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Αντίθετος ο Ιβανόφ με το erga omnes: Μοιάζει με 
προσωπική η συμφωνία Τσίπρα - Ζάεφ

Α
ντίθετος στη χρήση της νέας ονομασίας της ΠΓΔΜ 
«έναντι όλων»  εμφανίστηκε εκ νέου ο Σκοπιανός 
πρόεδρος, Γκιόργκι Ιβανόφ σε δήλωσή του μετά 
από συνάντηση που είχε με τον υπουργό Εξωτε-

ρικών Νίκολα Ντιμιτρόφ.
Κατά τη συνάντηση  Ιβανόφ - Ντιμιτρόφ, ο τελευταίος ενη-
μέρωσε τον πρόεδρο της χώρας για τις τελευταίες εξελίξεις 
σχετικά με τις συζητήσεις για το ονοματολογικό.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης των Σκο-
πίων, ο Ιβανόφ είπε ότι η όλη διαδικασία μοιάζει με μια 
προσωπική συμφωνία των δύο πρωθυπουργών επειδή 
δεν δεσμεύονται με τις απαιτούμενες νομικές προβλέψεις 
για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών.
«Η όλη διαδικασία μοιάζει με προσωπική συμφω-
νία μεταξύ του πρωθυπουργού Ζάεφ και του Κ. Τσίπρα, 
η οποία δεν έχει προσφέρει μια εθνική συναίνεση στη 
«Μακεδονία» Η θέση μου είναι ότι δεν αποδέχομαι μία 
λύση στο ζήτημα του ονόματος για συνολική χρήση ή «ένα-
ντι όλων».

Ζάεφ: Κατ’ αρχήν συμφωνία με την Ελλάδα
Το απόγευμα της Πέμπτης, ο πρωθυπουργός των Σκοπίων 
Ζόραν Ζάεφ, δήλωσε ότι αποτελεί παρελθόν το «Δημοκρα-
τία του Ίλιντεν». Στις χθεσινές δηλώσεις του ο  Ζάεφ, παρά το 
γεγονός ότι επιβεβαίωσε την «συμφωνία επί της αρχής», η 
τοποθέτησή του δεν υιοθέτησε τους πανηγυρικούς τόνους 
του Νίκου Κοτζιά, αλλά πλησίασε το ύφος του Μεγάρου 
Μαξίμου που εμφανίζεται «συγκρατημένα αισιόδοξο». 
Είναι εμφανές ότι η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί και 
το όνομα δεν είναι αυτό που εμποδίζει.
Πολλοί στη γείτονα χώρα ισχυρίζονται ότι το κρίσιμο 
ζήτημα του erga omnes, που άπτεται και των συνταγματι-
κών αλλαγών στις οποίες πρέπει να προχωρήσει η γειτο-
νική χώρα, είναι ο λόγος για τον οποίο ο πρωθυπουργός 
της ΠΓΔΜ «καθυστερεί». Ο Ζάεφ έχει ζητήσει λίγο «πολι-
τικό χρόνο», προκειμένου να διευθετήσει όλα τα τελευταία 
σημαντικά θέματα που απομένουν. 
Ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ διέψευσε ότι οι δύο χώρες 
έχουν καταλήξει στο όνομα Βόρεια Μακεδονία, αν και οι 
πληροφορίες επιμένουν πως αυτό είναι στο κέντρο του 
τραπεζιού (συμπεριλαμβάνεται στο καλάθι των ονομάτων 
που είχε προτείνει ο Νίμιτς). Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, 
ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ ερωτηθείς σχετικά, δεν επι-
βεβαίωσε ότι συμφωνήθηκε ως νέο όνομα της χώρας το 
«Βόρεια Μακεδονία» ή το «Άνω Μακεδονία», λέγοντας ότι 
μέχρι τώρα δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα για το όνομα, για 

το οποίο όπως τόνισε «τον τελευταίο λόγο θα έχουν οι πολί-
τες σε δημοψήφισμα». Σημείωσε ωστόσο, ότι τα τεχνικά 
κλιμάκια για τις διαπραγματεύσεις και από τις δύο πλευρές 
εργάζονται πυρετωδώς, προκειμένου να παρουσιαστεί η 
συμφωνία στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στα τέλη Ιουνίου. 
Ο Ζάεφ τόνισε ακόμη, ότι «με την επίλυση του ζητήματος 
μπαίνουμε στο ΝΑΤΟ και μπαίνει τέλος στα πισωγυρίσματα 
στην περιοχή».
Πρόσθεσε, μάλιστα, πως κατά τα άλλα η συμφωνία κατο-
χυρώνει την ταυτότητα (και τη γλώσσα) των «Μακεδόνων» 
και πως θα τεθεί προς έγκριση σε δημοψήφισμα. Η τελική 
συμφωνία με την Ελλάδα στο θέμα της ονομασίας των Σκο-
πίων θα επικυρωθεί από το κοινοβούλιο με πλειοψηφία 
προτού πάει σε δημοψήφισμα, όπως δήλωσε ο Σκοπιανός 
πρωθυπουργός.
Υπενθυμίζουμε ότι, αν και μένει η οριστική επιβεβαίωση, 
το όνομα Βόρεια Μακεδονία παραμένει το επικρατέστερο. 

Το Άνω Μακεδονία και το Νέα Μακεδονία έπαιξαν, αλλά 
στην πορεία φάνηκε ότι πέρασαν σε δεύτερη μοίρα. Από 
πολιτικής απόψεως αυτό που τώρα καθίσταται κρίσιμο 
είναι το Βόρεια Μακεδονία να εγκριθεί όχι μόνο από την 
υφιστάμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία στην ΠΓΔΜ, 
αλλά με την προβλεπόμενη ενισχυμένη πλειοψηφία των 
δύο τρίτων, ώστε να πραγματοποιηθεί η τροποποίηση του 
Συντάγματος και να ισχύσει το erga omnes. 

Ζάεφ: Η «Μακεδονία του Ίλιντεν» είναι πα-
ρελθόν
Απαντώντας σε ερώτηση βουλευτών της αντιπολίτευ-
σης, σχετικά με τις προτάσεις για την ονομασία των Σκο-
πίων που έχουν γίνει αποδεκτές, με βάση και την αρχή της 
ισχύος «έναντι όλων» (erga omnes), ο πρωθυπουργός της 
χώρας ανέφερε ότι η «Μακεδονία του Ίλιντεν» δεν αποτε-
λεί πλέον θέμα διαφωνίας στις διαπραγματεύσεις με την 
Ελλάδα.
Ο κ. Ζάεφ επανέλαβε την ανάγκη να διεξαχθεί δημοψήφι-
σμα για την ονομασία της χώρας.

Ντιμιτρόφ: Να βρεθούμε μαζί στην σωστή 
πλευρά της ιστορίας
Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων ενημέ-
ρωσε τον πρόεδρο της χώρας Γκιόργκε Ιβάνοβ για τις εξε-
λίξεις στο ζήτημα των διαπραγματεύσεων για το ονοματο-
λογικό.
«Εάν βρούμε έναν τρόπο να επιλύσουμε το πρόβλημα δια-
τηρώντας την ταυτότητα και την αξιοπρέπειά μας, θα βρι-
σκόμαστε όλοι μαζί στην σωστή πλευρά της ιστορίας», 
τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων, Νίκολα Ντι-
μιτρόφ, αναφερόμενος στο ζήτημα της επίλυσης του ονο-
ματολογικού.
Οι δηλώσεις του Ντιμιτρόφ έγιναν μετά τη συνάντησή του 
με τον πρόεδρο της χώρας, Γκιόργκε Ιβάνοβ, προκειμένου 
να τον ενημερώσει για τις εξελίξεις που έχουν προκύψει 
στις διαπραγματεύσεις, μετά και τις τελευταίες επαφές του 
με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Κοτζιά.
Ο Ντιμιτρόφ κάλεσε όλες τις πολιτικές παρατάξεις να αντι-
μετωπίσουν το ζήτημα με υψηλό αίσθημα ευθύνης, καθώς 
το θέμα της ονομασίας κρατά πίσω τη χώρα.
«Για το εξαιρετικά σημαντικό θέμα της διαφοράς για το 
όνομα, ένα ζήτημα που μας κρατά πίσω και εμποδίζει τη 
χώρα μας να προχωρήσει στο μέλλον, απαιτείται πέρα από 
ηγετική ικανότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης από όλες 
τις πολιτικές παρατάξεις, ανέφερε χαρακτηριστικά.

O πρόεδρος των Σκοπίων 
συναντήθηκε με τον  υπουργό 
Εξωτερικών, Νίκολα Ντιμιτρόφ, 
ο οποίος τον ενημέρωσε για τις 
τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το 
ονοματολογικό
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Τ
ο δικό του μήνυμα με αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος έστειλε ο 
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος 
Μητσοτάκης.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
συνοδευόμενη με φωτογραφία και το moto «Η υπό-
θεση δεν σηκώνει τσιγάρο» και την υπογραφή του, 
ο κ.Μητσοτάκης παρέθεσε στατιστικά στοιχεία που 
αφορούν την Ελλάδα σχετικά με το κάπνισμα. Μάλι-
στα, δεσμεύθηκε ότι μόλις η Νέα Δημοκρατία γίνει 
κυβέρνηση ο αντικαπνιστικός νόμος θα εφαρμοστεί 
παντού και χωρίς εξαιρέσεις. Ειδικότερα, ανέφερε:
Συνήθως τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη 
χώρα μας είναι αρνητικά. Ε, λοιπόν, σήμερα έχω να 
σας πω κάποια καλά νέα:
- Η κατανάλωση τσιγάρων έχει μειωθεί κατά 50% 

την τελευταία 10ετία.
- H μείωση του καπνίσματος είναι ακόμη μεγαλύ-
τερη στους νέους.
- 8 στους 10 Έλληνες τάσσονται κατά του καπνίσμα-
τος σε κλειστούς χώρους και ενοχλούνται, όταν επι-
τρέπεται.
- 9 στους 10 πιστεύουν ότι η πολιτεία δεν λαμβάνει 
τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή του νόμου.
Γιατί τα γράφω όλα αυτά; Γιατί σήμερα είναι η 
παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος και είναι 
πια φανερό ότι η κοινή γνώμη είναι πιο ώριμη από 
ποτέ να αποδεχθεί την πλήρη απαγόρευση του τσι-
γάρου στους κλειστούς χώρους. Είναι άλλωστε αδι-
ανόητο να είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που 
δεν μπορεί να εφαρμόσει ένα σοβαρό αντικαπνι-
στικό νόμο.»

Μητσοτάκης: Μόλις γίνουμε 
κυβέρνηση ο αντικαπνιστικός 
νόμος θα εφαρμοστεί παντού

«Κωλοτούμπα» από τους 
Σκοπιανούς για το όνομα της 
σχισματικής εκκλησίας

Δεν αποποιούμαστε το προσωνύμιο «Μακεδονική»,  ζητήσαμε από το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο την αναγνώριση του αυτοκέφαλου της Εκκλησίας 
μας, λέει εκπρόσωπός της- Δεν δίνουν, όμως, στη δημοσιότητα τις επιστολές 
προς τον Πατριάρχη

Τ
α γυρίζουν τώρα οι σκοπιανοί για 
την υπόθεση του ονόματος της 
σχισματικής εκκλησίας της χώ-
ρας: Μετά την ανακοίνωση του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου με την ο-
ποία γινόταν γνωστό ότι η αποσχισθεί-
σα από την ορθόδοξη εκκλησία της Σερ-
βίας, εκκλησία των Σκοπίων ζήτησε να 
επανέλθει στην εκκλησιαστική κανονι-
κότητα υπό τον τίτλο της Αρχιεπισκοπής 
Αχριδών, τώρα αυτό χαρακτηρίζεται ως 
ψευδές. Σκοπιανά μέσα ενημέρωσης που 
επικαλούνται δηλώσεις του εκπροσώ-
που της εκκλησίας των Σκοπίων, τονί-
ζουν ότι η «αυτοκέφαλη μακεδονική εκ-
κλησία δεν θα αλλάξει ποτέ το συνταγ-
ματικό της όνομα και δεν θα αποποιηθεί 
τον προσδιορισμό Μα-
κεδονική».
Σύμφωνα με δημοσί-
ευμα της εφημερίδας 
Nova Macedonia,  η 
ανακοίνωση του Οικου-
μενικού Πατριαρχείου 
έρχεται ένα μήνα μετά 
τις επιστολές που απηύ-
θυναν στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο 
τόσο ο πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ, 
όσο και η σύνοδος της (σχισματικής) 
εκκλησίας της χώρας. Όπως υποστηρί-
ζει το δημοσίευμα, με τις δύο επιστο-
λές ζητείτο η αναγνώριση του αυτοκέ-
φαλου της «Μακεδονικής Εκκλησίας». 
Ωστόσο, προκαλεί εντύπωση το γεγο-
νός ότι οι επιστολές που επικαλείται το 
δημοσίευμα δεν έχουν δοθεί στη δημο-
σιότητα και δεν υπάρχουν άλλες πληρο-
φορίες για το περιεχόμενό τους. Το μόνο 
που αναφέρεται στο δημοσίευμα, είναι 
ότι ο εκπρόσωπος της Συνόδου, επιβε-
βαίωσε χθες την αποστολή της επιστο-
λής προς το Πατριαρχείο «με την οποία 
ζητείτο η αναγνώριση του αυτοκέφαλου 
της Μακεδονικής Εκκλησίας».
«Η επιστολή εστάλη περίπου πριν από 
ένα μήνα. Μ’ αυτή ζητείτο η βοήθεια του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου στην ανα-
γνώριση του αυτοκέφαλου. Αλλες πλη-

ροφορίες που είδαν το φως της δημο-
σιότητας περί αλλαγής στο όνομα της 
εκκλησίας μας, γίνεται με σκοπό τον 
αποπροσανατολισμό της κοινής γνώ-
μης. Το όνομα της εκκλησίας μας παρα-
μένει ως έχει», δήλωσε ο εκπρόσωπος 
της εκκλησίας.
Σύμφωνα με τη Nova Macedonia, η 
κυβέρνηση επιβεβαιώνει ότι απηύθυναν 
επιστολή στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, 
αλλά χωρίς αναφορά σε λεπτομέρειες 
για το περιεχόμενό της. Το δημοσίευμα 
καταλήγει σημειώνοντας ότι η ανακοί-
νωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
προκάλεσε αντιδράσεις στις ορθόδοξες 
εκκλησίες, αλλά κυρίως προκάλεσε αντι-
δράσεις στην ελληνική κοινή γνώμη.

Τι προηγήθηκε- Η α-
νακοίνωση του Οι-
κουμενικού Πατριαρ-
χείου
Σημειώνεται ότι νωρίτερα 
είχε ερμηνευθεί ως σημα-
ντικό βήμα στην προσπά-
θεια επίλυσης του «Μακεδο-

νικού» το αίτημα για επάνοδο της Εκκλη-
σία της γειτονικής χώρας στην εκκλησια-
στική κανονικότητα, υπό τον τίτλο Αρχι-
επισκοπή Αχριδών και υπαγωγής στην 
αρμοδιότητα του Φαναρίου.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, 
που αποκάλυψε η ιστοσελίδα matrix24.
gr η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμε-
νικού Πατριαρχείου «εξέτασε το αίτημα 
της σχίσματικης Εκκλησίας των Σκοπίων, 
που υποστηρίχθηκε καί διά επιστολής 
του Ζόραν Ζάεφ για αναλήψη πρωτοβου-
λίας επαναφοράς της Εκκλησίας αυτής 
στήν κανονικότητα υπό τον τίτλο της 
Αρχιεπισκοπής Αχριδών» και «αποφά-
σισε να επιληφθεί και να πράξει τα δέο-
ντα».
Ο πρόεδρος της FYROM κ. Γκ. Ιβανοφ 
είχε επισκεφθεί στις 10 Απριλίου το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο όπου είχε 
γίνει δεκτός από την ΑΘΠ τον κ.κ. Βαρ-
θολομαίο.
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Τη διόρισε στο πρωθυπουργικό γραφείο, υπεύθυνη για θέματα Απόδημου Ελληνισμού. Σε μια 
εποχή που οι ισχυροί σύμμαχοι, όπως η Γιάννα Αγγελοπούλου, εγκαταλείπουν τον Αλ. Τσίπρα, 
η Κατερίνα Παναγοπούλου βάζει πλάτη για να στηρίξει τη χώρα, όπως λέει, στην ανεύρεση 
επενδυτών από το εξωτερικό

Τ
η διόρισε στο πρωθυπουργι-
κό γραφείο, υπεύθυνη για θέ-
ματα Απόδημου Ελληνισμού. 
Σε μια εποχή που οι ισχυροί 

σύμμαχοι, όπως η Γιάννα Αγγελοπού-
λου, εγκαταλείπουν τον Αλ. Τσίπρα, η 
Κατερίνα Παναγοπούλου βάζει πλάτη 
για να στηρίξει τη χώρα, όπως λέει, 
στην ανεύρεση επενδυτών από το ε-
ξωτερικό
Τη σύζυγο του εφοπλιστή Περικλή 
Παναγόπουλου επέλεξε ο κ. Αλέξης 
Τσίπρας για τη θέση της ειδικής συμ-
βούλου στη Γενική Γραμματεία Πρω-
θυπουργού για θέματα που αφο-
ρούν τον Ελληνισμό της Διασποράς. 
Μετά την άτακτη υποχώρηση της 
κυρίας Γιάννας Αγγελοπούλου, που 
κάποτε είχε αναλάβει να γνωρίσει τον 
«μεγάλο» κόσμο εκεί έξω στον πρω-
θυπουργό, ήρθε η σειρά της κυρίας 
Κατερίνας Παναγοπούλου.
Η κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου 
δεν είναι άγνωστη στο ευρύ κοινό. 
Από τη μία οι περιπέτειες της οικο-
γενειακής της ζωής και από την άλλη 
η πλούσια από κάθε άποψη κοινω-
νική δράση της την έφεραν πολλάκις 
στον αφρό της επικαιρότητας. Πότε με 
αυστηρά επαγγελματικά ταγέρ λόγω 
της συμμετοχής της σε συνέδρια και 
φόρα και πότε με επώνυμες βραδινές 
τουαλέτες στο πλαίσιο κάποιου γκαλά 
του αθλητικού σωματείου «Καλλιπά-
τειρα», του οποίου είναι πρόεδρος, η 
ψηλή μελαχρινή γυναίκα με το απα-
στράπτον χαμόγελο και τη δυναμική 
παρουσία είναι παλιά γνώριμη στις 
κοσμικές στήλες και στα media εν 
γένει.
Το 2009 έγινε βέβαια γνωστή στο 
πανελλήνιο - όχι όμως για τους 
σωστούς λόγους. Η απαγωγή του 
συζύγου της Περικλή Παναγόπουλου 
τον Ιανουάριο εκείνης της χρονιάς, σε 
απόσταση μόλις λίγων μέτρων από 
το σπίτι τους στο Καβούρι, η επί επτά 
ημέρες ομηρία του, η αγωνία για τις 
συνθήκες κράτησης λόγω και των 

προβλημάτων υγείας του αλλά και 
ο κομβικός ρόλος της ίδιας στις δια-
πραγματεύσεις με τους απαγωγείς 
ήταν ένα από τα πιο ηχηρά θέματα 
του αστυνομικού ρεπορτάζ της τελευ-
ταίας δεκαετίας. Οι απαγωγείς τσέπω-
σαν 30.000.000 ευρώ από την ίδια, 
ο εφοπλιστής γύρισε σπίτι του σώος 
και αβλαβής, οι απαγωγείς στη συνέ-
χεια πιάστηκαν και καταδικάστηκαν, 
αλλά τα λεφτά δεν βρέθηκαν ποτέ. 
Αυτά βέβαια δεν ήταν ποτέ θέμα στη 
μεγαλοπρεπή κατοικία του Παναγό-
πουλου στο Καβούρι, αφού χάρη στις 
επιδέξιες μανούβρες του -σαν καλός 
καπετάνιος- στα deals είχε στη διά-
θεσή του τεράστια περιουσία.

Πανταχού παρούσα
Σκληρό καρύδι τόσο αυτός όσο και 

η σύζυγός του, που αυτά τα 9 χρόνια 
μετά την απαγωγή του είναι παντα-
χού παρούσα, σε επαγγελματικά ταξί-
δια και σε επιδείξεις μόδας, στη Νέα 
Υόρκη αλλά και στο Γκστάαντ, στη 
Μεγάλη Βρετανία, στην Αθήνα αλλά 
και στο «Poseidonion Hotel» στις Σπέ-
τσες. Στο εξής, όμως, και στο Μαξί-
μου, αφού πλέον η κυρία Παναγο-
πούλου, εκτός από τις ροτόντες που 
στρώνει για τις κυρίες της «Καλλι-
πάτειρας» σε φιλανθρωπικές βρα-
διές με τσάγια και τουαλέτες Oscar 
de la Renta, καλείται από τον πρω-
θυπουργό να στρώσει και το κόκκινο 
χαλί στους πλούσιους Ελληνες της 
Διασποράς για να επενδύσουν στη 
χώρα μας. Σε ρόλο θεσμικό πια η δαι-

μόνια Μικρασιάτισσα (από τη Σμύρνη 
ο πατέρας της και από το Αϊβαλί η 
μητέρα της) θέλει να γίνει μια «νέα 
Γιάννα Αγγελοπούλου» που τείνει 
τον ώμο της στην άμεση ανάγκη του 
πρωθυπουργού για βοήθεια. Η κυρία 
Αγγελοπούλου βέβαια τον εγκατέ-
λειψε, το ίδιο κάνουν ο ένας μετά τον 
άλλο οι ισχυροί σύμμαχοι που πλέον 
δεν βρίσκουν λόγο να βάζουν πλάτη 
σε κάποιον που διέψευσε τις προσδο-
κίες τους.
Βρέθηκε όμως η Κατερίνα Παναγο-
πούλου -πρέσβειρα της Ελλάδας στο 
Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλη-
τισμό, την Ανοχή και το Ευ Αγωνίζε-
σθαι (Fair Play), πρόεδρος του Πανελ-
ληνίου Αθλητικού Σωματείου Γυναι-
κών «Καλλιπάτειρα« και η πρώτη 
Ελληνίδα που έλαβε το 1ο Βραβείο 
της Ευρώπης «Γυναίκα και Αθλητι-
σμός 2012» από τη Διεθνή Ολυμπι-
ακή Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 
2012- που, ως ο τελευταίος των Μοϊ-
κανών, θα αναλάβει και με τη βούλα 
θεσμικό ρόλο τρέχοντας να βρει επεν-
δυτές στην υπό Τσίπρα Ελλάδα των 
μνημονίων.
Θες επειδή, όπως λέει η ίδια, είναι 
ενεργός πολίτης; Θες επειδή φέρε-
ται και άγεται από φιλοδοξία; Θες 
επειδή αναμένει ανταλλάγματα; 
Θες επειδή της αρέσουν οι περιπέ-
τειες και είπε να δοκιμάσει άλλη μία, 
παρέα με τον Αλέξη Τσίπρα; Οποιο 
κι αν είναι το κίνητρο, σημασία έχει 
ότι, όπως διαβάζουμε στο ΦΕΚ 291 
της 22ας Μαΐου 2018, που φέρει την 
υπογραφή του πρωθυπουργού, ο 
οποίος την επέλεξε προσωπικά, της 
«ανατίθενται, για χρονικό διάστημα 
ενός έτους καθήκοντα άμισθης ειδι-
κής συμβούλου στη Γενική Γραμμα-
τεία Πρωθυπουργού για θέματα που 
αφορούν τον Ελληνισμό της Διασπο-
ράς. Η ανωτέρω θα παρέχει τις υπη-
ρεσίες της στον πρωθυπουργό χωρίς 
να λαμβάνει μισθό, αποζημίωση ή 
άλλη οικονομική απολαβή».

Κατερίνα Παναγοπούλου: Η νέα 
«Grande Dame» του Αλέξη 

Θεαματική 
χαλάρωση των 
capital controls

Έτοιμο για νέες αλλαγές και περαιτέρω 
χαλάρωση στα capital controls είναι το 
Υπουργείο Οικονομικών

Σύμφωνα με πληροφορίες, με Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου που αναμένεται την Παρασκευή και θα 
έχει ισχύ από τη Δευτέρα 4 Ιουνίου, το όριο για την 
ανάληψη μετρητών αναμένεται να διπλασιαστεί. Έτσι 
θα διαμορφωθεί στα 5.000 ευρώ από τα 2.300 ευρώ 
που είναι σήμερα.

Πρόκειται για τη δυνατότητα ανάληψης μετρητών ανά 
φυσικό πρόσωπο και ανά λογαριασμό, ενώ το όριο 
των 5.000 ευρώ θα αφορά και στα μετρητά που θα 
μπορεί να βγάζει φυσικό πρόσωπο στο εξωτερικό.

Σχετικά με τις επιχειρήσεις αναμένεται να δοθεί η 
δυνατότητα σε αυτές που πληρώνονται για τις υπη-
ρεσίες τους από το εξωτερικό (π.χ. μια τουριστική 
επιχείρηση) και τα χρήματα μπαίνουν σε λογαριασμό 
που διατηρούν σε ελληνική τράπεζα να μπορούν να 
κάνουν ανάληψη αυτών στο 100%, χωρίς δηλαδή να 
υπόκεινται σε περιορισμούς.

Επίσης, σχεδιάζεται η απελευθέρωση από τους περι-
ορισμούς για τα χρήματα που μπαίνουν στον τρα-
πεζικό λογαριασμό μιας εμπορικής εταιρείας όταν η 
συναλλαγή γίνεται με κάρτα από τράπεζα του εξωτε-
ρικού.

Όσον αφορά σ την ελάφρυνση των κεφαλαιακών 
περιορισμών για τις επιχειρήσεις, οι πληροφορίες 
αναφέρουν ότι σχεδιάζεται πλήρης απελευθέρωση 
των εσόδων τους που προέρχονται από το εξωτερικό, 
καθώς και διπλασιασμός των ποσών που θα μπορούν 
να εκτελούνται απευθείας από τις τράπεζες, από τα 
20.000 στα 40.000 ευρώ ανά πελάτη, ανά ημέρα.

Σημειώνεται πως το υφισ τάμενο όριο των 2.300 
ευρώ ισχύει από την 1η Μαρτίου 2018, ενώ έως τα 
τέλη Φεβρουαρίου 2018 η «οροφή» των αναλήψεων 
ήταν στα 1.800 ευρώ.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η αύξηση του 
ορίου στα 5.000 ευρώ είναι κυρίως ψυχολογικού 
χαρακτήρα, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των νοι-
κοκυριών έχει λιγότερα χρήματα στον λογαριασμό 
του κάθε μήνα. Πληροφορίες αναφέρουν πως έχει 
διαπιστωθεί ότι το μέσο όριο ανάληψης μετρητών 
είναι κοντά στα 1.500 ευρώ τον μήνα, ενώ αυτοί που 
έχουν μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα τραβάνε 
συνήθως το 90% του ορίου.
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«Βιάζαμε τον 24χρονο 
γιο μας που έχει νοητική 
υστέρηση και την κόρη μας 
και το απολαμβάναμε» είπαν 
στην αστυνομία τα τέρατα 
της Λέρου- Φρικιαστικές 
λεπτομέρειες από τη 
δράση τους - Λύγισαν οι 
αστυνομικοί που τους 
ανέκριναν

Δ
εν χωράει ανθρώπινος 
νους τα όσα ζούσαν επί 
χρόνια δύο ανήμπορα 
πλάσματα στη Λέρο: Ό-

πως πλέον ξεκαθαρίζεται, θύμα-
τα των τεράτων της Λέρου ήταν 
το δεύτερο από τα τέσσερα παι-
διά τους, ένα αγόρι, 24 ετών σή-
μερα με νοητική υστέρηση  και 
η ηλικίας 13,5 ετών κόρη τους. 
Ο μεγαλύτερος γιος, δεν άντεξε 
την κακοποίηση και έφυγε από 
το σπίτι, ενώ το μικρότερο παι-
δί, ένα αγόρι οκτώ ετών βρίσκε-
ται πλέον στο σπίτι συγγενικού 
προσώπου. Πέρσι, ωστόσο, τό-
σο αυτό το παιδί, όσο και η αδελ-
φή του είχαν νοσηλευθεί σε νο-
σοκομείο Παίδων με εισαγγελι-
κή εντολή. 
Τα όσα είπαν στις προανακριτικές 

τους απολογίες στην αστυνομία 
έκαναν ακόμη και τους αστυνο-
μικούς να λυγίσουν, από τα όσα 
άρρωστα και αποτρόπαια άκου-
γαν στις περιγραφές των τερά-
των της Λέρου, που αμετανόητοι 
έλεγαν με φρικιαστικές λεπτομέ-
ρειες πως κακοποιούσαν τα παι-
διά τους. 
Τα όσα έχει καταθέσει μέχρι στιγ-
μής το σατανικό ζευγάρι συγκλο-
νίζουν αφού όπως χαρακτηρι-
στικά είπαν στους αστυνομικούς: 
«Βιάζαμε τον 24χρονο γιο μας, 
που έχει νοητική υστέρηση και 
το 13,5 χρονών κορίτσι μας και το 
απολαμβάναμε. Σταματούσαμε 
μονάχα όταν έβαζαν τα κλάματα. 
Πολλές φορές χρησιμοποιού-
σαμε και διάφορα αντικείμενα, 
ενώ ο ένας από εμάς αυνανιζό-
ταν».
Από τα τέσσερα παιδιά ο 27χρο-
νος γιος δεν άντεξε τους ξυλοδαρ-
μούς και έφυγε από το σπίτι, ενώ 
ο 24χρονος γιος με το 13,5 ετών 
κορίτσι κακοποιούνταν και σεξου-
αλικά. Ενώ αρκετό ξύλο φαίνεται 
πως είχε φάει από τους δυο γονείς 
και ο 8χρονος γιος τους.
Το ανήλικο κοριτσάκι που από 
χθες βρίσκεται στο σπίτι της 
θείας του, μαζί με τον 8χρονο 

αδερφό της δεν έχει μιλήσει και 
κάθεται σιωπηλό βγάζοντας μου-
γκρητά, αρνούμενη να φάει και 
να πιεί, αφού αδυνατεί να πιστέ-
ψει πως ο εφιάλτης της τελείωσε.
Οι δυο γονείς-τέρατα οδηγή-
θηκαν ενώπιον του εισαγγε-
λέα, ο οποίος άσκησε εναντίον 
τους ποινικές διώξεις σε βαθμό 
κακουργήματος και ακολού-
θως οδηγήθηκαν στον ανα-
κριτή προκειμένου να απολογη-
θούν. Ωστόσο, ζήτησαν και έλα-

βαν προθεσμία για να απολογη-
θούν την Παρασκευή. Σύμφωνα 
με ασφαλείς με πληροφορίες 
δεν έχουν δείξει κανένα σημάδι 
μεταμέλειας για τις αποτρόπαιες 
πράξεις τους.
Παρέμβαση της Εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου 
προκάλεσε το θέμα των φρικια-
στικών καταγγελιών για κακοποί-
ηση των 3 παιδιών στη Λέρο από 
τους γονείς τους.
Ειδικότερα, η κυρία Δημητρίου 

έδωσε παραγγελία στην Εισαγ-
γελέα της Κω για να :
-Εξεταστούν τα παιδιά από ειδι-
κούς παιδοψυχιάτρους,
-Φύγουν από τη Λέρο να εγκατα-
σταθούν σε εδική δομή ώστε να 
λάβουν την αναγκαία φροντίδα 
που απαιτείται και
-Ερευνηθεί, εφόσον υπάρχει, και 
τέταρτο μεγαλύτερο παιδί της 
οικογένειας το οποίο πάσχει από 
νοητική στέρηση, εάν αυτό έχει 
κακοποιηθεί.

«Σταματούσαμε μόνο όταν έβαζαν τα κλάματα»: Απολογία σοκ 
των γονιών- βιαστών της Λέρου 
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Υπέρβαρο το 42% των αγοριών και 
το 38% των κοριτσιών στην Ελλάδα

Τ
ο 42% των αγοριών και το 38% των 
κοριτσιών στην Ελλάδα είναι υπέρ-
βαρα, ενώ παχύσαρκα είναι το 20% 
των αγοριών και το 14% των κορι-

τσιών, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 
της Πρωτοβουλίας Επιτήρησης της Παιδι-
κής Παχυσαρκίας (COSI) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).
Τα στοιχεία αυτά, που αφορούν την περί-
οδο 2015-2017, παρουσιάσθηκαν στο 
τελευταίο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εται-
ρείας για τη Μελέτη της Παχυσαρκίας, 
το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη 
μεταξύ 23-26 Μαΐου.
Όσον αφορά τα υπέρβαρα αγόρια, η 
Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση στην 
Ευρώπη, μαζί με την Ιταλία και την Ισπανία 
που έχουν επίσης ποσοστό 42%, ενώ στην 
πρώτη θέση είναι η Κύπρος (43%).
Στα υπέρβαρα κορίτσια, η Ελλάδα βρίσκε-
ται στην τρίτη θέση πανευρωπαϊκά, μαζί 
με την Ιταλία (επίσης 38%), ενώ στις δύο 
πρώτες θέσεις είναι η Κύπρος (43%) και η 

Ισπανία (41%).
Στα παχύσαρκα αγόρια, η Ελλάδα με 20% 
είναι τρίτη μετά την Κύπρο και την Ιταλία 
(21% και οι δύο). Στα παχύσαρκα κορίτσια 
η Ελλάδα με 14% βρίσκεται στην τέταρτη 
θέση μαζί με την Ιταλία, ενώ τις τρεις πρώ-
τες θέσεις έχουν η Κύπρος (19%), η Ισπα-
νία (17%) και η Μάλτα (15%).
Παρά την υψηλή θέση της Ελλάδας, είναι 
θετικό ότι, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η παιδική 
παχυσαρκία στη χώρα μας εμφανίζει δια-
χρονικά τάση μείωσης.
Η έκθεση επισημαίνει ότι στην παιδική 
παχυσαρκία παίζουν σημαντικό ρόλο οι 
διατροφικές συνήθειες. Τα παιδιά που 
τρώνε τακτικά πρωινό, που καταναλώ-
νουν φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα και 
αποφεύγουν τα επεξεργασμένα τρόφιμα 
(κρέατα κ.α.), τα σνακ και τα αναψυκτικά 
με ζάχαρη, καθώς επίσης κάνουν σωμα-
τική άσκηση συστηματικά, έχουν μειω-
μένη πιθανότητα να βάλουν παραπανί-
σια κιλά.

επικαιρότητα

Αυξήθηκε η ανεργία στους νέους 
κάτω των 25 ετών - Σε χαμηλό 
δεκαετίας η ανεργία στην ευρωζώνη 
τον Απρίλιο 

Σ
το 20,8% διαμορφώθηκε το επίπε-
δο της ανεργίας στην Ελλάδα τον Φε-
βρουάριο του τρέχοντος έτους, κά-
τι που σημαίνει ότι μειώθηκε κατά 

1,8%, καθώς το 2017 το αντίστοιχο ποσο-
στό βρισκόταν στο 22,6%. Ωστόσο, αυξή-
θηκε κατά 0,1% σε σχέση με τον Ιανουάριο 
του 2018, που βρισκόταν στα 20,7%, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθη-
καν σήμερα στη δημοσιότητα.
Τον Απρίλιο του 2018 (δεν υπάρχουν στοι-
χεία για την Ελλάδα), η ανεργία στην Ευρω-
ζώνη μειώθηκε στο 8,5% από 8,6% το 
Μάρτιο, καταγράφοντας το χαμηλότερο 
επίπεδο από το Δεκέμβριο του 2008. Στην 
Ε.Ε. η ανεργία παρέμεινε σταθερή στο 7,1%, 
καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από 
το Σεπτέμβριο του 2008. Ένα χρόνο πριν, 

τον Απρίλιο του 2017 η ανεργία στην Ευρω-
ζώνη και στην «Ε.Ε. των 28» ήταν 9,2% και 
7,8% αντιστοίχως.
Συνολικά, όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό 
- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τον 
Απρίλιο καταγράφονται 17,462 εκατομμύ-
ρια άνεργοι στην Ε.Ε. και 13,880 εκατομμύ-
ρια άνεργοι στην Ευρωζώνη.
Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην Ευρω-
παϊκή Ένωση καταγράφονται στην Ελλάδα 
(20,8% το Φεβρουάριο) και στην Ισπανία 
(15,9%). Τα χαμηλότερα ποσοστά ανερ-
γίας σημειώθηκαν στην Τσεχία (2,2%), στη 
Μάλτα (3%) και στη Γερμανία (3,4%).
Ειδικότερα στην Ελλάδα, ο αριθμός των 
ανέργων το Φεβρουάριο διαμορφώθηκε 
στους 978.000. Το ποσοστό ανεργίας στους 
άνδρες διαμορφώθηκε στο 16,4% και στις 
γυναίκες στο 26,2%.
Το ποσοστό ανεργίας των νέων (κάτω των 
25 ετών) στην Ελλάδα αυξήθηκε στο 45,4%, 
έναντι 42,7% τον Ιανουάριο. Τα υψηλότερα 
ποσοστά ανεργίας των νέων στην ΕΕ κατα-
γράφονται στην Ελλάδα (45,4%).

