπηθεί.
Να χαρεί για την μπα-
λάρα που έπαιξε ή να 
λυπηθεί που ο Δικέφα-
λος δεν πήρε τη νίκη που 
θα τον έφερνε πιο κοντά 
στο όνειρο των ομίλων.
Η Έλενα Κρεμλίδου 
βέβαια τέτοια προβλή-
ματα δεν τα έχει, καθώς 
έχει καταφέρει να πάρει 
την πρόκριση για τους 
ομίλους του Τσάμπιονς 
Λιγκ γοητείας με χαρα-
κτηριστική άνεση.
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A
πίστευτη δήλωση 
από γνωστή κου-
κλάρα.
Μια εκρηκτ ική 

γυναίκα σε αποπλανεί με 
χαρακτηριστική ευκολία. 
Μια γυναίκα με πανέμορφο 
στήθος, τέλεια οπίσθια και 
ερωτικό ταμπεραμέντο, σε 
τρελαίνει πολύ πιο εύκολα.
Με ερωτικές πόζες και σέξι 
«ατυχήματα», μπαίνει στο 
κάδρο των αντρικών φαντα-
σιώσεων.
Αυτή είναι η Σοφία Βεργκάρα 
που, παλιότερα, είχε δηλώ-
σει: «Έγινα διάσημη για το 
στήθος μου, αλλά αυτό με 
τσατίζει γιατί έχω και ένα 
τέλειο πισινό». Και έχει δίκιο.

Ο 
Shawn Mendes 
και η Camila 
Cabe l lo  πα -
ρουσίασαν στη 

σκηνή των MTV Video 
Music Awards 2019 για 
πρώτη φορά ζωντανά τη 
συνεργασία τους στο φλο-
γερό hit single «Señorita».
Το «Señorita» ήταν υποψή-
φιο για πέντε βραβεία στα 
MTV Video Music Awards 
2019: Για το «Τραγούδι του 
Καλοκαιριού», την «Καλύ-
τερη Συνεργασία», την 
«Καλύτερη Καλλιτεχνική 
Διεύθυνση», την «Καλύ-
τερη Φωτογραφία» και την 
«Καλύτερη Φωτογραφία».
Τελικά το ν τουέτο του 
Shawn Mendes και της 
Camila Cabello απέσπασε 
δύο βραβεία, γ ια την 
«Καλύτερη Συνεργασία» 
και την «Καλύτερη Φωτο-
γραφία».
Το δίδυμο ανέβηκε στη 
σκηνή των MTV Video 
Music Awards 2019 και 
καθήλωσε το κοινό και 
τους τηλεθεατές με μία 
άκρως ατμοσφαιρική 
εμφάνιση, γεμάτη ερωτι-
σμό και πάθος.

Shawn Mendes & Camila Cabello 
μάγεψαν τα MTV VMA 

Τ
ο με λαχρι-
νό μον τέ λο 
από την Ολ-
λανδία Cindy 

Kimberly με το καλλί-
γραμμο κορμί και το 
πανέμορφο πρόσω-
πο, κάνει τα βλέμμα-
τα να γυρίζουν προς το 
μέρος της.
Άλλωστε, η ομορφιά 
της ήταν εκείνη που 
από τη μία στιγμή στην 
άλλη την έκανε από μία 
άσημη μπέιμπι σίτερ σε 
ένα μοντέλο διεθνών 
προδιαγραφών.
Ήταν 17 χρόνων η Cindy 
όταν ο Τζάστιν Μπίμπερ 
έπεσε τυχαία πάνω σε 
κάποιες φωτογραφίες της 
στα social media. Ο διά-
σημος ηθοποιός, μόλις 
την είδε έμεινε με την 
ομορφιά της και ζήτησε 
από τους χρήστες να τον 
βοηθήσουν να βρει το 
όμορφο αυτό κορίτσι.

«Έγινα διάσημη για το 
στήθος μου αλλά...»

Η ξανθιά πρόκληση 
Instagram

Ε
ίναι μον τέ λο του Playboy, 
αλλά και η ξαθιά πρόκληση 
του Instagram. Ο λόγος για 
την Kindly Myers, το εκρη-

κτικό μοντέλο που ξέρει καλά πώς 
να τραβάει τα βλέμματα πάνω της.
Ας είναι καλά γι’ αυτό οι προκλητι-

κές φωτογραφίες της που ανεβάζει 
συχνά στο λογαριασμό της και ανα-
δεικνύουν με τον πιο σέξι τρόπο τα 
πλούσια προσόντα της.
Η Kindly  Myers  σ τον ε λεύθερο 
χρόνο της εργάζεται και ως μπαρ-
γούμαν.

Η πιτσιρίκα με τα φοβερά οπίσθια που 
έχει τρελάνει όλο το Ιnstagram
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Οι βόλτες στους οικισμούς, ανάμεσα 
στα πλούσια σε τυπολογίες κτίριά 
της, διηγούνται την ιστορία της 
από τα χρόνια της σπογγαλιείας και 
μετέπειτα της παρακμής, έως σήμερα 
που αποτελεί σοφιστικέ τουριστικό 
προορισμό.

Η 
Σύμη από άποψη παραλιών είναι 
ιδιαίτερη, αφού σε πολλές από αυ-
τές η πρόσβαση γίνεται μόνο με 
καραβάκι. Ο Άη Γιώργης Δυσάλω-

νας, με τον κάθετο βράχο ύψους 300 μ., εί-
ναι η πιο ωραία παραλία του νησιού, παρό-
λο που δεν έχει πολλά δέντρα για σκιά, και 
το χοντρό βότσαλο κάνει το μπες βγες στη 
θάλασσα κουραστικό (μη οργανωμένη). Συ-
μπαθητικές είναι οι οργανωμένες Αγία Μα-
ρίνα και ο Άγιος Νικόλαος, ακόμα καλύτερες 
η Νανού και η Μαραθούντα (στην τελευταία 
πάει αυτοκίνητο), μια παραλία γεμάτη κα-
τσίκες που τριγυρίζουν εδώ κι εκεί. Οδικώς 
προσβάσιμη είναι η Γυάλα, στην αρχή του 
Νημποριού, όπου υπάρχει μια όμορφη κα-
ντίνα, και το Τολί. Το τελευταίο έχει αρκετές 
ξαπλώστρες – αν είστε τυχεροί, καπαρώστε 
αυτήν κάτω από τον μεγάλο φίκο. Σήμα κατα-
τεθέν της παραλίας είναι η ταβέρνα Δάφνες 
(τηλ. 6946-138757), που μεταξύ άλλων σερ-
βίρει αξιβοτύριστο, ντόπιο κατσικίσιο τυρί. 
Για βουτιές στα κρυμμένα ακρογιάλια του 
νησιού, απευθυνθείτε στον καπεταν-Γιάν-
νη. Διοργανώνει καθημερινά με το καΐκι 
«Poseidon» (symiexcursions.com) θαλασσι-
νές εκδρομές και προσφέρει γεύμα, καφέ και 
βουτήματα στη διάρκεια του ταξιδιού.    

Τα σφουγγάρια
Ξακουστοί σπογγέμποροι οι Συμιακοί, τον 
19ο αιώνα έκαναν αμύθητες περιουσίες 
πουλώντας σφουγγάρια στους Ιταλούς, 
στους Άγγλους και στους Γάλλους. Δυστυ-
χώς, έχασαν το «τρένο» του ατμού, δεν 
κατάφεραν δηλαδή να περάσουν στη νέα 
εποχή, αντικαθιστώντας τα ιστιοφόρα με 
ατμόπλοια. Παράλληλα, η κατάληψη των 
Δωδεκανήσων από τους Ιταλούς, το 1912, 
σήμανε την παρακμή του εμπορίου στο 
νησί. Σήμερα, την ένδοξη περίοδο της σπογ-
γαλιείας μένουν να μας θυμίζουν τα του-
ριστικά μαγαζιά του Γιαλού, που πουλάνε 
καπάδικο, φίνο και κοραλλοσφούγγαρο 
από το Αιγαίο, αλλά και κάποια εισαγόμενα 
σφουγγάρια, όπως είναι το grass sponge 
από την Αμερική.

 Τα χειροποίητα σουβενίρ
«Come to Symi to see me» είναι το μότο 
του Τάκη, ενός καλλιτέχνη-εμπόρου με 
έντονο ταμπεραμέντο, τον οποίο βρίσκουμε 
στο κατάστημα Takis Leather Fashion 
(takisleatherfashion.com) στον Γιαλό. Εδώ, 
εκτός από τα κλασικά δερμάτινα αξεσουάρ 
(ζώνες, σανδάλια, βαλίτσες, παλτό), βλέ-
πουμε και περίτεχνες δημιουργίες, φιλοτε-
χνημένες σε δέρμα, όπως είναι ο «Θρίαμβος 
του Ποσειδώνα», ένας πίνακας του 1635 του 
Γάλλου ζωγράφου Nicolas Poussin, για τον 
οποίο χρειάστηκαν 11 εκατομμύρια χτυπή-
ματα με τον πυρογράφο.

Το σορμπέ λεμόνι και τα κοκτέιλ
Στην ακτή Ντάνιελ του Γιαλού βρίσκεται το 
Petalo (τηλ. 22460-72389), ένα all-day μαγαζί 
με μια κατασκευή με πλατφόρμες, απ’ όπου 
μπορείς να βουτήξεις στη θάλασσα. Το μενού 
–το οποίο φέτος επιμελήθηκε ο σεφ Βασί-
λης Γεωγλερής– έχει πρωινό (π.χ. καγιανά και 
πανκέικ λεμονόκρεμα), κυρίως πιάτα (μυλο-
κόπι και πικάνια), κοκτέιλ (Paloma με τεκίλα, 
λάιμ, σόδα γκρέιπφρουτ) κ.λπ. Το Τσατί 
Μπαρ (τηλ. 22460-72498), από την άλλη 
πλευρά του Γιαλού, λίγο πριν από τον ταρ-
σανά στο Χαράνι, σερβίρει καφέ, σάντουιτς 
και απεριτίφ. Είναι ατμοσφαιρικό και το δου-
λεύουν άνθρωποι με ευγένεια. Όμως ίσως το 
πιο ξεχωριστό μαγαζί της Σύμης είναι το The 
Secret Garden (τηλ. 22460-72153), μεταξύ 
Γιαλού, Χωριού και Πεδιού. Έχει μια φοβερή 
πέτρινη αυλή με κληματαριές, σερβίρει 
μηλόπιτα περιωπής και θεϊκό σορμπέ λεμόνι.

Τα λουλούδια από πλέξιγκλας
Το κτίριο όπου υπογράφτηκε η παράδοση 
των Δωδεκανήσων στους Συμμάχους το 
1945 (το «Κατερινέτες», όπως το λένε οι 
Συμιακοί), στον Γιαλό, έχει μετατραπεί στον 
πολυχώρο Los. Στο ισόγειο βρίσκεται το εστι-
ατόριο (τηλ. 22460-72508), ιδανικό για τους 
γκουρμέ ψαροφάγους –σερβίρει σασίμι 
και τέλεια αστακόσουπα–, και στο επάνω 
πάτωμα μια γκαλερί σύγχρονης τέχνης. Περι-
έργως δεν υπάρχουν επεξηγηματικά κεί-
μενα, γι’ αυτό ζητήστε από την υπεύθυνη να 
σας κατατοπίσει για τα έργα, όπως είναι τα 
φαντασμαγορικά 3D λουλούδια από πλέξι-
γκλας, αντίγραφο έργου του Παύλου Διονυ-
σόπουλου.

Μαγαζιά με συμιακή ταυτότητα
Το καφενείο του Πάχου βρίσκεται σε στρα-
τηγικό σημείο του Γιαλού. Άνοιξε το 1952 και 
παλιά λεγόταν Καστρί, αποκαλύπτοντας έτσι 
και τις πολιτικές προτιμήσεις των Συμιακών 
προς τον κεντρώο χώρο. Ανοίγει αξημέρωτα 
και μένει ανοιχτό μέχρι να φύγει ο τελευταίος 

πελάτης. Κλείνει μόνο στη γιορτή του Πανορ-
μίτη (8/11) και την επομένη των Χριστουγέν-
νων. Αντίστοιχα, δύο ταβέρνες που κρατάνε, 
όπως ο Πάχος, μια αρκετά συμιακή ταυτό-
τητα είναι το Σπιτικό (τηλ. 22460-72452) στον 
Γιαλό και ο Αποστόλης (τηλ. 22460-71601) 
στο Πέδι. Νόστιμο το συμιακό γαριδάκι και 
στις δύο.

Τα κολοκυθάκια του θόλου
Το εστιατόριο Θόλος (τηλ. 6940-997916, 
με κράτηση) είναι ένα από τα καλύτερα της 
Σύμης – αν όχι το καλύτερο. Το μενού αντλεί 
έμπνευση από την ελληνική κουζίνα και την 
«πειράζει», χωρίς όμως να αλλοιώνει την 
ουσία της. Άριστα δέκα στα κολοκυθάκια 
αυγολέμονο! Γιατί δημιουργεί συναισθή-
ματα οικειότητας –όπως συμβαίνει με όλα 
αυτά τα πιάτα του κυριακάτικου τραπεζιού–, 
προχωρώντας όμως ένα βήμα παραπάνω. 
Δεν είναι τα κολοκυθάκια αυγολέμονο που 
θα έτρωγε ένα παιδί, αλλά ένας ενήλικας 
που έχει πια μεγαλώσει, έχει ταξιδέψει στον 
κόσμο και επιστρέφει μια Κυριακή μεσημέρι 
στο πατρικό του, για να τον περιποιηθούν 
οι γονείς του. Κολοκυθάκια αυγολέμονο με 
αγάπη, αλλά για έμπειρους ουρανίσκους, με 
άλλα λόγια.  

