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Ε

υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,

να κάνω ώστε να κρατάω ζωντανά τα ελληνικά ήθη κι

Γεια σας και καλό χειμώνα.

έθιμα στον Καναδά και στην Αμερική (Νέα Υόρκη και

Όπως βλέπετε και στις σελίδες μας οι σύλλο-

Φλόριντα). Είμαι πραγματικά υπερήφανος όταν συνο-

γοι κι οργανισμοί αρχίζουν τις διαφορετικές

μιλώντας με παλαιούς Έλληνες να σου λένε «Θανάση,

εκδηλώσεις τους και το πρώτο μέλημα τους πλέον για

είσαι ο πρώτος που διοργάνωσες ελληνικό φεστιβάλ,

μια πετυχημένη εκδήλωση είναι να το μάθει ο ελλη-

ούτε οι εκκλησίες ούτε οι ιδιωτικοί οργανισμοί μπορού-

νισμός. Πλέον έχει αποδειχθεί πανηγυρικά ότι αυτό

σαν να διοργανώσουν κάτι τέτοιο.»

γίνεται μόνο μέσω των σελίδων της αγαπημένη σας

Επειδή πρέπει να γράψουμε αναδρομικά την πορεία μας

εφημερίδα, HELLAS NEWS, φυσικά πάντα με χαμηλές

(50 χρόνια είναι αυτά) μετά τον Οκτώβριο θα έχουμε

τιμές που μπορούν να σηκώσουν και οι τσέπες των πιο

μόνιμη σελίδα ώστε να θυμίσουμε στους παλαιούς και

μικρών συλλόγων της παροικίας μας.

να μάθουν κι οι νέοι την ατελείωτη ιστορική παρουσία

Η οικογένεια της HELLAS NEWS και αυτή τη περίοδο

μας στον ελληνισμό της διασποράς.

θα βρίσκετε κοντά σας για να προβάλει όλη τη παροικι-

Καλό χειμώνα και διαιωνίζετε αυτό το έντυπο της

ακή κίνηση ώστε οι προσπάθειες όλων που ασχολού-

HELLAS NEWS, γίνεται με πολύ μεράκι, τεράστιες

Κάποτε είχαμε χρόνο για καφέ
με τους φίλους μας...

νται με τα κοινά να επιβραβεύονται και να διαιωνίζεται

θυσίες, ειδικά οικονομικές γιατί βρε γαμώτο αγα-

η κουλτούρα, η γλώσσα κι η θρησκεία μας. Φυσικά, για

πάμε αυτό που κάνουμε. Γράψτε και το τηλέφωνο μας

Τώρα τα λέμε μέσω Facebook,
MSN & Skype...

εμάς η επιτυχία που κάναμε με τον ελληνικό κατάλογο,

416.421.5562/647.718.8012 και πέστε και στα παιδιά

το GREEK BUSINESS DIRECTORY, μας έδωσε μεγάλη

σας κι εγγόνια που έχουν δικές τους δουλειές και γρα-

ευθύνη για φέτος να το κάνουμε πιο εποικοδομητικό

φεία να βάζουν μια μικρή διαφήμιση στην εφημερίδα

και ενημερωτικό ώστε να φιλοξενηθεί σε όλες τις ελλη-

που αγαπάτε και σας κρατάει συντροφιά στην δια-

νικές οικογένειες κι επιχειρήσεις. Σκοπός βεβαίως είναι

σπορά.

όλοι να επωφελούνται από αυτό το βιβλίο που πραγμα-

Πάντα με υγεία,

Τώρα στέλνουμε SMS...

τικά κοπιάζουμε για να εκδώσουμε μιας και χρησιμο-

Ο φίλος σας Θανάσης Κουρτέσης

Κάποτε είχαμε την λεβεντιά να
λέμε «έκανα λάθος»...

ποιούμε πιο ακριβό χαρτί αλλά και την άψογη δουλειά

Κάποτε κοιτούσαμε τους
ανθρώπους στα μάτια...
Τώρα στην τσέπη...

Κάποτε κοιτάγαμε τον
άλλον στα μάτια και λέγαμε
ΣΥΓΝΩΜΗ...

Τώρα λέμε «αυτός φταίει»

που γίνεται για να παρουσιάζονται οι διαφημιζόμενοι.
Καλοί μου αναγνώστες, πλησιάζω τα 50 χρόνια εκδόσεων-εκδηλώσεων και έκανα οτιδήποτε μπορούσα
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Σκληρή απάντηση της ΕΕ στον εκβιασμό Ερντογάν για το
προσφυγικό

Σ

ήμερα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πιστός στην επιθετική ρητορική και στην αδιάλλακτη στάση απέναντι
στην Ευρώπη, προχώρησε σε απειλές και εκβιασμούς με αιχμή το προσφυγικό, διαμηνύοντας πως
θα πλημμυρίσει την Ελλάδα και την Ευρώπη με πρόσφυγες
και μετανάστες.
Κληθείσα να σχολιάσει τις δηλώσεις Ερντογάν ότι η Τουρκία θα ανοίξει τις πόρτες προς την Ευρώπη εάν δε λάβει
περαιτέρω βοήθεια για τους πρόσφυγες, η αρμόδια εκπρόσωπος της Επιτροπής, Νατάσα Μπερτό ανέφερε ότι τόσο
η ΕΕ όσο και η Τουρκία παραμένουν προσηλωμένες στην
εφαρμογή της συμφωνίας και υπάρχει «εμπιστοσύνη» πως
θα αυτή συνεχιστεί με «καλή πίστη».
Εξάλλου, η Ν. Μπερτό υπενθύμισε ότι η ΕΕ έχει ήδη παράσχει βοήθεια ύψους 5,6 δισ. στην Τουρκία για την υποστήριξη των προσφύγων και ότι τα εναπομείναντα 400
εκατ. (από τα συμφωνημένα 6 δισ. συνολικά) πρόκειται να
δοθούν σύντομα.
Ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι η Τουρκία μπορεί να αναγκασθεί να ανοίξει τον δρόμο προσφύγων και
μεταναστών προς την Ευρώπη, εάν η Άγκυρα δεν λάβει
αρκετή διεθνή υποστήριξη στη διαχείριση των Σύρων προσφύγων. «Δεν μας υποστήριζετε αρκετά. Αν δεν λάβουμε
τη στήριξη που απαιτούμε θα ανοίξω τα σύνορα και θα
γεμίσω την Ευρώπη με πρόσφυγες και μετανάστες».

παρέλειψε να φέρει στο προσκήνιο τις απειλές του με
φόντο την Ανατολική Μεσόγειο σημειώνοντας μάλιστα ότι
η Τουρκία ενδέχεται να φέρει και άλλο πλοίο για γεωτρήσεις.
Σε ομιλία του προς στελέχη του κόμματός του δήλωσε πως
«στην ανατολική Μεσόγειο σήμερα αν έχουμε λόγο αυτό
έγινε λόγω της αγοράς των πλοίων σεισμικών ερευνών
αλλά και των πλοίων γεωτρήσεων. Στο παρελθόν νοικιάζαμε. Ενδέχεται να έρθει και τρίτο πλοίο γεωτρήσεων»
είπε.
Συνεχίζοντας στον ίδιο προκλητικό τόνο, ανέφερε πως στην
ανατολική Μεσόγειο δεν κοιτάμε ποιος τι λέει αλλά κοιτάμε
το τι λέμε εμείς. « Αυτή τη στιγμή τα πλοία μας είναι στην
περιοχή.Όλες οι φρεγάτες μας, οι κορβέτες μας είναι σε
ετοιμότητα και τα αεροσκάφη μας είναι ετοιμότητα. Κανένας δεν μπορεί να μας στερήσει από τα δικαιώματα μας.
Εδώ έχει δικαιώματα η «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρεια
Κύπρου» , κι εμείς ως εγγυήτρια χώρα. έχουμε δικαίωμα να
μιλάμε» ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δείχνοντας για
μία ακόμη φορά ότι αγνοεί τις προειδοποιήσεις της Ευρώπης αλλά και των ΗΠΑ για το θέμα των παράνομων γεωτρήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ.

Εκβιασμός Ερντογάν: Αν δεν λάβουμε βοήθεια θα ανοίξουμε τις πύλες για τους πρόσφυγες

Σε έναν ωμό εκβιασμό προχώρησε σήμερα ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ
τόνισε πως αν θα έχουν στήριξη και βοήθεια στο θέμα των
προσφύγων θα ανοίξουν τις «πύλες».
«Στη χώρα μας έχουμε 3.650.000 πρόσφυγες.Τώρα προέκυψε και το Ιντλίμπ. Έχουμε κι αυτούς που έρχονται από
το Αφγανιστάν. Όμως να ξέρετε πως αυτή η πορεία θα μας
φτάσει σε διαφορετικά σημεία. Ποιο είναι το σημείο αυτό;
H θα γίνει αυτό ( σ.σ. η ζώνη ασφαλείας) ή θα αναγκαστούμε να ανοίξουμε τις πύλες μας» είπε ο τούρκος πρόεδρος για να προσθέσει.
«Ως ένα όριο αντέχουμε. Δεν μπορούμε να σηκώνουμε
μόνο εμείς το βάρος αυτό. Δείτε κι εσείς τι είναι να σηκώνεις το βάρος αυτό. Δεν έχουμε πάρει την απαραίτητη
στήριξη από την Ε.Ε. και τον υπόλοιπο κόσμο και για να
πάρουμε τη στήριξη ίσως αναγκαστούμε να κάνουμε αυτό»
είπε.
Ο κ. Ερντογάν εκτός από το θέμα των προσφύγων δεν

Όργιο προπαγάνδας από τη «Γενί Σαφάκ»

Οι δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έρχονται λίγες
ώρες μετά το προκλητικό δημοσίευμα της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας της Τουρκίας «Γενί Σαφάκ» με τίτλο «Πρόσεξε, μην πλησιάσεις».
Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η Ελλάδα κήρυξε Navtex
στην Ανατολική Μεσόγειο ως αντίδραση στην Τουρκία,
αλλά τελικά «η Αθήνα δεν τόλμησε να περάσει το όριο που
χάραξε η Άγκυρα», καθώς στην περιοχή υπάρχουν πολλά
πολεμικά πλοία της Τουρκίας στο πλαίσιο της επιχείρησης
«Ασπίδα της Μεσογείου».
Σχολιάζοντας μάλιστα την έκδοση δύο παράλληλων Navtex
τόσο από το ελληνικό όσο και από το τουρκικό πολεμικό
ναυτικό για πραγματοποίηση στρατιωτικών ασκήσεων τις
ίδιες ημέρες και ώρες μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου, η
εφημερίδα αναφέρει ότι οι δύο χώρες έφτασαν στο χείλος
ενός θερμότατου επεισοδίου.
«Το μπρα ντε φερ στη νότια συνοριακή γραμμή του χάρτη
της «Γαλάζιας Πατρίδας» έφερε τις δύο χώρες στο χείλος
ενός θερμού επεισοδίου στις 4 Σεπτεμβρίου, ωστόσο «το
ελληνικό πολεμικό ναυτικό δεν έβγαλε άχνα» γράφει χαρακτηριστικά η «Γενί Σαφάκ», όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα
sigmalive.com.
Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι πρώτα η Τουρκία κήρυξε
Navtex στις 29 Αυγούστου και ακολούθησε κήρυξη Navtex
από την Ελλάδα στις 30 Αυγούστου ως απάντηση. Ωστόσο,
η Τουρκία ανταπάντησε προειδοποιώντας την Ελλάδα ότι
πρόκειται για περιοχή της «Γαλάζιας Πατρίδας» και ότι είναι
άκυρη η ελληνική Navtex.

Η αντίδραση της ελληνικής πλευράς

Προειδοποιητικά μηνύματα προς
την Άγκυρα και τον «σουλτάνο»
στέλνουν οι Βρυξέλλες για την
εφαρμογή της κοινής δήλωσης
ΕΕ - Τουρκίας για το Προσφυγικό,
μετά τις επιθετικές δηλώσεις του
Ερντογάν

Από την πλευρά τους πάντως πηγές του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού επεσήμαναν ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή ή
επεισόδιο στο συγκεκριμένο σημείο.

Γιατί η Τουρκία απειλεί με την «Γαλάζια Πατρίδα»

Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει ελληνική υφαλοκρηπίδα στα
νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ούτε στην Κύπρο, αλλά
αντίθετα θεωρεί ότι η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΖ πρέπει να
χαραχθεί μόνο ανάμεσα στα ηπειρωτικά κράτη. Με αυτό
τον τρόπο η Τουρκία θεωρεί ότι της αναλογεί μια δυνητική
ΑΟΖ 450.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Παράλληλα, με
τη χρήση αυτής της άποψης ουσιαστικά θεωρεί ότι είναι
πολύ πιο περιορισμένη και η ελληνική υφαλοκρηπίδα,
εφόσον δεν αναγνωρίζει αυτοτελή υφαλοκρηπίδα ούτε
στα νησιά του Αιγαίου, ούτε και στην Κρήτη.
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Σταϊκούρας για Λαγκάρντ
Κεραμέως: Ο καλύτερος θα σηκώνει τη
σημαία - Τέλος στο καθεστώς κλήρωσης
και μείωση πρωτογενών
πλεονασμάτων: Διαμορφώνεται
θετική δυναμική

Α

Η κυβέρνηση έχει θέσει ως
βασικό στόχο τη μείωση
των υψηλών πρωτογενών
πλεονασμάτων και προσπαθεί
μεθοδικά και επίμονα να
δημιουργήσει τις αναγκαίες
και ικανές συνθήκες για την
επίτευξη αυτού του στόχου

Τ

ην ικανοποίησή του για τη δήλωση της με λ λον τ ικής προ έδρου της ΕΚ Τ Κρισ τ ίν Λαγ κά ρ ν τ υ π έ ρ
της μείωσης του στόχου για το πρωτογενές
πλεόνασμα κάτω από
το 3,5% του ΑΕΠ εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών Χ ρήσ τος
Σταϊκούρας, ο οποίος
εκτίμησε ότι διαμορφώνεται «μια θετική δυναμική προς
την επιθυμητή κατεύθυνση από τους
ηγετικούς κύκλους των θεσμών».
Όπως τόν ισ ε ο κ. Σταϊκούρας, «η
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει
θέσει ως βασικό στόχο τη μείωση των
υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων
στα οποία συμφώνησε η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ με τους θεσμούς, με χαμηλούς μάλισ τα ρυθμούς οικονομικής
μεγέθυνσης. Η σημερινή κυβέρνηση
προσπαθεί μεθοδικά και επίμονα να
δημιουργήσει τις αναγκαίες και ικανές
συνθήκες για την επίτευξη αυτού του
στόχου».
Ο υ π ο υ ρ γ ό ς Ο ικο ν ο μ ικώ ν π ρ ό σθεσε ότι «με ικανοποίηση ακούσαμε
σήμερα την απερχόμενη Γενική Διευθύν τ ρια του Διεθνούς Νομισματ ικού Ταμείου και μελλοντική Πρόεδρο
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
κ. Κριστίν Λαγκάρντ να τοποθετείται
υπέρ της μείωσης του πρωτογενούς
πλεονάσματος» και κατέληξε: «Φαίνεται ότι δημιουργείται μία θετική
δυναμική προς την επιθυμητή κατεύθυνση από τους ηγετικούς κύκλους

των θεσμών».

Οι δηλώσεις Λαγκάρντ

Κατά τη διάρκεια ακρόασής της στην
Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, η κ. Λαγκάρντ δήλωσε
ότι οι στόχοι για πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,5% του ΑΕΠ στους οποίους έχει δεσμευτεί η Ελλάδα πρέπει
«να επανεξεταστούν με μεγάλη προσοχή» και σημείωσε ότι το ΔΝΤ έχει
εκφράσει επισήμως την άποψη ότι οι
στόχοι πρέπει να περιοριστούν μεταξύ 1,5% και 2%
του ΑΕΠ μάξιμουμ.
Όπ ω ς ε πισ ήμα ν ε, «η
άποψη του ΔΝΤ και η δική
μου, μιλών τας ακόμα ως
ΔΝΤ, είναι ότ ι ο σ τόχος
πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% της Ελλάδας είναι
υπερβολικός και ασκεί υπερβολική
πίεση σ την ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας στην οποία στοχεύαμε. Το
ΔΝΤ συνεχίζει να έχει την ίδια άποψη
και, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται σ τη
φάση ανάκαμψης, είναι κάτι που θα
πρέπει να επανεξετάσουμε με μεγάλη
προσοχή».
Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με
τις επικρίσεις που έχει δεχθεί το ΔΝΤ
για λάθη, όπως αυτό με τους περιβόητους πολλαπλασιαστές το οποίο οδήγησε σε υποεκτίμηση των υφεσιακών
επιπτώσεων που είχε η σκληρή λιτότητα, η κ. Λαγκάρντ είπε ότι το ΔΝΤ
αναγνώρισε πως υποτίμησε τον αντίκτυπο του προγράμματος και έλαβε
σχετικά μέτρα, ενώ παράλληλα προσάρμοσε τους σ τόχους και τα μέτρα
που ζητούσε. Συμπλήρωσε, όμως, ότι
πολλές από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονταν στο
πακέτο του προγράμματος δεν έχουν
εφαρμοστεί και εξέφρασε την ελπίδα
η νέα κυβέρνηση να συνεχίσει και να
εμβαθύνει τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες.

πάντηση σε όσους συνδέουν την
αριστεία με τη ρετσινιά δίνει η υπουργός Παιδείας, βάζοντας τέλος
στην επιλογή των σημαιοφόρων με
κλήρωση, που όρισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
«Ο καλύτερος θα σηκώνει τη σημαία», ανέφερε η Νίκη Κεραμέως, προσθέτοντας ότι η
αλλαγή σε σχέση με το ισχύον καθεστώς θα
ισχύσει από την 28η Οκτωβρίου.
Σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο του Alpha,
δήλωσε ότι η επιλογή των σημαιοφόρων θα
γίνεται με βάση τις επιδόσεις τους. Ο πρώην
υπουργός Κώστας Γαβρόγλου είχε αλλάξει το
σύστημα ορίζοντας την επιλογή των σημαιοφόρων μόνο στο Δημοτικό με κλήρωση.
Επομένως, η εξαγγελία της κ. Κεραμέως

αφορά στο Δημοτικό αφού στο Γυμνάσιο και
το Λύκειο η επιλογή γίνεται με βάση την επίδοση των μαθητών.
Η υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε μεταξύ
άλλων ότι σε βάθος χρόνου θα γίνουν αλλαγές σε κρίσιμα μαθήματα, όπως η Ιστορία.
Παράλληλα, επισήμανε ότι ως προς το
σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας
δεν θα ισχύσουν αλλαγές φέτος, ενώ οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν σε βάθος χρόνου
Τέλος, δεν διευκρίνισε αν η κατάργηση των
«αιώνιων» φοιτητών θα συμπεριληφθεί στο
προσεχές σχεδιαζόμενο νομοσχέδιο για την
τριτοβάθμια εκπαίδευση, υποδηλώνοντας
ότι μάλλον θα καθυστερήσει η εφαρμογή
της.
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Κικίλιας: 2.000 καρκινοπαθείς απαλλάσσονται
από την ταλαιπωρία στα φαρμακεία

Επεκτείνεται το μέτρο στο προσεχές διάστημα και για άλλες κατηγορίες ασθενών εκτός από τους
καρκινοπαθείς, ενώ δρομολογούνται παρεμβάσεις και στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ

Π

ερίπου 2.000 καρκινοπαθείς
είναι οι πρώτοι ωφελούμενοι από το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ υπουργείου Υγείας και ιδιωτικών
κλινικών για τη διάθεση των ογκολογικών φαρμάκων από τα φαρμακεία του
ΕΟΠΥΥ απευθείας στις κλινικές όπου
θα υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία
οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού.
Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, κ.
Βασίλης Κικίλιας, στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη στο συνεδριακό κέντρο του
ΕΟΠΥΥ στην Πέυκη, το νέο μέτρο
της διάθεσης των ογκολογικών σκευασμάτων είναι το πρώτο από σειρά
μέτρων που θα ληφθούν ώστε να ανακουφιστούν οι ασφαλισμένοι. Μετά
τους ογκολογικούς ασθενείς θα βρεθούν στο προσκήνιο με ανάλογες
αποφάσεις και άλλες ομάδες ασθενών με σοβαρές παθήσεις, όπως πχ
οι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, με νόσο Πάρκινσον κα. Τελικός
στόχος του υπουργείου Υγείας είναι
να επεκταθεί η χορήγηση των ακριβών, νοσοκομειακών φαρμάκων και
σε άλλες ευπαθείς ομάδες ασφαλισμένων μέσω και άλλων καναλιών διάθεσης όπως τα ιδιωτικά φαρμακεία ή
μέσω προγραμμάτων διανομής κατ’
οίκον του ΕΟΠΥ.
Μέχρι σήμερα, οι ογκολογικοί ασθενείς αφού προγραμματιζόταν η χημειοθεραπεία τους φρόντιζαν οι ίδιοι και
για την εξασφάλιση του φαρμάκου
από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, γεγονός που σήμαινε ταλαιπωρία και πολύωρη αναμονή στα κατά τόπους φαρμακεία – και όπου ήταν διαθέσιμο
το σκεύασμα. Πλέον, με το μνημόνιο
συνεργασίας που υπογράφηκε, οι
ασθενείς προγραμματίζουν τη θεραπεία τους και πηγαίνουν κατευθείαν
στην ιδιωτική κλινική για να υποβληθούν σε αυτή, κερδίζοντας πολύτιμο
χρόνο.
«Ένα σημαντικό κομμάτι της ταλαιπωρίας των ογκολογικών ασθενών εξαλείφεται σήμερα. Μειώνονται αισθητά
οι ουρές της ντροπής στα φαρμακεία

του ΕΟΠΥΥ, με τα μέτρα που λάβαμε
μέσα σε δύο μήνες και με τη συμφωνία
που προχώρησε με τις ιδιωτικές κλινικές. Περίπου 2.000 ασθενείς στην
Αττική θα λαμβάνουν απευθείας τη
θεραπεία τους στις ιδιωτικές κλινικές,
χωρίς να τρέχουν στα φαρμακεία του
ΕΟΠΥΥ» ανέφερε ο κ. Κικίλιας.
Μάλιστα, ο υπουργός Υγείας, παρουσία του υφυπουργού, κ. Βασίλη
Κοντοζαμάνη, του προέδρου του
ΕΟΠΥΥ κ. Βασίλη Πλαγιανάκου καθώς
και της νέας αντιπροέδρου κυρίας
Θεανώς Καρποδίνη, πρόσφερε τιμητικές πλακέτες σε εκπροσώπους των
δύο φορέων των κλινικών (Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών, ΠΕΙΚ
και Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών,
ΣΕΚ) που υπέγραψαν το μνημόνιο
συνεργασίας.
Όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση,

οι περίπου 2.000 καρκινοπαθείς θα
εξυπηρετούνται από τους υπαλλήλους
των 21 ιδιωτικών κλινικών της Αττικής
που διαθέτουν ογκολογικά τμήματα.
Οι ασθενείς θα εξουσιοδοτούν τους
υπαλλήλους που ορίζει κάθε κλινική
για να παραλαμβάνουν τις θεραπείες
από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Επισημαίνεται ότι για την παραλαβή των
ογκολογικών φαρμάκων από τις ιδιωτικές κλινικές, δεν θα υπάρχει καμία
επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για
τους ασφαλισμένους.
Το επόμενο διάστημα αναμένεται να
επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Στις επισημάνσεις που έγιναν από
εκπροσώπους των ιδιωτικών κλινικών για γραφειοκρατία, πχ μέσω των
συνεχών εξουσιοδοτήσεων που απαιτούνται από τους ασθενείς, δόθηκαν

διαβεβαιώσεις από την ηγεσία του
υπουργείου Υγείας και τη διοίκηση
του ΕΟΠΥΥ πως η συνολική εικόνα
θα είναι διαθέσιμη – αλλά και διαφορετική- μετά την ενεργοποίηση των
άυλων συνταγών, μέτρο το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τις αρχές
του 2020.
Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, κ. Β. Πλαγιανάκος τόνισε την αξία του μέτρου για
τη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων και περιέγραψε το πλάνο
του Οργανισμού για την ενίσχυση των
φαρμακείων του με στόχο πάντοτε την
καλύτερη δυνατή λειτουργία τους για
την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.
Στο πλαίσιο αυτό, μεταφέρεται το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στου Γκύζη, πίσω
από τη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος», ένα φαρμακείο που σχεδόν έχει ταυτιστεί με
τις πολύωρες αναμονές και τις ουρές.
Σύμφωνα με τα σχέδια του ΕΟΠΥΥ, το
νέο φαρμακείο θα βρίσκεται στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και θα είναι μεγαλύτερο. Επέκταση προγραμματίζεται
και στο φαρμακείο του Οργανισμού
στην Καλλιθέα καθώς και σε εκείνο της
Ομόνοιας.
Tο υπουργείο Υγείας για να αντιμετωπίσει την ασφυκτική για τα οικονομικά κατάσταση έχει θέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, κινούμενο
στην κατεύθυνση της βελτίωσης των
εσωτερικών διαδικασιών των νοσοκομείων, καθώς και στη δραστηριοποίηση των εσωτερικών ελεγκτών σε
αυτά τα ζητήματα. «Δεδομένης της
σοβαρότητας των ευρημάτων που
έχουν προκύψει αλλά και της αναγκαιότητας για άμεσες παρεμβάσεις ώστε
να τηρηθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι, είναι απαραίτητη η άμεση μεταρρύθμιση στη διαχείριση των οικονομικών των νοσοκομείων. Αλλιώς, πόροι
που θα έπρεπε να πηγαίνουν σε προσλήψεις ιατρών, νοσηλευτών, διοικητικών πάνε στη μαύρη τρύπα της
Υγείας», τονίζει στέλεχος του υπουργείου που είναι σε γνώση των ευρημάτων της ομάδας εργασίας.
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Απίστευτη πρόκληση:
Μαθήματα
«μακεδονικής
γλώσσας» στην Πέλλα

Τ

ο αρνητικό αποτύπωμα της Συμφωνίας των
Πρεσπών είναι εμφανές, καθώς επιτρέπεται
η χρήση του όρου «μακεδονική γλώσσα» από τους Σκοπιανούς, γεγονός το οποίο έχει
σχολιάσει αρνητικά και ο καθηγητής Γλωσσολογίας Γιώργος Μπαμπινιώτης κάνοντας λόγο για «μέγα
λάθος».
Είδηση που αναμένεται να προκαλέσει κύμα επικρίσεων βλέπει το φως: Φροντιστήριο «μακεδονικής»
γλώσσας στην Αριδαία Πέλλας, θα λειτουργήσει τον
Οκτώβριο η φιλοσκοπιανή Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), που ιδρύθηκε τον περασμένο
Νοέμβριο.
Το φροντιστήριο θεωρητικά δεν μπορεί να απαγορευτεί από τις ελληνικές Αρχές, αφού η Αθήνα αναγνώρισε μέσω Πρεσπών «μακεδονική» γλώσσα με
αστερίσκους.
Σύμφωνα με ανακοίνωση τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα έως τον Ιούνιο στο χώρο
της ΑΜΚΕ, μέσω ιντερνετικής πλατφόρμας αφού ο
δάσκαλος που θα διδάσκει τα «Mακεντόνσκι» θα
βρίσκεται στα … Σκόπια.
Πίσω από την φιλοσκοπιανή ΑΜΚΕ βρίσκεται η
πρώην εκπρόσωπος της «United ‘Macedonian’’
Diaspora» στην Ελλάδα Ευγενία Νατσουλίδου και ο
στενός της συνεργάτης αποσχηματισθέντας ιερέας
Νικόδημος Τσαρκνιάς, που με «εμβάσματα» από
τη σκοπιανή διασπορά έκτισε παράνομης εκκλησία
(“Αγ. Ζλατα Μεγκλένσκα”) στην Αριδαία, όπου ενίοτε πραγματοποιεί λειτουργίες στη σλαβική γλώσσα
των Σκοπίων. Κατά καιρούς Νατσουλίδου και Τσαρκνιάς, συμμετέχουν σε διάφορα διεθνή φόρα, κατηγορώντας την Ελλάδα για καταπίεση της υποτιθέμενης «μακεδονικής» μειονότητας.

«Στόχος η διαχείριση της γλωσσικής διαφορετικότητας στην Ελλάδα»

H φιλσοκοπιανή ΑΜΚΕ φέρει το όνομα του Σκοπιανού «Κρστε Μισιρκοβ», του φιλολόγου που σύμφωνα με τους ιδρυτέ ς της οργάνωσης «υπήρξε
Μακεδόνας φιλόλογος, ένας από τους κωδικοποιητές της μακεδονικής γλώσσας, σλαβιστής, ιστορικός,
εθνογράφος και δημοσιογράφος».
Σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην ιστοσελίδα της
ΑΜΚΕ, σκοπός της εταιρίας είναι η προώθηση, μέσα
από την έρευνα και την εκπαίδευση, των καλύτερων
πρακτικών στη διαχείριση της γλωσσικής διαφορετικότητας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Απώτερος στόχος είναι να γίνουν οι περιφερειακές
ή μειονοτικές γλώσσες πηγές πολιτισμού, ανάπτυξης
και τοπικής υπερηφάνειας, σε συνεργασία με άλλους
Ευρωπαϊκούς φορείς με τους ίδιους σκοπούς και με
την διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων.
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Η Eldorado Gold πήρε τις άδειες
για Σκουριές και Ολυμπιάδα

Την ικανοποίησή της για τη συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση
εξέφρασε η εταιρεία και σημείωσε ότι οι επενδύσεις θα αποφέρουν
σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία και την τοπική κοινωνία

Τ

ις άδειες για τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό στις Σκουριές
και για το μεταλλείο στην Ολυμπιάδα εξασφάλισε η Eldorado Gold
από το υπουργείο Περιβάλλοντος, όπως
αναφέρει σε ανακοίνωσή που εξέδωσε
αργά το βράδυ της Τρίτης ο καναδικός όμιλος.
Όπως είναι γνωστό, στις Σκουριές, οι
άδειες επιτρέπουν την εγκατάσταση του
μηχανολογικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο εμπλουτισμού, το
οποίο θα αποπερατωθεί, ενώ θα τοποθετηθούν επιπρόσθετες εγκαταστάσεις.
Στην Ολυμπιάδα, η άδεια επιτρέπει την
εγκατάσταση ενός αναβαθμισμένου υποσταθμού ρεύματος, όπως και την υλοποίηση των απαιτούμενων υποστηρικτικών
εγκαταστάσεων, που αποτελούν τμήμα
των ετήσιων, προγραμματισμένων εργασιών της Eldorado.
Ο πρόεδρος και CEO της Eldorado Gold,
George Burns, εξέφρασε την ικανοποίηση
του για την ενέργεια της ελληνικής κυβέρνησης και σημείωσε ότι η επένδυση θα
αποφέρει σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία και την τοπική κοινωνία.
Αναλυτικά σημείωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα

ικανοποιημένοι με την παραλαβή των
πολυαναμενόμενων αδειών που θα μας
επιτρέψουν να προστατέψουμε την επένδυση μας. Μας ενθαρρύνει ιδιαίτερα η
συνεργασία που έχουμε μέχρι σήμερα
με την ελληνική κυβέρνηση και προσβλέπουμε σε μια εποικοδομητική συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία. Πιστεύουμε ότι το έργο στις Σκουριές προσφέρει σημαντική αξία στους επενδυτές μας
παρέχοντας οφέλη για τις τοπικές κοινότητες και την ελληνική οικονομία, ενώ
συμμορφώνεται με τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα».
Καταγραφη12
Υπενθυμίζεται ότι χθες, με ανακοίνωσή του το υπουργείο Περιβάλλοντος δεσμεύτηκε για την άμεση συμμόρφωσή του με τις αποφάσεις του ΣτΕ και
την έκδοση των αδειών για τις επενδύσεις
στις Σκουριές και την Ολυμπιάδα.
Οι αποφάσεις του ΣτΕ, όπως επεσήμανε
χαρακτηριστικά το υπουργείο στην ανακοίνωσή του, επιβεβαιώνουν την αρνητική στάση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ
για την επένδυση αλλά και για τους εργαζομένους στην επιχείρηση και στην ευρύτερη περιοχή.
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Αλλάζουν όλα στα Πανεπιστήμια:
Τέλος στους «αιώνιους φοιτητές»

Μ

εγάλες αλλαγές ετοιμάζονται
για τα Πανεπιστήμια με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας τους. Για το λόγο αυτό η
υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, από κοινού με τον Υφυπουργό, Βασίλη Διγαλάκη, και τον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Απόστολο
Δημητρόπουλο, πραγματοποίησαν συνάντηση με το νέο Προεδρείο της Συνόδου
των Πρυτάνεων, το οποίο αποτελείται από
την Πρύτανι του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, Μαρία Νικολαΐδου, τον Πρύτανη του
ΕΚΠΑ Μελέτιο-Αθανάσιο Δημόπουλο, και
την Πρύτανι του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
Χρυσή Βιτσιλάκη.
Η νομοθετική πρωτοβουλία θα κάνει πράξη
το όραμα της Κυβέρνησης για Ανώτατα
Ιδρύματα αυτοδιοίκητα, ευέλικτα, αξιολογούμενα, ανταγωνιστικά, σε κοινό βηματισμό με την αγορά εργασίας. Σε αυτό το
πλαίσιο, έχουν ήδη δρομολογηθεί διαδικασ ίε ς
για την αναμόρφωση του
πλαισίου λειτουργίας των
ΕΛΚΕ, σε συνεργασία με
το συναρμόδιο Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Και οι δυο πλευρές εξέφρασαν την ειλικρινή διάθεση για την έναρξη ενός
εποικοδομητικού διαλόγου
με κοινό στόχο την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ανώτατη Εκπαίδευση.
Παράλληλα όπως ξεκαθαρίζει η υπουργός θα προχωρήσει σε νέο πλαίσιο για την
κατάργηση των “αιωνίων φοιτητών” προκειμένου να τεθεί συγκεκριμένο χρονικό
όριο ολοκλήρωσης σπουδών.
Θυμίζουμε οτι το καθεστώς των ‘αιωνίων
φοιτητών «είχε καταργηθεί αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ
το επανέφερε. Σύμφωνα με το σχέδιο της
κ. Κεραμέως το υπουργείο θα προχωρήσει “στην καθιέρωση ανώτατου χρονικού ορίου ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών «ν+2», όπου «ν» τα ελάχιστα
έτη φοίτησης που προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών κάθε τμήματος. “Είναι,
όμως, εύλογο να προβλεφθούν εξαιρέσεις,
π.χ. για λόγους υγείας ή άλλους ειδικούς
λόγους, τους οποίος θα διερευνήσουμε
διεξοδικά. Είναι, επίσης, εύλογο να υπάρξει και ένα μεταβατικό στάδιο εφαρμογής”
δηλώνει η κ. Κεραμέως . Το νέο αυτό πλαί-

σιο θα ισχύει για τους νεοεισερχόμενους
φοιτητές οι οποίοι θα ξέρουν ότι ξεκινώντας τις σπουδές τους έχουν ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για να τις ολοκληρώσουν
Από την πλευρά του το προεδρείο ενημέρωσε την ηγεσία του υπουργείου για τα
θέματα που αφορούν στην ομαλή λειτουργία των Πανεπιστημίων και σχετίζονται με
τα ακόλουθα: 1. Άμεση αύξηση του Τακτικού Προϋπολογισμού για τα Πανεπιστήμια, τουλάχιστον στο ύψος της επιχορήγησης του 2018. 2. Απλοποίηση του πλαισίου
λειτουργίας των ΕΛΚΕ και των Εταιριών
Διαχείρισης της Περιουσίας των Πανεπιστημίων, καθώς και απλοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης των προγραμμάτων
μεταπτυχιακών σπουδών. 3. Ενίσχυση του
προσωπικού των Πανεπιστημίων όλων των
κατηγοριών (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικό προσωπικό). Είναι επίσης καθοριστικό
να παραμένει σε ισχύ τον
υπάρχον θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει την
επαναπροκήρυξη των
θέσεων μελών ΔΕΠ που
κενώνονται. 4. Ολοκλήρωση της διαδικασίας
έγκρισης των νέων οργανισμών των Πανεπιστημίου. Η ολοκλήρωση
έγκρισης οργανισμών
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την
ουσιαστική συμμετοχή τους στη διαδικασία της κινητικότητας. 5. Αναθεώρηση του
τρόπου καθορισμού των εισακτέων και του
πλαισίου διαχείρισης των μετεγγραφών. 6.
Αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για
τη στέγαση και σίτιση των φοιτητών, ώστε
να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχομένων
υπηρεσιών και να αυξηθεί το ποσοστό των
εξυπηρετούμενων φοιτητών. 7. Αναθεώρηση και ενίσχυση της θεσμικής λειτουργίας της ΑΔΙΠ, ώστε να εκπληρώνει αποτελεσματικότερα την αποστολή της. 8. Ενίσχυση της διεθνοποίησης των Πανεπιστημίων, απλοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο για
την παροχή ξενόγλωσσων προγραμμάτων
σπουδών σε όλα τα επίπεδα. 9. Νομοθετική
ρύθμιση στη συνεργασία με το Υπουργείο
Υγείας για την πλήρη αλλά μη αποκλειστική
απασχόληση των Πανεπιστημιακών Ιατρών
οι οποίοι εργάζονται σε Πανεπιστημιακές
Κλινικές ή Εργαστήρια που είναι τοποθετημένα σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ.

επικαιρότητα
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Γεννηματά: Όποιος θέλει να
με αμφισβητήσει να το κάνει
στο Κίνημα Αλλαγής

«Γάντι» της προέδρου του νέου
φορέα της Κεντροαριστεράς σε
όσους της ζητούν συνέδριο ΠΑΣΟΚ

Ό

ποιος θέλει να θέσει θέμα ηγεσίας να το κάνει στο Κίνημα Αλλαγής! Αυτό θα είναι το δια ταύτα
της ομιλίας της Φώφης Γεννηματά στη Λάρισα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη,
μετά τις συνεντεύξεις Παπανδρέου και Γερουλάνου για την ανάγκη επιστροφής στο
ΠΑΣΟΚ.
Η πρόεδρος του νέου φορέα της Κεντροαριστεράς είδε στις συγκεκριμένες παρεμβάσεις τον κίνδυνο επιστροφής της εσωστρέφειας, σε μία περίοδο που το Κίνημα
Αλλαγής πιέζεται τόσο από τον Κυριάκο
Μητσοτάκη, όσο και από τον Αλέξη Τσίπρα.
Οι προσωπικές στρατηγικές είναι διαλυτικές, επισημαίνουν οι συνεργάτες της, εξηγώντας γιατί η Φώφη Γεννηματά αποφάσισε
να πετάξει πρώτη το «γάντι».

Απευθυνόμενη σε όσους ανησυχούν για
την τύχη του ΠΑΣΟΚ θα ξεκαθαρίσει ότι δεν
πρόκειται ποτέ να κλείσει, γιατί οφείλει να
πληρώνει τα δάνειά του, κάτι που γίνεται
χάρις στο Κίνημα Αλλαγής και θα τους υπενθυμίσει ότι η εκλογή της έγινε με τη συμμετοχή 212 χιλιάδων πολιτών.
Στο πλαίσιο αυτό, η Φώφη Γεννηματά θα
μείνει σταθερή στη γραμμή της αυτόνομης πορείας. Θα ξεκαθαρίσει ότι το Κίνημα
Αλλαγής δεν πρόκειται να γίνει ουρά ούτε
της ΝΔ, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ και ότι θα συνεχίσει να κρίνει τις πολιτικές της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης με
βάση τις δικές του αρχές.
Σε ότι αφορά στο θέμα των συνεργασιών θα
επαναλάβει ότι δεν θα επιβληθούν από τις
ηγεσίες, αλλά από την ίδια την κοινωνία. Για
τη Φώφη Γεννηματά είναι σαφές πως ξεκινά
μία πολιτική περίοδος που θα δώσει σε
όλους την ευκαιρία όχι απλά να μιλήσουν,
αλλά να τοποθετηθούν με πράξεις απέναντι
στα μεγάλα προβλήματα που συνεχίζουν να
ταλαιπωρούν την ελληνική κοινωνία.

«Ξεσπάθωσε» ο Σκουρλέτης: Η
Αριστερά έχει επίδοξους νταβατζήδες

Γ

ια επιθέσεις που δέχεται το
τελευταίο διάστημα έκανε λόγο
ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος
Σκουρλέτης, μιλώντας στον Alpha
989.