Eurostat: Στο 20,8% η ανεργία 
στην Ελλάδα το Φεβρουάριο

50 προαπαιτούμενα σε 20 
μέρες πρέπει να κλείσει η 
κυβέρνηση 

Ν
α αποφύγει «το χειρότερο» 
προσπαθεί πλέον η κυβέρνη-
ση, μετά και τις πληροφορίες 
που δημοσιεύονται στον γερ-

μανικό τύπο ότι ο Γερμανός υπουργός 
Οικονομικών απέρριψε και τις δύο προ-
τάσεις για το ελληνικό χρέος (παράταση 
πληρωμών για επιπλέον 15 χρόνια και ε-
λάφρυνση βάση του ρυθμού Ανάπτυξης) 
κάτι που καθιστά πιο δύσκολη την συμ-
μετοχή του ΔΝΤ.
Ο κίνδυνος είναι, όπως έλεγε πριν τρεις 
εβδομάδες σε συνέντευξή και ο Έλλη-
νας υπουργός Οικονομικών, ότι όποτε 
διαφωνούσαν Γερμανία και ΔΝΤ για το 
ελληνικό χρέος, η κατάληξη του συμβι-
βασμού τους ήταν «ότι εμείς παίρναμε 
δύσκολα κοινωνικά μέτρα και δεν παίρ-
ναμε τίποτε για το χρέος, δηλαδή the 
worst of all worlds, το χειρότερο και από 
τις δυο πλευρές».
Και ενώ ο χρόνος για τις αποφάσεις περί 
συμμετοχής του ΔΝΤ ή μη στο ελληνικό 
πρόγραμμα εξαντλείται, οι Βρυξέλλες 
δίνουν διορία 20 ημερών στην κυβέρ-
νηση, για να κλείσει τουλάχιστον 50 
από τα 88 προαπαιτούμενα που μένουν 
εκκρεμή.
Στέλεχος των θεσμών, μιλώντας σε δημο-
σιογράφους εχθές στις Βρυξέλλες, τόνισε 
πως ως τις 14 Ιουνίου πρέπει η Αθήνα 
να φέρει σε πέρας τα εκκρεμή προαπαι-
τούμενα (μόλις δέκα έχουν περατωθεί) 
έτσι ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος να 
συντάξει την έκθεση συμμόρφωσης το 
EuroWorking Group, και να ληφθούν οι 
απαραίτητες αποφάσεις στο Eurogroup 
της 21ης Ιουνίου.
Την ίδια ημέρα, στις 14 Ιουνίου, οι θεσμοί 
θα συντάξουν και μια έκθεση βιωσιμό-
τητας του χρέους (Debt Sustainability 
Analysis - DSA) για να αποτελέσει την 
βάση ενός βιώσιμου πακέτου για την 
Ελλάδα. Αν και ο αξιωματούχος δεν συνέ-
δεσε ευθέως την DSA με την σύναψη ενός 
προγράμματος της Ελλάδας με το ΔΝΤ, η 
έκθεση θα στοχεύει να υποστηρίξει το 
αξιόχρεο της ελληνικής οικονομίας, για 
να μπορέσει να βγει στις αγορές.
Ο ίδιος ξεκαθάρισε επίσης ότι «δεν θα 
δοθεί λευκή επιταγή» στην Ελλάδα 
μετά το Μνημόνιο, την ώρα μάλστα 
που και η γερμανική οικονομική εφημε-

ρίδα Handesblatt σε άρθρο με τίτλο «Η 
Ελλάδα σε αυστηρή επιτήρηση για δεκα-
ετίες» έλεγε πως ο Έλληνας πρωθυπουρ-
γός μιλά για «καθαρή έξοδο» στις 20 
Αυγούστου και θέλει να σπάσει τις αλυ-
σίδες, ενώ «όσο περνά ο χρόνος γίνεται 
όλο και πιο σαφές πως η ολοκλήρωση 
του προγράμματος δεν σημαίνει και το 
τέλος των όρων που θέτουν οι δανειστές. 
Και μετά την εκπνοή του προγράμματος 
στήριξης η Αθήνα θα παραμείνει σε καθε-
στώς εποπτείας, όπως προκύπτει από το 
κείμενο του «Συμπληρωματικού Μνη-
μονίου» της Κομισιόν» , αναφέρει η εφη-
μερίδα, καταλήγοντας πως οι έλεγχοι θα 
συνεχιστούν το νωρίτερο μέχρι το 2050 
και η επιτήρηση θα ξεπερνά τα πλαίσια 
μια κανονικής εποπτείας όπως της Πορ-
τογαλίας, Ιρλανδίας και Κύπρου, «μέχρι η 
Αθήνα να αποπληρώσει το 75% του χρέ-
ους της. Στην περίπτωση της Ελλάδα αυτό 
σημαίνει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν 
το νωρίτερο μέχρι το 2050».
Ο ίδιος αξιωματούχος τόνισε ότι μεγάλο 
πρόβλημα παραμένει και η μη αποπλη-
ρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του 
δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα. Απο-
μένει ένα δισ. ευρώ ακόμα από τα κονδύ-
λια της τρίτης αξιολόγησης που δεν έχει 
αποδεσμευθεί και, μετά τις 15 Ιουνίου, η 
Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει τα χρήματα 
αυτά, αφού θα πρέπει να επιστραφούν 
στο ταμείο του ESM.
Ο ίδιος αξιωματούχος επεσήμανε πως 
-στην φάση αυτή τουλάχιστον- το ΔΝΤ 
δεν πιέζει ώστε τα μέτρα μείωσης του 
αφορολόγητου, που έχουν θεσπιστεί για 
το 2020, να επιβληθούν από το 2019. Και 
αυτό επειδή φαίνεται να επιτυγχάνεται 
ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα το 
2018-2019, όσο και τα επόμενα έτη.
Ωστόσο πολλά θα κριθούν στις 4 Ιου-
νίου, όταν η Eurostat θα ανακοινώσει 
τα στοιχεία για την πορεία της Οικονο-
μίας κατά το α΄ τρίμηνο του 2018. Την ίδια 
ώρα, η άνοδος των τιμών των καυσίμων 
διεθνώς αλλά και η κατάσταση στην Ιτα-
λία (από την οποία μόνον η Ελλάδα έχει 
υψηλότερα επιτόκια δανεισμού σε ολό-
κληρη την ευρωζώνη) εντείνουν τις αμφι-
βολίες για την βιωσιμότητα των προβλέ-
ψεων για την Ανάπτυξη, τα πλεονάσματα 
και το χρέος.
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επικαιρότητα

Πόντιοι εναντίον Μπουτάρη: Οι 
άθλιες τοποθετήσεις θα απαντηθούν 
από την Δικαιοσύνη 

Οργισμένη ανακοίνωση της 
Παμποντιακής Ομοσπονδίας 
Ελλάδος - Μιλά για «περιφερόμενους 
τσαρλατάνους που ασχημονούν σε 
βάρος της μνήμης των προγόνων 
τους» 

Ά
θλιες τοποθετήσεις όπως αυτές 
του δημάρχου Θεσσαλονίκης, 
Γιάννη Μπουτάρη θα απαντη-
θούν από την Ελληνική Δικαιοσύ-

νη προειδοποιεί η Παμποντιακή Ομοσπον-
δία Ελλάδος.
Με ανακοίνωση της η Ομοσπονδία χαρα-
κτηρίζει απαράδεκτη την επίθεση κατά του 
δημάρχου Θεσσαλονίκης ωστόσο όπως 
αναφέρει «με έκπληξη παρατηρούμε τις 
τελευταίες ημέρες συντονισμένες ενέργειες 
αρνητών που έχουν πρόθεση να υποβαθμί-
σουν τόσο το ζήτημα της Γενοκτονίας όσο 
και τον οργανωμένο Ποντιακό χώρο συνο-
λικά».
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Με αφορμή την απαράδεκτη επίθεση στο 
πρόσωπο του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, 
που καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή, 
με έκπληξη παρατηρούμε τις τελευταίες 
ημέρες συντονισμένες ενέργειες αρνητών 
που έχουν πρόθεση να υποβαθμίσουν τόσο 
το ζήτημα της Γενοκτονίας όσο και τον οργα-
νωμένο Ποντιακό χώρο συνολικά. Οι προ-
σπάθειες συγκεκριμένων κύκλων, ακόμη 
και ορισμένων παροπλισμένων στελεχών 
του Οργανωμένου Ποντιακού Κινήματος, 
να συνδέσουν τις ποντιακές οργανώσεις με 

ακραίους πολιτικούς χώρους θα προκαλού-
σαν απλά γέλιο, αν δεν ήταν επικίνδυνες για 
την πορεία του αγώνα μας για Διεθνοποί-
ηση του ζητήματος της Γενοκτονίας.
Ξεκαθαρίζουμε πως το οργανωμένο ποντι-
ακό κίνημα δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι 
ουδεμία σχέση έχει με ακραίους χώρους, 
ωστόσο δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν 
να προσεταιριστεί ή να υπονομεύσει τον 
αγώνα μας. Ο αγώνας μας αυτός είναι ιερός 
και δεν προσφέρεται σε μικροπολιτική 
εκμετάλλευση από δυνάμεις αλλότριες προς 
τον ποντιακό σκοπό. Το γεγονός αυτό, αυτο-
νόητο για όλους εμάς, αδυνατούν να κατα-
νοήσουν περιφερόμενοι τσαρλατάνοι, που 
τυφλωμένοι από τις πολιτικές, κομματικές 
και ιδεολογικές τους παρωπίδες, ασχημο-
νούν σε βάρος της μνήμης των Γενοκτονημέ-
νων μας προγόνων και όλων υμών των απο-
γόνων των επιζησάντων της Γενοκτονίας.
Προφανώς η αυτοσυγκράτηση που επιδεί-
ξαμε τις ημέρες αυτές, οφείλεται στην προ-
σπάθεια μας να αποφύγουμε την περαιτέρω 
πόλωση της χειμαζόμενης ελληνικής κοινω-
νίας. Διαβεβαιώνουμε ωστόσο και προει-
δοποιούμε πως άθλιες δημόσιες τοποθε-
τήσεις, όπως αυτές του Δημάρχου Θεσσα-
λονίκης, αλλά και πολλών άλλων, που τις 
τελευταίες ημέρες είδαν το φως της δημο-
σιότητας, θα απαντηθούν από την Ελληνική 
Δικαιοσύνη.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Τοπαλίδης Χρήστος-Δημήτριος Γαλεγαλίδης 
Παύλος»
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Τ
ο 27% των παιδιών που ζουν στην Κύπρο εξα-
κολουθεί να βρίσκεται κάτω από το όριο της 
φτώχειας και να βιώνει τον κοινωνικό απο-
κλεισμό, σύμφωνα με την ΠΕΟ.

Σε ανακοίνωση με αφορμή την 1η Ιουνίου, Ημέρα του 
Παιδιού, η ΠΕΟ αναφέρει ότι οι πολιτικές της κυβέρ-
νησης Αναστασιάδη εξακολουθούν να αγνοούν την 
προστασία και ευημερία των παιδιών και τη διασφά-
λιση των δικαιωμάτων τους, ακόμη και τώρα που 
πανηγυρίζουν για την ανάπτυξη.
Η ΠΕΟ τονίζει ότι ιδιαίτερα σήμερα που οι προκλή-
σεις και οι κίνδυνοι ελλοχεύουν παντού και αυξάνο-
νται ραγδαία, η ευημερία και η προστασία του παι-
διού θα πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα σε 
κάθε πολιτική πράξη των κυβερνώντων αλλά και ολό-
κληρης της κοινωνίας.
Με αυτή την ευκαιρία, η συντεχνία παραθέτει τις 
θέσεις της για μια ολοκληρωμένη κοινωνική πολιτική:
-Εφαρμογή της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παι-
διού μέσα από την λήψη συγκεκριμένων μέτρων και 
την εκπόνηση ειδικού σχεδίου καταπολέμησης της 
παιδικής φτώχειας λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παρα-
μέτρους που συμβάλλουν στην ευημερία και προστα-
σία των παιδιών.
-Πλήρη εφαρμογή των νομοθεσιών που προστατεύ-
ουν την μητρότητα και κατοχυρώνουν την άσκηση του 

γονεϊκού ρόλου.
-Πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του Νόμου για 
την καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, αποτρέ-
ποντας έτσι την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας 
στα παιδιά.
-Δημιουργία επαρκών χώρων και υπηρεσιών προ-
στασίας και φύλαξης των παιδιών, καθώς και χώρων 
άθλησης και ψυχαγωγίας έτσι που να περνούν τον 
ελεύθερο τους χρόνο δημιουργικά και με ασφάλεια.
-Επέκταση και αναβάθμιση των βρεφοκομικών, παι-
δοκομικών σταθμών, των παιδικών λεσχών, έτσι που 
να καλύπτουν τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας, 
προσφέροντας ταυτόχρονα ψηλού επιπέδου φροντί-
δας με χαμηλό κόστος.
-Την στήριξη και επέκταση του ολοήμερου σχολείου 
σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης με 
στόχο να καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης κοινω-
νίας στηρίζοντας ταυτόχρονα την εργαζόμενη οικο-
γένεια.
-Παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης μέσα από ένα 
ανθρωποκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα.
-Δημιουργία προγραμμάτων και δομών που να καλύ-
πτουν τις ανάγκες ειδικών ομάδων παιδιών όπως παι-
διά με ειδικές ανάγκες, παιδιά της υπαίθρου, κακο-
ποιημένα παιδιά, παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, 
παιδιά μεταναστών, ασυνόδευτα παιδιά, κ.α.

Κύπρος: 27% των παιδιών κάτω του 
ορίου φτώχειας 

ΥΠΟΙΚ: Σταθερό το φορολογικό πλαίσιο

Η 
Κυβέρνηση θα λάβει τις αποφάσεις που πρέ-
πει προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματο-
πιστωτική σταθερότητα, ανέφερε ο Υπουργός 
Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, μιλώντας 

στο συνέδριο “Επενδύσεις και Χρηματοδότηση των Ε-
πενδύσεων: Η περίπτωση της Κύπρου”, που διοργα-
νώνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας.
Ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε σε κινήσεις βελ-
τίωσης του νομοθετικού πλαισίου για τις εκποιήσεις 
και την αφερεγγυότητα και είπε ότι η Κυβέρνηση είναι 
έτοιμη και θα παρουσιάσει τις επόμενες μέρες τις ειση-
γήσεις της στις πολιτικές δυνάμεις του τόπου και την 
Κομισιόν.
Ο Υπουργός τόνισε τη σημασία της επενδυτικής δρα-
στηριότητα για την επανεκκίνηση και την ανάκαμψη 
της οικονομίας και αναφέρθηκε στην προσπάθεια της 
Κυβέρνησης να τονώσει την εμπιστοσύνη ντόπιων και 
ξένων επιχειρηματιών, τα τελευταία πέντε χρόνια.
Μέρος της προσπάθειας, είπε, ήταν η διασφάλιση ότι 

το φορολογικό πλαίσιο θα παρέμενε σταθερό, παρά 
την ένταξη μας σε Πρόγραμμα Στήριξης και την ανάγκη 
δημοσιονομικής προσαρμογής.
«Παραμένουμε προσηλωμένοι σε αυτή την πολιτική, 
συνεχίζουμε να αξιολογούμε τα φορολογικά δεδομένα 
και θα συνεχίζουμε να προωθούμε μέτρα που μειώ-
νουν το φορολογικό βάρος και εισάγουν φορολογικά 
κίνητρα», ανέφερε, φέρνοντας ως παράδειγμα την πρό-
σφατη εξαγγελία κινήτρων από την Κυβέρνηση για προ-
ώθηση της οπτικοακουστικής βιομηχανίας.
Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι η δημιουργία ενός ευνοϊ-
κού περιβάλλοντος για τις επενδύσεις προϋποθέτει επί-
σης τη συνετή και αξιόπιστη διαχείριση των δημοσίων 
οικονομικών.
«Μάθαμε με οδυνηρό τρόπο ότι τα ελλείμματα και 
οι αλόγιστες δαπάνες του δημοσίου επιβαρύνουν τις 
παραγωγικές δυνάμεις της οικονομίας, και γίαυτό ακρι-
βώς παραμένουμε σταθεροί στην πολιτική των ισο-
σκελισμένων και πλεονασματικών προϋπολογισμών», 
σημείωσε.

Α
νησυχία προκαλεί στους κατοίκους του κατεχόμενου 
χωριού Λάρνακας Λαπήθου η απόφαση του Ελληνοκύ-
πριου Νικόλα Σκουρίδη, ο οποίος μετά την απόφαση 
της «επιτροπής ακίνητης περιουσίας» να του επιστρα-

φεί η περιουσία του, αποφάσισε να κτίσει στην εν λόγω περιου-
σία του.
Στο θέμα αναφέρεται πρωτοσέλιδα η τουρκοκυπριακή εφημε-
ρίδα «Γενί Ντουζέν», με τίτλο «Επιστροφή στον Νικόλα» και γρά-
φει ότι η «επιτροπή» αποφάσισε την επιστροφή περιουσίας 349 
τ.μ. στο Λάρνακα Λαπήθου στον κ. Σκουρίδη.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αυτή είναι η δεύτερη απόφαση 
για επιστροφή περιουσίας σε Ελληνοκύπριο που έλαβε η «επι-
τροπή» κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. Η «επίσημη» επιστροφή 
της περιουσίας έγινε στις 19 Σεπτεμβρίου 2017 ενώ ο κ. Σκουρί-
δης υπέβαλε την αίτηση του στην «επιτροπή» στις 7 Οκτωβρίου 
2011, η εξέταση της αίτησης έγινε στις 13 Μαρτίου 2017 και σε 
έξι μήνες ολοκληρώθηκε η διαδικασία, με την απόφαση για επι-
στροφή της περιουσίας του.
Όπως αναφέρεται, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο κ. 
Σκουρίδης πήρε άδεια οικοδομής από το «δήμο» Λαπήθου, στον 
οποίον υπάγεται το κατεχόμενο χωριό Λάρνακα Λαπήθου, και 
άρχισε εργασίες ανέγερσης κατοικίας εντός των 349 τ.μ.
Η έναρξη των εργασιών προκάλεσε τις αντιδράσεις των κατοίκων 
της περιοχής, οι οποίοι ζητούν την ακύρωση της απόφασης ενώ 
άρχισε και εκστρατεία συλλογής υπογραφών.
Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα ο «πρόεδρος» της «επιτροπής» 
Αϊφέρ Σαίντ Ερκμέν είπε ότι, κατά την εξέταση της αίτησης του 
Νικόλα Σκουρίδη και πριν την απόφαση της «επιτροπής», έγινε 
διαβούλευση με το αρχηγείο των «δυνάμεων ασφαλείας», μας 
είπαν ότι μπορούμε να την επιστρέψουμε (την περιουσία) και 
πάρθηκε η απόφαση επιστροφής της περιουσίας.
Είπε ακόμα ότι μετά την απόφαση πληροφορήθηκε ότι ο κ. Σκου-
ρίδης άρχισε εργασίες ανέγερσης οικίας.
Ο «δήμαρχος» της κατεχόμενης Λαπήθου Φουάτ Νάμσοϊ, ερωτη-
θείς από την εφημερίδα αν έχουν δοθεί άδειες οικοδομής, είπε 
ότι έχει δοθεί μια προκαταρκτική έγκριση, ωστόσο οι διαδικα-
σίες για την τελική έγκριση συνεχίζονται και αναμένεται να ολο-
κληρωθούν εντός των επόμενων ημερών.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, την περασμένη βδομάδα ο Νικό-
λας Σκουρίδης επισκέφτηκε στην περιοχή για να επιθεωρήσει 
τις εργασίες και κατά την επίσκεψή του οι κάτοικοι της περιοχής 
μαζεύτηκαν για να εκφράσουν τις αντιδράσεις τους ενώ για να 
αποφευχθεί περαιτέρω ένταση στην περιοχή κλήθηκε η «αστυ-
νομία».
Ο κ. Ερκμέν είπε ακόμα ότι μετά την απόφαση επιστροφής της 
περιουσίας ο ιδιοκτήτης της έχει το δικαίωμα να αιτηθεί για 
άδεια οικοδομής, οι διεργασίες είναι μεταξύ των «τοπικών 
αρχών» και των αιτητών, σημειώνοντας ότι όπως ένας Τ/κ έχει 
το δικαίωμα να κτίσει σπίτι στην περιουσία του το ίδιο δικαίωμα 
έχει και ένας Ε/κ.
Είπε ακόμα ότι, για την ανέγερση της κατοικίας έχουν δοθεί οι 
σχετικές άδειες από το «υπουργείο» εσωτερικών, το «τμήμα» 
πολεοδομίας και τις «τοπικές αρχές».

Ψευδοκράτος: Ανησυχία από 
απόφαση Σκουρίδη
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εδώ Κύπρος

«
Αργυρή διάκριση» 
(Silver Designation) 
πέτυχαν τα αεροδρό-
μια της Κύπρου στα 

διεθνή βραβεία MEECO για την 
περίοδο 2018 – 2020.
Σε γραπτή ανακοίνωση της 
Hermes Airports αναφέρε-
ται ότι «το Ινστιτούτο MEECO 
(Measur ing Excellence in 
Executive Coaching, Employee 
Engagement and Culture in 
Organisations) εγκαθιδρύθηκε 
το 2016 και αποτελεί ένα διε-
θνή μηχανισμό μέτρησης της 
αριστείας και της απόδοσης 
των εταιρειών σε θέματα ηγε-
σίας, εταιρικής κουλτούρας και 
καθοδήγησης (coaching)».
Προστίθεται ότι «η ίδια η Επι-
τροπή Αξιολόγησης MEECO 
αναφέρει πως η Hermes 
Airports, είναι ο Οργανισμός 
που κατάφερε με απόλυτη επι-
τυχία και παρά τις δυσκολίες 
που υπήρχαν εξαιτίας της οικο-
νομικής κρίσης, να πετύχει μια 
ολική ανατροπή, επισημαίνο-
ντας παράλληλα ότι είναι το 
πρώτο αεροδρόμιο διεθνώς, 
που καταφέρνει να εξασφαλί-
σει μια τόσο υψηλού επιπέδου 
διάκριση».
Η διάκριση αυτή «όπως σημει-
ώνει στην αιτιολόγηση της η 
Επιτροπή MEECO, αντιπροσω-
πεύει την επίτευξη ενός προ-
τύπου αριστείας στο σχεδια-
σμό, την εκτέλεση και τη βιω-
σιμότητα ενός κορυφαίου 
προγράμματος ανθρώπινου 
δυναμικού, το οποίο υλοποι-
είται μέσω της καθοδήγησης 
(coaching)».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση 
«το βραβείο παρέλαβαν εκ 
μέρους της Hermes Airports, 
η Ανώτατη Εκτελεστική Διευ-
θύντρια της εταιρείας Ελένη 
Καλογήρου και η Ανώτερη 
Διευθύν τρια Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Νατάσα Ιακωβί-
δου κατά τη διάρκεια τελετής 
που πραγματοποιήθηκε πριν 
λίγες μέρες, στο Colorado των 
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερι-
κής».

«Αργυρή 
διάκριση» στα 
αεροδρόμια της 
Κύπρου

Η Έκθεση Μελέτης 
Αναδιοργάνωσης (Functional 
Review) για τη Νομική 
Υπηρεσία της Δημοκρατίας 
παρουσιάστηκε σήμερα από 
τους ξένους εμπειρογνώμονες 
που εκπόνησαν την μελέτη 
με τον Γενικό Εισαγγελέα 
Κώστα Κληρίδη να τονίζει 
ότι «τα κακώς έχοντα είναι 
καιρός να αλλάξουν» και «όλες 
οι αναγκαίες διαρθρωτικές 
αλλαγές θα πρέπει, έστω και 
πολύ καθυστερημένα, να 
πραγματοποιηθούν».

Σ
την τελετή παρουσίασης της 
Έκθεσης παρευρέθηκαν, με-
ταξύ άλλων, ο Υπουργός Δι-
καιοσύνης και Δημόσιας Τά-

ξης Ιωνάς Νικολάου, το προσωπικό 
της Νομικής Υπηρεσίας της Δημο-
κρατίας και οι συντελεστές της διεκ-
περαίωσης του έργου.
Την μελέτη εκπόνησαν εμπειρογνώ-
μονες του Ινστιτούτου Δημόσιας 
Διοίκησης της Ιρλανδίας λόγω των 
ιδιαίτερων ομοιοτήτων που παρου-
σιάζονται μεταξύ των Γραφείων του 
Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρα-
τίας της Ιρλανδίας και της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας και του εφαρμο-
ζόμενου και στις δύο χώρες συστή-
ματος του κοινοδικαίου, με την στή-
ριξη του Τμήματος Διακυβέρνησης 
και Δημόσιας Διοίκησης της Υπηρε-
σίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρ-
ρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής (SRSS). Οι εμπειρογνώμονες 
αυτοί είχαν ασχοληθεί με επιτυχία με 
παρόμοιας φύσεως θέματα μεταρ-
ρυθμίσεων στην Ιρλανδία.
Σε εισαγωγική του ομιλία κατά την 
τελετή, ο κ. κληρίδης τόνισε ότι 
μέσα από την έκθεση έχει γίνει πολύ 
σοβαρή εργασία η οποία περιστρέ-
φεται γύρω από το τρίπτυχο ανα-
γνώριση και μελέτη του εδάφους επί 
τόπου, διάγνωση και διαπίστωση 
προβλημάτων και ελλείψεων και ειση-
γήσεις και συστάσεις προς βελτίωση.

Ανέφερε ότι η Έκθεση θα πρέπει να 
αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργα-
λείο και αφού τύχει της απαραίτητης 
εμπεριστατωμένης μελέτης και αξιο-
λόγησης θα προωθηθούν προς υλο-
ποίηση πολύ σημαντικά μέτρα που 
περιλαμβάνονται σ΄ αυτήν.
«Η πολιτεία δεν μπορεί απλά και 
μόνο να απαιτεί από τη Νομική 
Υπηρεσία καλής ποιότητας, ικανής 
ποσότητας και έγκαιρης παράδοσης 
έργο», υπογράμμισε, προσθέτοντας 
ότι «έχει αυτό το δικαίωμα η πολι-
τεία και πρέπει να το διεκδικεί, όμως 
ταυτόχρονα έχει και την υποχρέωση 
να παρέχει προς αυτή την υπηρεσία 
και προς όλες τις άλλες υπηρεσίες 
τα απαραίτητα εκείνα μέσα και εφό-
δια που να την καθιστούν έτοιμη και 
πρόθυμη ανά πάσα στιγμή να αντα-
ποκρίνεται στις υποχρεώσεις της».
Ο κ. Κληρίδης εξέφρασε την ελπίδα 
«αυτή η σοβαρή προσπάθεια δεν 
θα παραμείνει στα συρτάρια και θα 
τύχει της αξιοποίησης που της αξί-
ζει».
Ανέφερε επίσης ότι σύμφωνα με το 
Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας η Νομική Υπηρεσία είναι ανε-
ξάρτητη υπηρεσία μη υπαγόμενη σε 
οποιοδήποτε υπουργείο και αυτής 
προΐσταται ο Γενικός 
Εισαγγελέας, ακο-
λουθούμενος στην 
ιεραρχία από το 
Βοηθό Γενικού Εισαγ-
γελέως, ο οποίος 
έπεται αυτού» και 
πρόσθεσε ότι «ο Γενι-
κός Εισαγγελέας και 
ο Βοηθός Γενικού 
Εισαγγελέως υπηρετούν υπό τους 
ίδιους όρους όπως και οι δικαστές 
του Ανώτατου Δικαστηρίου και δεν 
έρχονται και παρέρχονται ανάλογα 
με τη διάρκεια της θητείας του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας ο οποίος τους 
διορίζει ούτε και μπορούν να τερ-
ματιστούν οι υπηρεσίες τους παρά 
μόνο κατά τον ίδιο τρόπο όπως και 
των δικαστών του Ανώτατου Δικα-
στηρίου.

Το μόνο αδύνατο σημείο στην επί-
τευξη της πλήρους ανεξαρτησίας 
της Νομικής Υπηρεσίας έγκειται στο 
παράδοξο γεγονός ότι, ενώ στο ίδιο 
το Σύνταγμα χαρακτηρίζεται ως ανε-
ξάρτητη υπηρεσία, και ενώ ο προ-
ϊστάμενος αυτής είναι ανεξάρτητος 
κρατικός αξιωματούχος, δυστυχώς 
οι νομικοί λειτουργοί οι οποίοι στε-
λεχώνουν την Υπηρεσία από τους 
Εισαγγελείς της Δημοκρατίας που 
έπονται του Γενικού Εισαγγελέα και 
του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέως 
μέχρι και τον τελευταίο Δικηγόρο 
της Δημοκρατία δεν τυγχάνουν της 
απαραίτητης ανεξαρτησίας αλλά 
τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης 
όπως όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι», 
τόνισε ο κ. Κληρίδης, σημειώνοντας 
ότι «πρόκειται για μια στρέβλωση η 
οποία θα πρέπει το συντομότερο να 
διορθωθεί».
Παρουσιάζοντας την Έκθεση, η 
εμπειρογνώμονας του Ινστιτού-
του Δημόσιας Διοίκησης της Ιρλαν-
δίας Finola Flanagan είπε ότι η μόνη 
σοβαρή ανεπάρκεια της Νομικής 
Υπηρεσίας είναι η απουσία ενός 
διευθυντικού μηχανισμού για να 
διευκολύνει τον προγραμματισμό 
και την λήψη αποφάσεων σε θέματα 

καθώς και στην δια-
χείριση προβλημά-
των, προσθέτοντας 
ότι αυτά αυξάνονται 
λόγω της πολυπλοκό-
τητας της δομής της 
Υπηρεσίας και του 
όγκου εργασίας.
Χρειάζεστε μια ηγε-
σία, ενοποιημένη και 

ισχυρή για να μπορέσει να διασφαλί-
σει την επιτυχία αυτών των επερχό-
μενων αλλαγών, πρόσθεσε.
Αναφερόμενη στις βασικές συστά-
σεις της Έκθεσης, η κ. Flanagan είπε 
ότι αυτές είναι η δημιουργία νομι-
κού προϊσταμένου της Νομικής Υπη-
ρεσίας, ο οποίος θα υπόκειται στον 
Γενικό Εισαγγελέα και θα διασφαλί-
ζει πως η Υπηρεσία είναι ένα ενοποι-
ημένο Σώμα και εκτελεί όλους τους 

ρόλους της και πρόσθεσε ότι ο ρόλος 
αυτού του Προϊστάμενου είναι να 
κατευθύνει τη Νομική Υπηρεσία ιδι-
αίτερα στην υλοποίηση των μεταρ-
ρυθμίσεων.
Ανέφερε ότι σήμερα την διεύθυνση 
της Νομικής Υπηρεσίας αναλαμβά-
νει ο Γενικός Εισαγγελέας και πρό-
σθεσε ότι δεν υπάρχει Διευθυντικός 
Μηχανισμός για να κατευθύνει και 
να καθορίζει τις στρατηγικές για το 
μέλλον, να προκαταλάβει κάποιες 
ενέργειες και αυτό δημιουργεί κιν-
δύνους για τη Νομική Υπηρεσία.
Σύμφωνα με την κ. Flanagan, ο Προ-
ϊστάμενος θα πρέπει να είναι δημό-
σιος λειτουργός, επαγγελματίας 
νομικός με άψογη διευθυντική ικα-
νότητα, ο οποίος θα είναι υπόλογος 
απευθείας στον Γενικός Εισαγγε-
λέα, θα έχει τον βαθμό του Γενικού 
Διευθυντή του Υπουργείου, θα είναι 
υπεύθυνος της εργασίας των Τμημά-
των του προσωπικού και θα έχει τα 
προσόντα να προσφέρει γνωμοδό-
τηση.
Ανέφερε επίσης ότι ο Νομικός Προϊ-
στάμενος θα ενημερώνει τον Γενικό 
Εισαγγελέα ανά πάσα στιγμή, ενώ 
οι νομικοί σύμβουλοι δεν θα απω-
λέσουν τη νομική και διαχειριστική 
τους ευθύνη.
Αναφορικά με την δεύτερη σύσταση 
της μελέτης, η κ. Flanagan είπε ότι 
είναι η σύσταση μιας Διαχειριστικής 
Επιτροπής Γνωμοδότησης η οποία θα 
επιβλέπει την διαχείριση της Νομι-
κής Υπηρεσίας και της οποίας θα 
συμπροεδρεύουν ο Γενικός Εισαγγε-
λέας και ο Προϊστάμενος της Νομικής 
Υπηρεσίας.
Ανέφερε ότι η Επιτροπή θα έχει 
μεταξύ άλλων την ευθύνη της προ-
ετοιμασίας στρατηγικού προγράμ-
ματος, για το πρόγραμμα απόσπα-
σης του προσωπικού, για την δια-
χείριση σημαντικών υποθέσεων και 
πρόσθεσε ότι η Επιτροπή θα πραγ-
ματοποιεί συναντήσεις και θα λαμ-
βάνει εκθέσεις από τους προϊσταμέ-
νους των Τμημάτων για την πρόοδο 
που επιτυγχάνεται σε νομικά θέματα.

Έκθεση Αναδιοργάνωσης Νομικής Υπηρεσίας 
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Η 
Yvonne Mason έχει διορθώ-
σει... εκθέσεις και εκθέσεις 
σ τη ζωή της, μόνο που τώ-
ρα ήρθε η ώρα του Ντόναλντ 

Τραμπ να λάβει γραπτό γεμάτο «κόκκι-
νες» διορθώσεις.
Μπορε ί  να έ χε ι  βγε ι  σ τη σύν ταξη, 
ωσ τόσο η Yvonne Mason δεν ήξερε 
πως έχει ακόμα ένα γραπτό να διορ-
θώσει.
Βλέπετε, έλαβε μία επισ τολή από τον 
Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο όταν άρχισε 
να τη διαβάζει έβγαλε από την τσέπη 

της το στυλό της κι άρχισε!
Η Yvonne Mason που δίδασκε γ ια 17 
χρόν ια πρόσεξε ούτε ένα, ούτε δύο, 
αλ λά 11 λάθη σ το κε ίμενο που ε ίχε 
μπροστά της!
Το γραπτό γέμισε με παρατηρήσεις, 
μπήκε ξανά στον φάκελό του και στάλ-
θηκε στον Λευκό Οίκο. 
Φυσικά, η ίδια ανέφερε πως προφα-
νώς την έγραψε κάποιο μέλος του προ-
σωπικού του Προέδρου των Ηνωμένων 
Πολιτειών, ωστόσο ακόμα κι έ τσ ι θα 
έπρεπε να μην έχει τόσα λάθη. 