Πολιτιστικοί θησαυροί
Ξεκινώντας από την είσοδο του Χωριού, 
όπου βρίσκεται το Ιωαννίδειο Δημοτικό, 
ακολουθούμε τις πινακίδες προς το Αρχαι-
ολογικό Μουσείο. Αφήνουμε πίσω μας τον 
νεοκλασικισμό και μπαίνουμε στον σκληρό 
πυρήνα του Χωριού, έναν λαβύρινθο με 
παλιά πέτρινα σπίτια. Μετά από αμέτρη-
τους ελιγμούς, φτάνουμε στη βοτσαλωτή 
αυλή του Αρχαιολογικού Μουσείου Σύμης 
(τηλ. 22460-70010, Τετάρτη-Δευτέρα 08.30-
16.00, με ελεύθερη είσοδο μέχρι να ολοκλη-
ρωθεί η αποκατάσταση όλων των αιθου-
σών). Βλέπουμε ναυτικά εξαρτήματα και ένα 
ακρόπρωρο με τη μορφή γυναικείου κεφα-
λιού, του 19ου αιώνα, πριν προχωρήσουμε 

στη Σάλα Χατζηαγαπητού, ενός παλιού αρχο-
ντικού με όψη κάστρου, που λειτουργεί ως 
ενιαίος επισκέψιμος χώρος με το μουσείο. 
Σαστίζουμε με όσα βλέπουμε: νομίσματα 
ξένων χωρών που βρέθηκαν κρυμμένα σε 
τοίχο του σπιτιού, μαρμάρινους νιπτήρες, ένα 
παταράκι για τους μουσικούς και το γερο-
ντομοιρί, δηλαδή τον προσωπικό χώρο της 
Χατζηδούκαινας, δίπλα στο γραφείο του γιου 
της, του μεγαλεμπόρου Χατζηαγαπητού. Το 
πόσο ισχυρή και πλούσια ήταν κάποτε η 
Σύμη το καταλαβαίνεις με μια επίσκεψη σε 
αυτό το αρχοντικό.

Βουτήματα και σπιτικά γλυκά
Από το μουσείο κατηφορίζουμε προς την 
πλατεία Συλλόγου του Χωριού, περνώντας 
μπροστά από τον φούρνο του Τσαταλιού, με 
τα βουτυρένια (βουτήματα για τον καφέ) και 
τα αμμωνιακένα (πιο αφράτα βουτήματα, 
για το γάλα). Δίπλα του βλέπουμε τη Στάνη, 
ένα φημισμένο ζαχαροπλαστείο του νησιού 
που μετακόμισε πρόσφατα από τον Γιαλό 
στο Χωριό. Τα γλυκά (ραβανί, μιλφέιγ, κρέμα 
μουχαλεμπί) και το παγωτό παρασκευάζο-
νται με φρέσκο αγελαδινό γάλα και έρχονται 
καθημερινά από τη Ρόδο.  

Εκδρομή στον Πανορμίτη
Για να ξεφύγουμε από το τρίπτυχο Χωριό-
Γιαλός-Πέδι, κάνουμε μια εκδρομή προς το 
σημαντικότερο μοναστήρι του νησιού, τον 
Πανορμίτη. Στη διαδρομή περνάμε μέσα από 
το κυπαρισσοδάσος της Σύμης και, όταν πια 
φτάνουμε, βρισκόμαστε σε μια μεγάλη κοι-
νότητα. Εδώ, εκτός από τη μονή, υπάρχουν 
ξενώνες, παντοπωλείο και κυλικείο, απ’ όπου 
μπορείς να αγοράσεις παγωτό και να το απο-
λαύσεις μπροστά στη θάλασσα, ακούγοντας 
από τα μεγάφωνα τους ψαλμούς να μπερδεύ-
ονται με τα τζιτζίκια. Ένα ακόμα μοναστήρι 
που προσφέρεται για βόλτα είναι του Μιχαήλ 
Ρουκουνιώτη, του 15ου αιώνα, που από 
άποψη αρχιτεκτονικής είναι από τα πιο αξι-
όλογα της Σύμης.

Σύμη: Σύμη
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com

Tας κεμπάπ με 
μπάμιες και 
πιπεριές Φλωρίνης

Άρωμα Κουζίνας
ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΑ

ΥΛΙΚΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
 ª Αν οι μπάμιες είναι φρέσκες, τις καθαρίζουμε περιμετρικά στο κοτσάνι τους, αφήνο-

ντας έναν κώνο και φροντίζοντας να μην ανοίξουμε τρύπα προς το εσωτερικό, ώστε να μην 
ξεχυθούν τα σπόρια στο μαγείρεμα. Τις βάζουμε σε μικρό ταψί, τις ραντίζουμε με το ξίδι και 
τις αφήνουμε για 30 λεπτά. Με τον τρόπο αυτό θέλουμε να αποφύγουμε το «σάλιο» που 
βγάζουν κατά το μαγείρεμα. Αν είναι κατεψυγμένες, τις χρησιμοποιούμε ως έχουν. 

 ª Σε μια κατσαρόλα σοτάρουμε το κρεμμύδι και τις πιπεριές στο λάδι, σε δυνατή φωτιά 
για 2-3 λεπτά, να μαραθούν. Προσθέτουμε το κρέας και σοτάρουμε για άλλα 3-4 λεπτά, 
μέχρι να ροδίσει. Ρίχνουμε το κρασί, αφήνουμε 2 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ και προ-
σθέτουμε την ντομάτα, την κανέλα, τη δάφνη, αλατοπίπερο και νερό (ή αν έχουμε σπιτικό 
ζωμό λαχανικών) που να καλύψει τα υλικά. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε για 
περίπου 1 ώρα, με καπάκι, μέχρι να μαλακώσει το κρέας. 

 ª Προσθέτουμε τις μπάμιες και τη ζάχαρη και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για άλλα 20 
λεπτά, μέχρι να γίνουν οι μπάμιες. Ρίχνουμε το νερό με το κορν φλάουρ και συνεχίζουμε το 
μαγείρενα για άλλα 2 - 3 λεπτά, μέχρι να δέσει η σάλτσα.

 ª 1 κιλό μοσχάρι ελιά, σε κύβους 2 εκ.
 ª 500 γρ. μπάμιες, φρέσκες ή κατεψυγμένες
 ª 100 ml ξίδι
 ª 200 γρ. ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
 ª 100 γρ. πιπεριές Φλωρίνης, σε μικρά καρέ
 ª 100 ml λευκό, ξηρό κρασί
 ª 800 γρ. ώριμες ντομάτες, σε μικρά καρέ

 ª 2 ξυλάκια κανέλας
 ª 2 φύλλα δάφνης
 ª 1 κουτ. γλυκού (κοφτό) ζάχαρη
 ª 1 κουτ. σούπας κόρν φλάουρ (διαλυ-

μένο σε 100 ml νερό)
 ª 100 ml ελαιόλαδο
 ª αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
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Κυριακάτικο πρωινό από τη σύ-
ζυγο
Κυριακάτικο πρωινό στην κου-
ζίνα και η σύζυγος τηγανίζει 
αυγά. Ο σύζυγος, αγουροξυπνη-
μένος, ετοιμάζει τον καφέ, πίνει 
μια γουλιά και μετά πάει και στέ-
κεται ακριβώς δίπλα από την 
σύζυγο, παρατηρώντας προσε-
κτικά τα αυγά.
Πίνει άλλη μια γουλιά καφέ...
Και αρχίζει να φωνάζει πανικό-
βλητος:
– Πρόσεχε! Πρόσεχε! Βάλε κι 
άλλο βούτυρο! θεούλη μου! 
Έχεις βάλει μαζί στο τηγάνι πάρα 
πολλά αυγά!
Γύρνα τα. Γύρνα τα ΤΩΡΑ!
Χρειάζονται κι άλλο βούτυρο. 
Μα πού θα βρούμε κι άλλο ΒΟΥ-
ΤΥΡΟ; Πρόσεχε, θα σου κολλή-
σουν. Προσεχτικά!
Σου είπα ΠΡΟΣΕΧΕ! Ποτέ δεν μ’ 
ακούς εμένα… ΠΟΤΕ! Γρήγορα!
Γύρνα τα ΓΡΗΓΟΡΑ! Είσαι τρελή; 
Τα έχεις παίξει; Ξεχάσεις να τα 
αλατίσεις, όλο το ξεχνάς το αλάτι.
Βάλε αλάτι. ΑΛΑΤΙ! ΒΑΛΕ ΑΛΑΤΙ 

ΣΟΥ ΕΙΠΑ!
Η γυναίκα έχει μείνει αποσβολω-
μένη.
– Τι έπαθες άνθρωπέ μου; Τι 
φωνάζεις μέσα στο αυτί μου; Ο 
σύζυγος ξαφνικά ηρεμεί τελείως 
και απαντάει…
-Ήθελα να σου δείξω πως είναι 
να σε έχω συνοδηγό όταν οδη-
γάω.

Όταν ένας τσιγκούνης βάζει αγ-
γελτήριο κηδείας
Πάει ένας πολύ τσιγκούνης σε 
μία εφημερίδα να βάλει αγγελτή-
ριο για την κηδεία της γυναίκας 
του: Πόσο κάνει ρωτάει;
– Δύο ευρώ η λέξη, του λέει ο 
υπάλληλος.
– Πόσο; Δύο ευρώ η λέξη; Είναι 
πολύ ακριβά! Τέλος πάν των, 
γράψε: Μαρίκα πέθανε.
– Δεν γίνεται, λέει ο υπάλληλος. 
Πρέπει το κείμενο να είναι τουλά-
χιστον 5 λέξεις.
– Καλά, γράψε: Μαρίκα πέθανε, 
πωλείται Fiat Punto!

FUN

ΚΡΙΟΣ
Οι διαφωνίες με κάποιο δικό σας πρόσωπο 
με τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών 
σας είναι αναμενόμενες. Χρησιμοποιήστε 
τη λογική σας για να αντεπεξέλθετε στα 
καθημερινά σας προβλήματα. Κάποιες ανα-
μνήσεις από το παρελθόν έρχονται κινη-
ματογραφικά στη μνήμη σας θέλοντας να 
σας υπενθυμίσουν αντίστοιχες αποφάσεις 
που έχετε ήδη πάρει στον τομέα της δου-
λειάς σας.

ΤΑΥΡΟΣ
Γιατί νιώθετε τόσο αγχωμένοι; Οι κατα-
στάσεις ξεκαθαρίζουν τόσο στον επαγ-
γελματικό όσο και στον οικονομικό τομέα. 
Οι προσδοκίες σας μπορεί να αργήσουν 
λίγο, αλλά σίγουρα θα πραγματοποιηθούν. 
Εσείς τώρα φροντίστε να εκμεταλλευτείτε 
το χρόνο που περνά προς όφελός σας. Προ-
σπαθήστε να καλυτερεύσετε τη δημόσια 
εικόνα σας. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Προφυλάξτε την υγεία σας από περιττά 
άγχη και συγκρατήστε τα νεύρα σας στο 
περιβάλλον της εργασίας σας. Δραστηρι-
οποιηθείτε κοινωνικά και ανοίξτε σε και-
νούργιες ιδέες που θα μπορούσαν να αλλά-
ξουν τη ζωή σας προς το καλύτερο. Ένας 
αγαπημένος σας άνθρωπος θα σας βοηθή-
σει σημαντικά σε μία δύσκολη στιγμή 
και αν είστε γονείς θα χαρείτε 
για ένα παιδί σας. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αυτή την εβδομάδα θα 
σας απασχολήσουν 
πολύ τα επαγγελμα-
τικά σας. Οι ανώτεροί 
σας έχουν μείνει πολύ 
ευχαριστημένοι με την 
απόδοσή σας και είναι 
έτοιμοι να σας αναθέσουν 
καινούργιες, περισσότερες 
και μεγαλύτερες ευθύνες. Είναι η 
κατάλληλη στιγμή να εντυπωσιάσετε τους 
γύρω σας με τις ικανότητές σας. Στο σπίτι τα 
πράγματα βρίσκουν το δρόμο τους.

ΛΕΩΝ
Αυτό τον καιρό η καθημερινότητά σας θα 
εμπλουτιστεί με ενδιαφέρουσες κοινωνικές 
επαφές, με ζωντανότερες παρέες, με συναρ-
παστικές συζητήσεις και με εκδρομές. Επι-
πλέον τα άστρα θα φωτίσουν τον τομέα των 
οικονομικών σας και θα βοηθήσουν να προ-
βείτε σε συμφέροντες διακανονισμούς, που 
θα σας απαλλάξουν από άγχη που σας απα-
σχολούσαν το τελευταίο διάστημα. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Από δω και πέρα όλα θα πάνε καλύτερα 
τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον 
αισθηματικό τομέα. Θα υποχρεωθείτε να 
αποφασίσετε οριστικά για μία σχέση σας 
που μέχρι τώρα σας δημιουργεί αρκετά 
προβλήματα. Για τους αδέσμευτους αρχίζει 
μια περίοδος αισθηματικών αναζητήσεων. 
Προσέξτε ώστε να εκμεταλλευτείτε ευκαι-
ρίες στην εργασία σας και να μην αμελείτε 
εκκρεμότητες ή αντιθέσεις..