Ο κ. Σκουρλέτης μίλησε για «επίδοξους
νταβατζήδες της Αριστεράς» που προσπαθούν, όπως είπε, να διαμορφώσουν
την ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ εν όψει του συνεδρίου του κόμματος.
«Προφανώς υπήρξαν απανωτά δημοσιεύματα που κορυφώθηκαν την περίοδο
των διακοπών. Επιχείρησαν μέσα από
στοχοποίηση την απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ.
Υπήρξαν προσ πάθε ιε ς διαφ όρων
κέντρων να διαμορφώσουν τη συζήτηση
που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ εν όψει συνεδρίου.
Εννοώ άτομα από το ευρύτερο προοδευτικό χώρο, όπως αυτοπροσδιορίζονται,

που νομίζουν ότι κατέχουν το αλάθητο
και δεν καταλαβαίνουν ότι στο τι κάνει
ένα κόμμα ακολουθείται μια δημοκρατική διαδικασία», ήταν η συγκεκριμένη
αναφορά του για τους επικριτές του εντός
και εκτός της Πολιτικής Γραμματείας.
Οσο για το εγχείρημα του μετασχηματισμού του ΣΥΡΙΖΑ και κατά πόσο αυτό
σημαίνει καθαρή μετατόπιση στο Κέντρο,
ο κ. Σκουρλέτης απάντησε λέγοντας: «Με
βάση τον πυρήνα των ιδεών και αρχών
έχουμε αποδείξει ότι είμαστε μια αριστερή δύναμη που ποτέ δεν προσέγγιζε την πραγματικότητα σαν ένα κόμμα-σκαντζόχοιρος, ένα κόμμα περιθωρίου χωρίς να έχει τόλμη να βγαίνει μπροστά. Μιλάμε για μία δυναμική αριστερά
που επιβεβαιώθηκε από το αποτέλεσμα,
μπορεί να εκφράζει μεγαλύτερο μέρος
του χώρου».
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Μητσοτάκης: «Να έρθουν
στην Αθήνα τα γλυπτά του
Παρθενώνα το 2021»

Π

ρόταση στον Βρετανό Πρωθ υ π ο υ ργ ό Μ π ό ρις Τ ζ ό ν σον να εκτεθούν τα Γλυπτά
του Παρθενώνα σ την Αθήνα το 2021, επ’ ευκαιρία των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την εθνική μας παλιγ γενεσία, απευθύνει με
συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα Observer ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. O Πρωθυπουργός προτείνει «ως πρώτο βήμα» για
την οριστική επιστροφή των Γλυπτών
του Παρθενώνα στην Ελλάδα να εκτεθούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην Αθήνα με αφορμή το 2021.
«Η συγκυρία είναι εξαιρετική» τονίζει.
Ταυτόχρονα, ο κ. Μητσοτάκης προτείνει να οργανωθεί στο Βρετανικό Μουσείο αρχαιολογική έκθεση με πολύ
σημαν τικά αν τικείμενα
τα οποία θα ταξιδέψουν
για πρώτη φορά από την
Ελλάδα στην Αγγλία.
«Η επιθυμία και η φιλοδοξία μας είναι να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις, έτσι
ώστε η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά να ταξιδέψει σε όλο
τον κόσμο και με αυτό τον τρόπο να
μεταδώσουμε το μήνυμα της σπουδαίας και καθοριστικής συμβολής της
Ελλάδας, στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού», επισημαίνει ο κ.
Μητσοτάκης.
Για να προσθέσει αμέσως μετά: «Σε
αυτό το πλαίσιο και με δεδομένη την
σπουδαιότητα του 2021, θα προτείνω
στον Μπόρις: “Ως μια πρώτη κίνηση,
να σταλούν τα Γλυπτά του Παρθενώνα
σ την Αθήνα, ως δάνειο γ ια συγκεκριμένο χρονικό διάσ τημα. Από την
πλευρά μας θα στείλουμε πολύ σημαντικά αντικείμενα, τα οποία δεν έχουν
βγει ποτέ από τη χώρα μας, για να
εκτεθούν στο Βρετανικό Μουσείο».
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας ξεκαθαρίζει ότι η απαίτηση για την οριστική επιστροφή των Γλυπτών παραμένει και μεταφέρει την εκτίμησή του
ότι «θα είναι μια χαμένη μάχη» των
Βρετανών η επιμονή να μην επιστραφούν. «Η απαίτησή μας για επιστροφή

των γλυπτών παραμένει ακέραια. Δεν
πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουν να
δίνουν μια χαμένη μάχη. Γιατί είναι
μια χαμένη μάχη. Η πίεση θα αυξάνεται διαρκώς» επισημαίνει ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.
«Ως μέρος της αντίληψης της προβολής της κοινής μας Ευρωπαϊκής κληρονομιάς, πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερη κινητικότητα» δηλώνει ο Πρωθυπουργός,
προσθέτοντας ότι «εάν αυτό συμβεί
θα είναι μια πρώτη ρωγμή» έναντι των
αντιλήψεων που αντιτίθενται εδώ και
χρόνια σε αυτή την εξέλιξη.
Ο κ. Μητσοτάκης τονίζει μεταξύ άλλων
ότι η Ακρόπολη είναι ένα μνημείο της
παγκόσμιας πολιτισ τικής κληρονο μιάς και υπό αυτή την έννοια δεν ανήκει αποκλεισ τικά σ την
Ελλάδα. Για να σημειώσει με έμφαση αμέσως
μετά: «Εάν πραγματικά
θέ λει να δει κανείς το
μνημείο σ την ολότητά
του πρέπει να δει τα γλυπτά του Παρθενώνα στην
αρχική τους θέση. Είναι
ζήτημα ενότητας του μνημείου».
Σύμφ ωνα μ ε τ ο δ ημ ο σ ίε υμα τ ο υ
Observer, «την περασμένη εβδομάδα
–σε μια κίνηση που σχεδόν σίγουρα
έφερε σε δύσκολη θέση τη Βρε τανία– η Γαλλία ανταποκρίθηκε με απρόσμενο ενθουσιασμό στην πρόταση να
επισ τρέψει επίσης μέρος της ζωφόρου σ την Ελλάδα. Ο κ. Μητσοτάκης
έκανε την πρόταση κατά τη διάρκεια
συνομιλιών με τον πρόεδρο Εμανουέλ
Μακρόν κατά την πρώτη του επίσημη
επίσκεψη στο Παρίσι. Προς ικανοποίηση της ε λ ληνικής αν τιπροσωπείας
η απάντηση ήταν εξαιρετικά θετική:
οι Γάλ λοι υποσχέθηκαν να επισ τρέψουν τα ανεκτίμητα αντικείμενα και σε
αντάλλαγμα να δανεισθούν ελληνικά
χάλκινα αντικείμενα στο Λούβρο».
Ο Obser ver αναφέρε ται, τ έ λος, σε
δημοσκόπηση του YouGov, η οποία
διεξήχθη το 2014 και αποκάλυψε ότι
μόλις το 23% των ερωτηθέντων επιθυμεί να παραμείνουν τα γλυπτά στο
Ηνωμένο Βασίλειο.

10 επικαιρότητα
Βρετανικό Μουσείο: Θα εξετάσουμε
κάθε αίτημα δανεισμού των
Γλυπτών του Παρθενώνα

Κάθε αίτημα εξετάζεται από τους
διοικούντες επιτρόπους, αναφέρει
εκπρόσωπος του Μουσείου – Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε
ότι η Ελλάδα θα ζητήσει τα Γλυπτά
του Παρθενώνα - Και «πόλεμος»
κυβέρνησης - ΣΥΡΙΖΑ μετά την
πρόταση του πρωθυπουργού

Σ

το επίσημο αίτημα της κυβέρνησης
για δανεισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα παραπέμπει το Βρετανικό
Μουσείο, σημειώνοντας ότι κάθε τέτοιο αίτημα εξετάζεται από τους διοικούντες
επιτρόπους και δεν αφορά την κυβέρνηση
της Βρετανίας.
«Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει απευθείας
επικοινωνία από τις ελληνικές αρχές σχετικά
με την πρόταση που έγινε το Σαββατοκύριακο, αν και το Μουσείο συνεργάζεται με
ελληνικά μουσεία και θεσμούς επί μιας σειράς προγραμμάτων», ανέφερε το Βρετανικό
Μουσείο στο ΣΚΑΪ, απαντώντας σε σχετική
ερώτηση, μετά τη συνέντευξη του Έλληνα
πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη που
προαναγγέλλει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
«Το Βρετανικό Μουσείο είναι προσηλωμένο στο να μοιράζει τη συλλογή του όσο
πιο ευρέως γίνεται. Ως ένας από τους κορυφαίους δανειστές αντικειμένων στον κόσμο,
πέρυσι δανείσαμε πάνω από 5.000 αντικείμενα σε χώρους στο Ηνωμένο Βασίλειο και
διεθνώς», ανέφερε αρχικά εκπρόσωπος του
λονδρέζικου ιδρύματος.
«Οι Επίτροποι θα εξετάσουν οποιοδήποτε
αίτημα δανεισμού για οποιοδήποτε κομμάτι
της συλλογής. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει απευθείας επικοινωνία από τις ελληνικές
αρχές σχετικά με την πρόταση που έγινε το
Σαββατοκύριακο, αν και το Μουσείο συνεργάζεται με ελληνικά μουσεία και θεσμούς επί
μιας σειράς προγραμμάτων», πρόσθεσε.
Αναφερόμενος στη φράση του κ. Μητσοτάκη
ότι προτίθεται να υποβάλλει το αίτημα στον
Μπόρις Τζόνσον, η εκπρόσωπος ανέφερε:
«Ως σώμα που διοικείται από επιτρόπους,
οποιοδήποτε δάνειο της συλλογής θα ήταν
ζήτημα που θα αφορούσε τους Επιτρόπους
του Βρετανικού Μουσείου, όχι την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.
Σκληρή κόντρα, όμως, έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση μετά την πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη - με συνέντευξή

του στην εφημερίδα Observer - προς τον Βρετανό ομόλογό του, Μπόρις Τζόνσον, να εκτεθούν τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Αθήνα
το 2021. Την αντίδραση της πρώην υπουργού
Πολιτισμού Μυρσίνης Ζορμπά, προκάλεσε η
πρόταση του προέδρου της ΝΔ, η οποία τον
κατηγόρησε για κυνική αντιμετώπιση.
Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο
Πολιτισμού αναφορικά με το κείμενο του
ΣΥΡΙΖΑ που υπέγραψε η Μυρσίνη Ζορμπά.
«Κυνισμός σημαίνει να εγκαταλείπονται στην
τύχη τους μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι
επί πέντε έτη, λόγω ιδεοληψιών και αδιαφορίας», απαντά – μεταξύ άλλων – με αιχμηρό
ύφος το υπουργείο Πολιτισμού στη σφοδρή
κριτική της Μυρσίνης Ζορμπά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ:

«Με αφορμή τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στον
Observer, η τέως υπουργός Πολιτισμού κ.
Μυρσίνη Ζορμπά υπαγόρευσε στον ΣΥΡΙΖΑ
μακροσκελή ανακοίνωση. Αν βέβαια έμπαινε
στον κόπο να διαβάσει τη συνέντευξη, θα
έβλεπε όχι μόνο την ορθή διατύπωση του
παγίου αιτήματος από τον Πρωθυπουργό
για την οριστική επιστροφή των Γλυπτών του
Παρθενώνα στην Αθήνα, αλλά και σαφώς
διατυπωμένη τη θέση του ότι «το Βρετανικό
Μουσείο δίνει μια χαμένη μάχη».
Ο Πρωθυπουργός δήλωσε στον Observer ότι
σε καμία περίπτωση η Ελλάδα δεν αποποιείται το πάγιο αίτημά της για την οριστική
επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα και
επ’ ουδενί τρόπω αναγνωρίζει καμία κυριότητα στην βρετανική πλευρά, θεωρώντας ότι
μία ενδεχόμενη αποδοχή της πρότασής του
θα αποτελούσε σημαντική χειρονομία καλής
θελήσεως, εμπεριέχουσα την ουσιαστική
αναγνώριση των Βρετανών για το δίκαιο της
απαίτησης. O ΣΥΡΙΖΑ και η τέως υπουργός
αγνοούν την ουσιαστική σημασία της λέξης
κυνισμός. Τι σημαίνει κυνισμός. Κυνισμός
σημαίνει να μεταβιβάζει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση χιλιάδες αρχαιολογικούς χώρους στο
Υπερταμείο, συμπεριλαμβανομένης της Κνωσού.
Κυνισμός σημαίνει να υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρήματα «φυλακισμένα» στις
αποθήκες των μουσείων, αντί να ταξιδεύουν
ως περιοδικές εκθέσεις, στο πλαίσιο πάντα
των διατάξεων του Αρχαιολογικού Νόμου,
διδάσκοντας την διαχρονική συνεισφορά της
Ελλάδας στον παγκόσμιο Πολιτισμό.
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Πάιατ: Αναμφισβήτητη η
ελληνική κυριαρχία - Δεν θα
προβληματιζόμουν για τους
«χάρτες» του Ερντογάν

Δ

εν θα προβληματιζόμουν ιδιαίτερα για τους χάρτες» ήταν η απάντηση του πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ,
εκδηλώνοντας τη στήριξη της Ουάσινγκτον στην Ελλάδα και απαντώντας εμμέσως πλην σαφώς στη νέα πρόκληση του
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που φωτογραφήθηκε μπροστά από έναν χάρτη, που εμφάνιζε τα ελληνικά νησιά του ανατολικού Αιγαίου υπό τουρκική κατοχή,
«Η ελληνική κυριαρχία είναι αναμφισβήτητη και αναγνωρίζεται σίγουρα από τις
ΗΠΑ», τόνισε ο κ. Πάιατ, απαντώντας σε
ερωτήσεις δημοσιογράφων, στο περιθώ-

ριο της συνέντευξης Τύπου για τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2019.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιχείρησε να
επαναφέρει τη θεωρία για τη «Γαλάζια
Πατρίδα», ποζάροντας μπροστά από τον
χάρτη των τουρκικών διεκδικήσεων στο
Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας της χώρας
του.
Ήδη, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας διεμήνυσε στην τουρκική πλευρά
ότι«τα σύνορα των κρατών δεν καθορίζονται με όποιο χάρτη θέλει να ζωγραφίσει ο καθένας, αλλά βάσει του διεθνούς
δικαίου».

Στουρνάρας: Προβλέπει ανάπτυξη στο
3% και στο 3,5% το πρωτογενές

Ρ

υθμούς ανάπτυξης που μπορούν
να φτάσουν και το 3% προβλέπει ο διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας. Ο
ίδιος μετά τις δημοσιονομικές εξελίξεις
του καλοκαιριού (ανάκαμψη των φορολογικών εσόδων) θεωρεί πλέον ότι ο προϋπολογισμός φέτος θα κατορθώσει να
εμφανίσει πρωτογενές πλεόνασμα3,5%
του ΑΕΠ.
Τέλος εκτιμά ως θετική της προσήλωση
της κυβέρνησης στους δημοσιονομικούς
στόχους που έχουν συμφωνηθεί με τους
δανειστές, ενώ υποστηρίζει ότι μετά την
μεγάλη αποκλιμάκωση των αποδόσεων
των ομολόγων καθίσταται πιο εύκολη η
μείωση του στόχου για το πρωτογενές
πλεόνασμα μετά το 2022.
Μιλώντας σήμερα το απόγευμα στο
Belgian Business Club (BBC) ο κ. Στουρνάρας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «αποτελεί θετική εξέλιξη το γεγονός ότι η κυβέρνηση δήλωσε από την αρχή της θητείας
της ότι θα σεβαστεί τους συμφωνημένους
δημοσιονομικούς στόχους. Άλλωστε και
η Τράπεζα της Ελλάδος έχει υποστηρίξει

εδώ και αρκετά χρόνια, και η κυβέρνηση
διαπραγματεύεται με τους θεσμούς αμέσως ή εμμέσως, την μείωση του στόχου
του πρωτογενούς πλεονάσματος.» Προσέθεσε δε ότι η χθεσινή παρέμβαση της
Κριστίν Λαγκάρντ δικαιολογεί πλήρως τη
θέση αυτή.
Όπως εξήγησε ο διοικητής της ΤτΕ η
μεγάλη μείωση που έχει παρατηρηθεί το
τελευταίο διάστημα στις αποδόσεις των
κρατικών ομολόγων μπορεί να συμβάλλει ώστε να επιτευχθεί η βιωσιμότητα του
Δημόσιου Χρέους με χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα από εκείνα που είχαν
συμφωνηθεί με τους θεσμούς. Συγκεκριμένα τα επιτόκια των ομολόγων είναι
όπως είπε πολύ χαμηλότερα από εκείνα
που προέβλεπε το βασικό σενάριο της
Κομισιόν στην ανάλυση της βιωσιμότητας του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους. Επιπλέον το Σύμφωνο Σταθερότητας και ανάπτυξης αφήνει κάποια περιθώρια ευελιξίας στη δημοσιονομική πολιτική, εφόσον η Κυβέρνηση προχωρήσει σε πρόσθετες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ανάκαμψη της
οικονομίας.
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ΣΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ.

= EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ
Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας

Ρούλα Μαργαρώνη
1414 King Street East, Unit 26

(289) 316-0568

rmargaronis@allstate.ca
1032E_DN175294_11/17

6 Σεπτεμβρίου 2019
www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ

13

14

TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ

6 Σεπτεμβρίου 2019
www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

6 Σεπτεμβρίου 2019
www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

εδώ Κύπρος

15

Το Ανώτατο
εξετάζει στις 24/9
τις αναφορές
του ΠτΔ για
εκποιήσεις

Οι καταθέτες της Λαϊκής παίρνουν 6 σεντ για
κάθε ευρώ που έχασαν στο κούρεμα
Στα 5 με 6 σεντ για κάθε ευρώ
που έχασαν στο κούρεμα των
καταθέσεών τους, αναλογούν
μέχρι στιγμής τα χρήματα
που αντιστοιχούν στους
καταθέτες της πρώην Λαϊκής
Τράπεζας από τη διαχείριση
της δεύτερης μεγαλύτερης
τράπεζας της Κύπρου, η οποία
εισήλθε σε εξυγίανση το 2013.

Β

άσει της ενημέρωσης
που δόθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, τα μέχρι στιγμής καθαρά έσοδα από τη διαχείριση των
περιουσιακών στοιχείων της πρώην Λαϊκής ανέρχονται στα €192 εκατομμύρια, ενώ στα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνεται και ένα πακέτο 4,8% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου, το
οποίο αποτιμάται στα €34 εκατ. Τα
ποσά αυτά θα κατανεμηθούν αναλογικά στους πιστωτές της Λαϊκής
εφόσον η αρχή εξυγίανσης (δηλαδή η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου) θα προχωρήσει στη διαδικασία εκκαθάρισης.
Έτσι στα ταμεία της αρχής εξυγίανσης βρίσκονται περίπου €224
εκατομμύρια (περιλαμβανομένου
του πακέτου μετοχών της Τράπεζας
Κύπρου) για διανομή στους πιστωτές της Λαϊκής που έχασαν €4 δισ.
στο κούρεμα.
«Αν κάποιος κάνει μια μαθηματική
πράξη, ουσιαστικά θα πάρουν για
κάθε ευρώ 5 ως 6 σεντ με τα σημερινά δεδομένα, πράγμα το οποίο
δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό», ανέφερε στις δηλώσεις του
ο Πρόεδρος της επιτροπής Ζαχαρίας Ζαχαρίου προσθέτοντας πως
η καθυστέρηση στην διαχείριση
των περιουσιακών είχε ως αποτέλεσμα την υποχώρηση των αξιών
των περιουσιακών στοιχείων.
Όπως, είπε, «αν κοιτάξει τη βιβλι-

ογραφία μια εξυγίανση τελειώνει το μέγιστο σε δύο χρόνια και
εμείς είμαστε ήδη στον έκτο και
όταν έχεις να πωλήσεις περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, των
οποίων η μητρική εταιρεία είναι
υπό πτώχευση, ασφαλέσ τατα
χάνονται αξίες», είπε.
Μιλώντας ενώπιον της επιτροπής,
ο Διοικητής τη ΚΤΚ Κωνσταντίνος
Ηροδότου είπε ότι η ΚΤΚ επιθυμεί
να τελειώσει όσο το δυνατό γρηγορότερα. «Εμείς θέλουμε όσο πιο
γρήγορα γίνεται και να μπούμε στη
διαδικασία εκκαθάρισης που είναι
το επόμενο στάδιο για να επιστραφούν τα χρήματα που αντλήθηκαν», είπε.
Υπενθυμίζοντας ότι η αρχική αξία
των περιουσιακών στοιχείων είχε
αποτιμηθεί τον Μάρτιο του 2013
σε €663 εκατ με το
μερίδιο που είχε η
πρώην Λαϊκή στην
Τράπεζα Κύπρου
να είχε αποτίμηση
την ίδια περίοδο
στα €382 εκατ, ο
κ. Ηροδότου είπε
παράλληλα πως, η
αρχή εξυγίανσης είχε πωλήσει το
50% του μετοχικού πακέτου της
πρώην Λαϊκής με έσοδα περίπου
€65 εκατ, ενώ το άλλο 50% που
απομένει αποτιμάται στα €34
εκατ.
«Άρα χάθηκαν από πλευράς
αξίας 283 εκατ από τα €663 λόγω
καθαρά της διακύμανσης της μετοχής της τράπεζας Κύπρου», είπε.
Για τα επόμενα βήματα, ο κ. Ηροδότου είπε πως η ΚΤΚ κινείται σε
δύο επίπεδα προκειμένου να προχωρήσει όσο το δυνατόν στη διαδικασία της εκκαθάρισης. Πρώτον
εξετάζεται η πιο ασφαλής νομικά
διαδικασία για τερματισμό της διαδικασίας εξυγίανσης και μετάβαση
στη διαδικασία εκκαθάρισης, ενώ
σε άλλο επίπεδο προωθείται ο δια-

γωνισμός για επιλογή εκκαθαριστή. Με βάση το χρονοδιάγραμμα
που έχει τεθεί, όπως είπε, ο διαγωνισμός αναμένεται να τρέξει εντός
Σεπτεμβρίου και μέχρι τον Νοέμβριο να επιλεγεί ο εκκαθαριστής, ο
οποίος θα προταθεί στο Δικαστήριο.
«Για να πάνε τα λεφτά στους καταθέτες πρέπει να προχωρήσουμε
στη διαδικασία εκκαθάρισης»,
πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που
έδωσε ο διαχειριστής Κλεόβουλος
Αλεξάνδρου, οι συνολικές εισπράξεις από τη διαχείριση ανέρχονται
στα €223 εκατομμύρια, ενώ οι
πληρωμές ανέρχονται στα €31,2
εκατομμύρια.
Όπως ανάφερε, οι πωλήσεις που
έγιναν αφορούν στην πώληση
τ η ς θ υ γ α τ ρικ ή ς
σ τη Σερβία έναντι €2,2 εκατ, στην
Ουκρανία έναν τι
€2,5 στη Ρουμανία
έναντι €14,3 εκατ,
σ τη Μάλτα έναντι €47,5 εκατ και
στην Ελλάδα έναντι
€73,5 εκατ.
Είπε πως εκκρεμεί ένα ποσό €13
εκατ που δεσμεύτηκε στη Μάλτα
λόγω αποφάσ εων δικασ τ ηρίων, για την απελευθέρωση των
οποίων, πρέπει να αποταθεί η
Αρχή Εξυγίανσης στις αρχές της
Μάλτας ή να αποταθεί ο εκκαθαριστής.
Ο κ. Αλεξάνδρου συμφώνησε πως
αν περιουσιακά στοιχεία πωλούνταν με ταχύτερο ρυθμό τα εισοδήματα θα ήταν πολύ περισσότερα»,
αλλά εξήγησε πως χάθηκαν περίπου €250 εκατ από την μείωση της
αξίας των μετοχών της Τράπεζας
Κύπρου, ενώ πρόσθεσε ότι θυγατρικές εταιρείες της Λαϊκής παρουσίαζαν συνεχώς λειτουργικές απώλειες, η προσαρμογή της αποτίμη-

σης που έκαναν ενδιαφερόμενοι
επενδυτές και «το μένος των ξένων
εποπτών», που προσπάθησαν να
ανακαλέσουν τις άδειες των θυγατρικών της Λαϊκής.
«Είναι ψίχουλα που μπορέσαμε να
μαζέψουμε σε σύγκριση με τα €4
δις των κουρεμένων αλλά αν δεν τα
παίρναμε αυτά ίσως να πληρώναμε
δύο φορές περισσότερα αν ανακαλούνταν οι άδειες των των θυγατρικών (της πρώην Λαϊκής) στο εξωτερικό.

Πληρωμές σε δικηγόρους
€18,9 εκατ

Πέραν των μισών εξόδων του διαχειριστή που ανέρχονται σε περίπου €19 εκατ, καταβλήθηκαν σε
δικηγορικά γραφεία.
Όπως ανέφερε ο κ. Αλεξάνδρου,
πρόκειται για €6 εκ. για την υπόθεση της Λαϊκής εναντίον της
Ελληνικής Δημοκρατίας, περίπου €3,6εκ. στη δικαστική υπόθεση εναντίον του Ανδρέα Βγενόπουλου. Σε πληρωμές σε δικηγόρους για αγωγές εναντίον της Λαϊκής Τράπεζας στην Κύπρο €4,9 εκ.
Πληρωμές σε δικηγόρους στην
Κύπρο για συμβουλευτικές υπηρεσίες περίπου €736 χιλ. Επίσης πληρωμές σε δικηγόρους για αγωγές
εναντίον της Λαϊκής στη Βρετανία
€1,5 εκ., πληρωμές σε δικηγόρους
στην Ελλάδα €1 εκ. στην Ουρκανία €194 χιλ. Σε δικηγόρους στη
Ρωσία γύρω στις €576 χιλ. αλλά
και στη Μόσχα άλλες €115 χιλ. και
άλλες €49 χιλ. σε άλλα δικηγορικά
γραφεία.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Καταθετών Λαϊκής Τράπεζας Άδωνις Παπακωνσταντίνου, είπε πως
ο κύριος λόγος της απώλειας της
αξίας των περιουσιακών στοιχείων
είναι η καθυστέρηση πώλησης
των θυγατρικών στο εξωτερικό την
ώρα που η μητρική τους εταιρεία
είναι υπό πτώχευση.

Η

Ολομέλεια του Ανωτάτου
Δικαστηρίου θα εξετάσει στις 24 Σεπτεμβρίου
τις αναφορές του Προέδρου της
Δημοκρατίας για τις τρεις νομοθεσίες που ψήφισε η Βουλή των
Αντιπροσώπων για τις εκποιήσεις και τις καταχρησ τικές
ρήτρες.
Η πρώτη πρόταση νόμου για τις
μεταβιβάσεις και υποθηκεύσεις
που αφορά τις εκποιήσεις ακινήτων κατατέθηκε από το ΔΗΚΟ
καιψηφίστηκε σε νόμο με 26
ψήφους υπέρ, 23 εναντίον και
1 αποχή, με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος από την Ολομέλεια της Βουλής στις 2/8/2019.
Η νομοθεσία παρέχει τη δυνατότητα προσφυγής (έφεση για
παραμερισμό σκοπούμενης
της ειδοποίησης σκοπούμενης
πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου)
δανειοληπτών με μη εξυπηρετούμενα δάνεια στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο Παύλο Ιωάννου για εξέταση παραπόνων
τους κατά τραπεζών που αφορούν μεταξύ άλλων υπερχρεώσεις και παραβίαση του κώδικα
δεοντολογίας της Κεντρικής Τράπεζας. Αν ο Επίτροπος διαπιστώνει παραβίαση εκ μέρους της
Τράπεζας του κώδικα ο δανειολήπτης θα δικαιούται να προσφύγει στο δικαστήριο το οποίο
θα εκδίδει αυθημερόν διάταγμα
για αναστολή της εκποίησης της
ενυπόθηκης κατοικίας του ή της
επαγγελματικής του στέγης.
Επίσης περιλαμβάνει πρόσθετο
λόγο προσφυγής την περίπτωση
που πιστωτικό ίδρυμα αρνήθηκε
να προσέλθει ή δεν προσήλθε
σε διαδικασία αναδιάρθρωσης
δανείου.
Η δεύτερη νομοθεσία προβλέπει την προσωρινή αναστολή
των διαδικασιών έναρξης και/ή
συνέχισης διαδικασιών εκποίησης ακινήτων που αποτελούν
κύρια κατοικία προς ικανοποίηση δανειακής διευκόλυνσης
προς οφειλέτη ο οποίος δυνητικά αποτελεί επιλέξιμο δανειολήπτη προς ένταξη στο σχέδιο
«Εστία».
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Η Επιτροπή Νομικών συζητά
νομοσχέδια για δικαστήρια ανηλίκων
και παρακολούθηση παιδόφιλων

Εκπρόσωπος: Σκοπεύουμε
να καταλήξουμε σε όρους
αναφοράς

Ξ

εκινήσαμε για να διαμορφωθούν οι όροι αναφοράς και εκεί
σκοπεύουμε να καταλήξουμε» δήλωσε ο Κυβερνητικό Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου, μετά το πέρας της σημερινής συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου
Αναστασιάδη με την ειδική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ Τζέιν Χολ
Λουτ.
Σε δηλώσεις του στο Προεδρικό, ο κ. Προδρόμου ανέφερε επίσης ότι
υπήρξε μια μικρή εμπλοκή, οι διαβουλεύσεις όμως για τους όρους
αναφοράς συνεχίζονται.
Είπε ακόμη ότι δεν αποκλείεται, αλλά ούτε έχει οριστεί ακόμη,
κάποια νέα συνάντηση με την κ. Λουτ για την Παρασκευή.
«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης είχε σήμερα
μια ακόμη συνάντηση με την ειδική σύμβουλο του ΓΓ των Ηνωμένων
Εθνών Τζέιν Χολ Λουτ. Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις, συνεχίζεται η
προσπάθεια προκειμένου να πετύχουμε τον σκοπό μας» δήλωσε ο
κ. Προδρόμου.
Ερωτηθείς για δημοσιεύματα από τα κατεχόμενα στα οποία αναφέρεται ότι κατατέθηκε από ε/κ πλευράς «ριζοσπαστική πρόταση» ο κ.
Προδρόμου είπε ότι «δεν υπάρχει λόγος να σχολιάσουμε δημοσιεύματα. Η προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη και θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτό που μπορώ να σας επαναλάβω είναι ότι ο Πρόεδρος
είναι αποφασισμένος και έχει όλη την καλή θέληση ούτως ώστε, σύμφωνα με τη έκκληση του ΓΓ, να συμφωνηθούν όροι αναφοράς για να
ξεκινήσουμε ξανά τις διαπραγματεύσεις».
Σε ερώτηση αν κατατέθηκε κάποια πρόταση ώστε να υπάρξει κατάληξη, ο κ. Προδρόμου είπε ότι «γίνονται διαβουλεύσεις».
Σε άλλη ερώτηση αν μετά τη συναντίληψη που καταγράφηκε στην
άτυπη συνάντηση των ηγετών υπήρξε υπαναχώρηση από την άλλη
πλευρά, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε «πράγματι υπήρξε
συναντίληψη στις 9 Αυγούστου και για αυτό τον λόγο είναι που βρίσκεται εδώ η κ. Λουτ και γίνεται προσπάθεια, μέσα από διαβουλεύσεις για να καταλήξουμε. Όπως είπε ο Πρόεδρος, υπήρξε κάποιο
ζήτημα, μια μικρή εμπλοκή, οι διαβουλεύσεις όμως συνεχίζονται».
Ερωτηθείς σε ποιό ζήτημα υπάρχει η μικρή εμπλοκή, ο κ. Προδρόμος
είπε «την ώρα που οι διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη δεν ενδείκνυται, ούτε πρόκειται να σχολιάσουμε οτιδήποτε».
Είπε ακόμη ότι δεν αποκλείεται, αλλά ούτε έχει οριστεί και κάποια
νέα συνάντηση για αύριο».
Σε άλλη ερώτηση αν από την άλλη πλευρά θέλουν να εντάξουν στο
κείμενο κάτι που θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης, ο
κ. Προδρόμου είπε ότι είναι αυτονόητο ότι «οι όροι αναφοράς είναι
το σημείο από το οποίο θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις και εκεί
που θα αναφέρονται οι διαπραγματεύσεις. Όσο είναι απλό, ταυτόχρονα μπορεί να είναι και θέμα διαβουλεύσεων» πρόσθεσε,
«Ξεκινήσαμε για να διαμορφωθούν οι όροι αναφοράς και εκεί σκοπεύουμε να καταλήξουμε» είπε.
Σε ερώτηση αν υπάρχει κάποια ένδειξη για τη στάση των εγγυητριών
δυνάμεων, ο κ. Προδρόμου είπε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
συνεργάζεται με την κ. Λουτ, η οποία ταυτόχρονα βρίσκεται σε διαβουλεύσεις και με τον Τ/κ ηγέτη. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή και η
προσπάθεια θα συνεχιστεί».
Ερωτηθείς τέλος αν βάζει προσκόμματα η Τουρκία στο τραπέζι, ο
Εκπρόσωπος είπε ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι σε συνεργασία
με την εκπρόσωπο των ΗΕ που είναι η κ. Τζέιν Χολ Λοθτ να υπάρξει
μια κατανόηση για τους όρους αναφοράς, ούτως ώστε να μπορεί να
ξεκινήσει ο ΓΓ τη διαδικασία επανέναρξης των διπραγματεύσεων.

Η

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, με βάση δηλώσεις μελών της, θα προωθήσει άμεσα τα δύο νομοσχέδια που άρχισε να συζητά και αφορούν την προστασία και την
ευημερία παιδιών.
Πρόκειται για την εγκαθίδρυση δικαστηρίων ανηλίκων ή όπως αναφέρεται στο τίτλο του προωθούμενου νόμου, για Εγκαθίδρυση Συστήματος Ποινικής
Δικαιοσύνης Φιλικής προς τα Παιδιά που Βρίσκονται σε Σύγκρουση με το Νόμο και ρυθμίζει ζητήματα
πρόληψης, μεταχείριση στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της παραβατικότητας.
Το δεύτερο νομοσχέδιο άπτεται της πρόληψης και
καταπολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης και
της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και διευρύνει τις εξουσίες και τις
αρμοδιότητες της αρχής εποπτείας ως προς την παρακολούθηση των καταδικασθέντων για αυτά τα αδικήματα, μετά την αποφυλάκιση τους.
Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ
Δημήτρης Δημητρίου αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για την αύξηση των εξουσιών της αρχής εποπτείας, αφού εξέφρασε τη θέση ότι οι νομοθεσίες
είναι σημαντικό να εφαρμόζονται, πρόσθεσε ότι το

Υπουργείο Δικαιοσύνης και μη κυβερνητικές οργανώσεις εντόπισαν κενά στη σχετική νομοθεσία, «που
θέλουμε να συμπληρωθούν ώστε τα παιδιά και τα
θύματα σεξουαλικών αδικημάτων να προστατεύονται».
Ερωτηθείς κατά πόσο θα πρέπει η πολιτεία να εξετάσει και τη δημιουργία μαχητού τεκμηρίου (αντιστροφή του βάρους της απόδειξης) σε υποθέσεις
σεξουαλικών αδικημάτων σε βάρος παιδιών, ο κ.
Δημητρίου είπε πως είναι ζητήματα τα οποία πρέπει
να δούμε. «Χρειάζεται να ασχοληθούμε επισταμένως, ώστε να προστατεύονται τα θύματα και οι θύτες
να εκεί που πρέπει να είναι.
Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου ανέφερε πως η συζήτηση του νομοσχεδίου έπρεπε να
αρχίσει νωρίτερα, υπενθυμίζοντας ότι υπήρξε περίπτωση που αποφυλακίστηκε θύτης, ο οποίος εγκαταστάθηκε σε κατοικία πλησίον της οικίας του θύματος και επειδή ο νόμος δεν ρύθμιζε τα της κατοικίας
του θύτη προτάθηκε η μετακίνηση του θύματος. Η
κ. Χαραλαμπίδου υπενθύμισε πως ο συγκεκριμένος
θύτης καταδικάστηκε επειδή εγκατέστησε κάμερες με
τις οποίες παρακολουθούσε την κατοικία του θύματος.

Σήμα που θα πιστοποιεί το κυπριακό
μέλι καταχώρησαν οι οργανωμένοι
μελισσοκόμοι

Ο

Παγκύπριος Σύνδεσμος Μελισσοκόμων
και η Παγκύπρια Κίνηση Επαγγελματιών
Μελισσοκόμων ανακοίνωσαν ότι καταχώρησαν σήμα, το οποίο θα υπάρχει πάνω
στις συσκευασίες μελιών – ετικέτες για την εύκολη
αναγνώριση από τον καταναλωτή, ώστε να είναι σίγουροι ότι πρόκειται για 100% κυπριακό προϊόν.
Το σήμα βρίσκεται στις ετικέτες επιλεγμένων κυπριακών μελιών τα οποία βρίσκονται στα ράφια των υπεραγορών και σε καταστήματα βιολογικών προϊόντων
και συνιστά ένδειξη για την υψηλή ποιότητα και αυθεντικότητα του κυπριακού μελιού, αναφέρεται στη
σχετική ανακοίνωση.
Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι αγοράζοντας μέλι
με το σήμα των οργανωμένων συνόλων των μελισσοκόμων, ο καταναλωτής μπορεί να είναι σίγουρος αγοράζουν 100% κυπριακό προϊόν καθώς προέρχεται
αποκλειστικά από νέκταρ κυπριακών λουλουδιών,
και αυτό εξασφαλίζετε κάτω από τους αυστηρούς

ελέγχους αυθεντικότητας που διενεργεί το κρατικό
χημείο (μέθοδος καθορισμού γεωγραφικής προέλευσης).
«Μπορούν επίσης να είναι σίγουροι πως το μέλι έχει
παραχθεί από παραγωγούς της Κύπρου οι οποίοι
μέσα από συνεχή σεμινάρια σε Κύπρο και εξωτερικό,
έμαθαν να τηρούν όλες τις ορθές μελισσοκομικές πρακτικές, που προβλέπουν οι κανονισμοί στη μελισσοκομία, καθώς και τις αυστηρές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε τόσο στην παραγωγή όσο
και στην εμφιάλωση να εξασφαλίζουν την πιο ψηλή
ποιότητα και η θρεπτική αξία του μελιού να παραμένει
στα υψηλότερα επίπεδα, δηλαδή το μέλι να παραμένει
αναλλοίωτο και αγνό φυσικό προϊόν» προστίθεται.
Αναφέρεται ακόμα ότι το σήμα υποδεικνύει επίσης
ότι τα μέλια που το φέρουν εκτός του ότι είναι 100%
κυπριακά, δεν έχουν υποστεί επεξεργασία ή παστερίωση και διατηρούν αναλλοίωτα τα φυσικά συστατικά τους.

διεθνή νέα
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Γερμανοί πούλησαν
κατασκοπευτικό λογισμικό
στην Τουρκία

Βρετανία: Tρία χρόνια θα μπορούν να
μείνουν οι Ευρωπαίοι σε περίπτωση
άτακτου Brexit

Τους πολίτες της Τουρκίας και
συγκεκριμένα αυτούς που
μάχονται το καθεστώς Ερντογάν
παρακολουθούν οι μυστικές
υπηρεσίες της χώρας αυτής με
λογισμικό που φέρονται να έχουν
προμηθευτεί από τη γερμανική
εταιρεία FinFisher η οποία είναι και
ο προμηθευτής του εξειδικευμένου
αυτού λογισμικού.

Κ

Ε

ιδικότερα, Γερμανοί εισαγγελείς ερευνούν την εταιρεία της Βαυαρίας η
οποία είναι ύποπτη ότι προμήθευσε
στην Τουρκία λογισμικό που επιτρέπει στις αρχές να κατασκοπεύουν ακτιβιστές
της αντιπολίτευσης μέσω των τηλεφώνων
τους, ανακοίνωσε σήμερα μια κοινοπραξία
μέσων ενημέρωσης ερευνητικής δημοσιογραφίας.
Οι εισαγγελείς του Μονάχου υποψιάζονται
πως η FinFisher εξήγαγε παράνομα τον εξοπλισμό αυτόν, ανακοίνωσαν τα μέσα ενημέρωσης, μια συμμαχία ραδιοτηλεοπτικών
μέσων και της εφημερίδας Sueddeutsche
Zeitung.
Οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Γερμανίας, που είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, είναι
ήδη φορτισμένες.
Οι γερμανικές αρχές εκφράζουν ανησυχίες
για την επιρροή της Άγκυρας στους περισσότερους από 3 εκατομμύρια ανθρώπους
με τουρκική καταγωγή που ζουν στη χώρα.
Δεν υπήρξε άμεση απάντηση στα αιτήματα
για σχόλιο που διατυπώθηκαν τηλεφωνικά
και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη
FinFisher. Επίσης δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο ούτε από τους εισαγγελείς, τη γερμανική
κυβέρνηση ή την Τουρκία.
Το λογισμικό, με την ονομασία Finspy, φέρεται ότι αναπτύχθηκε σε τηλέφωνα ακτιβιστών που συμμετείχαν το 2017 σε μια διαμαρτυρία εναντίον των μαζικών συλλήψεων
που πραγματοποιούνταν από την κυβέρνηση του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν ως
απάντηση σε μια αποτυχημένη απόπειρα
πραξικοπήματος, ανακοίνωσαν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης.
Το λογισμικό αυτό επέτρεψε στις αρχές
να έχουν πρόσβαση στις διευθύνσεις, τις
φωτογραφίες και τα βίντεο που ήταν αποθηκευμένα στα τηλέφωνα, σύμφωνα με την
κοινοπραξία.
Το 2018, όταν είχαν διατυπωθεί οι πρώτες
κατηγορίες από τα ίδια μέσα ενημέρωσης,

το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών είχε
ανακοινώσει πως δεν είχε εκδώσει άδεια
εξαγωγής του λογισμικού.
Τα μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν πως
είδαν κατάθεση αρκετών ακτιβιστικών
οργανώσεων, ανάμεσα στις οποίες οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα και το Ευρωπαϊκό
Κέντρο για Συνταγματικά και Ανθρώπινα
Δικαιώματα, που περιείχε μια ανάλυση του
κωδικού-πηγής του λογισμικού η οποία δείχνει, σύμφωνα με τα μμε, πως δόθηκε στις
τουρκικές αρχές από τη γερμανική εταιρεία.
Στην κατάθεση κατονομάζονται πέντε διευθυντές της εταιρείας και άλλοι εργαζόμενοι,
ανέφεραν τα μμε.
Σε δήλωσή τους, οι μκο αναφέρουν πως
κατέθεσαν ποινικές προσφυγές σε βάρος
αξιωματούχων της εταιρείας επειδή εξήγαγαν το λογισμικό χωρίς άδεια. Διευκρίνισαν πως το κατασκοπευτικό λογισμικό είχε
«φυτευτεί» σε μια «πλαστή εκδοχή» ιστότοπου της τουρκικής αντιπολίτευσης.
«Είναι εξοργιστικό και απαράδεκτο να βλέπουμε γερμανικό κατασκοπευτικό λογισμικό να χρησιμοποιείται εναντίον δημοσιογράφων και αντιπολιτευόμενων φωνών
στην Τουρκία», δήλωσε ο Κρίστιαν Μιρ,
εκτελεστικός διευθυντής των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα στη Γερμανία.