διεθνή νέα

Ρ
ιζοσπαστικοποιημένος, που ήθελε να 
σκοτώσει αστυνομικούς, ήταν ο δρά-
στης της τρομοκρατικής επίθεσης στο 
κέντρο της Λιέγης, υπενθυμίζοντας 

σε όλη την Ευρώπη ότι ο κίνδυνος δεν έχει 
εξαφανιστεί.
Ο δολοφόνος των δύο γυναικών αστυνομι-
κών και του πολίτη που έτυχε να περνά από 
το σημείο, αρχικώς επιτέθηκε με μαχαίρι 
στους ένστολους και αφού κατάφερε να απο-
σπάσει τα όπλα τους, τούς πυροβόλησε και 
τους τραυμάτισε θανάσιμα, όπως και τον 
22χρονο οδηγό αυτοκινήτου που βρισκόταν 
στο σημείο.
Λίγες ώρες μετά την επέμβαση της αστυ-
νομίας, κυκλοφόρησε βίντεο στο οποίο οι 
αστυνομικοί πυροβολούν και σκοτώνουν 
τον δράστη. Η στιγμή είναι πραγματικά δρα-
ματική, καθώς ο ριζοσπαστικοποιημένος 
νεαρός τρέχει κατά μέτωπο εναντίον των 
αστυνομικών και πέφτε στο έδαφος από τον 
καταιγισμό πυρών που δέχεται.
Οι αρχές του Βελγίου, όπως αποκάλυψε ο 
εισαγγελέας Φιλίπ Ντουλιέ, αντιμετωπίζουν 
«το συμβάν ως περιστατικό τρομοκρατίας». 
Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η 
αντιτρομοκρατική εισαγγελία.
Ωστόσο, το εθνικό κέντρο κρίσεων που βρί-
σκεται σε υψηλό επίπεδο επιφυλακής μετά 
τις επιθέσεις του Ισλαμικού Κράτους στο 
Παρίσι και στις Βρυξέλλες τα τελευταία τρία 
χρόνια, δεν αύξησε το επίπεδο επιφυλακής, 
σημειώνοντας ότι παρακολουθεί τα γεγο-
νότα.
Ο δράστης, σύμφωνα με πηγές του AFP, ήταν 
στη λίστα της αστυνομίας για τις επαφές του 
με Ισλαμιστές.
Σύμφωνα με ανώτατο αξιωματούχο, στόχος 
του ήταν να επιφέρει πλήγμα κατά της αστυ-
νομίας. 
«Είναι σαφές ότι ο στόχος του δολοφόνου 
ήταν να επιτεθεί σε αστυνομικούς, να βλάψει 
τον θεσμό, το κράτος του Βελγίου» δήλωσε ο 
επικεφαλής της αστυνομίας της Λιέγης Κρι-
στιάν Μποπέρ, που διευκρίνισε ότι μολο-
νότι έτρεξε να ταμπουρωθεί σε σχολείο, δεν 
θέλησε να σκοτώσει μαθητές. 
Ο δράστης, σύμφωνα με τις αστυνομικές 
αρχές του Βελγίου, γνώριζαν ότι ο δράστης 
είχε έρθει σε επαφή με ισλαμιστές κατά τη 

διάρκεια της παραμονής του στη φυλακή και 
είχε ριζοσπαστικοποιηθεί, αναφέρουν αστυ-
νομικές πηγές κοντά στις έρευνες.
Ενώ εξέτιε ποινή για αδικήματα του κοινού 
ποινικού δικαίου, ο Μπενζαμέν Ερμάν φέρε-
ται ότι «ριζοσπαστικοποιήθηκε από ένα 
πρόσωπο» με αποτέλεσμα το όνομά του να 
συμπεριληφθεί στην τράπεζα δεδομένων 
ακραίων ισλαμιστών που έχει συστήσει το 
Βέλγιο.
Όπως έγινε γνωστό από τις βελγικές αρχές, 
ο δράστης είχε ήδη λάβει 11 μονοήμερες 
άδειες και 13 διήμερες και δεν είχε δημιουρ-
γηθεί πρόβλημα. «Ήταν δύσκολο να προβλε-
φθεί ότι κάτι θα πάει άσχημα την 14η φορά» 
σχολίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κοέν Τζι-
ινς, φτάνοντας στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφα-
λείας. 

Το χρονικό των γεγονότων
Εισαγγελέας δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου 
πως ο άνδρας επιτέθηκε στις γυναίκες αστυ-
νομικούς από πίσω με μαχαίρι γύρω στις 
11:30 (ώρα Ελλάδας) σε λεωφόρο της Λιέγης.
Αφού τις μαχαίρωσε, άρπαξε ένα από τα 
όπλα τους, τις πυροβόλησε και τις σκότωσε 
προτού κατέβει τον δρόμο και πυροβολή-
σει και σκοτώσει έναν 22χρονο άνδρα που 
καθόταν σε θέση επιβάτη ενός σταθμευμέ-
νου αυτοκινήτου.
Στη συνέχεια ο άνδρας πήγε σε ένα σχολείο 
όπου έπιασε όμηρο μια γυναίκα υπάλληλο, 
προκαλώντας μεγάλη επέμβαση οπλισμέ-
νων αστυνομικών. Τα παιδιά οδηγήθηκαν σε 
ασφαλές μέρος καθώς ξέσπασε ανταλλαγή 
πυρών με αποτέλεσμα οι άνθρωποι στους 
δρόμους να αρχίσουν να τρέχουν αναζητώ-
ντας καταφύγιο. Πολλοί αστυνομικοί τραυ-
ματίστηκαν προτού εντέλει σκοτωθεί ο δρά-
στης.
Ο δράστης έπεσε κι ο ίδιος νεκρός από πυρά 
αστυνομικών. Μέχρι στιγμής, οι αρχές εξε-
τάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα του 
δράστη, ενώ σύμφωνα με το γαλλικό Τύπο, 
δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο τρομο-
κρατικής επίθεσης. Ώρες τρόμου και πάλι 
στο Βέλγιο Η επίθεση σημειώθηκε έξω από 
καφετέρια σε κεντρικό σημείο της Βελγικής 
πόλης στις 10:30 το πρωί (τοπική ώρα Βελ-
γίου). 

Επίθεση στη Λιέγη: Ο δράστης 
σκότωσε τις δύο αστυνομικούς με το 
όπλο τους
Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) ανέλαβε την Τετάρτη την ευθύνη για 
την επίθεση που διαπράχθηκε μία ημέρα νωρίτερα στη βελγική πόλη της Λιέγης --όπου 
ένας άνδρας δολοφόνησε δύο αστυνομικους, 54 και 44 ετών, κι έναν ανυποψίαστο 
διερχόμενο φοιτητή

Μία δασκάλα έστειλε πίσω 
επιστολή του Τραμπ διορθωμένη, 
επειδή τα 11 λάθη έβγαζαν... μάτι
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Στα πρόθυρα εμπορικού πολέμου 
με τους συμμάχους τους οι ΗΠΑ - 
Έντονη η αντίδραση της Ευρώπης που 
προαναγγέλλει αντίποινα εντός των 
επόμενων ωρών

Δ
ασμούς στις εισαγωγές αλουμινίου 
και χάλυβα που προέρχονται από 
Καναδά, Μεξικό και Ευρωπαϊκή Έ-
νωση ανακοίνωσαν σήμερα οι ΗΠΑ, 

δίνοντας τέλος στη δίμηνη εξαίρεση των δύο 
περιοχών.
Η απόφαση δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε 
έναν εμπορικό πόλεμο, με τις ΗΠΑ στα «μαχαί-
ρια» με ορισμένους από τους πιο σημαντικούς 
τους συμμάχους.
Σύμφωνα με τηλεφωνική ενημέρωση του 
υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ Γουίλμπουρ Ρος 
στους δημοσιογράφους, από τα μεσάνυχτα 
(7:00 της Παρασκευής ώρα Ελλάδος) θα επι-
βληθούν δασμοί 25% στις εισαγωγές χάλυβα 
και 10% στις εισαγωγές αλουμινίου από την ΕΕ, 
τον Καναδά και το Μεξικό θα τεθούν σε ισχύ τα 
μεσάνυχτα (07:00 της Παρα-
σκευής ώρα Ελλάδας).
«Προσβλέπουμε στη συνέ-
χιση των διαπραγματεύσεων, 
τόσο με τον Καναδά και το 
Μεξικό από τη μία πλευρά, 
και με την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή από την άλλη, επειδή 
υπάρχουν άλλα θέματα τα 
οποία πρέπει επίσης να επι-
λύσουμε», είπε.
Ο Ρος δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι μπο-
ρούν να κάνουν η ΕΕ, ο Καναδάς και το Μεξικό 
προκειμένου να αρθούν οι δασμοί.

Αντίποινα προαναγγέλλει η ΕΕ
«Είναι μία κακή μέρα για το παγκόσμιο εμπό-
ριο» τόνισε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, που αποκάλεσε 
τους δασμούς «απολύτως απαράδεκτους» και 
προανήγγειλε μέτρα που θα ανακοινωθούν τις 
επόμενες ώρες.
Μάλιστα, σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της 
Κομισιόν έκανε λόγο για μονομερείς κινή-
σεις που είναι «αδικαιολόγητες και έρχο-
νται σε αντίθεση με τους κανόνες του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Εμπορίου».  «Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν μπορεί να μείνει άπραγη (...). Αυτό 
που εκείνοι μπορούν να κάνουν, εμείς είμαστε 
ικανοί να κάνουμε ακριβώς το ίδιο» είπε ο Ζαν 

Κλοντ Γιούνκερ.
Επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη έχει συνεργα-
στεί με τις ΗΠΑ σε κάθε επίπεδο σε ζητήματα 
σχετικά με τον τομέα του χάλυβα, σημείωσε: 
«Έχουμε επισημάνει με συνέπεια ότι μπο-
ρούμε να συζητήσουμε τρόπους βελτίωσης 
των διμερών εμπορικών σχέσεων με τις ΗΠΑ, 
αλλά έχουμε καταστήσει σαφές ότι η ΕΕ δεν 
πρόκειται να διαπραγματευτεί υπό απειλή».
«Οι ΗΠΑ δεν μας αφήνουν πλέον άλλη επιλογή 
από το να προσφύγουμε στο μηχανισμό επίλυ-
σης διαφορών του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου και να επιβάλλουμε δασμούς σε 
εισαγωγές από τις ΗΠΑ. Θα υπερασπιστούμε 
τα συμφέροντα της Ένωσης, σε πλήρη συμμόρ-
φωση με το διεθνές εμπορικό δίκαιο», σημεί-
ωσε.
Η Ευρωπαία Επίτροπος για το Εμπόριο, Σεσίλια 
Μάλμστρομ ανακοίνωσε ότι η ΕΕ θα επιβάλλει 
εξισορροπητικά μέτρα και θα λάβει κάθε απα-
ραίτητο μέτρο για να προστατεύσει την ευρω-
παϊκή αγορά.
Η Ευρώπη θα πάρει «όλα τα απαραίτητα 
μέτρα» να απαντήσουν εάν οι ΗΠΑ επιβάλλουν 

δασμούς» προειδοποίησε ο 
γάλλος υπουργός Οικονομίας 
Μπρούνο Λε Μερ, λέγοντας 
ότι η επιβολή δασμών είναι 
«άδικη και επικίνδυνη».

Καναδικά αντίποινα ύ-
ψους 16,6 δισεκατομ-
μυρίων δολαρίων
Ο Καναδάς ανακοίνωσε 

σήμερα ότι απαντά στους δασμούς που απο-
φάσισε η Ουάσιγκτον στις εισαγωγές χάλυβα 
και αλουμινίου επιβάλλοντας από την πλευρά 
του δασμούς ύψους 16,6 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων Καναδά (12,8 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ) 
σε αμερικανικά προϊόντα.
Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό 
υπογράμμισε, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευ-
ξης τύπου, ότι οι δασμοί των ΗΠΑ είναι «απο-
λύτως απαράδεκτοι».
Η υπουργός Εξωτερικών Κρίστια Φρίλαντ, από 
την πλευρά της, είπε ότι η Οτάβα σκοπεύει να 
προσφύγει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπο-
ρίου, να αμφισβητήσει τη νομιμότητα των 
δασμών στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων 
για τη NAFTA αλλά και να επιβάλει αντίμετρα 
σε αμερικανικά εισαγόμενα προϊόντα χάλυβα 
και αλουμινίου. Πρόσθεσε ότι για τον σκοπό 
αυτό θα ξεκινήσει μια δημόσια διαβούλευση 
διάρκειας 15 ημερών.

διεθνή νέα

Ο Τραμπ επέβαλε δασμούς σε 
χάλυβα και αλουμίνιο από ΕΕ, 
Καναδά και Μεξικό

Ν
έα δεδομένα στη βάση των δια-
πραγματεύσεων για την επίλυση 
της κρίσης στη Συρία θέτει η Μό-
σχα, απαιτώντας την εκκένωση 

των περιοχών της Νότιας Συρίας από όλα τα 
ξένα στρατεύματα.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες 
από τον πυρετό των διαβουλεύσεων που 
λαμβάνουν χώρα μεταξύ των διπλωματι-
κών αποστολών, η Ρωσία βρίσκεται πολύ 
κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με το 
Ισραήλ, βασικό αίτημα του οποίου είναι η 
απομάκρυνση των ιρανικών στρατευμάτων 
από τιςμ περιοχές κοντά στα σύνορά της. 
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι 
Λαβρόφ, δήλωσε πως είναι απαραίτητο, 
το αμέσως επόμενο διάστημα. η περιοχή 
της Νότιας Συρίας να «αδειάσει» από τους 
στρατιώτες που δεν υπάγονται στο στρά-
τευμα της Συρίας, ώστε να δημιουργηθεί 

μία «ουδέτερη ζώνη».
Την Τετάρτη το βράδυ πραγματοποιήθηκε 
σύσκεψη μεταξύ των διπλωματών της 
Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της 
Ιορδανίας, κατά την οποία επισημάνθηκε η 
ανάγκη δημιουργίας «νεκρής» ζώνης κατά 
μήκος των συνόρων του Ισραήλ.
Σύμφωνα με πηγές από το ρωσικό υπουρ-
γείο Εξωτερικών, η επικείμενη συμφωνία 
για την παύση πυρός στην περιοχή, αφορά 
την αποχώρηση των ιρανικών δυνάμεων, 
την απενεργοποίηση και παράδοση των 
βαριών όπλων που φέρουν οι αντάρτες 
στις ρωσικές δυνάμεις και την επέκταση της 
ζώνης «παύσης πυρός» έως τα σύνορα. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Μόσχα έχει ήδη δημιουρ-
γήσει ένα ειδικό σώμα στρατιωτών, προ-
κειμένου να περιπολεί στην περιοχή και να 
διασφαλίσει την επιβολή της συμφωνίας σε 
όλες τις μεριές.

Η Ρωσία απαιτεί την εκκένωση 
της Νότιας Συρίας από όλα τα ξένα 
στρατεύματα

ΗΠΑ: 200 τάφοι βεβηλώθηκαν με 
αγκυλωτούς σταυρούς 

Τ
ην απαγγελία κατηγοριών σε βά-
ρος ενός άντρα μετά την ανακά-
λυψη αγκυλωτών σταυρών σε πε-
ρίπου 200 ταφόπλακες στο νε-

κροταφείο μιας μικρής πόλης στην αμε-
ρικανική Πολιτεία του Ιλινόι γνωστοποί-
ησαν οι τοπικές αρχές.
Στις επιτύμβιες πλάκες ζωγραφίστηκαν 
σβάστικες με μαύρο σπρέι τη νύχτα της 
Παρασκευής προς Σάββατο, στο νεκρο-
ταφείο της μικρής πόλης Γκλεν Κάρμπον.
Το νεκροταφείο βεβηλώθηκε κατά τη 
διάρκεια του λεγόμενου Memorial Day 
Weekend, κατά τη διάρκεια του οποίου 
οι Αμερικανοί ετοιμάζονται να αποτί-
σουν φόρο τιμής σε συμπολίτες τους 
πεσόντες στα πεδία των μαχών ή αγνο-
ούμενους σε πολέμους. Περίπου 1.300 
στρατιωτικοί είναι θαμμένοι στο συγκε-
κριμένο νεκροταφείο, που δεν υποδέ-
χεται μόνο πιστούς συγκεκριμένου θρη-
σκεύματος όπως άλλα στις ΗΠΑ.
Ο 34χρονος ύποπτος καταγράφηκε ενώ 

βεβήλωνε τους τάφους από κάμερες του 
κλειστού κυκλώματος επιτήρησης του 
χώρου, γεγονός που επέτρεψε στην αστυ-
νομία να προχωρήσει στη σύλληψή του.
Ο άνδρας, ο οποίος κατονομάστηκε από 
τις αρχές ως Τίμοθι Μακλίν, κατηγορεί-
ται για διάφορα ποινικά αδικήματα, ανά-
μεσά τους εγκλήματα μίσους, ανέφερε η 
αστυνομία. Τα κίνητρά του για την ώρα 
παραμένουν άγνωστα.
«Δεν είχαμε δει ποτέ κάτι τέτοιου μεγέ-
θους εδώ και τριάντα χρόνια που βρί-
σκομαι εδώ», δήλωσε ο Μαρκ Τζόνσον, 
φρουρός του κοιμητηρίου, στον τοπικό 
τηλεοπτικό σταθμό KMOV.
Ομάδες καθαριστών και εθελοντών 
έσβησαν τους αγκυλωτούς σταυρούς 
πριν από την τελετή της Ημέρας Μνήμης, 
τη Δευτέρα, με την τοποθέτηση του εθνι-
κού συμβόλου των ΗΠΑ για την απότιση 
φόρου τιμής στα μνήματα των μελών 
των ένοπλων δυνάμεων που έχουν ταφεί 
εκεί.
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«Βουίζουν» τα ισπανικά media 
για παραίτηση του Ισπανού 
πρωθυπουργού πριν την αυριανή 
ψηφοφορία στη Βουλή επί της 
πρότασης μομφής - Διαψεύδει η 
γενική γραμματέας του Λαϊκού 
Κόμματος - Ο Πέδρο Σάντσες 
των Σοσιαλιστών δείχνει να 
συγκεντρώνει την απαιτούμενη 
πλειοψηφία των 176 ψήφων

Ρ
αγδαίες πολιτικές εξελίξεις στην 
Ισπανία, με τον πρωθυπουργό 
Μαριάνο Ραχόι να φέρεται έτοι-
μος να παραιτηθεί, καθώς το Ε-

θνικιστικό Κόμμα των Βάσκων θα στη-
ρίξει, όπως όλα δείχνουν, την πρόταση 
μομφής κατά της κυβέρνησης, που έ-
χουν υποβάλει οι Σοσιαλιστές.
«Πιστεύουμε ότι ανταποκρινόμαστε σε 
αυτό που ζητούν στη μεγάλη τους πλει-
ονότητα οι Βάσκοι πολίτες (…) ψηφί-
ζοντας «ναι στην πρόταση μομφής»» 
δήλωσε ο Αϊτόρ Εστεμπάν, εκπρόσωπος 
των πέντε βουλευτών του κόμματος των 
Βάσκων, κατά την ομιλία του στο Κοινο-
βούλιο.
Και μπορεί η ψηφοφορία να έχει προ-
γραμματισ τεί γ ια την Παρασκευή, οι 
πληροφορίες ωστόσο για επικείμενη 
παραίτηση του συντηρη-
τ ικού πρωθυπουργού, 
πριν καν διεξαχθεί η σχε-
τική διαδικασία στο ισπα-
νικό Κοινοβούλιο, πλη-
θαίνουν ώρα με την ώρα.
Ο αρχηγός των Σοσιαλι-
σ τών,  Πέδρο Σάν τσεθ, 
χρειάζεται απόλυτη πλειο-
ψηφία 176 ψήφων, προκει-
μένου να γίνει ο νέος πρωθυπουργός της 
Ισπανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι 
στιγμής φαίνεται να εξασφαλίζει 180.
Πιο αναλυτικά, ο Μαριάνο Ραχόι δεν 
μετέβη στο Κοινοβούλιο για την απο-
γευματινή συνεδρίαση. Ισπανικά μέσα 
ενημέρωσης γράφουν, μάλιστα, ότι ο 
Ραχόι εξετάζει το ενδεχόμενο παραίτη-
σής του πριν από την αυριανή ψηφοφο-
ρία. Κάτι τέτοιο θα άλλαζε ολόκληρο το 
σκηνικό, καθώς, εάν αύριο ψηφιστεί η 
πρόταση μομφής, αυτομάτως ο σοσιαλι-

στής ηγέτης Πέδρο Σάντσες γίνεται επι-
κεφαλής της κυβέρνησης. Αν όμως πριν 
από την ψηφοφορία παραιτηθεί ο Ραχόι, 
η κυβέρνησή του παραμένει υπεύθυνη 
για τις τρέχουσες υποθέσεις και ο βασι-
λιάς Φελίππε ξεκινά τις διαβουλεύσεις 
με τα κόμματα, για να υποδείξει έναν 
νέο πρωθυπουργό ή να προκηρύξει 
πρόωρες εκλογές.
Ο Ραχόι και ο Σάν τσεθ αν τάλλαξαν 
σκληρές επιθέσεις στην πρωινή συνε-
δρίαση, με τον πρωθυπουργό να κατη-
γορεί τον σοσιαλιστή ηγέτη ότι θέλει να 
γίνει πρόεδρος της κυβέρνησης «χάρη 
στην υποστήριξη εκείνων που θέλουν 
να καταστρέψουν τη χώρα», αναφερό-
μενος στους Καταλανούς εθνικιστές.
Ο Σαντσεθ απάντησε με μια φράση: 
«Κύριε πρόεδρε υπερασπίζομαι την 
ενότητα της Ισπανίας ως έθνος, αλλά 
λαμβάνω επίσης υπόψη ότι σε αυτή τη 
χώρα υπάρχουν και άλλα προβλήματα 
για τα οποία πρέπει να μιλήσουμε». 
Κάνοντας άνοιγμα προς τη νέα κυβέρ-
νηση της Καταλονίας, ο Σάντσεθ δήλωσε 
έτοιμος να συναντηθεί το συντομότερο 
δυνατό, εάν αύριο γίνει ο νέος πρωθυ-
πουργός της χώρας.
Το σενάριο της επόμενης μέρας της 
Ισπανίας αυτές τ ις ώρες είναι ακόμα 
ένας γρίφος. Σύμφωνα ωστόσο με τα 

περισσότερα ισπαν ικά 
ΜΜΕ, φαίνεται να φτά-
νει το τέλος εποχής του 
Μαριάνο Ραχόι, έπειτα 
από επτά χρόν ια σ την 
εξουσία.
Σε σχόλιό του γ ια τ ις 
εξελίξεις στην Ισπανία, 
το πρακτορείο Reuters 
σημειώνει ότ ι πρόκει-

ται για μία ακόμη πολιτική κρίση στον 
ευρωπαϊκό Νότο -δεύτερη συνε χή 
έπειτα από αυτή της Ιταλίας- που, όπως 
εκτιμά, δεν θα αφήσει αλώβητες τις διε-
θνείς αγορές.
Η γενική γραμματέας του Λαϊκού Κόμμα-
τος (PP), Μαρία Ντολόρες δε Κοσπεδάλ, 
δήλωσε πάντως: «Ο Μαριάνο Ραχόι δεν 
θα παραιτηθεί», αφήνοντας να εννοηθεί 
ότι ο Ισπανός πρωθυπουργός θα είναι 
παρών στη Βουλή, κατά την αυριανή 
ψηφοφορία για την πρόταση μομφής.

Ισπανία: Καταρρέει η κυβέρνηση 
Ραχόι - Οι Βάσκοι εθνικιστές 
στηρίζουν την πρόταση μομφής 

Ε
πιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ της 
Λέγκα και των Πέντε Αστέρων για 
τον σχηματισμό κυβέρνησης, με 
πρωθυπουργό τον Τζουζέπε Κόντε, 

μετά τη σημερινή συνάντηση μεταξύ του 
Ματέο Σαλβίνι και του Λουίτζι Ντι Μάιο, με-
τέδωσαν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.
Νωρίτερα, τα ΜΜΕ έδιναν το όνομα του 
καθηγητή οικονομικών Τζοβάνι Τρία για 
το υπουργείο Οικονομικών και τον Πάολο 
Σαβόνο, για την υπουργοποίηση του οποίου 
ο Ιταλός πρόεδρος άσκησε βέτο, φαίνεται 
ότι θα «μετακινηθεί στο υπουργείο Εξωτε-
ρικών ή Ευρωπαϊκών υποθέσεων.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, 
πρωθυπουργός θα είναι ο Τζουζέπε Κόντε, 
ενώ αντιπρόεδροι της κυβέρνησης θα ανα-
λάβουν οι επικεφαλής της Λέγκα και των 
Πέντε Αστέρων, Ματτέο Σαλβίνι και Λουί-
τζι Ντι Μάιο.
Η άκρα δεξιά με τα Αδέλφια της Ιταλίας, δεν 
έχει παρουσία στην κυβέρνηση, αλλά προ-
τίθεται να τη στηρίξει στο κοινοβούλιο. Τα 
Πέντε Αστέρια αναλαμβάνουν, μεταξύ των 
άλλων, το σημαντικό υπουργείο Δικαιο-
σύνης, και η Λέγκα, με τον γραμματέα της, 
εκείνο των Εσωτερικών.
Η τελική λύση επετεύχθη σήμερα το από-

γευμα, μετά από δίωρη συνάντηση του Σαλ-
βίνι με τον Ντι Μάο και τον Κόντε , ενώ ο 
εντολοδόχος, τεχνοκράτης πρωθυπουρ-
γός Κάρλο Κοταρέλλι παρέδωσε την εντολή 
στον Ιταλό πρόεδρο Ματταρέλλα, για να 
διευκολύνει την σύσταση πολιτικής κυβέρ-
νησης.
Για το υπουργείο Εξωτερικών, αν δεν επιλε-
γεί ο Σαβόνα, θα μπορούσε να επικρατήσει 
ο Έντσο Μοάβερο Μιλανέζι.
Θα πρέπει ακόμη να αποφασιστεί, τέλος, αν 
το ακροδεξιό κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας θα 
στηρίξει, τελικά, την νέα κυβερνητική πλει-
οψηφία, αναλαμβάνοντας, ενδεχομένως, το 
υπουργείο Άμυνας.
«Η Ιταλία δε μας ανησυχεί» επεσήμανε ο 
υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσα-
καλώτος, αναφερόμενος στην εύθραυστη 
πολιτική κατάσταση στη γειτονική χώρα, η 
οποία έφερε πιο κοντά μια πιθανή έξοδο της 
Ιταλίας από την ευρωζώνη.
«Η Ιταλία δεν μας ανησυχεί, προετοιμά-
ζουμε με νηφαλιότητα και εμπιστοσύνη την 
έξοδό μας» από τα οικονομικά προγράμ-
ματα διάσωσης στα οποία βρίσκεται η χώρα 
από το 2010, υπογράμμισε ο υπουργός σε 
σημερινές δηλώσεις του στην ιστοσελίδα 
«Newpost».

Συμφωνία για τον σχηματισμό 
κυβέρνησης στην Ιταλία

Ο Τραμπ συνάντησε την Κιμ 
Καρντάσιαν στον Λευκό Οίκο

Ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ δεν σταμα-
τά να εκπλήσσει την παγκόσμια 
κοινή γνώμη καθώς την Τετάρ-
τη δέχθηκε στο γραφείο του 

στο Λευκό Οίκο την Κιμ Καρντάσιαν!
Ο λόγος ήταν η υπόθεση της Άλις Τζόνσον, 
μιας 63χρονης γυναίκας που εκτίει ποινή 
ισόβιας κάθειρξης για υπόθεση ναρκω-
τικών.
Η τηλεπερσόνα, η οποία εκτός από τη 
συζήτηση που είχε για το θέμα με τον Αμε-
ρικανό πρόεδρο, συναντήθηκε για μια 
ώρα και με τον γαμπρό του Τραμπ, τον 
Τζάρεντ Κούσνερ, προκειμένου να ζητή-
σει να δοθεί χάρη στην Τζόνσον.
Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο αλλά και την 
ανάρτηση του Τραμπ στο Twitter η συνά-
ντηση της Καρντάσιαν με τον πρόεδρο των 
ΗΠΑ αφορούσε τη σωφρονιστική μεταρ-
ρύθμιση και το θέμα των ποινών.

Η ίδια η Καρντάσιαν σε ανάρτησή της στο 
Twitter έγραψε: «θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω τον πρόεδρο Τραμπ για το χρόνο 
που μου διέθεσε σήμερα το απόγευμα. 
Ελπίζω ότι ο πρόεδρος θα δώσει χάρη 
στην Άλις Μαρί Τζόνσον η οποία εκτίει 
ποινή ισόβιας κάθειρξης για παραβίαση 
του νόμου περί ναρκωτικών. Είμαστε αισι-
όδοξοι για το μέλλον της και ελπίζουμε ότι 
τόσο η ίδια όσο και άλλοι θα κερδίσουν 
μια δεύτερη ευκαιρία στη φυλακή».
Η συνάντηση της Καρντάσιαν και του 
Τραμπ έγινα ανήμερα των γενεθλίων 
της Τζόνσον, η οποία βρίσκεται ήδη στη 
φυλακή εδώ και 21 χρόνια.
Η τηλεπερσόνα, πάντως, η οποία το 2010 
είχε εμφανιστεί στο τηλεπαιχνίδι «Ο Υπο-
ψήφιος» με παρουσιαστή τον Τραμπ, είχε 
αποκαλύψει ότι στις εκλογές του 2016 είχε 
ψηφίσει την Χίλαρι Κλίντον.
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οικογένεια

Σ
ήμερα θα μιλήσουμε για τις δέκα 
βασικές αιτίες που συντελούν στη 
διάλυση του γάμου. Η ευχή μου κι 
η προσευχή μου είναι, καθώς θα 

συζητάμε αυτό το θέμα, ο καθένας μας να 
εξετάσουμε το δικό μας γάμο  και να δού-
με μήπως είμαστε στην επικίνδυνη ζώνη. 
Αν ναι, θα σας παρότρυνα να κάνετε τα α-
παραίτητα βήματα για να επανορθώσετε.
Η πρώτη αιτία είναι οι πολλές υποχρεώ-
σεις και η σωματική εξάντληση. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα επικίνδυνο για τα νεαρά ζευγά-
ρια. Μην προσπαθείτε να σπουδάζετε, να 
δουλεύετε, να έχετε μικρό παιδί, να έχετε 
φροντίδα σπιτιού, κι από πάνω να κάνετε 
και κάποια δική σας δουλειά. Οι γάμοι δια-
λύονται γιατί δεν υπάρχει χρόνος για να 
συσφίξουν τη σχέση τους. 
Μια άλλη αιτία που προκαλεί το διαζύ-
γιο είναι τα οικονομικά. Πολλά ζευγάρια 
πέφτουν στην παγίδα να ζουν πέρα από τις 
οικονομικές τους δυνάμεις. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα υπερβολικό χρέος που δημι-
ουργεί προστριβές πώς και πού ξόδεψαν 
τα χρήματα. Πάντα να ξοδεύετε λιγότερα 
απ’ όσα παίρνετε. Το εισόδημά σας πρέ-
πει να είναι πάντοτε μεγαλύτερο από τα 
έξοδά σας. 
Μια άλλη αιτία που απειλεί το γάμο είναι ο 
Εγωισμός. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων 
στον κόσμο. Αυτοί που δίνουν κι αυτοί που 
παίρνουν. Ο γάμος ανάμεσα σε δύο άτομα 
που ξέρουν να δίνουν είναι ό,τι καλύτερο. Η 
τριβή είναι αναπόφευκτη ανάμεσα σ’ έναν 
που δίνει και σ’ έναν που παίρνει. Αν και οι 
δυο είναι από τα άτομα που μόνο παίρνουν 
μέσα σε λίγες εβδομάδες θα αλληλοσπαρα-
χτούν. Ο εγωισμός δε θα αργήσει να κατα-
στρέψει το ζευγάρι.
Μία άλλη αιτία που θέτει σε κίνδυνο το 
γάμο είναι η όχι καλή σχέση με τα πεθε-
ρικά. Αν είτε ο άντρας ή η γυναίκα δεν έχει 
απελευθερωθεί τελείως από τους γονείς 
του, το καλύτερο είναι να μη μείνουν κοντά 
τους. Μερικές μητέρες και μερικοί πατέρες 
δύσκολα δίνουν αυτονομία στα παιδιά τους, 
κι όταν μένουν κοντά τους δημιουργούνται 
προβλήματα με την παρέμβασή τους. 
Μία άλλη αιτία που απειλεί το γάμο είναι 
οι εξωπραγματικές προσδοκίες. Μερικά 
ζευγάρια παντρεύονται έχοντας στο μυαλό 
τους ανθόσπαρτα μονοπάτια, ωραία σπί-
τια και χαρές. Δεν υπάρχει περίπτωση να  

ανταποκριθεί σε τέτοιες προσδοκίες ένας 
γάμος ανάμεσα σε δύο άτομα με ανθρώπι-
νες αδυναμίες και ατέλειες. 
Μία άλλη αιτία που διαλύει το γάμο είναι 
ο υπερβολικός έλεγχος του ενός από τους 
δύο συζύγους σε βαθμό ασφυκτικό. Μ’ 
αυτόν τον τρόπο καταπνίγει τον άλλον 
και δεν αργεί να χαθεί η έλξη μεταξύ τους 
από την πολλή ασφυξία. Ένας τρόπος που 
εκδηλώνεται το φαινόμενο αυτό είναι η 
ζήλεια.   
Πολλοί γάμοι καταλήγουν στο διαζύγιο 
ύστερα από μία αποτυχία στον επαγγελ-
ματικό τομέα ή ακόμα ύστερα από μια 
επιτυχία. Η αποτυχία στη δουλειά έχει 
πολύ αρνητικές επιπτώσεις κυρίως στους 
άντρες. Το άγχος τους για θέματα οικονο-
μικής φύσεως μερικές φορές γίνεται αιτία 
θυμού, διαμάχης και σκηνών μέσα στο 
σπίτι. Απ’ την άλλη, είναι σχεδόν εξίσου 
επικίνδυνο να πετύχει κανείς και να ανε-
βεί ξαφνικά όπως κι αν αποτύχει στη δου-
λειά του. Μου αρέσει αυτό που έγραψε 
ο Σολομώντας στις Παροιμίες. «Φτώχεια 
και πλούτο μη δώσεις εις εμέ. Τρέφε με με 
αυτάρκη τροφήν».
Η επόμενη αιτία που διαλύεται ένας γάμος 
είναι όταν παντρεύονται σε νεαρή ηλικία. 
Οι στατιστικές δείχνουν ότι τα κορίτσια 
που παντρεύονται στα 18 τους ή στα 19 
τους είναι μιάμισυ φορά πιο πιθανό να 
χωρίσουν από εκείνα που παντρεύονται 
στα 20 τους χρόνια. Οι πιέσεις της εφη-
βείας και το άγχος της έγγαμης ζωής σε 
νεαρή ηλικία δε συμβιβάζονται εύκολα.
Τέλος, η σεξουαλική απογοήτευση και 
αυτό που τη συνοδεύει, η απιστία, είναι 
ίσως οι μεγαλύτερες απ’ όλες τις αιτίες του 
διαζυγίου. Για να το αποφύγετε αυτό φρο-
ντίστε να ανανεώνετε τη σχέση σας και να 
γίνεστε ελκυστικοί ο ένας στον άλλον.
Και η τελευταία αιτία που απειλεί το γάμο 
και θα ήθελα να την αναφέρω είναι το 
πιοτό και η χρήση ναρκωτικών. Αυτά και 
τα δύο δεν καταστρέφουν μόνο το γάμο 
αλλά και τα άτομα που είναι αιχμάλωτά 
τους. 
Σήμερα αναφέραμε απλά δέκα αιτίες που 
απειλούν το γάμο. Στην πραγματικότητα 
όμως ο κατάλογος είναι ατέλειωτος. Αν 
θέλεις να τα καταφέρεις και να διατηρή-
σεις το γάμο σου ώστε να διαρκέσει, πρέ-
πει να πάρεις το θέμα στα σοβαρά. 