ΖΥΓΟΣ
Είναι καιρός πια να αντιληφθείτε ότι με 
τους αυτοσχεδιασμούς σας, δεν πρόκει-
ται να φτάσετε πουθενά. Προφυλάξτε την 
υγεία σας από το άγχος και τις αλλαγές του 
καιρού και, … μια και έχετε ταλαιπωρηθεί 
τελευταία, μην αφήνετε να δημιουργηθούν 
αντιθέσεις με ανθρώπους που μπορούν να 
επηρεάσουν την πρόοδό σας. Κι αν θέλετε 
πραγματικά κάτι να κάνετε, θα πρέπει να 
στρωθείτε εντελώς στη δουλειά και προπά-
ντων να προγραμματίζετε τις ενέργειές σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Στα επαγγελματικά σας, στα αισθηματικά 
σας, και στα ψυχολογικά σας οι συνθήκες 
αλλάζουν και οι αλλαγές θα έχουν άμεσο 
αντίκτυπο και σ’ όλους τους άλλους. Θα δια-
πιστώσετε μια μικρή κάμψη σε ότι σχετίζε-
ται ειδικά με τα επαγγελματικά σας ενδιαφέ-
ροντα. Και ίσως ακόμα να έχουν για συνέ-
πεια μια σχετική μείωση των εσόδων σας. 
Φανείτε προνοητικοί στις αποφάσεις σας 
για να είναι η κατάσταση αυτή εντελώς προ-
σωρινή.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Προσέξτε μην προκαλέσετε αντιπαραθέσεις 
και μίση, γιατί στο τέλος μπορεί να στρα-
φούν εναντίον σας. Ανακαλύψτε ποιο είναι 
το κύριο ζήτημα που υπάρχει στη ζωή σας 

και ασχοληθείτε με τη λύση του. Μην 
ασχολείστε με άτομα που δεν 

έχουν κανένα ενδιαφέρον 
για εσάς. Θα σας χαλά-

σουν τη διάθεση. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η εποχή αυτή θα σας 
προικ ίσε ι  με  γοη-
τε ία σ το κοινων ικό 

και επαγγελματικό σας 
περιβάλλον. Ήρθε η ώρα 

για αρκετούς από εσάς να 
ανατρέψετε κάποια σχέδιά 

σας και να αναπροσαρμόσετε τους 
στόχους σας για καλύτερα αποτελέσματα 
Κατά κάποιο τρόπο θα θέλετε να προσφέ-
ρετε ακόμα περισσότερα στην εργασία σας, 
δουλεύοντας πολύ και αναλαμβάνοντας υπο-
χρεώσεις άλλων. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φανείτε συντηρητικοί στα οικονομικά σας, 
που φαίνονται να περνάνε σε καλύτερη 
φάση και μη ριψοκινδυνεύετε. Εξωτερικά 
τουλάχιστον δείχνετε πολύ κοινωνικοί, 
πολύ ανοιχτοί και φιλικοί με τους άλλους και 
πολύ πρόθυμοι στο σπίτι. Υπάρχουν όμως 
δύσκολες επιρροές που μπορεί να τονίσουν 
τυχόν ανασφάλειές σας.

ΙΧΘΕΙΣ
Φτάνει να το θέλετε …. αν το προσπαθή-
σετε … τότε μπορείτε να το πετύχετε. Η 
τύχη είναι με το μέρος σας αυτή την εποχή 
και μάλλον θα διανύσετε μία από τις καλύ-
τερες και πιο παραγωγικές περιόδους. 
Πρέπει να καταστρώσετε λοιπόν τα σχέ-
διά σας και να …. οργανωθείτε… Τα μηνύ-
ματα που στέλνετε είναι κάπως ασαφή. 
Ηρεμήστε και συγκεντρωθείτε. 

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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 Το 5ο Διεθνές Μουσικό 
Φεστιβάλ στον Μόλυβο 
συμπυκνώνει όλη τη 
φιλοσοφία του πολιτιστικού 
τουρισμού. Πίστη στο 
«ανέφικτο», σκληρή δουλειά, 
ατελείωτη αφοσίωση, η 
συνταγή της επιτυχίας.

Λ
ίγες μέρες στον Μόλυβο, 
για το 5ο Διεθνές Μουσικό 
Φεστιβάλ, και καταλαβαί-
νεις κάποια βασικά πράγ-

ματα. Πρώτον, ότι αυτό το φεστιβάλ 
έχει τη συνταγή επιτυχίας που έχουν 
όλες οι επιτυχημένες πρωτοβουλίες: 
πίστη στο «ανέφικτο», σκληρή δου-
λειά χωρίς ωράρια, ατελείωτη αφο-
σίωση. Δεύτερον, ότι το «μικρό» 
βοηθάει το «μεγάλο». Η ανέλκυση, 
δηλαδή, του Μολύβου στον διεθνή 
μουσικό χάρτη των ευρωπαϊκών 
φεστιβάλ βοηθάει και τη Λέσβο ως 
προορισμό και τη χώρα γενικότερα. 
Και τρίτον, για να μείνουμε στα βα-
σικά, υπάρχει εδώ όλη η φιλοσοφία 
του πολιτιστικού τουρισμού. Πώς δη-
λαδή ένας μικρός, αλλά όχι τυχαίος 
τόπος, μπορεί να συστηθεί εκ νέου 
μέσα από τις ιδέες της πολιτισμικής 
ταυτότητας και της δημιουργίας κοι-
νού.
Oλα αυτά τα «αυτονόητα», αλλά τόσο 
σπάνια, γεννήθηκαν, ως γνωστόν, ως 
μια ιδέα με πάθος από τρεις νέους 
ανθρώπους, τις αδελφές Δανάη 
και Κυβέλη Ντέρκεν και τον Δημή-
τρη Τρύφωνα. Διασταυρώθηκαν 
πριν από λίγα χρόνια λόγω της αγά-

πης τους για τη μουσική και την κοινή 
καταγωγή από τον Μόλυβο. Κοσμο-
πολίτες όλοι, οι αδελφές Ντέρκεν, 
χαρισματικές προσωπικότητες, τρί-
γλωσσες και ταλαντούχες πιανίστες, 
με βάση τη Γερμανία, έχουν Γερμανό 
πατέρα και μητέρα την επίσης δρα-
στήρια σε θέματα παραγωγής του 
φεστιβάλ, Λητώ Ντάκου. Ο Δημή-
τρης Τρύφων, νέος με όραμα και επε-
ξεργασμένες απόψεις περί πολιτιστι-
κού τουρισμού, ανήκει σε μια οικογέ-
νεια που επενδύει στον τόπο.
Επειτα από πέντε χρόνια πορείας, το 
Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Μολύ-
βου έχει πλέον την ωριμότητα αλλά 
και τη σωρευμένη εμπειρία να στα-
θεί ως ένα αυτοδημιούργητο προ-
ϊόν καλλιτεχνικού σχεδιασμού και 
κοινωνικής ώσμωσης, αλλά και ως 
συνομιλητής με θεσμικούς παρά-

γοντες. Αυτό που έχει συντελεστεί 
δεν είναι απαραίτητο να μεγαλώ-
σει (η φύση του φεστιβάλ είναι το 
μέγεθος που μπορεί να υποδεχθεί 
ο τόπος), αλλά οφείλει να θωρακι-
στεί, να ενθαρρυνθεί, να βοηθηθεί. 
Με το βλέμμα που άπλωσα αυτές τις 
λίγες μέρες, σκέφτηκα ότι οι θεσμι-
κοί παράγοντες είναι αυτοί που πρέ-
πει να «καταλάβουν» τι εστί Φεστι-
βάλ Μολύβου και τι σπάνια τύχη 
είναι για τον τόπο. Σαν κάποιους από 
τους ξένους σολίστ του φεστιβάλ, 
που όταν εκτέθηκαν στην εμπειρία 
του Μολύβου, ζητούν εκείνοι πλέον 
την επιστροφή τους στο νησί. Αυτή 
είναι η επιτυχία. Να θέλουν να συν-
δεθούν μαζί σου. Για την εμπειρία και 
το βίωμα.
Συνοπτικά, γιατί από μόνο του το 
φεστιβάλ είναι μάθημα πηγαίας πολι-

τιστικής επιχειρηματικότητας (ή πώς 
μια ιδέα παθιασμένων ανθρώπων 
βάζει έναν τόπο στον χάρτη), μπο-
ρεί να πει κανείς ότι αφενός υπάρ-
χει ένα πρόγραμμα (που συγκρο-
τούν οι αδελφές Ντέρκεν βάσει μιας 
θεματικής ενότητας κάθε φορά) όχι 
προβλέψιμο. Το κοινό ανοίγεται και 
σε νέους συνθέτες και ακούσματα, 
ενώ το βασικό στίγμα είναι η κλασική 
μουσική. Αφετέρου, υπάρχει η εις 
βάθος δουλειά με την κοινωνία, με 
δουλειά όλο τον χρόνο στα σχολεία 
και με διάχυση των συναυλιών, στην 
αγορά ή στο λιμάνι ή σε άλλα σημεία 
του Μολύβου. Κάθε χρόνο παρουσι-
άζεται μια καινούργια σύνθεση, ανά-
θεση του φεστιβάλ, και φέτος ακού-
σαμε το έργο του Νίκου Χαριζάνου 
«Οψεις του αρχαϊκού διπόλου, για 
μικρό σύνολο, έργο 207».

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σ
τη βόρεια είσοδο της πόλης, κατά μή-
κος της Αθηνών - Πατρών, οι πολύχρω-
μες αφίσες για την «Πάτρα της Μεσο-
γείου» στις κολώνες οδηγούν τον επι-

σκέπτη μέχρι το ιδιαίτερο κτίριο του Αρχαιο-
λογικού Μουσείου Πατρών, που σχεδίασε ο 
αρχιτέκτονας Θεοφάνης Μπομπότης. Ο σφαι-
ρικός θόλος, «ντυμένος» από φύλλο τιτανίου, 
μαγνητίζει από μακριά το βλέμμα, όπως και η 
τεχνητή λίμνη δίπλα. Και τα δύο υπενθυμίζουν 
τη σχέση της πόλης με τη θάλασσα. Δέκα χρό-
νια λειτουργίας του μουσείου,  5.955 τ.μ., με 
απλόχερους χώρους υποδοχής, αμφιθέατρο, 
τρεις μεγάλες αίθουσες για τη μόνιμη έκθεση, 
μία αίθουσα των περιοδικών εκθέσεων, ανα-
ψυκτήριο, εργαστήρια συντήρησης, αποθήκες 
αρχαίων. Και, ευτυχώς, μεγάλο υπαίθριο χώ-
ρο στάθμευσης. 
Η περιοδική έκθεση με τίτλο «Η Πάτρα της 
Μεσογείου», που σχεδιάστηκε από την Εφο-
ρεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας με αφορμή την επέ-
τειο της δεκαετούς λειτουργίας του Αρχαιολο-
γικού Μουσείου Πατρών, σε συνδυασμό και 
με τη διεξαγωγή των ΙΙ Παράκτιων Μεσογεια-
κών Αγώνων στην Πάτρα, είναι πράγματι ένα 
ενδιαφέρον αφιέρωμα στην «αρχόντισσα» 
Πάτρα, όπως την περιγράφει στην «Κ» η διευ-
θύντρια του μουσείου δρ Ανίτα Κουμούση. 

Μια έκθεση που μέσα από τέσσερις ενότητες 
και 130 αρχαιολογικά ευρήματα (τα περισσό-
τερα βγαίνουν για πρώτη φορά από τις απο-
θήκες) αποκαλύπτει το εύρος των σχέσεων 
των λαών της Μεσογείου με την Πάτρα και 
την Αχαΐα, σε μια μεγάλη διαδρομή τεσσάρων 
χιλιετιών. Αλλωστε, τα εκθέματα χρονολογού-
νται από τα τέλη της 3ης χιλιετίας π.Χ. έως τον 
πρώιμο 18ο αιώνα μ.Χ.
Οπως σημειώνει η κ. Κουμούση, «η στρατη-
γική θέση της Αχαΐας, που είναι στραμμένη 

προς τη Δύση, προσδιόρισε καθοριστικά τα 
δικά της ενδιαφέροντα προς την Κεντρική 
Μεσόγειο, ενώ παράλληλα οι ακτές της παρέ-
μειναν ανοικτές και ευπρόσδεκτες για τα πλοία 
που διέσχιζαν την ανατολική λεκάνη, διενερ-
γώντας το εμπόριο μεγάλης κλίμακας και μετα-
φέροντας νέες αντιλήψεις, νέες αξίες, νέες 
θρησκείες. Η ζύμωση όλων αυτών των επιρ-
ροών γινόταν στην πόλη της Πάτρας, που έγινε 
κοσμοπολίτισσα, κοσμογυρισμένη, μια αρχό-
ντισσα της Μεσογείου». 