Κυνικές προειδοποιήσεις Ερντογάν προς την Ευρώπη για το προσφυγικό

Μιλώντας σε προέδρους κομματικών οργανώσεων, ο Ταγίπ Ερντογάν με απόλυτα
κυνικό τρόπο προειδοποίησε πως αν δεν
κηρυχθεί «Ζώνη Ασφαλείας» στη βόρειο
Συρία, τότε η Τουρκία θα ανοίξει διάπλατα
τις πύλες της στις προσφυγικές ροές.
«Αυτήν τη στιγμή έχουμε στην Τουρκία
3.650.000 πρόσφυγες και μετανάστες.
Τώρα έχουμε και την πίεση από το Ιτλίμπ. Σε
αυτά προστίθενται και οι μετανάστες από
το Αφγανιστάν. Μέχρις εδώ. Αν δεν υπάρξει Ζώνη Ασφαλείας, τότε συγγνώμη, αλλά
η Τουρκία δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Αν δεν λάβουμε την πρέπουσα υποστήριξη πρωτίστως από την Ε.Ε. αλλά και από
τον υπόλοιπο κόσμο, τότε μπορεί να αναγκαστούμε να ανοίξουμε τις πόρτες στα
κύματα των προσφύγων και μεταναστών.
Είναι δυνατόν αυτό το βάρος να το σηκώνουμε μόνο εμείς; Αν είναι να μας υποστηρίξετε, τότε καλώς, αν όχι, τότε μέχρι αυτό το
σημείο αντέχουμε» πρόσθεσε.

όκκινο» χτυπά η αγωνία στην Ευρώπη για την κατάσταση που θα
διαμορφωθεί στη μετά - Brexit εποχή. Η έντονη φημολογία περί
«no deal» ενισχύει τον φόβο σχετικά με την
απώλεια των προνομίων που απολαμβάνουν οι Ευρωπαίοι έναντι πολιτών τρίτων
χωρών στη Βρετανία.
Μια σημαντική ανακοίνωση από την κυβέρνηση των Συντηρητικών, την οποία νωρίτερα είχε φέρει στο φως το BBC, ξεκαθαρίζει την κατάσταση: Οι πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τριετή άδεια παραμονής
στο Ηνωμένο Βασίλειο στην περίπτωση
ενός Brexit χωρίς συμφωνία. Η απόφαση
κρίνεται βοηθητική για τις επιχειρήσεις που
θέλουν να προσελκύσουν πολίτες από τις
χώρες της ΕΕ.
«Μετά το Brexit, οι πολίτες των κρατών
μελών της ΕΕ που μετακομίζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για πρώτη φορά θα μπορούν
να υποβάλουν αίτημα για προσωρινό καθε-

στώς μετανάστευσης διάρκειας 36 μηνών
(Euro TLR)», ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
«Οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Euro TLR
θα είναι απλές και ελεύθερες και θα υποβάλλονται μετά την άφιξη στο Ηνωμένο
Βασίλειο», επισημαίνεται.
Το νέο καθεστώς, εάν εφαρμοστεί, σχεδιάζεται για τους Ευρωπαίους που θα έχουν
εγκατασταθεί στη Βρετανία μέχρι το τέλος
του 2020.
Μετά το 2020, ωστόσο, θα αλλάξουν οι
όροι διαμονής.
Η ειδηση, που αναμένεται να προκαλέσει
αντιδράσεις, φτάνει στο προσκήνιο ενώ ο
Μπόρις Τζόνσον έχει προκηρύξει πρόωρες
εκλογές για τις 15 Οκτωβρίου και η Βρετανία εισέρχεται σε φάση πολιτικής αβεβαιότητας. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, από την
άλλη, παραολουθούν με κομμένη την ανάσα
τις εξελίξεις στο Λονδίνο και προειδοποιούν ότι είναι από δύσκολο έως αδύνατο να
επιτευχθεί νέα συμφωνία για το «διαζύγιο»
μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Πρωτόγνωρος φιλοτουρκισμός της
Μόσχας

Η

30ή Αυγούστου είναι η μεγαλύτερη εθνική εορτή της Τουρκίας,
με εκδηλώσεις σε όλη την τουρκική επικράτεια και στις τουρκικές διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό. Είναι η ημερομηνία της τελικής επίθεσης των δυνάμεων του Κεμάλ Ατατούρκ
κατά του ελληνικού στρατού στη Μικρά
Ασία, η οποία έληξε με νίκη των Τούρκων,
την οπισθοχώρηση των ελληνικών δυνάμεων και στη συνέχεια την καταστροφή του
μικρασιατικού ελληνισμού.
Αυτήν την ημερομηνία και την επέτειο
τιμά η ρωσική ομοσπονδία του Βλαντίμιρ Πούτιν, αφού με επίσημη ανάρτηση
στο Facebook χαιρετίζεται η νίκη της 30ής
Αυγούστου και επισημαίνεται: «Στις αρχές
του 1920 οι δύο λαοί του νέου κράτους της
Σοβιετικής Ρωσίας (σ.σ.: περίοδος Λένιν)
και του τουρκικού λαού υπό την ηγεσία
του Μουσταφά Κεμάλ (σ.σ.: μετέπειτα Ατατούρκ) πολέμησαν στον Απελευθερωτικό
Αγώνα τις κατοχικές δυνάμεις που απείλησαν την εθνική τους ανεξαρτησία. Ήταν
σημαντικό το γεγονός ότι ο ένας λαός υπο-

στήριξε τον άλλον. Η εμπιστοσύνη που
καλλιεργήθηκε την περίοδο εκείνη προσέδωσε ώθηση στην ανάπτυξη των σχέσεών μας».
Είναι πρωτόγνωρη αυτή η έξαρση φιλοτουρκισμού της ρωσικής διπλωματίας
και μάλιστα σε επίσημο επίπεδο, η οποία
εισπράττεται πολύ θετικά από τα τουρκικά
ΜΜΕ, όπως δείχνουν τα πρωτοσέλιδα των
εφημερίδων της Τουρκίας.
Η φιλοτουρκική αυτή έξαρση έρχεται να
συμπληρώσει τη σταδιακή επιδείνωση των
σχέσεων Μόσχας - Αθήνας, τα τελευταία
χρόνια. Η αρνητική πορεία των ελληνορωσικών σχέσεων άρχισε πολύ νωρίτερα και
έλαβε διαστάσεις μετά την απέλαση Ρώσων
διπλωματών και πολιτών από την Ελλάδα
που κατηγορήθηκαν για κατασκοπεία και
παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας (σ.σ.:
περίοδος της Συμφωνίας των Πρεσπών).
Το μεγαλύτερο όμως «χτύπημα» στις ελληνορωσικές σχέσεις προήλθε από την παραχώρηση «Αυτοκεφάλου» στην ορθόδοξη
εκκλησία της Ουκρανίας από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως.
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Ο Ερντογάν διώχνει από το κόμμα
τον πρώην πρωθυπουργό Αχμέτ
Νταβούτογλου

Οι Ισραηλινοί «ξετρύπωσαν»
τους τουρκικούς S-400

H

«Image Satellite Intelligence», ή
πιο γνωστή ως ISI που εμφανίζεται
ως εταιρεία δορυφορικής εικόνας
αλλά που στην ουσία αποτελεί ενεργό παρακλάδι των ισραηλινών υπηρεσιών
ασφαλείας, από τον Ιούλιο του 2019 έως και
τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2019 φωτογράφισε την άφιξη και εγκατάσταση των ρωσικών
συστοιχιών S-400 σε στρατιωτική βάση κοντά στην Άγκυρα. Πρόκειται για την αεροπορική βάση Μουρτνέντ.
Οι Ισραηλινοί έχουν καταγράψει με δορυφορικές εικόνες όλη τη διαδικασία αερομεταφοράς και στη συνέχεια εγκατάστασης των
συστοιχιών αλλά και των υπολοίπων εγκαταστάσεων (ραντάρ κλπ) που διασφαλίζουν
τη λειτουργία του αντιπυραυλικού συστήματος S-400.
Μέχρι στιγμής οι εκτοξευτήρες του συστήματος δεν έχουν φορτωθεί με τους αντίστοιχους πυραύλους, είτε διότι ακόμη οι Τούρκοι
ειδικοί εκπαιδεύονται στο ηλεκτρονικό μέρος
του οπλικού συστήματος, είτε διότι οι ίδιοι οι
πύραυλοι φθάνουν σταδιακά στην Τουρκία
με τα τελευταία cargo από τη Ρωσία.
Στις τρεις διαφορετικές δορυφορικές φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η ISI,
φαίνεται με ακρίβεια η διασπορά του υλικού
των συστημάτων S-400 στην τουρκική βάση,
οι θέσεις των ραντάρ πρόωρης αναγνώρισης,
οι θέσεις των εκτοξευτήρων καθώς και τα επικουρικά οχήματα αλλά και οι αποθήκες όπου

έχει εγκατασταθεί μέρος του υλικού.
Σύμφωνα με την άποψη των Ισραηλινών, η
σημερινή εγκατάσταση στην αεροπορική
βάση της Άγκυρας, ενδεχομένως να είναι
προσωρινή και να λειτουργεί ως σχολή εκμάθησης των Τούρκων τεχνικών με σκοπό οι
συστοιχίες να μεταφερθούν αργότερα σε
μόνιμες θέσεις στην Τουρκία.
Οι δορυφορικές φωτογραφίες καλύπτουν ένα
χρονικό διάστημα από τα τέλη Αυγούστου
έως και την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2019. Σε οποιαδήποτε περίπτωση το
σύστημα S-400 στην τουρκική αεροπορική
βάση δεν είναι ακόμα λειτουργικό.
Η ισραηλινή ISI καταγράφει κατά τη διάρκεια του 24ωρου με δορυφόρους την στρατιωτική δραστηριότητα πάνω από την Εγγύς
και Μέση Aνατολή, ειδικά δε τις στρατιωτικές δραστηριότητες στη Συρία, το Ιράν και το
Ιράκ, με λεπτομερή αναφορά, ακόμη και στις
πιο μικρές στρατιωτικές εγκαταστάσεις που
αφορούν κυρίως τους Ιρανούς Φρουρούς της
Επανάστασης εκτός Περσίας. Ωστόσο η ίδια
η ισραηλινή υπηρεσία καλύπτει όλο το έδαφος του Πακιστάν αλλά και της Κίνας καθώς
και της Ρωσίας. Με λίγα λόγια οι ισραηλινές
υπηρεσίες ασφαλείας έχουν υπό 24ωρου
βάσεως πλήρη εικόνα ακόμα και για τις πιο
μικρές μεταβολές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε χώρες ισραηλινού ενδιαφέροντος
αλλά και σε χώρες με τεράστιο στρατιωτικό
ενδιαφέρον για τις ΗΠΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Μετά από 5ωρη συνεδρίαση του AKP,
υπό την προεδρία του Ερντογάν,
αποφασίστηκε η παραπομπή
στο πειθαρχικό, με εισήγηση για
διαγραφή

Η

εκτελεστική επιτροπή του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP, στην εξουσία) του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποφάσισε χθες Δευτέρα ομόφωνα να παραπέμψει τον πρώην πρωθυπουργό Αχμέτ
Νταβούτογλου σε πειθαρχικό κομματικό
όργανο με την εισήγηση να διαγραφεί, σύμφωνα με πολλά τουρκικά
ΜΜΕ.
Η α π ό φ α σ η π ά ρ θ η κε
έπε ιτα από πε ν τάωρη
συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής του AKP
προεδρεύοντος του Ερντογάν, ανέφερε η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Hürriyet
στην ηλεκτρονική έκδοσή
της.
Σημαντική μορφή του ισλαμοσυντηρητικού κόμματος, ο Νταβούτογλου, ο οποίος
υπήρξε επίσης υπουργός Εξωτερικών,
παραιτήθηκε από το αξίωμα του πρωθυπουργού το 2016, έπειτα από διετή θητεία.
Είχε διαβεβαιώσει τότε πως δεν θα επέκρινε
ποτέ τον Ερντογάν δημόσια, αλλά πρόσφατα φάνηκε αποφασισμένος να πάψει
να σιωπά ως προς αυτές που χαρακτηρίζει
δυσλειτουργίες στο κυβερνών κόμμα.
Κατηγόρησε ιδίως το AKP ότι αποκλίνει από
τους στόχους του, ενώ επέκρινε την ηγεσία
διότι απαίτησε να επαναληφθούν οι δημοτικές εκλογές στην Κωνσταντινούπολη, όπου
ηττήθηκε με οριακή διαφορά τον Μάρτιο
από την αντιπολίτευση. Στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, τον Ιούνιο, ο υποψήφιος
που επέλεξε προσωπικά ο Ερντογάν υπέστη
βαριά ήττα.
Ακόμη, ο Νταβούτογλου στηλίτευσε την
παύση τη 19η Αυγούστου τριών δημάρχων
πόλεων της ανατολικής Τουρκίας — Ντιγιάρμπακιρ, Μάρντιν, Βαν — που ανήκουν
όλοι στο Κόμμα Δημοκρατίας των Λαών
(HDP, εκφράζει την κουρδική μειονότητα)
και την άσκηση διώξεων σε βάρος τους για
υποτιθέμενους δεσμούς με τους κούρδους
αυτονομιστές αντάρτες.

Η απόφαση καταγράφηκε ενώ άλλοτε
προσωπικότητες πρώτης γραμμής στο
AKP, όπως ο πρώην πρόεδρος της χώρας
Αμπντουλάχ Γκιουλ και ο πρώην πρωθυπουργός Αλί Μπαμπατζάν, αμφότεροι ιδρυτικά μέλη του κυβερνώντος κόμματος, παίρνουν τελευταία αποστάσεις από τον Ερντογάν.
Ο Μπαμπατζάν, πρώην αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης, ανακοίνωσε την 8η Ιουλίου ότι
παραιτείται και αποχωρεί από το κόμμα επικαλούμενος τις «βαθιές διαφωνίες» του με
την ηγεσία και την ανάγκη που υπάρχει κατ’
αυτόν να διαμορφωθεί «νέο όραμα».
Ο Μπαμπατζάν, επίσης πρώην υπουργός
Οικονομίας και πρώην επικεφαλής της τουρκικής
διπλωματίας, πριν γίνει
αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης ως το
2015, φέρεται να ετοιμάζεται να ιδρύσει μέσα στο
φθινόπωρο νέο κόμμα μαζί
με τον Γκιουλ.
Πέραν του Αχμέτ Νταβούτογλου, προς διαγραφή οδεύουν άλλοι
τρεις βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, σύμφωνα με πηγή στο AKP. Η απόφαση
αναμένεται απλά να επικυρωθεί τις αμέσως
προσεχείς ημέρες.

«Φλερτάρει» με την ιδέα για πυρηνικά όπλα ο Ερντογάν

Την επιθυμία της Τουρκίας, να αποκτήσει
πυρηνικά όπλα ανακοίνωσε εμμέσως πλην
σαφώς ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν.
Ο πρόεδρος της Τουρκίας θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι οι χώρες που διαθέτουν
πυρηνικά όπλα απαγορεύουν στην Άγκυρα
να τα αποκτήσει και η ίδια, χωρίς ωστόσο να
διευκρινίσει ευθέως αν σχεδιάζει κάτι τέτοιο.
«Ορισμένες χώρες έχουν πυραύλους με
πυρηνικές κεφαλές, όχι έναν ή δύο. Αλλά
(λένε σε εμάς) ότι δεν μπορούμε να τους
έχουμε. Αυτό, δεν το δέχομαι», είπε ο
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας σε μέλη
του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης
και Ανάπτυξης (AKP) στη Σεβάστεια (Σίβας).
«Δεν υπάρχει καμία ανεπτυγμένη χώρα
στον κόσμο που να μην τα έχει», ισχυρίστηκε ο Τούρκος πρόεδρος. Στην πραγματικότητα, πολλές αναπτυγμένες χώρες δεν
διαθέτουν πυρηνικά όπλα.
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Ιστορική απόφαση του ΟΗΕ

Γ

ια πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο,
ο ΟΗΕ διέταξε τη Βοσνία να αποζημιώσει μια γυναίκα η οποία βιάστηκε από
έναν στρατιώτη κατά τη διάρκεια του
πολέμου και να σχεδιάσει ένα πλαίσιο πολεμικών επανορθώσεων, αφού αυτή η πρώτη
υπόθεση σεξουαλικής βίας παρουσιάστηκε
στην Επιτροπή Κατά των Βασανιστηρίων του
διεθνούς οργανισμού.
Η δικαίωση της γυναίκας, που είναι μουσουλμάνα και βιάστηκε από έναν Σερβοβόσνιο στρατιώτη το 1993, θα μπορούσε να
αποτελέσει προηγούμενο, ώστε τα θύματα
σεξουαλικής βίας να ζητούν αποζημίωση
από διεθνή δικαστήρια με βάση τη διεθνή
νομοθεσία περί βασανιστηρίων.
Η Επιτροπή κατέληξε σε αυτήν την απόφαση
στις αρχές Αυγούστου, όμως ακόμη δεν έχει

δημοσιευτεί επισήμως.
Η γυναίκα βιάστηκε το 1993 κοντά στο Σαράγεβο. Ο δράστης καταδικάστηκε να της καταβάλει 15.000 ευρώ ως αποζημίωση, κάτι
που δεν έγινε γιατί δεν είχε τα χρήματα. Η
Επιτροπή έκρινε ότι το κράτος θα πρέπει να
δώσει την αποζημίωση και να φροντίσει
ώστε να λάβουν τα χρήματά τους και τυχόν
άλλα θύματα στα οποία οφείλονται ποσά.
Η υπόθεση έφτασε στην Επιτροπή Κατά
των Βασανιστηρίων με τη βοήθεια της Trial
International, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που βοηθά θύματα σεξουαλικής βίας. Η
Επιτροπή έκρινε ότι η Βοσνία παραβίασε τη
Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων
και θα πρέπει να παράσχει στην ενάγουσα
δωρεάν ιατρική και ψυχολογική φροντίδα,
καθώς και μια δημόσια συγγνώμη.

Brexit: Τριπλή ήττα για τον
Τζόνσον
«Τρέχει» το μπλόκο στην no deal αποχώρηση - Η Βουλή των Λόρδων αποφάσισε οι
διαδικασίες να προχωρήσουν πριν η Βουλή να κλείσει την επόμενη εβδομάδα - Το
νομοσχέδιο που ψήφισε η Βoυλή των Κοινοτήτων θα επιστρέψει εκεί το απόγευμα
της Παρασκευής

Τ

αχύτατα προχωρούν, όπως φαίνεται,
οι διαδικασίες στη Βρετανία όσον αφορά το νομοσχέδιο που θα αναγκάζει, όχι μόνο την κυβέρνηση Τζόνσον,
αλλά οποιαδήποτε κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, να καθυστερήσει την έξοδο
της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση έως
την 31 Ιανουαρίου, εκτός εάν το κοινοβούλιο
εγκρίνει τη συμφωνία αποχώρησης της χώρας από την ΕΕ.
Η Βουλή των Λόρδων αποφάσισε οι διαδικασίες να προχωρήσουν σε όλα τα κοινοβουλευτικά επίπεδα πριν η Βουλή να κλείσει από
τον Μπόρις Τζόνσον την επόμενη εβδομάδα.
Σύμφωνα με τον Guardian, τα μέλη της Βουλής των Λόρδων ενημερώθηκαν ότι το νομοσχέδιο που υπερψηφίστηκε στη Βουλή των
Κοινοτήτων το απόγευμα της Τρίτης θα επιστρέψει στο ίδιο σώμα μέχρι τις 5 το απόγευμα της Παρασκευής αποκλείοντας κάθε
ενδεχόμενο κάποιας προσπάθειας κωλυσιεργίας..
Στη συνέχεια, σύμφωνα με
το δημοσίευμα, το επίμαχο
νομοσχέδιο θα μπορούσε
να ψηφιστεί από τους βουλευτές τη Δευτέρα και στη
συνέχεια να παρουσιαστεί
προς βασιλική έγκριση.
Το βρετανικό πρακτορείο
ειδήσεων Press Association (PA) μετέδωσε,
παράλληλα, ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου
Βασιλείου φέρεται να συναίνεσε το σχέδιο
νόμου να επικυρωθεί ως το απόγευμα της
Παρασκευής χωρίς να δώσει περισσότερες
λεπτομέρειες.

Τζόνσον: Ο πιο αποτυχημένος
πρωθυπουργός

Ένας πρωθυπουργός που δεν έχει εκλεγεί
ποτέ του από τους Βρετανούς πολίτες. Ένας
διορισμένος επικεφαλής της εκτελεστικής
εξουσίας που έχασε τρεις συνεχείς ψηφοφορίες στη Βουλή των Κοινοτήτων. Ο λόγος για
τον Μπόρις Τζόνσον. Τον πρωθυπουργό που
κατάφερε να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην
πολυτάραχη ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου την εποχή του Brexit ως ο πλέον αποτυχημένος πρωθυπουργός από την εποχή του
Άρτσιμπαλντ Πρίμροουζ, το 1894.
Ο Μπόρις Τζόνσον έχασε ακόμα μια «μάχη»
στο κοινοβούλιο καθώς τα μέλη της Βουλής

των Κοινοτήτων αποφάσισαν με ψήφους 298
υπέρ και 56 κατά να απορρίψουν την πρόταση του διορισμένου πρωθυπουργού για
τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών.
H Μεγάλη Βρετανία κυβερνάται από κυβέρνηση μειοψηφίας και δεν είναι καθόλου
βέβαιο ποιες εναλλακτικές επιλογές έχουν
απομείνει στην κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον.
Το βρετανικό κοινοβούλιο αποφάσισε για
ακόμα μια φορά να διεκδικήσει την εξουσία
που του αναλογεί καταφέρνοντας να ελέγξει την εκτελεστική εξουσία. Η Βουλή των
Κοινοτήτων ψήφισε υπέρ ενός νόμου που θα
αναγκάζει, όχι μόνο την κυβέρνηση Τζόνσον,
αλλά οποιαδήποτε κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, να καθυστερήσει την έξοδο
της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση έως
την 31 Ιανουαρίου, εκτός εάν το κοινοβούλιο εγκρίνει τη συμφωνία αποχώρησης της
χώρας από την ΕΕ. Κάτι που,
μετά από τρία χρόνια από
το δημοψήφισμα, αναμένεται να συμβεί (εκτός απροόπτου) τα μεσάνυχτα της 31ης
Οκτωβρίου.

Ακόμη και ο αδερφός
του παραιτήθηκε

Διαδοχικές οι ήττες που
βιώνει ο Μπόρις Τζόνσον. Η τριπλή πανωλεθρία στη Βουλή των Κοινοτήτων, με την
απόρριψη της πρότασης για άτακτο Brexit και
των πρόωρων εκλογών, αλλά και οι συνεχείς αποχωρήσεις από το κόμμα των Τόρις
δημιουργούν ένα άκρως ρευστό σκηνικό. Ο
Τζο Τζόνσον, αδελφός του βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, παραιτείται από
τη θέση του υφυπουργού και από την βουλευτική του έδρα επικαλούμενος σύγκρουση
ανάμεσα στην πίστη προς την οικογένεια και
το εθνικό συμφέρον.
«Ηταν τιμή μου που εκπροσώπησα το Ορπινγκτον επί εννέα χρόνια και που υπηρέτησα
ως υπουργός υπό τρεις πρωθυπουργούς»,
δήλωσε ο Τζο Τζόνσον.
«Τις τελευταίες εβδομάδες βρέθηκα διχασμένος ανάμεσα στην πίστη προς την οικογένεια
και το εθνικό συμφέρον - είναι μία ανεπίλυτη
πιεστική κατάσταση και είναι η στιγμή για
άλλους να αναλάβουν τους ρόλους μου ως
βουλευτή και υπουργού».
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Ακλόνητη Οικογένεια

To παιδί μου και εγώ

ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Ένα εβδομαδιαίο άρθρο για την
Ελληνική οικογένεια με πρακτικές
συμβουλές για το γάμο, τις
οικογενειακές σχέσεις, και την
ανατροφή των παιδιών

Τι λειτουργεί 100 φορές
καλύτερα από την τιμωρία

Μήπως ο γάμος σου βρίσκεται
σε επικίνδυνη ζώνη;

Α

Ε

ντάξει, ο αριθμός είναι τυχαίος.
Αλλά ξέρουμε ότι αυτό λειτουργεί
– και δεν έχει την ‘αίσθηση’ που
έχει το να αποκλείετε το παιδί σας
σε μια γωνία για λίγα λεπτά ενώ κλωτσά
και ουρλιάζει και φωνάζει για να το αφήσετε να σηκωθεί.
Η τιμωρία, δυστυχώς, εξακολουθεί να
είναι η προεπιλογή για τους περισσότερους γονείς.
Όταν το παιδί σας κάνει κάτι λανθασμένο,
το αποκλείετε σε ένα δωμάτιο για λίγα
λεπτά, σωστά; Ή χάνει ένα προνόμιο. Ή
ίσως απλώς βάζετε τις φωνές για να το
τρομάξετε. Έτσι μεγάλωσαν και οι περισσότεροι ενήλικες (σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό), οπότε νομίζουν ότι αυτό
ακριβώς πρέπει να κάνουν και με τα παιδιά τους. Είναι ο μόνος τρόπος.
Η τιμωρία δεν διδάσκει στα παιδιά πώς
να χειρίζονται τα προβλήματά τους – απλά
τους διδάσκει τί να μην κάνουν.
Η τιμωρία χρησιμοποιεί φόβο και ντροπή
για τον έλεγχο των παιδιών. Με την
πάροδο του χρόνου, βλάπτει τη σχέση
γονέα-παιδιού, βλάπτει την εμπιστοσύνη
του παιδιού και δημιουργεί δυσαρέσκεια.
Η τιμωρία δεν διδάσκει τα παιδιά να
συμπεριφέρονται καλύτερα – διδάσκει
τα παιδιά το πώς να αποφύγουν να πιαστούν.
Η τιμωρία απομονώνει τα παιδιά όταν
χρειάζονται σύνδεση. Αυτό μπορεί να
οδηγήσει σε πλήθος ψυχολογικών και
κοινωνικών προβλημάτων.
Τέλος, η τιμωρία διογκώνει τα συναισθήματα των παιδιών. Για παράδειγμα, ένα
ήδη απογοητευμένο παιδί μπορεί να γίνει
εξαγριωμένο. Όταν τα παιδιά βρίσκονται
σε φορτισμένες συναισθηματικές καταστάσεις, δεν είναι σε θέση να «μάθουν
ένα μάθημα» – είναι πολύ αναστατωμένα!
Υπάρχουν περισσότερα προβλήματα
με την τιμωρία που δεν αναφέρονται
εδώ, αλλά νομίζουμε ότι έχετε πάρει την
βασική ιδέα.

Τι κάνετε τώρα λοιπόν;

Πρώτα, παραμείνετε ήρεμοι. Πιθανότατα αισθάνεστε απογοητευμένοι αυτή

τη στιγμή, αλλά αν πανικοβληθείτε, το
παιδί σας θα πανικοβληθεί ακόμα περισσότερο. Και ένα πανικοβλημένο παιδί δεν
είναι ικανό να αντιδράσει ορθολογικά ή
να μάθει ένα μάθημα από τις πράξεις του.
Έτσι, πάρτε μια βαθιά αναπνοή και προσπαθήστε να ελέγξετε τα συναισθήματά
σας πριν απαντήσετε στην πράξη του παιδιού σας.
Στη συνέχεια, διορθώστε προφορικά τη
συμπεριφορά. Πείτε ειλικρινά στο παιδί
σας γιατί αυτό που μόλις έκανε δεν είναι
σωστό – και τι μπορεί να κάνει την επόμενη φορά. “Όχι. Το φαγητό μένει στο
τραπέζι. Αν δεν πεινάς, μπορείς να αφήσεις το πιάτο σου πάνω στο τραπέζι και να
καθίσεις με τον μπαμπά”.
Τώρα, βοηθήστε το παιδί σας να λύσει το
πρόβλημα. Αφήστε το παιδί σας να μάθει
τι μέτρα μπορεί να πάρει για να διορθώσει τα πράγματα. “Πρέπει να καθαρίσουμε το πάτωμα τώρα. Ας πάρουμε
τη σκούπα μας και να σκουπίσουμε”. Μη
διστάσετε να βοηθήσετε το παιδί σας να
καθαρίσει αν το εγχείρημα είναι πολύ
μεγάλο για να το χειριστεί μόνο του, αλλά
βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας σηκώνει το
βάρος που του αναλογεί!
Θυμηθείτε να διατηρήσετε τη ψυχραιμία
σας. Κάντε ό,τι μπορείτε για να παραμείνετε ήρεμοι και θετικοί σε όλη τη διαδικασία. Θυμηθείτε ότι αυτό δεν είναι τιμωρία
και δεν προσπαθείτε να κάνετε το παιδί
σας να αισθανθεί άσχημα – απλά προσπαθείτε να το βοηθήσετε να λύσει προβλήματα.
Βασικά, μια φυσική συνέπεια είναι κάτι
που συμβαίνει από μόνη της ως αποτέλεσμα των πράξεών σας (ή της απραξίας
σας). Ως γονέας, δεν χρειάζεται να κάνετε
τίποτα για να δημιουργήσετε μια φυσική
συνέπεια για το παιδί σας – αυτή προκύπτει μόνη της.
Οι φυσικές συνέπειες είναι συχνά ο καλύτερος, πιο αξιομνημόνευτος δάσκαλος για
τα παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι, τις περισσότερες φορές, πρέπει να αφήνετε το παιδί
σας να βιώσει τις φυσικές συνέπειες των
πράξεών του, αντί να τα προστατεύετε και
να τα σώζετε κάθε φορά.

ναφέρομαι σε επικίνδυνες ζώνες
που οδηγούν σε κάποια εξωσυζυγική σχέση. Αντίθετα από τα σήματα
στους δρόμους, αυτή η ζώνη δεν είναι πάντοτε καθαρά προσδιορισμένη με πορτοκαλί κώνους. Και, αν δεν προσέχεις, μπορεί
να πεις κάποια στιγμή, «Καλά, πώς έγινε αυτό;» Παρακάτω έχουμε 3 επικίνδυνες ζώνες
στο γάμο από τις οποίες πρέπει να φροντίσεις
να μείνεις μακριά.
Πρώτον, έχεις κάποιον φίλο του αντίθετου
φύλου που του εμπιστεύεσαι τα μυστικά σου;
Πρόσεξε. Τα προσωπικά θέματα θα πρέπει
να τα κουβεντιάζουμε μόνο με τον άντρα μας
ή μόνο με τη γυναίκα μας. Δεύτερον, Πώς
συμπεριφέρεσαι σε κοινωνικές εκδηλώσεις;
Ντύνεσαι προκλητικά; Πάντα να δείχνεις σεβασμό για τον σύντροφό σου -- τόσο μπροστά
στους άλλους όσο και όταν είστε οι δυο σας.
Τρίτον, μήπως ξοδεύεις πολύ χρόνο παρακολουθώντας τις ιστοσελίδες στο ίντερνετ με
τα κοινωνικά νέα και σχόλια; Αν αρχίσεις να
μιλάς ή να κάνεις φίλους μέσα από το ίντερνετ
άτομα που δε θα ήθελες ο σύντροφός σου να
το ξέρει -- ίσως να ξεπέρασες τη γραμμή και να
έβαλες το γάμο σου σε επικίνδυνη ζώνη.

σαν στόχο να περάσετε από το στάδιο «οι
προσδοκίες μου» ή οι «προσδοκίες του» στο
στάδιο «οι προσδοκίες μας».

Πώς να δώσεις κίνητρα στο παιδί
σου που είναι αδιάφορο
Το να προσπαθήσεις να δώσεις κίνητρα και να
παρακινήσεις ένα παιδί που είναι αδιάφορο
είναι μια δουλειά που μπορεί να είναι αποκαρδιωτική. Εδώ έχουμε μερικούς τρόπους για να
παρακινήσουμε τα παιδιά μας σε ό,τι κάνουν.
Πρώτα, πρώτα, να έχεις ρεαλιστικές προσδοκίες από το παιδί σου. Δεν είναι δυνατόν όλα
τα παιδιά να παίρνουν σε όλα τα μαθήματα
άριστα ή να είναι οι καλύτεροι αθλητές. Δεύτερον, να είσαι εσύ το μοντέλο της παρακίνησης.
Το παιδί σου πρέπει να σε δει ότι αγαπάς τη
δουλειά σου, να σε δει να γυμνάζεσαι, και να
χαίρεσαι όταν πετυχαίνεις τους στόχους σου.
Τρίτον, να βεβαιωθείς ότι το παιδί σου καταβάλλει διανοητικές και φυσικές προσπάθειες.
Μην το υπερπροστατεύεις ή του τα δίνεις όλα
με το παραπάνω. Αφήστε τα παιδιά να λύσουν
και κάποια προβλήματα μόνα τους.

Τι να Κοιτάξεις να Έχει ο/η Σύντροφός σου

Όταν ακούς τη λέξη « ζωντανός» τι Ξέρεις τι είναι αυτό που πρέπει να δεις αν έχει
έρχεται στο μυαλό σου;
ο μέλλων σύντροφός σου;
«Ο γάμος μου»; Γιατί όχι; Είσαι ικανοποιημένος/η να κυλάνε οι μέρες όπως έρχονται; Μήπως ο γάμος σου είναι απλά καλός,
μέτριος; Πιστεύεις ότι είναι δυνατόν να έχεις
έναν γάμο ζωντανό με πολύ ενδιαφέρον; Ναι,
είναι δυνατόν... και θα πρέπει να γίνει ο πρώτος στόχος σου. Εδώ παραθέτουμε δύο τρόπους για να έχεις έναν υγιή γάμο.
Πρώτα, να το πάρεις απόφαση και να είσαι
αποφασιστικός. Να υποσχεθείς στον εαυτό
σου ότι αυτός ο στόχος θα είναι η πρωταρχική
σου και μοναδική προτεραιότητα. Δεύτερον,
να καταλάβεις ότι ο γάμος δεν είσαι εσύ και
μόνον εσύ, ούτε είναι κάποιος συνεταιρισμός
50/50. Ο γάμος είναι μία σχέση που τα δίνεις
όλα 100%. Σαν ζευγάρι είναι πολύ σημαντικό
να συζητάτε με τον/την σύντροφό σου ποιες
είναι οι προσδοκίες σας από το γάμο έχοντας

Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά που είναι
σημαντικά: ο χαρακτήρας, η ακεραιότητα,
η σταθερότητα. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο
που πρέπει να κοιτάξεις: κοίτα να βρεις έναν
άνθρωπο που να σε ενθαρρύνει και να έχει
θετικές προοπτικές. Είναι δύσκολο να είναι ο
γάμος σου ευτυχισμένος όταν ο άντρας σου
ή η γυναίκα σου συνέχεια σε κριτικάρει ή σε
κάνει να νιώθεις κατωτερότητα. Ο σύντροφός
σου θα πρέπει να προσπαθεί να σε τονώνει,
κι όχι να σε εξουθενώνει. Και, είναι ευκολώτερο να είναι ο γάμος σου ευτυχισμένος όταν
ζεις με έναν άνθρωπο που βρίσκει λύσεις σε
διάφορες καταστάσεις αντί να βλέπει πάντοτε
το ποτήρι μισοάδειο. Γιαυτό, κοίταξε να βρεις
έναν άνθρωπο αισιόδοξο που αντιμετωπίζει
θετικά τις δύσκολες καταστάσεις στη σχέση
σας.

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

υγεία
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Τέσσερις συμπεριφορές
που καμουφλάρουν την
κατάθλιψη
Τι κρύβει
ο άστατος
μηνιαίος κύκλος
και πώς να το
αντιμετωπίσετε

Ο

κύκλος σας είναι «ρολόι»
ή κάθε μήνα χάνετε τις ημερομηνίες; Τι μπορεί να
σημαίνει ο άστατος κύκλος; Με τη βοήθεια των ειδικών αναζητούμε τους λόγους που η έμμηνος ρύση σας έχει… τρελαθεί.
Είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι εάν
η περίοδός σας έρχεται σταθερά
κάθε 23, 28 ή 40 ημέρες δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Από τη στιγμή
που είναι σταθερή ακόμη και αν το
διάστημα υπερβαίνει π.χ. τις κλασικές 28 ημέρες, δεν συντρέχει λόγος
ανησυχίας.
Επίσης ορισμένες φορές ο κύκλος
μπορεί να αποσυντονιστεί περιστασιακά, εξαιτίας παραγόντων όπως
τα πρόσφατα μπάνια στη θάλασσα,
το κρύο, ένα υπερατλαντικό ταξίδι,
αλλά ακόμη και εξαιτίας του στρες
ή της μεγάλης αυξομείωσης του
βάρους.
Eάν όμως η περίοδός σας είναι
τελείως άστατη και απρόβλεπτη, τότε μπορεί να υποκρύπτεται
ένα παθολογικό πρόβλημα όπως
οι ενδοκρινολογικές διαταραχές
(αυξημένη παραγωγή προλακτίνης, υπερέκκριση ινσουλίνης) και οι
πολυκυστικές ωοθήκες. Πρόκειται
για προβλήματα που πρέπει να διερευνηθούν.
Η αντιμετώπιση του άστατου
κύκλου εξαρτάται από το πρόβλημα
που προκαλεί την αστάθεια. Σε περίπτωση π.χ., αυξημένων τιμών προλακτίνης ο γιατρός σας μάλλον θα
χορηγήσει φαρμακευτική αγωγή,
ενώ όταν υπάρχουν πολυκυστικές
ωοθήκες ενδεχομένως να δοθούν
αντισυλληπτικά για τη ρύθμιση του
κύκλου. Εάν διαπιστωθεί διαταραχή στην έκκριση της ινσουλίνης,
τότε συνιστάται η ρύθμιση της διατροφής με μικρά και συχνά γεύματα
και πιθανώς η λήψη αντιδιαβητικής αγωγής με την καθοδήγηση του
ενδοκρινολόγου.
Οι απαραίτητες εξετάσεις είναι η κλινική εξέταση από το γυναικολόγο, το
υπερηχογράφημα των έσω γεννητικών οργάνων, ο ορμονικός έλεγχος
(π.χ., FSH, LH, προλακτίνη, οιστραδιόλη, προγεστερόνη), καθώς και η
εξέταση του θυρεοειδούς με αιματολογικές εξετάσεις (ορμόνες και
αντισώματα) και υπερηχογράφημα.

Πέντε πράγματα που επηρεάζουν
τη συχνότητα του σεξ

Ο

ι περισσότεροι
γ νωρίζουμε τα
κ λασ ικά σ υμπτ ώ ματα της κατάθλιψης. Τι γίνεται όμως όταν αυτή καμουφλάρε ται πίσω από μια καθημερινότητα που
δεν δείχνει παθολογική; Ιδού
τέσσερα μοτίβα συμπεριφοράς που ενδεχομένως να κρύβουν την κατάθλιψη

Επιδεικνύετε ακραία τελειομανία

Προσπαθείτε να κάνετε
δια ρκώ ς τ ο κα λύ τ ε ρο
με ό,τι κι αν ασ χο λ ε ίσ τ ε κα ι έ χ ε τ ε
την τάση να αναλαμβάνετε τις
ε υ θ ύ ν ε ς , α κό μ η
και εκείνες που δεν
σας αναλογούν. Είσ τε ο
τέλειος γονέας, ολοκληρωμένος επαγγελματ ία ς, α ρχ ηγό ς τ ης
παρέας, ο καλύτ ερος φίλος. Μετράτε
συνεχώς και αξιολογε ίτ ε τ ις κα τασ τάσ ε ις
και αν δεν ανταποκρίνεσ τε σ τις προσδοκίε ς,
αυξάνεται την πίεση
σ τον εαυτό σας. Το
καθημερινό σας πρόγραμμα είναι εξον τω τικό -έχετε φροντίσει να
γεμίσε τε κάθε ώρα και
λεπτό με κάποια δραστηριότητα, αλλιώς αισθάνεστε
ενοχές. Δεν χαλαρώνετε ποτέ,
ίσως γιατί γνωρίζετε ότι αν το
κάνε τ ε αυτό θα έρθει σ την
επιφάνεια η κατάθλιψη.

Δεν αποδέχεστε ότι ζορίζεστε

Αποφεύγε τ ε ή απορρίπτ ε τ ε
τον θυμό, τ ις δικαιολογ ίε ς
και όλα τα επώδυνα συναισ θήμα τα. Δε ν μπορε ίτ ε να
εκφράσε τε αρνητικά συναισθήματα και να παραδεχτείτε
ότι νιώθετε απογοητευμένος,
σκασμένος, και ότι βρίσκετε

τα πάντα μάταια. Αντί αυτής
της συμπεριφοράς χαμογελά τ ε, ε ρχόμε νοι σ υχ νά σ ε
κοντράστ με αυτό που πραγματ ικά σας συμβαίνει. Δε ν
θέ λε τ ε να σας σ χολιάσουν
αρνητικά και θέλετε να αποφύγετε τη μιζέρια, με αποτέλεσμα να φοράτε μια χαμογελαστή μάσκα.

Έχετε ανάγκη για πλήρη έλεγχο

Η α νά γ κη γ ια σ υ ν ε χ έ ς
κον τ ρολά ρισ μα ε ίναι
εξουθενωτική και έτσ ι
π ολύς χ ρ όνο ς κα ι
φ α ι ά ο υ σ ία δ α π α ν ά τ α ι γ ια τ α π ρ ά γ ματα που μπορεί να προκύ ψ ου ν και να δια κό ψ ο υ ν α υ τ ό ν τ ο ν
έ λ ε γ χο. Ίσ ω ς να
μην είναι προφανές στους άλλους ότι
το άγ χος αυτό υπάρ χει. Περισσότερο εμφανές
γίνεται όταν οι άνθρωποι γύρω σας σάς
επαινούν και σας θαυμάζουν για το πώς τα
φ ρον τ ίζ ε τ ε όλα σ τ ην
εντέλεια.