Ακλόνητη Οικογένεια
ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

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

Όταν βάζεις την οικογένειά σου στην πρώτη θέση, τότε είσαι 
στο σωστό δρόμο, στο δρόμο που οδηγεί σ’ έναν ακλόνητο 
γάμο και σε μια ευτυχισμένη οικογένεια

ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝ 
ΤΟ ΓΑΜΟ

To παιδί μου και εγώ
Eίναι εθισμένο στα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια;

Α
ν το παιδί σας είναι εθισμένο στα 
βιντεοπαιχνίδια, μπορεί να ξεφύ-
γει από αυτήν την κατάσταση. Ό-
πως ισχύει για κάθε εθισμό, η α-

νάκαμψη μπορεί να είναι πολύ δύσκολη, αρ-
γή και μπορεί να φανεί αδύνατη ορισμένες 
φορές, αλλά δε χρειάζεται να δεχτείτε ότι το 
παιδί σας είναι καταδικασμένο να έχει εθι-
σμό στα βιντεοπαιχνίδια.
Ορίστε 6 συμβουλές που μπορούν να βοη-
θήσουν την κατάστασή του.
1. Κρατήστε υπολογιστές και κονσόλες έξω 
από το υπνοδωμάτιο του παιδιού. Είναι 
πολύ πιο εύκολο να περιορίσετε το παιχνίδι 
στον υπολογιστή (και να παρακολουθήσετε 
την ηλεκτρονική δραστηριότητα) εάν οι υπο-
λογιστές βρίσκονται σε ανοιχτούς χώρους ή 
οικογενειακά δωμάτια. Για να βοηθηθούν 
τα παιδιά που εξαρτώνται από τα παιχνίδια 
στον υπολογιστή, αυτό είναι ίσως το πρώτο 
βήμα που πρέπει να κάνουν οι γονείς.
2. Η πρόσβαση στα παιχνίδια υπολογιστών 
θα πρέπει να θεωρείται ως προνόμιο που 
κερδίζεται, όχι ως αυτόματο δικαίωμα. Έτσι, 
τα παιχνίδια υπολογιστών πρέπει να επιτρέ-
πονται μόνο αφού τα παιδιά έχουν αναλάβει 
άλλες ευθύνες. Για παράδειγμα, πρέπει να ορί-
σετε κανόνα ότι τα βιντεοπαιχνίδια μπορούν 
να παιχτούν μόνο αφού ολοκληρωθεί η εργα-
σία (και να ολοκληρωθεί με προσπάθεια).
3. Για να αποφευχθεί η καθιέρωση του εθι-
σμού από τον υπολογιστή και η επαναφορά 
του ελέγχου μετά την καθιέρωσή του, τα 
παιχνίδια υπολογιστών θα πρέπει να παί-
ζονται όχι περισσότερο από μία ή δύο ώρες 
την ημέρα - ειδικά κατά τη διάρκεια του σχο-
λικού έτους. 
4. Τα παιδιά που εξαρτώνται από τα παιχνί-
δια υπολογιστών θα μπορούσαν να παίζουν 
για ώρες κάθε φορά. Αν και αυτό μπορεί να 
προσφέρει πολύτιμο ελεύθερο χρόνο στις 
πολυάσχολες μητέρες και γονείς, οι γονείς 
πρέπει να βεβαιωθούν ότι τα παιχνίδια στον 
υπολογιστή δεν είναι η κύρια δραστηριό-
τητα ή μορφή ψυχαγωγίας του παιδιού τους. 
Πριν από δεκαετίες, οι γονείς προειδοποι-
ήθηκαν για τη χρήση της τηλεόρασης ως 
παιδικής φροντίδας και οι ίδιες συμβουλές 
ισχύουν και για τα παιχνίδια στον υπολογι-
στή. Είναι απολύτως απαραίτητο να ορίσετε 
και να επιβάλλετε σταθερά ημερήσια όρια 

όπως περιγράφεται στο σημείο 3 παρα-
πάνω.
5. Εάν είναι δυνατό, αφιερώστε έναν υπολο-
γιστή μόνο για το διάβασμα και έναν για τα 
παιχνίδια. Στον υπολογιστή εργασίας δε θα 
πρέπει να υπάρχουν εγκατεστημένα παιχνί-
δια, οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, 
όπως το Facebook, θα πρέπει να αποκλει-
στούν, και οι ιστοσελίδες παιχνιδιών να μην 
είναι προσβάσιμες. Επομένως, όταν το παιδί 
σας χρησιμοποιεί αυτόν τον υπολογιστή, 
μπορείτε να είστε σίγουροι ότι εργάζεται και 
δεν ξοδεύει χρόνο παίζοντας παιχνίδια στον 
υπολογιστή.
6. Ένα χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώ-
πιση παιδιών εθισμένων σε παιχνίδια υπο-
λογιστών είναι οι ρυθμίσεις «Γονικού Ελέγ-
χου» που υπάρχουν σε όλες τις σύγχρονες 
κονσόλες παιχνιδιών. Αυτές οι επιλογές με 
κωδικό πρόσβασης επιτρέπουν συνήθως 
στους γονείς να ελέγχουν τι παίζουν τα παι-
διά τους και πόσο χρονικό διάστημα αφιε-
ρώνουν. Βεβαιωθείτε ότι έχετε μάθει πώς να 
ορίσετε αυτές τις επιλογές - μπορούν να σας 
βοηθήσουν πολύ με τα παιδιά που εξαρτώ-
νται από τα παιχνίδια των υπολογιστών.
-Τελικά, οι γονείς πρέπει να αναλάβουν την 
ευθύνη ότι τα παιδιά παίζουν ασφαλή ηλε-
κτρονικά παιχνίδια και έχουν σωστές ηλε-
κτρονικές συνήθειες. Οι έφηβοι και τα παι-
διά που εξαρτώνται από το παιχνίδι υπο-
λογιστών δεν μπορούν να προσδιορίσουν 
αυτό το πρόβλημα και να θέσουν λογικά 
όρια χωρίς τη βοήθεια των γονέων τους. 
Παρόλο που το υπερβολικό βιντεοπαιχνίδι 
μπορεί να είναι δύσκολο να σταματήσει, με 
το σωστό τρόπο προσέγγισης των παιχνι-
διών του υπολογιστή, ο εθισμός μπορεί να 
θεραπευτεί.
-Η επιμονή είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για 
την αποτελεσματική γονική μέριμνα. Οι 
λέξεις και υποσχέσεις των γονέων πρέ-
πει πάντα να ταιριάζουν με τις ενέργειες 
των ίδιων. Εάν ορίσετε ένα ημερήσιο όριο, 
πρέπει να επιβληθεί. Εάν έχετε περιγράψει 
τιμωρίες ή συνέπειες για την παραβίαση 
των κανόνων σας, πρέπει να τις ακολουθή-
σετε. Παρομοίως, θα πρέπει να τιμηθούν οι 
υποσχέσεις ανταμοιβής (εκτός χρημάτων ή 
περισσότερων παιχνιδιών στον υπολογιστή) 
για τους ακόλουθους κανόνες. 
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Π
ώς ακούγεται σε μια χώ-
ρα, όπως η Ελλάδα, που 
σε πολλούς αρέσουν τα 
τηγανητά και τα συσκευ-

ασμένα τρόφιμα, ότι θα πρέπει να ε-
ξαλειφθούν τα βιομηχανικής παρα-
γωγής τρανς λιπαρά μέχρι το 2023;
Σίγουρα με μεγάλο ενδιαφέρον 
-λένε οι επιστήμονες - γιατί τα τρανς 
λιπαρά κρύβονται σχεδόν παντού, 
στα περισσότερα συσκευασμένα 
τρόφιμα, αρτοσκευάσματα κ.α. Επί-
σης, μπορούν να παραχθούν στο 
σπίτι μας με κακή χρήση των τρο-
φών και κυρίως των ελαίων.
«Αν προσέξουμε στις ετικέτες γρά-
φει συνήθως τρανς ή υδρογονω-
μένο λίπος. Όμως μετατρέπουμε 
ακόμα και ένα καλό λίπος μαγειρέ-
ματος σε τρανς, αν το υπέρ -θερμά-
νουμε, γι’ αυτό καλό είναι να μην 
τσιγαρίζουμε και να τηγανί-
ζουμε, αλλά να προσθέ-
τουμε το λάδι στο τέλος του 
φαγητού», επισημαίνει η κλι-
νική διαιτολόγος Α.Φι-
λίππου, που εξηγεί ότι 
«στην αρχή όλοι υπέ-
θεταν ότι τα υδρογο-
νωμένα λίπη είναι μια 
υγιεινή επιλογή, γι’ αυτό 
μπήκαν πολύ επιθετικά στη 
βιομηχανία τροφίμων. Όμως 
οι πρώτες μελέτες έδει-
ξαν ότι όχι μόνο αυξά-
νουν σημαντικά την 
κακή χοληστερόλη, 
αλλά ρίχνουν και τις τιμές 
της καλής χοληστερόλης, 
με αποτέλεσμα να αυξάνουν 
συνολικά τον καρδιαγγει-
ακό κίνδυνο».
Σύμφωνα με τον Παγκό-
σμιο Οργανισμό Υγείας, 
αυξάνουν κατά 21% τον κίν-
δυνο καρδιακών νόσων και 
κατά 28% τον κίνδυνο θανά-
του. Παράλληλα, η κατανά-
λωση τους άρχισε να σχετίζεται σε 
κάποιες ερευνες ακόμα και με καρ-
κινογενέσεις. Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε 
πριν από λίγες ημέρες ένα σχέδιο 
απομάκρυνσης των τρανς λιπαρών 
από τη βιομηχανία στα επόμενα 7 
χρόνια, για να αποτρέψει 500.000 
θανάτους διεθνώς τον χρόνο από 

καρδιαγγειακές παθήσεις.
«Είναι πρακτικά αδύνατο να απο-
φύγουμε μικρές ποσότητες τρανς 
λιπαρών στην διατροφή μας, αλλά 
μπορούμε να μην τα κάνουμε 
«κανόνα» στο καθημερινό μας διαι-
τολόγιο», εξηγεί η κα Φιλίππου.
Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ οι ενήλικες 
και τα παιδιά θα πρέπει να κατανα-
λώνουν το πολύ το 1% των ημερή-
σιων θερμίδων τους με τη μορφή 
τρανς λιπαρών.
Όμως επισημαίνουν οι ειδικοί, η 
απόφαση αυτή του Π.Ο.Υ, μόνον 
οφέλη θα έχει στον πληθυσμό και 
κυρίως στα παιδιά που ως μελλο-
ντικοί ενήλικες θα περιορίσουν στο 
ελάχιστο τα τρανς λιπαρά στη δια-
τροφή τους.
«Οι προτηγανισμένες τροφές ή τρο-
φές που έχουν παρασκευαστεί με 

τρανς λιπαρά θα περιοριστούν 
όσον αφορά τη διάθεση τους 
αλλά και την κατανάλωση τους. 
Το ίδιο βλέπουμε σιγά σιγά να 

γίνεται και με το αλάτι και 
τη ζάχαρη σ’ αυτές τις τρο-
φές που δυστυχώς είναι 

αγαπημένες πολλών παιδιών», 
επισημαίνει ο πρόεδρος της 

Ελληνικής Καρδιολογικής 
Εταιρείας, Κ.Τσιούφης.
Ήδη αρκετες χώρες 

έχουν σχεδόν εξαλείψει τα 
τρανς λιπαρά θέτοντας όρια 

στις ποσότητες που επιτρέπο-
νται στις συσκευασμένες τρο-

φές και άλλες έχουν απαγο-
ρεύσει εν μέρει τα υδρογο-
νωμένα λίπη, κύρια πηγή 

των βιομηχανικής παραγω-
γής τρανς λιπαρών.

Ως λαός που του αρέσουν τα 
τηγανητά συχνά αγνοούμε 
τη σύσταση των καρδιολό-
γων, να τα περιορίσουμε. 

«Κλειδί παραμένει στο θέμα 
αυτό ο ρόλος της οικογένειας. Δεν 

ξέρω πόσο εφικτή είναι η αυστηρή 
τήρηση της μεσογειακής διατροφής 
στις μέρες μας, αλλά η λύση είναι να 
επιστρέψουμε στο σπιτικό φαγητό. 
Να ελέγχουμε τις πρώτες ύλες αλλά 
και τον τρόπο μαγειρέματος για 
να μην παράγονται τρανς λιπαρά» 
τονίζει ο κ. Τσιούφης.

Τ
α πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα συμπληρώματα βιταμινών και 
μετάλλων δεν παρέχουν κανένα συστηματικό όφελος για την 
καρδιαγγειακή υγεία, αλλά ούτε και προξενούν βλάβη, σύμφωνα 
με μια καναδική επιστημονική μελέτη.

Η έρευνα (μετα-ανάλυση), που αξιολόγησε όλες τις έως τώρα μελέτες και 
τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές της περιόδου 2012-2017, κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι τα τέσσερα πιο δημοφιλή συμπληρώματα παγκο-
σμίως, δηλαδή οι πολυβιταμίνες, η βιταμίνη C, η βιταμίνη D και το ασβέ-
στιο, δεν φαίνεται να παρέχουν κανένα απτό πλεονέκτημα -αλλά και ούτε 
αυξάνουν τον κίνδυνο- για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νόσων, του 
εμφράγματος, του εγκεφαλικού και του πρόωρου θανάτου.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Ντέιβιντ Τζένκινς του Τμήμα-
τος Επιστημών Διατροφής και Υγείας του Πανεπιστημίου του Τορόντο, 
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό του Αμερικανικού Κολε-
γίου Καρδιολογίας «Journal of American College of Cardiology».
«Εκπλαγήκαμε που βρήκαμε τόσο λίγες θετικές συνέπειες των συχνότε-
ρων συμπληρωμάτων που οι άνθρωποι καταναλώνουν. Η μελέτη μας 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αν θέλει κάποιος να παίρνει πολυβιταμί-
νες, βιταμίνες C και D ή ασβέστιο, δεν του κάνουν ζημιά, αλλά ούτε του 
παρέχουν και κάποιο φανερό πλεονέκτημα» δήλωσε ο δρ Τζένκινς.
Η έρευνα βρήκε ότι το φυλλικό οξύ (Β9) μόνο του και οι βιταμίνες Β σε 
συνδυασμό με φυλλικό οξύ μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιοπά-
θειας και εγκεφαλικού. Από την άλλη, η νιασίνη (Β3) μπορεί να αυξάνει 
ελαφρώς τον κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία.

Τ
ο τεχνητό μαύρισμα με υ-
περιώδη ακτινοβολία είναι 
αθώο; Πολλοί καταναλω-
τές πιστεύουν ότι το τεχνη-

τό μαύρισμα (σολάριουμ) είναι έ-
νας ασφαλής τρόπος μαυρίσμα-
τος.
Όμως, η επιστημονική επιτροπή 
της ΕΕ για τα καταναλωτικά προ-
ϊόντα επισήμανε ότι επειδή η 
χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας, 
για τεχνητό μαύρισμα, άρχισε να 
κατακτά την αγορά, μετά το 1990, 
δεν υπάρχουν αρκετά επιστημο-
νικά δεδομένα για τα πλήρη απο-
τελέσματά της στην υγεία μας.
Θα χρειαστούν ακόμα πολλά χρό-
νια, για να έχουμε πλήρως τεκ-
μηριωμένη άποψη αν το τεχνητό 
μαύρισμα προκαλεί καρκίνο του 
δέρματος. Όπως αναφέρει το 
Κέντρο Προστασίας Καταναλω-
τών, η επιστημονική επιτροπή 
θεωρεί πολύ πιθανό ότι η χρήση 
των σολάριουμ, που χρησιμο-
ποιούν είτε UVB ακτινοβολία είτε 
UVA ακτινοβολία, συνδέεται με 
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 
κακοήθους μελανώματος ή μελα-
νώματος στα μάτια.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε 
από τα κράτη - μέλη να εντείνουν 
τους ελέγχους ασφάλειας των 
σολάριουμ και των υπηρεσιών 
τεχνητού μαυρίσματος..
Σύμφωνα με το ΚΕΠΚΑ η χρήση 
των σολάριουμ πρέπει να απο-
φεύγεται:
•    Από ανθρώπους κάτω των 18 
ετών, γιατί ο κίνδυνος εμφάνι-
σης μελανώματος είναι ιδιαίτερα 
υψηλός, σε αυτές τις ηλικίες, όταν 
καταφεύγουν, στο τεχνητό μαύρι-
σμα.
•    Από ανθρώπους με κρεατο-
ελιές.
•    Από ανθρώπους με μελάνωμα 
ή οικογενειακό ιστορικό μελανώ-
ματος.
•    Από ανθρώπους με ανοιχτό 
χρώμα δέρματος ή φακίδες.
•    Ο χρόνος παραμονής στο 
σολάριουμ εξαρτάται από τον 
τύπο του δέρματός μας.
•    Η προφύλαξη των ματιών είναι 
απαραίτητη, εάν θέλουμε να μαυ-
ρίσουμε με αυτόν τον τρόπο.

Ποιοι πρέπει να 
αποφεύγουν 
το τεχνητό 
μαύρισμα; Τα συμπληρώματα βιταμινών 

δεν έχουν κανένα όφελος για 
την καρδιαγγειακή υγεία

Περιορίστε τα τηγανητά και 
τα συσκευασμένα για να 
αποφύγετε τα τρανς λιπαρά

υγεία

Οι άνθρωποι που κατα-
ναλώνουν ένα αβγό τη 
μέρα έχουν σημαντικά 

μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγει-
ακών παθήσεων, σε σχέση με 
όσους δεν τρώνε καθόλου αβγά, 
σύμφωνα με μια νέα μεγάλη 
κινεζο-βρετανική επιστημονική 
έρευνα.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον 
καθηγητή Λιμίνγκ Λι της Σχολής 
Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστη-
μίου του Πεκίνου, που έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στο βρετα-
νικό ιατρικό περιοδικό «Heart», 
ανέλυσαν στοιχεία για περίπου 
416.000 άτομα, ηλικίας 30 έως 
79 ετών, τα οποία δεν είχαν καρ-
διοπάθεια στην αρχή της έρευ-
νας.
Οι συμμετέχοντες παρακολου-
θήθηκαν επί περίπου εννέα χρό-

νια και η κατάσταση της υγείας 
τους συσχετίσθηκε με τη δια-
τροφή τους. Στο διάστημα αυτό, 
σχεδόν 84.000 άτομα εκδήλω-
σαν καρδιοπάθεια υπέστησαν 
έμφραγμα ή εγκεφαλικό, ενώ 
σχεδόν 10.000 πέθαναν από 
αυτές τις καρδιαγγειακές αιτίες.
Διαπιστώθηκε ότι όσοι έτρω-
γαν καθημερινά κατά μέσο όρο 
ένα αβγό (το 13% των συμμετε-
χόντων) είχαν 26% μικρότερο 
κίνδυνο αιμορραγικού εγκεφα-
λικού, 28% μικρότερο κίνδυνο 
θανάτου από αιμορραγικό εγκε-
φαλικό, 12% μικρότερο κίνδυνο 
για ισχαιμική καρδιοπάθεια και 
γενικότερα 18% μικρότερο κίν-
δυνο θανάτου από καρδιαγγει-
ακά αίτια, σε σχέση με όσους 
έτρωγαν αβγά σπανιότατα ή ποτέ 
(το 9% του συνόλου).

Η καθημερινή κατανάλωση 
αβγών σχετίζεται με μειωμένο 
καρδιαγγειακό κίνδυνο
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Ο
ι Ελληνες της ξενιτιάς πλάθουν με 
νοσταλγία το όραμα της Ελλάδας. 
Μεταμορφώνονται σε Οδυσσείς 
και η Ελλάδα συρρικνώνεται σε 

μία Ιθάκη. Συλλογίζονται το φως της, το χώ-
μα της, την απλότητά της, τον πόνο της και τη 
δόξα της, θυμούνται τους προγόνους, τους 
γονείς, τα παιδικά τους χρόνια, όλα όσα δέ-
νουν τον άνθρωπο με τις ρίζες του. Κι όταν 
πηγαίνουν πίσω στην Ελλάδα ́ ΄τους` ,̀ μαθαί-
νουν πως δεν αρκεί να έχουν ευδοκιμήσει 
στους ξένους τόπους, να .εχουν τιμηθεί με 
διακρίσεις και εύφημες μνείες, να έχουν νιώ-
σει πως είναι επιθυμητοί ή και περιζήτητοι 
σε οργανισμούς και ιδρύματα με παγκόσμια 
φήμη. Μαθαίνουν πως πρέπει να διαθέτουν 
και τα κατάλληλα μέσα. Δεν θα ξεχάσω την 
ιστορία κάποιου που έλειψε χρόνια στην Α-
μερική, συμπλήρωσε τις σπουδές του εκεί με 
επιτυχία και γύρισε αισιόδοξος στην πατρί-
δα, νομίζοντας πώς θα έβρισκε τις πόρτες α-
νοιχτές, για να σταδιοδρομήσει. Υστερα από 
τέσσερις μήνες διαμονής στην Ελλάδα η απο-
καρδίωση τον είχε συντρίψει.́ ΄Θα φύγω και 
πάλὶ ` είπε, ́ ΄Θα φύγω και θα ρίξω μαύρη πέ-
τρα πίσω μου. Καλύτερα να μην ερχόμουν, να 
μην γνώριζα την ταπεινή συναλλαγή, τη ρα-
διουργία, την ασταμάτητη υπονόμευση κά-
θε ανθρώπου που επιθυμεί να προσφέρεὶ .̀
Είναι αυτό το ακατάσβεστο μίσος των ομότε-
χνων που μόλις αισθανθούν πως κάτι μπο-
ρεί ν’αξίζεις, πως έχεις κάποια οντότητα, 
μηχανεύονται τα πάντα για να σ’εξοντώσουν. 
Βέβαια, από τ’αρχαιότατα χρόνια είναι γνω-
στό πως ΄΄κεραμεύς κεραμεί κοτέει, τέκτων 
τέκτονι, αοιδός αοιδώ` .̀ Σ’ όλους τους και-
ρούς και σ’ όλους τους τόπους ο ομότεχνος 
δεν καλοβλέπει τον ομότεχνο. Δεν θ’ ακού-
σετε γιατρό να παινέψει άλλο γιατρό, εκτός 
αν ο άλλος γιατρός ασκεί ειδικότητα τελείως 
διαφορετική από τη δική του. Ούτε ζωγράφο 
να παινέψει ζωγράφο. Ηθοποιός ή μουσικός 
αποκλείεται όχι μόνο να παινέψει ηθοποιό 
ή μουσικό, αλλά και παινεύοντάς τον ακόμη 
να μην τον ειρωνευθεί. Είμαστε εύκολοι στα 
εγκώμια όταν ο λόγος είναι για πολύ νεότερο, 
που δεν πρόκειται να τον βρούμε μπροστά 
στα πόδια μας, ή για τον ασήμαντο που δεν 
αποτελεί απειλή για την δόξα μας. Οι θαυμα-
σμοί είναι το προνόμιο των νεκρών. Γιατί οι 
νεκροί είναι ακίνδυνοι πια. Εχουν εξουδετε-
ρωθεί μια και καλή!
Δεν υποστηρίζω λοιπόν ότι ο ανταγωνισμός 
των ομότεχνων είναι φαινόμενο καθαρά 
ελληνικό. Αλλά θα ήθελα να μου εξηγηθεί 
πως συμβαίνει, ξαφνικά, κάποιος να μη βρί-
σκει χλωρό κλαδί στον τόπο του να σταθεί 
και ν’ αποθεώνεται στους ξένους τόπους. 
Εκεί δεν υπάρχουν ομότεχνοι – και πολλοί; 
Δεν υπάρχουν η άμιλλα, ο ανταγωνισμός, 
ακόμη και το ατομικό συμφέρον; Χωρίς 
αμφιβολία, υπάρχουν. Αλλά έξω από σπά-
νιες εξαιρέσεις ( η ιστορία αναφέρει με απο-
στροφή  την πολεμική του Νταβίντ κατά του 
Ντελεκρουά ), η αντιζηλία - γιατί για καθαρή 
αντιζηλία πρόκειται – περιορίζεται σε κάποια 
όρια ευπρέπειας, δεν παίρνει τη μορφή εξο-
ντωτικού διωγμού. Ας αναλογισθούμε την 
περίπτωση Καζαντζάκη. Εζησε μία βασανι-
σμένη ζωή, προσηλωμένος στό όραμά του 

και ταλαιπωρήθηκε όσο λίγοι. Του έλειψαν 
ακόμη και τα μέσα του στοιχειώδους βιο-
πορισμού. Αναγκάσθηκε, αυτεξόριστος, να 
κατοικήσει σε ξένη χώρα. Ηταν όλος Ελλάδα 
και η Ελλάδα του αρνήθηκε τα πάντα. Σήμερα 
τα νεοελληνικά γράμματα είναι γνωστά στους 
ξένους τόπους κυριότατα με το όνομα του 
Καζαντζάκη.
   Kάθε μέρα και περισσότερο η πνευματική 
Ελλάδα ( γράμματα, τέχνες, επιστήμες ) εξα-
πλώνεται στο εξωτερικό. Ελληνες διδάσκουν 
σε Αμερικάνικα πανεπιστήμια, δουλεύουν 
σε βιομηχανίες με παγκόσμια σημασία, προ-
καλούν εκθειαστικές εκδηλώσεις στην πνευ-
ματική Ευρώπη, προωθούν την ανέλιξη της 
Ασίας η της Αφρικής. Σε όλον τον κόσμο το 
ελληνικό πνεύμα, η νεοελληνική δραστη-
ριότητα είναι μια ζωντανή παρουσία. Πολ-
λοί απόδημοι σχεδιάζουν να επιστρέψουν 
στην Ελλάδα και να συνεχίσουν εκεί τις δρα-
στηριότητές τους. Δυστυχώς δεν είναι καθό-
λου βέβαιο πως θ’ανταμειφθούν σύμφωνα 
με την επιστημονική ή άλλη επίδοσή τους 
γι’ αυτό ας προστατεύσουν τουλάχιστον τα 
νεύρα τους: Να μην επιστρέψουν. Γιατί και 
τα πιο γερά νεύρα στο τέλος υποβάλλουν 
παραίτηση από τα υπηρεσιακά τους καθή-
κοντα σ’ ένα κόσμο που ζει σε ασταμάτητη 
εκκρεμότητα, σ’ εξοργιστικά ψέμματα και 
σ’επίσης εξοργιστική έλλειψη σεβασμού. 
Ας μείνουν εκεί όπου έχουν το δικαίωμα 
να εργάζονται απερίσπαστοι, να προκό-
βουν χωρίς να υποβλέπονται, να πορεύο-
νται το δρόμο τους χωρίς να φοβούνται πως 
θα πατήσουν τη νάρκη που έχει στημένη ο 
καλοπροαίρετος γείτονας. Ας μείνουν εκεί 
όπου βρίσκονται.

 www.raniamesiskli.com
www.youtube.com/user/MadonnaRania
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ΧΤΥΠΟΚΑΡΔΙΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΗΤΕ ΤΟ ΤΑΙΡΙ 
ΣΑΣ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ;

Ό
ταν ξοδεύετε οκτώ ώρες κάθε εργάσιμη μέρα με τους 
συναδέλφους σας, τα ανθρώπινα συναισθήματα και 
oι φυσικοί νόμοι της έλξης κάνουν τις ερωτικές σχέσεις 
στο χώρο εργασίας αναπόφευκτες. Θα αφήνατε άρα-

γε να σας προσπεράσει η ερωτική ευτυχία απλά επειδή λένε "Μη 
τα κάνεις εκεί που τρως"?
Ερωτικές σχέσεις στο χώρο εργασίας, μπορεί να είναι συναι-
σθηματικές η απλά σεξουαλικές. Μπορεί να είναι μεταξύ συνά-
δελφων που είναι ελεύθεροι, συναδέλφων  που είναι παντρε-
μένοι μεταξύ τους, συναδέλφων που είναι παντρεμένοι με άλλα 
άτομα, η και συναδέλφους του ίδιου φύλου. Σύμφωνα με το 
CareerBuilder.com το 24% όλων των εργαζομένων παραδέχτηκε 
ότι είχαν κάποτε σχέση με κάποιο συνάδελφο παντρεμένο με 
άλλο πρόσωπο.
Σίγουρα δεν μπορείτε να ελέγξετε ποιος σας ελκύει και ποιον  
ερωτεύεστε, αλλά οι σχέσεις με κάποιον στο χώρο εργασίας μπο-
ρεί να έχουν συντριπτικές συνέπειες.  Όταν τα μονοπάτια του 
προσωπικού και επαγγελματικού κόσμου διασταυρώνονται, 
δημιουργούν τη τέλεια καταιγίδα. Οι δεσμοί γραφείου είναι ναρ-
κοπέδια που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή σας ανεξάρτητα αν θα 
καταλήξουν στα δικαστήρια η σε γάμο.
Ένας άνδρας που ξοδεύει τις περισσότερες ώρες στο ξύπνιο του  
γύρω από μια συνάδελφο με την  οποία  επικοινωνεί, αλληλοε-
πιδρά, έχει στενή επαφή δεν είναι καθόλου ασφαλής, αν προ-
σπαθήσει να πάει μια τέτοια φιλική σχέση στο επόμενο επίπεδο. 
Μια γυναίκα στο γραφείο με χαμηλό ντεκολτέ - μίνι φούστα και 
ψηλά τακούνια μπορεί να απολαμβάνει  την ανδρική προσοχή 
που προσελκύει, αλλά δεν αναζητά απαραιτήτως να κάνει μια 
ερωτική σχέση, επίσης δεν είναι ασφαλής.  Ωστόσο, μπορεί 
κανείς να πει ότι αφού υπάρχει ισότητα μεταξύ των δυο φύλων  
και οι δύο πρέπει να κατανοήσουν ότι οι πράξεις τους έχουν 
συνέπειες. Οι άνδρες πρέπει να καταλάβουν ότι η μια ερωτική 
τους πρόταση μπορεί να απορριφθεί, οπότε θα πρέπει να την 
αντιμετωπίσουν ψύχραιμα, και οι γυναίκες θα πρέπει επίσης να 
μάθουν να αποκρούουν με σιγουριά ερωτικές προτάσεις που δεν 
επιθυμούν ώστε να μη γίνονται αιτία να καταστραφεί η καριέρα 
ενός άνδρα μόνο και μόνο επειδή τόλμησε να της ζητήσει να 
βγουν.
Ο μεγαλύτερος φόβος των ερωτικών σχέσεων στο χώρο εργα-
σίας είναι ότι μπορούν να οδηγήσουν σε καταγγελία  σεξουαλι-
κής παρενόχλησης. Η καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης 
μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε  σημείο της σχέσης, αλλά 
συνήθως αφού ένας από τους εραστές τερματίσει τη σχέση.  Ο 
ισχυρισμός  σεξουαλικής  παρενόχλησης απαιτεί η συμπερι-
φορά του δράστη να μην ειναι καλοδεχούμενη. Συνεπώς, αν 
μπορεί να αποδειχθεί ότι η σχέση είναι συναινετική, η κατηγο-
ρία περί σεξουαλικής παρενόχλησης δεν θα επιτύχει. Εν τούτοις  
η κατηγορία και μόνο μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στον 
κατηγορούμενο έστω και αν αποδειχτεί ότι δεν υπήρχε σεξου-
αλική παρενόχληση.  Ακόμη και σε περίπτωση που υπάρχει μια 
συναινετική σεξουαλική  σχέση στο γραφείο μια υπάλληλος 
μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση  ισχυριζόμενη ότι «τιμωρή-
θηκε» που τόλμησε να τερματίσει τη συναινετική αυτή σχέση και 
υπέφερε με δυσμενή αξιολόγηση, έλλειψη προαγωγής η αύξη-
σης μισθού.   
Φυσικά τίποτα από αυτά δεν θα συμβεί και τίποτα δεν θα πάει 
στραβά  εφόσον η ερωτική σχέση  καταλήξει σε γάμο!  Σύμφωνα 
με μια έρευνα του 2017 CareerBuilder.com το 31% των εργαζομέ-
νων που είχαν ερωτική σχέση στο χώρο εργασία τους κατέληξαν 

να παντρευτούν. Δηλαδή στο 69% αυτών των σχέσεων  φούσκα 
της αγάπης σκάει και ο έρωτας βρίσκει άδοξο τέλος!
Υπάρχει μια θεωρία που υποστηρίζει ότι η ερωτική ζωή πρέπει 
να κρατηθεί χώρια από την επαγγελματική. Ο χώρος εργασίας 
πρέπει να παραμείνει χώρος εργασίας, γατί ποτέ δεν έγινε για να 
είναι ένας παράδεισος εραστών.
Μια άλλη θεωρία λέει ότι δεν πρέπει να φοβάται κανείς τόσο 
ώστε να μην ερωτευτεί το πρόσωπο με το όποιο τα βρίσκει μόνο 
και μόνο επειδή εργάζονται μαζί.   Όταν κάθεσαι με κάποιον  
δίπλα-δίπλα για οκτώ ώρες κάθε μέρα, πέντε ημέρες την εβδο-
μάδα παλεύεται μαζί με  προθεσμίες, και με προϋπολογισμούς, 
τρώτε το μεσημεριανό μαζί, μοιράζεστε αστειάκια για προϊστά-
μενους και άλλους συνάδελφους, φυσικό θα είναι να αρχίσετε να 
νιώθετε μερικές φορές κάποιες ρομαντικές αναταραχές, όπου η 
φιλία, μετατρέπεται σε  φλερτ, και το φλερτ σε ερωτικές σχέσεις. 
Το δικαίωμα δύο συναινετικών ενηλίκων για ερωτική σχέση είναι 
αναμφισβήτητο νόμιμο και ανθρώπινο δικαίωμα, ακόμα και στη 
δουλειά. 
Στο κάτω κάτω της γραφής οι άνθρωποι ερωτεύονται ανθρώ-
πους που είναι διαθέσιμοι και προσβάσιμοι. Η εγγύτητα και η 
διαθεσιμότητα συνάδελφων είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες 
που κάνουν τους ανθρώπους να κάνουν σχέσεις στη δουλειά.
Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι αυτές κάθε αυτές οι ερωτικές σχέ-
σεις στο γραφείο, αλλά το τι συμβαίνει μετά.  Συνήθως αυτές οι 
σχέσεις καταλήγουν να επηρεάζουν το εργασιακό περιβάλλον, 
την επαγγελματική κρίση των εμπλεκομένων, δημιουργεί προ-
καταλήψεις και κουτσομπολιά και μειώνει την παραγωγικότητα. 
Δεν μπορεί ένα ζευγάρι  να επικεντρωθεί στις επαγγελματικές  
του ασχολίες αν έχουν επιθυμίες ο ένας για τον άλλο και ψάχνουν 
ευκαιρία να ξεμοναχιαστούν.
Ακόμη και μια πρόθεση για σχέση μπορεί να πάει στραβά. Παρά-
δειγμα: Ένας άντρας ζητά μια συνάδελφο να βγουν. Αυτή τον 
αποφεύγει. Την ρωτάει ξανά.  Και πάλι αυτή δεν του δίνει σημα-
σία. Αυτός παραπονιέται σε κάποιο συνάδελφο ότι το παίζει 
δύσκολη, δεν του δίνει την ευκαιρία να γνωριστούν καλλίτερα. 
Οι συνεργάτες αρχίζουν να παίρνουν θέση να κουτσομπολεύουν 
και καταλήγουμε λοιπόν σε ένα απογοητευμένο επίδοξο εραστή 
και μια  συνεργάτη του που χαρακτηρίζεται  δύσκολη και "σκύλα".
Καλά είναι λοιπόν  πριν μπείτε στη διαδικασία  ερωτικής σχέσης 
στη δουλειά σας είναι  να κάνετε στον εαυτό σας μερικές ερωτή-
σεις 
Είναι η ερωτική σας ζωή πιο σημαντική από τη δουλειά σας?