Ο Ευγένιος 
Τριβιζάς πήρε 
το «όσκαρ 
παραμυθιού» 
νικώντας τη 
Disney

Το ηλεκ τρον ικό βιβλίο 
«L i t t l e  Emi l y »  («Το 
Κοτσάν ι του Πετροκέ-

ρασου») του Ευγένιου Τρι-
βιζά κέρδισε σύμφωνα με το 
«F ILOITEXNISF ILOSOFIAS.
COM» το βραβείο καλύτερου 
διαδραστικού βιβλίου της χρο-
νιάς για παιδιά προσχολικής ηλι-
κίας στα Kidscreenawards.
Πρόκειται για τον σημαντικό-
τερo φορέα βράβευσης παιδι-
κού τηλεοπτικού και διαδικτυα-
κoύ περιεχομένου στις ΗΠΑ. Το 
βραβείο διεκδίκησαν επίσης η 
Disney μετο «Story Central» και 
η Play Date Digital με το «My 
Little Pony». «Ακόμα και κολοσ-
σοί με ασυναγώνιστα τεχνολο-
γικά και πάσης φύσεως μέσα 
μπορεί να μην καταφέρουν να 
κατατρoπώσουν ένα κοτσάνι 
πετροκέρασου» δήλωσε για τη 
νίκη του ο Ευγένιος Τριβιζάς στα 
Νέα. 
«Έχω πει συχνά ότι πηγή έμπνευ-
σής μου είναι ακόμα και τα πιο 
ασήμαντα αντικείμενα, αντικεί-
μενα που περνάνε πολλές φορές 
απαρατήρητα, όπως ένα καλα-
μάκι πορτοκαλάδας, ένα ξυλάκι 
παγωτού, ένα χρυσόχαρτο από 
σοκολατάκι, ένα καμένο σπίρτο 
ή ένα κοτσάνι πετροκέρασου. 
Από ένα κοτσάνι πετροκέρασου 
ξεκίνησε η ιστορία που βραβεύ-
τηκε στo Μαϊάμι σε συνδυασμό 
με μια ανάμνηση του καλού μου 
φίλου ζωγράφου Αλέξη Κυρι-
τσόπουλου. Η ιστορία δείχνει ότι 
ένα κοτσάνι πετροκέρασου είναι 
αρκετό για να δημιουργήσει πάλι 
κανείς έναν εξαφανισμένο πλα-
νήτη» είπε ο συγγραφέας στην 
εφημερίδα.
«Μπαμπά, νικήσατε τον Ντί-
σνεϊ!» είπε στο άκουσμα της 
βράβευσης ο μικρός Γιάννης 
στον πατέρα του Π. Ράππα, ανι-
μέιτορ της ψηφιακής εικονογρά-
φησης και δημιουργό της εφαρ-
μογής για κινητά και ταμπλέτες.

Στον Μόλυβο η μουσική ανθίζει

Μυστικά της Πάτρας
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Έ
ψαχνε τον τρόπο να συντηρήσει το τεράστιο 
προβάδισμά του, αλλά πέτυχε πολλά περισ-
σότερα! Με πάθος και ποιότητα ο Ολυμπιακός 
πανηγύρισε άλλη μια νίκη απέναντι στην Κρά-

σνονταρ (1-2), φτάνοντας τις πέντε στα φανταστικά 
προκριματικά του φετινού καλοκαιριού κι επέστρε-
ψε στο Champions League, ξεκινώντας με τον ιδανικό 
τρόπο τη σεζόν του.
Οι Ρώσοι μπήκαν στο παιχνίδι για να ρίξουν την 
τελευταία τους «ζαριά» για την πρόκριση. Δεν ήταν 
όσο ορμητικοί θα περίμεναν οι οπαδοί τους, αλλά 
θέλησαν να «δουν» καθαρά τον Σα και να τον απει-
λήσουν.
Οι προσδοκίες τους πάντως επιβεβαιώθηκαν, αφού 
η άμυνα του Ολυμπιακού δεν πέρασε με επιτυχία 
τις «εξετάσεις» του κρίσιμου πρώτου 10λεπτου. Ο 
Βάντερσον μπήκε στην περιοχή από αριστερά, γύρισε 
παράλληλα, ο Μεριά απέκρουσε ανεπαρκώς και 
η επαναφορά του Βραζιλιάνου στον Ούτκιν 
του έδωσε την ευκαιρία να σκοράρει για 
το προβάδισμα της Κράσνονταρ.
Εκείνη την ώρα οι απαισιόδοξοι… 
μεγαλγχόλησαν, ενώ οι ψύχραιμοι 
εκτίμησαν πως ο Ολυμπιακός ακόμα 
έχει δρόμο μέχρι μια πιθανή κατα-
στροφή. Πάντως ουδείς πρόλαβε καλά-
καλά να εκτιμήσει τα δεδομένα, αφού η 
αντίδραση ήταν άμεση.
Μόλις ένα λεπτό αργότερα (11’) ο Βαλμπουενά 
σέντραρε από δεξιά στην περιοχή, ο Πετρόφ βρέθηκε 
εξουδετερωμένος στο έδαφος και ο Ελ Αραμπί, που 
μπήκε στην 11αδα την τελευταία στιγμή αντί του τραυ-
ματία Γκερέρο, με κοντινή προσπάθεια ισοφάρισε, 
διώχνοντας ακόμα και τις πιο ακραίες ανησυχίες.
Οι Ρώσοι δεν φάνηκε να έχουν το σθένος να ψάξουν 
τα πέντε γκολ που πλέον χρειάζονταν, αλλά ούτε και 
τον τρόπο να απειλήσουν. Ο Γκιλιέρμε και κυρίως ο 
Μπουχαλάκης ανέβασαν «ταχύτητα» στον άξονα, 
κλείνοντας τους χώρους και τα μόνα προβλήματα που 
μπορούσε να αντιμετωπίσει η «ερυθρόλευκη» άμυνα 
θα προέκυπταν από τις προσπάθειες του ασταμάτη-
του Βάντερσον από αριστερά. Έτσι, το ημίχρονο ολο-
κληρώθηκε δίχως άλλη αξιόλογη φάση και τον Ολυ-
μπιακό να έχει (επαν)εδραιώσει το σαφές προβάδι-
σμά του για την πρόκριση.
Με τη σέντρα του δεύτερου μέρους, λίγα έμεναν να 
κριθούν στην πραγματικότητα. Αυτό μάλιστα εμπεδώ-
θηκε ακόμα περισσότερο με το δεύτερο γκολ του Ελ 
Αραμπί στο παιχνίδι μόλις στο 48’! Συγκεκριμένα από 

πλάγιο άουτ η άμυνα της Κράσνονταρ «συνελήφθη» 
εντελώς απροετοίμαστη, ο Βαλμπουενά έκανε δυνατό 
γύρισμα στη μικρή περιοχή κι ο αμαρκάριστος Μαρο-
κινός απλά της έδωσε… κατεύθυνση για τα δίχτυα, 
πανηγυρίζοντας την ανατροπή στο σκορ.
Με τον τρόπο αυτόν το παιχνίδι ουσιαστικά ολο-
κληρώθηκε. Αυτό θα επρόκειτο να συμβεί και χωρίς 
συγκινήσεις, αν ο Σεμέντο δεν αποχωρούσε με 
πόνους στο γόνατο, με τα νεότερα να αναμένονται. Η 
κατοχή ήταν της Κράσνονταρ οριακά (56-44%), αλλά 
ούτε οι φάσεις, ούτε φυσικά η πίστη στο ακατόρθωτο 
τη συνόδεψε, με το παιχνίδι να χάνει σταδιακά τον 
όποιο ρυθμό του ως το τέλος.
MVP: Ο Ελ Αραμπί με δυο γκολ έκρινε το παιχνίδι. 
Μάλιστα το timing ήταν εξαιρετικό αμφότερες τις 
φορές, αφού στο 11’ απομάκρυνε κάθε ανησυχία 
που μπορεί να προκάλεσε το γκολ του Ούτκιν, ενώ 

πανηγυρίζοντας ξανά στο 48’ χάρισε την πρό-
κριση στον Ολυμπιακό με αποτελεσματι-

κότητα, κλάση και άνεση στις κινήσεις 
του.
Στο ύψος του: Αν ο Βαλμπουενά δεν 
έγραφε δυο φορές το όνομά του στα 
εντυπωσιακά matrix του «Krasnodar 
Stadium», ο Γάλλος θα είχε τον άτυπο 

τίτλο του πολυτιμότερου στο «τσεπάκι». 
Πολύ κινητικός, με ελάχιστες λανθασμέ-

νες μεταβιβάσεις, σε όλο το γήπεδο και πάντα 
απειλητικός, ο 35χρονος ήταν χάρμα ιδέσθαι στη 
Ρωσία για τον Ολυμπιακό.
Αδύναμος κρίκος: Ο Φιόλουσον «παραπατούσε» στο 
κέντρο της άμυνας της Κράσνονταρ, τελειώνοντας το 
παιχνίδι δίχως κερδισμένο τάκλιν και συλλαμβανό-
μενος κατ’ εξακολούθηση εκτός θέσης. Δεν ξεχώρι-
σαν δα οι συμπαίκτες του με την απόδοσή τους, όμως 
ο Ισλανδός ήταν πολύ κακός.
Η γκάφα: Μόλις ένα λεπτό μετά το 1-0, που της έδινε 
ελπίδες να διεκδικήσει το «θαύμα», η ρωσική ομάδα 
αντιδρά παιδικά στην άμυνα και δέχεται την ισο-
φάριση. Η έλλειψη σοβαρότητας κι εμπειρίας της 
κόστισε εντυπωσιακά.
ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ (Σεργκέι Ματβέεβ): Κρίτσιουκ, 
Πέτροφ (56’ Σκόπιντσεφ), Στότσκι, Φιόλουσον, Σπά-
γιτς, Βιλένα, Όλσον, Ούτκιν (67’ Ιγκνατίεβ), Σουλεϊμά-
νοβ (32’ Ναμλί), Βάντερσον, Μπεργκ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέντρο Μαρτίνς): Σα, Ελαμπντελα-
ουί, Σεμέντο (65’ Σισέ), Μεριά, Τσιμίκας, Γκιλιέρμε, 
Μπουχαλάκης, Βαλμπουενά, Ποντένσε (83’ Καμαρά), 
Μασούρας, Ελ Αραμπί (73’ Σουντανί)
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Με θριαμβευτικό τρόπο ο Ολυμπιακός επέστρεψε στους ομίλους του Champions League! Με τον... 
πιστολέρο Ελ Αραμπί να σκοράρει 2 φορές, επικράτησε (1-2) και στην Ρωσία της Κράσνονταρ και 
ολοκλήρωσε αήττητος (5 νίκες-1 ισοπαλία) την πορεία προς τα 30+ εκατομμύρια ευρώ! 

Ασταμάτητος και 
αστεράτος! 

O Oλυμπιακός επέστρεψε στο club των «εκλεκτών του Τσάμπιονς 
Λιγκ» μετά από ένα συναρπαστικό καλοκαίρι, όπου από μια σειρά 
προκριματικών έκανε 5 νίκες και μόλις μια ισοπαλία, αποκλείοντας 
κατά σειρά την Βικτόρια Πλζεν, την Μπασακσεχίρ και την Κράσνο-
νταρ! Έτσι το απόγευμα της Πέμπτης, στην κλήρωση του Μόντε 

Κάρλο, έμαθε τους αντιπάλους για το υπέροχο ταξίδι στα «αστέρια» που 
θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως τον Δεκέμβριο. Η πρωταθλήτρια Γερμα-
νίας Μπάγερν Μονάχου, η περσινή φιναλίστ του Τσάμπιονς Λιγκ, Τότε-
ναμ αλλά και ο πρωταθλητής Σερβίας, Ερυθρός Αστέρας είναι τα τρία 
εμπόδια που θα βρουν στον δρόμο τους οι «ερυθρόλευκοι». Προφανώς 
και εκ των πραγμάτων η κλήρωση θα ήταν δύσκολη, όταν αφενός μιλάμε 
για μια τόσο σπουδαία διοργάνωση με «βαριά ονόματα» κι αφετέρου ο 
Ολυμπιακός έκανε... εκκίνηση από το 3ο γκρουπ δυναμικότητας!
Ο Ολυμπιακός στην φάση των προκριματικών, έδειξε δυναμική, έδειξε 
ότι θέλει όσο τίποτα να επιστρέψει στην κορυφαία διασυλλογική διορ-
γάνωση και τώρα που το πέτυχε θέλει να γράψει και μια πορεία διάκρι-
σης. Προφανώς και τα δύο πρώτα εισιτήρια έχουν... φαβορί χρισμένα 
από την ώρα που έγινε γνωστός ο όμιλος. Τόσο η Μπάγερν, όσο και η 
Τότεναμ έχουν την δυναμική να φτάσουν μακριά. Όμως από την άλλη ο 
Ολυμπιακός έχει και την εμπειρία και την ποιότητα να διεκδικήσει μέχρι 
τέλους τις πιθανότητες που του αναλογούν για να κάνει την υπέρβαση.
Παράλληλα ο Ερυθρός Αστέρας ως 4ος του ομίλου δεν αποτελεί φόβη-
τρο για τους Πειραιώτες και για την «μάχη της 3ης θέσης» που δίνει 
δικαίωμα συνέχειας στο Europa League η ομάδα του Μαρτίνς φαίνεται 
να έχει την... pole position!
Αν μη τι άλλο πάντως με την κλήρωση θα κάνουν σχέδια και οι οπαδοί 
του Ολυμπιακού για τρία ωραία ταξίδια και με πολύ κόσμο. Τόσο στο 
Μόναχο, όσο και στο Λονδίνο υπάρχουν πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού 
και Έλληνες γενικότερα, ενώ είναι γνωστές και οι «αδερφικές σχέσεις» 
που έχουν οι Πειραιώτες με τους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα, οπότε 
και στο Βελιγράδι αναμένεται έντονη παρουσία.