Προσθέτετε διαρκώς στόχους

Μπορεί αυτό να είναι το
να βάψε τε το σπίτ ι ή να
τακτοποιήσετε την αποθήκη
ή να διαβάσετε ένα βιβλίο. Ή
να αναμορφώσε τε τη δομή
την εταιρείας και να φέρετε
τ α π ά ν ω κά τ ω. Επ α γ γ ε λ ματικά αυτό μπορεί να σας
δώσ ε ι τ η φήμη αν θρώπου
οραματιστή και στον προσωπικό τομέα να σας κάνει να
φαίνεστε εξαιρετικά δραστήριος. Προφανώς, το να χρησιμοποιείτε στόχους και επιτεύγματα είναι ένας τρόπος
για να αισθάνεστε πολύτιμοι
και να αποσπάσετε τον εαυτό
σας από κάθε εσωτερική ανασφάλεια ή φόβο.

Σ

την αρχή όλα είναι ιδανικά, τα ζευγάρια έχουν πάθος για συχνό
σεξ. Ωστόσο, καθώς προετοιμάζονται για συγκατοίκηση, γάμο
και παιδιά, η συχνότητα μειώνεται. Και αν αυτό συμβαίνει ταυτόχρονα και στους δύο, όλα καλά, που λέει ο λόγος. Τι γίνεται, όμως, όταν ο ένας από τους δύο θέλει περισσότερο σεξ και ο άλλος αδιαφορεί;
Αυτή είναι η ερώτηση που έθεσε ο Νορβηγός ψυχολόγος Trond
Grontvedt και οι συνεργάτες του σε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Evolutionary Behavioral Sciences. Για τη μελέτη αυτή, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν 92 ετεροφυλόφιλα ζευγάρια ηλικίας 19 έως 30
ετών που διέμεναν στη Νορβηγία (προσοχή, αυτή η λεπτομέρεια είναι
σημαντική), τα οποία είχαν στενή σχέση για πάνω από ένα μήνα. Κάθε
σύντροφος κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήματα που φώτιζαν διάφορες
πτυχές της σχέσης τους, της ερωτικής ζωής τους, αλλά και της προσωπικότητάς τους. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν πολλά από αυτά που ήδη
γνωρίζαμε, αλλά πήγαν λίγο βαθύτερα σε πράγματα που δεν είναι τόσο
ευρέως γνωστά:
α) Η ποιότητα της σχέσης συσχετίζεται με τη συχνότητα του σεξ. Τα ευτυχισμένα ζευγάρια κάνουν σεξ πιο συχνά από τα ζευγάρια που δεν διάγουν βίον ανθόσπαρτον.
β) Τα ζευγάρια που ως άτομα ήταν προηγουμένως πιο ανοικτοί στο
casual sex (για διασκέδαση) είχαν περισσότερες σεξουαλικές επαφές (εντός της σχέσης), σε σύγκριση με εκείνους που βλέπουν το σεξ
αυστηρά ως έκφραση αγάπης και ψυχικού δεσίματος.
γ) Οι γυναίκες και όχι οι άνδρες είναι που καθορίζουν πότε και πόσο
συχνά το ζευγάρι έχει συνουσία. Το πιο σημαντικό στοιχείο μιας σχέσης
γεμάτης σεξ είναι πάντα μια γυναίκα που «το πηγαίνει το γράμμα» και
«απλώνει το σεντόνι». Τελεία.
δ) Η ρητορική διαπραγμάτευση μεταξύ των συντρόφων για το σεξ είναι
κάτι σπάνιο, καθώς διστάζουν να συζητήσουν μεταξύ τους. Συνηθέστερα, ο σύντροφος με τη μεγαλύτερη όρεξη αναγκάζεται από τον
σύντροφο με τη χαμηλότερη όρεξη να συμβιβαστεί, συμφωνώντας σε
ένα ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο, που μερικές φορές βέβαια ισούται με
μηδέν.
ε) Όταν οι ανάγκες ενός συντρόφου δεν καλύπτονται, η δυσαρέσκεια
αυξάνεται και η ικανοποίηση από τη συμβίωση μειώνεται.

Ποια είναι η καλύτερη στιγμή
για σεξ

Ε

ίναι καλύτερα να ξεκινάμε το ερωτικό παιχνίδι πριν ή μετά το
φαγητό; Τι απαν τούν
οι ειδικοί και ποιο από τα δυο
φύλα ευνοείται περισσότερο με
την κατάλληλη επιλογή.
Είναι σαφώς καλύτερα η ερωτική επαφή να γίνεται μετά
παρά πριν το φαγητό σύμφωνα
με τους ερευνητές.
Οι γυναίκες, ειδικά, είναι πολύ
πιο δεκτικές στην ερωτική αποπλάνηση μετά το φαγητό. Η
τροφή ενεργοποιεί το ηδονικό
σύστημα του εγκεφάλου, που
ανοίγει τον δρόμο και για επιπλέον απολαύσεις. Είναι όπως

όταν τρώμε υπέροχο φαγητό
σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο:
υπό αυτές τις συνθήκες, η διάθεσή μας να ολοκληρώσουμε
το γεύμα με επιδόρπιο είναι
πολύ πιο έντονη. Είναι μια επιπλέον παράταση της όμορφης
στιγμής. Το μυαλό χαλαρώνει
και η διάθεση γίνεται πιο παιγνιώδης.
Αντιθέτως, οι έρευνες έδειξαν
ότι οι γυναίκες που βρίσκονται
σε διαρκή δίαιτα, που προσέχουν το βάρος τους, ήταν λιγότερο δεκτικές σε άλλου είδους
απολαύσεις. Καθώς φαίνεται,
η αποχή από το φαγητό φέρνει
αποχή και σε άλλους τομείς!
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Η Δούκισσα της Πλακεντίας

Η ζωή, οι έρωτές της και οι θρύλοι γύρω απ' το πρόσωπό της

Κ

άποιες και κάποιοι τη γνωρίζουν μόνο από τον Σταθμό του Μετρό της Αθήνας που έχει πάρει το όνομά της
και την ομώνυμη λεωφόρο στο Χαλάνδρι, κάποιες και
κάποιοι ξέρουν λίγα πράγματα γι’ αυτή, ελάχιστες και
ελάχιστοι περισσότερα. Αναφερόμαστε στη Δούκισσα της Πλακεντίας, μια αινιγματική προσωπικότητα που ανέπτυξε έντονη
φιλελληνική δράση κατά τα χρόνια της Επανάστασης του 1821
και μετά την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους εγκαταστάθηκε μαζί με τη μοναχοκόρη της Ελίζα στη χώρα μας και ως τον θάνατό της υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες
που έζησαν στην Ελλάδα του Όθωνα και της Αμαλίας.
Η Δούκισσα της Πλακεντίας (γαλ. Duchesse de Plaisance) ήταν
Γαλλίδα ευγενής και ένθερμη φίλη της Ελλάδας. Ήταν κόρη του
Γάλλου μαρκήσιου Francois Barbe (de) Marbois, διαπρεπούς
πολιτικού κατά τα χρόνια της Α’ Αυτοκρατορίας και της Παλινόρθωσης. Όταν ο Barbe (de) Marbois διορίστηκε επιτετραμμένος
της Γαλλίας στις Η.Π.Α. παντρεύτηκε την κόρη του πολιτικού από
την Πενσιλβάνια Wiliam Moore, Elizabeth. Από τον γάμο αυτό

Καποδίστρια λόγω της αυταρχικής του πολιτικής. Μήπως όμως
η μεταστροφή της οφείλεται στη ‘’διατάραξη’’ των προσωπικών της σχέσεων με τον Κυβερνήτη; Αυτό είναι άγνωστο…
Πάντως πρόσφερε διάφορα ποσά για τις ανάγκες της εκπαίδευσης και με δαπάνες της ίδρυσε σχολείο θηλέων που λειτούργησε αρχικά στην Αίγινα και στη συνέχεια στο Ναύπλιο. Βλέποντας την πολιτική ένταση να αυξάνεται στην Ελλάδα αναχώρησε
με την κόρη της για την Ιταλία. Όταν δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας (Σεπτέμβριος 1831) η Δούκισσα βρισκόταν στη Φλωρεντία. Μάλιστα εξέδωσε φυλλάδιο, στο οποίο τασσόταν υπέρ της
δολοφονικής πράξης των Μαυρομιχαλαίων.
Η αγάπη της για την Ελλάδα όμως ήταν πολύ μεγάλη. Έτσι το
1834 εγκαταστάθηκαν με την Ελίζα στην Αθήνα και σύντομα
έγινε μία από τις εξέχουσες φυσιογνωμίες της μικρής τότε κοινωνίας της πρωτεύουσας. Στενή φίλη της εκείνη την εποχή
ήταν η λαίδη Τζένη Θεοτόκη, μια γυναίκα με πολυτάραχη ζωή.
Αγγλίδα αριστοκράτισσα (αρχικό όνομα JaneElisabethDigby,
LadyEllenborough) (1802-1881) ήταν γνωστή για τους πολλούς

γεννήθηκε το 1785 η Σοφία, η μετέπειτα Δούκισσα της Πλακεντίας. Το 1802 η Σοφία παντρεύτηκε τον μετέπειτα στρατηγό
Anne-Charles Lebrun (1775-1859). Το 1804 γεννήθηκε η μοναχοκόρη τους Ελίζα. Ο Lebrun ήταν εκείνη την εποχή υπασπιστής
του Ναπολέοντα και το νεαρό ζευγάρι είχε έντονη παρουσία
στην αυτοκρατορική αυλή! Η Σοφία διατηρούσε φιλολογικό
σαλόνι στο οποίο σύχναζαν σημαντικοί διανοούμενοι της εποχής, όπως ο Ουγκό, ο Λαμαρτίνος κ.α. (πηγή:Βικιπαίδεια).
Ο γάμος της όμως με τον Lebrun δεν ήταν ευτυχισμένος. Το
1824 οι δύο σύζυγοι ήλθαν ουσιαστικά σε διάσταση χωρίς
όμως ποτέ να πάρουν διαζύγιο. Τότε η Σοφία εγκατέλειψε την
Γαλλία και εγκαταστάθηκε στην Ιταλία συνοδευόμενη από
τον θαυμαστή της, ρομαντικό ποιητή και ένθερμο φιλέλληνα
Casimir Delavigne (1793-1843), τον οποίο όμως εγκατέλειψε
όταν έφτασαν στην Γένοβα. Ωστόσο, ο Delavigne ήταν αυτός
που μετέδωσε στη Σοφία τα φιλελληνικά του αισθήματα. Έτσι
έγινε μέλος του Φιλελληνικού Κομιτάτου και πρόσφερε για τον
Αγώνα του ’21 23.000 φράγκα. Το 1826 γνώρισε στο Παρίσι τον
Ιωάννη Καποδίστρια και εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά του και τη μόρφωσή του. Το 1829 η Σοφία ήρθε στη χώρα
μας μαζί με την Ελίζα και εγκαταστάθηκαν στην τότε πρωτεύουσα της Ελλάδας, το Ναύπλιο.

ερωτικούς της δεσμούς. Το 1831 βρέθηκε στην αυλή του βασιλιά Λουδοβίκου Α’ της Βαυαρίας, πατέρα του Όθωνα. Υπήρξε
ερωμένη του και απέκτησε από αυτόν ένα εξώγαμο παιδί. Την
ίδια περίοδο γνώρισε στο Μόναχο τον κόμη Σπυρίδωνα Θεοτόκη, τον ερωτεύτηκε, έγινε Ορθόδοξη και τον παντρεύτηκε.
Αρχικά εγκαταστάθηκαν στην Κέρκυρα και αργότερα στην
Αθήνα. Υπήρξε στενή φίλη της Δούκισσας της Πλακεντίας,
ωστόσο οι σχέσεις τους διαταράχθηκαν από κάποια ερωτική
σχέση της Κόμισσας, που συνέχισε την άστατη ζωή και λέγεται
ότι υπήρξε ερωμένη και του Όθωνα. Μάλιστα η Τζένη Θεοτόκη
μετά από έναν θυελλώδη δεσμό με τον Χριστόδουλο Χατζηπέτρο που προκάλεσε σάλο, έφυγε για ένα ταξίδι στην Ανατολή.
Στη Συρία γνώρισε και ερωτεύτηκε έναν Βεδουίνο σεΐχη, νεότερό της κατά 17 χρόνια και τον παντρεύτηκε. Έζησαν μαζί ως
τον θάνατό της, το 1881.
Πολύς λόγος έχει γίνει για την ερωτική σχέση της Δούκισσας με
τον περιβόητο λήσταρχο Χρήστο Νταβέλη. Έχουν γραφτεί διάφορα για υπόγειες στοές που συνδέουν το Καστέλο της Ροδοδάφνης με τη σπηλιά του Νταβέλη. Αυτά δεν ευσταθούν καθώς
ο Νταβέλης άρχισε τη δράση του στην Αττική το 1855 έναν
χρόνο μετά τον θάνατο της Δούκισσας. Γενικά, η Πεντέλη είναι
ένα βουνό που συνδέεται με πολλά «ανεξήγητα φαινόμενα».
Εκεί βρίσκεται και ο περίφημος «αντιβαρυτικός δρόμος».Αντίθετα, φαίνεται ότι η Δούκισσα είχε συνάψει ερωτική σχέση με
τον Μενιδιάτη ληστή Σπύρο Μπίμπιση (περ. 1800-1847) που
την απήγαγε το 1846 αλλά την άφησε ελεύθερη είτε μετά την
καταβολή κάποιου μικρού ποσού είτε μετά από παρέμβαση των
κατοίκων του Χαλανδρίου που είχαν ευεργετηθεί ποικιλοτρόπως από τη Δούκισσα.
Ακόμα και την εποχή που βρισκόταν στο Ναύπλιο η Δούκισσα
της Πλακεντίας είχε αρχίσει να αγοράζει γη στην Αθήνα, κάτι
που συνέχισε όταν εγκαταστάθηκε στην πρωτεύουσα. Εκτός
από την πόλη της Αθήνας έκανε αγορές και στην Πεντέλη. Οι
αντιδράσεις από τη Μονή Πεντέλης, που είχε θέσει άτυπα υπό

Η Δούκισσα της Πλακεντίας στην Ελλάδα

Με τον Κυβερνήτη φαίνεται ότι η Δούκισσα της Πλακεντίας
είχε ερωτική σχέση. Για την προσωπική ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια είναι γνωστός και ο έρωτάς του με τη Ρωξάνη Στούρτζα (1786-1844), με την οποία γνωρίστηκε το 1809. Η Ρωξάνη
υπήρξε δραστήριο μέλος της ‘’Φιλομούσου Εταιρείας Βιέννης’’,
που ίδρυσε ο Καποδίστριας, ενώ πρόσφερε σημαντικές υπηρεσίες στη χώρα μας ιδιαίτερα με τη βοήθεια που παρείχε στους
Έλληνες πρόσφυγες που έφτασαν στην Οδησσό. Στο Ναύπλιο η
Σοφία και η Ελίζα έμειναν 17 μήνες
Σταδιακά η Δούκισσα μετατράπηκε σε φανατική αντίπαλο του

την ιδιοκτησία της την ευρύτερη περιοχή γύρω από το μοναστήρι από τα μεσαιωνικά χρόνια, κάμφθηκαν με τη χορηγία
από τη Δούκισσα διαφόρων έργων κοινής ωφελείας, όπως η
διάνοιξη δρόμων στο Πεντελικό Όρος. Με χρήματα της Δούκισσας κατασκευάστηκε το 1841-1842 η γέφυρα της ρεματιάς
του Χαλανδρίου από τον Αλέξανδρο Γεωργαντά (περ. 18001861) και τον σπουδαίο Δανό Κρίστιαν Χάνσεν. Είναι πεντάτοξη,
μαρμάρινη και αποτελεί την παλαιότερη σωζόμενη γέφυρα της
(ευρύτερης) Αθήνας. Βρίσκεται στα όρια Μελισσίων και Βριλησσίων.
Το 1834-1835 οικοδομήθηκε το πρώτο σπίτι της Δούκισσας
της Πλακεντίας. Βρισκόταν σε μία πάροδο της οδού Πειραιώς,
τη σημερινή οδό Μυλλέρου. Είχε υπόγειο, ισόγειο και πρώτο
όροφο και ήταν κατασκευασμένο από ξύλο. Η περιοχή όπου
βρισκόταν το σπίτι ήταν ερημική και γύρω από αυτό υπήρχαν
ελάχιστα σπίτια.
Στην Αθήνα η Δούκισσα περιστοιχίστηκε από μικρή ομάδα προστατευομένων της, θυγατέρων αγωνιστών του 1821. Πολλά
έχουν γραφτεί για τη σχέση της Δούκισσας της Πλακεντίας και
της κόρης της Ελίζας με τον αγωνιστή του ’21 και μετέπειτα υπασπιστή του Όθωνα Ηλία Κατσάκο Μαυρομιχάλη (1800-1836),
γιο του Ιωάννη (Κατσή) Μαυρομιχάλη και ανιψιό του θρυλικού
Πετρόμπεη. Όταν τον Απρίλιο του 1836 ο Όθωνας πήγε στο
Μόναχο για να βρει νύφη συνοδευόταν από τους δύο υπασπιστές του: τον Ηλία Κατσάκο Μαυρομιχάλη και τον Αντώνιο Μιαούλη (1800-1836), γιο του θρυλικού ναυμάχου Ανδρέα Μιαούλη με αξιόλογη δράση κατά τα χρόνια του Αγώνα. Η χολέρα
που θέριζε τότε την πρωτεύουσα της Βαυαρίας στοίχισε τη ζωή
των δύο νέων που τάφηκαν εκεί. Ο Πολύβιος Δημητρακόπουλος στο μυθιστόρημά του ‘’Η Δούκισσα της Πλακεντίας’’ αναφέρει ότι ο Κατσάκος έσωσε τη Σοφία και την Ελίζα από βέβαιο
θάνατο όταν το άλογο της άμαξάς τους αφηνίασε και τις οδηγούσε στον γκρεμό. Οι δύο γυναίκες γοητεύτηκαν από τον
Κατσάκο και ο πρόωρος θάνατός του τις συγκλόνισε.
Για να ξεπεράσουν τον χαμό του Ηλία έκαναν ένα ταξίδι στην
Ανατολή. Στη Βηρυτό η ασθενική Ελίζα πέθανε από στηθικό
νόσημα οφειλόμενο πιθανότατα στην εξάπλωση της πανώλης.
Τον θάνατο της κόρης της η Δούκισσα δεν τον ξεπέρασε ποτέ.
Βαλσάμωσε τη σορό της και με αυτή επέστρεψε στην Ελλάδα.
Την τοποθέτησε μάλιστα σ’ ένα γυάλινο φέρετρο στο υπόγειο
του σπιτιού της στην οδό Πειραιώς. Μια μεγάλη πυρκαγιά που
ξέσπασε όμως σ’ αυτό στις 19/31 Δεκεμβρίου 1847, ενώ στην
περιοχή επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι, αποτέφρωσε και το
ταριχευμένο σώμα της Ελίζας. Η Δούκισσα ποτέ δεν έφτιαξε
εκεί άλλο σπίτι. Μετά τον θάνατό της (1854) το οικόπεδο το κληρονόμησε ο τραπεζίτης Γ. Σκουζές, σύζυγος της Ελένης Καψάλη
γραμματέως της Δούκισσας, ο οποίος το πούλησε στο Δημόσιο.
Λίγα χρόνια αργότερα δόθηκε στο γειτονικό ορφανοτροφείο
Χατζηκώνστα, το οποίο και επεκτάθηκε. Στα τελευταία χρόνια
της ζωής της η Δούκισσα δεν δεχόταν καμία επίσκεψη εκτός
από τη Φωτεινή Μαυρομιχάλη, Δεσποινίδα των Τιμών της Βασίλισσας Αμαλίας, την οποία η ίδια είχε αναθρέψει και την Ελένη
Καψάλη, κόρη του Μεσολογγίτη ήρωα Χρήστου Καψάλη.
Η Δούκισσα της Πλακεντίας πέθανε τον Μάιο του 1854. Τάφηκε
στην Πεντέλη κοντά στη σημερινή πλατεία. Η εφημερίδα
«Ελπίς» στις 17 Μαΐου 1854 έγραφε: «αι μικραί ιδιοτροπίαι της
ουδένα έβλαψαν, πολλούς όμως ωφέλησαν και ουδαίν αφαιρούσι του σεβασμού τον οποίον το Κοινόν έφερεν προς αυτήν,
ως γυναίκα ενάρετο και φιλάνθρωπον».
Η Δούκισσα της Πλακεντίας δαπάνησε για την Ελλάδα γύρω
στις 40.000 δραχμές, ποσό αστρονομικό για την εποχή της. Μία
επιστολή του Κοραή στον Οδυσσέα Ανδρούτσο το 1825, είναι
χαρακτηριστική για την δράση της.»Φίλε Στρατηγέ η Κυρά Δούκισσα Πλακεντίας(Duchesse de Plaisance)έρχεται με την φίλη
αυτής θυγατέρα εις την Ελλάδα...τόση είναι της χρηστής Δουκίσσης η προς το γένος μας εύνοια,την οποίαν έδειξε εμπράκτως
και εδώ ,βοηθήσασα δις και τρις δια χειρός μου,τους ομογενείς
σπουδαστάς.Δεν αμφιβάλλω ότι όλον το γένος μέλλει να υποδεχθεί την Δούκισσαν ΄...ως φίλην θερμήν και ευεργέτριαν του
γένους».Γιατί πραγματικά η Δούκισσα της Πλακεντίας υπήρξε
εθνική ευεργέτιδα.Και μάλλον αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό
από τις θρησκευτικές της πεποιθήσεις, τους εραστές και τις ιδιοτροπίες της…
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Αφιερωμένο στα φιλαράκια τους ογδοντάρηδες
ξαφνικά έγινα 80 χρονών …

Ξ

έρετε... ο χρόνος έχει έναν τρόπο να κινείται
γρήγορα και να σας πιάνει στον ύπνο..χωρίς να
καταλαβαίνεις το πέρασμα του χρόνου.
Μου φαίνεται ότι ήταν μόλις χθες που ήμουν
νέος, ξεκινώντας τη ζωή μου.
Και όμως μερικές στιγμές νοιώθω ότι η νιότη μου ήταν
αιώνες πριν.
Αναρωτιέμαι πού πήγαν όλα αυτά τα χρόνια καίτοι
ξέρω ότι τα έζησα...
Έχω σποραδικές αναμνήσεις και σκέπτομαι πώς ήταν
τότε όταν είχα όλες μου τις ελπίδες και όνειρα...
Αλλά, έφτασα στο χειμώνα της ζωής μου και η ζωή με
ξάφνιασε ...
Πώς έφτασα στην ηλικία μου τόσο γρήγορα;
Πού πήγαν τα χρόνια μου?
Πού πήγαν τα νιάτα μου;
Να είμαι ειλικρινής θυμάμαι αρκετά καλά...
Έβλεπα ηλικιωμένους όλα αυτά τα χρόνια, και νόμιζα
ότι αυτά τα ηλικιωμένα άτομα ήταν πολλά χρόνια ποιο
μπροστά από μένα και ότι ο χειμώνας των γηρατειών
για μένα ήταν μακριά.
Δεν θα μπορούσα να φανταστώ πως θα ήταν να είμαι
και εγώ μια μέρα ογδοντάρης.
Αλλά έφτασα και εγώ τώρα στα 80!
Οι πιο πολλοί φίλοι μου είναι χρόνια πια συνταξιούχοι
και τα μαλλιά τους άσπρισαν. Κινούνται πιο αργά και
βλέπω πως γέρασαν.
Βλέπω και διαπιστώνω τη μεγάλη αλλαγή...
Μερικοί πέρασαν ήδη στον άλλο κόσμο...
Τώρα είμαστε τα γεροντάκια που συνηθίζαμε να βλέπουμε και δεν πιστεύαμε ότι θα γίνουμε και εμείς έτσι.
Τώρα παίρνοντας έναν υπνάκο την ημέρα δεν είναι πια
μόνο απόλαυση αλλά και ανάγκη!
Γιατί αν δεν το κάνω με την δική μου ελεύθερη βούληση...θα κοιμηθώ εκεί που κάθομαι!
Και έτσι...τώρα ζω αυτή τη νέα εποχή της ζωής μου
απροετοίμαστος
Παρά όλους τους πόνους που νοιώθω πότε- πότε , την
απώλεια δύναμης, και ικανότητας
πάω να κάνω πράγματα που θα ήθελα να είχα κάνει
αλλά ποτέ δεν έκανα!
Τουλάχιστον γνωρίζω, ότι αν και ο χειμώνας των γηρατειών είναι εδώ , δεν είμαι σίγουρος πόσο καιρό θα
διαρκέσει...
και όταν τελειώσει τελείωσε...δεν έχει άλλη εποχή
Υπάρχουν πράγματα που θα επιθυμούσα να μην είχα
κάνει...
Και υπάρχουν πράγματα που έπρεπε να έχω κάνει,
αλλά υπάρχουν και πράγματα ,πολλά πράγματα που
έχω ήδη κάνει.
Και αυτό μετρά! Όλα αυτά μαζί είναι μια ολόκληρη
ζωή.. Η ΖΩΗ ΜΟΥ.
Τα γηρατειά φίλοι αποτελούν μια περίοδο ωριμότατος, σοφίας, σύνεσης, εμπειρίας και γνώσεων.

Παραθέτω μερικά αρχαία Ελληνικά για του λογού μου
το αληθές:
Γήρας προσδέχου (Να αναμένεις ευχαρίστως τα γηρατειά) (Ισοκράτης)
Γήρας τιμάν (Να σέβεσαι τους γέροντες) (Χίλων)
Γηράσκω αεί πολλά διδασκόμενος (Όσο μεγαλώνω,
τόσο περισσότερο μαθαίνω) (Σόλων)
Δις παίδες οι γέροντες (δυο φορές παιδιά οι γέροντες
(Αριστοφάνης)
Φοβού το γήρας. Ου γαρ έρχεται μόνον (Ευριπίδης)
Θάρσει γέροντος χείρα (Είναι αβλαβές το χέρι του
γέροντα) (Ευριπίδης)

ἀψεγάδιαστη ζωή». (Σολομών)
Έτσι, αν δεν είστε στο χειμώνα σας ακόμα...
θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, ότι θα έρθει πιο γρήγορα από ό, τι νομίζετε.
Ο, τι θα θέλατε να πετύχετε στη ζωή σας, κάντε το γρήγορα!
Μην αναβάλετε τίποτα για πάρα πολύ!
Η ζωή περνάει γρήγορα.
Έτσι, κάνετε ότι μπορείτε σήμερα, όπως μπορείτε
γιατί ποτέ δεν είστε σίγουροι αν σήμερα είστε στο χειμώνα σας η όχι!
Κανείς δεν σας υποσχέθηκε ποτέ ότι θα δείτε όλες τις

Ο μεν χειμών ασκεπής, το δε γήρας αλυπίας δείται
(Ο χειμώνας θέλει στέγη και τα γηρατειά ησυχία)
(Αρχαίο ρητό)
Η αγαθότητα της νεότητας είναι κάτι το αγγελικό. Η
αγαθότητα του γήρατος είναι κάτι το θεϊκό (Σωκράτης)
Η εγκράτεια και το μέτρο στην νεότητα είναι διαβατήριο για ευτυχισμένα γηρατειά (Πλούταρχος)
Τα μάτια του νου αρχίζουν να γίνονται οξυδερκέστερα, όταν η σωματική δύναμη αρχίζει να παρακμάζει. (Πλάτωνας)
Η γριά η κότα έχει το ζουμί (Ελληνική Παροιμία)
Άμμες δε γ' εσόμεθα πολλώ κάρρωνες (Εμείς, όμως,
θα γίνουμε πολύ καλύτεροι) Νεαροί της Σπάρτης
Γῆρας γὰρ τίμιον οὐ τὸ πολυχρόνιον, οὐδὲ ἀριθμῷ
ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιὰ δὲ ἔστι φρόνησις ἀνθρώποις, καὶ ἡλικία γήρως βίος ἀκηλίδωτος. Δηλαδή: «Το
γήρας δεν είναι τὸ να ζήσει κανένας πολλά χρόνια
ούτε μετριέται με τα χρόνια. Άλλα το γήρας είναι ἡ
φρονιμάδα στους ανθρώπους, και ἡ ηλικία είναι η

εποχές της ζωής σας...
Μερικοί φεύγουν νέοι, την άνοιξη το καλοκαίρι η το
φθινόπωρο χωρίς να δουν το χειμώνα
Ναι, Ζήστε για το σήμερα και πείτε όλα τα πράγματα
που θα θέλετε να πείτε στους αγαπημένους σας για να
σας θυμούνται...
Ελπίζω ότι σας εκτιμούν και σας αγαπούν για όλα όσα
έχετε κάνει για αυτούς όλα αυτά τα χρόνια!
Η ζωή είναι ένα δώρο για ΕΣΑΣ.
Ο τρόπος που ζείτε τη ζωή σας είναι ΤΟ ΔΩΡΟ ΣΑΣ ΣΕ
ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΣΑΣ.
Κάντε τους αυτό δώρο ώστε να είναι ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ.
ΑΠΟΛΑΎΣΤΕ ΤΟ ΣΉΜΕΡΑ!
ΖΕΙΣΤΕ ΤΟ!
ΔΙΑΣΚΈΔΑΣΤΕ ΤΟ!
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ!
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΥΓΝΏΜΟΝΕΣ!
ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΖΩΗ!
Εις την επόμενη έκδοση τα σπουδαία!
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40 χρόνια παρουσίας στην ομογένεια του
Συλλόγου Διπόταμου Καβάλας «Άγιος Γεώργιος»
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Μ

Ο αγαπημένος σύλλογος του Διππόταμου Καβάλας

ια όμορφη έκπληξη είχαμε πηγαίνοντας στο πικνικ του ιστορικού Συλλόγου Διπόταμου Καβάλας «Άγιος Γεώργιος» στο Centennial Park για τα
40 χρόνια της ίδρυσής του. Πάνω από 100 άτομα σαν μια πραγματική οικογένεια σου έδιναν την εντύπωση
ενός οικογενειακού γλεντιού σε κάποιο σπίτι συντοπίτη τους.
Όλες οι ηλικίες από μικρά παιδιά μέχρι πολύ μεγάλα παιδιά
έδιναν έναν όμορφο τόνο που σε προδιέθετε η φιλοξενία και
το πολύ και καλό φαγητό που είχαν για τους καλεσμένους του
μέλη και όχι μόνο.
Μπράβο στο Διοικητικό Συμβούλιο και τους ευχόμαστε και
του χρόνου με υγεία.

Η παρέα των οικογενειών Μεταξάς και Θεοφυλακτίδη

Η οικογένεια Καλομοίρη με τον πρόεδρο κ. Γιάννη Θεοφυλακτίδη, τον κ. Λάκη Χατζησάββα
και τον κ. Λάκη Αλεξιάδη

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον κ. Γιάννη
Θεοφυλακτίδη

Ο κ. Γιώργο Θεοφυλακτίδης, οι αδερφές Μπέσυ και Τζούλια Λαφαζανίδης, η κα Κατερίνα και η κα Ελένη

Η παρέα των οικογενειών Ανδρεάδη και Σιταρίδη

Τρεις γενεές της οικογένειας Θεοφυλακτίδη

Ο κ. Γιώργος και η κα Ειρήνη Καλομοίρη

O κ. Γιώργος Καλομοίρης και ο κ. Λάκης Αλεξιάδης

Ο κ. Λάκης Χατζησάββας με τον πρόεδρο, κ.
Γιάννη Θεοφυλακτίδης και τον αδερφό του κ.
Δημήτρη Θεοφυλακτίδη

Οι κυρίες Κατίνα Μουγδοσίδη, Σοφία
Θεοφυλακτίδου και Φούλα Θεοφυλακτίδου

30 ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
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Συναξάρι ποια αγαπημένα, γνωστά σας πρόσωπα γιορτάζουν
(ονομαστική εορτή) σήμερα, αύριο και όλη την εβδομάδα
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Άγνωστοι βανδάλισαν
το κτίριο του ελληνικού
Προξενείου στη Νέα Υόρκη

Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου
• Οσιμάρτυρος Βίβου
• Αγίου Ευδοξίου

Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου
• Οσίας Κασσιανής της μοναχής
• Αγίου Σώζοντος μάρτυρος

Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου
• Γέννηση της Θεοτόκου
• Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του
Αναλφαβητισμού

Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου
• Σύναξις Αγίων Ιωακείμ και Άννης

Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου
•
•
•
•

Αποστόλου Κλήμεντος
Αγίων Μηνοδώρας και Μητροδώρας μαρτύρων
Αγίας Πουλχερίας της παρθένου
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αυτοκτονίας

Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου
• Αγίας Ευανθίας μάρτυρος
• Οσίου Ευφροσύνου του μαγείρου

Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου
• Απόδοσις της εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου
• Ιερομαρτύρων Αυτονόμου και Κουρνούτου
επισκόπου Ικονίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Ά

γνωστοι βανδάλισαν στο κτίριο
του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη.
Όπως φαίνεται στη φωτογραφία στον τοίχο του κτιρίου, δεξιά από την
είσοδο, όπου είναι η πλακέτα με την επιγραφή «Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη
Νέα Υόρκη», στα ελληνικά και στα αγγλικά,

ζωγράφισαν με κόκκινη μπογιά, ένα μεγάλο
«Α» μέσα σε κύκλο, χαρακτηριστικό σύμβολο των αναρχικών.
Το κτίριο βρίσκεται στο 69, East 79th Street
στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, κοντά στην
5η Λεωφόρο.
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για το περιστατικό βανδαλισμού.
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Να γιατί οι ομογενείς
λατρεύουν την Ελλάδα!
ΠΗΓΗ: NOTOSPRESS.GR

Τ

ην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές διακοπές
τους επέλεξαν και φέτος οι ομογενείς της
Αυστραλίας που από τις αρχές Ιουνίου
άρχισαν να «εγκαταλείπουν» την παγωμένη Αυστραλία με προορισμό την πατρίδα των
προγόνων τους.
Η Αθήνα, η Ρόδος, τα Κύθηρα, η Λήμνος, η
Πάρος, η Ικαρία, η Λευκάδα και φυσικά η Ήπειρος και η Πελοπόννησος βγήκαν φέτος πρώτες
στις προτιμήσεις των Ελλήνων της Αυστραλίας
που επέλεξαν την Ελλάδα για να ξεκλέψουν λίγες
στιγμές ξεγνοιασιάς και χαλάρωσης κάτω από
τον ελληνικό ήλιο.
«Περάσαμε υπέροχα. Επισκεφθήκαμε προορισμούς νησιωτικούς και γνωρίσαμε καινούρια
μέρη που μας μάγεψαν με την αγνή ομορφιά και
τα τοπία τους. Συνάμα, περάσαμε όμορφες στιγμές με αγαπημένους μας συγγενείς που δεν βλέπουμε συχνά και δημιουργήσαμε αναμνήσεις
που θα μείνουν πάντα χαραγμένες στη μνήμη
μας» δήλωσε στον «Νέο Κόσμο» η ομογενής
Κερανιώ Διαμαντοπούλου, η οποία μαζί με τον
σύζυγο της Θανάση, και τις τρείς κόρες τους, επισκέφθηκαν την Ελλάδα για έκτη χρονιά.
Παρά την οικονομική κρίση που ταλαιπωρεί τη
χώρα για πάνω από μια δεκαετία καθώς και το
μεταναστευτικό που έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση μεταναστών στα νησιά, κυρίως του
Αιγαίου, αλλά και την πρωτεύουσα, οι τουρίστες
και ειδικά οι Ελληνοαυστραλοί, εξακολουθούν
να θεωρούν την Ελλάδα τον ιδανικότερο προορισμό για τις διακοπές τους, δείχνοντας καθαρά
την προτίμησή τους στα νησιά του Ιονίου και του
Αιγαίου αλλά και την πρωτεύουσα, όπου δεσπόζουν τα πιο «διάσημα» πλέον αρχαιολογικά μνημεία και μουσεία που δεν αφήνουν κανέναν επισκέπτη ασυγκίνητο.
Ποιοτικό φαγητό σε χαμηλές τιμές, ελληνικός
ήλιος που για τέσσερις μήνες δεσπόζει στον
καταγάλανο ελληνικό ουρανό, φιλόξενοι άνθρωποι και κρυστάλλινα νερά στην νησιωτική, αλλά
και ηπειρωτική Ελλάδα, καθιστούν τη μικρή
αυτή χώρα τόπο μαγικό και ευλογημένο.
«Για τους υπόλοιπους τουρίστες είναι μια πανέμορφη χώρα, διαθέσιμη για εξερεύνηση, αλλά
για εμάς η πατρίδα μας είναι τα πάντα» λέει ένα
ακόμα ζευγάρι Ελληνοαυστραλών, η Κατερίνα
και ο Κωνσταντίνος Τελής, οι οποίοι, με τους δύο
γιούς τους, επισκέφθηκαν φέτος την Εύβοια, τη
Λέρο, τη Λέσβο, την Καλαμάτα και, φυσικά, την
Αθήνα.
«Είναι υπέροχο το συναίσθημα του να ξέρεις ότι
επιστρέφεις στον τόπο σου, τον τόπο των γονιών
σου και, πλέον, με τα παιδιά σου να εξερευνάς
την πλούσια ιστορία και κουλτούρα της χώρας

σου και να την συστήνεις και σε εκείνα με την
ελπίδα να καταλάβουν καθώς μεγαλώνουν τι
σημαίνει πραγματικά να είναι κανείς Έλληνας»
λέει η κ. Τελή.
Έχοντας αμέτρητες φορές αποσπάσει το βραβείο της καλύτερης χώρας να επισκεφθεί κανείς
για διακοπές, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός
ότι για πολλούς μια επίσκεψη στην Ελλάδα είναι
όνειρο ζωής ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η πατρίδα του Σοφοκλή και του
Αριστοτέλη, όπου γεννήθηκε η Δημοκρατία,
και με τις αρχές της φιλοξενίας και του φιλότιμου
ακόμα εμποτισμένες στο DNA των περισσότερων Ελλήνων, είναι τελικά εθιστική.
Δεν ήταν δύσκολο για την Στεφανία, με καταγωγή
από την Κάλυμνο, να πείσει τον Αυστραλο-ιταλό
σύζυγό της, να επισκεφθούν την Ελλάδα.
«Φέτος είναι η τέταρτη χρονιά που καταφέραμε
να έρθουμε ως ζευγάρι, μιας και ο σύζυγός μου
έχει πλέον ερωτευτεί την Ελλάδα».
«Για μένα η Κάλυμνος δεν είναι απλώς ένας μαγικός τόπος στον οποίο γυρνώ ξανά και ξανά, αλλά
η πατρίδα των γονιών μου και δεν την αλλάζω
με τίποτα».
Ο τουρισμός εξακολουθεί και φέτος να παρουσιάζει κατακόρυφη άνοδο με ρεκόρ αφίξεων στα
μεγαλύτερα αεροδρόμια και λιμάνια της χώρας,
αλλά για την οικογένεια της Δήμητρας και του
Άρη, οι καλοκαιρινές διακοπές δεν ξεκινούν αν
πρώτα η οικογένεια δεν περάσει από την Αθήνα
για την καθιερωμένη φωτογραφία μπροστά
στην Ακρόπολη.
«Την πρώτη φορά που επισκεφθήκαμε την
Ακρόπολη ήταν το 2002 και είχαμε μαζί μας μόνο
την 15 μηνών κόρη μας ενώ ήμουν έγκυος στο
δεύτερο μου κοριτσάκι. Έκτοτε κάθε φορά που
επισκεπτόμαστε την Ελλάδα, σχεδόν κάθε χρόνο,
είναι πλέον παράδοσή μας να επισκεπτόμαστε
την Ακρόπολη, με τα τέσσερα παιδιά μας, για την
οικογενειακή μας φωτογραφία».
«Φέτος ήταν μια από τις καλύτερες χρονιές μας
στην πατρίδα. Γεμίσαμε τις… μπαταρίες μας, έχοντας την ευκαιρία να περάσουμε πολύτιμο χρόνο
με συγγενείς και φίλους και να δημιουργήσουμε
υπέροχες αναμνήσεις» λέει η οικογένεια, που
φέτος επισκέφθηκε τα Ιωάννινα, την Πάργα, την
Λευκάδα, την Λήμνο, το Ναύπλιο και την Κυλλήνη».
«Από τις κρυστάλλινες παραλίες, έως την φιλοξενία, το ελληνικό παραδοσιακό φαγητό και τις
μουσικές νότες που μας συντρόφευαν καθώς
περπατούσαμε το βράδυ στα σοκάκια και τα
καλντερίμια, όλα ήταν μαγικά και ονειρεμένα».
«Σαν την πατρίδα μας πουθενά», καταλήγει η
Δήμητρα.
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Ενημερωτικό δελτίο Σεπτεμβρίου 2019
Στο παρόν ενημερωτικό δελτίο Σεπτεμβρίου 2019 θα βρείτε
πληροφορίες χρήσιμες για τους Έλληνες που διαβιούν
στην περιφέρεια του Γενικού Προξενείου Τορόντο.
Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.
Προγραμματίζουμε να επισκεφθούμε το Winnipeg, Manitoba, μεταξύ 19 και 21
Σεπτεμβρίου, για να παράσχουμε προξενικές υπηρεσίες.
Το λήμμα για τη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου στην ιστοσελίδα μας έχει επικαιροποιηθεί.
Το τηλεφωνικό μας κέντρο λειτουργεί πλέον καθημερινά, από 9.00 έως 17.00. Για να
προγραμματίσετε ραντεβού, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.
Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Τορόντο διαθέτει προς δανεισμό από σχολεία
και ιδρύματα στο Οντάριο θεματικές μουσειοσκευές, οι οποίες περιέχουν ακριβή
αντίγραφα εκθεμάτων από Μουσεία της Ελλάδας και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ειδικά σχεδιασμένες για μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η ταινία "Δρυάδα" του Μίνωα Νικολακάκη θα παρουσιαστεί στο Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου του Τορόντο.
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Billions of Dollars for
Transit in Scarborough

A

ug 26, 2019 -Scarborough –
Agincourt: This morning Ministers
Laurie Scott, Caroline Mulroney,
and Kinga Surma visited MPP
Aris Babikian in Scarborough-Agincourt,
and made an announcement that
supports the Scarborough community and
increases transportation access for families
throughout Toronto and GTA.

