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Ειδήσεις  

 
Στην περιοχή Βαθύ Πηγάδι 

συναντήθηκαν Ελληνες και Τούρκοι 

διατελέσαντες Υπουργοί Εθνικής 

Αµυνας µαζί µε τέως πλανητάρχες 

και παράγοντες του διεθνούς jet 

set. Στη συνάντηση είχαν την 

ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις 

για πολλά θέµατα, µέσα σε ένα 

φιλικό και άτυπο περιβάλλον, όπου 

δοκίµασαν τις παραδοσιακές 

νοστιµιές του Βαθέως Πηγαδιού. 

Στο µενού  περιλαµβάνονταν 

καδαβιδόψυχα, αστακοµακαρονάδα 

και ψητή σφυρίδα, ενώ για επιδόρπιο 

δοκίµασαν καταϊφι µε παγωτό 

καιµάκι. Αίσθηση προκάλεσε η 

δήλωση Τούρκου Τέως Υπουργού 

ότι το καταϊφι είναι στην Ελλάδα 

νοστιµότερο από ότι στην Τουρκία.  

Στο µαγευτικό νησί της 

Μυκόνου πραγµατοποιεί τις 

διακοπές της η Τέως Βασιλική οικογένεια της Ελλάδας. Ο 

µεγαλειότατος οδηγεί ο ίδιος, σαν απλός θνητός, το 4x4 

όχηµα που του παραχώρησε ο µεγαλοεφοπλιστής Redkid 

µε τον οποίο τον συνδέει βαθιά φιλία. Ο Κωνσταντίνος, η 

Αννα-Μαρία, τα παιδιά τους Πρίγκιπες Νικόλαος και 

Παύλος και τα υπόλοιπα µέλη της Βασιλικής οικογενείας 

δήλωσαν συγκινηµένοι που βρίσκονται στη χώρα µας και 

ευχήθηκαν να την επισκέπτονται συχνότερα. Στο πλάνο 

βλέπετε σκηνές από την επίσκεψη της βασιλικής 

οικογενείας σε ξωκλήσι όπου συνοµίλησαν µε απλούς 

ανθρώπους. 

Αναστάτωσε την επιστηµονική κοινότητα η δήλωση 

του Γνωστού Γενετιστή, ότι σκοπεύει να κλωνοποιήσει 

άνθρωπο από το γενετικό υλικό που µπορεί να συλλέξει 

από µια τρίχα του. Ο κ. Γενετιστής, που πραγµατοποιεί τα 

πειράµατά του σε δεξαµενόπλοιο που πλέει στα διεθνή 

χωρικά ύδατα, δήλωσε πως η µέθοδος έχει εφαρµοστεί µε 

επιτυχία σε γουρούνια και είναι θέµα χρόνου η εφαρµογή 

της στον άνθρωπο. Στο µεταξύ, το διεθνές top model 

Πανωραία, δήλωσε ότι σκοπεύει να µηνύσει οποιονδήποτε 

την κλωνοποιήσει χωρίς την άδειά της και ασφάλισε τις 

τρίχες της για το αστρονοµικό ποσό των 500 εκ ευρώ.  

Στα δικά µας πάλι, στα 2 ευρώ έχει φτάσει το 

µπουκαλάκι εµφιαλωµένο νερό που πουλιέται στις 

ακρογιαλιές. Και ενώ οι διαµαρτυρίες για την ακρίβεια 

πληθαίνουν, το Υπουργείο Τιµών, ανακοίνωσε ότι έχει 

προγραµµατίσει αιφνιδιαστικούς ελέγχους για αύριο και 

µεθαύριο σε παραλίες, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν 

παραβάσεις. Οι έλεγχοι θα γίνονται από “ράµπο” µε χρήση 

του ειδικού πλοιαρίου που φέρει τη σηµαία του Σ∆ΟΕ, 

καθώς και µε τα 43 οχήµατα 4x4 που προµηθεύτηκε από 

φέτος το σώµα. Στο ρεπορτάζ η Μαρία Θελωναγίνω. Μαρία. 

Εφη, κυρίες και κύριοι, βρισκόµαστε στην παραλία της 

Αττικής όπου λειτουργεί η νέα ιδιόκτητη πλαζ που θα 
φιλοξενεί όσους δεν προλαβαίνουν να κάνουν 
αγροτουρισµό. Βλέπετε τις αιθέριες υπάρξεις που 

αναστατώνουν τα πλήθη µε την παρουσία τους, να έχουν 
ανάµεσα στα απαραίτητα αξεσουάρ, εκτός από το αντηλιακό 
και το παρεό, και ένα µπουκαλάκι µε νερό το οποίο 

προτιµούν να φέρουν από το σπίτι τους. Κατά τα άλλα η 
ατµόσφαιρα εδώ στην παραλία της Αττικής είναι πολύ 
δροσερή και παντού κυκλοφορούν προκλητικές ελληνίδες 

µε σφιχτά κορµιά, ντυµένες στα χρώµατα του φετεινού 
καλοκαιριού. Εφη. 

Ενα δράµα ζουν οι κάτοικοι στην περιοχή Ανωκάτω 

στον Ολυµπο οι οποίοι, περιµένοντας το απελευθερωµένο 

ρεύµα, έσβησαν σε ένδειξη διαµαρτυρίας όλες τις 

τηλεοράσεις και τα κλιµατιστικά. Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι 

ενώ ήδη στο διπλανό χωριό Κατωπάνω να έχει 

απελευθερωθεί η ενέργεια, στο δικό τους δεν έχει ακόµη 

φτάσει το ελεύθερο ρεύµα και απείλησε µε χρήση βίας. 

Αθλητικά. Σε εκκρεµότητα βρίσκεται η µεταγραφή 

του Τόπη Χατζηαγράµατου στην Βασίλισσα. Οι 

κιτρινοπράσινοι δήλωσαν ότι σκοπεύουν να τον εξετάσουν 

παντού, ενώ ο εκπρόσωπος του Τόπη ανέφερε ότι 

περιµένει ακόµη το πράσινο φως από την ΕΑΑΠ. Στο 

µεταξύ, λύση αναζητούν από το πρωί ο µεγαλοµέτοχος 

Σασεκλέγω και οι φίλαθλοι που έχουν συγκεντρωθεί έξω 

από τα γραφεία της ΠΑΕ στο θέµα του γηπέδου, όπου η 

Πολιτεία δια στόµατος του Υπουργού δήλωσε ότι µελετά τις 

προτάσεις της Επιτροπής. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

αναµένουν, τέλος, οι φίλαθλοι των Πρασινοροζ στο 

καµπιονάτο, την κατάληξη της αναζήτησης πολυτελούς 

στέγης από τον Γίγα Μονοτρέχη, από την οποία θα 

εξαρτηθεί η σύναψη διετούς συµβολαίου µε την οµάδα 

τους. Ευχαριστούµε που µας παρακολουθήσατε. 

 

Καλές διακοπές! 

Αγαπητοί τηλεθεατές 

καλησπέρα! Είναι το 

δελτίο των 8 από 

όποιο κανάλι και να 

βλέπετε. 

Ακολουθούν οι 

σηµαντικότερες 

ειδήσεις της ηµέρας 

που πέρασε. 
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