Με Μπάγερν, Τότεναμ κι 
Ερυθρό Αστέρα οι Πειραιώτες

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Παρί Σεν Ζερμέν
Ρεάλ Μαδρίτης

Μπριζ
Γαλατάσαραϊ

2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Μπάγερν Μονάχου

Τότεναμ
Ολυμπιακός

Ερυθρός Αστέρας
3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Μάντσεστερ Σίτι
Σαχτάρ Ντόνετσκ

Ντίναμο Ζάγκρεμπ
Αταλάντα

4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Γιουβέντους

Ατλέτικο Μαδρίτης
Μπάγερ Λεβερκούζεν
Λοκομοτίβ Μόσχας

5ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Λίβερπουλ

Νάπολι
Ζάλτσμπουργκ

Γκενκ
6ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Μπαρτσελόνα
Ντόρτμουντ

Ίντερ
Σλάβια Πράγας
7ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Ζενίτ
Μπενφίκα

Λιόν
Λειψία

8ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Τσέλσι
Άγιαξ

Βαλένθια
Λιλ
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Ο 
Νίκος Κωστένογλου το έλεγε α-
πό τη συνέντευξη Τύπου της Τε-
τάρτης, ο Μιχάλης Μπακάκης 
συμφωνούσε, ο Ιλια Ιβιτς προ-

σπαθούσε να φτιάξει ψυχολογικά τους παί-
κτες, ο κόσμος ήταν εκεί και γενικά η ΑΕΚ 
συνολικά πήγε στην Τραπεζούντα αποφα-
σισμένη να τα δώσει όλα. Ο,τι είχε και δεν 
είχε, με στόχο μια ανατροπή που δεν είχε 
κάνει ποτέ ξανά στην ιστορία της. Δεν την 
έκανε ούτε τώρα, αλλά το γεγονός ότι άπα-
ντες, Ενωσίτες ή μη, στενοχωρέθηκαν για 
τον αποκλεισμό στη ρεβάνς έπειτα από ε-
ντός έδρας ήττα με 1-3 στο πρώτο παιχνίδι, 
τα λέει όλα για τον δικέφαλο αετό. Αυτόν 
που έβγαλε όλη την υπερηφάνεια του, έ-
παιξε για την αξιοπρέπεια του και κέρδι-
σε τον σεβασμό όλων για αυτή την τιτάνια 
προσπάθεια κόντρα στην Τράμπζονσπορ 
και στον... Μιγκέλ Καρντόσο. Τον αποκλει-
στικό υπεύθυνο για το γεγονός ότι η ΑΕΚ 
δε θα είναι στην κλήρωση των ομίλων του 
Europa League...
Οτι θα έμπαινε καλά στο ματς η ΑΕΚ ήταν 
δεδομένο. Είχε δημιουργηθεί το κατάλ-
ληλο κλίμα στις τάξεις της, άλλωστε, για 
κάτι τέτοιο, έπειτα από τις αλλαγές που 
έγιναν τις τελευταίες μέρες. Οτι θα 
έμπαινε τόσο καλά όμως και θα 
συνέχιζε ακόμη καλύτερα, 
δεν μπορούσαν να το δουν 
όλοι. Με το 3-5-2 να της δίνει 
σιγουριά πίσω, η Ενωση είχε 
να «προβληματιστεί» μόνο 
για το πώς θα δημιουργήσει 
μπροστά, αλλά τελικά αυτό 
αποδείχθηκε εύκολο, αφού οι 
Μάνταλος-Ολιβέιρα-Λιβάια ήταν 
σεληνιασμένοι. Και αυτό μπορούν να το 
επιβεβαιώσουν και οι αμυντικοί της Τρά-
μπζονσπορ, αφού το ασταμάτητο πρέ-
σινγκ από τους Κιτρινόμαυρους ψηλά, τους 
έβαζε πολύ δύσκολα. Μέχρι που έγινε και 
το λάθος...
Στο 24’ ο Ολιβέιρα πίεσε υποδειγματικά 
και τελικά έκλεψε την μπάλα, η οποία κατέ-
ληξε στον Λιβάια. Κι από εκεί και πέρα, ο 
Κροάτης ήξερε τι να κάνει: Αδειασε τον 
αντίπαλο του και με τέλειο πλασέ έγραψε 
το 0-1. Ηταν το γκολ που ήθελε ο δικέφαλος 
αετός για να το πιστέψει όντως και αφού 
το πίστεψε, δεν άργησε και το επόμενο 
βήμα... Στο 29’ -πάλι- ο Ολιβέιρα πήρε την 
μπάλα από αριστερά και ανατράπηκε όταν 
μπήκε στην περιοχή, με τον Ολιβερ να δεί-
χνει το σημείο του πέναλτι! Εκεί, από όπου 

ο Μάνταλος έκανε το 0-2 και έβαλε φωτιά 
στο ματς αλλά και στον... Γιουνάλ Κάραμαν, 
ο οποίος έβγαλε στο 36’ τον Ομπι Μίκελ 
και έβαλε τον Σόρλοθ, σε μια προσπάθεια 
να διορθώσει τα πράγματα για την ομάδα 
του. Δεν μπορούσε όμως.
Με τους Κιτρινόμαυρους να βγαίνουν 
πρώτοι σε κάθε μονομαχία, τον Γαλανό-
πουλο να ανεβαίνει για να πατήσει περι-
οχή και την τριάδα των Μάνταλου-Λιβά-
ια-Ολιβέιρα να πετάει, η ΑΕΚ πίστευε ότι 
μπορούσε να βάλει και 3ο γκολ στο ημί-
χρονο. Δικαίως το πίστευε και... αδίκως 
δεν το έβαλε, αφού στο 42’ ο Βράνιες είχε 
μεγάλη ευκαιρία με κοντινή κεφαλιά και 
στο 45’ ο Ολιβέιρα ακόμη μεγαλύτερη μετά 
τη φανταστική μπαλιά του Λιβάια, με τους 
Τούρκους να απομακρύνουν την μπάλα 
λίγο πριν περάσει τη γραμμή!
Το πρώτο ημίχρονο ήταν τέλειο για την 
Ενωση και όλοι μπορούσαν να καταλάβουν 
ότι στο δεύτερο θα υπήρχε αντίδραση από 
την Τράμπζονσπορ. Και υπήρξε. Οι Τούρ-
κοι μπήκαν δυνατά με στόχο το γκολ και 
χρειάστηκε η εκπληκτική επέμβαση του 
Οικονόμου, με το σώμα του, στο 48’ για να 
μείνει το 0-2, όπως χρειάστηκε και το ορι-

ζόντιο δοκάρι στο 55’, σε ένα σουτ 
του Παρμάκ που κόντραρε 

κιόλας. Το ματς είχε τρελό 
ρυθμό και πολλή δύναμη, 
στοιχεία που δεν ήταν και 
ό,τι καλύτερο για την ΑΕΚ 
που μέχρι και πριν λίγες 
μέρες ήταν... χαμένη σε 

όλους τους τομείς, με τον 
Κωστένογλου να βγάζει τον 

Γαλανόπουλο για να βάλει τον Κρί-
στιτσιτς, με στόχο να φρεσκάρει το κέντρο.
Το ματς συνεχιζόταν με την Τράμπζον-
σπορ να επιτίθεται, τον Μπάρκα να απο-
κρούει κάθε φορά που χρειαζόταν και την 
Ενωση να έχει χώρους αλλά όχι το καθαρό 
μυαλό για να «χτυπήσει» με το τρίτο γκολ, 
το οποίο θα την έφερνε αγκαλιά με μια 
επική πρόκριση. Μια πρόκριση που τελικά 
δεν ήρθε, επειδή η ΑΕΚ προδόθηκε από 
την κούραση, αλλά η ευθύνη για αυτό δεν 
βαραίνει τον Κωστένογλου, τον Ιβιτς ή 
όσους αγωνίστηκαν. Βαραίνει τον προη-
γούμενο προπονητή, το χάος του οποίου 
θα προσπαθήσει από εδώ και πέρα να 
μαζέψει η Ενωση και να προχωρήσει στη 
σεζόν για την επίτευξη των στόχων της, 
παίρνοντας κουράγιο από την αντίδραση 
της στην Τραπεζούντα...

Τραμπζονσπόρ - ΑΕΚ 0-2
Περίφανια και πίκρα...

Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε πρόωρα με νίκη 
την Ευρώπη, καθώς τα δύο «εύκολα» 
γκολ που έβαλε η Σλόβαν στην Τούμπα 
ήταν αρκετά για να της χαρίσουν την 
πρόκριση, την ώρα που «δικέφαλος» 
έδειχνε πως μπορούσε να έχει 
«καθαρίσει» το ματς!

Π
έραν του αποκλεισμού από μια ο-
μάδα που όφειλε να περάσει και του 
γεγονότος ότι δεν θα αγωνιστεί σε 
ευρωπαϊκούς ομίλους, ο ΠΑΟΚ έ-

βαλε πολύ δύσκολα στον εαυτό του και για το 
μέλλον, καθώς πέφτει στο ranking τόσο χαμη-
λά, που στις κληρώσεις θα ψάχνει... θαύματα! 
Διαβάστε ΕΔΩ το γιατί.
Ο ΠΑΟΚ έπαιζε απόψε την ευρωπαική του επι-
βίωση στην σεζόν και ο Αμπέλ Φερέιρα δεν θα 
μπορούσε να κάνει... πειράματα σε διάταξη 
και πρόσωπα. Ο Πορτογάλος τεχνικός επέλεξε 
το 4-4-1-1, όπως το συνηθίζει, ενώ η μονα-
δική αλλαγή από τα αναμενόμενα, ήταν εκείνη 
του Ροντρίγκο αντί του Μάτος στο δεξί άκρο 
της άμυνας.Ο Πασχαλάκης υπερασπίστηκε την 
εστία του «δικεφάλου». Δεξί μπακ ο Ροντρί-
γκο, αριστερό ο Γιαννούλης και ο Βαρέλα με 
τον Κρέσπο στο κέντρο της άμυνας. Εσίτι και 
Ελ Καντουρί στον άξονα της μεσαίας γραμμής. 
Αριστερό ο Μπίσεσβαρ και δεξιά ο Λημνιός. 
Ο Πέλκας σε επιτελικό ρόλο και στην κορυφή 
ο Άκπομ.
Από την άλλη πλευρά, η Σλόβαν ξεκίνησε με 
τον Γκρέιφ κάτω από τα δοκάρια. Ντε Μάρκο 
στα αριστερά της άμυνας, Μεντβέντεφ δεξιά 
και Αμπένα με Μποζίκοφ το δίδυμο στο 
κέντρο των μετόπισθεν.
Μπαϊριτς και Ντεκάμπς στη μεσαία γραμμή. 
Ρασάλα, Ιμπραίμ και Χόλμαν η μεσοεπιθετική 
τριπλέτα  και «φουνταριστός» ο Σπόραρ.

Εφιάλτης από το πουθενά...
Το χειρότερο δυνατό σενάριο έκανε την εμφά-
νισή του στο γήπεδο της Τούμπας κατά την 
διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.  Ο ΠΑΟΚ να 
πιέζει αλλά να μην μπορεί να απειλήσει ουσι-
αστικά την Σλόβαν και οι φιλοξενούμενοι να 
βρίσκουν ένα γκολ από το πουθενά! Ένα γκολ 
από τον «κεραυνό» του Μεντβέντεφ στο 37’, 
το οποίο έβαλε την ομάδα της Μπρατισλάβας 
σε ξεκάθαρο ρόλο φαβορί για την πρόκριση 
στους ομίλους του Europa League, καθώς η 
ελληνική ομάδα θα έπρεπε να βρει τρία τέρ-
ματα για να φτάσει στο επιθυμητό σκορ!
Ο ΠΑΟΚ με εξαίρεση το τετ-α-του του Πέλκα 
στο 44’ και το σουτ του Ντάγκλας ένα λεπτό 

αργότερα, περιορίστηκε σε μια ανούσια 
κατοχή της μπάλας. 79%-21% έδειξε η σχε-
τική στατιστική κατηγορία, με το σύνολο του 
Φερέιρα να κυκλοφορεί έξω από την περιοχή 
αλλά να μην μπορεί να βρει την σωστή τελική 
πάσα για να απειλήσει την εστία των φιλοξε-
νούμενων.
Η Σλόβαν είχε κλειστεί στην περιοχή της, 
παρόλα αυτά είχε σωστή ανασταλτική συμπε-
ριφορά στις περισσότερες φάσεις και φυσικά 
κατάφερε από ένα μακρινό σουτ να πετύχει 
ένα υπερπολύτιμο γκολ για την συνέχεια του 
ματς.