The announcement committed $27.8 billion
to support the construction and expansion
of transit infrastructure in Scarborough and
Toronto. The funding is part of CanadaOntario infrastructure agreement that
allocated $180 billion in funding to public
transit projects throughout the GTA for the
next 10 years.
Today’s announcement committed funding
to SmartTrack Stations Program, which
includes the construction of six new

stations on the Stouffville, Lakeshore East,
and Kitchener GO rail corridors. This project
will leverage existing rail infrastructure
in Toronto and the Province’s GO Rail
Expansion program to increase local service
and expand transit options for commuters
travelling in and out of the City of Toronto.
Additionally, today’s announcement
committed money to improve the BloorYonge Station, the busiest subway station
in the Toronto Transit Commission (TTC)
network, w ith more than 200,000
passengers on an average weekday.
MPP Babikian said that “I been fighting
for increased funding to transit for the
residents of Scarborough-Agincourt since
my election in June 2018, and this money
will ensure that the people of Scarborough
will get a world class transit system”. MPP
Babikian continued further, by saying “I
hope to continue building on this work and
look forward to ensure our community is
connected by a world class transit system”.
This announcement commits funding to
more transit projects in ScarboroughAgincourt. Earlier this year the Government

of Ontario committed to building the
Sheppard East subway line that had been
ignored for more than a decade by the
previous government and former MPP of
Scarborough-Agincourt.
Media Contact:
Fadi Dawood
Office of Aris Babikian, MPP
416-326-7111
aris.babikian@pc.ola.org
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ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ

Τ

α ζητήματα της εκπαίδευτης των
Ελλήνων ομογενών που ζουν στο
εξωτερικό απασχόλησαν τη συνάντηση του υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιο για θέματα Απόδημου
Ελληνισμού Αντώνη Διαματάρη και της
υφυπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη.
Ο κ. Διαματάρης αναφέρθηκε στο ζήτημα
τ ων αποσ πάσ εων τ ων πε ρίπου 70 0
εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τα ομογενειακά σχολεία και τη σημασία της διαβούλευσης με τους εκπαιδευτικούς που
υπηρετούν στο εξωτερικό, καθώς και την
ανάγκη αξιολόγησής και επιμόρφωσής
τους πριν την ανάληψη των καθηκόντων
τους.
Επιπλέον, ο υφυπουργός Εξωτερικών
αναφέρθηκε στη σειρά των βιβλίων που
χρησιμοποιείται σήμερα από τα περισσότερα σχολεία, ενώ τόνισε το σημαντικό
ρόλο της ηλεκτρονικής διδασκαλίας και
του ψηφιακού σχολείου, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτεία οφείλει να είναι σε
θέση να προσφέρει on-line εκπαίδευση
στα επόμενα 1-2 χρόνια.
Από την πλευρά της η κ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε σ τα σ χέδια του Υπουργείου
Παιδείας για άνοιγμα νέων Γραφείων
Συντονισμού Εκπαίδευσης στις δυτικές

πολιτείες των ΗΠΑ αλλά και σε χώρες της
Λατινικής Αμερικής και υπογράμμισε την
πρόθεση του Υπουργείου να καλύψει τις
ανάγκες των ομογενειακών σχολείων σε
εκπαιδευτικό προσωπικό. Ανέφερε, επίσης, ότι σχεδιάζεται η έγκριση των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών για θέσεις
του εξωτερικού νωρίτερα, ώστε να υπάρχουν τα απαιτούμενα χρονικά περιθώρια
για επιμόρφωση.
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Πατέρα Δρόσσο, Πρεσβυτέρα Μαρία και αγαπημένε Θωμά η Κοινότητα
του Αγ. Παντελεήμονα σας κατεβόδωσε με την μεγαλειώδη παρουσία του

Λ

όγω της πραγματικά μεγαλιώδους προσέλευσης του κόσμου
για την αποχαιρετιστήρια βραδιά του π. Οδυσσέα Δρόσσου
και της οικογένειας του ήταν αδύνατον να
δημοσιεύσουμε όλες τις φωτογραφίες.
Πάμε, λοιπόν, σήμερα να δημοσιεύσουμε
και τις τελευταίες. Από ότι μάθαμε συγκινητική ήταν και η υποδοχή που του έγινε
στην νέα του ενορία στο Βανκούβερ. Καλή
τύχη π. Οδυσσέα!

Το τραπέζι με τους κ. Παναγιώτη Σαμαρίδη, Καψάλη Χριστίνα, κα Κιτσενόγλου Μαρία
και κα Χριστίνα Κέκκας

Η παρέα των Κολλιόπουλος, Σίσκος, Σωτηράκος, Στεργιόπουλος και Γιαννιτσόπουλος

Η παρέα της κα Ρίνας Νάστη

Το τραπέζι της παρέας των κυρίων Γιάννη Μητροθανάση και Γιώργο Βενέτη

Το τραπέζι Κακούτης

Η παρέα Μαυρομάτης και Κράγκαρης

Το τραπέζι της παρέας Υφαντή με την οικογένεια Ρέτσας

Το τραπέζι του κ. Καρανικολόπουλου

Το τραπέζι Καλυβήτη

Η οικογένεια Γκουγκούλιας
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ELECTION COMMITTEE
ANNOUNCEMENT
To members of the Hellenic Home
The Annual General Meeting was held on Sunday, June 23, 2019 at 2:00pm at 33
Winona Drive. This year the Elections for a new Board of Directors and Ladies
Auxiliary will be held on
Sunday, October 20, 2019 from 1:00pm to 5:00pm at 33 Winona Drive.
An Elections Committee was voted in at the Annual General Meeting of the
Members consisting of Ms. Betty Skoutakis (Chaiperson), Mr. Nicholas Varmazis
(Secretary), Mr. Chris Padelopoulos, Mr. Jean Papagiannis, and Ms. Vicki
Voukelatos.
The information below has been compiled as your guide on how to vote or to be
elected as:
(a) a Director of the Board of Directors of the Hellenic Home; or
(b) a Councillor of the Ladies Auxiliary Council of the Hellenic Home.
NOTE:
For purposes of brevity, the Hellenic Home for the Aged Inc. and the Hellenic
Care for Seniors (Toronto/Scarborough) Inc. will be referred as “Hellenic Home”
or “Home”. Whoever is elected to the Board of Directors of the Hellenic Home for
the Aged Inc. is automatically elected to the Board of Directors of the Hellenic
Care for Seniors (Toronto/Scarborough) Inc. and vice versa. In other words the
Hellenic Home for the Aged Inc. and the Hellenic Care for Seniors (Toronto/
Scarborough) Inc. have one and the same Board of Directors.
DATE OF THE ELECTIONS
The elections for Board of Directors of the Hellenic Home and the Council of
the Ladies Auxiliary will be held on Sunday, October 20, 2019 at the ESTIA of
the Hellenic Home, 33 Winona Drive. ONLY AT THIS LOCATION. PLEASE BRING
PHOTO ID.
The election polling booths will be open at 1:00 pm and will close at 5:00 pm.
ELIGIBILITY TO VOTE AT THE OCTOBER 20, 2019 ELECTIONS
For the Board of Directors
A member of the Hellenic Home may vote as long as he or she:
•
is a member in good standing and has paid their 2018 & 2019 membership
fees; and,
•
his/her name appears on the official Voters’ List.
Please note that former members who wish to run for a Board
position or to vote on Election Day can do so by paying their 2018
& 2019 membership fees and applying to correct the Voters’ List by
September 25, 2019
For the Council of the Ladies Auxiliary
A female member of the Hellenic Home may vote as long as she:
•
is a member in good standing and has paid their 2018 & 2019 membership
fees; and,
•
her name appears on the official Voters’ List.

by September 12, 2019.
The members of the Hellenic Home may inspect the Voters’ List to ensure that
their name is properly entered and also that all related information is correct.
If your name does not appear on the Voters’ List, or it is not entered correctly, in
order to correct the error please notify Denise Handjis at the Hellenic Home for
the Aged Inc. in writing before September 25, 2019.
A final Voters List will be available and posted at both facilities at the front
reception at: the Hellenic Home for the Aged Inc, 33 Winona Drive, Toronto & the
Hellenic Home for the Aged Inc., 2411 Lawrence Avenue East, Scarborough by
October 11, 2019.
Expired Membership
If your membership has expired and you wish to vote, you have the opportunity
to do so by renewing your membership by September 25, 2019 at 5:00 pm. If
your membership is not renewed on or before the September 25, 2019 deadline,
members will not be eligible to vote.
ELIGIBILITY TO BE A CANDIDATE (FOR ELECTION)
Board of Directors
All members that are nominated for election to the Board must be:
•
members in good standing; and have paid their membership dues for 2018
and 2019.
•
new members that have been members in good standing for a minimum of 6
months prior to the date of the election (April 20, 2019)
•
submit a completed Nomination Form for Election to the Board of Directors
(provided by Denise Handjis) by September 20, 2019 at 5:00pm; and,
•
be nominated by 2 members in good standing.
Council of the Ladies Auxiliary
All members that are nominated for election to the Ladies Auxiliary must be:
•
members in good standing; and have paid their membership dues for 2018
and 2019.
•
new members that have been members in good standing for a minimum of 6
months prior to the date of the election (April 20, 2019).
•
submit a completed Nomination Form for Election to the Ladies Auxiliary
(provided by Denise Handjis) by September 20, 2019 at 5:00pm; and,
•
be nominated by 2 members in good standing.
Candidates Meeting
The All Candidates meeting has been scheduled for Friday, October 4, 2019 at 6pm
at the Hellenic Home 33 Winona Drive in the ESTIA.
If you have any questions related to the elections, please call Denise Handjis,
Executive Assistant at the Hellenic Home for the Aged at 416-654-7718 ext. 2222.
			

WHAT YOU NEED TO DO IF YOUR NAME DOES NOT APPEAR
IN THE VOTERS LIST
Error or Omission
The Preliminary Voters List will be available and posted at both facilities at the
front reception at: the Hellenic Home for the Aged Inc, 33 Winona Drive, Toronto
& the Hellenic Home for the Aged Inc., 2411 Lawrence Avenue East, Scarborough

Ms. Betty Skoutakis				
Mr. Nicholas Varmazis
Chairperson of the Election Committee		
Secretary of the Election
								
Committee
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
Προς τα μέλη του Ελληνικού Σπιτιού
Η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών έγινε την Κυριακή 23 Ιουνίου, 2019 στις 2:00
μμ. στο 33 Winona Drive.
Η εκλογές για το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο και Γυναικείο Τμήμα θα γίνουν την
Κυριακή 20 Οκτωβρίου, 2019 από τις 1:00 μ.μ. μέχρι τις 5:00 μ.μ. στο 33 Winona Drive.
Στην Γενική Συνέλευση εκλέχτηκε η Επιτροπή Εκλογών. Τα μέλη της Επιτροπής είναι
η κα. Μπέτη Σκουτάκη (Προεδρεὐων), o κ. Νικόλαος Βαρμάζης (Γραμματέας), κα. Βασιλική Βουκελάτος, κ. Χρήστος Παντελόπουλος, και ο κ. Ιωάννης Παπαγιάννης.
Οι κάτωθι πληροφορίες αποτελούν οδηγό για την άσκηση του δικαιώματός σας να
εκλέγετε και να εκλεγείτε.
α) Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Σπιτιού
β) Σύμβουλος του Γυναικείου Τμήματος του Ελληνικού Σπιτιού
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για συντομία στο κείμενο που ακολουθεί το Hellenic Home for the Aged Inc. και το
Hellenic Care for Seniors, Toronto & Scarborough Inc. θα αναφέρονται ως «Ελληνικό Σπίτι» ή «Σπίτι». Όποιος εκλέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Hellenic Home
for the Aged Inc. είναι αυτομάτως εκλεγμένο μέλος και του Διοικητικού Συμβουλίου
του Hellenic Care for Seniors, Toronto & Scarborough Inc. και το αντίθετο. Με δυο
λόγια το Hellenic Home for the Aged Inc. και το Hellenic Care for Seniors, Toronto &
Scarborough Inc. έχουν το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο.
ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ
Οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Σπιτιού και
του Γυναικείου Τμήματος θα γίνουν την Κυριακή 20 Οκτωβρίου, 2019, στην ΕΣΤΙΑ του
Ελληνικού Σπιτιού, 33 Winona Drive, Toronto, Ontario και μόνο σε αυτή την διέυθυνση. Παρακαλείστε να έχετε μαζί σας ταυτότητα με φωτογραφία.
Τα εκλογικά Τμήματα θα είναι ανοικτά από την 1:00μ.μ. μέχρι τις 5:00μ.μ.
ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Κάθε μέλος του Ελληνικού Σπιτιού μπορεί να ψηφίσει, εφ’ όσον:
α) Είναι τακτικό μέλος του Ελληνικού Σπιτιού και είναι ταμειακά τακτοποιημένος
γιά το 2018 και 2019.
β) Το όνομα του είναι γραμμένο στην κατάσταση των ψηφοφόρων
Τα παλαιά μέλη που θέλουν να ψηφίσουν ή να είναι υποψήφιοι, πρέπει
να πληρώσουν τις συνδρομές τους μόνο για το 2018 και 2019 πριν τις 25
Σεπτεμβρίου 2019.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυναικείου Τμήματος
Κάθε γυναίκα μέλος του Ελληνικού Σπιτιού μπορεί να ψηφίσει , εφ’ όσον:
α) Είναι τακτικό μέλος του Ελληνικού Σπιτιού και είναι ταμειακά τακτοποιημένoς
για το 2018 και 2019.
β) Το όνομά της είναι γραμμένο στην κατάσταση των ψηφοφόρων
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΑΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
Λάθος ή Παράληψη
Ο προκαταρκτικός κατάλογος των ψηφοφόρων θα είναι στη διάθεση σας από τις 12
Σεπτεμβρίου 2019 στα Γραφεία του Οργανισμού στο: Hellenic Home for the Aged Inc.
33 Winona Drive, Toronto, OΝ και στο Hellenic Home for the Aged Inc. 2411 Lawrence
Ave. East, Scarborough, OΝ.

Τα μέλη του Ελληνικού Σπιτιού θα πρέπει να εξετάσουν τον κατάλογο των ψηφοφόρων για να βεβαιωθούν ότι το όνομά τους είναι γραμμένο σωστά και οι σχετικές πληροφορίες είναι σωστές. Εάν το όνομά σας λείπει από τον κατάλογο των ψηφοφόρων, ή
δεν είναι σωστά γραμμένο, για να διορθωθεί το λάθος θα πρέπει να συμπληρώσετε το
ειδικό έντυπο και να το παραδώσετε στην Διονυσία Χατζή στο Ελληνικό Σπίτι στο 33
Winona Drive, Toronto, πριν τις 25 Σεπτεμβρίου 2019.
Ο τελικός κατάλογος των ψηφοφόρων θα είναι στη διάθεσή σας από τις 11 Οκτωβρίου
2019 στα Γραφεία του Οργανισμού στο: Hellenic Home for the Aged Inc. 33 Winona
Drive, Toronto, OΝ και στο Hellenic Home for the Aged Inc. 2411 Lawrence Ave. East,
Scarborough, OΝ.
Μη Ταμειακώς Τακτοποιημένα Μέλη
Ένα μέλος που δεν πλήρωσε την τρέχουσα και την προηγούμενη ετήσια συνδρομή του
θα δικαιούται την πρόσθεση του ονόματός του στην κατάσταση των ψηφοφόρων για
τις επικείμενες εκλογές, αφού κάνει αίτηση και πληρώσει τις οφειλόμενες συνδρομές
του 2018 και 2019 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 5:00 μ.μ.
Εάν το μέλος δεν εχει οικονομικά τακτοποιηθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 5:00
μ.μ. δεν θα έχει το δικαίωμα να ψηφίσει.
ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
Διοικητικό Συμβούλιο
Κάθε μέλος του Ελληνικού Σπιτιού μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα στις εκλογές
για το αξίωμα του Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Σπιτιού εφ’
όσον:
α) Είναι τακτικό μέλος του Ελληνικού Σπιτιού και είναι ταμειακά τακτοποιημένος
γιά το 2018 και 2019.
β) Εάν είναι καινούργιο μέλος, να είναι ταμειακά τακτοποιημένος έξη μήνες πριν τις
εκλογές (20 Απριλίου 2019).
γ) Να υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας στον Προεδρεύοντα της Επιτροπής Εκλογών πριν ή μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2019 ώρα 5:00 μ.μ. (Προμηθευτείτε την αίτησή σας
από την Διονυσία Χατζή)
δ) Έχει προταθεί από δύο (2) ταμειακά τακτοποιημένα μέλη.
Συμβούλιο Γυναικείου Τμήματος
Κάθε γυναίκα μέλος του Ελληνικού Σπιτιού μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα στις
εκλογές για το αξίωμα της Συμβούλου του Γυναικείου Τμήματος, εφ’ όσον:
α) Είναι τακτικό μέλος του Ελληνικού Σπιτιού και είναι ταμειακά τακτοποιημένη για
το 2018 και 2019.
β) Εάν είναι καινούργιο μέλος, να είναι ταμειακά τακτοποιημένη έξη μήνες πριν τις
εκλογές (20 Απριλίου 2019).
γ) Να υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας στον Προεδρεύοντα της Επιτροπής Εκλογών πριν ή μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2019 ώρα 5:00 μ.μ. (Προμηθευτείτε την αίτησή σας
από την Διονυσία Χατζή)
δ) Έχει προταθεί από δύο (2) ταμειακά τακτοποιημένα μέλη.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή σας απασχολεί κάτι σχετικό με τις εκλογές, τηλεφωνείστε στην
Διονυσία Χατζή στον αριθμό: 416- 654-7718 ext. 2222.
Ενημερωτική Συνάντηση
Η συνάντηση μελών και υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου 2019 ώρα
6:00 μ.μ. στην Εστία στο 33 Winona Drive, Toronto.
			
Μπέτη Σκουτάκη					
Προεδρεύων (Chairperson)			
Επιτροπής Εκλογών				

Νικόλαος Βαρμάζης
Γραμματέας (Secretary)
Επιτροπής Εκλογών
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

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...

Χορευτές από το Καβακλί Βόρειας Θράκης, τώρα στα Γιαννιτσά

Βλάχοι Κεστρινιώτες από την περιοχή Κολώνια της Βορείου
Ηπείρου, στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας 1930
Ο κλήδονας στον Πόντο

Πρόσφυγες από τη Σμύρνη στα Ιωάννινα

Γερόντισα ξαποσταίνει πριν θυμιατίσει τους τάφους των
ανθρώπων της που αναπαύονται στο κοιμητήρι της Ολύμπου,
στην Κάρπαθο

Ιωάννινα, γυναίκες με παραδοσιακές ενδυμασίες, 1932
Νεαρός βοσκός στο Μέτσοβο

Αναχώρηση καραβιού με σφουγγαράδες.
Φωτογραφία του 1950

Η Οία της Σαντορίνης

Μία άλλη οπτική γωνία από τις Καρυάτιδες στην Ακρόπολη
αναδεικνύοντας την λεπτομέρεια στην κατασκευή τους
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Η μετανάστευση το '60 και τώρα

Ομοιότητες και διαφορές στα προφίλ των Ελλήνων μεταναστών

ΠΗΓΗ: IEFIMERIDA.GR

Αμερικής ξεπερνούν (σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις και
άτυπες καταγραφές) τα 120.000 άτομα.

Το προφίλ του σύγχρονου Ελληνα μετανάστη

Ανδρας (σε ποσοστό 60-70%), ηλικίας 30 - 40 ετών (συχνά
πολύ μεγαλύτερος), απόφοιτος (σε ποσοστό μεγαλύτερο
του 60%) ελληνικών η ξένων πανεπιστημίων, κάτοχος μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων, γόνος μεσοαστικής ή
μεγαλοαστικής οικογένειας.

γούδια «της ξενιτιάς», οι μετανάστες δεν φτάνουν στο
...«σταθμό του Μονάχου», αλλά στο αεροδρόμιο του
Χίθροου ή της Φρανκφούρτης, ο «άλλος» δεν είναι πια ο
«ξένος» και αλλόγλωσσος - «φρόντισε» το διαδίκτυο αλλά
και τα ταξίδια των νέων από νεαρή ηλικία στο εξωτερικό και η επικοινωνία με την ελληνική οικογένεια που παραμένει «πίσω» γίνεται με το skype ή έστω το τηλέφωνο, που δεν
στοιχίζει πλέον 55 δολάρια ανά τρίλεπτο, όπως στη δεκαετία του '50 στην Αμερική...

Η

οικονομική κρίση έχει εξαναγκάσει τα τέσσερα τελευταία χρόνια χιλιάδες Ελλήνων, κυρίως επιστημόνων να εγκαταλείψουν τη χώρα αναζητώντας
μια καλύτερη τύχη στο εξωτερικό. Πολλοί έχουν
σπεύσει να παρομοιάσουν αυτό το «κύμα φυγής» με τα μεταναστευτικό ρεύμα της δεκαετίας του '60. Ποιο λοιπόν είναι το προφίλ του προ 50ετίας Ελληνα Μετανάστη και ποιο
του σημερινού;
Στη δωδεκαετία 1961-1973 μετανάστευσαν στη Γερμανία
(μόνο από την ενδοχώρα της Βόρειας Ελλάδας) περί τα δύο
εκατομμύρια Ελληνες.

Η χώρα υποδοχής δεν είναι πλέον η όποια κεντροευρωπαϊκή υπό βιομηχανική υπερ-ανάπτυξη, αλλά η χώρα των
σπουδών και κυρίως οι αγγλόφωνες χώρες (ΗΠΑ, Βρετανία
και κεντρική Ευρώπη). Οι αγρότες - ανειδίκευτοι εργάτες
είναι τώρα μηχανικοί, τεχνικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών,
γιατροί...

Το προφίλ του προ 50ετίας Ελληνα μετανάστη

Ανδρας (στη συνέχεια ακολουθούσε η γυναίκα - αδελφή,
σύζυγος, κόρη κλπ.), ηλικίας 20 - 40 ετών, απόφοιτος δημοτικού σχολείου, αγρότης ή απλώς ανειδίκευτος εργάτης και
... κυρίως υγιής (ώστε ο εργοδότης και η χώρα υποδοχής
να μην «χρεωθεί» τα όποια έξοδα περίθαλψης και νοσηλείας του).
Οι γερμανικές επιτροπές μετανάστευσης εγκαταστάθηκαν
σε μεγάλες ελληνικές πόλεις και σε συνεργασία με ειδικούς
γιατρούς επέλεγαν το νέο εργατικό δυναμικό για τη στελέχωση των βιομηχανιών και την επανασύσταση της εθνικής
οικονομίας της Γερμανίας - λίγα χρόνια μετά την πολιτική και
οικονομική της κατάρρευση.
Μόνο τη διετία 2009 - 2011, οι Ελληνες που μετανάστευσαν
σε χώρες κυρίως της δυτικής και βόρειας Ευρώπης και της

Τα αίτια της σύγχρονης φυγής

Οι γερμανικές επιτροπές μετανάστευσης δεν υπάρχουν πια.
Τη θέση τους πήραν τα ηλεκτρονικά ευρωπαϊκά πόρταλ για
την εύρεση εργασίας επιστημόνων από τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου στις αναπτυγμένες χώρες εισδοχής.

Οι διαφορές ανάμεσα στο τότε και το σήμερα

Οι συνθήκες δεν είναι ίδιες. Σήμερα δεν γράφονται τρα-

Οπως ανέφερε ο καθηγητής Λόης Λαμπριανίδης, στην ημερίδα «Η μετανάστευση τότε ... η μετανάστευση τώρα» που
διοργάνωσε η κοσμητεία της Φιλοσοφικής του ΑΠΘ κύριο
αίτιο της σύγχρονης «φυγής» των Ελλήνων επιστημόνων
είναι η «πλασματική», όπως είπε, «υπερπροσφορά πτυχιούχων στην Ελλάδα» (κατέθεσε στοιχεία, σύμφωνα με τα
οποία δεν είναι - ποσοστιαία - μεγαλύτερη από άλλες χώρες
της Ευρώπης), τη χαμηλή ζήτηση στην Ελλάδα πτυχιούχων,
τη μείωση των μισθών, την αμφίσημη στάση της ελληνικής
κοινωνίας απέναντι στη γνώση και τελικά το «λανθασμένο
αναπτυξιακό μοντέλο» που ακολουθεί η χώρα.
«Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό είναι το βασικότερο στοιχείο της ανάπτυξης» κατέληξε ο καθηγητής, στην
εισήγησή του με τίτλο, «Η αλληλοτροφοδοτούμενη σχέση
μεταξύ της διεθνούς μετανάστευσης πτυχιούχων και της
οικονομικής κρίσης: Η περίπτωση της Ελλάδας», καταγράφοντας ως μοναδικά θετικά στοιχεία της σύγχρονης επιστημονικής μετανάστευσης των Ελλήνων τη μεταφορά τεχνογνωσίας, που θα αποκτηθεί στη χώρα της μετανάστευσης,
στη χώρα προέλευσης είτε ο μετανάστης επιστρέψει είτε
απλώς επεκτείνει τις επιστημονικές επιχειρηματικές δραστηριότητές του στην πατρίδα του.
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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

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΥΡΙΑ
ΠΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
4 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΤΗΛ. ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ κα ΝΤΙΝΑ

647-928-1710
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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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ

ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

FULL OR PART TIME
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ & ΜΙΣΘΟΣ

416.220.0166
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Επιστολική ψήφος στους Έλληνες του εξωτερικού
Τα βασικά σημεία της κυβερνητικής πρότασης

Σ

τις προτεραιότητες της κυβέρνησης βρίσκεται η χορήγηση δικαιώματος ψήφου στους Έλληνες του
εξωτερικού, για την οποία είχε
δεσμευθεί και προεκλογικά η Ν.Δ..
Η σ υγκεκριμέ ν η πρωτο βουλία δε ν
αφορά μόνο στους ομογενείς που έχουν
φύγει από την Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, αλλά και περίπου 500.000 πολίτες
που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τη
χώρα τα χρόνια της κρίσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής της Καθημερινής, τα δύο «κλειδιά» της κυβερνητικής πρότασης που
διαμορφώνει ο υπουργός Εσωτερικών
Τάκης Θεοδωρικάκος θα είναι η δυνατότητα της λεγόμενης επιστολικής ψήφου
και η «ισότητα» της ψήφου των αποδήμων με εκείνη των Ελλήνων του εσωτερικού. Υπενθυμίζεται πως η πρόταση στην
οποία είχε προσανατολιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ
προέβλεπε πως οι Έλληνες του εξωτερικού θα ψήφιζαν μόνο για ορισμένους
βουλευτές «αποδήμων», ενώ η κατανομή της συντριπτικής πλειονότητας των
εδρών θα προέκυπτε από την κομματική
επιλογή στην κάλπη των Ελλήνων «εσωτερικού».
Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η πρόταση
για ισότητα της ψήφου οδηγεί στη δυνα-

τότητα των Ελλήνων του εξωτερικού που
έχουν την ιθαγένεια και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους να
ψηφίζουν κανονικά και η ψήφος τους να
προσμετρείται στο συνολικό εκλογικό
αποτέλεσμα.
Αντίθετα, επί τους παρόντος, παραμένει ανοικτό το εάν οι εκτός Ελλάδας θα
ψηφίζουν στην εκλογική περιφέρεια που
είναι εγγεγραμμένοι ή εάν η Ανώτατη
Εφορευτική Επιτροπή θα προσθέτει στο

τέλος των πινάκων των πρωτοδικείων
που προβλέπονται από τη νομοθεσία για
την εκλογή βουλευτών από τους ψηφοφόρους εντός Ελλάδας και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του εξωτερικού,
έτσι ώστε αυτά να ενσωματωθούν, τελικώς, στον γενικό οριστικό πίνακα αποτελεσμάτων των εκλογών.
Το δεύτερο σενάριο, της ψήφου σ την
επικράτεια, είναι και το επικρατέστερο,
καθώς δεν θα επηρεάζεται η εκλογή των

ΠΗΓΗ: THESTIVAL.GR

βουλευτών στις εκλογικές περιφέρειες
από ψηφοφόρους που δεν έχουν γνώση
των τοπικών προβλημάτων ούτε τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε καθημερινή
βάση τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα.
Ένα δεύτερο ζήτημα είναι η δυνατότητα
αξιοποίησης της επισ τολικής ψήφου.
Η πρόταση νόμου που είχε καταθέσει
προεκλογικά η Ν.Δ., καλώντας την τότε
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να την υπερψηφίσει,
προέβλεπε οι Έλληνες του εξωτερικού να
ψηφίζουν στις κατά τόπους πρεσβείες και
προξενεία. Όμως, είναι σαφές πως δι’
αυτού του τρόπου αποκλείονται πολλοί
εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους από τη δυνατότητα να ασκήσουν
το εκλογικό τους δικαίωμα.
Αναζητούνται, λοιπόν, τρόποι αξιοποίησης της επιστολικής ψήφου, έτσι όμως
που θα διασφαλίζεται η εγκυρότητα της
διαδικασίας και δεν θα δημιουργείται
έδαφος για καταγγελίες περί νοθείας που
δεν ανακύπτουν όταν υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία του ψηφοφόρου. Όπως
αναφέρει χαρακτηριστικά κυβερνητικό
στέλεχος στην Καθημερινή, «η επιστολική ψήφος είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης και, όπως την εφαρμόζουν άλλες
χώρες, μπορούμε να την εφαρμόσουμε
και εμείς».
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Αυξήθηκαν οι πωλήσεις των σπιτιών Πλέον μπορείτε να έχετε την ασφάλεια
του αυτοκινήτου σας κι ηλεκτρονικά
στο Τορόντο

Ο

Ο

μήνας Αύγουστος σημείωσε αύξηση όσον αφορά τις πωλήσεις
σπιτιών στο Τορόντο κατά 13,4%
σε σχέση με πέρυσι. Το Real
Estate Board ανακοίνωσε πως σημειώθηκαν 7.711 πωλήσεις στο σπίτι μέσω του συστήματος MLS τον Αύγουστο, ενώ τον Αύ-

γουστο του 2018 σημειώθηκαν 6.797. Σε
σχέση με τους προηγούμενους μήνες του
2019 οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,8%.
Τέλος, η ανακοίνωση αναφέρει πως κατά μέσο όρο τα σπίτια πωλούνται σε τιμή
$792.611 δολάρια τον Αύγουστο, ποσό αυξημένο κατά 3,6% σε σχέση με πέρυσι.

$5εκ. δολάρια ζητά από την UBER
γυναίκα που δέχθηκε σεξουαλική
επίθεση από τον οδηγό

Η

21χρονη γυναίκα υποστηρίξε ότι κάλεσε έναν οδηγό
της υπηρεσίας Uber στην
οδό Caledonia και κοντά στο
Lawrence Avenue γύρω στις 3 π.μ. Ένα
όχημα την πλησίασε υποστηρίζοντας
πως ήταν οδηγός που είχε καλέσει,
αλλά όπως αποδείχτηκε δεν ήταν αυτό.
Ο δράστης εργαζόταν για την Uber
και είχε ένα σήμα Uber στο παρμπρίζ
του αυτοκινήτου του. Η γυναίκα είπε
στην αστυνομία ότι ο άντρας τη οδήγησε στη συνέχεια σε μια απομονωμένη περιοχή και της επιτέθηκε σεξουαλικά. Επίσης φέρεται ότι έκλεψε το
κινητό της πριν την εξαναγκάσει να βγει
από το όχημα. Ο Σουχάιλ Σιδντζί, 33
ετών, κατηγορείτε για την σεξουαλική
επίθεση και ληστεία/απαγωγή. Ο Daryl
Singer από τη Diamond και Diamond
αντιπροσωπεύει τη 21χρονη και υποστηρίζει ότι αν και το όχημα δεν ήταν
εκείνο που κάλεσε η πελάτης του, η
Uber φέρει κι αυτή ευθύνη. Η υπόθεση
εκκρεμεί.

ι οδηγοί του Οντάριο μπορούν τώρα να φέρουν ηλεκτρονικές αποδείξεις για την ασφάλειά τους
στα smartphones τους ή σε
άλλες συσκευές. Ο υπουργός Οικονομικών Ρομπ Φίλιπς αναφέρει ότι το ροζ χαρτί
ασφάλισης χαρτιού δεν έχει
ακόμη σταματήσει να κυκλοφορεί, αλλά η δυνατότητα εμφάνισης των πληροφοριών
αυτών σε ένα τηλέφωνο μπορεί να εξοικονομήσει τους οδηγούς από το ψάξιμο. Θα
δοθεί ένας χρόνος για τους
οδηγούς για να ενταχθούν
σταδιακά στο νέο σύστημα,
όπου οι ασφαλιστές θα πρέπει να εκδώσουν μια χάρτινη κάρτα εκτός από την ηλεκτρονική επιλογή εάν τους
ζητηθεί.

Το Οντάριο προτείνει την δημιουργία
γαλλόφωνου πανεπιστημίου στην
επαρχία

Τ

ο Οντάριο αναφέρει ότι μπορεί να καλύψει τα μισά από τα έξοδα για το κτίσιμο του
πρώτου γαλλόφωνου πανεπιστημίου. Η κυβέρνηση καλεί την Όταβα να συνεισφέρει στο άλλο μισό των $126 εκατομμυρίων που απαιτείται για να ολοκληρωθεί το
έργο, το οποίο θα ολοκληρωθεί σε οκτώ χρόνια εάν εγκριθεί. Το αρχικό κόστος για
το έργο εκτιμήθηκε στα $83 εκατομμύρια δολάρια όταν τα σχέδια ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά από την προηγούμενη κυβέρνηση των Φιλελευθέρων το 2017. Η επαρχία και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχουν συζητήσει για εβδομάδες για να εξασφαλίσουν μια πιθανή
συμφωνία χρηματοδότησης για την κατασκευή του πανεπιστημίου. Το σχέδιο φαίνεται να
επανέρχεται για την κυβέρνηση του Οντάριο, που τον περασμένο Νοέμβριο το είχε αποκλείσει από τα πλάνα του με σκοπό να εξοικονομήσει χρήματα. Η απόφαση αυτή είχε δημιουργήσει αντιδράσεις ιδιαίτερα για τους γαλλόφωνους πολίτες του Οντάριο
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Η 21χρονη ηθοποιός
Μπέλα Θορν
απασχόλησε πριν
λίγες μέρες τα
media όταν ανέβασε
στον προσωπικό
της λογαριασμό
στο Twitter γυμνές
φωτογραφίες της,
σαν αντίδραση σε
εκβιασμούς που
δεχόταν από χάκερς.
Η ηθοποιός, που
ξεκίνησε την
καριέρα της ως
έφηβη σταρ του
Disney channel,
προκαλεί ξανά
σε πρόσφατη
συνέντευξή της
μιλώντας για τη
σεξουαλικότητά της.
Το 2016 είχε
αποκαλύψει ότι είναι
bisexual και πλέον
αυτοαποκαλείται
πανσέξουαλ, ενώ
σπεύδει να εξηγήσει
τι εννοεί. «Eίμαι
πανσεξουαλική, κι
αυτό είναι κάτι που
δεν γνώριζα», είπε
χαρακτηριστικά,
εξηγώντας ότι ο όρος
σημαίνει ότι «σου
αρέσει αυτό που σου
αρέσει».

Μπέλα Θορν :
δηλώνει πανσέξουαλ
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Η Θεσσαλονικιά με το «θανατηφόρο»
κορμί που έχει βαλθεί να τρελάνει τον
ανδρικό πληθυσμό

Ε

ίναι ψηλή, εν τυπωσ ιακή, πληθω ρική με έ να εξίσου ε ν τυπωσ ιακό
πρόσωπο.
Είναι η Θεσσαλονικιά Ευγενία Δημητ ριάδου, ένα από τα ωραιότερα και σέξι
κορίτσια της ελληνικής μόδας. Αν και τον
τελευταίο καιρό ζει μόνιμα στη Νέα Υόρκη.

Η όμορφη μελαχρινή, όπως έχει δηλώσει
σε παλαιότερη συνέντευξή της, δε σηκώνει
μύγα στο σπαθί, ενώ μικρότερη ήταν αρκετά
τσαμπουκαλού. Λόγω του ύψους της έπαιζε
μπάσκετ, ενώ όσοι τη βλέπουν από κοντά,
έχουν να λένε πόσο όμορφο είναι το πρόσωπό της.
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Στέφανος Μιχαήλ: Η
δήλωση για τα social media

O

ηθοποιός μέσα από πρόσφατη συνέν τ ε υξ ή τ ο υ
σχολιάζοντας τι είναι αυτό που τον ενοχλεί στη
σημερινή εποχή, ξέσπασε κάνοντας αναφορά
στα social media. Τι είναι
αυτό που σε ενοχλεί στη
σημερινή εποχή; «Έχουν
παλαβώσει όλοι με την
τεχνολογία και με τα κινητά. Όλοι είναι με ένα κινητό στο χέρι, λες και όλη
τους η ζωή είναι μέσα σ’
αυτή την οθόνη. Ο ένας
θέλει να φάει τον άλλον.
Κάποτε υπήρχε η ευγενής
άμιλλα. Τώρα πια υπάρχει κακός και σκληρός ανταγωνισμός μεταξύ των
ανθρώπων. Δες γύρω
μας τι γίνεται, τσακώνονται για το ποιος θα πάρει τα πιο πολλά likes στο
Instagram, για το ποια θα
γδυθεί στις φωτογραφίες
περισσότερο, ώστε να αποκτήσει ακόμα πιο πολλούς followers και να της
δώσουν σημασία.»

Σίσσυ Χρηστίδου: Οι
φωτογραφίες της με μαγιό
έχουν «ρίξει» το Instagram

Η

Η σέξι φώτο
της Αλεξάνδρας
Παναγιώταρου

Κωνσταντίνος
Αργυρός: με ποια
ήταν ζευγάρι

Τυχεράκια Μποτία!
Καθηλωτικά σέξι η
Ελένη Φουρέιρα

Η Α λεξάνδρα Παναγιώταρου είναι ένα από τα πιο sexy
κορίτσια που κυκλοφορούν
στο ελληνικό Instagram και οι
followers παθαίνουν «εγκεφαλικά» με τις κολάσιμες πόζες
της.
Φορώντας ένα μαύρο μαγιό
που αναδεικνύει τις εντυπωσιακές καμπύλες της, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου τρέλανε
τον κόσμο της και οι άνδρες
πέφτουν ξεροί σ το πέρασμα της αλλά και στη θέα των
φωτογραφιών της.

Κι όμως ο Κωνσ ταν τίνος
Αργυρός διατηρούσε σχέση
με μια κοπέλα η οποία φέτος
αναμένεται να κλέψει τις εντυπώσεις με την παρουσία της
στην ελληνική τηλεόραση. Οι
δυο τους είχαν σχέση πριν από
κάποια χρόνια την οποία μάλιστα προσπαθούσαν να κρατήσουν μακριά α
Ο λόγος για την Βάλια Χατζηθεοδώρου. Αρχικά άρχισαν να
κάνουν παρέα, µέχρι που στην
πορεία ο τρόπος που έβλεπε ο
ένας τον άλλο άλλαξε.

Η απόλυτη Ελληνίδα σταρ της
περασμένης και της φετινής
χρονιάς, η Ελένη Φουρέιρα,
κολάζει το Instagram με την
πόζα που έχει στη φωτογραφία.
Ντίβα. Σταρ. Απολαυστική.
Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα
και το αποτυπώνει σε κάθε
της εμφάνιση και σε κάθε της
ανάρτηση. Απλώς επιλέγει να
το κάνει με φειδώ.

Σίσσυ Χρηστίδου απολαμβάνει το καλοκαίρι της παρέα με φίλους και τους
γιους της.
Η παρουσιάστρια έχει
χιλιάδες followers που
την σ τηρίζουν με τα
likes τους. Κάθε post
της Σίσσυς Χρηστίδου
συγκεντρώνει χιλιάδες
likes, ειδικά εκείνα που
φοράει μαγιό.
Η παρουσιάστρια έχει
πολλά μαγιό και κάθε
μέρα κάνει το μπάνιο της
και με διαφορετικό. Για
να μην βαριέται η ίδια,
αλλά ούτε και όσοι την
ακολουθούν. Οι φωτογραφίες της Σίσσυς Χρηστίδου πάνω απ’ όλα
έχουν στυλ και άποψη.
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Κολάζει κόσμο η 49χρονη H Αυστραλιανή που κόβει την
ανάσα με το κορμί της
Τζένιφερ Λόπεζ

Τ

ρέλανε τους πάντες!
Κοιτάζοντας σαγηνευτικά τον φακό και
φορώντας ένα τοπ
και ένα γυμναστικό κολάν
η Τζένιφερ Λόπεζ αποδεικνύει ότι είναι στην καλύτερη φόρμα της και σε πολύ
ανεβασμένη διάθεση.
Βέβαια, το βλέμμα πέφτει
στους καλογυμνασμένους
κοιλιακούς της και η Λατίνα
σουπερστάρ εξιτάρει τους
θαυμαστές της με το γραμμωμένο κορμί της προκαλώντας
πολλές ταχυπαλμίες…

Συγκλονίζει ο Bieber: Τα σκληρά
ναρκωτικά κι η κακοποίηση

Ο

Justin Bieber είναι αδιαμφισβήτητα ένας από
τους πιο ταλαντούχους καλλιτέχνες της
γενιάς του. Πλέον, είναι
παντρεμένος με την Hailey
Baldwin και φαίνεται ότι ένιωσε την ανάγκη να γράψει για τη ζωή του και να
παραδεχτεί πολλά από αυτά που του έχουν προσάψει
τα τελευταία χρόνια. «Έχετε
προσέξει τα στατιστικά των
παιδιών – σταρ και την έκβαση της ζωής τους; Υπάρχει τρελή πίεση και αρμοδιότητες που πέφτουν πάνω
σε ένα παιδί, του οποίου το
μυαλό, τα συναισθήματα
κι οι μετωπιαίοι λοβοί του
δεν είναι ακόμα αναπτυγμένοι. Από 13 χρονών αγοράκι από μικρή πόλη στο
να με επαινούν αριστερά
και δεξιά στον κόσμο, με εκατομμύρια να λένε πόσο
με αγαπούσαν και πόσο απίστευτος είμαι. Δεν ξέρω
για εσάς, αλλά η σεμνότητα
έρχεται με την ηλικία. Ξεκίνησα να κάνω πολύ βαριά
ναρκωτικά στα 19 μου και
κακοποιούσα όλες τις σχέσεις.