Αξίζει το κόπο να διακινδυνεύσετε τη καριέρα σας?
Εάν επιλέξετε να έχετε ερωτικές σχέσεις στη δουλειά σας πάρτε 
τουλάχιστον μερικά προστατευτικά μετρά 
Κρατήστε τη σχέση σας μυστική  μέχρι να είστε σίγουροι ότι αξί-
ζει να τη δημοσιοποιήσετε. Ωστόσο, ενώ μπορεί να νομίζετε ότι 
άλλοι δεν γνωρίζουν τίποτα  ίσως το άμεσο περιβάλλον να υπο-
ψιάζεται ότι «κάτι τρέχει». Η απόκρυψη της σχέσης είναι δύσκολη 
γιατί «ο έρωτας και ο βήχας δεν κρύβονται» .
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τα επικοινωνιακά μέσα της δουλείας 
για  τη σχέση σας. Οποιαδήποτε μηνύματα και σέξι φωτογραφίες 
αποστέλλονται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εταιρείας 
είναι τεχνικά ιδιοκτησία της εταιρείας. Χρησιμοποιήστε το προ-
σωπικό σας ταχυδρομείο και τηλέφωνο.
Αποφύγετε ερωτικές σχέσεις  με έναν ανώτερο ή έναν υφιστά-
μενο. Αν πρέπει να ερωτευτείτε, ερωτευτείτε κάποιον στην ίδια 
σειρά με εσάς!
Αποφύγετε ερωτοτροπίες με άτομα στο δικό σας τμήμα όπου ο 
ερωτικός συνεργάτης είναι και κάτ.’ ευθείαν εργασιακός συνερ-
γάτης. Οι τριβές σχετικά με θέματα εργασίας θα μετατεθούν και  
στο κρεβάτι και οι παρεξηγήσεις στο κρεβάτι θα βρουν το δρόμο  
τους και στην εργασία.
Να είστε διακριτικοί. Αποφύγετε τις δημόσιες εκδηλώσεις αγά-
πης και τις πολλές δημόσιες εμφανίσεις σε εκδηλώσεις της υπη-
ρεσίας.
Αν έχει θεσπιστεί κανονισμός που απαγορεύει  ερωτικές σχέσεις 
μεταξύ συνάδελφων, και αν υπάρξουν να γνωστοποιούνται στη 
διεύθυνση προσωπικού κάνετε το!  Ένας τέτοιους κανονισμός 
είναι ίσως αυστηρός και εισβάλλει στην ιδιωτική ζωή των υπαλ-
λήλων αλλά επιβεβαιώνει ότι η σχέση είναι συναινετική και συνε-
πώς δεν υπάρχει σεξουαλική παρενόχληση για την οποία συχνά 
κατηγορείται και ο εργοδότης.
Να γνωρίζετε ότι οι ερωτικές σχέσεις στο γραφείο  συχνά απο-
τυγχάνουν και δεν  αντέχουν στη δοκιμασία του χρόνου. Το 
CareerBuilder’s.com αναφέρει ότι το 6% των εργαζομένων έχει 
αφήσει τη δουλειά τους για λογούς συ σχετιζόμενους με  «ειδύλ-
λια  γραφείου». Επίσης η διάλυση ενός δεσμού δεν είναι λύση αν 
εξακολουθείτε να βλέπετε το πρόσωπο εκείνου που σας παρά-
τησε  κάθε μέρα, για 8 ώρες. Πάλι θα μπορεί να δημιουργηθούν 
προβλήματα.
Δεν μπορείς καμία φορά να αποφύγεις τον έρωτα αλλά ούτε και 
τα προβλήματα που οι ερωτικές σχέσεις στο χώρο εργασίας δημι-
ουργούν.
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Εύχομαι άλλη μία εβδομάδα να σας βρίσκω και πάλι 
καλά και να επικοινωνούμε, να μαθαίνουμε τα νέα που 
πρέπει όλοι να ξέρουμε. Καλοκαιράκι (;) πλέον και ο 

καιρός για τα φιλανθρωπικά γκολφ, μαραθώνιους, φεστι-
βάλ και πικ-νικ είναι στο φόρτε τους. Ο ελληνισμός βρίσκει 
τρόπους να ξεφεύγει σαββατοκύριακα και να περνάει λίγες 
ξέγνοιαστες ώρες με συμπατριώτες τους. 
Κι εδώ θέλω να σταθώ. Συζητώντας με διάφορους συμπατρι-
ώτες μας βλέπω ότι πολλοί έχουν αποστασιοποιηθεί και δεν 
ενδιαφέρονται πλέον, όχι να είναι εθελοντές διοργανωτές, 
αλλά ούτε καν να παρευρίσκονται στις διάφορες δραστηριότη-
τες της παροικίας. Παίρνουν μια καρέκλα σε κάποιο καφενείο, 
McDonald, Tim Hortons και κρίνουν (βάναυσα καμιά φορά) 
αυτούς που ακόμα έχουν το κουράγιο να τρέχουν αφιλοκερ-
δώς και να κρατούν ζωντανές κάποιες τελευταίες ελπίδες διαι-

ώνισης του ελληνισμού της περιοχής μας.
Γιατι; Αδέλφια, δηλαδή όλες οι άλλες μειονότητες που προο-
δεύουν και κάνουν διάφορες δικές τους πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις είναι πιο ευπατρίδες από εμάς; Νομίζω ότι η ζωή μας εδώ 
στον όμορφο Καναδά πρέπει να εμπλουτίζεται με ΕΛΛΑΔΑ 
– ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΧΟΡΟΥΣ και ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ. Γιατί ένας Έλλη-
νας, μία Ελληνίδα μετά τα 60 και με μεγάλη εργασιακή πορεία, 
μήπως πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα σε παιδιά κι εγγό-
νια; Δεν πρέπει να εξηγήσει ότι αυτή η φυλή πρέπει να σβήσει 
ποτέ;
Λοιπόν, αφήστε τους καναπέδες και τις φθηνές δικαιολογίες 
και συμμετέχετε, βοηθήστε και συμπαρασταθείτε σε αυτούς 
που έχουν ακόμη το μεράκι και την όρεξη να τρέχουν και να 
συμμετέχουν δημιουργώντας συναθροίσεις ομογενών. Τους 
αξίζουν πολλά μπράβο. Είμαστε ΜΑΖΙ ΣΑΣ. Πάμε τώρα στην 
όμορφη κοινωνική μας ιστορία…

Ό
ταν τα γεράματα χτυπάνε την πόρτα… οι άνθρω-
ποι γίνονται βάρος στους νεότερους, έτσι τουλά-
χιστον πιστεύουν… Και έτσι το βλέπουν κάποιοι. 
Ξεχνάνε, όμως, ότι τα γεράματα δεν είναι αρρώ-

στια, κάποια στιγμή όλοι θα φτάσουν εκεί…
Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα ρθεις! Σοφή 
αυτή η παροιμία.
Κανένας δεν αναλογίζεται τα δύσκολα, αυτά που θα ‘ρθουν.
Κανένας δεν καταλαβαίνει ότι ακόμα και τα πιο φυσιολο-
γικά πράγματα για εμάς και οι φυσικές απλές δραστηριότη-
τες στα γεράματα γίνονται με δυσκολία. Οι άνθρωποι όταν 
γερνάνε γίνονται σοφοί από την εμπειρία της ζωής. Η ψυχή 
τους γεμάτη και η καρδιά τους χτυπά πλέον από ανησυχία 
να δουν και να καμαρώσουν καλά τα παιδιά και τα εγγόνια 
τους, τη συνέχεια τους…
Και, όμως, αυτοί οι άνθρωποι που καρδιοχτυπούν για τις 
ζωές των παιδιών τους, κάποιες φορές τους γίνονται ανεπι-
θύμητοι… Και αναρωτιέται κανείς, πόσοι αχάριστοι μπορεί 
να είναι οι άνθρωποι; Δεν τους έχει πει κάποιος ότι η ιστο-
ρία επαναλαμβάνεται; Ότι κάποτε και οι ίδιοι, αδύναμοι και 
γερασμένοι θα κρέμονται από τα δικά τους παιδιά;
Ο παππούς της ιστορίας πάντρεψε τον μονάκριβο γιο του. 
Απ’ την αγάπη που του είχε, του έκανε δώρο όλη την περι-
ουσία του και δεν κράτησε τίποτα για τον ίδιο…
Ο γιος παντρεύτηκε και όλα κυλούσαν ήρεμα μέχρι τη 
στιγμή που ο παππούς πολύ γέρος πια είχε ανάγκη τη φρο-
ντίδα του γιου και της οικογένειάς του…
Για αντάλλαγμα η νύφη του και ο γιος του τον έβαλαν να 
μένει σε ένα υπόγειο… Έστελναν δε το παιδί τους να του 
δίνει ένα πιάτο φαϊ.
Όταν πια δεν άντεχαν να τον φροντίζουν άλλο και οι καυ-
γάδες μεταξύ νύφης και γιου είχαν γίνει καθημερινότητα (η 
νύφη δεν ήθελε καθόλου τον παππού στο σπίτι) αποφάσισε 

ο γιος να πάρει τον παππού μέσα σε μία κουβέρτα και με τη 
βοήθεια του μικρού εγγονού να πετάξουν τον γέροντα σε 
ένα ποτάμι…
Όταν έφτασαν στο ποτάμι και πέταξαν τον παππού μέσα , ο 
εγγονός πήρε πίσω μαζί του την κουβέρτα
-»Γιατί παιδί μου το έκανες αυτό;» του είπε έντονα η μάνα 
του όταν γύρισαν σπίτι.
-»Θα κρατήσω αυτή την κουβέρτα για σένα όταν γεράσεις 
να σε πετάξω με την ίδια στο ποτάμι όπως τον παππού…»
Οι γονείς συγκλονίστηκαν… κατάλαβαν το λάθος τους και 
πήγαν με δάκρυα στα μάτια και έφεραν πάλι πίσω τον παπ-
πού από το ποτάμι, γονάτισαν μπροστά στον πικραμένο 
πατέρα και του ζήτησαν συγχώρεση.
Αν κάποτε γεράσεις… αν κάποτε γίνεις ανήμπορος, αν νιώ-
σεις ότι είσαι εσύ το βάρος στους άλλους σκέψου ότι όλο 
αυτό είναι η φυσική κατάληξη της ανθρώπινης φύσης! Γι 
αυτό φρόντισε τώρα που είσαι νέος και υγιής να προσφέ-
ρεις στους ηλικιωμένους όσα και ότι μπορείς. Πάντα μας 
επιστρέφεται ότι δίνουμε…
Τα μωρά δίνουν χαρά στην οικογένεια όταν γεννιούνται… 
οι ηλικιωμένοι γιατί να δίνουν λύπη; Μεγάλα μωρά είναι 
και αυτοί που, πάνω από όλα, έχουν ανάγκη τη στοργή 
και την αγάπη μας! Έχετε σκεφτεί τι θα μπορούσε να μας 
πει ένας ηλικιωμένος αλλά συνήθως δεν το λέει.. απλά μας 
κοιτά και περιμένει να τον νιώσουμε να καταλάβουμε από 
μόνοι μας. Αν λοιπόν μπορούσαμε να αποκωδικοποιή-
σουμε τα μελαγχολικά μάτια και τα τρεμάμενα χείλη του θα 
τον ακούγαμε να μας ψιθυρίζει και να λέει
Εάν με βλέπεις «γέρο»… εάν λερώνομαι όταν τρώω και δεν 
μπορώ να ντυθώ… έχε υπομονή. Θυμήσου πόσο καιρό 
μου πήρε για να σου τα μάθω… Εάν όταν μιλάω μαζί σου 
επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα, μη με διακόπτεις, άκουσε 
με. Όταν ήσουν μικρός κάθε μέρα σου διάβαζα το ίδιο 

παραμύθι μέχρι να σε πάρει ο ύπνος. Όταν δε θέλω να 
πλυθώ μη με μαλώνεις και μη με κάνεις να αισθάνομαι 
ντροπή… Θυμήσου όταν έτρεχα από πίσω σου και έβρι-
σκες δικαιολογίες όταν δεν ήθελες να πλυθείς.
Όταν βλέπεις την άγνοιά μου στις νέες τεχνολογίες, δώσε 
μου χρόνο και μη με κοιτάς ειρωνικά, εγώ είχα όλη την υπο-
μονή να σου μάθω το αλφάβητο. Όταν κάποιες φόρες δεν 
μπορώ να θυμηθώ ή χάνω τον ειρμό των λέξεων, δώσε 
μου χρόνο για να θυμηθώ και εάν δεν τα καταφέρνω μην 
θυμώνεις…
Το πιο σπουδαίο πράγμα δεν είναι εκείνο που λέω, αλλά η 
ανάγκη που έχω να είμαι μαζί σου και κοντά σου και να με 
ακούς. Όταν τα πόδια μου είναι κουρασμένα και δεν μου 
επιτρέπουν να βαδίσω, μη μου συμπεριφέρεσαι σαν να 
ήμουν «βάρος», έλα κοντά μου με τα δυνατά σου μπράτσα, 
όπως έκανα εγώ όταν ήσουν μικρός και έκανες τα πρώτα 
σου βήματα.
Όταν λέω πως θα ήθελα να «πεθάνω»… μη θυμώνεις, μια 
μέρα θα καταλάβεις τι είναι αυτό που με σπρώχνει να το 
πω. Προσπάθησε να καταλάβεις πως στην ηλικία μου δε 
ζεις, επιβιώνεις. Μια μέρα θα ανακαλύψεις ότι παρόλα τα 
λάθη μου πάντοτε ήθελα το καλύτερο για σένα, για να σου 
ανοίξω τον δρόμο. Βοήθησέ με να περπατήσω, βοήθησέ 
με να τελειώσω τις ημέρες μου με αγάπη και υπομονή. Σε 
αγαπώ παιδί μου…»
Εσείς, λοιπόν, που δεν ανέχεστε τους δικούς σας ηλικιωμέ-
νους που έχετε μέσα ή δίπλα στο σπίτι σας.
Εσείς που αγανακτείτε με το ένα πιάτο φαγητό που τους 
προσφέρετε… Εσείς που θέλετε πολλές φορές, όντως, να 
τους ξεφορτωθείτε έτσι απλά με μια κουβέρτα… μην ξεχά-
σετε πετώντας τους από τη ζωή σας, να κρατήσετε την κου-
βέρτα! Σίγουρα θα σας χρειαστεί όταν και οι ίδιοι φτάσετε 
στη δική τους θέση.

Μια συγκινητική ιστορία, που θα σας κάνει να 
αναθεωρήσετε τις σχέσεις σας με τους γονείς σας
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Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΤΟΡΟΝΤΟ
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ» ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕ

Π
αρουσία του Μητροπολίτη του 
Τορόντο, Σεβασμιότατου Σωτή-
ριου πραγματοποιήθηκε στην αί-
θουσα του Αγίου Νικολάου στο 

Metropolitan Center εκδήλωση για την υ-
ποστήριξη του ομογενή, Πάρη Σάββα, που 
πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας. Ένα 
μέρος τον εσόδων επίσης θα δοθεί στον ορ-
γανισμό, Πρωτοβουλία για το Παιδί, που 
βρίσκεται στην Βέροια και περιθάλπτει παι-
διά ορφανά ή που έχουν υποστεί κακοποί-
ηση.

Το «παρών» των Ελλήνων στην αίθουσα 
του Αγ. Νικολάου ήταν εντυπωσιακό. Από 
την πώληση των εισιτηρίων, με μόλις 25$ 
δολάρια, την πώληση των λαχείων και τον 
πλειστηριασμών διάφορων δώρων από τον 
πρόεδρο, κ. Χρήστο Κοτσαμποϊκίδη μαζεύ-
τηκε το αξιόλογο ποσό των $17.000 δολα-
ρίων. Πρέπει όλοι να δείχνουμε συμπαρά-
σταση και τα αγνά μας αισθήματα σε τέτοιες 
περιπτώσεις. Συγχαρητήρια σε όλους τους 
συντελεστές για μία πολύ αξιόλογη προ-
σπάθεια.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ο κ. Άρης Μπαμπικιάν, υποψήφιος για τις 
επερχόμενες εκλογές με το κόμμα των Progressive 

Conservative

Μέλη της Αδελφότητας Ποντίων στο εθελοντικό τους έργο

Ο Αντιπρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων, κ. 
Νίκος Κοτσαμποϊκίδης, ευχαριστεί όλους όσους 

έδωσαν κάτι από το υστέρημα τους για αυτόν τον 
καλό σκοπό Ο Μητροπολίτης Σωτήριος παρευρέθηκε για να υποστηρίξει την Αδελφότητα Ποντίων στο μεγάλο της έργο

Ο αντιπρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων Τορόντο, κ. 
Νίκος Κοτσαμποϊκίδης με τους κ. Νίκο Χρηστίδη και 

την σύζυγο του
O πρόεδρος, κ. Χρήστος Κοτσαμποϊκίδης, με τον αντιπρόεδρο και 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλωσορίζουν τον κόσμο
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$17.000 ΔΟΛΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΑΣΘΕΝΟΥΝΤΑ ΟΜΟΓΕΝΗ

Το ζεύγος Γρηγοριάδη 

Η κα Πένυ Κόντος ανάμεσα από τις κα Μπέτυ 
Σκουτάκη και Μιχαλίτσα Κατσιλύρα

Ο γνωστός κι αγαπητός επιχειρηματίας, κ. Κώστας 
Τσιλφίδης με την κα Παναγιώτα Αμανατίδου και τον κ. 

Γιώργο Μάνιο
Ο Θανάσης Κουρτέσης με την Μιχαλίτσα 

Κατσιλύρα Ο κ. Γιώργος Λούκας με την σύζυγο του

Στο τραπέζι του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Σωτήριου διακρίνονται και η κα Νάνσυ Αθανασοπούλου 
- Μυλωνά με τον σύζυγο της, Χρήστο

Η κα Μπέτυ Σκουτάκη με μέλη της Πρόνοιας έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση
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Μέλη της Μητροπολιτικής Φιλοπτώσου στα οποία διακρίνονται και η κα Δώρα Λιαγκάκη με τον σύζυγο 
της, κ. Γιάννη Λιαγκάκη

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης, με τους κ. Βαξεβανίδη, κ. Μάνιο, κ. Χριστοφορίδη, κα Πένυ Κόντος με τον 
σύζυγο της κ. Μάικ, και την πρόεδρο του Smile For Life, κα Μιχαλίτσα με την μητέρα της κα Παναγιώτα

Από το τραπέζι του κ. Χριστοφορίδη στο οποίο διακρίνεται και ο κ. Μιλτιάδης 

Η παρέα της κας Δέσποινας Καμπούρη

Το τραπέζι της κα Ροδής ΗλίαδηΤο τραπέζι της κα Λούσης Γρηγοριάδου

Το τραπέζι του προέδρου του Συλλόγου Καστοριάς και Περιχώρων, κ. Δημήτρη ΝάσκουΑπό την Φιλόπτωχο του ΙΝ Αγ. Νικολάου

Από την Φιλόπτωχο του Ι.Ν. Αγίου ΝικολάουΟ Σύλλογος Θεσσαλονικέων Τορόντο συμμετείχε ενεργά στο έργο της Αδελφότητας Ποντίων

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά, κ. Γεώργιος Παππαδάκης, με τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου 

Συγχαρητηρια στην Αδελφότητα Ποντίων
για το μεγάλο κοινωνικό της έργο
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Η 
Patricia Kalligosfyris βρέθηκε στα γραφεία 
της Hellas News και μας μίλησε τον λόγο 
που αποφάσισε να κατέβει στην πολιτική 
και το πώς σχεδιάσει με την εκλογή της να 

δώσει φωνή στους Έλληνες του Τορόντο. Πάρτε μια 
μικρή γεύση για το ποια είναι και μην ξεχνάτε!  Στις 7 
Ιουνίου ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

Από που είναι η καταγωγή σας;
Η καταγωγή μου είναι από Σπάρτη και Τρίπολη. Οι 
γονείς του πατέρα μου είναι από Μυστρά και Βορ-
δόνια Σπάρτης, και της μητέρας μου από Ξηροκάμπι 
Σπάρτης και Σαρακίνι Τρίπολης. Ο πατέρας μου μετα-
νάστευσε στο Τορόντο το 1974, όπου και γνώρισε 
την μητέρα μου. Εγώ όμως γεννήθηκα και μεγάλωσα 
εδώ στο Τορόντο. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι ήμουν στην 

Ελλάδα.

Πείτε μας λίγα πράγματα για εσάς.
Όπως σας ανέφερα γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ. 
Πήρα πτυχίο ιστορίας και επιχειρήσεων στο Πανε-
πιστήμιο Wilfrid Laurier στο Waterloo και το πτυχίο 
διδασκαλίας στο Queens University στο Kingston, που 
εξελίχθηκε σε Master’s στο ίδιο ίδρυμα. Τώρα εργάζο-
μαι ως δασκάλα σε σχολείο και πιστεύω πως χρειαζό-
μαστε πραγματικές αλλαγές από τη νέα κυβέρνηση.

Είναι η πρώτη φορά που δηλώνεις υπο-
ψηφιότητα; Τι σε ώθησε για να κάνεις κά-
τι τέτοιο;
Ναι, είναι η πρώτη φορά. Αποφάσισα να κατέβω στην 
πολιτική γιατί ως δασκάλα σε σχολείο κατάλαβα ότι 

χρειάζονται αλλαγές στην εκπαίδευση μας, τις οποίες 
θέλω να κάνω. Ειδικά σε ό,τι αφορά την διδακτέα ύλη 
θεωρώ ότι βρισκόμαστε πολύ πίσω. Για παράδειγμα, 
ζητάνε από παιδιά γυμνασίου να τους διδάξουμε πως 
να πατήσουν το κουμπί στον υπολογιστή, το οποίο 
θεωρώ ανούσιο και χάσιμο χρόνου, αφού όπως γνω-
ρίζουμε όλοι  τα παιδιά τουλάχιστον ως την ηλικία των 
10 έχουν εξοικειωθεί με την τεχνολογία. Για αυτό χρει-
άζεται η ύλη να ενημερωθεί ώστε να στέκει περισσό-
τερο στην νέα εποχή. Ως απόρροια αυτού τα παιδιά 
θα είναι πιο ενθουσιασμένα όταν θα πηγαίνουν στις 
τάξεις τους.  

Γιατί διαλέξατε να κατέβετε στις εκλογές 
με τους Progressive Conservatives;
Γιατί οι πολιτικές τους απόψεις με εκφράζουν περισσό-
τερο και πιστεύω είναι αυτές που χρειάζεται και ται-
ριάζουν στο Οντάριο.

Τι έχετε να πείτε για τα υπόλοιπα κόμματα 
που κατεβαίνουν στις εκλογές;
Ειλικρινά, δεν βρίσκω κάτι που να μου ταιριάζει. Τα 
άλλα κόμματα μας έδειξαν τα τελευταία 15 χρόνια τι 
έκαναν. Για παράδειγμα το κόμμα των Liberals, δεν 
νομίζω ότι θα μπορούσα να υποστηρίξω ένα κόμμα 
το οποίο κακομεταχειρίστηκε χρήματα από τους 
φόρους των πολιτών, που υπάρχουν σοβαρά προ-
βλήματα εμπιστοσύνης από τους κατοίκους του Οντά-
ριο και δεν συμβαδίζει με τις ιδέες μου, τις οποίες 
καλύπτει το PC.

Πιστεύετε ότι παίζονται «βρώμικα» παι-

χνίδια στην πολιτική του Οντάριο;
Δεν ξέρω. Ως νέο πρόσωπο στα πολιτικά δρώμενα 
της επαρχίας και στην καμπάνια που κάνω υπάρχουν 
νέοι άνθρωποι, επικεντρωμένοι στο να κάνουμε μια 
πραγματική αλλαγή για τους νέους του Οντάριο και 
ειλικρινά κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε πάντα 
με το γράμμα του νόμου. Εάν συμβαίνουν από άλλα 
κόμματα ή σε άλλα κόμματα δεν γνωρίζω, αλλά όσο 
αφορά όλους τους υποψηφίους του PC που γνώρισα 
δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό. 

Οι Έλληνες γιατί να σας ψηφίσουν;
Θα ήθελα πολύ να με υποστηρίξουν οι Έλληνες 
συμπολίτες μου κι όχι μόνο επειδή είμαι κι εγώ από 
την Ελλάδα. Θα το ήθελα να το κάνουν γιατί πραγ-
ματικά θέλω να δώσω φωνή στην κοινότητα μας εάν 
το κόμμα μου εκλεγεί στην κυβέρνηση και θέλω να 
εκπροσωπήσω επάξια τη ελληνικής καταγωγής επι-
χειρήσεις και την νεολαία στο Τορόντο.

Οπότε μετά την εκλογή σας ποιες είναι οι 
αλλαγές που θα συμβούν;
Έχουμε προτείνει πολλά σχέδια όσον αφορά τους 
τομείς υγείας, εκπαίδευσης, φορολογίας κ.α. Για παρά-
δειγμα στο μεγαλύτερο μέρος της εκστρατεία μας 
έχουμε αναδείξει το πως οι πολίτες θα μπορέσουν να 
εξοικονομήσουν χρήματα χαμηλώνοντας την φορο-
λογία ή το Hydro. Με τις αλλαγές που σκεφτόμαστε 
να κάνουμε κι έχουμε προτείνει στους ψηφοφόρους 
πιστεύουμε πραγματικά ότι θα κάνει τους πολίτες του 
Οντάριο πιο ευτυχισμένους και την καθημερινότητα 
τους πιο εύκολη.

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

Στις 7 Ιουνίου ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ!
Η Πατρίσια Καλλιγοσφύρη στα γραφεία της Hellas News
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Ο  
Σύλλογος  Καστοριάς  και  Πε-
ριχώρων  στα  πλαίσια  του  ε-
τήσιου  προγράμματος  των  
διαφόρων  εκδρομικών  εκδη-

λώσεων  του  2018,  την  Κυριακή  27ην  
Μαϊου  διοργάνωσαν ημερήσια  εκδρομή  
στους  Καταρράκτες  του  Νιαγάρα.  
Η  Συμμετοχή  των  μελών και  φίλων  του  
Συλλόγου  ήταν  αθρόα  και  πολύ  γρή-
γορα  συμπληρώθηκαν  οι  θέσεις  στο  
λεωφορείο. 
Επισκεύθηκαν   και  απόλαυσαν  την  
φυσική  ομορφιά  που μας  παρέχει  η 
φύση ,με  την  αρμονία ν που δημιουρ-

γήται απο  το  ατελείωτο  πέσιμο  των  
νερών!!! 
Επισκεύθηκαν το  ωραίο  λουλουδάτο  
ωρολόγι ,και  δοκίμασαν  και  την  τύχη  
τους  στους  κουλοχέριδες  της  περιοχής. 
Στην  επιστροφή  τους  επισκεύθηκαν  την 
πανέμορφη  περιοχή  NIAGARA  ON  THE  
LAKE, και  στην  συνέχεια  αναχώρησαν   
γιά  την  επιστροφή  τους  ,ευχαριστημένοι  
γιά  την  ωραία ευκαιρία που  τους  δίδει  
κάθε  τόσο ο Πρόεδρος  και  το  Διοικητικό  
Συμβούλιο του  Συλλόγου και  φυσικά  
είμαστε  βέβαιοι  οτι  θα  ακολουθήσουν  
και  άλλες  καλοκαιρινές  εκπλήξεις. .. 

Ο Σύλλογος Καστοριάς 
& Περιχώρων στους 

καταρράκτες του Νιαγάρα
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Στιγμιότυπα από το καταπληκτικό 
Greek Night του αγαπητού μας 

Hunter’s on the Danforth
με τον Γιώργο Πολίτη
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29η επέτειος ιεροσύνης  για το 
Πάτερ Παναγιώτη Αυγερόπουλο
Το Τορόντο τιμά τους καλούς ιερείς του

Τ
η Κυριακή 27 Μάιου στην εκκλησία 
της Πανάγιας μετα τη θεία λειτουρ-
γία οι εκκλησιαζόμενοι τίμησαν τον 
ιερέα τους πρωτοπρεσβύτερο Πα-

ναγιώτη Αυγερόπουλο για την 29η επέτειο 
της χειροτονίας του σαν ιερέας.  Μετα τη λει-
τουργία η ομαδική κραυγή «άξιος, άξιος» 
βροντοφωνάχτηκε στην εκκλησία και ξανά 
αργότερα στην αίθουσα της εκκλησίας ο-
πού κόπηκε η κατάλληλη τούρτα και μοιρά-
στηκε συνοδεία καφέ στους παραβρισκό-
μενους. Οι Ελληνορθόδοξοι της περιοχής 
Τορόντο εκτιμούν και αγαπούν  βαθύτατα 
το Πάτερ Αυγερόπουλο και αναγνωρίζουν 
τις υπηρεσίες του όλα αυτά τα χρόνια. Ε-
πίσης του εύχονται ολόψυχα αίσια έκβαση 

στη προγραμματισμένη εγχείρηση γοφού 
αυτή την εβδομάδα, ταχεία ανάρρωση, και 
επιστροφη στα θεάρεστα καθήκοντα του, 
πρώτα ο Θεός τον Αύγουστο . Στη φωτογρα-
φία ο Πάτερ Αυγερόπουλος περιστοιχισμέ-
νος από την οικογένεια του, τη σύζυγο του 
Χαρά, η οποία μάλιστα είχε συνάμα την ονο-
μαστική της εορτή, τους γιους του, το πρό-
εδρο του εκκλησιαστικού διοικητικού συμ-
βουλίου της Παναγίας Δημήτριο Μηλλιαρη 
και τους συλλειτουργούς του ιερείς Ζαχα-
ρία, ( Γεώργιο, και πάτερ Κουμαρελλα) που 
δυστυχώς δε φαίνονται στη φωτογραφία).    
Η Ελληνορθόδοξη παροικία είναι τυχερή να 
έχει στις τάξεις της ιερείς της αξιοσύνης του 
Πάτερ Παναγιώτη Αυγερόπουλου.

ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΕΚΑΣ
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

Μέσα από τις φωτογραφίες της στήλης αυτής κάθε εβδομάδα 
 θα ταξιδεύουμε τον χρόνο πίσω, θυμίζοντας την κουλτούρα 
  που μπορεί να χαρακτίρισε πολλούς από εμάς, με όρεξη και χιούμορ...

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

To τραμ στον Πειραιά το 1955Η Καραγεώργη Σερβίας στο Σύνταγμα το 1961

Πανεπιστημίου 4 & Κριεζώτου. Βρετανοί αλεξιπτωτιστές από το 5ο (Σκωτσέζικο) τάγμα 
αλεξιπτωτιστών, 2η Ταξιαρχία Αλεξιπτωτιστών, καλυπτόμενοι σε μια γωνιά του δρόμου, κατά τη 

διάρκεια των Δεκεμβριανών (6 Δεκεμβρίου 1944)

Η Βασιλίσσης Σοφίας, τραβηγμένη από ψηλά, κάποια στιγμή την περίοδο 1922-1930. Αριστερά 
διακρίνεται το Μέγαρο Παπούδωφ, και πλάι του το Μέγαρο Συγγρού στην αρχική του μορφή, όπως 

ακριβώς το σχεδίασε ο Τσίλλερ. Δεξιά το παλατάκι και στο βάθος το Μέγαρο Πεσματζόγλου. Η 
φωτογραφία πρέπει να είναι από την εποχή που ανάμεσα στα άλλα φτιάχνονται και τα λουλουδάδικα.

Η θέα της Αθήνας από την Ακρόπολη προς τον Υμηττό. Αθήνα 1880. Διακρίνονται μεταξύ άλλων: Το 
Ζάππειον, η Πύλη του Αδριανού, ο Ναός του Ολυμπίου Διός, τα πρώτα σπίτια στο Μετς, το Θέατρο 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ [1873-1896], ο Λόφος του Αρδηττού, το Προτεσταντικό Νεκροταφείο, τα σπίτια στο 

Παγκράτι και το Παναθηναϊκό Στάδιο που είναι ακόμα σκεπασμένο από του καιρού τα χώματα Τραμ μπροστά στην Πύλη του Αδριανού, 1947

H Λεωφόρος Κηφισιάς φωτογραφημένη μεταξύ 1925 & 1935 Σπάνια 
λήψη με όλα τα κτήρια που υπήρχαν σε αυτά τα οικοδομικά 

τετράγωνα με πρόσοψη στην σημερινή Βασ. Σοφίας. Το πρώτο σπίτι 
αριστερά: η οικία ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΖΟΥΛΗ, Βασ. Σοφίας 19 & 

Κουμπάρη. Το κατεδάφισαν το 1935

Μία βροχερή ημέρα στην Πανεπιστημίου το 1930 Η πλατεία Δαβάκη στην Καλλιθέα το 1950
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Ο 
37χρονος επιχειρηματίας Μά-
θιου Στάικος, μετά από ανα-
φορές για πυροβολισμούς πε-
ρίπου στις 11:30 το βράδυ της 

Δευτέρας, στην περιοχή Γιόρκβιλ του Το-
ρόντο.
Η αστυνομία του Τορόντο έλαβε ανα-
φορές για τουλάχιστον τρεις πυροβολι-
σμούς. Ο επιχειρηματίας έχασε τη ζωή 
του ακαριαία, αφού έφερε τραύμα στο 
κεφάλι. Οι αρχές δεν γνωρίζουν ακόμη το 
πιθανό κίνητρο του δράστη, ενώ η νεκρο-
ψία έχει οριστεί για σήμερα, Τετάρτη.

Ποιος ήταν ο Μάθιου Στάικος
Ο Μάθιου -Ματθαίος- Στάικος ήταν πρό-
εδρος στην εταιρεία επενδύσεων Staikos 
Investments, CEO στην Vleepo και μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμβου-
λος της Triggerfox.
Η Vleepo, είναι μία ελληνική startup που 
κατόρθωσε να διαγράψει μια σημαντική 
πορεία με έδρα τη Λάρισα. Πρόκειται για 
ένα application για κινητά, το οποίο είναι 
η εξέλιξη των search tool και εργαλείων 
επικοινωνίας.
Ο Στάικος γεννήθηκε το 1980 σ τον 
Καναδά. Σπούδασε στη Σχολή Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-
λογιστών. Πριν ακόμη ολοκληρώσει τις 
σπουδές του δημιούργησε με τον αδελφό 
του την εταιρεία με την επωνυμία Torch 
Mobile, με γραφεία στο Τορόντο και στο 
Πεκίνο.
Η εταιρεία εξαγοράστηκε από την εται-
ρεία Research In Motion (RIM) κατα-
σκευάστρια των θρυλικών συσκευών 
BlackBerry. Ο ίδιος υπήρξε και τεχνικός 

διευθυντής, τεχνολογιών Web της RIM.

Το μήνυμα του Έλληνα πρέσβη 
στον Καναδά
Ο Έλληνας πρέσβης στον Καναδά, Δημή-
τριος Αζεμόπουλος, ανήρτησε μήνυμα 
στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, 
θέλοντας να εκφράσει την οδύνη του για 
τον θάνατο του Μάθιου Στάικου.
«Ο 37χρονος Ματθαίος Στάικος, περή-
φανος Ελληνας και επιτυχημένος Κανα-
δός πολίτης, μας έκανε όλους περήφα-
νους για την χωρίς όρια αγάπη του στη 
Μητέρα Πατρίδα και τα μεγάλα επιτεύγ-
ματά του στον Καναδά. Σήμερα το βράδυ 
λοιπόν μου είναι ειλικρινά τόσο μα τόσο 
δύσκολο να πιστέψω την είδηση της απώ-
λειάς του. Τον γνώρισα την εποχή που 
προσπαθούσε να καταξιωθεί. Και αμέσως 
κατάλαβα ότι θα τα κατάφερνε και ότι θα 
έφτανε ψηλά.
Ποτέ μου όμως δεν φαντάστηκα ότι θα 
έφευγε από κοντά μας τόσο γρήγορα, τόσο 
άδικα, τόσο βίαια. Διαβάζω και ξαναδια-
βάζω την είδηση στα καναδικά ΜΜΕ και 
δεν θέλω να αποδεχτώ ότι αυτός ο υπέρο-
χος Ανθρωπος και Φίλος δεν θα είναι πια 
ανάμεσά μας. Είμαι σίγουρος όμως ότι η 
ψυχή του έχει βρει ήδη τη θέση της κάτω 
από το αιώνιο φως του Θεού στον οποίο 
και ο ίδιος πίστευε. Τα πλέον θερμά και 
μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου συλλυ-
πητήρια στην οικογένειά του.
Μερικές φορές είναι αδύνατο να εκφρά-
σουμε την οδύνη της ψυχής μας. Μια από 
αυτές τις φορές είναι λοιπόν και αυτή για 
μένα σήμερα το βράδυ γράφοντας αυτές τις 
γραμμές για τον φίλο μου τον Ματθαίο».

Δολοφονήθηκε στο Τορόντο 
ο Ελληνας επιχειρηματίας 

Μάθιου Στάικος
ΠΗΓΗ: ZOUGLA.GR
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Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη για άλλη μια φορά
το ετήσιο τουρνουά γκολφ
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της κοινότητος του Ι.Ν. Αγίων Παντελεήμονος,
Άννης & Παρασκευής
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Τ
ο TTC δήλωσε ότι έχει καταθέσει μήνυση στην αστυνομία του Τορόντο για ένα αμ-
φιλεγόμενο μουσικό βίντεο που φαίνεται να έχει ως στόχο τους εργαζόμενους του 
μέσου μαζικής μεταφοράς. Το βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε νωρίτερα αυτό το 
μήνα από τον 6ixreacts, κάνει κινήσεις σαν να πυροβολεί  σε τραίνα και πλατφόρ-

μες του μετρό. Ο ράπερ κάνει χειρονομίες πυροβολισμού και αναφορές TTC συλλέκτες 
των εισιτηρίων λέγοντας «δύο βολές στον θόλο σας» και «θα σας πυροβολήσω στο πη-
γούνι σας». Το TTC είπε ότι το βίντεο καταγγέλθηκε τους από τους εργαζόμενους και τους 
πελάτες.

Η 
αστυνομία 
ανακοίνω-
σε πως η 
άτυχη γυ-

ναίκα δολοφονήθη-
κε από άγνωστο που 
διέρρηξε στο σπίτι 
της από το παράθυ-
ρο. Κάπου μεταξύ 
10:30 μ.μ. το βράδυ 
την Παρασκευή και 
από τις 2:15 π.μ. το 
πρωί του Σαββάτου, 
κάποιος εισήλθε σε 
ένα σπίτι στην που 
βρίσκεται στην οδό Torrens κοντά Pape Ave. μέ-
σω του παραθύρου που βρίσκεται στην πλάγια 
μεριά και προκάλεσε το θάνατο της 41χρονης 
Rhoderie Estrada. Η κλήση στην αστυνομία έ-
γινε μέσα από το σπίτι όπου δολοφονήθηκε. 
Το θύμα ήταν μητέρα τριών παιδιών ηλικίας 8, 
12 και 13 ετών, ενώ ο σύζυγος της διατηρεί ε-
στιατόριο όχι πολύ μακριά από το σπίτι τους. Η 
ίδια από το 2001 εργαζόταν ως νοσοκόμα στο 

νοσοκομείο St. Joseph. Το προσωπικό του εστι-
ατορίου ανέφερε πως ο σύζυγος της είχε το ε-
στιατόριο του ανοικτό, ωστόσο ο ίδιος δεν βρι-
σκόταν εκεί. Τα παιδιά βρίσκονταν στα δωμάτια 
τους όταν άκουσαν τον πατέρα να φωνάζει κα-
θώς τηλεφωνούσε στις πρώτες βοήθειες. Η α-
στυνομία έχει συλλέξει υλικό από τις κάμερες 
τριών κατοικιών και βρίσκεται στην αναζήτηση 
του δράστη.

Τ
ο σύνδρομο αποχής νεογνών (NAS) 
χαρακτηρίζεται από συμπτώματα ε-
θισμού στα ναρκωτικά και απόσυρ-
ση σε βρέφη που εκτέθηκαν σε ναρ-

κωτικά κατά την περίοδο της εγκυμοσύ-
νης.. Μια πρόσφατη μελέτη από το Κανα-
δικό Ινστιτούτο Υγείας και Πληροφοριών 
δείχνει ότι έχει αυξηθεί κατά 27% στα μω-
ρά που γεννήθηκαν με NAS για μια τετραε-

τή περίοδο - πηδώντας από 1.450 περιπτώ-
σεις το 2012 σε 1.850 το 2017. Περισσότε-
ρο από το ήμισυ των περιπτώσεων είναι 
στο Οντάριο και κοστίζουν την επαρχία δε-
κάδες χιλιάδες δολάρια για κάθε μωρό. Η 
μέση διάρκεια παραμονής για νεογέννητο 
στο NICU είναι οκτώ έως εννέα ημέρες. Αλ-
λά εκείνα που δεν ανταποκρίνονται άμεσα 
μπορεί να παραμείνουν ως και 60 ημέρες.