Την... έπνιξε και μετά «αυτοκτόνη-
σε»!
Στο ξεκίνημα της επανάληψης, ο Φερέιρα αντι-
κατέστησε τον αρνητικό Πέλκα με τον Σβιντέρ-
σκι, ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε αλλαγμένος προς 
το καλύτερο και κατάφερε μέσα σε ένα δίλεπτο 
να φέρει το παιχνίδι... τούμπα και να φτάσει 
ένα γκολ πριν το ζητούμενο. Δηλαδή το 3-1.
Εκμεταλλεύομενος το πολύ καλό συνδυαστικό 
παιχνίδι από τα άκρα, σκόραρε στο 49’ με τον 
Λημνιό έπειτα από σέντρα του Γιαννούλη και 
στο 50’ ο Σβιντέρκσι μετά την... πάρε-βάλε 
πάσα του Ροντρίγκο έγραψε το 2-1. Τρομερό 
ξεκίνημα...
Στο 58’ και το 59’ Άκπομ και Σβιντέρκσι σού-
ταραν άουτ από καλή θέση, όμως, η εικόνα του 
παιχνιδιού έδειχνε πως ο ΠΑΟΚ αργά ή γρή-
γορα θα βρει και το τρίτο γκολ.
Μόνο που ο «δικέφαλος» έβαλε το κεφάλι 
του στον ντορβά, από ένα «φτηνό» γκολ που 
δέχθηκε στο 61’! Από μία τραγική συμπερι-
φορά σε κόρνερ των Σλοβάκων, οι αμυνόμενοι 
των γηπεδούχων έχασαν δύο παίκτες και από 
κοντά ο Ντε Μάρκο ισοφάρισε!
Οι νταμπλούχοι Ελλάδος έπρεπε να βρουν 
ακόμη δύο γκολ και  ο Φερέιρα άλλαξε τον 
Εσίτι με τον Μίσιτς. Οι Σλοβάκοι ήταν εκείνοι 
που έφτασαν κοντά στο 3-2 με τον Μποζίκοφ 
στο 68’(δοκάρι), ο ΠΑΟΚ απείλησε δύο φορές 
με τον Μίσιτς(73’-83’) αλλά τα πράγματα ήταν 
πολύ δύσκολα...
Η πίεση του ΠΑΟΚ απέφερε καρπούς στο 87’. 
Ο Γιαννούλης με εξαιρετικό αριστερό έγραψε 
το 3-2, ο «δικέφαλος» τα έπαιξε όλα για όλα 
αλλά  η προβολή του Άκπομ στο 92’ και η από-
κρουση του πορτιέρο της Σλόβαν στο 94’ σε 
παραλίγο αυτογκόλ έβαλαν... ταφόπλακα στις 
ελπίδες της ελληνικής ομάδας.
Η Σλόβαν άφησε εκτός Ευρώπης τον ντα-
μπλούχο Ελλάδος και ο ΠΑΟΚ από τον Αύγου-
στο κιόλας αποχαιρετά τις διοργανώσεις της 
ΟΥΕΦΑ, όντας ιδανικός αυτόχειρας...

ΠΑΟΚ - Σλόβαν 3-2

Αυτοκτονία...
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Η διοργανώτρια αρχή της κατηγορίας 
έστειλε επιστολή στην κρατική 
τηλεόραση, που την καλεί να προχωρήσει 
στην υπογραφή των συμβάσεων 

H 
Super League 2 προχώρησε σήμε-
ρα στην κλήρωση του πρωταθλή-
ματος για την επόμενη σεζόν και ως 
ημερομηνία έναρξης του πρωτα-

θλήματος ορίστηκε η 15η Σεπτεμβρίου. Ο-
μως δεν αναιρείται η πάγια θέση της διοργα-
νώτριας αρχής, ότι για να έχουμε σέντρα θα 
πρέπει η ΕΡΤ να προχωρήσει στην υλοποίη-
ση των όσων έχουν συμφωνηθεί για τα τηλε-
οπτικά δικαιώματα.  «Ευελπιστούμε να έχου-
με την ίδια αντιμετώπιση με την Super League 
1, να ξεπεραστούν τα προβλήματα και να ξε-
κινήσει το πρωτάθλημα με υγεία», σχολίασε 

σχετικά ο πρόεδρος της Λίγκα, Λεωνίδας Λε-
ουτσάκος. Μάλιστα η Super League 2 έστειλε 
επιστολή στην ΕΡΤ, με την οποίο την κάλεσε 
να προχωρήσει άμεσα στις υπογραφές των 
συμβάσεων. 

Πλατανιάς: Συμφώνησε με τον Μά-
ντζαρη
Η ομάδα των Χανίων ήρθε σε αρχική συμφω-
νία με τον τερματοφύλακα Γιάννη Μαντζάρη, 
ο οποίος ξεκίνησε προπόνησεις στο Μάλεμε. 
Επίσης για τις κινήσεις που έχουν ολοκληρω-
θεί θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις στις 
αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Παναχαϊκή: Ανακοίνωσε Ιντζόγλου
Ποδοσφαιριστής της Παναχαϊκής είναι κι 
επίσημα ο Λευτέρης Ιντζόγλου όπως ανα-
κοίνωσε η πατρινή ΠΑΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Παναχαϊκή 1891 ανακοινώνει την 
έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδο-
σφαιριστή Λευτέρη Ιντζόγλου. 
Με τον Λευτέρη Ιντζόγλου υπήρξε εδώ και 
αρκετές μέρες καταρχήν συμφωνία και την 
Δευτέρα (26/8) ο ποδοσφαιριστής βρέθηκε 
στα γραφεία της ΠΑΕ όπου υπέγραψε το νέο 
του συμβόλαιο.  Στις πρώτες του δηλώσεις 
ως ποδοσφαιριστής της Παναχαϊκής, ο Λευ-
τέρης Ιντζόγλου δήλωσε στο pfc1891.gr:
«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είμαι 
μέλος της Παναχαϊκής. Ήρθα σε έναν ιστο-
ρικό σύλλογο και είμαι πεπεισμένος ότι με 
σκληρή δουλειά από όλους μας, στο τέλος 
της χρόνιας θα χαμογελάσουμε. Δεν χρει-
άζονται πολλά λόγια, τα υπόλοιπα θα τα 
πούμε στο γήπεδο»».

Ανακοίνωσε Μπούση ο Εργοτέλης
Τον δανεισμό του Μπούση από την ΑΕΚ 
ανακοίνωσε κι επίσημα ο Εργοτέλης, το 
μεσημέρι της Κυριακής. 
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η Π.Α.Ε. Εργοτέλης ανακοινώνει την 
έναρξη συνεργασίας της με τον Μιχάλη 
Μπούση.
Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής  (γεννηθείς 
02/01/1999) αποκτήθηκε από την ΑΕΚ για 
ένα χρόνο, υπό την μορφή δανεισμού.
Ο νεαρός αμυντικός ο οποίος αγωνίζεται 
τόσο στην θέση του στόπερ όσο και ως αρι-
στερό μπακ το  2013 εντάχθηκε στα τμή-
ματα υποδομής της ΑΕΚ, και το 2018 αφό-
του είχε εξαίρετη παρουσία με την Κ20 της 
ομάδας, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελ-

ματικό συμβόλαιο.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι έχει φορέσει 
αρκετές φορές και την φανέλα με το εθνό-
σημο, αγωνιζόμενος με την Εθνική Νέων.
Ο Μιχάλης Μπούσης στις πρώτες του δηλώ-
σεις αμέσως μετά την υπογραφή του συμ-
βολαίου του ανέφερε:  «Ευχαριστώ τους 
ανθρώπους του Εργοτέλη για την εμπιστο-
σύνη που έδειξαν στο πρόσωπο μου. Ξέρω 
ότι στην ομάδα γίνεται μία πολύ σοβαρή 
δουλειά σε όλα τα επίπεδα και για μένα ήταν 
η καλύτερη επιλογή. Σημαντικό είναι επίσης  
το γεγονός ότι μου ταιριάζει και το στυλ παι-
χνιδιού της. Βέβαια στην τελική μου από-
φαση σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο Ηλίας 
Τσέλιος ο οποίος μου μίλησε με τα καλύτερα 
λόγια. Είμαι αποφασισμένος και έτοιμος να 
δώσω τον καλύτερο μου εαυτό και να συνδυ-
άσω τις προσωπικές μου φιλοδοξίες με τους 
στόχους της ομάδας. Εύχομαι να έχουμε όλοι 
υγεία και μια πετυχημένη χρονιά»».

Παρελθόν από Απόλλωνα Λάρι-
σας τρεις ποδοσφαιριστές
Την λύση της συνεργασίας με τους Λουκά, 
Μαζίνι και Μπιμάι ανακοίνωσε ο Απόλλω-
νας Λάρισας.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως 
εξής: «Παρελθόν αποτελούν από την ΠΑΕ 
Απόλλων Λάρισας τρεις ποδοσφαιριστές. 
Συγκεκριμένα δεν θα συνεχίσουν στους 
«κυανόλευκους» οι Θοδωρής Λουκάς, 
Ανδρέας Μεζίνι και Αλέξανδρος Μπιμάι. 
Και στους τρεις προαναφερθέντες παίκτες 
ευχόμαστε ότι καλύτερο στην καριέρα τους 
με υγεία».

αθλητικά

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

Μ
ε καλή ομάδα θα συμμετά-
σχει η Ελλάδα στους Βαλκανι-
κούς αγώνες της κατηγορίας 
ανδρών και γυναικών που θα 

διεξαχθούν την Δευτέρα 2 και την Τρίτη 3 
Σεπτεμβρίου στο Πράβετς της Βουλγαρίας.
Οι αγώνες αποτελούν μια πολύ καλή αγω-
νιστική ευκαιρία για τους αθλητές που 
μετέχουν καθώς υπάρχει η δυνατότητα 
ενός δυνατού τεστ για κάποιους που έχουν 
ήδη τα όρια ή για το Παγκόσμιο της Ντόχα 
(28/9-6/10) και για κάποιους που θα κυνη-
γήσουν τα όρια για τη συμμετοχή τους 
καθώς και για άλλους οι οποίοι προετοιμά-
στηκαν όλο αυτό το διάστημα για τη συμ-
μετοχή τους στους ιστορικούς αυτούς αγώ-
νες των οποίων ως γνωστό ο ΣΕΓΑΣ είναι ο 
ιδρυτής.
Η ομάδα αποτελείται συνολικά από 
25 αθλητές και αθλήτριες (13 άνδρες, 
12γυναίκες) και ανάμεσα σ’ αυτούς είναι ο 
Τεντόγλου, ο Καραλής ,ο Τσιάμης, η Παπα-

χρήστου, η Γκούσιν και η Σπανουδάκη. 
Αναλυτικά: Άνδρες: Κοτίτσας Χρήστος 
(800μ), Κυριακίδης Πέτρος (400μ εμπό-
δια), Νάκος Κώστας (400μ εμπόδια), Μίνο 
Γιώργος (3000μ), Καραλής Εμμανουήλ (Επί 
Κοντώ),  Χρυσανθόπουλος Θεόδωρος (Επί 
Κοντώ), Τεντόγλου Μίτλος (Μήκος), Τσιά-
μης Δημήτρης (Τριπλούν), Μποφτσής Παύ-
λος (Τριπλούν), Μουζενίδης Οδυσσέας 
(Σφαίρα), Σκαρβέλης Νίκος (Σφαίρα), Ανα-
στασάκης Μιχάλης (Σφύρα), Φραντζεσκά-
κης Χρήστος (Σφύρα). 
Γυναίκες: Γάτου Μαρία (100μ), Σπανου-
δάκη Ραφαέλα (200μ), Βασιλείου Ειρήνη 
(200μ), Μαρινάκου Αναστασία (1500μ), 
Πεσιρίδου Ελισάβετ (100μ εμπόδια), 
Κοτσαχείλη Ισαβέλλα (3000μ), Γκούσιν 
Τατιάνα (Ύψος), Πόλακ Έλενα (Επί Κοντώ), 
Κολοκυθά Ευθυμία (Μήκος), Παπαχρή-
στου Βασιλική (Τριπλούν), Αναγνωστοπού-
λου Χρυσούλα (Δίσκος), Σκαρβέλη Σταμα-
τία (Σφύρα).