Π

οζάρει με δικές της δημιο υ ργ ίε ς κα ι κό ν β ε ι τ ην
α ν ά σ α. Ο λ ό γ ο ς γ ια τ η
Τζέιμ Άλλεν, η οποία είναι
σχεδιάσ τρια και προωθεί τα μαγιό
τ ης η ίδια αναρτών τας φωτογρα-

φίες σ το Instagram.
Έ χε ι το κορμί άλ λωσ τ ε γ ια να το
υπο σ τ ηρίξ ε ι τ ο 29 χ ρονο μα νά ρι
από την Αυσ τραλία. Απολαύσ τε τη
μέσα σ τα καυτά της μικροσκοπικά
μπικίνι.

Πασίγνωστη τραγουδίστρια με καυτό
μπικίνι

Είναι γνωστή για τις
προκ λητικέ ς εμφανίσεις και στις διακοπές της δεν θα έκανε
την εξαίρεση. Εμφανίστηκε στο κατάστρωμα
πολυτελούς γιοτ με ένα
μικροσκοπικό μαγιό
που με δυσκολία έκρυβε
τα επίμαχα σημεία και
άφηνε ε λάχισ τα σ τη
φαντασία.
Οι φωτογραφίες έκαναν
τον γύρο του Διαδικτύου
και η Ρίτα Όρα προκάλεσε
ταχυπαλμίες στους θαυμαστές της.
Η popstar βρίσκεται στην
Ίμπιζα όπου απολαμβάνει
τον ήλιο, τις βουτιές και τις
βόλτες της.
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Πάρος: Χωριά - έκπληξη
Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος
να την ευχαριστηθείς από το να
ανακαλύψεις τις γοητευτικές
διαφορές της.

Σ

την πλατεία του Χριστού στη Μάρπησσα, τα σοκάκια αντηχούν από το
τουμπάκι και την τσαμπούνα της Σοφίας Κεφάλα και του Άρη Βιτζιλαίου. Η Κωνσταντίνα Αλιπράντη και η Ρούσσα
Τριβυζά-Αγούρου χορεύουν μπάλο και οι
περαστικοί κρατούν τον ρυθμό με παλαμάκια. Ο Αποστόλης Παντελαίος με τον Γιάννη Κονταράτο παίζουν ξύλινες μπάλες στις
Λεύκες, ένα αρχαιοελληνικό παιχνίδι που
μοιάζει με το πετάνγκ και επιβιώνει πια σε
ελάχιστα μέρη. Η Αγγέλικα ζωγραφίζει μέσα στο ατελιέ της και ο παπα-Γιάννης στον
Πρόδρομο παίζει ποδόσφαιρο με τα παιδιά, όπως είναι, με τα ράσα. Και να σ’ το λένε, αν δεν το δεις με τα μάτια σου, δεν το πιστεύεις ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στην κοσμική Πάρο.
Ο κεντρικός δρόμος που ανηφορίζει από
την Παροικιά και τη Νάουσα προς τις ανατολικές παραλίες περνάει από τις παρυφές
των χωριών. Το γεγονός ότι το εσωτερικό
των μεσαιωνικών αυτών οικισμών δεν είναι
ορατό από τον δρόμο τούς έσωσε από τον
τουρισμό, που σάρωσε την Πάρο, και διαφύλαξε την αυθεντικότητα και την εικόνα
που διατηρούν από τον 15ο αιώνα, οπότε
χτίστηκαν σε αμυντικό σχεδιασμό, για τον
φόβο των πειρατών. Οι Λεύκες, ο Πρόδρομος και η Μάρπησσα είναι από τα ομορφότερα χωριά του Αιγαίου, κι ακόμη και τον
Αύγουστο ο χρόνος μοιάζει να υπολογίζεται εδώ με άλλη μονάδα μέτρησης.

Δραστήρια Μάρπησσα

«Η Μάρπησσα και ο Πρόδρομος είναι χτισμένα σαν καστροπολιτείες και τα σπίτια
επικοινωνούν μεταξύ τους από εσωτερικές πόρτες, έτσι ώστε να υπάρχει έξοδος
διαφυγής σε περίπτωση πειρατικής εισβολής», μας λέει η Μαρπησσιώτισσα Μαρία
Τριβυζά καθώς περπατάμε στο χωριό της.
Η Μάρπησσα, άλλωστε, είναι το κοντινότερο στη θάλασσα χωριό. Το Πίσω Λιβάδι,
η Χρυσή Ακτή και ο Δρυός είναι οι κοντινές
παραλίες όπου σήμερα μπορείτε να απολαύσετε τις βουτιές σας.
Γύρω μας η ομορφιά και η πάστρα δεν
έχουν τελειωμό: κατάλευκα σοκάκια,
ασπρισμένα χαμηλά σπίτια και δίπατα καπετανόσπιτα, εντυπωσιακά βόλτα (τόξα) και
διαβατικά (στοές), ρείθρα για να φεύγουν
τα νερά, δεκαεννέα εκκλησίες, οι περισσότερες δισυπόστατες, εννέα πλατείες. Οι ντόπιοι φροντίζουν το χωριό τους με... μανία,
είναι δραστήριοι και το προβάλλουν με
πολλή αγάπη.
Στο σπίτι της Μαριγούλας Ανουσάκη μάς
υποδέχεται η ίδια και η μητέρα της, Φλώρα.
Παρότι ανακαινισμένο, διατηρεί το παλιό
άνοιγμα που ήταν κρυμμένο μέσα στον
φούρνο. «Το σπίτι μας ήταν ακριανό, οπότε
εδώ κατέληγαν όλοι κι έβγαιναν από την
κρυφή έξοδο προς τα βουνά», μας λένε. Η
Μαριγούλα κάθεται στον αργαλειό του 1858

και πλέκει κουρελούδες και μοντέρνες τσάντες προς πώληση (τηλ. 22840-41582),
ενόσω η μητέρα της αρχίζει να τραγουδά
τοπικούς σκοπούς και να μας εξιστορεί τα
πειρατικά παραμύθια με τα οποία μεγάλωσε.
Γι’ αυτό που όλοι θα σας μιλήσουν με περηφάνια στη Μάρπησσα είναι ο σπουδαίος
γλύπτης Περαντινός. Στο Μουσείο Γλυπτικής (τηλ. 22840-41443), που φέρει
το όνομά του, θα δείτε έργα του καλλιτέχνη, ο οποίος πέρασε στην ιστορία χάρη
στις προτομές σε χαλκό, στα αγάλματα που
στολίζουν πλατείες σε όλη την Ελλάδα, στα
μετάλλια και στα νομίσματα των δραχμών. Ωστόσο αυτό που θα σας μείνει αξέχαστο είναι η ξενάγηση της Κατερίνας. Θα
σας μιλήσει για τα έργα, αλλά και το παρασκήνιο που συνοδεύει τη δημιουργία τους,
καθώς επίσης για προσωπικές στιγμές του
καλλιτέχνη, όπως την ενδιαφέρουσα συνάντησή του με τη Μαρία Κάλλας.
Ο κυριότερος λόγος που θα έρθετε στη
Μάρπησσα, πάντως, είναι το εθελοντικό
τριήμερο φεστιβάλ της, που γίνεται κάθε
Αύγουστο εδώ και δέκα χρόνια. Λέγεται
«Διαδρομές στη Μάρπησσα» και φέτος θα
γίνει από τις 25 έως τις 27 Αυγούστου (αναλυτικό πρόγραμμα: stimarpissa.gr). Η ιδέα
ήταν της νεαρής δικηγόρου Κωνσταντίνας
Αλιπράντη, η οποία με πείσμα και όρεξη
έπεισε για το όραμά της τόσο τους ντόπιους όσο και νέους από όλη την Ελλάδα,
οι οποίοι φροντίζουν για τη διεξαγωγή του,
πάρα τις δυσκολίες που συνεπάγεται ο εθελοντισμός. Το φεστιβάλ είναι βιωματικό και
οι επισκέπτες γνωρίζουν το χωριό μέσα από
θεματικές διαδρομές και διαδραστικά παιχνίδια, ενώ παράλληλα ακούν διαλέξεις,
βλέπουν εκθέσεις και αρχοντικά σπίτια που
ανοίγουν για το κοινό αυτές τις μέρες και
γλεντούν με μουσικές εκδηλώσεις. Και οι
ντόπιοι, που στην αρχή παραξενεύτηκαν με
το όλο εγχείρημα, περιμένουν πλέον τους
επισκέπτες με χαρά, ανοίγουν τα σπίτια τους
και φορούν και τα καλά τους.
Tip: Λίγο έξω από τη Μάρπησσα αναζητήστε το καινούργιο τυροκομείο Πάριον (τηλ.

6973-525591, pariontyrokomeio.gr), όπου
η νεαρή Κατερίνα Μόσχου παράγει γιαούρτι, φρέσκια μυζήθρα και ξινομυζήθρα,
λαδοτύρι και κεφαλοτύρι, όλα πιστοποιημένα και φτιαγμένα από αγελαδινό ντόπιο
γάλα με παραδοσιακό τρόπο, χωρίς καθόλου πρόσθετα.

Ανεμελιά στον Πρόδρομο

Στον Πρόδρομο μπαίνεις από μια πύλη.
Χάνεσαι κάτω από τα βόλτα, γεμίζει το
βλέμμα χρώμα από τις φροντισμένες αυλές
με τα γεράνια, τις μπουκαμβίλιες και τους
βασιλικούς, συναντάς αμέτρητες γάτες που
μπουρδουκλώνονται στα πόδια σου νιαουρίζοντας, ακούς τιτιβίσματα πουλιών, ζάρια
που πέφτουν στο τάβλι και φωνές παιδιών
που παίζουν ελεύθερα στους δρόμους,
καθώς δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Απορείς με τα αμέτρητα εκκλησάκια και κοντοστέκεσαι στον Άγιο του χωριού, τον Άγιο
Ιωάννη τον Πρόδρομο του 16ου αιώνα. Αν
εκεί συναντήσετε τον παπα-Γιάννη Νικηφοράκη, θα σας ξεναγήσει και θα σας μιλήσει
για τις αναπαραστάσεις των Παθών του Χριστού το Πάσχα, οι οποίες γίνονται με ευλαβικότητα και εδώ, παρότι ξεκίνησαν από
τη γειτονική Μάρπησσα. Ειδάλλως θα τον
συναντήσετε στον δρόμο να παίζει με τα
παιδιά ή στο Καλλιτεχνικό Καφενείο (τηλ.
22840-42033) να καλαμπουρίζει με ντόπιους και επισκέπτες. Το καφενείο βρίσκεται
σε ένα απίθανο σημείο, δίπλα στο ωραιότερο βόλτο. Εδώ, εν μέσω μεζέδων και σούμας, θα μάθετε τα πάντα για το χωριό: για
τους κατοίκους του, που τον χειμώνα δεν
φτάνουν ούτε τους 500, για τους λίγους
νέους που επιστρέφουν, για την τοπική
ρεβιθάδα, που παραδοσιακά τρώγεται κάθε
Κυριακή, αφού μείνει όλη νύχτα στον ξυλόφουρνο, και που, παρότι ο ξυλόφουρνος
του Πετάρα που έψηνε για όλους έκλεισε,
κανείς δεν εγκαταλείπει τη συνήθεια.
Εδώ θα μάθετε και για το βυζαντινό μονοπάτι, καθώς νωρίς το μεσημέρι θα δείτε
ξαφνικά το χωριό να κατακλύζεται από
ξένους επισκέπτες. Πρόκειται για μια δια-

δρομή περίπου μιάμισης ώρας, που ξεκινάει από τις Λεύκες και πατάει στο παλιό
καλντερίμι που ένωνε τα δύο χωριά.

Στις κοσμικές Λεύκες

Δεν είναι ακριβώς κοσμικές οι Λεύκες, αν
τις συγκρίνουμε με τη Νάουσα, ας πούμε.
Είναι όμως γνωστές στους Έλληνες και
στους ξένους επισκέπτες της Πάρου. Και
είναι και το μοναδικό ορεινό χωριό, μια
και είναι χτισμένες μέσα σε πλούσια βλάστηση, κάτω από την ψηλότερη κορυφή του
νησιού, τους Αγίους Πάντες.
Γι’ αυτό κι εδώ θα βρείτε αρκετές ταβέρνες, καφετέριες και μερικά καταστήματα.
Ανάμεσά τους θα εντοπίσετε το ατελιέ
της ζωγράφου Αγγέλικας Βαξεβανίδου
(angelikavaxevanidou.com). Θεωρητικά δεν
είναι επισκέψιμο, αφού η ίδια, που εγκαταστάθηκε στην Πάρο τα τελευταία χρόνια,
δεν εμπορεύεται εδώ τα έργα της. Θα σας
υποδεχτεί όμως στον χώρο της και θα σας
μιλήσει για τις δυναμικές δημιουργίες της,
που αντλούν τη θεματική τους από την εσωτερική ταυτότητα ή επιθυμία. Βρίσκεται στο
κεντρικό καλντερίμι, που ενώνει την Επάνω
με την Κάτω Πλατεία. Η πρώτη, ευρύχωρη
και πολύβουη, με πιτσιρίκια που δεν σταματούν να παίζουν, η δεύτερη περίκλειστη και σκιασμένη από δέντρα, σε κάνει
να ξεχνάς πού βρίσκεσαι. Αξίζει να χαθείτε
στα στενά του χωριού, να παρατηρήσετε
τα παλιά σπίτια, κάποια από τα οποία ερειπώνουν, να πάρετε ανάσες δροσιάς στα
διαβατικά και να καταλήξετε στο καφενείο
της Μαριγώς, απέναντι από την τεράστια
εκκλησία της Αγίας Τριάδας, με τα μαρμάρινα ελικοειδή καμπαναριά. Μαρμάρινα
αρχιτεκτονικά στοιχεία θα παρατηρήσετε
σε αρκετά οικήματα έτσι κι αλλιώς ή ακόμη
και στα καλντερίμια, αφού οι Λεύκες είναι
χωριό μαρμαράδων, οι οποίοι μάλιστα έφυγαν μαζικά τη δεκαετία του 1950 για να δουλέψουν στα νταμάρια της Ελλάδας. Σήμερα
έχουν επιστρέψει μαζί τους και αρκετοί
νέοι, που στήνουν στο κατάλευκο σκηνικό
μια καινούργια ζωή.
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Aστρικές Προβλέψεις
ΚΡΙΟΣ

Μπορεί να σας έχουν κουράσει οι τρέχουσες υποχρεώσεις σας, όμως αν τις εγκαταλείψετε είναι πολύ πιθανό στη διάρκεια
του επόμενου μήνα τα πράγματα να δυσκολέψουν περισσότερο. Και αυτό μπορεί να
συμβεί εξαιτίας της προκλητικής συμπεριφοράς κάποιων, οι οποίοι θα επιδιώξουν
με τον τρόπο τους ή να σας επιβληθούν ή να
σας αποδυναμώσουν, ώστε να φαίνεται η
δική τους υπεροχή. Προσέξτε λοιπόν και να
μη δίνετε σε καμία περίπτωση δικαιώματα
για εκμετάλλευση.

ΤΑΥΡΟΣ

Κάθε είδους διασκέδαση ευνοείται από την
εποχή αυτή και είναι σαφές το μήνυμα ότι
θα πρέπει να το ρίξετε λίγο έξω. Καθώς φαίνεται θα έρθετε σε αντίθεση με τον εαυτό
σας και θα πρέπει να αναπροσαρμόσετε
τους στόχους σας. Αποφύγετε κάθε εσπευσμένη ενέργεια στη δουλειά σας. Εάν είστε
υπομονετικοί όλα τα πράγματα θα πάνε
πολύ καλύτερα.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Εξελίξεις στις επιχειρηματικές σας υποθέσεις. Κατάλληλος καιρός για τους τολμηρούς. Θα σας απασχολήσει μεταξύ άλλων
μια επαγγελματική συνεργασία, ενώ είστε
υποχρεωμένοι να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και να ξεκαθαρίσετε τις
εκκρεμότητες. Οικογενειακά
προβλήματα, θα σας αποδιοργανώσουν.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Στον επαγ γε λματικό
τομέα νέες προοπτικές διαγράφονται στον
ορίζοντα. Θα συνεργαστείτε με πολύ αξιόλογα
άτομα που θα σας συμβουλέψουν πάνω στη δουλειά σας. Εκμεταλλευτείτε λοιπόν όλες τις ευκαιρίες που θα σας
παρουσιαστούν. Δείξτε κάποια προσοχή
στην υγεία σας γιατί είναι πιθανόν να σας
παρουσιαστούν κάποια προβλήματα.

ΛΕΩΝ

Και καλά και κακά μαζί. Και κέρδη και κλάματα. Αν αποφασίσετε εσείς για το δικό σας
καλό, ίσως καταφέρετε να κινητοποιηθείτε.
Βράζετε μέσα στο ζουμί σας και επιμένετε να
θεωρείτε ότι αξίζουν τον κόπο ευκαιρίες και
πρόσωπα που δεν σας έχουν πάει πουθενά.
Μήπως θα πρέπει να ψάξετε για κάποιο άλλο
μονοπάτι;

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Νέες προοπτικές ανοίγονται αυτή την περίοδο αλλά και φτερά για πετάξετε. Τώρα το
αν θα τα καταφέρετε να σταθείτε στο στερέωμα, αν θα κουραστείτε, ή αν θα αντέξετε, αυτό μόνο εσείς μπορείτε να το αποφασίσετε. Είστε πάρα πολύ ικανοί και για
το καλύτερο και για το χειρότερο. Τώρα θα
δείτε τις κοινωνικές σας επαφές να διευρύνονται. Θα δείτε φίλους να έρχονται κοντά
σας, να σας αγκαλιάζουν παραβλέποντας
τις ιδιορρυθμίες σας.
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Ανέκδοτα
ΖΥΓΟΣ

Προσπαθήστε να είστε περισσότερο σταθεροί και πιο ξεκαθαρισμένοι στις απόψεις σας. Αυξάνονται οι υποχρεώσεις και
οι ευθύνες, στον επαγγελματικό χώρο όμως
θα έχετε συμμάχους στο πλευρό σας τους
συνεργάτες οι οποίοι απλόχερα θα σας
δίνουν την πολύτιμη βοήθειά τους και θα
σας στηρίζουν θερμά και σε κάθε σας βήμα.
Τα αποτελέσματα θα είναι αρκετά θετικά,
καθώς θα βλέπετε τα σχέδιά σας να προχωρούν ακόμα πιο γρήγορα από ότι το είχατε
υπολογίσει.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Οι συνθήκες που επικρατούν στον εργασιακό σας χώρο, είναι πιθανό να φέρουν
ξαφνικές αλλαγές. Μην προχωρήσετε χωρίς
δεύτερη σκέψη σε συζητήσεις και ενέργειες
και φανείτε διαλλακτικοί. Οργανώστε τις
επιδιώξεις σας έτσι ώστε να μην είστε αναγκασμένοι να κάνετε υποχωρήσεις.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Αρνείστε με κάθε τρόπο να προσαρμοστείτε
στη ρουτίνα και θέλοντας να αποδράσετε
από την καθημερινότητα ασχολείστε με νέες
δραστηριότητες που απαιτούν περισσότερες ευθύνες. Το επιχειρηματικό σας δαιμόνιο θα είναι αυξημένο ρισκάροντας στις επιχειρήσεις σας. Καλό θα είναι να είστε προσεκτικοί στη διαχείριση των χρημάτων σας και γενικά στις συναλλαγές σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Αναλάβετε μόνο όσες
υπ οχ ρεώ σ ε ις ε ίσ τ ε
σίγουροι ότι μπορείτε
να τις διεκπεραιώσετε.
Κάντε τις απαραίτητες
αναθεωρήσεις για να
ξεκαθαρίσετε ότι εκκρεμότητες κι αν έχετε. Αφήστε το χρόνο να δουλέψει για
εσάς και μην πιέζετε περισσότερο
τις καταστάσεις. Στο τέλος θα ζημιωθείτε.
Φανείτε προνοητικοί και επιφυλακτικοί σε
ότι σχετίζεται με τον οικονομικό σας τομέα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Εδώ και μέρες, είχατε μία μικρή ανησυχία
σχετικά με την υγεία σας. Μέσα στην εβδομάδα θα ηρεμήσετε αφού τα αποτελέσματα
θα δείξουν ότι δεν ήταν απολύτως τίποτα.
Μην επαναστατείτε όμως γιατί ο κίνδυνος
παραμονεύει και επιστρέψτε στη ζωή με
γυμναστική. Κάντε όποιο είδος γυμναστικής
ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία σας και στον
τρόπο ζωής σας και απομακρύνετε πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους.

ΙΧΘΕΙΣ

Η εβδομάδα αυτή θα είναι γεμάτη από
δημιουργικές ιδέες. Η φαντασία σας θα
είναι ιδιαίτερα παραγωγική, γεννώντας
τεχνάσματα και μεθόδους. Εάν νιώθετε
πλήξη στην παρούσα εργασία σας, μην
περιμένετε να αλλάξουν και πολλά, εάν
δεν είστε διατεθειμένοι και εσείς να κουνήσετε λίγο το δαχτυλάκι σας. Μην επαφίεστε σε αυτά που έχετε.

Είναι δυο νυχτερίδες και κάθονται κλασικά, ανάποδα σε ένα κλαδί...
Λέει η μια στην άλλη:
- Μήτσο ποια ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής
σου:
- Όταν είχα διάρροια...
Μια ξανθιά μπαίνει σε ένα ξενοδοχείο:
– Το όνομα σας παρακαλώ;
– Παπαδοπούλου.
– Το μικρό;
– Στο σπίτι. Κοιμάται.
– Συγγνώμη αφεντικό. Το αυτοκίνητό μου χάλασε
κ δεν μπορώ να έρθω στην δουλειά.
– Γιατί δεν παίρνεις το λεωφορείο;
– Δεν έχω λεωφορείο!
Μια Ελληνοαμερικανίδα έχει έρθει για καλοκαιρινές διακοπές σε κάποιο ελληνικό νησί.
Ένα πρωινό αποφασίζει να βγει για να ψωνίσει
φρούτα. Πάει στο μανάβη και του λέει με προφορά:
– Hi. Παρακαλόου ένα κιλό μήλα.
Της βάζει ο μανάβης τα μήλα και της τα δίνει. Με
το που τα βλέπει αυτή λέει:
– My god! Τι μικρά που είναι αυτά! Στην Αμερική
έχουν μήλα τόοοοσοοο μεγάλα! Δεν τα θέλω.

Βάλε μπανάνες παρακαλώ!
Ψιλονευριάζει ο μανάβης αλλά τις βάζει τις μπανάνες. Με το που τις βλέπει αυτή:
– Τσ – τσ – τς… Τι μικρές μπανάνες… Στην Αμερική έχουμε κάτι μπανάνες τόοσεες! Δεν τις θέλω,
βάλε μου φράουλες!
Ο μανάβης τα ‘χει πάρει κανονικά, αλλά δεν θέλει
να δημιουργήσει θέμα και της βάζει τα κεράσια.
Ξανά αυτή:
– Jesus! Τι κερασάκια είναι αυτά! Στην Αμερική
έχουμε κάτι κεράσια τόοσααα! Κοιτάει γύρω –
γύρω και σκέφτεται τι άλλο να του ζητήσει. Βλέπει
κάτι μεγάλα ζουμερά καρπούζια στη γωνία, οπότε
λέει στον μανάβη που είναι πλέον πυρ και μανία:
– Δεν θέλω τα κερασάκια σου, βάλε μου αυτό το
καρπούζι.
Οπότε ο μανάβης τσαντισμένος:
– Δεν έχουμε καρπούζια μαντάμ.
– Are you joking? Με δουλεύεις; Πως δεν έχετε;
– Ρε , δεν έχουμε καρπούζια σου λένε, τι θες
τώρα;
– Of course και έχετε και μην με κοροϊδεύεις! Λες
ψέματα γιατί εγώ βλέπω ότι έχετε καρπούζια!
– Μπα, σοβαρά; Και πού είναι;
– Να, εκεί πίσω (και δείχνει προς τα καρπούζια)
Και ο μανάβης:
– Αυτό δεν είναι καρπούζι μαντάμ, αυτό είναι
αρακάς!
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Θέατρο στην επιβλητική Στοά του Αττάλου
Στη Στοά του Αττάλου μέσα
στην Αρχαία Αγορά, όπου επί
αιώνες χτυπούσε η αληθινή
καρδιά της αρχαίας Αθήνας,
φιλοξενείται από την Κυριακή
1 Σεπτεμβρίου και για έναν
μήνα η επιτυχημένη θεατρική
δράση «Οι πέτρες μιλούν».

Η

πολιτιστική αυτή δράση
άρχισε τον Ιούλιο από το
Βυζαντινό Μουσείο και
θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο στο Μουσείο Ακρόπολης.
Πρόκειται για μία προσφορά μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής και Αργοσαρωνικού (ΕΞΑΑΑ)
προς τους ξένους επισκέπτες της
Αθήνας αλλά και τους Έλληνες. Εφέτος, μάλιστα, η ΕΞΑΑΑ ενώνει
τις δυνάμεις της με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στη συνδιοργάνωση της δράσης.
«Οι πέτρες μιλούν» είναι μία συρραφή από θεατρικά δρώμενα,
που λαμβάνουν χώρα σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους
και μουσεία σε τρεις γλώσσες, στα
ελληνικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά, επιτρέποντας την παρακολούθησή τους από μεγάλο αριθμό
επισκεπτών της Αθήνας, οι οποίοι

έχουν τη δυνατότητα να έρθουν
σε επαφή με την αρχαία ελληνική
αλλά και βυζαντινή Γραμματεία
μέσα από σπουδαία κείμενα φιλοσόφων, τραγικών ποιητών, πολιτικών.
Η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, η
«Ρητορική» του Αριστοτέλη, το
«Συμπόσ ιο» του Πλάτωνα, ο
«Επιτάφιος λόγος του Περικλή»
του Θουκυδίδη, το προοίμιο της
«Οδύσσειας» του Ομήρου -που
αποδίδεται σ τα αρχαία ελληνικά μελοποιημένο από τον Νίκο
Πλάτανο- και ο «Διγενής Ακρί-

τας», ήρωες, ιδέες και σύμβολα,
που η Ελλάδα κληροδότησε στην
ανθρωπότητα και καθόρισαν την
ιστορία της σκέψης και της τέχνης
ζωντανεύουν στα δρώμενα μέσα
από επιλεγμένα αποσπάσματα.
Στόχος είναι η ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς
σε όλο το εύρος της, συνδυάζοντας τα επιτεύγματα των αρχαίων
Ελλήνων από την αρχιτεκτονική
και τις Τέχνες έως την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και λογοτεχνία. Οι
δράσεις πραγματοποιούνται κάθε
Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή,

κατά τις ώρες 11 π.μ έως 1μ.μ. και
η παρακολούθησή τους είναι ελεύθερη για το κοινό.
Στον τρίτο χρόνο τους εφέτος, «Οι
πέτρες μιλούν» έχουν πλέον δημιουργήσει θεσμό για την Αθήνα, η
επιτυχία τους μάλιστα επιβραβεύθηκε και από το Ελληνικό Φεστιβάλ, που ενέταξε τη δράση στο
πρόγραμμά του «Άνοιγμα στην
πόλη». Τα κείμενα της Αρχαίας και
Βυζαντινής Γραμματείας αποδίδει
ομάδα σπουδαστών - ηθοποιών
της Ανώτερης Δραματικής Σχολής
«Δήλος».

Η εποχή του Ολυμπιακού Υμνου, έκθεση με σπάνια
κειμήλια στην Πάτρα

Ε

νας κόσμος ολόκληρος αποτελούμενος
από σπάνια κειμήλια είναι η έκθεση
«Η εποχή του Ολυμπιακού Υμνου» που
παρουσιάζεται στην Πάτρα, στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς». Η έκθεση,
την οποία εγκαινίασε προ ημερών η υπουργός
Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο των
Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων, παρουσιάζεται στον ισόγειο χώρο του ιστορικού κτιρίου, όπου γεννήθηκε ο Κωστής Παλαμάς στις
13 Ιανουαρίου 1859 (εκεί είχε επίσης γεννηθεί το 1856 η Ιταλίδα συγγραφέας Ματθίλδη
Σεράο). Είναι μια παραγωγή του Β΄ Διεθνούς
Φεστιβάλ Ποίησης που διοργάνωσε το «Γραφείον Ποιήσεως» σε συνεργασία με τη Στέγη
Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» και τελεί υπό
την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το
σπίτι στην κεντρική οδό Κορίνθου 241, με τον
αρχικό πυρήνα και τις μεταγενέστερες προεκτάσεις, είναι μια τυπική οικία της Πάτρας από τα χρόνια του Οθωνα και έχει πλήρως αποκατασταθεί και αναδειχθεί σε πυρήνα πολιτισμού μετά την αγορά του από τον κ. Αθανάσιο
Στεφανόπουλο, με καταγωγή από την Πάτρα
(ανάμεσα στα κειμήλια της Στέγης Γραμμάτων
είναι και ένα σκίτσο του Παλαμά που είχε φιλοτεχνήσει ο κ. Αθανάσιος Στεφανόπουλος όταν ήταν ακόμη μαθητής).
Στην έκθεση παρουσιάζονται πολλά κειμήλια από ιδιωτικές συλλογές και από τις συλλογές του Παμπελοποννησιακού Αθλητικού

Κέντρου Πατρών. Η θέαση των αντικειμένων
προσφέρει ξεχωριστή εμπειρία αφενός για τη
σπανιότητά τους (και την εξαιρετική τοποθέτηση) και αφετέρου για τη σύνδεσή τους, έστω
και εμμέσως, με τον Κωστή Παλαμά (ο οποίος
έγραψε τον Υμνο, που μελοποίησε ο Σπύρος
Σαμάρας). Είναι μια έκθεση που ανασυστήνει
το κλίμα εποχής κυρίως της περιόδου 18961906 αλλά και λίγο πριν, όταν ο Παλαμάς, μαζί
με τον Γρηγόριο Ξενόπουλο, τον Παύλο Νιρβάνα και τον Κωνσταντίνο Χατζόπουλο, δημιούργησε λογοτεχνική συντροφιά. Το λεύκωμα
εκείνης της «παρέας» παρουσιάζεται στην
έκθεση. Ο επισκέπτης θα δει σπάνιο υλικό
για το 1896 και το 1906: τη δάδα των Αγώ-

νων του 1896, αναμνηστικά μετάλλια, οδηγό
των Αθηνών για τους επισκέπτες, καρτ ποστάλ
εξαιρετικής σπανιότητας, την πρωτότυπη χρωμολιθόγραφη αφίσα υπερωκεανίου της εταιρείας Austro-Americana, που προσέγγιζε το
λιμάνι της Πάτρας, και πολλά ακόμη. Ειδική
ενότητα αποτελεί το αφιέρωμα στον ολυμπιονίκη Δημήτρη Τόφαλο με υλικό που παρουσιάζεται για πρώτη φορά χάρη στην προσφορά
του Νίκου Κανελλάκη, προέδρου του Παμπελοποννησιακού Αθλητικού Κέντρου Πατρών.
Η έκθεση οφείλεται στους Αντώνη Δ. Σκιαθά
(προέδρου του «Γραφείου Ποιήσεως»), Νίκο
Μπαγκρώζη και Σπύρο Δεμαρτίνο της Στέγης
Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς».

Tρικυμία στο
προϊστορικό
Αιγαίο

Η θάλασσα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να τη φανταστούμε, να
τη δούμε με τα μάτια του ανθρώπου του παρελθόντος. Δηλαδή
σαν σύνορο, σαν εμπόδιο που
εκτείνεται ώς το βάθος του ορίζοντα, σαν έμμονη απεραντοσύνη,
πανταχού παρούσα, θαυμαστή,
αινιγματική», γράφει ο κορυφαίος Γάλλος ιστορικός Φερνάν
Μπροντέλ στο σπουδαίο έργο
του «Η Μεσόγειος» (εκδ. Αλεξάνδρεια). Στο βιβλίο μιλάει γι’ αυτήν
την αρχαία θάλασσα με δέος.
Ως ιστορικός γνωρίζει καλά ότι,
μολονότι σήμερα η Μεσόγειος
φαίνεται οικεία και βατή σαν
λίμνη –με πλοία και αεροπλάνα
τη διασχίζουμε ακατάπαυστα–,
«κάποτε υπήρξε από μόνη της ένα
σύμπαν». Κι όμως, όλος ο κόσμος
ξέρει ότι στην Ανατολική Μεσόγειο γεννήθηκαν οι «πρώτοι πολιτισμοί» και πως αυτή η θάλασσα,
που επί χιλιετίες υπήρξε εμπόδιο και όχι σύνδεσμος ανάμεσα
στους ανθρώπους των παραλίων, μπόρεσε κάποτε να ταξιδευτεί. Από εκείνη τη στιγμή, με τις
πρώτες βάρκες που έπεσαν στο
νερό, ξεκίνησε ένα νέο κεφάλαιο
στην ιστορία των πολιτισμών της
περιοχής: η περιπέτεια των λαών
του Αιγαίου. Σε αυτήν ακριβώς τη
θαλασσινή περιπέτεια αναφέρεται η καινούργια θεματική ενότητα που παρουσιάζει το «Αθέατο Μουσείο», η επιτυχημένη
δράση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που προβάλλει επιλεγμένες αρχαιότητες ανασύροντάς τες από τον υπόγειο
κόσμο των αποθηκών. Υστερα
από 19 σπάνια σύνολα αντικειμένων που παρουσιάστηκαν έως
τώρα, αυτό το μικρό μουσείο που
«ζει» μέσα στο μεγάλο Εθνικό
Αρχαιολογικό, και έχει ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον του ελληνικού
κοινού, ετοιμάζει για εμάς «δύο
πανάρχαια ταξίδια στο Αιγαίο».
Τα δύο νέα αντικείμενα που βγαίνουν στην επιφάνεια, χάρη στις
θεματικές παρουσιάσεις από τους
αρχαιολόγους του μουσείου, μας
βοηθούν να «συνομιλήσουμε» με
τους θαλασσοπόρους του προϊστορικού Αιγαίου.

6 Σεπτεμβρίου 2019
www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ

59

60

TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ

6 Σεπτεμβρίου 2019
www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

6 Σεπτεμβρίου 2019
www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ

61

62

TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟ

6 Σεπτεμβρίου 2019
www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

6 Σεπτεμβρίου 2019
www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

SPORTSNEWS

63
ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αστέρας - ΑΕΚ 2-3

Ένωση της ανατροπής

Δεν άξιζε τίποτα, δεν πήρε
τίποτα!

Ενα... τραβηγμένο πέναλτι που ο Πούκι μετέτρεψε σε γκολ, ήταν το κερασάκι στην «πικρή τούρτα»
που γεύτηκε η εθνική Ελλάδος στο Τάμπερε. Κατώτερη της περίστασης η «γαλανόλευκη» στο
ντεμπούτο του Φαν’τ Σιπ έχασε με 1-0 από την Φινλανδία και ουσιαστικά απώλεσε κάθε ελπίδα
πρόκρισης στο Euro 2020

Ο

ύτε τις εντυπώσεις, ούτε την ουσία μπορεί να κρατήσει η Εθνική στην πτήση της
επιστροφής από τη Φινλανδία, όπου είδε
τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν τη νίκη που εκ μέρους τους ήθελαν για να παραμείνουν το
αδιαφιλονίκητο φαβορί για τη δεύτερη θέση. Αντίθετα η «γαλανόλευκη», που έψαχνε… ανάσα για να
μείνει ζωντανή στη δική της «μάχη», δεν διεκδίκησε
επί της ουσίας τίποτα και πλέον μπορεί να ελπίζει απλά γιατί… δεν της το στερεί κανείς σαν δικαίωμα.
Πολλές αλλαγές, οκτώ τον αριθμό σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στην Αρμενία για την 4η αγωνιστική,
περιλάμβανε η αρχική σύνθεση του Τζον Φαν’τ Σιπ,
στο ντεμπούτο του στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Συγκεκριμένα ο Ολλανδός προπονητής παρέταξε τον Μπάρκα κάτω από τα δοκάρια,
τους Τοροσίδη, Μανωλά, Παπασταθόπουλο
και Σταφυλίδη στην άμυνα, τον Μπουχαλάκη με τον Κουρμπέλη στον άξονα,
τους Μασούρα, Βρουσάι και Κολοβό
μπροστά τους και τον Κουλούρη στην
κορυφή της επίθεσης.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να ψάχνουν τον τρόπο να επιτεθούν και τους φιλοξενούμενους να επιχειρούν να αλλάξουν τρόπο ανάπτυξης, ένεκα
των οδηγιών του νέου προπονητή, προσπαθώντας να μεταφέρουν τη μπάλα με πάσες από πίσω και
κίνηση στον χώρο. Κολοβός και Μασούρας στήριξαν
τον Κουλούρη πιο αποτελεσματικά από τον Βρουσάι,
που στο ντεμπούτο του έδειξε «ψαρωμένος», ενώ ο
Μπουχαλάκης με τον Κουρμπέλη δούλεψαν καλά στον
άξονα, κυρίως αμυντικά, καλύπτοντας τους χώρους
μπροστά από τους κεντρικούς αμυντικούς.
Απότοκα της καλής απόδοσης στο πρώτο μέρος δεν
ήταν σημαντικές στιγμές, παρότι ο Κουλούρης (31’)
είχε την ευκαιρία να απειλήσει με σουτ στην κίνηση,
μετά τη σέντρα του Μπουχαλάκη. Από την πλευρά
τους οι Φινλανδοί είχαν επίσης λίγες φάσεις, με τον
Πούκι στο 15’, όταν ο Μανωλάς πρόλαβε στην περιοχή τη σέντρα του Καμαρά για τον συμπαίκτη του,
όπως και στο 28’, όταν ο Λουντ σούταρε από μακριά,
στέλνοντας τη μπάλα λίγο δίπλα από το δοκάρι.
Η δυσκολία της Εθνικής να κρατήσει τη μπάλα στο
πρώτο μέρος χαρακτήρισε την προσπάθεια των παικτών του Φαν’τ Σιπ σε αυτό το διάστημα, ωστόσο
το πρέσινγκ ψηλά και οι καλές καλύψεις «έκρυψαν»
την εστία του Μπάρκα. Η δε οριακή υπεροχή στην

κατοχή (47-53%) και η ισορροπία στις καλές στιγμές
έδινε την εντύπωση πως η Ελλάδα «πατάει» καλά, σε
κάθε περίπτωση καλύτερα από τη Φινλανδία.
Παρά ταύτα, το ξεκίνημα του β’ μέρους έφερε την
Εθνική στην ίδια άβολη θέση, στην οποία έχει συνηθίσει να βρίσκεται τον τελευταίο χρόνο. Στο 52’ ο
Κουρμπέλης προσπάθησε να μαρκάρει τον Καμαρά
στην πάσα του Πούκι κι ο Ισπανός Μαρτίνεθ «είδε»
πέναλτι, τουλάχιστον αυστηρό, στέλνοντας τους
Σκανδιναβούς στα 11 βήματα από την άσπρη βούλα.
Ο Πούκι συντήρησε την καλή κατάσταση στην οποία
βρίσκεται με τη Νόριτς, νίκησε εύκολα τον Μπάρκα,
ανοίγοντας το σκορ.
Έκτοτε η Ελλάδα δεν σταμάτησε να κυκλοφορεί τη
μπάλα και να πιέζει, απέναντί της όμως είχε μια αντίπαλο δίχως ίχνος άγχους και ανασφάλειας για όσα
μπορούσε να πάρει από το ματς. Πέλκας και
Μπακάκης μπήκαν αντί των Κολοβού και
Τοροσίδη για να τονώσουν την επιθετικότητα της ομάδας, αλλά οι καλές στιγμές δεν περίσσευαν. Μασούρας (63’)
και Μπουχαλάκης (74’) σπατάλησαν
καλές στιγμές για τη «γαλανόλευκη»,
ενώ η αλλαγή του Παυλίδη αντί του
απομονωμένου κι αβοήθητου Κουλούρη δεν επέδρασε καθόλου στην εξέλιξη του αγώνα.
Η τελευταία φάση, στις καθυστερήσεις, με τον Βρουσάι (93’) να κοντρολάρει ωραία στην περιοχή, αλλά
να τελειώνει άτσαλα με άστοχο πλασέ, αντικατοπτρίζει τη συνολική προσπάθεια της ομάδας στο
Τάμπερε: συμπαθητική, μα ουδόλως επαρκής για
ένα καλό αποτέλεσμα απέναντι σε μια καλή ομάδα
που έκανε σωστά τα βασικά και είχε τον τρόπο να
πάρει ό,τι άξιζε.
MVP: Ο Πούκι είχε την… ουσία κι επομένως παίρνει το άτυπο βραβείο. Είχε την ψυχραιμία να εκτελέσει σωστά το πέναλτι, ενώ από δική του πάσα «γεννιέται» και η φάση στην οποία δίνεται πέναλτι στον
Καμαρά.
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Μάρκου Κάνερβα): Χραντέσκι, Ραϊτάλα, Αρατζούρι, Τοΐβιο, Ούρονεν, Λουντ, Σπαρβ,
Καμαρά, Σοΐρι (93’ Σούλερ), Πούλκι (85’ Καργιαλάινεν) Τουόμινεν (87’ Γιένσεν)
ΕΛΛΑΔΑ (Τζον Φαν’τ Σιπ): Μπάρκας, Τοροσίδης (70’
Μπακάκης), Μανωλάς, Παπασταθόπουλος, Σταφυλίδης, Κουρμπέλης, Μπουχαλάκης, Κολοβός, Μασούρας, Βρουσάι (60’ Πέλκας), Κουλούρης (76’ Παυλίδης)