41χρονη μητέρα τριών παιδιών 
δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της 
κοντά στο Pape Avenue

Όλο και περισσότερα νεογέννητα του 
Οντάριο εμφανίζουν σημάδια εθισμού 

σε οπιοειδή

Πρώην κυβερνητικός υπάλληλος καταδικάστηκε 
για έκδοση 24 πλαστών διαβατηρίων

Μ
ια πρώην υπάλληλος της 
κυβέρνησης του Καναδά που 
εργαζόταν στις εκδόσεις δια-
βατηρίων έχει κριθεί ένοχη 

για το ρόλο της σε μία απάτη που επέτρεψε 
24 απατεώνες να αποκτήσουν διαβατήρια 
κάτω από ψεύτικες ταυτότητες το 2013. Ο 
δικαστής Ian MacDonnell βρήκε την Aline 
Zeitoune ένοχη για παραβίαση εμπιστοσύ-
νης. Η Zeitoune εργάστηκε σε γραφείο που 
εκδίδει διαβατήρια στην οδό Yonge για 24 
χρόνια. Ο Moshe Gur ήταν επίσης κεντρι-
κός φορέας του συστήματος αυτού. Ο ρόλος 
του ήταν να συγκεντρώσει 15.000 δολάρια 
από τους απατεώνες και να τους κατευθύ-
νει στην Zeitoune, που ήταν υπάλληλος της 
πρώτης γραμμής. Επίσης, συμμετείχε ενεργά 
στην προετοιμασία και παρουσίαση των 
αιτήσεων που υποβλήθηκαν για τους απα-
τεώνες. Από το βίντεο φαίνεται πως οι απα-
τεώνες παρακάμπτουν τις διαδικασίες και 
κατευθύνονται αμέσως σε εκείνη, όπου,  η 
δουλειά της ήταν να εκτιμήσει αν οι αιτού-
ντες είχαν δικαίωμα διαβατηρίου. Ωστόσο, 
ο καθένας από τους αυτούς είχαν πλαστά 
πιστοποιητικά και έγγραφα υπηκοότητας. 

Έκδωσε στον καθένα ένα πλαστό διαβατή-
ριο. Με την καταδίκη της, το δικαστήριο της 
ζήτησε επίσης την απόδειξη ότι η Zeitoune 
είχε παραδώσει το δικό της διαβατήριο στην 
αστυνομία. Ο Moshe Gur δήλωσε ένοχος για 
μια σειρά αδικημάτων για το ρόλο του στην 
απάτη και ομολόγησε ότι συμμετείχε σε 14 
από τις ψευδείς εκδόσεις. Καταδικάστηκε με 
2,5 χρόνια στη φυλακή. Η Zeitoune θα κατα-
δικαστεί στις 29 Ιουνίου

Η αστυνομία του Τορόντο διερευνά μουσικό 
βίντεο που επικρίνει το TTC
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ή 

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ EAST YORK

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ή ΠΑΛΙΟ, 2 ή 3 BEDROOMS
Τηλεφωνήστε στον κ. Αλέκο

647.834.7886
Απόγευμα 5 με 8, Δευτέρα έως Παρασκευή

ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ GYRO BAR
ΖΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΤΑΜΙΕΣ – ΨΗΣΤΕΣ
ΓΙΑ FULL ΚΑΙ PART TIME

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 
416 – 888 – 0187 (κ. ΗΛΙΑΣ)

ΚΑΙ 416 – 677 – 7777 (κ. ΤΟΜ)

ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ 
PANTHEON RESTAURANT

ΣΤΟ DANFORTH

ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
BUSBOY KAI BUSGIRL

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ
ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΚΑΙ ΖΗΤΕΙΣΤΕ

ΤΟΝ κ. ΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΟ (416) 778-1929

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
Για γνωστό Ελληνικό εστιατόριο & πιτσαρία

Οι ενδιαφερόμενοι καλέστε την κα Μπέτυ
647.376.7029

Ζητείται κύρια
Για να μένει εσωτερική

Πολύ καλός μισθός, Άμεση πρόσληψη

Για πληροφορίες
Τηλεφωνήστε στην κα Αναστασία

416-247-3969

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΕΜΠΙΣΤΗ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΣΟΒΑΡΗ & ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ

ΜΕ ΠΟΛΥ ΠΕΙΡΑ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ  (ΟΧΙ ΚΑΤΑΚΟΙΤΗ) 

ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ.  
ΠΕΡΙΟΧΗ BLOOR ST EAST. 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:  
416.605.1412 & 647.825.2496

Κύριος ηλικιωμένος ζητά
ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟ
Άνδρα ή γυναίκα

Μπορούν να μοιράζονται όλα τα έξοδα, ακόμα 
και του φαγητού. Μια πραγματικά καλή και 

ασφαλή συγκατοίκιση.
Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στον κ. Στηβ

416.755.7816

ΖΗΤΑ EΡΓΑΣΙΑ
ΝΕΑΡΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΙΡΑ

ΣΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΣΠΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΗΝ δ. ΦΩΤΕΙΝΗ
647-570-7209
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ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΖΩΗΣ SMILE FOR LIFE 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τ
ο Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του οργανισμού πραγματοποίησαν την ετήσια 
Γενική Συνέλευση. Οι ομιλίες και ο απολογισμός της περασμένης χρονιάς ήταν άψογα 
γραμμένοι και αποτύπωσαν την επιτυχημένη πορεία του Χαμόγελου Ζωής. Η πρόε-
δρος, Μιχαλίτσα Κατσιλύραμ ο γραμματέας κ. Γιώργος Μάνιος και η ταμίας έδωσαν 

όλα τα πεπραγμένα εγγράφως σε όσους παρευρέθηκαν. Αργότερα, ακολούθησε δημόσια 
συζήτηση και προτάσεις που κατεύθυνε ο «πρόεδρος» της ημέρας, Δρ. Γιώργος Γκέκας. Συγ-
χαρητήρια σε όλους για το φιλανθρωπικό έργο που προσφέρουν στην παροικία μας.
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LIFE

Michelle Bagarra:
μελαχρινό που ξελογιάζει!

Η Michelle Bagarra 
έχει αποφασίσει 
να αποτελέσει την 
φαντασίωση κάθε 
άνδρα και ξέρει τον 
τρόπο να το κάνει.

Το μοντέλο δεν 
αμελεί να τροφοδοτεί 
τον λογαριασμό της 
στο Instagram με 
φωτογραφίες της 
που αναδεικνύουν 
το κορμί της 
συνοδεύοντάς τις 
από το ανάλογο 
βλέμμα.
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Δ
εν είναι πο-
λύς ο καιρός 
που ακούμε 
για μια νέα 

μορφή εκγύμνασης η 
οποία όμως προέρχε-
ται από την Αρχαία Ελ-
λάδα. «Calisthenics» 
ονομάζεται και με την 
βοήθεια και των τρι-
ών παιδιών που απο-
τελείται η ομάδα,τους 
είδαμε μέσα από διά-
φορα κανάλια και τη-
λεοπτικές εκπομπές 
να μας τις επιδεικνύ-
ουν. Μπορεί να σας έ-
χουμε ξαναμιλήσει για 
τους «Calisthenics» 
άλλα σίγουρα δεν α-
φήνουν με τίποτα να 
τους ξεχάσουμε,ειδικά 
όσοι ασχολούμαστε με 
το ίντερνετ και τα πα-
ρεμφερές του.Αυτήν 
την φορά αφορμή για 
το άρθρο στάθηκε μια 
φωτογραφία που ανέ-
βασε ο Άγγελος και τα 
σχόλια τόσο από άν-
δρες για τα σωματικές 
αναλογίες του.

Η Δήμητρα 

Αλεξανδράκη κόλασε 

τη Μύκονο

Η μελαχρινή καλλονή απο-
φάσισε να απολαύσει τ ις 
ομορφιές του κοσμοπολίτι-
κου νησιού του Αιγαίου και 
βρέθηκε εκεί για να περάσει 
μερικές στιγμές χαλάρωσης 
και διασκέδασης. Έτσι, δεν 
θα μπορούσε να μην κάνει τις 
πρώτες της… βουτιές, αλλά 
κατάφερε να προκαλέσει… 
σεισμό με την απίστευτη κορ-
μάρα της. Η Δήμητρα Αλεξαν-
δράκη πόζαρε στον λογαρια-
σμό της μία πόζα από παραλία 
της Μυκόνου.

Παναγιώτης Βασιλάκος. 

To καινούριο αίμα στο 

modeling!!!

Σας έχουμε πει,ότι εδώ και 
πολύ καιρό θα γνωρίζουμε 
ολοένα και περισσότερα νέα 
πρόσωπα που διαπρέπουν σε 
διάφορους χώρους.άλλο ένα 
τέτοιο παιδί θα γνωρίσουμε 
σήμερα και πραγματικά θα 
δείτε και εσείς ότι αυτό που 
λέμε «Νέο αίμα» πραγμα-
τικά αξίζει. Ο Λόγος λοιπόν 
για τον Παναγιώτη Βασιλά-
κο,που μπορεί να ξεκίνησε 
ως μπαλαδόρος στα ελλη-
νικά γήπεδα και το βράδυ να 
ασχολιόταν με το modeling.

Η Εύα Χαντάβα είναι μια από 
τις πιο εντυπωσιακές Ελλη-
νίδες βολεϊμπολίστριες και 
φρόντισε να μας το υπενθυμί-
σει με τις αναρτήσεις της από 
τις διακοπές της στην Κύπρο.

Ο Άγγελος Ανδριώτης......
ξέρει..!!!

Η Αναστασία κολάζει και πάλι 
το Instagram

Ελληνίδα 

βολεϊμπολίστρια 

τρελαίνει το instagram!

Α
νω κάτω έκανε τη Μύκονοη η ξανθιά 
παρουσιάστρια της εκπομπής In & Out 
του star.gr, Ασημίνα Ιγγλέζου στο δεύ-
τερο διαδικτυακό διαφημιστικό σποτ 

που γυρίστηκε από το Mykonos Live TV για λο-
γαριασμό της εταιρείας ενοικιάσεως αυτοκινή-
των Mykonos Driver.
Σύμφωνα με το σενάριο της διαφήμισης, η Αση-
μίνα φορώντας ένα κοντό φόρεμα που αναδει-
κνύει το καλλίγραμμο σώμα της, από το εμπο-

ρικό κέντρο όπου κάνει τα ψώνια της επιβιβάζε-
ται σε ένα πολυτελές van που την μεταφέρει σε 
μια παραλία.
Κατά την διάρκεια της διαδρομής απολαμβάνει 
σαμπάνια και φράουλες, ενώ μόλις φτάνει στον 
προορισμό της και κατεβαίνει από το όχημα, 
μένει με τα... απολύτως απαραίτητα.
Με αργές και αισθησιακές κινήσεις πετάει τα 
ρούχα της και βουτάει στο νερό φορώντας μόνο 
το εσώρουχό της!

Η Ασημίνα Ιγγλέζου πετά τα ρούχα 
της για «καυτό» διαφημιστικό σποτ

Ν
όημα απέκτη-
σε και πάλι η 
περιήγηση στο 
Instagram, κα-

θώς η Αναστασία Γιου-
σέφ είναι και πάλι ενερ-
γή.

Η Ελληνίδα χορεύτρια 
απουσ ίαζε εδώ και 
καιρό από το γνωστό 
μέσο κοινωνικής δικτύ-
ωσης, ωστόσο, όπως 
ενημέρωσε μέσω του 
προσωπικού της προ-
φίλ, επέστρεψε για τα… 
καλά και έχει αρχίσει να 
μας αναστατώνει με τις 
πόζες της.

Η εντυπωσιακή καλ-
λονή διαθέτει ένα από τα 
καλύτερα κορμιά στην 
χώρα μας, με εξαιρετι-
κές αναλογίες και μεθυ-
στική… πίσω κίνηση 
και πλέον είναι και πάλι 
ενεργή, με αποτέλε-
σμα να αναμένονται με 
μεγάλη ανυπομονησία 
τα νέα της «χτυπήματα».
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Η 
Kendall Jenner θεωρείται το πιο 
ήσυχο κορίτσι της οικογένειας, 
Kardashian, καθώς σπάνια απα-
σχολεί τα Μέσα με την προσωπική 

της ζωή.  Η καλλονή αποφεύγει τα σκάνδαλα, 
– στα οποία οι αδερφές της μας έχουν συνη-
θίσει– και προστατεύει τους έρωτες της.

Σύμφωνα με τελευταία δημοσιεύματα, το 
μοντέλο βρίσκεται σε σχέση. Η Kendall 
βρήκε τον έρωτα στο πρόσωπο ενός… 
μπασκετμπολίστα. Όπως γράφει το Page 
Six, διατηρεί δεσμό με τον guard των 
Philadelphia 76ers, Ben Simmons. Η σχέση 
τους μετράει μόλις κάποιες εβδομάδες.

O 
Ράιαν Γκόσλινγκ 
ξεκ ίνησε την 
καριέρα του 
στη δημοφιλή 

παιδική σειρά The Mickey 
Mouse Club μαζί με τους 
Μπρίτνεϊ Σπίαρς, Κριστί-
να Αγκιλέρα και Τζάστιν 
Τίμπερλεϊκ και στη συνέ-
χεια έκανε την καρδιά κά-
θε έφηβου κοριτσιού να 
ραγίσει όταν πρωταγωνί-
στησε στην ταινία Το Ημε-
ρολόγιο (The Notebook). 
Δύο χρόνια αργότερα έ-
λαβε την πρώτη του υπο-
ψηφιότητα για Όσκαρ για 
την ταινία Half Nelson. Αρ-
γότερα πρωταγωνίστη-
σε σε ανεξάρτητα δράμα-
τα και περίεργες κωμω-
δίες όπως τα Λαρς και η 
Κούκλα του (Lars and the 
Real Girl), Blue Valentine, 
Crazy, Stupid, Love, ενώ 
το 2017 κέρδισε τη Χρυσή 
Σφαίρα Α’ Ανδρικού Ρόλου 
στο μιούζικαλ για την ερ-
μηνεία του στο La La Land. 
Φέτος, πρωταγωνιστεί σε 
ένα από τα πιο πολυανα-
μενόμενα sequel όλων των 
εποχών, στο Blade Runner 
2049 του Denis Villeneuve, 
στον πρώτο του ρόλο σε 
ταινία sci-fi δράσης.

Κορίτσια ο Ράιαν Γκόσλνιγκ!

H 
D e m i 
Rose, το 
σέξ ι μο-
ντέλο των 

social media πήγε 
διακοπές στην Ισπα-
νία και φρόντισε να 
μην αφήσει παραπο-
νεμένους... τους 6,5 
εκατ. χρήστες που 
την ακολουθούν στο 
instagram.
Η Βρεταν ίδα «Kim 
Kardashian» για ακόμα 
μία φορά ξεπέρασε 
τον... εαυτό της, ανε-
βάζοντας στον λογα-
ριασμό της... καυτές 
φωτογραφίες. Η Demi 
κάτω από τον ισπανικό 
ήλιο ποζάρει με τα πιο 
σεξι μαγιό της αγοράς, 
τα οποία όπως θα δείτε 
παρακάτω αναδεικνύουν 
τις πληθωρικές καμπύλες 
της και το πλούσιο ντε-
κολτέ της. 

Ο έρωτας χτύπησε την πόρτα 
της Kendall Jenner «Τρέλανε» τη Μύκονο με το 

μπικίνι της η Perrie Edwards

Η 
pop star Perrie Edwards, βρί-
σκεται στη Μύκονο και διαφη-
μίζει τις ομορφιές της Ελλάδας 
στους 7,9 εκατομμύρια ακό-

λουθους της στο Instagram. Η 24χρο-
νη τραγουδίστρια του γκρουπ Little Mix 
έβαλε το λευκό μπικίνι της και ξεχύθη-
κε στις πισίνες και στις παραλίες του νη-
σιού, «δημιουργώντας υπέροχες ανα-
μνήσεις», όπως χαρακτηριστικά έγραψε 
σε λεζάντα των φωτογραφιών που ανέ-
βασε στον προσωπικό της λογαριασμό 
στο instagram.

Οι Little Mix είναι Βρετανικό γυναικείο 
μουσικό συγκρότημα που σχηματίστηκε 
το 2011, στον 8ο κύκλο του Βρετανικού 
X-Factor. Τα μέλη του συγκροτήματος 
είναι η Jade Thirlwall, η Perrie Edwards , 
η Leigh-Anne Pinnock καi η Jesy Nelson. 
Αποτελούν μάλιστα το πρώτο γυναικείο 
συγκρότημα που κέρδισε το διαγωνι-
σμό και η νίκη τους, τους εξασφάλισε 
ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Syco 
Music. Από αυτή κυκλοφόρησαν και το 
πρώτο τους τραγούδι που ονομαζόταν 
Cannonball.

Με... άγριες διαθέσεις στην 
Ισπανία η Demi Rose
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Με τη θάλασσα να την κυκλώνει 
και τον Ταΰγετο να της... χαϊδεύει 
την πλάτη, η πρωτεύουσα 
της Μεσσηνίας είναι μια 
συναρπαστική πόλη - από το 
Κάστρο και το ιστορικό της κέντρο 
μέχρι το λιμάνι και τις κοντινές 
παραλίες

«
Καλαμανέτα ή Καλαματανέτα, 
ποιο ακούγεται καλύτερα;» συ-
ζητάμε με τον Γιάννη και την Κα-
τερίνα, επισκέπτες από την Αθή-

να, θέλοντας να περιγράψουμε το κομ-
μάτι της παραλίας μέσα στην πόλη που 
προσφέρεται για μπάνιο και θυμίζει την 
Μπαρτσελονέτα της Βαρκελώνης. Εντά-
ξει, η Καλαμάτα δεν έχει γίνει Βαρκελώ-
νη, αλλά η μεταμόρφωσή της -των τε-
λευταίων χρόνων- μόνο θετικά αποτι-
μάται.
Η Καλαμάτα είναι πλέον προορισμός 
που έχει να προσφέρει πολλά. Το Διε-
θνές Φεστιβάλ Χορού -η φετινή διορ-
γάνωση ξεκίνησε πριν από δύο μέρες 
και ολοκληρώνεται στις 26 Ιουλίου-, η 
ανάδειξη των ιστορικών μνημείων και 
της ενδιαφέρουσας γαστρονομικής της 
παράδοσης, η διαμόρφωση πλατειών 
και πάρκων και οι δεκάδες παραλίες, 
μέσα και δίπλα ακριβώς στην πόλη, προ-
σελκύουν ταξιδιώτες από την Ελλάδα 
και όλο τον κόσμο. Οι πληγές από το σει-
σμό του 1986 που κόστισε ανθρώπι-
νες ζωές έχουν πια επουλωθεί, η πόλη 
μεγαλώνει και ενώνεται με τα προάστιά 
της, ενώ η πλούσια πολιτιστική της ζωή 
την κάνουν να είναι το φαβορί στις ελλη-
ν ικές υποψηφιότητες γ ια Πολιτ ισ τ ική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021.
Μη σας κάνει εν τύπωση. Ο όρος τον 
οποίο αρκετοί ντόπιοι χρησιμοποιούν 
γ ια να περιγράψουν την ακτογραμμή 
που ξεκινάει από την Καλαμάτα και 
εκτείνεται 15 χιλιόμετρα δυτικά μέχρι 
τ ις Κιτριέ ς της Δυτ ικής Μάνης ε ίναι 
«Καλαματιανή Ριβιέρα». Ο δρόμος στε-
νός και με στροφές, ακολουθεί το δαντε-
λωτό ανάγλυφο και διασ ταυρώνεται 
συχνά με δρομάκια που οδηγούν σε 
μικρές παραλίες ή άλλες φορές ευθυ-
γραμμίζεται για λίγο με κάποια αμμου-
διά, περνώντας ακριβώς από δίπλα της. 
Ξενοδοχεία, ψαροταβέρνες και beach 
bars γ ίνον ται το επίκεν τρο της καλο-
καιρινής ζωής. Προφανώς απουσιάζει 
ο κοσμοπολίτ ικος αέρας του Μονακό 
ή των Καννών, αλλά οι θάλασσες είναι 
πεντακάθαρες και οι τιμές προσιτές.
Από το γραφικό ταβερνάκι Γαϊτανάρος 
στις Κιτριές, του οποίου οι ιδιοκτήτες 
είναι οι ίδιοι οι ψαράδες, μέχρι το γαλλι-
κής εμπνεύσεως Bains Mixtes πάνω στο 
κύμα στην Παλιοχώρα Αβίας, που σερ-
βίρει ταρτάρ τόνου και ελληνικό σεβί-
τσε, η Καλαματιανή Ριβιέρα έχει κάτι για 
τον καθένα. Και beach bars που δυνα-
μώνουν την ηλεκτρονική μουσική όταν 
πέφτε ι ο ήλιος, και ατμοσφαιρικoύς 
χώρους χτισμένους πάνω σε χερσόνησο 

με 360 μοίρες θέα θάλασσα.

Διακριτική ομορφιά
Οι διαδρομές μέσα σ την πόλη ε ίναι 
δύσκολες τους καλοκαιρινούς μήνες, 
αλλά αξίζει να ξυπνήσετε νωρίς το πρωί, 
όταν έχει ακόμα λίγη δροσιά, γ ια να 
περπατήσετε στο ιστορικό κέντρο της. 
Από το φράγκικο Κάστρο, που ατενίζει 
από ψηλά την Καλαμάτα, μέχρι και την 
κεν τρική πλατεία, η παλιά πόλη ξεδι-
πλώνει τη γοητεία της. Ο μητροπολιτι-
κός ναός της Υπαπαντής υψώνεται μεγα-
λοπρεπής και από κάτω του, στην ομώ-
νυμη οδό, νέα και παραδοσιακά μαγαζιά 
ανοίγουν από νωρίς τις πόρτες τους. Για 
ψητή γουρνοπούλα θα πάτε στον Θίασο, 
για γαλακτομπούρεκο στον Σκιαδά. Από 
εκεί θα φτάσετε στον ιστορικό ναό των 
Αγίων Αποστόλων σ την πλατεία 23ης 
Μαρτίου. Εδώ έδωσαν όρκο πίστης στην 
Επανάσταση οι αγωνιστές του 1821, εδώ 
γιορτάστηκε η απελευθέρωση της πόλης 
από τους Τούρκους.
Λίγο πιο δυτικά και κοντά στον Νέδοντα 
ποταμό, που πηγάζει από τον Ταΰγετο, 
διασχίζει την Καλαμάτα και χύνεται στη 
θάλασσα, βρίσκεται η κεντρική αγορά. 
Κάθε Τετάρτη και Σάββατο, οι Καλαμα-
τιανοί δίνουν ραντεβού εδώ για ψώνια 
και... κουβέντα. Γιαγιάδες από τα παλιά 
με μαντίλια στο κεφάλι, παραγωγοί από 
όλη τη Μεσσηνία, ιχθυοπώλες, τυροκό-
μοι και κρεοπώλες ξεκινούν νωρίς-νω-
ρίς να πουλάνε την πραμάτεια τους. Τα 
μανάβικα στην πόλη είναι εξάλλου λιγο-
στά: τόσο οι ιδιώτες όσο και οι επαγγελ-
ματίες της εστίασης ψωνίζουν από την 
αγορά - και σ’ το λένε με καμάρι.
Καθώς ο ήλιος βασιλεύει, η ζέστη και 
η υγρασία δίνουν τη θέση τους σε ένα 
δροσερό αεράκι. Είναι η ώρα που όλοι 
κατηφορίζουν στο λιμάνι. Η Καλαμάτα 
είναι από τις λίγες πόλεις, ίσως η μονα-

δική σε όλη την Ελλάδα, που προσφέρε-
ται για μπάνιο σε οποιοδήποτε σημείο 
της. Το λιμάνι, και στο φόντο το «χιλιό-
μετρο» (έτσι ονομάζουν οι ντόπιοι τον 
νότιο πρόβολο που μπαίνει μέσα στη 
θάλασσα λόγω του μήκους του) είναι 
το σημείο από όπου θα περάσουν όλοι. 
Μουσικοί του δρόμου, ποδηλάτες, ζευ-
γάρια αγκαζέ και πολυμελείς οικογέ-
νειες βολτάρουν πάνω-κάτω, μπροστά 
από τον μόλο με τα παγκάκια, σημείο 
που συγκίνησε τόσο πολύ τον Κωνστα-
ντίνο Παρθένη το 1911, ώστε να το απο-
τυπώσει στον πίνακά του με το όνομα 
«Το λιμάνι της Καλαμάτας».
Πιο δίπλα, σ τ ις ξαπλώστρες και σ την 
άμμο, παρέες συζητούν χαμηλόφωνα 
και ούτε που διακρίνεις σ το σκοτάδι 
πόσοι άνθρωποι κάθονται ακόμα και τη 
νύχτα δίπλα στο κύμα. Ετσι διακριτική, 
κρυμμένη, σε κομμάτια μοιρασμένη, 
είναι και η ομορφιά αυτής της πόλης: 
στη θάλασσα, στο Κάστρο, στους καλλι-
τέχνες και στον ουρανό της.
Λατρεύω το ιστορικό κέντρο, γύρω από 
την πλατεία των Αγίων Αποστόλων, με τα 
ψαγμένα μαγαζάκια για ψώνια αλλά και 
για φαγητό. Για καφέ σταματώ στο Kopi 
Luwak (Ιατροπούλου 11, τηλ. 27210-
21856) που έχε ι τον καλύτερο καφέ 
της πόλης, ενώ για ποτό στο Bistroteca 
(Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου 18, Καλα-
μάτα, τηλ. 27210-97431) για την ατμό-
σφαιρα και τα ψαγμένα κοκτέιλ του. Για 
πρωινό πηγαίνω συνήθως σ το καφέ 
Αθανασίου (Ναβαρίνου 45, τηλ. 27210-
23344), έχει πολλές επιλογές και καλό 
καφέ.
Αν έπρεπε να διαλέξω πού θα πάω τους 
φίλους μου γ ια φαγητό, το μέρος θα 
ήταν η Κρήνη (Ευαγγελιστρίας 40, πίσω 
από τη μαρίνα, τηλ. 27210-24474). Θα 
παραγγέλναμε σίγουρα ψάρι, γιατί έχει 
πάντα φρεσκότατο.

Εκτός πόλης, η αγαπημένη μου εκδρομή 
είναι σ τη Μεσσηνιακή Μάνη και σ την 
Καρδαμύλη με τα πυργόσπιτα, όπου ο 
χρόνος έχει σταματήσει. Πολλές φορές 
ανηφορίζω στην Ανω Βέργα, από όπου 
η θέα της πόλης είναι μαγευτική. Συνη-
θίζω επίσης να κάνω περίπατο σ την 
Παραλιακή - ειδικά τις απογευματινές 
ώρες η εικόνα του ηλιοβασιλέματος με 
κάνει και ηρεμώ.

ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ
Αξίζει μια βόλτα μέχρι την Καρδαμύλη, 
το χωριό που έχει χαρακτηριστεί τοπίο 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Θα κολυ-
μπήσετε σ την παραλία της Καλογριάς 
σ την κοντ ινή Στούπα και θα επισ τρέ-
ψετε στην Καρδαμύλη για φαγητό στην 
ταβέρνα της Λέλας (τηλ. 6971-897640).
Στη μικρή παραλία των Κιτριών θα ευχα-
ριστηθείτε τα καθαρά νερά και τα φρέ-
σκα ψάρια και θαλασσινά σ τον Γαϊτα-
νάρο (τηλ. 27210-58370). Εναν μικρό 
κόλπο γ ια μπάνιο θα βρείτε και σ την 
Παλιόχωρα Αβίας, αλλά το πιο σημα-
ντικό είναι να αναζητήσετε το εστιατό-
ριο Bains Mixtes (τηλ. 27210-58270) για 
να γευτείτε τα χειροποίητα εδέσματα 
του Γιάννη Βουγιούκα: μαριναρισμένο 
γαύρο, μπρουσκέτες με σολομό, τόνο 
ταρτάρ και άλλα δροσερά και πεν τα-
νόσ τ ιμα πιάτα. Αν αποφασ ίσε τ ε να 
κινηθείτε ανατολικά, κάντε μια στάση 
στους καταρράκτες στο Πολυλίμνιο και 
δοκιμάσ τε σ το Πεταλίδι την κουζίνα 
σ το εσ τ ιατόριο Ισ τορίε ς του λαδιού 
(κεντρική πλατεία, τηλ. 27220-31310).
Αν πάλι προτ ιμάτε βουνό, ανηφορί-
σ τε σ τον Ταΰγετο, σ τα χωριά Αρτεμι-
σία, Αλαγονία και Νέδουσα. Στάση για 
φαγητό σ τα ξύλινα σπιτάκια Ορεινή 
Φιλοξενία (τηλ. 27210-76038) στην Αλα-
γονία, όπου σερβίρονται παραδοσιακά 
πιάτα, φτιαγμένα με ντόπια υλικά.

Καλαμάτα: σε ρυθμό ομορφιάς
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

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

ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 4 MEΡΙΔΕΣ)
 ª 750 γρ. καλαμάρια φρέσκα ή κατεψυγμένα, καθαρισμένα, χωρισμένα τα πλοκάμια 

από το σώμα
 ª 2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
 ª 2 κουτ. σούπας χυμός πορτοκάλι
 ª 1 κουτ. σούπας χυμός λεμόνι
 ª 1/2 κουτ. γλυκού ξύσμα από τα παραπάνω
 ª 4 κουτ. σούπας ψιλοκομμένα φυλλαράκια από ανάμεικτα φρέσκα μυρωδικά (π.χ. 

μαϊντανός, ρίγανη, θυμάρι, βασιλικός) ή 2 κουτ. σούπας ξερά, κοπανισμένα
 ª λίγο αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ª Ανάβουμε το γκριλ στην πιο υψηλή βαθμίδα και το αφήνουμε να ζεσταθεί πολύ καλά 

(για περίπου 10 λεπτά). 
 ª Λαδώνουμε τα καλαμάρια με 1 κουταλιά από το μετρημένο λάδι και τα ψήνουμε στην 

πιο ψηλή σκάλα για 3-4 λεπτά από κάθε πλευρά. Τα πλοκάμια θέλουν λίγο περισσότερο.
 ª Τα κόβουμε σε λεπτές ροδέλες και τα βάζουμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε το υπό-

λοιπο λάδι (1 κουτ. σούπας), τους χυμούς εσπεριδοειδών, το ξύσμα, τα μυρωδικά και αλα-
τοπίπερο και ανακατεύουμε. 

 ª Σερβίρουμε τα καλαμάρια και συνοδεύουμε με μια σαλάτα εποχής.

Άρωμα Κουζίνας
Καλαμάρι ψητό με 
πορτοκάλι και μυρωδικά
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Μια βδομάδα μετά το γάμο, η γυναίκα 
ξυπνάει τον άντρα της, πριν καλά καλά 
χαράξει.
- Αγάπη μου, έμαθα τα ευχάριστα νέα 
και σε ξύπνησα άρον άρον να σου τα 
πω. Σε λίγο καιρό θα είμαστε τρεις στο 
σπίτι.
Παρά το άγριο ξύπνημα, ένα τεράστιο 
χαμόγελο ευτυχίας σχηματίζεται στο 
πρόσωπο του άντρα.
- Αλήθεια κούκλα μου; Είσαι σίγουρη 
για το χαρμόσυνο αυτό νέο;
- Ναι, διάβασε το τηλεγράφημα που 
μόλις μου ήρθε:
- «Έρχομαι απόψε με το τρένο των 
δέκα STOP Φιλιά STOP Η μαμά σου 
STOP».

Μια κοπέλα φέρνει σπίτι το φίλο της 
να τον γνωρίσει στους γονείς της , μια 
που αποφάσισαν να παντρευτούν .
- Ποια είναι λοιπόν τα σχέδιά σου ; 
ρώτησε ο πατέρας της κοπέλας .
- Έχω πάρει υποτροφία για το Πανεπι-
στήμιο , απάντησε ο νεαρός .
- Υποτροφία .... μμμμμ .... Αξιοθαύμα-
στο , αλλά πως θα μπορέσεις να παρά-
σχεις στην κόρη μου ένα σπίτι για να 
ζήσει όπως έχει συνηθίσει ;
- Θα μελετήσω σκληρά κι έχει ο Θεός .

- Και τι θα κάνεις για να προσφέρεις 
στην κόρη μου το δαχτυλίδι αρραβώ-
νων που της αξίζει ;
- Θα αφοσιωθώ στις σπουδές μου κι 
έχει ο Θεός .
- Και παιδιά ; Πως θα μπορέσεις να 
συντηρήσεις παιδιά ;
- Μην ανησυχείτε κύριε , έχει ο Θεός .
Η όλη συζήτηση συνεχίστηκε έτσι και 
κάθε φορά που ο πατέρας της κοπέλας 
ρωτούσε κάτι , ο ιδεαλιστής γαμπρός 
επέμενε ότι έχει ο Θεός .
Αργότ ερα η μητ έρα της  κοπέ λας 
ρώτησε τον άντρα της :
- Πως πήγε η κουβέντα σας ;
- Δεν έχε ι δουλειά , δεν έχε ι σχέ-
δια για το μέλλον αλλά τουλάχιστον 
πιστεύει ότι είμαι Θεός .

Ο Κυρ - Κώστας ανακοινώνει σ τους 
φίλους του μετά από μερικά ουζάκια 
, μεζεδάκια σε ένα ουζερί στην Πλάκα 
, ότι θα πάει με την γυναίκα του στην 
Ρώμη για την 40ή γαμήλια επέτειο .
- «Αντε ρε « λέει ένας συνομήλικος του 
« ..,και στην 50στή τι θα κάνεις ; «
- « Δεν έχω αποφασίσει ακόμη . « Λέει 
ο Κώστας. «
- Ίσως και να πάω πάλι πίσω να την 
φέρω..

FUN

ΚΡΙΟΣ
Η ανάγκη σας για επαγγελματική και κοινω-
νική πρόοδο είναι μεγάλη. Όμως αυτός ο 
αγώνας όταν γίνεται με υπερβολή είναι πολύ 
πιθανό να δημιουργεί συγκρούσεις και 
μάλιστα με κοντινά σας άτομα. Ευτυχώς κάτι 
σώζετε την τελευταία στιγμή. Προσέχετε την 
υγεία σας και μην αφήνετε τον εαυτό σας να 
εκτεθεί σε κινδύνους. Δώστε έμφαση στα 
εξωτερικά γεγονότα.

ΤΑΥΡΟΣ
Προβληματίζεστε και πάλι από τις σχέσεις σας 
και τις συνεργασίες σας. Ο εργασιακός χώρος 
και η υγεία απορροφούν την προσοχή σας 
και τις δραστηριότητές σας. Περίοδος υψη-
λών στόχων. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να 
φροντίσετε με την εργασία σας και σχετικά με 
τα οικονομικά σας. Μη χάνετε χρόνο με ενέρ-
γειες, για τις οποίες θα μετανιώσετε αργό-
τερα. Στον οικονομικό τομέα τακτοποιήστε 
τυχόν εκκρεμότητες.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Οικονομικές συμφωνίες ή επαγγελματικές 
προτάσεις που σας είχαν γίνει, χρειάζονται 
επανεξέταση. Μία σύνθετη εβδομάδα, που 
θα σας απασχολήσουν πολλά θέματα και διά-
φοροι άνθρωποι. Βάζετε τη ζωή σας σε νέες 
βάσεις, ενώ αποφασίζετε να πολεμήσετε και 
να υπερασπιστείτε ανοιχτά, όλα αυτά που 
από χρόνια πιστεύατε και θέλατε. Οικο-
νομικά θα υπάρξουν δυσκολίες. 
Φιλίες, ή συνεργασίες, θα ανα-
θεωρηθούν. Όμως τελικά οι 
φίλοι σας είναι στο πλευρό 
σας και έχουν καλές ιδέες 
για σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Εβδομάδα με ιδιαί-
τερα ταραγμένες σχέ-
σεις και συνεργασίες. 
Αναπάντεχες συναντή-
σεις αλλά και βελτιώσεις (με 
λίγο κόπο) των σχέσεων. Πολλοί 
θα είστε προβληματισμένοι από οικονο-
μικά θέματα, πολλές όμως θα είναι και οι 
αναθεωρήσεις που θα κάνετε στο φιλικό 
σας περιβάλλον. Αιφνιδιασμοί λοιπόν σε 
σχέσεις και συνεργασίες.