Με τα «αστέρια» της στους 
Βαλκανικούς Αγώνες η Ελλάδα

Τριπλέτα μεταλλίων για την 
κωπηλασία στην Πάτρα

Τ
ρία μετάλλια εκ των οποίων ένα χρυ-
σό και δυο ασημένιο είναι ο σπουδαίος 
απολογισμός των ελληνικών κουπιών 
στους 2ουςΠαράκτιους Μεσογειακούς 

Αγώνες «Πάτρα 2019» στα αγωνίσματα της Πα-
ράκτιας Κωπηλασίας η οποία ολοκληρώθηκε 
το μεσημέρι της Τρίτης στην πλαζ ΕΟΤ της Αχαϊ-
κής πρωτεύουσας.
Το πρώτο χρυσό μετάλλιο και μοναδικό μέχρι 
στιγμής αφού στους προηγούμενους παράκτι-
ους η Ελλάδα είχε κατακτήσει ένα το κατέκτησε  
η τετράκωπος μετά πηδαλιούχου των Ανδρών 
με τους Πέτρο Μπαλλή-Γιαν.Πεκόπουλο-Τσι-
καρδάνη-Παν. Υψηλάντη-Μιχ. Καλέντζη-Παν.
Γκέκα (Τετραπλό μετά πηδαλ.) που κέρδισε τη 
Γαλλία σε ενα τελικό που κρίθηκε στο σπριντ 

. Η ελληνική βάρκα καθοδικούμενη άριστα 
, όπως και οι υπόλοιπες από τους ομοσπον-
διακούς προπονητές Απόστολο Γκουντούλα 
και Αντρέα Λυγγερίδη τερμάτισε σε 2.23.03 
και νίκησε στον μεγάλο τελικό την Γαλλία που 
πέτυχε χρόνο 2.27.79 
Το δεύτερο ασημένιο και τρίτο μετάλλιο της 
Ελλάδας ήρθε από την σκυταλοδρομία με τα 
δυο μονά και δυο διπλά ανδρών και γυναικών 
που τρέχουν εναλλάξ . Η ελληνική σκυτάλη με 
τις  Ζωή Φίτσιου (μονό),Βαρβ.Στρατή-Ευσ.Πρί-
γκου (διπλό) και τους Κων/νο Ζηντιρίδη (μονό),-
Παν.Τσιβόγλου-Κων.Χατζηπατέρα (διπλό) 
σημείωσε συνολικά χρόνο 12.34.49 σε αντί-
θεση με την Ισπανία που τερμάτισε σε 11.29.56 
και δίκαια αναδείχθηκε Μεσογειονίκης .

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague



6130 Αυγούστου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ο Απόλλωνας Λεμεσού ηττήθηκε με 0-4 από την Αϊντχό-
βεν στο πλαίσιο του επαναληπτικού αγώνα για τη φάση 
των play-offs του Europa League. Θυμίζουμε πως το σκορ 

πρώτου αγώνα: 3-0 υπέρ των Ολλανδών.
Η PSV ήταν αυτή που έχασε την πρώτη ευκαιρία στο παιχνίδι 
μόλις στο 4’ με τον Ροζάριο ωστόσο η κεφαλιά του πέρασε έξω.
Ο Απόλλωνας απείλησε για πρώτη φορά στο 14’ με τον Μάρκο-
βιτς ωστόσο του σουτ που επιχείρησε ήταν άστοχο.
Στο 29’ το σουτ από τον Γκουτιέρες πέρασε έξω ενώ την ίδια 
κατάληξη είχε και η κεφαλιά του Ζελάγια στο 38’ μετά από κόρ-
νερ.
Στο 41΄ ο Γιαννιώτας έφευγε μόνος απέναντι από τον Ζουτ, αλλά 
ο Μποσγκάλι τον έσπρωξε ωστόσο ο διαιτητής δεν έδειξε την 
παράβαση η οποία ήταν εκτός περιοχής. Έτσι οι δυο ομάδες 
πήγαν στην ανάπαυλα με το σκορ να είναι στο 0-0.
Η πρώτη ευκαιρία στο β’ μέρος ήταν για τους γαλάζιους και πιο 
συγκεκριμένα στο 50’ με τον Γκακπέ να κάνει την κοντινή προ-
βολή, ωστόσο ο Ζουτ έδιωξε σε κόρνερ.
Στο 65’ οι φιλοξενούμενοι έχασαν διπλή ευκαιρία με τους 
Μποσκαρί και Ιχάταρεν ωστόσο στο 73’ κατάφεραν να σκο-
ράρουν με τον Ιχατάρεν με σουτ εν τός περιοχής. Τέσσερα 
λεπτά αργότερα η PSV πέτυχε και δεύτερο τέρμα με σκόρερ τον 
Μήτρογλου ενώ στο 78’ ο Μάλεν με σουτ σε κενή εστία έκανε 
το 0-3.
Tο τελικό 0-4 διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα 
με σκόρερ τον Μάλεν με σουτ.

Βαθμολογία UEFA: Πέρασε την Κύπρο η Ελλάδα!
Οι νίκες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ έφεραν την Ελλάδα πάνω από 
την Κύπρο, όμως πλέον μόνο Ολυμπιακός μπορεί να δώσει 
βαθμούς στη χώρα μας και να την κρατήσει στη 15η θέση.
ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αποχαιρέτησαν την Ευρώπη με νίκες. Παρότι με 
τους βαθμούς αυτούς η Ελλάδα πέρασε επιτέλους την Κύπρο 
και βρίσκεται στην 15η θέση, το ποτήρι είναι… μισογεμάτο, 
καθώς κανείς από τους δύο «δικέφαλους» δεν θα παίξει ομί-
λους και δεν θα έχει την ευκαιρία να ανεβάσει την Ελλάδα πιο 
ψηλά βαθμολογικά και να εξασφαλίσει ότι θα κρατήσει τη βαθ-
μολογική θέση που βρίσκεται πλέον. Ο ΠΑΟΚ, για την ακρί-
βεια, έδωσε φέτος στην Ελλάδα μόλις 300 βαθμούς, λιγότε-
ρους από τον Άρη και τον Ατρόμητο.
Από την άλλη, η μοναδική πλέον ευκαιρία γ ια να έρθουν 
έξτρα βαθμοί είναι ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν 
είχαν εύκολη κλήρωση και το έργο τους σ τους ομίλους του 
Champions League θα είναι σαφώς πιο δύσκολο.
Οι Κύπριοι, έχουν την Κοπεγχάγη στους ομίλους του Europa, 
ενώ οι Σέρβοι που είναι επίσης κοντά συνεχίζουν με δύο ομά-
δες. Η μία είναι ο Ερυθρός Αστέρας, που βρίσκεται στον όμιλο 
του Ολυμπιακού. Από την άλλη, την ώρα που γράφονται αυτές 
οι γραμμές η Ριέκα παραμένει στο παιχνίδι της πρόκρισης και 
μένει να δούμε αν θα συνεχίσει να συγκεντρώνει βαθμούς και 
η Κροατία.
Εν ολίγοις, η Ελλάδα έχασε πραγματικά μια μεγάλη ευκαιρία 
όχι απλά για να περάσει την Κύπρο, αλλά και για να κοιτάξει 
ψηλότερα. Έσ τω κι αν περνούσε σ τους ομίλους του Europa 
μόνο ένας από τους δύο «δικέφαλους». Πλέον, όλα εξαρτώνται 
από τον Ολυμπιακό…

Ο ΑΠΟΕΛ στάθηκε όρθιος στην Γιόχαν 
Κρόιφ Αρένα απέναντι στον μεγάλο 
Άγιαξ, για τα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ. 
Η αποστολή των γαλαζοκιτρίνων ήταν 
δύσκολη, μπορεί να ηττήθηκε με 2-0, 
παρόλα αυτά η παρουσία του ήταν θετική 
σε μία καυτή έδρα. Οι γαλαζοκίτρινοι θα 
συνεχίσουν το Ευρωπαϊκό τους ταξίδι στο 
Γιουρόπα Λιγκ, περιμένοντας την κλήρωση 
της Παρασκευής για να μάθει τον όμιλό του.

O 
AΠΟΕΛ που περίμεναν οι οπαδοί του, 
δεν εμφανίστηκε στη «Johan Cruyff 
Arena» και μοιραία αποκλείστηκε από 
τον καλύτερο Άγιαξ των ε-

κατομμυρίων.
Η αλήθεια είναι πως υστέ-
ρησε δημιουργικά και δεν 
κατάφερε να απειλήσει την 
ομάδα του Άμστερνταμ με 
αποτέλεσμα να συνεχίσει 
την ευρωπαϊκή του πορεία 
στους ομίλους του Europa 
League.
Οι πρωταθλητές μπήκαν σ το 
γήπεδο με σκοπό να βρουν τρόπο για να αιφνι-
διάσουν, όμως το σουτ από τον Γιάκολις δε βρήκε 
στόχο, με την πρώτη επίσκεψη των «γαλαζοκίτρι-
νων» στα καρέ των γηπεδούχων δεν είχε το αποτέ-
λεσμα που ήθελε ο Κροάτης.
Στην συνέχεια έγινε αυτό που όλοι περίμεναν. Ο 
Αίαντας πήρε την κατοχή της μπάλας, «έπνιξε» τον 
ΑΠΟΕΛ χωρίς όμως να τον «σκοτώνει» στα κρίσιμα 
σημεία. Η ομάδα του Erik ten Hag άσκησε πίεση 
στην αμυντική γραμμή της ομάδας του Τόμας Ντολ, 
όμως ο Μπέλετς ήταν άνετος, αφού αμυντικός 
μηχανισμός των πρωταθλητών Κύπρου δε μπλό-
καρε μέχρι λίγο πριν το φινάλε (43΄) του ημιχρόνου. 
Ο Άλβαρες βρήκε στόχο (43΄) για το 1-0 έπειτα από 
σέντρα-διαβήτη του Ζιγιέχ που παίζει δυνατά για… 
μεγαλύτες ομάδες.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με το ίδιο σκηνικό. 
Οι γηπεδούχοι άρχισαν την πίεση και στο 50’ το 
VAR έβαλε… τάξη, ακυρώνοντας το τέρμα που 
πέτυχε ο Χούντελαρ, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο 
Πάβλοβιτς έστειλε την μπάλα στα δίκτυα, ωστόσο 
δε το χάρηκε ιδιαίτερα, διότι η σημαία του βοηθού 
είχε υψωθεί για οφσάιντ.
Τέλος, δεν άλλαξαν πολλά με την πάροδο του χρό-
νου, το ρευστό 1-0 έγινε 2-0 με τον Τάντιτς (80΄) 
προς το φινάλε του ματς και ο ΑΠΟΕΛ που δεν 
εμφάνισε σε κανένα σημείο τις επιθετικές του αρε-

τές υποβιβάστηκε στο Europa League, μη δίνοντας 
βαθμούς στην κατάταξη της UEFA για το νησί μας.
Πριν «κλείσουμε» να σημειωθεί πως στη δημιουρ-
γία – φαντασία, οι «γαλαζοκίτρινοι» πήραν κάτω 
από τη βάση, αφού περιορίστηκαν σε παθητικό 
ρόλο, δίνοντας χώρους στους Ολλανδούς, οι οποίοι 
τους εκμεταλλεύτηκαν και πέρασαν στο «group 
stage» του Champions League, βάζοντας τέλος στα 
«όνειρα» της ομάδας από τη χώρα μας.
Άγιαξ (Τεν Χάαγκ): Ονάνα, Βέλτμαν, Άλβαρεζ (89’ 
Μαρίν), Νέρες, Χούντελαρ, Τάντιτς, Μπλιντ, Μαρτί-
νεζ, Ζίγιετς (87’ Ντε Βιτ), Ντεστ, Ταλιαφίκο.
ΑΠΟΕΛ (Ντολ): Μπέλετς, Μερκής, Ιωάννου, Μιχαί-
λοβιτς, Ζοαζίνιο, Σόουζα, Μάτιτς (78’ Χαλένιους), 
Μπέζιακ, Τάμαρι (72’ Βιντιγκάλ), Γιάκολιτς (64’ Ντε 
Βινσέντι), Πάβλοβιτς.

«Είναι μια μεγάλη στιγμή για μας το 
Europa League»
Διαβάστε όλα όσα είπε ο Τόμας Ντολ μίλησε 
στη διάσκεψη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα 
με τον Άγιαξ…
«Πιστεύω ότι η άμυνα ήταν καλή στο πρώτο 

ημίχρονο όμως δεν μπορούσαμε να κρατή-
σουμε μπάλα. Η ατμόσφαιρα και ο Άγιαξ δεν μας 

άφησαν και δεν είχαμε ευκαιρία να την δώσουμε 
στους γρήγορους μας παίκτες όπως στο πρώτο 
ματς. Επίσης το γκολ που δεχθήκαμε δύο λεπτά 
πριν το ημίχρονο. Τα παιδιά δοκίμασαν τα πάντα 
όμως ήταν πολύ υψηλό το επίπεδο. Τέτοιες ομάδες 
όταν πιάσουν απόδοση και αυτοπεποίθηση όλα 
είναι πιθανά. Προσπαθήσαμε τα πάντα δώσαμε 
το 100% και για να νικήσεις εδώ πρέπει να κάνεις 
την τέλεια εμφάνιση. Ο Άγιαξ ήταν καλύτερος και 
φάνηκε. Ήταν πιο γρήγοροι, πιο αποφασιστικοί 
και έπαιξαν και στο πρωτάθλημα. Σήμερα μετά τα 
πρώτα 25 λεπτά που δεχθήκαμε πίεση δεν βρήκαμε 
τρόπο να αντιδράσουμε. Δεν βρήκαμε τις ίδιες 
ευκαιρίες όπως το πρώτο ματς όμως έτσι έχουν τα 
πράγματα».
Για το Γιουροπα: «Πιστεύω είναι μια μεγάλη στιγμή 
και αυτή. Θα παίξουμε σε ομίλους. Για εμάς ήταν 
ο πρώτος στόχος. Μετά το πρώτο ματς αρχίσαμε 
να ονειρευόμαστε και να πιστεύουμε στην πρό-
κριση. Τώρα είμαστε κάπως απογοητευμένοι όμως 
ήταν φανερό ότι ο Άγιαξ το άξιζε. Ελπίζω να έχουμε 
καλούς αντιπάλους και να κάνουμε καλά ματς».
Για μεταγραφές: Όχι δεν θα κάνουμε μεταγραφή. 
Έχουμε πολλούς παίκτες. Δεν ξέρεις τι μπορεί να 
συμβεί όμως όχι. Είμαι ευχαριστημένος με τους 
παίκτες μου. Έχω πολλούς καλούς παίκτες. Θα πρέ-
πει να μιλήσετε με τον πρόεδρο και τον τεχνικό 
διευθυντή».