Μεταμορφωμένη σε κανονική ομάδα, με μαχητικό πνεύμα
και σε συνέχεια της σπουδαίας εμφάνισης στην Τραπεζούντα,
η ΑΕΚ νίκησε και τον Αστέρα Τρίπολης με ανατροπή μάλιστα,
εκτός έδρας 3-2, και πανηγυρίζει το πρώτο της τρίποντο στην
Super League 1.
Τη συνταγή της νίκης στην Τραπεζούντα ο Νίκος Κωστένογλου
δύσκολα θα την άλλαζε το κρίσιμο ματς με το Αστέρα στην Τρίπολη.
Ο «Κωστέ» έμεινε πιστός στο 3-5-2 που τα τελευταία χρόνια ταιριάζει στην ΑΕΚ. Λόγω της απουσίας του Μάνταλου, αλλά και του Τσίκο
Ζεράλντες είδαμε τον Ντάνι Βέρντε βασικό και σε νέα θέση.
Ο Ιταλός κινήθηκε πίσω από τους προωθημένος Λιβάγια, Ολιβέιρα
και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα κινητικός. Επίσης, ο Βέρντε είχε και καλά
χτυπήματα στα στημένα. Ένα απ’ αυτά ήταν κομβικής σημασίας,
καθώς δημιούργησε το γκολ της ισοφάρισης (1-1) για την Ένωση από
τον Νέλσον Ολιβέιρα στο 15’.
Το ματς στην Τρίπολη άρχισε με τις χειρότερες συνθήκες για την
ΑΕΚ. Οι «κιτρινόμαυροι» μόλις στο 3’ είδαν την τριάδα της άμυνας
και κυρίως τον Μπακάκη να μην αντιδρά σωστά, γεγονός που επέτρεψε στον Λουίς Φερνάντεθ να μπει στην περιοχή και να σκοράρει
για το 1-0. Εκεί, πάντως, η Ένωση δεν παραδόθηκε ούτε έχασε την
ψυχραιμία της.
Ίσα ίσα, όπως και στην Τραπεζούντα, η ΑΕΚ έβγαλε ένταση, έπαιξε
ελεύθερα και κυνήγησε άμεσα την ισοφάριση. Πράγματι, αυτή ήρθε
με τον Ολιβέιρα από χτύπημα φάουλ του Βέρντε. Ο Πορτογάλος,
έπειτα από την εκπληκτική του εμφάνιση στην Τουρκία, συνέχισε με
γκολ και στην Super League 1.
Πριν βγει το πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ υπέστη πλήγμα. Ο εκ των κορυφαίων της και σκόρερ στην Τρίπολη, Νέλσον Ολιβέιρα έγινε αναγκαστική αλλαγή. Ο Πορτογάλος που τα έδωσε όλα με την Τραμπζονσπόρ προδόθηκε από μυικό τραυματισμό στο μηρό και αποχώρησε
εν μέσω αποθέωσης. Ο τραυματισμός του Νέλσον Ολιβέιρα δεν
ήταν το μοναδικό πλήγμα για την ΑΕΚ. Στο ημίχρονο έγινε αναγκαστική αλλαγή και ο Κώστας Γαλανόπουλος! Η ΑΕΚ των δύο αναγκαστικών αλλαγών ήταν φανερά καλύτερη στο β’ μέρος σε σύγκριση
με το πρώτο. Κυριαρχία σε όλες τις γραμμές, εξαιρετική παρουσία από τον Χρήστο Αλμπάνη και ευκαιρίες για γκολ με Βέρντε
και Λιβάγια. Ο δεύτερος, μάλιστα, εκμεταλλευόμενος πάσα του
Αλμπάνη βρέθηκε σε θέση βολής και στο 68’ πλάσαρε τον Παπαδόπουλο για το 2-1. Αμέσως μετά το γκολ, ο Κροάτης σκαρφάλωσε
στα κάγκελα του γηπέδου, έβγαλε τη φανέλα του και πανηγύρισε με
τέτοιο τρόπο, όπως ο Ντέμης Νικολαΐδης επί εποχής Σκεπαστής στο
Νίκος Γκούμας.
Το υπέροχο σκηνικό που έστησε ο Λιβάγια παραλίγο να καταστρέψει ο Μιχάλης Μπακάκης. Ο εκ των αρχηγών της ΑΕΚ έκανε ανόητο
πέναλτι στον Μπαράλες και ο επιθετικός του Αστέρα έκανε το 2-2
στο 73’.
Με την εμφάνισή της η ΑΕΚ θα έλεγε κανείς πως ήταν άδικο να μην
νικήσει το ματς. Αδικία, λοιπόν, δεν συνέβη και αυτό γιατί ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας, Αντρέ Σιμόες έκανε του... κεφαλιού του
στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Παουλίνιο μπήκε από
δεξιά, έβγαλε τη σέντρα και ο καπιτάνο της Ένωσης έπιασε την
κεφαλιά για το 3-2 και τη μεγάλη νίκη.
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Αγχωτική νίκη με Σβιντέρσκι

Μ

ια αγχωτική νίκη, χάση σε
μια έμπνευση του Σβιντέρσκι, πήρε ο ΠΑΟΚ επικρατώντας του Πανιωνίου στην
Τούμπα με 2-1 χωρίς να πιάσει καλή απόδοση και δείχνοντας και πάλι κάποια
προβλήματα στην ανάπτυξη του αλλά
και στην εκμετάλλευση των στημένων
φάσεων που ήταν από τα δυνατά του όπλα πέρυσι.
Ο ΠΑΟΚ βρήκε γκολ από τα δυο του
φορ, τους Άκπομ και Σβιντέρσκι, αλλά
για έκτο σερί ματ ς, τέσσερα σ την
Ευρώπη και δυο στη Super League 1
δεν μπόρεσε να κρατήσει το μηδέν στην
άμυνα.
Ο ΠΑΟΚ τρεις μέρες μετά τον αποκλεισμό του από το Europa League μπήκε
εμφανώς επηρεασμένος και με πίεση
για ένα θετικό αποτέλεσμα. Κάτι που
φάνηκε στις κινήσεις των ποδοσφαιριστών του που δεν μπορούσαν να παίξουν με βάση
τις δυνατότητες τους και να
εκμεταλλευτούν την ποιότητα τους.
Η ομάδα του Άμπελ Φερέιρα όμως έτυχε να έχει σε
καλή μέρα τους δυο φορ
του, τον Άκπομ και τον Σβιντέρσκι, οι οποίοι αμφότεροι βρήκαν
το δρόμο προς τα δίχτυα και για αυτό
έφτασε στη νίκη και την κατάκτηση των
τριών βαθμών.
Ο Άγγλος επιθετικός ήταν αυτός που
άνοιξε το σκορ στο 14’ με ωραίο πλασέ
και ο Πολωνός αυτός που έδωσε εκ νέου
προβάδισμα στο 74’. Την ίδια ώρα ο
Πανιώνιος είχε καταφέρει να ισοφαρίσει
με τον Τσιλούλη στην μοναδική τελική
που έκανε σε όλο το παιχνίδι, στο 57’,
στην πρώτη επαφή του νεαρού επιθετικού με τη μπάλα.
Ο ΠΑΟΚ μετά την ισοφάριση του Πανιωνίου έδειξε εγκλωβισμένος καθώς δεν
μπορούσε να φτιάξει καθαρές ευκαιρίες
προς την εστία του Κότνικ. Στο 74’ την
ώρα που ο Φερέιρα είχε ρίξει στο ματς
τον Πέλκα σε μια ακόμη κίνηση για να
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ΑΕΛ - Ολυμπιακός 0-1

ΠΑΟΚ - Πανιώνιος 2-1

Ο ΠΑΟΚ χωρίς να εντυπωσιάσει
και να πιάσει καλή απόδοση
επικράτησε του Πανιωνίου με
2-1 χάρη σε μια έμπνευση του
Σβιντέρσκι στο δεύτερο ημίχρονο
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γίνει παραγωγική η ομάδα του μίλησε η
έμπνευση του Σβιντέρσκι.
Σε κόρνερ από τα αριστερά από τον Μπίσεσβαρ ο Πολωνός είδε τη μπάλα να
πηγαίνει προς το μέρος του και χωρίς
καν να κινηθεί, γυρίζοντας απλά το κορμί
του και με ένα απλό τσίμπημα της μπάλας την έστειλε στα δίχτυα και έδωσε
προβάδισμα εκ νέου στην ομάδα του και
τελικά τη νίκη και το τρίποντο.
Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν
για φάουλ του Άκπομ πάνω στον Ευαγγέλου αλλά ο Παπαπέτρου μετά από
υπόδειξη του VAR έδειξε σέντρα.
Η ομάδα του Άμπελ Φερέιρα σε ένα
ακόμη παιχνίδι, το έκτο, δέχτηκε γκολ.
Συγκεκριμένα έως τώρα σε τέσσερα
Ευρωπαϊκά ματς και δυο της Super
League 1 ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης
έχει δει την εστία του να παραβιάζεται
και την άμυνα του ΠΑΟΚ που πέρυσι
ήταν από τις καλύτερες στο πρωτάθλημα
να δέχεται το ένα γκολ μετά το άλλο.
Αν φυσικά συνεχιστεί αυτό το αρνητικό
σερί, με τον ΠΑΟΚ, να πρέπει να σκοράρει πάντα περισσότερα γκολ απ’ όσα
δέχεται τότε είναι δεδομένο πως δεν θα
μπορέσει στη συνέχεια της σεζόν
να γλιτώσει από κάποιες γκέλες.
Οι γηπεδούχοι μετά το
τέλος του ματς είχαν τη
δική τους αγωνία και για
τον τ ραυματ ισμό του
Βαρέλα. Ο έμπειρος στόπερ του ΠΑΟΚ δεν ολοκλήρωσε το παιχνίδι, έγινε
αλλαγή στο πρώτο μέρος, και
μάλιστα αποχώρησε με φορείο με πρόβλημα στη μέση και άπαντες περιμένουν
να δουν ποιο είναι το ακριβές μέγεθος
της ζημιάς. Μάλιστα και μετά τη λήξη της
αναμέτρησης ο Βαρέλα αποχώρησε από
την Τούμπα με πατερίτσες.
Ο Πανιώνιος κατέβηκε στην Τούμπα με
ένα 5-4-1 και έχοντας στο μυαλό του
να κλέψει το ματς χτυπώντας στις αντεπιθέσεις. Θα μπορούσε να το κάνει αν
στα τελευταία λεπτά είχε καλύτερες
επιλογές στην εκτέλεση των στημένων
φάσεων που κέρδισε. Η ομάδα του Άκη
Μάντζιου που παρατάχθηκε με πολλές
απουσίες στην Τούμπα είχε μόλις μια
τελική σε 96 λεπτά αγώνα, από την οποία
προήλθε και το γκολ και περιορίστηκε
κυρίως σε παθητικό ρόλο.

Ουσιαστικός και κουρασμένος

Ο Ολυμπιακός με πέναλτι του
Βαλμπουενά στο 7’ νίκησε 1-0 την ΑΕΛ
και έφτασε στη δεύτερη νίκη στη Super
League, σε έναν κάκιστο αγωνιστικό
χώρο. Σοβαροί, αλλά και κουρασμένοι
οι «ερυθρόλευκοι» από τα ευρωπαϊκά
παιχνίδια.

Σ

τον βαρύ αγωνιστικό χώρο του AEL FC
Arena, ο Ολυμπιακός ανέλαβε από την
αρχή τον έλεγχο του αγώνα και δεν τον
έχασε σε καμία στιγμή του 45λέπτου. Είναι χαρακτηριστικό πως η μοναδική άξια αναφοράς ευκαιρία των γηπεδούχων καταγράφηκε
στο 45’+2’, με το σουτ του Ντάουντα από κοντά
που πέρασε άουτ. Μια, βέβαια, μεγάλη ευκαιρία
για τους «βυσσινί», κατά την οποία αδράνησε η
άμυνα των «ερυθρόλευκων», που δεν μπόρεσε
να απομακρύνει τη μπάλα. Από εκεί και πέρα,
ο αγώνας για τους φιλοξενούμενους ξεκίνησε
όπως στην πρεμιέρα, με πέναλτι. Στο 4’ ο Ελ Αραμπί ανατράπηκε από τον Μπέρτο, ο διαιτητής
Ευαγγέλου συμβουλεύτηκε το VAR και στο 6’ υπέδειξε σωστά την εσχάτη των ποινών.
Στο 7’ ο Βαλμπουενά εκτέλεσε σε ένα σημείο
που ο Κρίστινσον δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
Δεξί δοκάρι και γκολ, 0-1 για τον Ολυμπιακό.
Ακόμα και μετά το τέρμα, οι παίκτες του Πέδρο
Μαρτίνς, που κατέβηκαν με μία -αναγκαστικήαλλαγή στην αρχική ενδεκάδα σε σχέση με
την Κράσνονταρ, είχαν την κατοχή της μπάλας
και επεδίωκαν να φτάσουν σε δεύτερο τέρμα,
κυρίως από δεξιά με τον Ποντένσε, αλλά και τον
Ομάρ που ανέβαινε σε μεγάλο βαθμό.
Ο Ελ Αραμπί συνέχισε τις πολύ καλές εμφανίσεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Στο 35’ και
στο 38’ σκόραρε μετά από φάουλ που εκτέλεσε
ο Βαλμπουενά, αλλά σε αμφότερες τις περιπτώσεις καταλογίστηκε σε θέση οφσάιντ, τη δεύτερη
με τη βοήθεια του VAR. Δεν ήταν μόνο αυτό. Είχε
κερδίσει το πέναλτι, γύριζε πίσω να μαρκάρει και
αποτέλεσε... μπελά για την άμυνα των γηπεδούχων. Ανασταλτικά οι «ερυθρόλευκοι», αν εξαιρεθεί η ευκαιρία του 45’+2’, έκαναν μεστό παιχνίδι. Ακόμα και λάθος να γινόταν, υπήρχε αλληλοκάλυψη, όπως συνέβη στο 32΄με το λάθος του
Μεριά το οποίο διόρθωσε ο Γκιλιέρμε.
Οι γηπεδούχοι δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν τη μπάλα απέναντι στην οργανωμένη
ομάδα του Ολυμπιακού, που θα μπορούσε να
σκοράρει και στο 14’ με την κεφαλιά του Ελ Αραμπί και στο 33’ με το σουτ του Ομάρ. Ο Κρίστινσον έκανε δύο σημαντικές αποκρούσεις για την
ομάδα του, που παρατάχθηκε με διάταξη 5-32. Η ΑΕΛ είχε σοβαρό πρόβλημα στις στατικές

φάσεις. Το 45λεπτο έληξε με τον Ολυμπιακό να
έχει 61% ποσοστό κατοχής μπάλας και τέσσερις
τελικές, ενώ οι γηπεδούχοι είχαν κατοχή 39%
και μία τελική.
Σε αντίθεση με το πώς ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο η ΑΕΛ, στο δεύτερο πατούσε καλύτερα
στο γήπεδο. Τουλάχιστον στα πρώτα λεπτά,
δίχως όμως να απειληθεί σε σημαντικό βαθμό
η εστία του Σα. Οι ερυθρόλευκοι δοκίμαζαν από
μακρινή απόσταση τα πόδια τους, όπως συνέβη
με τον Γκιλιέρμε (47’) και με τον Μπουχαλάκη
(60’). Ανάμεσα σε αυτές τις τελικές ο Μεριά είχε
σκοράρει με κεφαλιά στο 55’, αλλά καταλογίστηκε επιθετικό φάουλ του Γκιλιέρμε στον Σετσέροβιτς. Ο Μαρτίνς αποφάσισε στο 61’ να περάσει στον αγώνα τον Καμαρά, αλλάζοντας και διάταξη. Το 4-2-3-1 έγινε 4-3-3 με την έξοδο του
Μασούρα. Ο Πορτογάλος ήθελε να ελέγξει η
ομάδα του το κέντρο. Ο Γρηγορίου απάντησε
στο επόμενο λεπτό ρίχνοντας στον αγώνα τον
επιθετικό Νούνιτς αντί του χαφ Μιλοσάβλιεβιτς.
Ο Μπέρτος από δεξιά ανέβαινε διαρκώς, την ίδια
ώρα που ο Τσιμίκας εμφάνιζε σημάδια κόπωσης. Γι’ αυτό ο διεθνής μπακ πέρασε εκτός, έχοντας και κάρτα. Ο Κούτρης στη δεύτερη φετινή
του συμμετοχή ήταν αυτός που τον αντικατέστησε.
Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης έκανε εξαιρετική δουλειά για τον Ολυμπιακό στη μεσαία γραμμή, με
μπόλικο τρέξιμο, κάλυψη χώρων και αρκετά
κλεψίματα. Ο Σισέ, επίσης, που για το επόμενο
διάστημα θα είναι ο βασικός στόπερ λόγω του
τραυματία Σεμέδο, είχε θετική παρουσία, με μια
σειρά από σημαντικές και «καθαρές» επεμβάσεις. Σε αντίθεση με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια,
αλλά και αυτό με τον Αστέρα, οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να βγάλουν αρκετές συνεργασίες. Και λόγω κόπωσης, αλλά και λόγω της
κατάστασης του γηπέδου.
Η τελευταία αλλαγή του Μαρτίνς ήταν στο δεξί
φτερό, με τον Ραντζέλοβιτς αντί του κουρασμένου Ποντένσε. Ο Γρηγορίου έριξε στο ματς
Καρανίκα (δεξί μπακ) και Φιλίποβιτς (κυνηγό).
Η ΑΕΛ έδειξε ότι είναι ένα σκληροτράχηλο
σύνολο, το οποίο στο τέλος παραλίγο να κάνει
τη... ζημιά στον Ολυμπιακό, στην μοναδική της
σημαντική στιγμή του δεύτερου μέρους. Το
δυνατό σουτ του Μπούστος στις καθυστερήσεις
πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι. Οι
«ερυθρόλευκοι» ναι μεν κρατούσαν με σχετική
ευκολία το μηδέν, αλλά δεν «καθάρισαν» κιόλας
το παιχνίδι, ώστε να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο.
Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να προβληματίσει
τον Ολυμπιακό για τη συνέχεια, που βέβαια για
δεύτερη διαδοχική αγωνιστική είχε την ουσία
και έφτασε στο «δύο στα δύο».
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ SUPERLEAGUE 2

Λεουτσάκος: «Είμαστε έτοιμοι, αρκεί...»
τερ του Παναθηναϊκού, «πρόκειται για all
around επιθετικό, με ταχύτητα, καλή τεχνική
κατάρτιση, εξαιρετική σωματοδομή και διάθεση ν΄ακούσει και να μάθει».
Είχε «κερδίσει» τους προπονητές του Παναθηναϊκού, μετά την απόκτηση όμως του
Δανού Ούφε Μπεκ, προτιμήθηκε να παραχωρηθεί δανεικός ο Κόναν ώστε να βρει
ενεργό ρόλο σε μια ομάδα με στόχους, να
αποκτήσει την εμπειρία επίσημων αγώνων
και την κατάλληλη νοοτροπία. Η ΠΑΕ Λεβαδειακός τον καλωσορίζει.

Ανακοίνωσε τον Ζαννάκη ο Απόλλωνας Λάρισας
Ο πρόεδρος της Σούπερ Λιγκ 2 τόνισε
πως στην κατηγορία περιμένουν να
τηρηθούν τα συμφωνηθέντα στα
τηλεοπτικά

Γ

ια τα δεδομένα που υπάρχουν γύρω
από το πρωτάθλημα της Σούπερ Λιγκ
2 μίλησε ο Λεωνίδας Λεουτσάκος
στον «Super FM 89,6». Οπου ο πρόεδρος της διοργανώτριας αρχής τόνισε πως
οι ομάδες είναι έτοιμες για τη σέντρα στις
15 Σεπτεμβρίου, αρκεί βέβαια να ισχύσουν
τα συμφωνηθέντα με τα τηλεοπτικά.
«Στις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινά το πρωτάθλημα της Σούπερ Λιγκ 2. Θεωρώ ότι θα
είναι ανταγωνιστικό, ότι θα γίνει ένα καλό
πρωτάθλημα. Έχει πολύ καλές ομάδες.
Σε αυτό βοηθούν και οι τρεις ομάδες που
έπεσαν από τη Σούπερ Λιγκ. Εμείς είμαστε
πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε την καινούρια
κατηγορία και ν’ ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις σα διοργανώτρια».
-Για το αν θα υπάρξει δεδομένα σέντρα στις
15/9:
«Εμείς στο τελευταίο συμβούλιο αυτή την
απόφαση πήραμε, ότι 15 Σεπτεμβρίου ξεκινάμε. Εμείς έχουμε προσύμφωνο και συμβόλαιο οι ομάδες με το κρατικό κανάλι. Ανάλογη κίνηση, που έγινε με τη Σούπερ Λιγκ 1,
θεωρούμε ότι θα γίνει και με μας. Δεν είναι
δική μας υπαιτιότητα, εμείς είμαστε πανέτοιμοι. Όταν έγινε η αναδιάρθρωση, ό,τι μας
ζητήθηκε, έχει γίνει. Έχει οριστεί καινούρια
επαγγελματική κατηγορία, οι ομάδες είναι
έτοιμες, τα πάντα. Είμαστε πανέτοιμοι να
ξεκινήσουμε στην ημερομηνία που λέμε.
Περιμένουμε την ΕΡΤ η οποία έχει την υποχρέωση να δείξει κάποιους αγώνες. Από
εκεί και πέρα… εμείς αναμένουμε».
- Για το τηλεοπτικό συμβόλαιο των ΠΑΕ:
«Το κράτος έχει συνέχεια. Κάναμε ραντεβού
με τον κ. Δρόσο -δεν κάναμε με το γραφείο
του πρωθυπουργού- και παρόντες ήταν
κάποιες ομάδες, εκπρόσωποι, όπως οι ΠΑΕ
Χανιά, Εργοτέλης, Λεβαδειακός και Απόλλων Σμύρνης, που είναι και στο συμβόλαιο
από τη Σούπερ Λιγκ. Μας έγινε μια πρόταση
ότι θα γίνει μείωση 60% σε μας και 35% στη
Σούπερ Λιγκ 1. Δε δεχτήκαμε και στείλαμε
μια επιστολή να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα. Μετά ήρθε μια επιστολή από την ΕΡΤ η
οποία μας έλεγε, πείτε μας εσείς τι μείωση
θέλετε. Εμείς είπαμε ότι για να βοηθήσουμε
και για το καλό του ποδοσφαίρου ας γίνει
αυτό που έγινε και στη Σούπερ Λιγκ 1. Τότε

είναι σύμφωνη και η Σούπερ Λιγκ 2 για να
προχωρήσει το πρωτάθλημά της και αναμένουμε».
- Για τα Χανιά και τον Πλατανιά:
«Ο Πλατανιάς και τα Χανιά είναι πάρα πολύ
καλές ομάδες. Εχουν και οι δυο ομάδες υγιείς παράγοντες, που είναι κόσμημα για το
ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό φάνηκε και
πέρσι με την πορεία που έκανε ο Πλατανιάς, ο οποίος έφτασε στα μπαράζ με μία
άλλη κρητική ομάδα και έχασε στο τσακ την
άνοδο. Το ίδιο συμβαίνει και με την ΠΑΕ
Χανιά, η οποία έχει ένα πολύ καλό πρόεδρο που επενδύει τα τελευταία 3-4 χρόνια
και προσφέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Θεωρώ ότι θα παίξουν πρωταγωνιστικό
ρόλο. Αυτή είναι η άποψή μου».

Κόναν: Επίσημα στον Λεβαδειακό

Ο Λεβαδειακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Κόναν από τον Παναθηναϊκό με
τη μορφή δανεισμού μέχρι και το επόμενο
καλοκαίρι. Είχε δείξει θετικά σημάδια ο
νεαρός επιθετικός στην προετοιμασία των
«πράσινων», όμως τελικά έφυγε προσωρινά από το «τριφύλλι» για να βρει χρόνο
συμμετοχής.
Αναλυτικά η ανακοίνωση των Βοιωτών:
Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του Κόναν από τον Παναθηναϊκό, με
τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο.
Ο Κρίστιαν Άντερσον Κόναν ήταν η πρώτη
μεταγραφή του Παναθηναϊκού φέτος το
καλοκαίρι, ανήμερα των γενεθλίων του παίκτη (γενν. 12/7/1999).
Ο 20χρονος επιθετικός κατάγεται από την
Ακτή Ελεφαντοστού, αλλά γεννήθηκε στο
Βαρέζε και πήρε την ιταλική υπηκοότητα.
Από το Βαρέζε της βορειοδυτικής Λομβαρδίας, μόλις 55 χλμ μακριά από το Μιλάνο,
επόμενο ήταν να κάνει τα πρώτα του βήματα
στις ακαδημίες της Μίλαν και της Ίντερ. Ακολούθως πήγε στην Κλερμόν και στη β΄ομάδα
της Μπορντό με την οποία αγωνίστηκε στο
UEFA Youth League.
Ο Κόναν θεωρείται προσωπική επιλογή του
Νίκου Νταμπίζα, που τον είδε και τον ξεχώρισε σε τουρνουά στη Σουηδία. Υπέγραψε
τριετές συμβόλαιο στους «πράσινους» και
έπαιξε στα φιλικά του καλοκαιριού πετυχαίνοντας, μάλιστα, το γκολ του Παναθηναϊκού στην ήττα από τη Γαλατασαράι στην
Κωνσταντινούπολη (2-1). Αρχικά θεωρήθηκε επένδυση για το μέλλον, αλλά έβαλε
δύσκολα στον Δώνη με την προσήλωσή του
στις προπονήσεις. Όπως έγραφαν οι ρεπόρ-

Μεταγραφικής ενίσχυσης συνέχεια για τον
Απόλλωνα Λάρισας, με τους Θεσσαλοούς
να ανακοινώνουν την απόκτηση και του
Μιχάλη Ζαννάκη.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως
εξής: «Η ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας ανακοινώνει την μεταγραφή του ταλαντούχου κυνηγού Μιχάλη Ζαννάκη.
Ο Μιχάλης γεννήθηκε στις 12/08/2000
στην Θεσσαλονίκη και ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τις Ακαδημία Ηλιούπολης.
Στην συνέχεια αποκτήθηκε από την ΑΠΕ
Λαγκαδά όπου μαζί της αγωνίσθηκε (25
συμμ., 10 γκολ) στο πρωτάθλημα της Γ’
Εθνικής κατηγορίας, ενώ κατόπιν μεταγράφηκε στον Αιγινιακό όπου πέρυσι κατέγραψε 16 συμμετοχές με δύο τέρματα.
Ο Μιχάλης που θεωρείται από τα αυθεντικότερα ταλέντα της Βορείου Ελλάδος,
είναι ένας ταχύτατος κυνηγός, που μπορεί
να παίξει άνετα και στα δύο άκρα, ενώ διακρίνεται και για το δυνατό του, σουτ.
Η ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας καλωσορίζει τον
Μιχάλη Ζαννάκη στην οικογένεια της και
του εύχεται να είναι υγιής και να δικαιώσει
τα «πιστεύω» μας, σε αυτόν.
Στα γραφεία της ΠΑΕ, τον Ζαννάκη παρουσίασε ο προπονητής της Κ-19, κ. Βαγγέλης
Στουρνάρας».

Απόλλων Σμύρνης: Πήρε Κραγιόπουλο

Στον Απόλλων Σμύρνης θα συνεχίσει ο
Μάνος Κραγιόπουλος. Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε το καλοκαίρι από
τον Πανιώνιο, όμως δεν έμεινε στη Νέα
Σμύρνη και παραχωρήθηκε δανεικός στην
«Ελαφρά Ταξιαρχία».
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης ανακοινώνει την
απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μάνου
Κραγιόπουλου. Γεννημένος στις 29 Μαΐου
1998 αγωνίζεται ως επιθετικός μέσος. Στο
παρελθόν έχει αγωνιστεί στις Ακαδημίες
Άρσεναλ, στον ΠΑΟΚ, στον Πιερικό και
στον Πανιώνιο.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα ανακοίνωσε τον
Παντελάκη

Και επίσημα παίκτης του ΠΑΣ Γιάννινα
είναι ο Επαμεινώνδας Παντελάκης, ο
οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας
δύο ετών
Ο 24χρονος κεντρικός αμυντικός είχε μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό και
τα είχε βρει σε όλα με τον ΠΑΣ Γιάννινα με
τους «πράσινους» να διατηρούν ποσοστό
μεταπώλησης που ανέρχεται στο 30%.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα το πρωί της Δευτέρας επισημοποίησε την απόκτηση του Παντελάκη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ομάδα των Ιωαννίνων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον
κεντρικό αμυντικό Επαμεινώνδα Παντελάκη. Ο Παντελάκης είναι γεννημένος στις
10 Φεβρουαρίου του 1995 στα Χανιά και
έχει αγωνιστεί με τις ομάδες του Εργοτέλη, του Φωστήρα και του Κισσαμικού
ως δανεικός από τον Ολυμπιακό και στον
Παναθηναϊκό, από τον οποίο έφυγε ελεύθερος και υπέγραψε συμβόλαιο 2 ετών με
τον ΠΑΣ. Παράλληλα ο Παντελάκης έχει
αγωνιστεί με την ομάδα της Κ19 της Εθνικής με 5 συμμετοχές και 1 goal.
O ποδοσφαιρισ τής θα ενσωματωθεί
άμεσα στις προπονήσεις της ομάδας»

Πήρε Καρρίκι ο Απόλλων Λάρισας

Την απόκτηση του 23χρονου κεντρικού
αμυντικού, Κωνσταντίνου Καρρίκι ανακοίνωσε ο Απόλλωνας Λάρισας.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως
εξής: «Η ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας ανακοινώνει την απόκτηση του γνωστού δυναμικού
στόπερ Κωνσταντίνου Καρρίκι.
Ο Καρρίκι είναι γεννηθείς στην Αθήνα στις
30/10/1996, ενώ έχει αγωνισθεί με επιτυχία στους Αστέρα Μαγούλας, Τρίκαλα,
Αναγέννηση Καρδίτσας και πέρυσι στον
ΝΠΣ Βόλου (17 συμ., 1 γκολ).
Θεωρείται ένας πολύ δυνατός στόπερ που
μπορεί να παίξει με την ίδια ευκολία τόσο
σαν αμυντικό χαφ (κόφτης) όσο και σαν
δεξί μπακ.
Η ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας καλωσορίζει τον
Καρρίκι στην ομάδα μας και του εύχεται
καλή αγωνιστική περίοδο με υγεία.
Τον 23χρονο ποδοσφαιριστή υποδέχθηκε
στα γραφεία της ΠΑΕ, το διοικητικό στέλεχος αυτής κ. Γιώργος Βέβης».

Καμερουνέζο επιθετικό και Βραζιλιάνο αμυντικό ανακοίνωσε η
Κέρκυρα

Την απόκτηση του 21χρονου Καμερουνέζου
επιθετικού, Ερβέ Νγκαν και του 19χρονου
Βραζιλιάνου αμυντικού Νασιμέντο Νικολάου ανακοίνωσε η Κέρκυρα.
ναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως
εξής: «Η ΑΟΚ ΠΑΕ ΚΕΡΚΥΡΑ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με του
ποδοσφαιριστές Pedro Rafael Nicolau Do
Nascimento και Herve Ngan.
Ο Καμερουνέζος επιθετικός, Ερβέ Νγκαν
έχει γεννηθεί στις 2 Ιουνίου 1998 και τα
δύο τελευταία χρόνια έπαιζε στη Στρασμπούρ Β’. Τη σεζόν 2017-18 στην 5η κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος είχε 6
συμμετοχές και 2 γκολ, ενώ πέρυσι έπαιξε
σε 4 ματς. Είναι, επίσης, διεθνής με την U23
του Καμερούν και βρίσκεται στις επιλογές για τα ματς με την Τυνησία στις 6 και 10
Σεπτεμβρίου.
Ο Βραζιλιάνος αμυντικός Pedro Rafael
Nascimento Nicolau έχει γεννηθεί στις 12
Φεβρουαρίου 2000 και αγωνιζόταν στην
Alvarenga FC – Πορτογαλίας».
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Μεγάλη βολή και πάει Παγκόσμιο
η Σκαρβέλη

Η

Σταματία Σκαρβέλη κατάφερε να
πετύχει την βολή που έψαχνε εδώ και καιρό και να «βγάλει» εισιτήριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα.
Η πρωταθλήτρια μας ήταν νικήτρια στη
σφυροβολία στη δεύτερη ημέρα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος στο Πράβετς, με
καλύτερη προσπάθεια στα 71,33 μ., ενώ
είχε μία ακόμη βολή πάνω από τα 70,00
μ., την έκτη, η οποία μετρήθηκε στα 70,27
μέτρα. Η αθλήτρια βελτίωσε το ατομικό
της ρεκόρ, το οποίο ήταν 69,10 μ. από το
2018 και έγινε η δεύτερη Ελληνίδα όλων
των εποχών πίσω από την Στέλλα Παπαδοπούλου που κατέχει το πανελλήνιο
ρεκόρ με 72,10 μέτρα.
Η 24χρονη είχε δείξει πως είναι σε πολύ
καλή κατάσταση, όταν πριν λίγες ημέρες
στο πλαίσιο της προετοιμασίας της στην
Ουγγαρία είχε συμμετάσχει σε αγώνες και
είχε σημειώσει 68,99 μ., που ήταν η δεύτερη επίδοση της καριέρας της. Η Σκαρβέλη θα συμμετάσχει στο πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της καριέρας της, ενώ
έχει ήδη δύο συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα, το 2016 στη σφαιροβολία
και το 2018 στη σφυροβολία.
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Στη σφαιροβολία ο Νικόλας Σκαρβέλης
είχε βολές κάτω από τα 20μ και πήρε την
τέταρτη θέση με καλύτερη επίδοση 19.75
που πέτυχε στην 4η προσπάθεια ενώ οι
υπόλοιπες έγκυρες προσπάθειές του ήταν
18.99 και 19.05. Στα 100μ η Μαρία Γάτου
αγωνίστηκε στην τέτερτη σειρά του ημιτελικού και με επίδοση 11.92 προκρίθηκε
για τον τελικό όπου τερμάτισε σε 12.02
και κατατάχτηκε 7η. Νικήτρια η Βουλγάρα
σταρ των σπριντ Ιβέτ Λάλοβα με 11.23.

Αποτελέσματα Superleague

Βαθμολογία

Χρυσό μετάλλιο και όριο για
Ντόχα από την Βασιλείου

Η Ειρήνη Βασιλείου κέρδισε το χρυσό στα
400μ εμπόδια και με 51.75 έπιασε το όριο
για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
Το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα εξασφάλισε μέσω των
Βαλκανικών Αγώνων της Βουλγαρίας η
Ειρήνη Βασιλείου.
Η έμπειρη αθλήτρια έτρεξε την απόσταση
400μ με εμπόδια σε 51.75 βελτιώνοντας
το ατομικό της ρεκόρ (51.86) και πετυχαίνοντας παράλληλα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ντόχα που είναι
51.80.
Η πρωταθλήτριά μας τερμάτισε πρώτη και
κατέκτησε φυσικά το χρυσό μετάλλιο.

Χρυσό η Παπαχρήστου και ασημένιο ο Τεντόγλου στους Βαλκα- Ρεκόρ ο Φραντζεσκάκης και στο
νικούς
βάθρο με Αναστασάκη
Το χρυσό μετάλλιο στο τριπλούν στους
Βαλκανικούς Αγώνες της Βουλγαρίας κέρδισε η Βούλα Παπαχρήστου.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια με 14.24μ στο
τρίτο άλμα κέρδισε το χρυσό και είχε δυο
άκυρες στην 4η και 5η προσπάθεια.
Από την άλλη ο Μίλτος Τεντόγλου είχε
ως καλύτερο άλμα αυτό στα 7.88μ. στην
τελευταία του προσπάθεια και πήρε την
δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο.
Ασχημο ξεκίνημα με την πρώτη προσπάθεια 6.48, στη συνέχεια 7.57, 7.42, 7.76
και 7.88 όταν στις «καλές του» άνετα είναι
πάνω από τα 8μ. Νικητής με ένα εκατοστό διαφορά,7.89μ ο Ισατσένκο από την
Ουκρανία.
Ικανοποιητικά έκλεισε η χρονιά για την
22χρονη Ισαβέλα Κοτσαχείλη η οποία
κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα
3.000μ με φυσικά εμπόδια σημειώντας
επίδοση 10.37.53 παρόλο που θα ήθελα
ένα χρόνο κάτω από 10.22.66 για να βελτιώσει το φετινό της ατομικό ρεκόρ. Νικήτρια η Τουρκάλα Καγιά με χρόνο 9.35.47.

Ο Μιχάλης Αναστασάκης και ο Χρήστος
Φραντζεσκάκης κατέκτησαν μετάλλια και
ο δεύτερος μάλιστα έπιασε όριο για την
Ντόχα!
Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης αργυρός
πρωταθλητής Ευρώπης στους εφήβους
φέτος, πέτυχε βολή στα 76.67μπου είναι
καλύτερη επίδοση εφήβων με ανδρική
σφύρα (7.260 κιλά), πανελλήνιο ρεκόρ
εφήβων με τη συγκεκριμένη σφύρα, το
οποίο ήταν 73.86μ που είχε πετύχει
ο ίδιος αθλητής από τις 27 Ιουλίου στη
διάρκεια του πρωταθλήματος ανδρών-γυναικών.
Επίσης με την επίδοση αυτή ο Φραντζεσκάκης «έπιασε» το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ντόχα που είναι
76.00μ.
Στη δεύτερη θέση με βολή 75.33μ ήταν
ο Μιχάλης Αναστασάκης ο οποίος με τον
Φραντζεσκάκη πέτυχαν το 1-2 από πλευράς μεταλλίων για τα ελληνικά χρώματα
κατακτώντας το χρυσό και το ασημένιο
μετάλλιο.

Πρόγραμμα Superleague
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Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών

Football League: Το πρόγραμμα της σεζόν 2019-20
Νίκη Βόλου – Καβάλα
Ασπρόπυργος – Ιάλυσος

ΟΦ Ιεράπετρας – Ολυμπιακός Βόλου

11η αγωνιστική (08/12)

Αιγάλεω – Βέροια
Ιωνικός – Νίκη Βόλου
Τρίκαλα – Ασπρόπυργος
Διαγόρας – Ιάλυσος
Θεσπρωτός – Καβάλα
Ολυμπιακός Βόλου – Καλαμάτα
ΟΦ Ιεράπετρας – Τρίγλια

Αιγάλεω – Ολυμπιακός Βόλου
ΟΦ Ιεράπετρας – Θεσπρωτός
Τρίγλια – Διαγόρας
Καλαμάτα – Τρίκαλα
Καβάλα – Ιωνικός
Ιάλυσος – Βέροια
Νίκη Βόλου – Ασπρόπυργος

12η αγωνιστική (15/12)

Πραγματοποιήθηκε το πρωί
της Τρίτης (4/9) η κλήρωση της
Football League για την περίοδο
2019-20.