ΛΕΩΝ
Η ορμητική σας διάθεση σας ανοίγει και-
νούργιους δρόμους. Ταξίδια, σπουδές, 
συμβόλαια και επαφές με άτομα που ζουν 
μακριά σας απασχολούν. Βέβαια τα προ-
βλήματα που αφορούν την προσωπική σας 
και την επαγγελματική σας ζωή, δεν λεί-
πουν. Προσέξτε την εργασία σας και απο-
φύγετε κάποιες αντιθέσεις με ανθρώπους 
του άμεσου περιβάλλοντός σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Θα είστε αποτελεσματικοί και παραγω-
γικοί μόνο αν παραμείνετε σταθεροί στις 
απόψεις σας. Σκεφθείτε ξανά και ξανά 
τις υποχρεώσεις που έχετε και υπερα-
σπιστείτε τα δικαιώματά σας με πάθος. 
Αλλάξτε περιβάλλον και βρεθείτε με και-
νούριους ανθρώπους για να νιώσετε 
καλύτερα.

ΖΥΓΟΣ
Πηγαίνετε σε μέρη και συναναστραφείτε 
με ανθρώπους που σας κάνουν να περνάτε 
καλά. Ξεκινά μια δύσκολη εβδομάδα που 
θα πρέπει να προσέχετε κάθε σας κίνηση. 
Μην κάνετε δύσκολες συζητήσεις και μην 
ξεκινάτε κάτι που εσείς θεωρείτε σημα-
ντικό. Θα έχετε την ανάγκη να αποτραβη-
χτείτε κοντά σε ανθρώπους και χώρους 
που σας εξασφαλίζουν ηρεμία.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Πρέπει να κινηθείτε με περισσότερη 
διπλωματία, αν θέλετε ηρεμία στη ζωή 
σας. Πολύ σύντομα θα διαψευστούν 
κάποιες προσδοκίες σας και είναι εύκολο 
να χαλάσει η διάθεσή σας. Αποφύγετε 
κάθε δύσκολη συζήτηση και προσπαθή-
στε να προστατέψετε από την ένταση σχέ-
σεις που σας ενδιαφέρει να διατηρηθούν.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η εβδομάδα αυτή προσφέρεται για ηρε-
μία. Η εποχή αυτή θα σας βοηθήσει να 
γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Μια ακόμα 
δυσκολία που θα συναντήσετε στο μέλλον 
μπορεί να σας βλάψει αρκετά σημαντικά 
στον οικονομικό τομέα για αυτό θα πρέπει 
να προσέχετε πολύ καλά αυτούς που ήδη 
ξέρετε ότι είναι αντίπαλοί σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Αποφύγε τ ε  ο ικονομικέ ς 

συναλλαγές και αφιερώ-
στε το χρόνο σας στο να 

διευθετήσετε τις υπο-
θέσεις σας και κυρίως 
οικονομικής φύσης 
θέματα. Προσοχή σας 
πάσης φύσεως νομικά 
θέματα καθώς και 

επαφές με άτομα του 
νόμου. Θα ασχοληθείτε 

με θέματα ταξιδιού και 
ίσως αποφασίσετε (αν δεν 

έχετε ήδη αποφασίσει) κάποιο 
ταξίδι που θα υλοποιήσετε. Η εποχή αυτή 
είναι εποχή υπερκόπωσης αλλά και κού-
ρασης.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η εποχή αυτή είναι εποχή συζητήσεων 
για θέματα οικονομικής ή επαγγελματική 
φύσης. Καλή εβδομάδα για να διευθε-
τήσετε τις οικονομικές σας εκκρεμότητες 
καθώς και για να συζητήσετε κάποιο μελ-
λοντικό σας θέμα που αφορά τη δουλειά 
σας. Αποφύγετε συναλλαγές και εξορμή-
σεις στα καταστήματα γιατί θα κάνετε σπά-
ταλες που θα μετανιώσετε.

ΙΧΘΕΙΣ
Αποφύγετε σοβαρές συζητήσεις, ενώ 
σκέψεις επαγγελματικής και οικονο-
μικής φύσης θα σας απασχολήσουν 
έντονα. Αποφύγετε οικονομικού τύπου 
διευθετήσεις γιατί υπάρχει κίνδυνος 
μπερδέματος. Δείξτε σύνεση και υπευ-
θυνότητα στη δουλειά σας για να μη 
δημιουργηθούν παρατράγουδα. Για 
πολλούς το σήμερα μπορεί να σημαίνει 
το τέλος μιας εποχής.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Στη φετινή έκθεση 
συμμετέχουν 53 γκαλερί 
από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό - Θα διαρκέσει 
από την  Πέμπτη 21 έως την 
Κυριακή 24 Ιουνίου 2018

Μ
ε νέες δράσεις, εν-
διαφέρουσες και-
νοτομίες, καλοκαι-
ρινή διάθεση και σε 

ολοκαίνουριο χώρο στην καρδιά 
της Αθήνας η μεγαλύτερη ετήσια 
εικαστική διοργάνωση στην Ελ-
λάδα, για 23η χρονιά παραμένει 
πιστή στο ραντεβού της με το φι-
λότεχνο κοινό.
Aπό την Πέμπτη 21 έως την 
Κυριακή 24 Ιουνίου 2018 θα 
υποδέχεται τους επισκέπτες της 
στους χώρους του Ωδείου Αθη-
νών. Την έκθεση θα εγκαινιά-
σει ο Πρόεδρος της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, κύριος Προκόπης 
Παυλόπουλος, την Τετάρτη 20 
Ιουνίου.
Την ίδια ημέρα η φουάρ θα λει-
τουργεί αποκλεισ τ ικά γ ια τα 
prewiews.
Στη φετινή έκθεση συμμετέχουν 
53 γκαλερί από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Νέος χώρος διε-
ξαγωγής της 23ηςAr tAthina 
είναι το έντονα συνδεδεμένο με 
τον Πολιτισμό Ωδείο Αθηνών, 
τόσο διότι αποτελεί την έδρα 
του αρχαιότερου μουσικοθεα-
τρικού εκπαιδευτικού ιδρύμα-

τος της νεώτερης Ελλάδας, όσο 
κι επειδή σ το παρελθόν έχει 
φιλοξενήσει το Εθν ικό Μου-
σείο Σύγχρονης Τέχνης, δρά-
σεις του Οργανισμού Πολιτ ι-
σμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ και 
αποτέλεσε έναν από τους βασι-
κούς εκθεσιακούς χώρους της 
documenta14.
Στο κέν τρο της πόλης – και 
κατά συνέπεια εύκολα προσβά-
σιμη γ ια ακόμη περισσότερο 
κόσμο – η φουάρ προχωρά τις 
αλλαγές που ξεκίνησαν ήδη 
από πέρυσι μέσα από το πρό-
γραμμα που σχεδιάζει η ομάδα 
της ArtAthina με επικεφαλής την 
καλλιτεχνική διευθύντρια, Στα-
ματία Δημητρακοπούλου.
Γ ι α  π ρ ώ τ η  φ ο ρ ά  λ ο ι -

π ό ν  η  A r t At h ina  α π ο κ τ ά 
δ ικό  τ η ς  a r t re s idenc y,  τ ο 
ArtAthinaWorkspace.
Σ ε  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  μ ε  τ ο 
CopelouzosFamilyArtMuseum, 
θεσμοθε τε ί βραβε ίο αξ ίας 
10.000 ευρώ, το οποίο θα 
απονεμηθεί σε Έλληνα καλ-
λιτέχνη που συμμετέχει στην 
Ar t Athina,  με  σκοπό την 
περαιτέρω προβολή και υπο-
στήριξη του έργου του. Δημι-
ουργεί το EducationalProgram, 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
σε συνέργεια με το Ίδρυμα 
Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου και 
σε συνεργασία με την Ανώτατη 
Σχολή Καλών Τεχνών και στόχο 
να συνδέσει νέους επαγγελμα-
τίες από τον χώρο της τέχνης 

με γκαλερί και με τους ίδιους 
τους εικαστικούς δημιουργούς 
μέσα από επισκέψεις στα ατε-
λιέ τους. Tα talks ανανεώνο-
νται ριζοσπαστικά με διεθνείς 
παρουσίες και θεματικές που 
άπτονται επίκαιρα θέματα της 
παγκόσμιας εικαστικής σκη-
νής.
Τέλος είναι παρούσα και ενεργή 
από τον Οκτώβριο του 2017 έως 
τώρα προτείνοντας μέσα από το 
ArtAthinaOpenStudios σε σημα-
ντικούς νεαρής ηλικίας συλλέ-
κτες - σε συνεργασία με το Μου-
σείο Κυκλαδικής Τέχνης - να επι-
σκεφθούν επιλεγμένα στούντιο 
καλλιτεχνών που εκπροσωπού-
νται από συμμετέχουσες γκα-
λερί.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τ
ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC 
FOR DANCE FESTIVAL γιορτάζει την πρώτη 
δεκαετία δράσης του εστιάζοντας σε ερωτή-
ματα που αναδεικνύουν τη θέση και σημα-

σία του χορού στην πολύπλοκη συνδιαμόρφωση του 
‘σύγχρονου’.
Στον πυρήνα της διοργάνωσης βρίσκονται παραστά-
σεις νέων έργων σύγχρονου χορού. Τα έργα αυτά 
καλύπτουν ένα ευρύ εκφραστικό τόξο με σημείο αιχ-
μής τον τρόπο σκέψης και εργασίας γυναικών δημι-
ουργών.
Σε σύλληψη και χορογραφία της Αναστασίας Βαλσα-
μάκη και εμπνευσμένο από τη δυναμική λειτουργία 
του μονολόγου στο θέατρο αλλά και στην πραγμα-
τικότητα, το νέο έργο Body Monologue τοποθετεί το 
σώμα σε θέση προτεραιότητας, διάρκειας και ισχύος. 
Προσπαθώντας να φανταστεί εναλλακτικούς χώρους 
και τρόπους ενεργοποίησης του ανθρώπινου σώμα-
τος, διερευνά τα φυσικά όριά του και προτείνει μια 
φαντασιακή ανάγνωση που ενδεχομένως τα ξεπερνά.
Θέλοντας να δημιουργήσει ένα συλλογικό βίωμα που 
υμνεί τη διαφορετικότητα και επαναπροσδιορίζει την 
έννοια της δύναμης και της ομορφιάς, η χορογράφος 
Ερμίρα Γκόρο δημιουργεί ‘συναντήσεις’ πολύ διαφο-

ρετικών μεταξύ τους ατόμων –διαφορετικού φύλου, 
εθνικότητας, σωματότυπου, ηλικίας, ικανότητας– σε 
μια απόπειρα να ακυρώσει τη στερεοτυπική ταύτιση 
του χορευτή με ένα σώμα νεανικό, μυώδες, γυμνα-
σμένο, «τέλειο». Το έργο Συναντήσεις (Αθήνα) παρου-
σιάζεται σε πρεμιέρα.
Το σόλο του Ισπανού χορογράφου Jesus Rubio Gamo, 
Now, before we get too old, είναι μια υπαρξιακή ωδή 

στον χρόνο και στην παράλογη επιθυμία του ανθρώ-
που να χαλιναγωγήσει το ραγδαίο πέρασμά του σχε-
διάζοντας τη ζωή ως έναν τρόπο μέτρησής του. Ο 
χορός είναι ο προστατευμένος/αναστοχαστικός τόπος 
όπου τα συναισθήματα μπορούν να κυριαρχήσουν 
χωρίς φθορά, η απόλαυση να αποκτήσει νωχελικά 
χαρακτηριστικά, το σώμα να δοξάζεται ες αεί και ο 
φόβος του θανάτου να ησυχάσει.

Σκέψη, αλλά και 
συναίσθημα

Μην προσπεράσετε τα 
αγγεία. Την καθισμένη 
στην κλίνη της Τιμο-

κρίτη, που προσπαθεί να καρφι-
τσώσει μια πόρπη στο φόρεμά 
της. Τον Ερωτα που ποτίζει 
παπαρούνες έχοντας αριστερά 
του τον Διόνυσο και δεξιά τις 
Μαινάδες. Τις γυναίκες στο λου-
τρό. Η έκφραση του ωραίου σε 
γυναικεία και ανδρικά σώματα 
αλλάζει σχήματα, αναλο-
γίες, χρώματα, υποτάσσεται 
σ’ αυτό που κάθε εποχή θεω-
ρεί όμορφο. Το βλέπουμε στην 
έκθεση «Οι αμέτρητες όψεις του 
Ωραίου στην αρχαία τέχνη», στα 
340 έργα που εκτίθενται στην 
αίθουσα περιοδικών εκθέσεων 
του Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου, η οποία μεταμορ-
φώθηκε καθώς απαλλάχθηκε 
από το παλιό μωσαϊκό.
Ο επισκέπτης που περιηγεί-
ται στις πλούσιες συλλογές του 
Εθνικού Αρχαιολογικού, παρα-
κολουθεί το πανόραμα του 
αρχαίου ελληνικού πολιτισμού 
από τις αρχές της προϊστορίας 
έως την ύστερη αρχαιότητα. 
«Το ωραίο», μας λέει η διευθύ-
ντρια του Μουσείου δρ Μαρία 
Λαγογιάννη - Γεωργακαράκου, 
προτού μας οδηγήσει στην και-
νούργια περιοδική έκθεση που 
επιμελήθηκε, «ενυπάρχει στην 
τέχνη όλων των εποχών. Οι αμέ-
τρητες όψεις του αποκαλύπτουν 
στοιχεία μιας μεταβαλλόμενης 
πραγματικότητας. Ομως, παρότι 
οι αισθητικές προτιμήσεις, το 
στυλ, ο ρυθμός αλλάζουν, παρα-
μένει πάντοτε στην τέχνη σταθε-
ρός ένας γνώμονας που εκφρά-
ζεται ως απόλυτη, οικουμενική 
αλήθεια».
«Κοιτάξτε την τρίχρωμη διακό-
σμηση, τα γραμμικά μοτίβα σ’ 
αυτό το πήλινο αγγείο από το 
Διμήνι Θεσσαλίας (5.300-4.800 
π.Χ.)» προτείνει με ενθουσι-
ασμό η κ. Λαγογιάννη. Επειτα 
δείχνει το σκεύος από ορεία 
κρύσταλλο που έφτιαξε ένας 
Μυκηναίος τεχνίτης, την πήλινη 
πυξίδα με τα τέσσερα άλογα στο 
πώμα (750-735 π.Χ.), τα χρυσά 
κύπελλα, το λυχνάρι από στεα-
τίτη, τα υπέροχα κοσμήματα που 
θα ποθήσει κάθε γυναίκα σαν 
επισκεφθεί την έκθεση.

Art Athina 2018: Έρχεται ανανεωμένη και για 
πρώτη φορά στο Ωδείο Αθηνών

Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού 
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αθλητικά

Ο 
κ. Dirk Schlemmer είναι ειδικός στη συ-
νολική προετοιμασία, υλοποίηση και λει-
τουργία του συστήματος και διετέλεσε ε-
πί σειρά ετών υπεύθυνος του VAR στην 

Bundesliga. Το σεμινάριο παρακολούθησαν ο VAR 
project manager της ΕΠΟ κ. Αλέξανδρος Χολέβας, o 
υπεύθυνος της ΚΕΔ για το VAR κ. Μιχάλης Κουκουλά-
κης, στελέχη της Ε.Π.Ο. και εκπρόσωποι του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέ-
ρωσης και του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολο-
γίας, που έχουν αναλάβει την τεχνολογική υποστήριξη 
της εφαρμογής.
 Στις παρουσιάσεις του κ. Schlemmer αναλύθηκαν 
θέματα αθλητικών υποδομών, τεχνολογίας, 
τηλεοπτικής κάλυψης αγώνων, εκπαίδευ-
σης διαιτητών, κανονισμών, προγράμ-
ματος υλοποίησης, πολιτικής διαχείρι-
σης κρίσεων και επικοινωνίας. «Μετά 
από 2 χρόνια ενδελεχούς έρευνας των 
αποτελεσμάτων του αποδείχθηκε ότι 
με τη χρήση του VAR υπάρχει 98,8% 
ακρίβεια και ορθότητα στις αποφάσεις. 
Εξασφαλίζεται η σταθερότητα και ισότητα 
στην κρίση των διαιτητών», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ο κ. Schlemmer.
 Από την πλευρά της ΕΠΟ και των λοιπών εμπλεκομέ-
νων φορέων γνωστοποιήθηκαν στην IFAB και τη FIFA 
τα εξής:
 * τον Ιούνιο του 2018 θα ψηφιστεί από τη Ε.Ε. της ΕΠΟ 
η τροποποίηση των κανονισμών διαιτησίας ενόψει 
χρήσης VAR. 
* τον Σεπτέμβριο του 2018 θα υπογραφεί η σύμβαση 
συνεργασίας με τον τεχνικό σύμβουλο.
 * τον Σεπτέμβριο του 2018 θα είναι επιχειρησιακά 
έτοιμο στα γήπεδα της Super League το αποκλειστικό 
για το VAR δίκτυο fibernet.
 Επόμενα βήματα στην προετοιμασία της εφαρμογής 
VAR είναι το πρόγραμμα εκπαίδευσης των διαιτητών 
και η συνεργασία με τους τηλεοπτικούς σταθμούς, που 
παράγουν το τηλεοπτικό σήμα των αγώνων της Super 
League.

Ο Βασιλειάδης έθεσε το θέμα της αναδιάρ-
θρωσης στον Βασάλο
Ο Μπιορν Βασάλο ήρθε... ινκόγνιτο στην Αθήνα και 

είχε επαφή με τον Υφυπουργό Βασιλειάδη, επικοινω-
νία με την ηγεσία της ΕΠΟ αλλά και κουβέντα με την 
ΚΕΔ. Ο Βασιλειάδης του έθεσε το ζήτημα της αναδι-
άρθρωσης.
Ο Μαλτέζος παράγοντας που λειτουργεί ως εκπρό-
σωπος των δύο διεθνών Συνομοσπονδιών έδωσε το 
παρών στην Αθήνα και είχε συνάντηση με τον κ. Βασι-
λειάδη όπου του μετέφερε όλα όσα ζητούν οι FIFA 
/ UEFA να γίνουν. Από ζητήματα δικαιοσύνης μέχρι 
θέματα βίας και τις απαιτούμενες αλλαγές. Σύμφωνα με 
τις πληροφορίες που βγαίνουν από το ρεπορτάζ ο Υφυ-
πουργός Αθλητισμού του μετέφερε το πλάνο της ανα-
διάρθρωσης και το... σχέδιο της μετάβασης με τις 20 

ομάδες, δίχως να έχει διαρρεύσει το πως το είδε 
ο Βασάλο ως project. Ο κ. Βασάλο είχε επι-

κοινωνία και με την ηγεσία της ΕΠΟ και τον 
Βαγγέλη Γραμμένο αλλά και με την ΚΕΔ.

Και επίσημα στον Άρη ο Πάκο 
Ερέρα
Με την υπογραφή συμβολαίου συνερ-

γασίας για 1+1 χρόνια ολοκληρώθηκε η 
συνάντηση του Θόδωρου Καρυπίδη με τον 

Πάκο Ερέρα. Ο Ισπανός ανέλαβε και επίσημα την 
τεχνική ηγεσία.
Η συμφωνία με τον 64χρονο προπονητή ανακοινώ-
θηκε και επίσημα από την ΠΑΕ Άρης καθώς εξέδωσε 
σχετική ανακοίνωση η οποία αναφέρει: «Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ 
ανακοινώνει την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της 
ομάδας μας από τον Πάκο Ερέρα (Francisco Herrera 
Lorenzo, όπως είναι το πλήρες όνομά του).
Η οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον 64χρονο 
πολύπειρο Ισπανό προπονητή έγινε μετά τη συνά-
ντηση που είχε με τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, 
Θόδωρο Καρυπίδη, στην Αθήνα. Ο Πάκο Ερέρα, που 
υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 1+1 χρόνια, 
γεννήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 1953 στη Βαρκελώνη.
Στο βιογραφικό του νέου προπονητή της ομάδας μας 
καταγράφεται η πετυχημένη παρουσία του στους 
πάγκους ομάδων, που έχουν γράψει τη δική τους ιστο-
ρία στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Όπως, η Θέλτα, η Λας 
Πάλμας, η Σαραγόσα, η Βαγιαδολίδ, η Νουμάνθια και 
η Σπόρτινγκ Χιχόν, ενώ για μια διετία (2004-2006) 
ήταν άμεσος συνεργάτης του Ράφα Μπενίτεθ στη 
Λίβερπουλ.
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Παρουσία του επικεφαλής των υπηρεσιών της IFAB (Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαίρου) 
Dirk Schlemmer, ολοκληρώθηκε στην ΕΠΟ το 2ο επιμορφωτικό σεμινάριο για εφαρμογή, 
λειτουργία και τις επιχειρησιακές δυνατότητες του συστήματος VAR

Τον Σεπτέμβριο του 2018 
έτοιμο το VAR

Ο Παναθηναϊκός μαζί με τον Πανιώνιο, τον Λεβαδειακό και τον 
ΠΑΣ Γιάννινα είναι οι μόνες ομάδες της Σούπερ Λιγκ που δεν 
έχουν ακόμη προπονητή! Η επιστροφή του μεγαλομετόχου από 

το εξωτερικό θα τελειώσει το θέμα Δώνη. Στην Αθήνα ο Πιενγκπον-
σάντ.
Το ημερολόγιο θα δείξει 1η Ιουνίου και εκτός από τα πολλά διοικη-
τικά και οργανωτικά του προβλήματα, ο Παναθηναϊκός καθυστερεί 
υπερβολικά να κλείσει το θέμα του προπονητή. Μάλιστα, οι «πράσι-
νοι» ανήκουν στις ομάδες που δεν έχουν ακόμη βρει τον άνθρωπο 
που θα ηγηθεί από τον πάγκο. Όπως συμβαίνει στον Πανιώνιο(αν 
και είναι τυπικό το θέμα του Ανιγκό), στον Λεβαδειακό και στον ΠΑΣ 
Γιάννινα!
Η σημερινή συνάντηση του Νταμπίζα με τον Δώνη έφερε τις δύο 
πλευρές πιο κοντά από ποτέ στην τελική συμφωνία αλλά το θέμα 
«κολλάει» και δεν ολοκληρώνεται εδώ και τώρα όπως θα έπρεπε, 
εξαιτίας της έγκρισης που περιμένουν άπαντες στην ΠΑΕ από τον 
Γιάννη Αλαφούζο.
Κάτι που θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει και να έχει ο Παναθηναϊκός 
προπονητή και να ξεκινήσει το «χτίσιμο» σε μία χρονιά που θα είναι 
η πιο δύσκολη στην ιστορία του συλλόγου. Με -6 στην αρχή, με απα-
γόρευση μεταγραφών και ένα ρόστερ με τεράστια κενά και ελάχιστη 
ποιότητα!
Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ βρίσκεται στο εξωτερικό και η άφιξή του 
αναμένεται να τελειώσει θετικά ή αρνητικά το ζήτημα Δώνη, μετά την 
επαφή που θα έχει με τον τεχνικό διευθυντή του κλαμπ, Νίκο Ντα-
μπίζα που κάνει ότι περνάει από το χέρι του για να κλείσουν όσο το 
δυνατόν πιο γρήγορα τα μεγάλα θέματα!
Πάντως, αύριο Παρασκευή αναμένεται στην Αθήνα ο Παϊρόι Πιεν-
γκπονσάντ. Ο Ταϊλανδός εκπρόσωπος της «Panasia» θα έχει συνά-
ντηση με τον Αλαφούζο για τον έλεγχο που γίνεται στην ΠΑΕ ενώ θα 
συνοδεύεται από τον γιο του, Πιτ.

«Πόρτα» από ΠΑΟΚ για Κάτσε-Μυστακίδη
Από κει και πέρα, ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στον ΠΑΟΚ για 
παραχώρηση των Κάτσε και Μυστακίδη ενόψει της νέας σεζόν. Η 
απάντηση ήταν αρνητική, καθώς στο «τριφύλλι» ήθελαν και τους δύο 
παίκτες πληρωμένους από τον «δικέφαλο».
Αν δεν αλλάξει η προσφορά από το «πράσινο στρατόπεδο», τότε 
πολύ δύσκολα θα παραμείνουν στο Κορωπί οι δύο ποδοσφαιριστές.

Απορρίφθηκε η έφεση του Παναθηναϊκού
Η ΕΠΟ απέρριψε την έφεση του «τριφυλλιού» για την απόρριψη του 
«πράσινου» φάκελου σχετικά με την άδεια της ΟΥΕΦΑ.  
Αναλυτικά η ανακοίνωση της απόφασης που ήταν και αναμενό-
μενη από την στιγμή που ο φάκελος του Παναθηναϊκού ήταν σχεδόν 
άδειος:
«Το Δευτεροβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης (Δ.Ο.Α.), απέρριψε την 
υπ΄αριθμ. 16001/25-05-2018 έφεση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ΑΟ, που 
αφορούσε αίτημα για χορήγηση άδειας συμμετοχής της εν λόγω ΠΑΕ 
στις διοργανώσεις της UEFA (άδεια UEFA)».

Χωρίς προπονητή, 
περιμένοντας τον Αλαφούζο

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν για 
την Football League ο Κισσαμικός 
νίκησε με 3-0 μέσα στην Καλλιθέα και 
τελείωσε το πρωτάθλημα ως τέταρτος.

Σ
ημαντικό κίνητρο δεν υπήρχε. Μό-
νο ο Κισσαμικός έψαχνε τη νίκη για 
να τελειώσει το πρωτάθλημα της 
Football League ως τέταρτος. Και την 

πήρε. Μέσα στην έδρα της υποβιβασμένης 
Καλλιθέας ο Κισσαμικός επικράτησε εύκο-
λα με 3-0 και τερμάτισε πίσω από ΟΦΗ, Αρη 
και Παναχαϊκή στο πρωτάθλημα της Football 
League.
Οι φιλοξενούμενοι ουσιαστικά καθάρισαν τη 
νίκη από το πρώτο ημίχρονο με τα γκολ των 
Παντελάκη (24’) και Χαλκιαδάκη (45’) και το 
τελικό 3-0 διαμόρφωσε στο 84’ ο Λεμονής.
Oι συνθέσεις:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ (Νίκος Παντέλης): Κουτογλίδης 
Ντιακιτέ (54’ Ζυγκερίδης), Συριόπουλος, 
Παπαγγελής, Παυλής, Χοτζάλι, Μίγγος, Του-
ρούκης (75’ Βασιλείου), Κόττας (46’ Μήλιος), 
Ζεζάι, Γλυνός
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ (Γιώργος Πετράκης): Παπαδό-
πουλος, Αρναούτογλου, Παντελάκης, Τόλι, 
Ζιούλης, Σάλιακας (82’ Αποστολίδης), Σελινι-
ωτάκης (70’ Καραγεώργης), Γκίνη, Λεμονής, 
Χαλκιαδάκης, Βρεττός (59’ Νικόλτσης)

Εύκολα η Παναχαϊκή
Βαθμολογικό κίνητρο είχε μόνο ο Αιγινια-
κός. Ουσιαστικά έψαχνε μόνο έναν βαθμό 
για να μείνει στην κατηγορία σε περίπτωση 
βεβαίως που νικούσε και η Αναγέννηση και 
η Σπάρτη. Κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ και η 
ήττα από την Παναχαϊκή δεν του στοίχισε. 
Μια Παναχαϊκή που έκλεισε την σεζόν με 
μία ακόμη νίκη καθαρίζοντας το ματς από το 
πρώτο ημίχρονο. Στο 39’ ο Αντωνακόπου-
λος άνοιξε το σκορ και στο 45’ ο Κυνηγόπου-
λος διαμόρφωσε το 2-0 για την ομάδα της 
Πάτρας.
  ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): 
Χαλκιάς (87’ Μπαμπούνης), Πολίμος, Αργυ-
ρόπουλος, Πλέγας, Κωνσταντακόπουλος 
(66’ Πολυχρόνης), Λουμπαρδέας, Μουστα-
κόπουλος (31’ Φωτάκης), Ντάσιος, Κυνηγό-
πουλος, Αντωνακόπουλος, Μασούρας 
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ (Κώστας Νικολαΐδης): Τόλιος, 
Γιατζιτζόγλου, Λιόλιος, Βλάχος, Πετρούσης 
(46’ Σοφιάνης), Τοπαλίδης, Πέριτς, Κούστα 
(69’ Χότζιτς), Πολύζος, Ζούρκος (69’ Στόικος, 
Τσολακίδης

Νίκησε στις Σέρρες η Δόξα 

 Στις Σέρρες τα «καταδικασμένα» «λιοντάρια» 
που είχαν μόλις τρεις παίκτες στον πάγκο (ο 
ένας ήταν ο τραυματίας Παπουτσογιαννό-
πουλος και ο άλλος ο πορτιέρο Πορής), έχα-
σαν από τη Δόξα με 4-3. Η οποία «σκαρφά-
λωσε» στην 4η θέση και περιμένει αύριο το 
αποτέλεσμα του Κισσαμικού στην Καλλιθέα, 
ώστε να δει αν θα παραμείνει σε αυτή, κάτι 
που έχει τη σημασία του σε περίπτωση που 
περάσει το 20 ομάδες στην μεγάλη κατηγο-
ρία.
 Το ματς ήταν καλό, στα πρώτα λεπτά οι Στέ-
βιτς, Λίτσκας, Αρναρέλλης απώλεσαν καλές 
ευκαιρίες και οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ 
στο 29’ με τον Δούμτσιο. Οι «μαυραετοί» 
«γύρισαν» το παιχνίδι με την εύστοχη εκτέ-
λεση πέναλτι του Αρναρέλλη (31’) και το 
αυτογκόλ του Μακούση (39’), αλλά τίποτα 
δεν είχε τελειώσει. Ο Πόζογλου στο 40’ από 
την άσπρη βούλα έφερε το παιχνίδι στα ίσα 
και παρότι στο 53’ ο Κουσκουνάς βρήκε 
δίχτυα, ο Ενομό στο 80’ «έγραψε» το 3-3. 
Τότε όλη η Δόξα βγήκε μπροστά, στο 85’ είχε 
δοκάρι με τον Ματσούκα και τελικά πήρε τη 
νίκη (4-3) με το γκολ του   Αρναρέλλη στις 
καθυστερήσεις. 
 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Πέτρος Στοΐλας): Άντμαν, 
Στέβιτς (67’ Ποζατζίδης), Μακούσης, Σιάκκας, 
Τσελεπίδης, Ναζίμ, Γιαξής, Πόζογλου, Ενομό, 
Πέτρου, Δούμτσιος. 
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ (Κώστας Βασιλακάκης): Βού-
ρας, Σπυρόπουλος, Πεταυράκης, Γκότοβος, 
Ριζογιάννης, Στεφάνοβιτς (70’ Σιώπης) , Γουν-
δουλάκης, Βιτλής, Αρναρέλλης, Λίτσκας (46’ 
Ματσούκας), Κουσκουνάς. 

 Νίκη γοήτρου για Απόλλων Λάρι-
σας (3-1) 
Με νίκη γοήτρου έκλεισε ο Απόλλων Λάρι-
σας τη σεζόν. Οι Θεσσαλοί κέρδισαν την ΑΕ 
Καραϊσκάκης με 3-1 στο φινάλε της σεζόν, 
χάρις στα τέρματα των Κάνουλα (34’), Μαυ-
ρία (78’) και Παπαζαχαρία (90’). Οι φιλο-
ξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 13’ με τον 
Ψιάνο, ενώ οι γηπεδούχοι που ήταν καλύτε-
ροι απώλεσαν αρκετές ευκαιρίες. Με κορυ-
φαία εκείνη του Κάνουλα στο 13’. 
 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (Νίκος Θεοδοσιά-
δης): Παϊτέρης, Σκούπρα, Κουρτεσιώτης, 
Παπαζαχαρίας, Ανδρέου Ευαγ., Αγρόδημος, 
Μαυριάς (83’ Τσιάτας), Ιβανίδης, Κανούλας 
(90’+1’ Τσιρικάς), Σουλίδης (73’ Λίταινας), 
Τσιλούλης. 
AE ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ (Σάκης Παπαβασιλείου): 
Σιαράβας, Καψάλης, Τσοντάκης, Χρούσιελ, 
Νικολόπουλος, Ψιάνος, Χούσος, Δημητριά-
δης (67’ Κυριάκης), Μακρίδης, Γούλας (20’ 

Ραγκέλοφ), Ευαγγέλου. 

ΟΦΗ - Σπάρτη 5-0
Ο ΟΦΗ γιόρτασε την επιστροφή του στην 
Super League διαλύοντας την Σπάρτη η οποία 
όμως έμεινε στην κατηγορία μιας και έχασε 
η Αναγέννηση στις καθυστερήσεις από τον 
Αρη!
Ηταν το τελευταίο του παιχνίδι στην κατη-
γορία. Βαθμολογικό κίνητρο είχε μόνο η 
Σπάρτη. Ο ΟΦΗ απλά έπρεπε να παίξει 90 
λεπτά ακόμα στην Football League πριν την 
φιέστα για την άνοδο στη Super League...
Και το έκανε διαλύοντας την Σπάρτη με 5-0! 
Με τον Μανο να πετυχαίνει χατ-τρικ και να 
φτάνει τα 27 γκολ στο πρωτάθλημα (!) ο ΟΦΗ 
δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα να νική-
σει την Σπάρτη και να δώσει διαστάσεις θρι-
άμβου στο ματς και φυσικά στην φιέστα.
Ο επιθετικός του ΟΦΗ σκόραρε στο 11’ στο 
25’ και στο 68’ για το χατ-τρικ του με τον Κου-
τσιανικούλη να σκοράρει ενδιάμεσα το 3-0 
(στο 64’) και τον Παπαστεριανό να διαμορ-
φώνει το τελικό 5-0 στο 70’.
Το εντυπωσιακό του αγώνα ωστόσο έγινε 
στις καθυστερήσεις του αγώνα! Κι αφο-
ρούσε την Σπάρτη και όχι τον ΟΦΗ που θα 
γιόρταζε την άνοδό του. Η Σπάρτη έπεφτε 
κατηγορία με τ’ αποτελέσματα των άλλων 
αγώνων και κυρίως με την ισοπαλία στο Καρ-
δίτσα-Αρης. Ομως η ομάδα της Θεσσαλονί-
κης σκόραρε στο 93’ με πέναλτι με αποτέλε-
σμα η Σπάρτη να μείνει στην κατηγορία στις 
καθυστερήσεις.
Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Νίκος Παπαδόπουλος): Στρέζος, Μπο-
λάκης, Κοιλιάρας, Ποτουρίδης, Κομεσίδης, 
Παπαστεριανός, Νάστος, Λεάλ, Κουτσιανι-
κούλης, Μάνος, Βουό
ΣΠΑΡΤΗ (Κώστας Οικονόμου): Μπακοδήμος, 
Γραικός, Σάββα, Δοδοντσάκης, Βοσνακίδης, 
Τσιόφου, Οικονομόπουλος, Κωστάκης, Κολ-
τσίδας, Μουζακίτης, Καζβιρόπουλος

Έκλεισε με νίκη ο Εργοτέλης
Έχοντας εξασφαλίσει και μαθηματικά την 
σωτηρία του από την προηγούμενη αγωνι-
στική, ο Εργοτέλης έπαιξε χωρίς άγχος στα 
Τρίκαλα κόντρα στην τοπική ομάδα, κλείνο-
ντας με τον καλύτερο τρόπο την φετινή χρο-
νιά. Οι Ηρακλειώτες επικράτησαν με 3-0 και 
έφτασαν τους 46 βαθμούς, σε μία χρονιά που 
για πολλές αγωνιστικές ήταν από τα φαβορί 
για υποβιβασμό, ωστόσο στον δεύτερο γύρο 
έκαναν πορεία πρωταθλητισμού καταφέρνο-
ντας να μείνουν.
Τα Τρίκαλα από την άλλη έμειναν στους 58 
βαθμούς, με την ομάδα του Γράφα να μένει 
με το παράπονο πως θα μπορούσε να διεκ-
δικήσει κάτι παραπάνω, χωρίς όμως να το 
καταφέρει. Στα του αγώνα τα πάντα για το 
συγκρότημα του Τάκη Γκώνια κρίθηκαν σε 
3 λεπτά. Αρχκά ο Έφορντ στο 55’ με σουτ 
άνοιξε το σκορ και τρία λεπτά αργότερα ο 
Ιατρούδης επίσης με σουτ διαμόρφωσε το 
0-2. Το τελικό 0-3 ανήκει στον Σταματάκο. 
Οι γηπεδούχοι ωστόσο θα μπορούσαν να 
είχαν ανοίξει το σκορ, αλλά η προσπάθεια 
του Ζγκούρη στο 28’ σταμάτησε στο δοκάρι 
του Κατσιμήτρου.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
«Διπλό» στην Καλλιθέα και τέταρτος ο Κισσαμικός
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Η 
στιγμή για το πρώτο μεγάλο ρα-
ντεβού της χρονιάς έφτασε για τις 
πρωταθλήτριες του ανσάμπλ και 
του ατομικού, οι οποίες θα συμμε-

τάσχουν στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ρυθ-
μικής γυμναστικής στη Γουαδαλαχάρα της Ι-
σπανίας (1-3 Ιουνίου), με στόχο να κάνουν με 
τις εμφανίσεις τους ένα βήμα που θα τις φέ-
ρει πιο κοντά στην εκπλήρωση των μελλοντι-
κών, Ολυμπιακών φιλοδοξιών τους.
Τα ελληνικά χρώματα θα εκπροσωπήσουν 
στη διοργάνωση τα κορίτσια του ανσάμπλ 
(Μαριάννα Μανδέλλου, Μυρτώ Αθανασου-
λάκη, Ζωή Ντίτσιου, Ιωάννα Τζιατζιά, Διώνη 
Διώχνου, Αύρα Ντούρο), η πρωταθλήτρια 
του ατομικού γυναικών Ελένη Κελαϊδίτη στη 
φετινή πρεμιέρα της εκτός των συνόρων, 
καθώς και τρεις πολλά υποσχόμενες αθλή-
τριες στο ατομικό νεανίδων (Ανδρονίκη Αγά-
θου, Ιωάννα Μαγοπούλου, Μιράντα Ψύκου).