αθλητικά
Άγιαξ-ΑΠΟΕΛ 2-0

Ήταν δύσκολο, αλλά το πάλεψε 
Απόλλων-Αϊντχόβεν 0-4
Είπε αντίο στην Ευρώπη με 
βαρύ σκορ
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αθλητικά
Ελλάδα-Βενεζουέλα 74-51

Νο Giannis? No... problem! 

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στα... πιτς, η Εθνική ομάδα δεν είχε κανένα πρόβλημα να 
νικήσει και τη Βενεζουέλα στον τελικό του τουρνουά «Atlas» με 74-51. Ξεχώρισαν Καλάθης, 
Μπουρούσης και Μάντζαρης. 

Τ
ο μοναδικό τεστ που απέμενε για την Εθνική 
ομάδα ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου της 
Κίνας και της πρεμιέρας κόντρα στο Μαυρο-
βούνιο (1/9) ήταν να παίξει σε ένα ματς χωρίς 

τον μεγάλο της σταρ! Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμει-
νε προληπτικά εκτός εξαιτίας ενός ερεθισμού στο γό-
νατο ο οποίος ωστόσο δεν εμπνέει ανησυχία και πή-
ρε αρκετά καλό βαθμό κόντρα στην (αδύναμη όπως 
αποδείχθηκε) Βενεζουέλα.
Το τελικό 74-51 ήρθε εντελώς «σβηστά» από την 
ομάδα του Θανάση Σκουρτόπουλου. Με εξαίρεση το 
πρώτο δεκάλεπτο όπου οι παίκτες της Βενεζουέλας 
φάνηκαν ανταγωνιστικοί λόγω της ευστοχίας τους 
έξω από τα 6.75 μέτρα, η συνέχεια ανήκε ολοκληρω-
τικά στην Ελλάδα. Ειδικά το δεύτερο δεκάλεπτο όπου 
δέχτηκε μόλις έξι πόντους με αποτέλεσμα να «χτί-
σει» διαφορά ασφαλείας η οποία εκτοξεύτηκε 
και στους 25 πόντους κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας περιόδου.
Ο Γιάννης Μπουρούσης (που ξεπέρασε 
τον Νίκο Γκάλη σε συμμετοχές στην 
Εθνική ομάδα) ήταν ο πρώτος σκό-
ρερ με 12 πόντους (3/6 δίποντα, 1/2 
τρίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ), ο 
Νικ Καλάθης ανέβασε στροφές στην 
3η περίοδο (11π., 4ριμπ., 2ασ.) ενώ 
η ευχάριστη έκπληξη για τον Θανάση 
Σκουρτόπουλο ήταν ο Βαγγέλης Μάντζαρης 
ο οποίος ήταν εξαιρετικός στο διάστημα που 
αγωνίστηκε με 11 πόντους και 3/4 τρίποντα. Ο Παπα-
γιάννης συνέχισε να είναι «σταθερή αξία» στη front 
line, ενώ πολύ καλό βαθμό πήρε και ο Αντώνης Κόνι-
αρης. 

Το ματς
Η αλήθεια είναι ότι η Βενεζουέλα παρουσιάστηκε 
πολύ πιο ανταγωνιστική απ’ ότι θα περίμεναν και οι 
ίδιοι οι παίκτες της Εθνικής ομάδας. Βέβαια υπήρχε 
εξήγηση και είχε να κάνει με πάμπολλα περιφερει-
ακά σουτ! Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο δεκά-
λεπτο οι αντίπαλοι είχαν 5/11 τρίποντα και μόλις 1/4 
τρίποντα! Γι’ αυτόν τον λόγο μπόρεσαν να είναι κοντά 
στο σκορ (20-19) και να... κοιτάζουν στα μάτια την 
Ελλάδα. Από την άλλη, η περιφερειακή μας άμυνα 
ήταν κάκιστη, αφού πολλά από αυτά τα σουτ ήταν 
δίχως πίεση για λογαριασμό της Βενεζουέλας.
Η Εθνική μας έβαζε τη μπάλα μέσα στο καλάθι (4/10 
δίποντα στο α’ δεκάλεπτο) ενώ από τη στιγμή που 
ανέβασε λίγο την ένταση και στην άμυνα, άρχισε να 

«χτίζει» και μια διαφορά στο σκορ! Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι στην δεύτερη περίοδο η Βενεζουέλα είχε 
0/6 τρίποντα, σε αντίθεση με την ελληνική ομάδα που 
μέτρησε 4/8 δίποντα και 2/5 τρίποντα! Αποτέλεσμα; 
Επιμέρους 16-6 στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τους αντι-
πάλους μας να είχαν 2/12 εντός παιδιάς! Ο Μπουρού-
σης οδηγούσε τους σκόρερ με 10 πόντους, ενώ πολύ 
καλή ήταν και η παρουσία του Βαγγέλη Μάντζαρη 
(5π., 2ριμπ.) στο διάστημα που αγωνίστηκε (10:49 στο 
α’ ημίχρονο). Η Εθνική μας είχε πρόβλημα στα ριμπά-
ουντ (18-18) και δη απέναντι σε μια ομάδα που δεν 
είχε τα «μεγάλα κορμιά».
Στην 3η περίοδο εκείνος που «φόρτσαρε» και πήρε 
την κατάσταση στα χέρια του ήταν ο Νικ Καλάθης, ο 
οποίος σημείωσε 9 πόντους σε εκείνο το διάστημα. 
Ουσιαστικά δεν θύμισε ούτε στο... ελάχιστο τον 

Καλάθη του πρώτου ημιχρόνου, με αποτέλε-
σμα η Ελλάδα να φτάσει τον δείκτη του 

σκορ το +16 στα μέσα της γ’ περιόδου 
και να κλείσει το δεκάλεπτο με την 
διαφορά στους 18 πόντους (57-39). 
Έκτοτε το ματς αποτέλεσε τυπική 
διαδικασία. Ειδικά από τη στιγμή 
που η διαφορά ξεπέρασε τους 20 
πόντους και έφτασε και στο +25 (64-

39) στα μέσα της τελευταίας περιό-
δου.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 36-25, 57-39, 74-51

Ένατος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής 
ο Μπουρούσης!
Ο Γιάννης Μπουρούσης φιγουράρει πλέον στην 9η 
θέση των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών στην 
ιστορία της Εθνικής ομάδας, αφήνοντας πίσω του τον 
Γιώργο Καστρινάκη!  
Ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας ξεπέρασε τον Νίκο 
Γκάλη συμμετοχές κόντρα στη Βενεζουέλα και, συγ-
χρόνως βελτίωσε τη θέση του στη λίστα των κορυ-
φαίων σκόρερ με τη φανέλα με το εθνόσημο.
Συγκεκριμένα, ο διεθνής σέντερ ήταν πρώτος σκόρερ 
της Ελλάδας με 12 πόντους (3/6 δίποντα, 1/2 τρίπο-
ντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ), φτάνοντας τους 1.620 
πόντους με την Εθνική.
Έτσι ανέβηκε στην 9η θέση, ξεπερνώντας τον Γιώργο 
Καστρινάκη (1.612). Πλέον ο επόμενος που μπορεί 
να αφήσει πίσω του ο Μπουρούσης είναι ο Βασί-
λης Γκούμας (1.641) ενώ στην κορυφή της σχετικής 
λίστας φιγουράρει ο Παναγιώτης Γιαννάκης, με 5.301 
πόντους.

Πήρε και Σαρικόπουλο ο 
ΠΑΟΚ

Ο 
μεταγραφικός οργα-
σμός συνεχίζεται στον 
ΠΑΟΚ καθώς η ΚΑΕ α-
νακοίνωσε τη συμφω-

νία και με τον Ζήση Σαρικόπουλο.
Στην ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ 
ΠΑΟΚ αναφέρει: «Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ 
ανακοινώνει την συμφωνία με 
τον διεθνή σέντερ Ζήση Σαρικό-
πουλο, ο οποίος θα αγωνιστεί 
στην ομάδα την αγωνιστική περί-
οδο 2019-2020. Ο Ζήσης Σαρικό-
πουλος γεννήθηκε στις 31 Μαρ-
τίου 1990 στην Αθήνα, έχει ύψος 
2μ.13 και αγωνίζεται στη θέση 
του σέντερ.
Ξεκίνησε το μπάσκετ από τα τμή-
ματα υποδομής του Ολυμπια-
κού και το 2007, βρέθηκε στις 
ΗΠΑ, για να αγωνιστεί αρχικά 
στο πανεπιστήμιο Alabama του 
Birmingham και στη συνέχεια 
στο Ohio State. Αποφοίτησε το 
2010 και επιστρέφοντας στην 
Ελλάδα, αγωνίστηκε για δύο 
σεζόν (2010-2012) στον Πανιώ-
νιο.
Την επόμενη σεζόν (2012-2013) 
αγωνίστηκε στον Άρη, ακολού-
θησαν η ΑΕΚ (2014-2016), ο Προ-
μηθέας Πάτρας (2016-2017), επι-
στροφή στον Πανιώνιο (2017-
2018), ενώ στη διάρκεια της περ-
σινής χρονιάς (2018-2019) αγω-
νίστηκε στην πρωταθλήτρια Λευ-
κορωσίας Minsk.
Συμμετέχοντας σε 40 αγώνες (σε 
πρωτάθλημα Λευκορωσίας, VTB 
League, προκριματικά του BCL 
και FIBA Europe CUP), ο Σαρι-
κόπουλος είχε 10,7 πόντους, 6,5 
ριμπάουντ και 1,1 ασσίστ, με 
64,8% στα δίποντα και 58,2% 
στις βολές. Ο Σαρικόπουλος κατέ-
κτησε και το πρωτάθλημα Λευκο-
ρωσίας το 2019.
Ο Ζήσης Σαρικόπουλος υπήρξε 
μέλος όλων των εθνικών ομά-
δων. Έχει αναδειχθεί δύο φορές 
πρωταθλητής Ευρώπης, με την 
εθνική ομάδα Εφήβων το 2008 
και με την εθνική ομάδων Νέων 
Ανδρών το 2009. Κατέκτησε επί-
σης την 2η θέση και το ασημέ-
νιο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ 
των Εφήβων το 2007, στο Παγκό-

σμιο Πρωτάθλημα των Εφήβων 
το 2009, αλλά και στο Ευρωμπά-
σκετ των Νέων Ανδρών το 2010. 
Είναι διεθνής και με την Εθνική 
ομάδα των Ανδρών». 

Στα «ερυθρόλευκα» ο 
Χρηστίδης
Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε 
τη συνεργασία του με τον Έλληνα 
διεθνή σέντερ. 
Ο Βασίλης Χρηστίδης θα βοηθή-
σει την προσπάθεια του Ολυμπι-
ακού στην Α2 ενώ συμμετέχει και 
στην προετοιμασίας της πρώτης 
ομάδας όσο απουσιάζουν οι διε-
θνείς.
Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η ΚΑΕ 
Ολυμπιακός ανακοινώνει την 
απόκτηση του Βασίλη Χρηστίδη. 
O 21χρονος σέντερ συμφώνησε 
με την ομάδα μας για τα επόμενα 
τρία χρόνια.
Γεννήθηκε: 10/07/1998
Ύψος: 2.08μ.
Θέση: σέντερ
Προηγούμενες ομάδες: Μαντου-
λίδης, Άρης
Διακρίσεις
Χρυσό μετάλλιο με την U18 στο 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 
2015
Χρυσό μετάλλιο με την U20 στο 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 
2017
Στατιστικά
Την περσινή σεζόν στην Basket 
League είχε σε 20 αγώνες μέσο 
όρο 5:34 λεπτά συμμετοχής, 1.8 
πόντους και 0.9 ριμπάουντ».

Συνεχίζει στον Ιωνικό Νι-
καίας ο Σάφτενααρ
Ο Ρόλαντ Σάφτενααρ αφίχθη 
στην Αθήνα για λογαριασμό 
του Ιωνικού Νικαίας, θέτοντας 
εαυτόν στη διάθεση του Στέρ-
γιου Κουφού ενόψει της σεζόν 
2019/20.  
Ο 31χρονος διεθνής Ολλανδός 
φόργουορντ αγωνίστηκε στο 
παρελθόν στο Ρέθυμνο Cretan 
Kings και τον Γ.Λ. Φάρο ενώ 
είχε καθοριστική συμβολή στην 
πορεία του Ιωνικού την περσινή 
σεζόν.
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