Η

σέντρα του πρωταθλήματος θα
γίνει στις 29 Σεπτεμβρίου και η
αυλαία θα πέσει στις 29 Μαρτίου. Την άνοδο σ την Super
League 2, θα πάρουν οι ομάδες που θα
καταλάβουν τις θέσεις 1 και 2, ενώ όσον
αφορά τον υποβιβασμό τέσσερις θα είναι
οι ομάδες που θα πέσουν στην Γ΄Εθνική.
Επιπλέον, κλειδάριθμο πήραν τα Τρίκαλα και ο Θεσπρωτός, λόγω γηπεδικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν,
με συνέπεια να δώσουν το πρώτο τους
ματ ς εκτός έδρας, ενώ επίσης κλειδάριθμο πήραν ο Ολυμπιακός Βόλου, η
Νίκη Βόλου και ο Ιάλυσος.
Αναλυτικότερα το πρόγραμμα:

ΟΦ Ιεράπετρας – Διαγόρας
Ολυμπιακός Βόλου – Θεσπρωτός

5η αγωνιστική (27/10)

Αιγάλεω – Νίκη Βόλου
Βέροια – Ασπρόπυργος
Ιωνικός – Ιάλυσος
Τρίκαλα – Καβάλα
Διαγόρας – Καλαμάτα
Θεσπρωτός – Τρίγλια
Ολυμπιακός Βόλου – ΟΦ Ιεράπετρας

6η αγωνιστική (03/11)

Βέροια – Αιγάλεω
Νίκη Βόλου – Ιωνικός
Ασπρόπυργος – Τρίκαλα
Ιάλυσος – Διαγόρας
Καβάλα – Θεσπρωτός
Καλαμάτα – Ολυμπιακός Βόλου
Τρίγλια – ΟΦ Ιεράπετρας

7η αγωνιστική (10/11)

Αιγάλεω – Καλαμάτα
Καβάλα – Τρίγλια
Ιάλυσος – ΟΦ Ιεράπετρας
Ασπρόπυργος – Ολυμπιακός Βόλου
Νίκη Βόλου – Θεσπρωτός
Βέροια – Διαγόρας
Ιωνικός – Τρίκαλα

Αιγάλεω – Ιωνικός
Τρίκαλα – Βέροια
Διαγόρας – Νίκη Βόλου
Θεσπρωτός – Ασπρόπυργος
Ολυμπιακός Βόλου – Ιάλυσος
ΟΦ Ιεράπετρας – Καβάλα
Τρίγλια – Καλαμάτα

2η αγωνιστική (06/10)

8η αγωνιστική (17/11)

1η αγωνιστική (29/9)

Καβάλα – Αιγάλεω
Καλαμάτα – Ιάλυσος
Τρίγλια – Ασπρόπυργος
ΟΦ Ιεράπετρας – Νίκη Βόλου
Ολυμπιακός Βόλου – Βέροια
Θεσπρωτός – Ιωνικός
Διαγόρας – Τρίκαλα

3η αγωνιστική (13/10)

Αιγάλεω – Ιάλυσος
Ασπρόπυργος – Καβάλα
Νίκη Βόλου – Καλαμάτα
Βέροια – Τρίγλια
Ιωνικός – ΟΦ Ιεράπετρας
Τρίκαλα – Ολυμπιακός Βόλου
Διαγόρας – Θεσπρωτός

4η αγωνιστική (20/10)
Ασπρόπυργος – Αιγάλεω
Ιάλυσος – Νίκη Βόλου
Καβάλα – Βέροια
Καλαμάτα – Ιωνικός
Τρίγλια – Τρίκαλα

Τρίκαλα – Αιγάλεω
Ιωνικός – Διαγόρας
Βέροια – Θεσπρωτός
Νίκη Βόλου – Ολυμπιακός Βόλου
Ασπρόπυργος – ΟΦ Ιεράπετρας
Ιάλυσος – Τρίγλια
Καβάλα – Καλαμάτα

9η αγωνιστική (24/11)

Αιγάλεω – Διαγόρας
Θεσπρωτός – Τρίκαλα
Ολυμπιακός Βόλου – Ιωνικός
ΟΦ Ιεράπετρας – Βέροια
Τρίγλια – Νίκη Βόλου
Καλαμάτα – Ασπρόπυργος
Ιάλυσος – Καβάλα

10η αγωνιστική (01/12)

Θεσπρωτός – Αιγάλεω
Διαγόρας – Ολυμπιακός Βόλου
Τρίκαλα – ΟΦ Ιεράπετρας
Ιωνικός – Τρίγλια
Βέροια – Καλαμάτα

ΟΦ Ιεράπετρας – Αιγάλεω
Ολυμπιακός Βόλου – Τρίγλια
Θεσπρωτός – Καλαμάτα
Διαγόρας – Καβάλα
Τρίκαλα – Ιάλυσος
Ιωνικός – Ασπρόπυργος
Βέροια – Νίκη Βόλου

13η αγωνιστική (22/12)
Αιγάλεω – Τρίγλια
Καλαμάτα – ΟΦ Ιεράπετρας
Καβάλα – Ολυμπιακός Βόλου
Ιάλυσος – Θεσπρωτός
Ασπρόπυργος – Διαγόρας
Νίκη Βόλου – Τρίκαλα
Ιωνικός – Βέροια

14η αγωνιστική (05/01)

Καλαμάτα – Αιγάλεω
Τρίγλια – Καβάλα
ΟΦ Ιεράπετρας – Ιάλυσος
Ολυμπιακός Βόλου – Ασπρόπυργος
Θεσπρωτός – Νίκη Βόλου
Διαγόρας – Βέροια
Τρίκαλα – Ιωνικός

15η αγωνιστική (12/01)

Αιγάλεω – Καβάλα
Ιάλυσος – Καλαμάτα
Ασπρόπυργος – Τρίγλια
Νίκη Βόλου – ΟΦΙ
Βέροια – Ολυμπιακός Βόλου
Ιωνικός – Θεσπρωτός
Τρίκαλα – Διαγόρας

16η αγωνιστική (19/01)

Ιάλυσος – Αιγάλεω
Καβάλα – Ασπρόπυργος
Καλαμάτα – Νίκη Βόλου
Τρίγλια – Βέροια
ΟΦ Ιεράπετρας – Ιωνικός
Ολυμπιακός Βόλου – Τρίκαλα
Θεσπρωτός – Διαγόρας

17η αγωνιστική (26/01)

Αιγάλεω – Ασπρόπυργος
Νίκη Βόλου – Ιάλυσος
Βέροια – Καβάλα
Ιωνικός – Καλαμάτα
Τρίκαλα – Τρίγλια
Διαγόρας – ΟΦ Ιεράπετρας
Θεσπρωτός – Ολυμπιακός Βόλου

18η αγωνιστική (02/02)
Νίκη Βόλου – Αιγάλεω
Ασπρόπυργος – Βέροια
Ιάλυσος – Ιωνικός
Καβάλα – Τρίκαλα
Καλαμάτα – Διαγόρας
Τρίγλια – Θεσπρωτός

19η αγωνιστική (09/02)

20η αγωνιστική (16/02)
Ιωνικός – Αιγάλεω
Βέροια – Τρίκαλα
Νίκη Βόλου – Διαγόρας
Ασπρόπυργος – Θεσπρωτός
Ιάλυσος – Ολυμπιακός Βόλου
Καβάλα – ΟΦ Ιεράπετρας
Καλαμάτα – Τρίγλια

21η αγωνιστική (23/02)

Αιγάλεω – Τρίκαλα
Διαγόρας – Ιωνικός
Θεσπρωτός – Βέροια
Ολυμπιακός Βόλου – Νίκη Βόλου
ΟΦ Ιεράπετρας – Ασπρόπυργος
Τρίγλια – Ιάλυσος
Καλαμάτα – Καβάλα

22η αγωνιστική (01/03)
Διαγόρας – Αιγάλεω
Τρίκαλα – Θεσπρωτός
Ιωνικός – Ολυμπιακός Βόλου
Βέροια – ΟΦ Ιεράπετρας
Νίκη Βόλου – Τρίγλια
Ασπρόπυργος – Καλαμάτα
Καβάλα – Ιάλυσος

23η αγωνιστική (08/03)

Αιγάλεω – Θεσπρωτός
Ολυμπιακός Βόλου – Διαγόρας
ΟΦ Ιεράπετρας – Τρίκαλα
Τρίγλια – Ιωνικός
Καλαμάτα – Βέροια
Καβάλα – Νίκη Βόλου
Ιάλυσος – Ασπρόπυργος

24η αγωνιστική (15/03)
Ολυμπιακός Βόλου – Αιγάλεω
Θεσπρωτός – ΟΦ Ιεράπετρας
Διαγόρας – Τρίγλια
Τρίκαλα – Καλαμάτα
Ιωνικός – Καβάλα
Βέροια – Ιάλυσος
Ασπρόπυργος – Νίκη Βόλου

25η αγωνιστική (22/03)
Αιγάλεω – ΟΦ Ιεράπετρας
Τρίγλια – Ολυμπιακός Βόλου
Καλαμάτα – Θεσπρωτός
Καβάλα – Διαγόρας
Ιάλυσος – Τρίκαλα
Ασπρόπυργος – Ιωνικός
Νίκη Βόλου – Βέροια

26η αγωνιστική (29/03)
Τρίγλια – Αιγάλεω
ΟΦ Ιεράπετρας – Καλαμάτα
Ολυμπιακός Βόλου – Καβάλα
Θεσπρωτός – Ιάλυσος
Διαγόρας – Ασπρόπυργος
Τρίκαλα – Νίκη Βόλου
Βέροια – Ιωνικός
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Ασταμάτητη η Ισπανία,
Απίθανο ξέσπασμα στο τέλος! σκανδιναβικό «ξέσπασμα»
Βοσνία - Λιχτενστάιν 5-0

Στο τελευταίο δεκάλεπτο
η Βοσνία... παρέσυρε το
Λιχτενστάιν, πέτυχε τέσσερα γκολ
φτάνοντας στην εντός έδρας νίκη
με 5-0!

Μ

ε την πλάτη στον τοίχο παρουσιάστηκε στη Ζένιτσα
η Βοσνία, αφού είχαν προηγηθεί οι ήττες από Ιταλία,
Φινλανδία, αλλά και η ισοπαλία με την
Ελλάδα. Κόντρα στο Λιχτενστάιν το ζητούμενο δεν ήταν μόνο η δεύτερη νίκη
στον όμιλο, αλλά και μια καλή εμφάνιση. Τα ξεσπάσματα έφεραν το 5-0 και
οι γηπεδούχοι βρέθηκαν στο -5 από τη
2η Φινλανδία. Δυνατό ξεκίνημα για τη
Βοσνία, η οποία μόλις στο 11ο λεπτό άνοιξε το σκορ με τον Γκόγιακ έπειτα από
πάσα του Τζέκο. Η πίεση ήταν έντονη,
αλλά οι φιλοξενούμενοι έδειχναν βελτιωμένοι ανασταλτικά. Χρειάστηκε να
φτάσουμε στο 80ο λεπτό για να... καταλάβουν οι παίκτες του Προσινέτσκι
πως πρέπει να «καθαρίσουν» το τρίποντο. Ο Ντούλιεβιτς στο 80’ πέτυχε το
2-0 και μετά... κατηφόρα! Ο Τζέκο στο
85’ σημείωσε το 3-0, ο Βίτσκα στο 87’
το 4-0 και ο Γκόγιακ στο 89΄ διαμόρφωσε το 5-0.
Βοσ νία: Σέ χιτ ς, Σούν τζιτ ς, Ζουκάνοβιτς, Κολάσινατς, Τοντόροβιτς, Πιάνιτς
83’ (Λόντσαρ), Βίτσκα, Μιλόσεβιτς (55’
Ντούλιεβιτς), Κρούνιτς, Γκόγιακ, Τζέκο

Αρμενία - Ιταλία 1-3: Ανατροπή και 5x5

Οι Αρμένιοι προηγήθηκαν αλλά η Ιταλία αντέδρασε και διατήρησε το απόλυτο σ τον όμιλο, σ τον οποίο βρίσκεται και η Ελλάδα. Δύο γκολ ο Μπελότι,
αποβλήθηκε ο Καραπετιάν, σκόρερ των
γηπεδούχων.
Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι έλεγε στη συνέντευξη Τύπου της παραμονής ότι «το
ματ ς είναι πολύ δύσκολο επειδή η
Αρμενία έχει ενθουσιασμό μετά τη νίκη
επί της Ελλάδας, αλλά κι επειδή είναι
αρχή της σεζόν και οι παίκτες ψάχνουν
ρυθμό». Λόγια που δικαιώθηκαν, παρά
το τελικό αποτέλεσμα, από όσα έβαλαν χώρα μία μέρα μετά. Από το ξεκίνημα, άλλωστε, φάνηκε ότι οι γηπεδού-

χοι θα έβαζαν δύσκολα στους Ατζούρι,
αφού στο 11’ έφυγαν στην κόντρα και ο
Καραπετιάν με πολύ ωραίο σουτ έκανε
το 1-0. Σκορ που έμεινε ως το 28’, όταν
ο Εμερσον έκανε τη σέντρα και έδωσε
έτοιμο το 1-1 στον Μπελότι. Στο επόμε νο λεπτό ο Μπε ρναρν τ έσκ ι ε ίχε
δοκάρι για την Ιταλία, η οποία απέκτησε
αριθμητικό πλεονέκτημα στο 45’ από
την (αυστηρή ως άδικη) αποβολή του
Καραπετιάν με δεύτερη κίτρινη και αμέσως μετά ο Μπελότι είχε μεγάλη ευκαιρία για το 1-2.
Αυτό, τελικά, άργησε να γίνει. Αν και με
10 παίκτες, η Αρμενία το πάλευε όσο
μπορούσε και σ τεκόταν πολύ καλά,
απειλώντας μάλιστα σε μια-δυο αντεπιθέσεις, μέχρι που ήρθε το 77ο λεπτό:
Σέντρα του Μπονούτσι, ωραία κεφαλιά του Πελεγκρίνι, η μπάλα στα δίχτυα
(1-2). Γκολ που... τελείωσε τους γηπεδούχους, οι οποίοι στο 80’ δέχθηκαν
και τρίτο, αυτή τη φορά με το σουτ του
Μπελότι που βρήκε στο κάθετο δοκάρι
και σ την πλάτη του τερματοφύλακα
Aϊραπετιάν, για να καταλήξει έτσι στα
δίχτυα (1-3).
Αρμενία (Αρμέν Γκιουλμπουνταγκιάντς):
Aϊραπετιάν, Χαμπαρντζουμιάν, Χαρογιάν, Καλισίρ, Χοβνανισιάν, Γκριγκοριάν
(57’ Χοβσεπιάν), Μχρτσιάν, Μπαρσεγκιάν (57’ Ανταμιάν), Μχιταριάν, Γκαζαριάν (82’ Μπαμπαγιάν), Καραπετιάν.
Ιταλία (Ρομπέρτο Μαν τσίνι): Ντομαρούμα, Φλορέντσι, Μπονούτσι, Ρομανιόλι, Εμερσον, Μπαρέλα (69’ Σένσι),
Ζορζίν ιο, Βε ράτ ι, Κιέζα (61’ Πε λεγκρίνι), Μπερναρντέσκι (83’ Λαζάνια),
Μπελότι.

«Γλίτωσε» στο 85’ το ‘Ειρε, ακόμα σκοράρει η Δανία

Έστω και στο 85’, το ‘Ειρε ισοφάρισε
1-1 την Ελβετία και βρέθηκε σ το +3
στην κορυφή του τέταρτου προκριματικού ομίλου του EURO 2020.
Το ‘Ειρε ισοφάρισε 1-1 σ το 85’ την
Ελβετία στο Δουβλίνο για την πέμπτη
αγωνισ τική του τέταρτου ομίλου του
EURO 2020 και διατ ήρησ ε έ να +3
σ την κορυφή από τη δεύτερη Δανία,
που σάρωσε 6-0 το αδύναμο Γιβραλτάρ εκτός έδρας, με τους Ελβετούς να
μένουν στο -3 από τους «Βίκινγκς».

Σκόραρε ξανά ο Σέρχιο Ράμος και
οι Ταύροι πέρασαν με 2-1 από τη
Ρουμανία και συνεχίζουν μόνο με
νίκες. Με τεσσάρα 2η η Σουηδία.
Εξι έριξε η Δανία, ισοπαλία 1-1 στο
Ιρλανδία-Ελβετία.

Τ

ο Ιρλανδία-Ελβετία ήταν το καλύτερο
ματς του 4ου ομίλου και έληξε με ισοπαλία, η οποία αφήνει γενικά ανοιχτά τα πράγματα. Οι φιλοξενούμενοι
ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο 74’ με
τον Σαρ αλλά οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν
στο 85’ με τον ΜακΓκόλντρικ. Ετσι,
η Ιρλανδία μπορεί να παρέμεινε
στην 1η θέση (με ματς περισσότερο) αλλά είδε τη 2η Δανία να πλησιάζει στο -3 μετά
το 6-0 επί του Γιβραλτάρ εκτός
έδρας. Οι Ρόλιγκανς προηγήθηκαν στο 6’ με τον Σκοβ και
στη συνέχεια τα πράγματα έγιναν
εξαιρετικά απλά, με τα γκολ να πέφτουν βροχή: Πέναλτι ο Ερικσεν στο 34’
και 0-2, πέναλτι ο Ερικσεν στο 50’ και 0-3,
γκολ ο Ντιλέινι στο 69’ και 0-4, γκολ ο Γκίτκιερ στο 73’ και 0-5, γκολ πάλι ο Γκίτκιερ στο
78’ και 0-6.
Αποτελέσματα
Ιρλανδία - Ελβετία 1-1
Γιβραλτάρ - Δανία 0-6
Βαθμολογία
1. Ιρλανδία 5 6-2 11
2. Δανία 4 15-5 8
3. Ελβετία 3 6-4 5
4. Γεωργία 4 4-8 3
5. Γιβραλτάρ 4 0-12 0
Επόμενη αγωνιστική 08/09/19
Ελβετία - Γιβραλτάρ
Γεωργία - Δανία

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Ούτε σε ένα, ούτε σε δύο, αλλά στα οκτώ από
τα εννέα τελευταία παιχνίδια της Ισπανίας,
ο Σέρχιο Ράμος έχει βρει δίχτυα. Πρόκειται
για εκπληκτικό επίτευγμα για αμυντικό και
που τον ανέβασε στα 21 με την Εθνική. Εκείνος ήταν που με πέναλτι άνοιξε τον δρόμο
(29’) για το πέρασμα με 1-2 από τη Ρουμανία, εξασφαλίζοντας το απόλυτο νικών με
το σούπερ 5x5 στον 6ο όμιλο. Ο Αλκάθερ
(47’) φάνηκε να κλειδώνει το τρίποντο, αλλά
η κεφαλιά του Αντόνε (59’) έφερε μία ελπίδα

στους γηπεδούχους. Στο φινάλε είχαν την
μεγαλύτερη ευκαιρία τους για ισοφάριση, μα
τους την ακύρωσε ο Κέπα και τους άφησε στη
δύσκολη 4η θέση. Η Ισπανία λοιπόν ουσιαστικά αναμένει απλά τη μαθηματική πρόκρισή της, ενώ Σουηδία και Νορβηγία έβγαλαν καθαρά τις εύκολες αποστολές τους. Η
πρώτη με το 0-4 στις Νήσους Φερόε (12’, 15’
Ισάκ, 23’ Λίντελοφ, 41’ Κουάισον) πέρασε
2η, ενώ οι Νορβηγοί δεν είχαν πρόβλημα
για το 2-0 επί της Μάλτας (33’ Μπέργε, 45’+1’
Κινγκ).
Αποτελέσματα
Ρουμανία - Ισπανία 1-2
Νορβηγία - Μάλτα 2-0
Ν. Φερόε - Σουηδία 0-4
Βαθμολογία
1. Ισπανία 5 13-3 15
2. Σουηδία 5 12-7 10
3. Νορβηγία 5 10-7 8
4. Ρουμανία 5 12-7 7
5. Μάλτα 5 2-12 3
6. Ν. Φερόε 5 3-16 0

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Το Ισραήλ-Β. Μακεδονία ήταν το μοναδικό
ματς που διεξήχθη την Πέμπτη για τον 7ο
όμιλο και έληξε ισόπαλο. Αποτέλεσμα που δεν
ευνοεί βασικά καμία εκ των δύο ομάδων, με
το Ισραήλ να παραμένει στη 2η θέση (μπορεί
να πέσει στην 3η) και στο -4 από την Πολωνία
έχοντας και ματς περισσότερο, ενώ η Β. Μακεδονία έμεινε στο -3 από την αντίπαλο της. Οι
γηπεδούχοι ήταν αυτοί που μπήκαν μπροστά
στο σκορ στο 55’ με το γκολ του Ζάχαβι, αλλά
στο 64’ ο Αντέμι ισοφάρισε για τη Β. Μακεδονία, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.
Αποτελέσματα
Ισραήλ - Β. Μακεδονία 1-1
Σλοβενία - Πολωνία (6/9)
Αυστρία - Λετονία (6/9)
Βαθμολογία
1. Πολωνία 4 8-0 12
2. Ισραήλ 5 9-8 8
3. Αυστρία 4 7-6 6
4. Σλοβενία 7-3 5
5. ΠΓΔΜ 5 6-8 4
6. Λετονία 1-13 0
* Ισραήλ και Βόρεια Μακεδονία με ματς
περισσότερο
Επόμενη αγωνιστική 09/09/19
Σλοβενία - Ισραήλ
Πολωνία - Αυστρία
Λετονία - Βόρεια Μακεδονία
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Έτοιμη για το Καζακστάν η Εθνική,
ολοκληρώθηκε η προετοιμασία

Έτοιμη για τον αγώνα με το Καζακστάν η
Εθνική μας ομάδα των Ανδρών. Η τελευταία
προπόνηση πριν τον αγώνα της Παρασκευής
(19:00), πραγματοποιήθηκε στο ΓΣΠ με όλους
τους ποδοσφαιριστές ακολουθούν το κανονικό
πρόγραμμα.

Κ

αι οι 23 ποδοσφαιριστές που έχουν κληθεί, είναι στη διάθεση του Ραν Μπεν Σιμόν για το σημαντικό αγώνα ο οποίος είναι στο πλαίσιο της
5ης αγωνιστικής του 9ου προκριματικού ομίλου του EURO 2020.
Η αποστολή για τον αγώνα:
Ούρκο Πάρντο, Νεόφυτος Μιχαήλ, Κωνσταντίνος
Παναγή, Κωνσταντίνος Μιντίκκης,
Ανδρέας Παναγιώτου, Γιώργος
Μερκής, Κωνσταντίνος Λαϊφης,
Ανδρέας Καρώ, Ιωάννης Κούσουλος, Κωστάκης Αρτυματάς, Γιώργος Βασιλείου, Νικόλας Ιωάννου, Χαράλαμπος
Κυριάκου, Μιχάλης Ιωάννου,
Ματία Σπόλιαριτς, Ιωάννης
Κωστή, Τζακ Ρόουλς, Γρηγόρης
Κάστανος, Γιώργος Εφραίμ, Ιωάννη
Πίττας, Φώτιος Παπουλής, Πιέρος Σωτηρίου και Άντονι
Γεωργίου.
Στις τάξεις της Εθνικής μας επικρατεί αισιοδοξία πως θα
καταφέρει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα
και θα πάρεις τους τρεις βαθμούς της νίκης οι οποίοι θα
αυξήσουν τη συγκομιδή μας στους έξι βαθμούς.
Στους μέχρι τώρα αγώνες της στον όμιλο, η Κύπρος
νίκησε με 5-0 το Σαν Μαρίνο και έχασε με 2-0 από το
Βέλγιο, με 2-1 από την Σκωτία και με 1-0 από τη Ρωσία.
Μετά τον αγώνα με το Καζακστάν, ακολουθεί εκτός
έδρας αγώνας με το Σαν Μαρίνο, την ερχόμενη Δευτέρα
στις 21:45.

Μπεν Σιμόν: «Μας ενδιαφέρει κυρίως το αποτέλεσμα»

Τελευταία προπόνηση σήμερα για την Εθνική μας ομάδα
πριν τον αγώνα της Παρασκευής στο ΓΣΠ με το Καζακστάν. Η προπόνηση θα γίνει στις 20:30 στο ΓΣΠ.
Στις 12:00 το μεσημέρι στο Συνεδριακό κέντρο του ΓΣΠ,
ο προπονητής της Εθνικής μας Ραν Μπεν Σιμόν μαζί με
ένα ποδοσφαιριστή μίλησαν σε Συνέντευξη Τύπου για
τον αυριανό αγώνα.
«Είναι μια πολύ σημαντική εβδομάδα για εμάς, νομίζω
ότι ήρθαμε σε μια στιγμή που πρέπει να τα βάλουμε όλα
στη σειρά.
Μας ενδιαφέρει κυρίως το αποτέλεσμα αλλά και να παίξουμε καλά. Είναι καλή ομάδα το Καζακστάν αλλά μας

απασχολεί η δική μας ομάδα.
Είμαι αισιόδοξος λόγω της θέλησης των παικτών στις
προπονήσεις, θα κάνουμε τα πάντα για το αποτέλεσμα.
Χρειαζόμαστε τον κόσμο, έρχονται παιδιά δικά μας,
Κύπριοι και χρειάζονται ώθηση από τον κόσμο.
Το συζητούν για το πόσο κόσμο θα έχουμε και θέλουν
στήριξη. Έχουμε νεαρούς που είναι το μέλλον και
θέλουν την ενέργεια του κόσμου».
Για την απόφαση του Ντόσα Τζούνιορ να θέσει τον
εαυτό του εκτός Εθνικής…
«Η φιλοσοφία είναι να βλέπω τι μπορούν να δώσουν οι
παίκτες σε κάθε αγώνα, τι έδωσαν πριν.
Δεν παίρν αποφάσεις μόνος μου. Κάθομαι και συζητώ
με τους συνεργάτες μου για τακτική και επιλέγω αυτούς
που θέλω για κάθε αγώνα.
Επειδή ήρθαν νέοι ποδοσφαιριστές είχα περισσότερες
επιλογές. Για τον Ντόσα ήταν δική του επιλογή, για τον
Χριστοφή είναι σημαντικός τον σέβομαι.
Πρέπει να πάρει παιχνίδια και θα έρθει στην
Εθνική, μίλησα με τον Αβραάμ και του εξήγησα
ότι αυτή την φορά επέλεξα άλλους, ίσως να είναι
μαζί μας τις άλλες φορές».
Για την σημαντικότητα του αγώνα με το Καζακστάν…
«Θα μπορούσα να πω ότι είναι όλοι κρίσιμοι οι αγώνες. Όμως αυτός είναι πιο κρίσιμος από τους προηγούμενους. Είναι σταυροδρόμι, είναι πιο σημαντικός από
τους προηγούμενους».
Η άποψη του για το Καζακστάν…
«Το πρωτάθλημα τους είναι στην 25η αγωνιστική,
εμείς παίζουμε με την Εθνική. Ξέρουμε τον προπονητή τους, έχουν δυνατή ομάδα και παίζουν με το ίδιο
σύστημα, παίζουμε εντός και έχουμε την ποιότητα να
πετύχουμε. Θέλουμε να νικήσουμε και είμαστε έτοιμοι
να πετύχουμε».

«Η Κύπρος είναι καλή ομάδα»

Ο τεχνικός του Καζακστάν, Michal Bllek, μίλησε στα
ΜΜΕ ενόψει του αγώνα με την Κύπρο. Επίσης μίλησε
και ο Islamkhan…
«Δεν ερχόμαστε πρώτη φορά εδώ. Όλα είναι καλά
στην ομάδα. Ο αυριανός αγώνας είναι αυτός που θα
δείξει το αποτέλεσμα. Είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι.
Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Γνωρίζουμε όμως
ότι παίζουμε εκτός έδρας και η Κύπρος θα κάνει τα
πάντα για την νίκη. Δεν έχω ξεχωρίσει κάποιον ποδοσφαιριστή από την Κύπρο. Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό σπορ».
«Έχουμε κάποιες ελλείψεις λόγω τραυματισμών. Η
ομάδα μας θα προσπαθήσει να κάνει ένα καλό παιχνίδι.
Έχουμε δει όλα τα ματς της Κύπρου. Είναι καλή ομάδα η
Κύπρος, καλά οργανωμένοι και έχουν πολύ καλή ποιότητα».
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Τα περιθώρια στενεύουν!

Η ΑΕΛ προετοιμάζεται δίχως τους διεθνείς για την επανέναρξη των υποχρεώσεων στο πρωτάθλημα, ενώ όσο περνάει ο καιρός θα έρχεται και το κύπελλο, το οποίο καλείται
να υπερασπιστεί ως τροπαιούχος.
Οι «λέοντες» κρατούν το γεγονός ότι ξεκίνησαν δυναμικά το
«μαραθώνιο», παρόλο που παραχώρησαν ισοπαλία στην Ανόρθωση μέσα στο Τσίρειο στάδιο. Οι ποδοσφαιριστές του Ντούσαν Κέρκεζ γνωρίζουν πως η συνέχεια θα παίξει σημαντικό ρόλο
στην οριοθέτηση στόχων για την εξέλιξη της χρονιάς. Ο Βόσνιος
τεχνικός μέσα στο ΓΣΠ και κόντρα στον ΑΠΟΕΛ θέλει να δείξει
πως διαθέτει ένα καλοδουλεμένο σύνολο, το οποίο μπορεί να
ανταπεξέλθει στις προκλήσεις παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν.
Οι προσθήκες (Κάρλος, Γκαζαριάν) μπαίνουν ως ισχυρά «εργαλεία» στην εξίσωση, αλλά η διοίκηση «τρέχει» να κλείσει άλλη
μία μεταγραφή πριν τη λήξη του «παραθύρου» των ελεύθερων
παικτών. Η ΑΕΛ κινείται δυναμικά ψάχνοντας έναν επιθετικό που
θα κάνει τη διαφορά, τα περιθώρια όμως στενεύουν, διότι την
Παρασκευή (6/9) τελειώνει και τούτη η δυνατότητα, οπότε εάν
έρθει κάποιος ποδοσφαιριστής στη Λεμεσό, αυτό πρέπει να γίνει
άμεσα. Θα κάνει τα «μαγικά» της η διοίκηση, προσθέτοντας νέο
εργαλείο στη θήκη του Κέρκεζ;

Υπέγραψε και έρχεται απόψε Κύπρο ο Βινίσιους

O Χριστόφορος Τορναρίτης με ανάρτηση του σε οπαδικό γκρουπ
του Ολυμπιακού γράφει:
«Επειδή πολύ με ρωτούν για τον Βινίσιους .Υπέγραψε προχτές και
απόψε θα είναι Κύπρο».

Επέστρεψε στον ΑΠΟΕΛ ο Nuno Morais

Ο ΑΠΟΕΛ με ανακοίνωση του αναφέρει:
Καθήκοντα ως μέλος του τεχνικού επιτελείου της ομάδας μας
ανέλαβε και επίσημα από σήμερα ο Nuno Morais.
H συνεργασία του ΑΠΟΕΛ με τον Nuno Morais είναι διετούς διάρκειας μέχρι το Μάιο του 2021.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στον Nuno με την ανάληψη των νέων
του καθηκόντων και είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι το ίδιο επιτυχημένος και στη νέα σελίδα της επαγγελματικής του καριέρας.

Ανακοινώνεται ο Σακό

Υπογράφει στην Πάφο ο Μπακαρί Σακό ο οποίος πέρασε από τις
απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, και τα βρήκε σε όλα προφορικά
με την Παφιακή ομάδα και το μόνο που απομένει είναι η επίσημη
ανακοίνωση.

ΕΠΙΣΗΜΟ: Στα «γαλάζια» ο Βαρέλα!

Τυπικά ποδοσφαιριστής της Πάφος FC είναι ο Joaquín Varela,
αφού οι «γαλάζιοι» ανακοίνωσαν τη μεταγραφή του.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ακόμη ένα διεθνή ποδοσφαιριστή προσθέτει στο δυναμικό της
η ομάδα μας. Αυτή τη φορά πρόκειται για τον διεθνή Ουρουγουανό με Ισπανικό διαβατήριο ποδοσφαιριστή, Joaquín Varela.
O Joaquín Varela είναι 21 ετών (27/06/1998) και αγωνίζεται ως
κεντρικός αμυντικός. Είναι μέλος της Εθνικής ομάδας Ελπίδων
της Ουρουγουάης και ήταν βασικό στέλεχος της Εθνικής νέων της
χώρας του. Τελευταία του ομάδα η CA Fénix Ουρουγουάης ενώ
στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στις Deportivo Villa Española και
Defensor Sporting Club Ουρουγουάης καθώς και στη CF Pachuca
Μεξικού. Καλωσορίζουμε το Joaquín στη μεγάλη οικογένεια της
ΠΑΦΟΣ FC και του ευχόμαστε καλή επιτυχία».
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Παπαπέτρου: «Μεγάλη
πρόκληση οι ΗΠΑ, να
κάνουμε το τέλειο ματς»

Ο

Ιωάννης Παπαπέτρου μιλώντας στην κάμερα της
gTV μετά τη νίκη επί της
Νέας Ζηλανδίας, στάθηκε
στο μεγάλο ματς με τις ΗΠΑ το μεσημέρι του Σαββάτου (7/9, 15:30) κάνοντας λόγο για μια τεράστια πρόκληση.
Ο 25χρονος φόργουορντ αρχικά
στάθηκε στο ματς με τη Νέα Ζηλανδία και πώς μπόρεσαν οι διεθνείς να
αφήσουν πίσω την ήττα από τη Βραζιλία: «Πολλά παίζουν πολλά ρόλο.
Το μεγαλύτερο είναι η θέληση και
η καρδιά. Παλέψαμε όλα τα παιδιά, οι παίκτες που δεν είχαν αγωνιστεί στα προηγούμενα ματς όπως
ο Θανάσης και ο Λάρι. Αυτό σημαίνει ομάδα και να παλεύουμε όλοι.
Ακόμη και αυτοί που δεν έπαιξαν
ή αγωνίστηκαν λίγα λεπτά. Κοιτάζουμε το επόμενο παιχνίδι το οποίο
θα είναι πολύ δύσκολο, αλλά πρέπει
να κάνουμε το καθήκον μας. Ακόμα
δεν έχουμε καταφέρει κάτι σημαντικό. Πρέπει να κοιτάξουμε την
επόμενη ημέρα.»
Όσον αφορά την πίεση; «Υπάρχει
πίεση. Ο κόσμος, ακόμα και εμείς
την βάζουμε λίγο στους εαυτούς
μας. Είναι τα φώτα όλα πάνω μας, ο
Γιάννης εδώ και όσο να ‘ναι αλλάζει
το σκηνικό όταν έχεις τον MVP του
ΝΒΑ στην ομάδα σου. Κουβαλάμε
μια πίεση που έχουμε μάθει να δουλεύουμε και να παίζουμε με αυτήν.
Πρέπει να την διαχειριστούμε και να
είμαστε πιο ελεύθεροι στα σουτ μας
και σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού ώστε να έχουμε αποτέλεσμα.»
Για την αναμέτρηση με τη Βραζιλία,
είπε: «Το παιχνίδι είναι ένα μάθημα
για μας. Μην ξεχνάμε ότι βρεθήκαμε
μπροστά με 17 πόντους διαφορά
και στην ουσία χάσαμε ένα δικό μας
παιχνίδι. Πονάει. Η βολή του Σλούκα
μπορεί να έμπαινε, να πηγαίναμε
στην παράταση και να κερδίζαμε.
Η συγκέντρωσή μας και ο τρόπος
που έχουμε διαμορφώσει το παιχνίδι μας γύρω από τον Γιάννη, πρέπει να μείνουμε πιστοί στο πλάνο
μας. Επιθετικά έχουμε λύσεις, αλλά
αμυντικά πρέπει να παίξουμε καλύτερα.»
Για το αν υπάρχει αμυντικό πρόβλημα στην Εθνική: »Σε όλους έχει

βάλει η Νέα Ζηλανδία 90 πόντους.
Δεν είναι κακή η άμυνά μας, αλλά
πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι. Μερικά εύκολα καλάθια,
μερικά λάθη, μερικά χαζά φάουλ,
μπορείς να δεχτείς 80-90 πόντους.»
Για το αν έχει βγάλει η ομάδα τον
καλύτερό της εαυτό: «Δεν έχουμε
δει το τέλειο ακόμα, αλλά θα παλέψουμε να βγάλουμε το τέλειο στο
επόμενο παιχνίδι. Όταν παίξουμε
σύμφωνα με τις δυνατότητές μας,
παίξουμε το τέλειο μπάσκετ επιθετικά και αμυντικά, τότε θα είμαστε
πολύ καλύτεροι»
Για το ματς με τις ΗΠΑ: «Είναι μεγάλη
πρόκληση το ματς με του Αμερικανούς. Υπάρχει δίψα και θέληση,.
Πρέπει να συγκεντρωθούμε, να
ξεκουραστούμε και να είμαστε
πανέτοιμοι».

Καλάθης: «Δεν φοβόμαστε
κανέναν»!

Ο Νικ Καλάθης μίλησε για τη μεγάλη
επιρροή του Γιάννη Αντετοκούνμπο και στις δύο πλευρές του παρκέ
και εξήγησε πως η Εθνική θα είναι
έτοιμη για τον αγώνα με τις ΗΠΑ.
«Ήταν μια καλή νίκη για μας. Τα επόμενα δύο ματς είναι νοκ άουτ για την
Εθνική. Η Νέα Ζηλανδία είναι ιδιαίτερη ομάδα. Τους αξίζουν συγχαρητήρια γιατί έκαναν ένα πολύ
καλό παιχνίδι. Τα αδέρφια Γουέμπστερ μάς έκαναν ζημιά, έβαλαν
πολλά μεγάλα σουτ και πάντα ήταν
δύσκολοι αντίπαλοι. Εμείς πήγαμε
καλά στην επίθεση, ο Γιάννης (σ.σ.
Αντετοκούνμπο) έπαιξε πολύ καλά,
ο Ιωάννης (σ.σ. Παπαπέτρου) έβαλε
κάποια μεγάλα σουτ και όλοι βγήκαν μπροστά. Τώρα ανυπομονούμε
για την πρόκριση για την επόμενη
φάση. Εμείς ακολουθούμε τον
Γιάννη (σ.σ. Αντετοκούνμπο), είναι
μεγάλη η επιρροή του και στις δύο
πλευρές του παρκέ. Εμείς δεν φοβόμαστε κανέναν, οι ΗΠΑ είναι μεγάλη
ομάδα αλλά θα είμαστε έτοιμοι. Η
Τσεχία είναι επίσης καλή ομάδα,
κέρδισε την Τουρκία και θα έρθει
με καλή ψυχολογία. Εμείς ανυπομονούμε για ένα διαφορετικό τουρνουά πλέον και θα προσπαθήσουμε
για δύο νίκες».

6 Σεπτεμβρίου 2019
www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ελλάδα - Νέα Ζηλανδία 103-97

Ας είναι κάθε μέρα του Αϊ Γιαννιού

Η Ελλάδα νίκησε τη Ν. Ζηλανδία με 103-97 και προκρίθηκε στους «16». Εκπληκτικός ο Γιάννης
Αντετοκούνμπο (24π., 10ρ., 6ασ.), βοήθησε πάρα πολύ ο Ιωάννης Παπαπέτρου (16π., με 4/6τρ.)

Η

Εθνική Ελλάδας μπορεί να μην έπαιξε εντυπωσιακό μπάσκετ, ωστόσο νίκησε τη Νέα Ζηλανδία με 103-97 και
πήρε την πρόκριση για τη φάση των
«16». Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ιωάννης Παπαπέτρου πρωταγωνίστησαν στην προσπάθεια
της εθνικής ομάδας.
Η ουσία είναι αυτή που μετρά σε τέτοιες περιπτώσεις όμως με την ελπίδα η ελληνική ομάδα
να βελτιωθεί στη συνέχεια της διοργάνωσης.
Η εθνική μας ομάδα μπήκε στο παρκέ με τον
Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι αφιονισμένος
και χάρη σε αυτόν το σκορ γρήγορα έγινε 11-4
(3’). Το τάιμ άουτ των Νεοζηλανδών έπιασε
τόπο αφού ακολούθησε σερί 10-0 με πρωταγωνισ τή τον Κόρεϊ Ουέμπσ τερ (11-14, 6’).
Η Ελλάδα με δύο τρίποντα του Ιωάννη Παπαπέτρου, με 5 πόντους του Κώστα Σλούκα
και με τον Θανάση Αν τε τοκούνμπο
αν τελειώνει τις φάσεις κοντά σ το
καλάθι, έγινε το 37-25 (13’).
Κάποιες κακές επιστροφές πρόσφεραν εύκολα καλάθια σ τους
Νεοζηλανδούς (37-31, 15’), όμως
η Ε λ λάδα με υπομονή βρήκε
λύσεις για την άμυνα ζώνης που
βρήκε μπροσ τά της και «έχτισε»
ξα νά διψ ήφια διαφ ο ρά π όν τ ων
(42-31, 17’). Η Ελλάδα ήταν αδιάβαστη στην αντιμετώπιση του σκόρερ ολκής
(Κ. Ουέμπστερ) και μόνος του μείωσε ξανά σε
47-42 λίγο πριν λήξη το ημίχρονο.
Στην τρίτη περίοδο οι αν τίπαλοι είχαν πάλι
τρόπο να προβληματίσουν την ελληνική άμυνα,
ωστόσο 5 συνεχόμενοι πόντοι του Νικ Καλάθη
έδωσαν «αέρα» 13 πόν των (64-51, 25’). Το
σχήμα με τον Καλάθη και τέσσερα φόργουορντ δεν ευδοκίμησε κι έδωσε ευκαιρία στη Ν.
Ζηλανδία να μειώσει ξανά (70-66, 29’).
Ο Παπαπέτρου με 2/2 τρίποντα κι ο Γιώργος
Πρίντεζης με 1/1 επανέφεραν την ηρεμία στην
εθνική ομάδα η οποία βρέθηκε στο +12 (8068, 32’). Οι αντίπαλοι δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν την προσπάθειά τους και επέστρεψαν
στη διεκδίκηση της νίκης με τρίποντο του Λόε
(82-77, 35’). Στα τελευταία λεπτά οι δύο ομάδες σκόραραν εκατέρωθεν κι έτσι όταν απλά το
ομοσπονδιακό μας συγκρότημα σταμάτησε σε
δύο κατοχές του αντίπαλους, «σφράγισε» και
τη νίκη.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Γιάννης Αντετοκούνμπο συμμετείχε στο βαθμό που έπρεπε στην επίθεση
της Ελλάδας και δεν είχε αντίπαλο. Η εθνική
ομάδα βρήκε 12 εύστοχα τρίποντα κι οι παίκτες
της έδωσαν 26 ασίστ.
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
ήταν ο βασικός πρωταγωνισ τής σ τη νίκη της
Ελλάδας αφού σε 30:16 είχε 24 πόντους (5/7δ.,
1/3τρ., 11/15β.), 10 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 λάθη
και 2 κλεψίματα.
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Ιωάννης Παπαπέτρου βοήθησε τα μέγιστα ολοκληρώνοντας το ματς με
16 πόντους (4/6τρ.). Πολύ καλοί και οι Καλάθης
(14π., 4ρ., 5ασ., 2 λ., 3κλ.) και Πρίντεζης (13π.,
3ρ.)
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Δε βοήθησε ο
Φιν Ντιλέινι αφού σε 19’ είχε μόλις 2 πόντους.
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Οι ελπίδες των Νεοζηλανδών τελείωσαν στο εύστοχο τρίπον το του Καλάθη που έκανε το
94-84.
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το coast to
coast του Γιάννη Αντετοκούνμπο
και το εν τυπωσ ιακό του κάρφωμα νωρίς στο παιχνίδι.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Ελλάδα την κακή
άμυνα ειδικά πάνω σ τον Κόρεϊ
Ουέμπστερ. Η Ν. Ζηλανδία τις 10
χαμένες βολές.
Τα δεκάλεπτα: 28-19, 51-44, 71-66, 103-97

Πρώτη φορά «κατοστάρα» σε Παγκόσμιο μετά το ιστορικό ματς με τις ΗΠΑ!

Η Εθνική ομάδα σημείωσε 100 πόν τους σε
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ύστερα από 13 χρόνια
και πιο συγκεκριμένα από τον ιστορικό ημιτελικό με την Αμερική στην Σαϊτάμα.
Η «γαλανόλευκη» πέτυχε 103 πόντους στο παιχνίδι πρόκρισης απέναντι στη Νέα Ζηλανδία και
τα κατάφερε για πρώτη φορά μετά τον ημιτελικό του 2006 στην Ιαπωνία κόντρα στις ΗΠΑ
όταν και είχε επιβληθεί με 101-95.
Στο μεσοδιάστημα μεσολάβησαν 13 ματς, ένα
το 2006 και δη ο τελικός με την Ισπανία, έξι το
2010 στην Τουρκία και άλλα έξι το 2014 στην
Ισπανία. Καλύτερη επιθετική επίδοση σε αυτά
τα παιχνίδια ήταν οι 97 πόντοι απέναντι στην
Ακτή Ελεφαντοστού το 2010 για τη Α’ φάση των
ομίλων.
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Ας είναι κάθε μέρα
του Αϊ Γιαννιού

σελ. 70

Δεν άξιζε τίποτα,
δεν πήρε τίποτα!

σελ. 63

Έτοιμη για το
Καζακστάν η Εθνική
Κύπρου

σελ. 69