 Τις Ελληνίδες πρωταθλήτριες θα συνο-
δεύσουν στην Ισπανία οι Ιρίνα Ιλίεβα, Εύα 
Χριστοδούλου, Γιώργος Παπαθανασίου, 
Μαρίνα Φατέεβα, Έφη Μπλέκα, Μορφούλα 
Ντώνα, Ντίνα Δεκανέα, καθώς και οι διεθνείς 
κριτές Μαρία Πάχτα, Έφη Πανταζίδου. Στο 
πλευρό της ελληνικής αποστολής θα βρεθεί 
επίσης ο πρόεδρος της Ε.Γ.Ο. και αντιπρόε-
δρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Γυμνα-
στικής (UEG), Θανάσης Βασιλειάδης.
 Την αρχή θα κάνει το ανσάμπλ, που θα 
παρουσιάσει την Παρασκευή (01/06) το 
πρόγραμμά του στα 5 στεφάνια και το Σάβ-
βατο (02/06) στις 3 μπάλες / 2 σχοινάκια, 
για να προκύψει βάσει του αθροίσματος η 
τελική κατάταξη του σύνθετου αγώνα. Επι-
πλέον, οι οκτώ κορυφαίες ομάδες σε κάθε 
όργανο θα προκριθούν στους δύο επι-
μέρους τελικούς οργάνων της Κυριακής 
(03/06).

Στην Ισπανία η Εθνική ομάδα 
ρυθμικής

Ο 
Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 3-
1 σετ τον Κάρλος Ταμπερνέρ 
και πήρε την πρώτη του πρό-
κριση στο κυρίως ταμπλό του 

Roland Garros. Πρώτος Ελληνας που το 
κάνει από το 2007 ο 19χρονος.
Τότε, ο Κωνσταντίνος Οικονομίδης επι-
κράτησε του Κρις Γκουτσιόνε στον 
πρώτο γύρο του γαλλικού major και 
πλέον ο Τσιτσιπάς γράφει τη δική του 
ιστορία. Με 7-5, 6-7(5), 6-4, 6-3 νίκησε 
ύστερα από 3 ώρες και 35 λεπτά και 
πλέον περιμένει τον Ντόμινικ Τιμ για τους 
«64» της διοργάνωσης. Ο Ελληνας πρω-
ταθλητής προηγήθηκε με 5-2 στο πρώτο 
σετ και παρότι ο Ταμπερνέρ επέστρεψε 
για το 5-5, τελικά το πήρε με 7-5. Παρότι 
έχασε το δεύτερο στο tie-break, ο Στέ-
φανος κατέκτησε τα δύο επόμενα για 
κλείσει ραντεβού με τον Τιμ, τον οποίο 
νίκησε πρόσφατα, σε ένα πολύ δυνατό 

παιχνίδι, ειδικά για δεύτερο γύρο.

Πρώτη νίκη για Σάκκαρη στο Ρο-
λάν Γκαρός
Η Μαρία Σάκκαρη πέτυχε την παρθενική 
της νίκη στα γήπεδα του Ρολάν Γκαρός, 
κόντρα στην Μάντι Μινέλα και προκρί-
θηκε στον 2ο γύρο του παρισινού Οπεν!
Η Μαρία Σάκκαρη με 2-0 την Μάντι 
Μινέλα από το Λουξεμβούργο, Νο307 
στον κόσμο και προκρίθηκε στις 64 καλύ-
τερες τενίστριες του φετινού Ρολάν Γκα-
ρός.
Ο αγώνας κράτησε μία ώρα και 56 λεπτά 
αγώνα και η Σάκκαρη επιβλήθηκε της 
Μινέλα με 7-6(5), 6-2 φτάνοντας στην 
πρώτη νίκη της καριέρας της στο γαλ-
λικό Όπεν. Η Ελληνίδα μετρούσε δυο σερί 
ήττες το 2016 και το 2017, μια στα προ-
κριματικά και μια στο κυρίως ταμπλό της 
διοργάνωσης.

Πέρασε ο Τσιτσιπάς
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Ο Υφυπουργός Αθλητισμού 
είναι θετικός για την απαλλαγή 
του Ημίθεου από τα χρέη 
που δημιούργησε ο Σπύρος 
Παπαθανασάκης.

Ε
υχάριστα είναι τα νέα που έρχονται 
από την Αθήνα για τον ποδοσφαιρι-
κό Ηρακλή.
Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώρ-

γος Βασιλειάδης, εμφανίζεται θετικός για 
την απαλλαγή των «κυανόλευκων» από τα 
χρέη που δημιούργησε ο Σπύρος Παπαθα-
νασάκης.
Οι άνθρωποι των «κυανόλευκων» δεν 
ζητούν προνομιακή μεταχείριση αλλά να 
ισχύσει ό,τι ακριβώς και για την Παναχα-
ϊκή.
Σε αυτήν την περίπτωση, τα χρέη της 
παλιάς ΠΑΕ Ηρακλής θα βαρύνουν απο-
κλειστικά τον «Καναδό», όπως ακριβώς και 
τον πρώην μεγαλομέτοχο των Πατρινών, 
Πότη Τσιριμπή.

Ολοκληρωμένος ο χάρτης του 
1ου ομίλου
Αν δεν αλλάξει η δομή των κατηγοριών, ο 
1ος όμιλος της Γ` Εθνικής συμπληρώθηκε 
το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.
Ο ολοκληρωμένος χάρτης του 1ου ομίλου 
της Γ` Εθνικής για τη σεζόν 2018-2019 είναι 
ο εξής:
Καβάλα:  ΑΟΚ, Αετός Ορφανού, Νέστος 
Χρυσούπολης,  Κεραυνός Πέρνης.
Σέρρες: Απόλλων Παραλιμνίου, Πανσερ-
ραϊκός, Ελπίδα Σκουτάρεως, Εθνικός Σιδη-
ροκάστρου.
Δράμα: ΑΕ Καλαμπακίου
Θράκη: ΠΑΟ Κοσμίου
Έβρος: Εθνικός Αλεξανδρούπολης
Ξάνθη: Αρης Αβάτου, Ορφέας Ξάνθης, 
Ασπίδα Ξάνθης.
14 ομάδες, όπου Καβάλα και Σέρρες θα 
έχουν από 4 ομάδες, συνολικά οι δυο 
αυτοί νομοί 8 σωματεία.  Ο νομός Ξάν-
θης θα έχει 3 ομάδες και από 1 ομάδα η 
Δράμα, η Θράκη και ο Έβρος.
Ο Πανσερραϊκός υποβιβάστηκε από τη 
Β` Εθνική ενώ δεν τα κατάφερε να ανέβει 
στη Β` Εθνική μέσω των μπαράζ ο Απόλ-
λων Παραλιμνίου. Οι νεοφώτιστες ομά-
δες είναι: Κεραυνός Πέρνης(για πρώτη 
φορά στην ιστορία του), Εθνικός Σιδηρο-
κάστρου, Εθνικός Αλεξανδρούπολης, ΠΑΟ 

Κοσμίου, Ασπίδα Ξάνθης, ΑΕ Καλαμπα-
κίου.
Βέβαια όλα αυτά χωρίς να έχουμε στο 
μυαλό μας, αν θα γίνουν αλλαγές.  Αυτό θα 
αποφασιστεί ίσως στη γενική συνέλευση 
της ΕΠΟ όπου μερικές Ενώσεις θα ζητή-
σουν  και πάλι να επανέλθει το Περιφερει-
ακό Πρωτάθλημα και η Γ` Εθνική να έχει 
άλλη μορφή.

Ο πιθανός όμιλος των Αχαιών 
στη Γ΄ Εθνική
Στη Γ’ Εθνική θα αγωνίζεται από τη νέα 
περίοδο ο Πανμοβριακός, καθώς έκανε 
αυτό που έπρεπε, επικράτησε 4-1 του 
Αετού Πατρών και κατέκτησε τον τίτλο 
στην Α’ Κατηγορία. Αυτή θα είναι η πρώτη 
του συμμετοχή σε εθνικό πρωτάθλημα και 
θα εκπροσωπήσει τον Νομό Αχαΐας μαζί 
με τον Διαγόρα Βραχνεΐκων Westenergy 
και τον Παναιγιάλειο εκτός απροόπτου.
Σιγά- σιγά «μαζεύεται» ο χάρτης του 5ου 
ομίλου της Γ΄ Εθνικής για τη σεζόν 2018-
2019. Ερωτηματικό παραμένει ο Αστέρας 
Αμαλιάδας που αγωνιστικά έχει κερδίσει 
την άνοδό του στην Football League, αλλά 
περιμένει την Τρίτη την απόφαση για τα 
όσα συνέβησαν στο ματς με τον Ηρόδοτο.
Όλα αυτά βάση αυτών που ισχύουν μέχρι 
τώρα και χωρίς να γνωρίζουμε αν θα υπάρ-
χουν αλλαγές στη δομή των κατηγοριών.
Οι ομάδες που έχουν τσεκάρει την παρου-
σία τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο 
στη Γ` Εθνική (5ος όμιλος) είναι οι ακόλου-
θες.
Δείτε τον πιθανό όμιλο των ομάδων της 
Αχαΐας:
Παναιγιάλειος (Αχαΐα)
Διαγόρας Westenergy (Αχαΐα)
Πανμοβριακός (Αχαΐα)
Αστέρας Βλαχιώτη (Λακωνία)
Πανηλειακός (Ηλεία)
Καλαμάτα (Μεσσηνία)
Παναρκαδικός (Αρκαδία)
ΠΑΟ Βάρδας (Ηλεία)
Πήραν άνοδο οι:
Πανθυρεατικός (Αρκαδία)
ΑΕ Πελλάνας (Λακωνία)
Νίκη Τραγανού (Ηλεία)
Πάμισος Μεσσήνης (Μεσσηνία)
ΑΟ Κατασταρίου (Ζάκυνθος)
ΑΟ Εικοσιμίας  (Κεφαλλονιά-Ιθάκη)

Απονομή κυπέλλου στον Πρωτα-
θλητή Τηλυκράτη

Πρωταθλητής στον 3ο όμιλο της Γ΄ Εθνι-
κής στέφθηκε ο Τηλυκράτης και στο τέλος 
του σημερινού αγώνα με τον Βόλος ΝΠΣ 
για την 6η αγωνιστική των μπαράζ ανόδου 
στην Football League έγινε η απονομή του 
κυπέλλου και των μεταλλίων στην ομάδα 
της Λευκάδας.
Οι πρωταθλητές του Τηλυκράτη Λευκάδας 
παρέλαβαν το κύπελλο από τον πρόεδρο 
της ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας κ. Θωμά Κάρ-
τσακλα.
Τις απονομές των μεταλλίων έκαναν ο Υφυ-
πουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. 
Γιώργος Βασιλειάδης ο Βουλευτής Λευ-
κάδας και Αντιπρόεδρος της ΕΠΣ Π-Λ κ. 
Θανάσης Καββαδάς.

Άνοδος για Σπάτα, αναμονή για 
Ηρόδοτο!
Νίκη-άνοδος για τον Αήττητο Σπάτων στην 
Αλικαρνασσό με 1-0 κόντρα στον Ηρό-
δοτο, με τους Κρητικούς να περιμένουν την 
απόφαση που εκκρεμεί από το ματς της 
Αμαλιάδας!
Ο Ηρόδοτος έχασε και τη δεύτερη ευκαι-
ρία που είχε στη Νέα Αλικαρνασσό για 
να πανηγυρίσει την άνοδο στη Football 
League, αφού ηττήθηκε με 1-0 από τον 
Αήττητο Σπάτων και πλέον περιμένει την 
απόφαση για το ματς στην Αμαλιάδα.
Σε περίπτωση που το πάρει στα χαρτιά η 
ομάδα του Μανώλη Παπαματθαιάκη και 
αφαιρεθούν 3 βαθμοί από τον Αστέρα για 

τη διακοπή του αγώνα τότε ο Ηρόδοτος 
θα ακολουθήσει τον Αήττητο στη Football 
League.
Οι φιλοξενούμενοι σημείωσαν το μονα-
δικό γκολ στο 75 με τον Κωστόπουλο 
να στέλνει αρχικά με κεφαλιά την μπάλα 
στο δοκάρι της εστίας του Χανιώτη γκο-
λκίπερ Κουράκη και στη συνέχεια στα 
δίχτυα με πλασέ, εν μέσω διαμαρτυριών 
για οφσάιντ. Ο Ηρόδοτος “σπατάλησε” 
σπουδαία ευκαιρία για το 1-0 στο 40 με 
τον Αργκιλέσι.

Τεράστιο “διπλό” και άνοδος για 
Αστέρα Αμαλιάδας!
Ο ψυχωμένος Αστέρας Αστέρας ολοκλή-
ρωσε τη μεγάλη αγωνιστική αντεπίθεση 
του και με μια τεράστια εκτός έδρας νίκη 
με 1-0, “ξέρανε” τον Εθνικό μέσα στο Ελ 
Πάσο της Καλλιθέας!
Ο ψυχωμένος Αστέρας Αστέρας ολοκλή-
ρωσε τη μεγάλη αγωνιστική αντεπίθεση 
του και με μια τεράστια εκτός έδρας νίκη 
με 1-0, “ξέρανε” τον Εθνικό μέσα στο Ελ 
Πάσο της Καλλιθέας!
Έτσι η ηλειακή ομάδα έχει πλέον πάρει τη 
δεύτερη και προνομιούχο θέση ΑΝΟΔΟΥ 
στη Β’ Εθνική από τον δεύτερο όμιλο των 
πρωταθλητών της Γ’ Εθνικής στα μεταξύ 
τους μπαράζ! Ο Αήττητος είναι η άλλη 
ομάδα που ανέβηκε (σε κάθε περίπτωση), 
ενώ ο Εθνικός σε κάθες περίπτωση είναι 
έξω!

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
«Ναι» Βασιλειάδη για Ηρακλή, καθαρός από χρέη στη Football League
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Σ
ε έκτακτη συνέντευξη Τύπου, ο Ζινε-
ντίν Ζιντάν ανακοίνωσε την απόφα-
σή του να αποχωρήσει από την τε-
χνική ηγεσία των Μαδριλένων λίγες 

μόνο ημέρες έπειτα από την κατάκτηση του 
τρίτου συνεχόμενου Champions League.
Ο Γάλλος τεχνικός πήρε τελικά την απόφαση 
να αφήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, κάτι που επι-
βεβαίωσε σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου το 
μεσημέρι της Πέμπτης.
Το μέλλον του ήταν αβέβαιο μέσα στη σεζόν 
και ο ίδιος είχε τονίσει πως στο τέλος της 
χρονιάς θα έπαιρνε την απόφασή του. Τελικά 
ο «Ζιζού» μετά την τρίτη σερί κατάκτηση 
του Champions League αποφάσισε να πει 
«αντίο» στους Μερένχες καθώς θεωρεί ότι 
ολοκλήρωσε το έργο του στον σύλλογο.
«Πήρα την απόφαση να μην συνεχίσω ως 
προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι μια 
παράξενη στιγμή, αλλά αυτή η ομάδα χρει-
άζεται μια αλλαγή για να συνεχίσει να κερ-
δίζει. Άλλη μέθοδο δουλειάς και γι’ αυτό 
πήρα αυτή την απόφαση», ήταν τα πρώτα 
λόγια του Ζιντάν που ανακοίνωσε την από-
φασή του.
«Έπειτα από την κατάκτηση ενός ευρω-
παϊκού κυπέλλου ήταν κάτι που δεν περι-
μέναμε, αλλά το μόνο που μπορούμε να 
κάνουμε είναι να σεβαστούμε την απόφαση. 
Με ξάφνιασε πάρα πολύ όταν έμαθα την 
απόφαση. Θα ήθελα να τον πείσω να μεί-
νει, αλλά ξέρω πως είναι. Θα ήθελα να τον 
ευχαριστήσω για όλα όσα έκανε για τη Ρεάλ. 
Δεν είναι ένα αντίο. Αλλά αν χρειάζεται ένα 
διάλειμμα, είναι κάτι που δικαιούται», ανέ-
φερε από την πλευρά του ο πρόεδρος, Φλο-
ρεντίνο Πέρεθ.
Ο Ζιντάν ρωτήθηκε για ποιον λόγο επέλεξε 
να αποχωρήσει μετά από μια επιτυχία, τονί-
ζοντας: «Η Ρεάλ μου έδωσε τα πάντα και θα 
είμαι εδώ κοντά στον σύλλογο για όλη τη 
ζωή μου. Η απόφαση για πολλούς δεν βγά-
ζει νόημα, αλλά για μένα ναι. Είναι η στιγμή 
να κάνω μια αλλαγή».
Για τους οπαδούς της Ρεάλ ανέφερε: «Θέλω 
να ευχαριστήσω τους οπαδούς της Ρεάλ για 
την υποστήριξή τους. Τους έχω μια ξεχω-
ριστή αγάπη. Υπάρχουν δύσκολες στιγμές 
μέσα στη σεζόν, της ζήσαμε, με σφυρίγματα, 
αλλά αυτό αποτελεί μέρος του συλλόγου. 
Είναι ένα απαιτητικό κοινό και οι παίκτες το 
χρειάζονται. Όταν έχεις τέτοιες στιγμές πρέ-
πει να το αντιμετωπίσεις».
Για το αν ψάχνει άλλη ομάδα για να συνεχί-

σει την προπονητική του καριέρα αυτή τη 
στιγμή: «Έπειτα από τρία χρόνια θεωρώ ότι 
είναι η κατάλληλη στιγμή. Φτάνει μια στιγμή 
που καταλαβαίνεις ότι είναι το καλύτερο 
σημείο για να πραγματοποιήσεις μια αλλαγή 
και να μην συνεχίσεις για να μην κάνεις 
χαζομάρες. Δεν ψάχνω για άλλη ομάδα. Το 
μήνυμα είναι για τους παίκτες. Νομίζω πως 
το κατάλαβαν. Μίλησα με τον Σέρχιο Ράμος, 
ο οποίος σέβεται την απόφασή μου και μου 
ευχήθηκε καλή τύχη».
Για τους βαθύτερους λόγους που τον έκαναν 
να πάρει αυτή την απόφαση: «Είναι όλα πιο 
απλά από ό,τι φαίνονται. Υπάρχουν περίο-
δοι στις οποίες κάποιος το ζει πολύ έντονα 
και πρέπει να ξέρει πότε είναι η κατάλληλη 
στιγμή να σταματήσει. Το κάνω για το καλό 
αυτής της ομάδας. Με μένα θα ήταν περί-
πλοκο να έχουμε μια νικηφόρα σεζόν του 
χρόνου. Το είδαμε ότι ήταν δύσκολο φέτος 
στο ισπανικό πρωτάθλημα, στιγμές που εγώ 
προσωπικά δεν ξέχασα. Και όταν είμαστε 
σε αυτόν τον σύλλογο πρέπει να το γνωρί-
ζουμε. Αν είναι να ζήσω μια ακόμα σεζόν, η 
οποία θα ξεκινήσει τελειώνοντας άσχημα, 
είναι κάτι που δεν θέλω. Θέλω να κλείσω 
όμορφα την περίοδό μου στη Ρεάλ», υπο-
γράμμισε και πρόσθεσε:
«Μετά από τρία χρόνια για έναν προπονητή 
είναι δύσκολο. Είμαι νικητής και μου αρέ-
σει να νικάω το οτιδήποτε. Δεν μου αρέ-
σει να χάνω. Αν έχω την αίσθηση ότι δεν θα 
νικάω, τότε θα πρέπει να κάνω μια αλλαγή. 
Ως ποδοσφαιριστής όταν είδα ότι άρχιζα 
να μην κερδίζω, τότε πήρα την απόφαση να 
σταματήσω. Δεν ρίχνω το φταίξιμο σε κανέ-
ναν. Το φταίξιμο μπορεί να βαραίνει εμένα. 
Πήρα την απόφαση και αποχωρώ».
Για την καλύτερη και τη χειρότερή του στιγμή: 
«Η καλύτερή μου στιγμή είναι όταν ο πρόε-
δρος με έφερε εδώ. Το όνειρο πολλών παικτών 
είναι να παίξουν κάποια στιγμή στη Ρεάλ. Η πιο 
σημαντική και καλύτερή μου στιγμή ήταν όταν 
ο πρόεδρος με έφερε ως παίκτη εδώ. Και σαν 
προπονητή, το ότι κατέκτησα τον τίτλο. Φέτος, 
η χειρότερή μου στιγμή ήταν το παιχνίδι απέ-
ναντι στη Λεγανές».
Ο Γάλλος τεχνικός φεύγει από τη Ρεάλ 
Μαδρίτης έχοντας κατακτήσει τρία 
Champions League, ένα πρωτάθλημα Ισπα-
νίας, ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας, δύο ευρω-
παϊκά Σούπερ Καπ και δύο Παγκόσμια 
Κύπελλα Συλλόγων από τον Γενάρη του 2016 
που ανέλαβε.

Βόμβα με Ζιντάν που είπε 
«αντίο» στη Ρεάλ Μαδρίτης!

Ο πρόεδρος της Ιντερ 
προσγείωσε με υπερβολές 
τους ενδιαφερόμενους του 
Clacio για τον capocannoniere 
του Καμπιονάτο και κυρίως 
τη Γιουβέντους, δίνοντας 
λεπτομέρειες και για τη ρήτρα του.

Η 
ρήτρα του είναι στα 110 εκατ. 
ευρώ, αλλά αυτό ισχύει μόνο 
για τις ομάδες εκτός Ιταλίας και 
μόνο για τις δύο πρώτες βδομά-

δες του Ιουλίου. Οπότε όποιο club εκτός 
συνόρων θελήσει να κινηθεί για τον Μά-
ουρο Ικάρντι, θα πρέπει να το κάνει σε ε-
κείνη την περίοδο. Τι ισχύει όμως για τις 
ομάδες εντός Καμπιονάτο; Ο πρόεδρος 
της Ιντερ βάζει τα πράγματα στη θέση 
τους με έντονη δόση υπερβολής.
«Οποιος από την Ιταλία θέλει να 
πλησιάσει τον Ικάρντι, πρέ-
πει να γνωρίζει ότι η τιμή 
του ανεβαίνει στα 200, 
300, στα 400 εκατ. ευρώ«, 
δήλωσε ο Ερικ Τοχίρ, 
καθώς η κουβέντα κυρίως 
για το ενδιαφέρον της Γιου-
βέντους έχει αρχίσει και φου-
ντώνει. Η Ιντερ προσπαθεί πάντως 
να ανεβάσει τη ρήτρα του γενικά στα 150 
εκατ. και λογικά σύντομα θα του δώσει 
καλύτερο συμβόλαιο.

Στρίνιτς: «Για τρία χρόνια στη 
Μίλαν»
Ο Ιβάν Στρίνιτς, ανακοίνωσε από μόνος 
του την μεταγραφή του από την Σαμπντό-
ρια στη Μίλαν για τα επόμενα τρία χρό-
νια.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Η σεζόν έχει τελειώσει και μπορώ να πω 
ότι πλέον δεν είμαι παίκτης της Σαμπντό-
ρια. Έχω υπογράψει τριετές συμβόλαιο με 
τη Μίλαν. Νομίζω ότι η ομάδα θα το ανα-
κοινώσει μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η 
Σαμπντόρια με άφησε εκτός στο δεύτερο 
μισό, αφού όταν έχει συμβόλαιο για δύο 
μήνες ακόμα, μία ομάδα μπορεί να κάνει 
ένα-δυο πράγματα».

Γιουβέντους για Κόβατσιτς
Δεν σταματά στη μεταγραφική η Γιουβέ-
ντους η οποία χτυπά σε όλα τα μέτωπα 
και σύμφωνα με τους Ισπανούς είναι δια-

τεθειμένη να δώσει 55 εκατ. ευρώ για τον 
Ματέο Κόβατσιτς της Ρεάλ.
Οι Bianconeri έχουν ήδη κλείσει ως 
ελεύθερο τον Εμρέ Τσαν της Λίβερπουλ, 
όμως συνεχίζουν να δουλεύουν για να 
ενισχύσουν το κέντρο τους. Οπως προ-
κύπτει από το ρεπορτάζ της As, η ομάδα 
του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι είναι έτοιμη να 
βγάλει από τα ταμεία της το ποσό των 55 
εκατ. ευρώ για να φέρει ξανά στην Ιταλία 
τον Κροάτη πρώην playmaker της Ιντερ, 
Ματέο Κόβατσιτς, ο οποίος δεν είναι 
βασικός στο Santiago Bernabeu.

Τέλος ο Ντοναντόνι από την 
Μπολόνια
Ο Ρομπέρτο Ντοναντόνι αποτελεί παρελ-
θόν από τη Μπολόνια, με τους «Ροσο-
μπλού» να φουλάρουν για την πρόσληψη 

του Φίλιπο Ιντζάγκι.  
«Ο Ντοναντόνι είναι εξαιρετικός 

προπονητής, ο οποίος έδωσε 
στον σύλλογό μας σημαντική 
και αξιόλογη συνεισφορά. 
Επειτα από τρία χρόνια, ο 
κύκλος του στην Μπολόνια 
έκλεισε, παρά την αφοσί-

ωση του. Του εύχομαι καλή 
τύχη για τη συνέχεια της καριέ-

ρας του» είπε ο πρόεδρος των 
«ροσομπλού», Τζόι Σαπούτο. Ο διάδοχός 
του αναμένεται να είναι ο προπονητής της 
Βενέτσια, Φίλιπο Ιντζάγκι, όπου φέτος την 
οδήγησε στα playoffs ανόδου στη Serie A.

Στην λίστα της Νάπολι ο Μανω-
λάς για αντί-Κουλιμπαλί
Ο Κώστας Μανωλάς είναι βασικός υπο-
ψήφιος για την άμυνα της Νάπολι εάν κι 
εφόσον ο Κουλιμπαλί παραχωρηθεί.  
Ο Καλιντού Κουλιμπαλί της Νάπολι είναι 
στους βασικούς υποψήφιους της Νάπολι 
για αποχώρηση εφόσον η πρόταση που 
έρθει στους «παρτενοπέι» καλύπτει τις 
ανάγκες τους. 
Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport 
ήδη έχει βρεθεί και ο υποψήφιος αντι-
καταστάτης του με τον Κώστα Μανωλά 
να είναι το πρώτο όνομα στην λίστα του 
Κάρλο Αντσελότι.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερί-
δας, στο συμβόλαιο του Μανωλά υπάρχει 
ρήτρα 38 εκατ. ευρώ με το συμβόλαιο του 
διεθνή άσου με τους Ρωμαίους να λήγει το 
καλοκαίρι του 2022.

Τοχίρ: «Ο Ικάρντι κοστίζει 
400 εκατ. ευρώ»!
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Ένα από τα θέματα που απασχολούν τον 
Απόλλωνα είναι ο Ντα Σίλβα.

Ο 
Βραζιλιάνος μέσος παρά το γεγονός πως έ-
χει συμβόλαιο με τους κυανόλευκους και 
για του χρόνου εντούτοις το μέλλον του εί-
ναι αβέβαιο.

Και αυτό γιατί η ομάδα της Λεμεσού θέλει να αναπρο-
σαρμόσει το συμβόλαιο του Ντα Σίλβα και να μειω-
θούν οι απολαβές του σε σχέση με αυτές που υπάρ-
χουν τώρα στην συμφωνία.
Έτσι ο Απόλλωνας περιμένει την απάντηση από τον 
Ντα Σίλβα  ο οποίος δεν είδε με καλό μάτι αυτή την 
κίνηση από την διοίκηση.
Τώρα αν ο Βραζιλιάνος δεν αποδεχθεί την πρόταση 
τότε όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Είτε οι γαλάζιοι 
θα του κάνουν νέα πρόταση με καλύτερους όρους είτε 
θα ψάξουν για κάτι άλλο.

Νέα σεζόν με… νέα «Αρένα»
Ανανεωμένο θα είναι το «ΑΕΚ Αρένα» στην επόμενη 
σεζόν 2018-19.
Τα έργα πίσω από την κεντρική εξέδρα του γηπέδου 
της Λάρνακας συνεχίζονται κανονικά και με εντατι-
κούς ρυθμούς και έτσι οι κυπελλούχοι θα έχουν στην 
διάθεση τους για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια πολύ καλύ-
τερες εγκαταστάσεις.
Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται ότι θα ανα-
κοινωθούν και θα επεξηγηθούν στους φίλους της 
ομάδας με την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας 
των «κιτρινοπράσινων» στις 20 Ιουνίου.
Υπενθυμίζεται ότι η β’ φάση των έργων ανέγερσης 
του γηπέδου αφορά αποκλειστικά τη δυτική κερκίδα, 
εκεί όπου δημιουργούνται νέα αποδυτήρια, νέες 
αίθουσες διαιτητών, αστυνομίας και ιατρείου και νέος 
χώρος στάθμευσης μπροστά, όπως και νέα μπουτίκ.

Στο προσκήνιο η περίπτωση Κατσαράβα
Ενδιαφέρον για τον Νίκα Κατσαράβα, έχει δείξει η 
Ανόρθωση. Ο Γεωργιανός διεθνής επιθετικός, που 
τη χρονιά που μας πέρασε, αγωνίστηκε στην Κορόνα 
Κίελτσε, είναι στο στόχαστρο της «Μεγάλης Κυρίας», 
με τον Ανδρέα Παντελή να ήρθε σε επαφή μαζί του.
Ο Κατσαράβα έγινε ιδιαίτερα γνωστός στο νησί μας, 
από το πέρασμα του από τον Εθνικό προ διετίας, όταν 
με την ομάδα της Άχνας, είχε σημειώσει 19 γκολ.

Ντούρις: «Μου αρέσει η Κύπρος – Θέλω 
να μείνω στην Ανόρθωση»
Δηλώσεις σε ΜΜΕ του Ισραήλ παραχώρησε ο φορ 
της Ανόρθωσης, Μίχαλ Ντούρις.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σλοβάκου σχετικά με το 
μέλλον του:
«Για μένα ήταν μια καλή σεζόν, ήμουν αρκετά τυχε-
ρός να αγωνιστών και τα εκτιμώ όλα θετικά. Μετά 

από πολύ καιρό, η Ανόρθωση επέστρεψε στα Ευρω-
παϊκά Κύπελλα καθώς τα τελευταία χρόνια είχε οικο-
νομικά προβλήματα, και σταθεροποιείται τώρα ως 
ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ στην Κύπρο, οι οπαδοί 
μας είναι τέλειοι, και είναι ευτυχισμένοι που επιστρέ-
φουν στην ευρωπαϊκή σκηνή. Πρέπει να ενισχυθεί η 
ομάδα, πιστεύω ότι αν έρθουν νέοι παίκτες, θα είναι 
ακόμα καλύτερη».
«Μέχρι να πέσουν υπογραφές, δεν θέλω να κάνω 
δηλώσεις, πιστεύω ότι μέσα σε λίγες μέρες, η κατά-
στασή μου θα λυθεί και όλα θα γίνουν προς ικανο-
ποίησή μου».
«Μου αρέσει ο τρόπος που παίζω στη Κύπρο και η 
διαμονή μου στη χώρα. Το ρωσικό πρωτάθλημα είναι 
σωματικά πιο απαιτητικό, το ποδόσφαιρο που παί-
ζεται στην Κύπρο μου ταιριάζει περισσότερο. Με την 
Όρενμπουργκ είναι λίγο πιο περίπλοκο γιατί έχουν 
δικαιώματα για μένα. Έχω συμβόλαιο για ένα χρόνο 
σε αυτό το σύλλογο».
«Προσπαθούν να πάρουν κάποια χρήματα από 
αυτό, και στην περίπτωσή μου υπάρχει μια εναλλα-
κτική λύση να επιστρέψω στην Όρενμπουργκ, έχουν 
κερδίσει το ρωσικό πρωτάθλημα δεύτερης κατηγο-
ρίας, έχουν επανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά 
εγώ προσωπικά δεν θα θέλω να πάω με αυτόν τον 
τρόπο, προτιμώ να μείνω στην Κύπρο και γνωρίζω 
ότι η Όρενμπουργκ και η Ανόρθωση θα συμφωνή-
σουν».

Εξετάζoυν Σοϊλέδη
Στην μεταγραφική λίστα του Άρη εμφανίζεται ο Άρης 
Σοϊλέδης που αποχώρησε από την Κέρκυρα.
Ο Έλληνας αμυντικός δεν θα συνεχίσει την καριέρα 
του στο νησί των Φαιάκων, μετά τον υποβιβασμό 
στην Football League και ήδη βρίσκεται σε αναζή-
τηση της νέας του ποδοσφαιρικής… στέγης.
Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο «Sportime», ο 27χρο-
νος άσος έχει προταθεί στον Άρη και οι Θεσσαλο-
νικείς εξετάζουν με προσοχή την περίπτωσή του. 
Παράλληλα, θετικός στο ενδεχόμενο να μετακομίσει 
στην συμπρωτεύουσα για λογαριασμό των «κίτρι-
νων» είναι και ο ποδοσφαιριστής, μετά το «ναυάγιο» 
στις επαφές με τον Απόλλωνα Σμύρνης.

Ευχάριστο νέο για Ζαχίντ
Ευχάριστο νέο για τον ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ, 
Ζαχίντ ο οποίος πήρε κλήση από τον ομοσπονδιακό 
προπονητή της Νορβηγίας Lars Lagerback, και έτσι 
θα είναι στην αποστολή για τους αγώνες με Ισλανδία 
και Παναμά.
Ο Mohamed Elyounoussi τραυματίστηκε και έτσι την 
θέση του πήρε ο Ζαχίντ.
O φιλικός αγώνας της Νορβηγίας με την Ισλανδία 
θα διεξαχθεί αργά το Σαββάτο (2/6) στις  23:00 στο 
Reykjavík ενώ ο επόμενος αγώνας με τον Παναμά θα 
γίνει την Τετάρτη (6/6) στις  20:00 στο Όσλο.

αθλητικά

Και ξαφνικά, θέμα με Ντα Σίλβα

Τον Παναγιώτη Φελλούκα στην προεδρία της ΕΑΚ διαδέχεται μετά 
από 17 χρόνια ο συνάδελφος αθλητικογράφος-δημοσιογράφος, 
Ηρόδοτος Μιλτιάδους.
Η επίσημη ενημέρωση από την ΕΑΚ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΚ ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβο-
λής υποψηφιότητας για εκλογή στο ΔΣ της Οργάνωσης για την τριετία 
2018 – 2021 έληξε στις 19:30 της Τετάρτης 30 Μαΐου. Υποψηφιότητα για 
ανάδειξή τους στο Συμβούλιο έχουν υποβάλει οι πιο κάτω:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΑΚ (1 υποψηφιότητα)
Ηρόδοτος Μιλτιάδους
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΚ
α) Κατηγορία επαγγελματικών μελών (7 θέσεις – 10 υποψηφιότητες):
Γρηγόρης Γεωργίου
Κώστας Καλλής
Αντρέας Μαύρος
Μικαέλο Παπαδάκης
Αντρέας Παρασκευά
Αντρέας Παυλίδης
Κωνσταντίνος Σκαμπύλης
Στέλιος Στέλιου
Γιώργος Τσαβέλλας
Μάριος Χατζηστυλλής
β) Κατηγορία μη επαγγελματικών μελών (1 θέση – 1 υποψηφιότητα):
Κυριάκος Κτωρίδης
Ως εκ τούτου και σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της Οργά-
νωσης, τη θέση του προέδρου της ΕΑΚ για την τριετία 2018-2021 κατα-
λαμβάνει ο Ηρόδοτος Μιλτιάδους, ενώ τη θέση στο ΔΣ στην κατηγορία 
των μη επαγγελματικών μελών ο Κυριάκος Κτωρίδης. Για τις υπόλοιπες 
επτά θέσεις του ΔΣ στην κατηγορία των επαγγελματικών μελών θα διε-
νεργηθούν αρχαιρεσίες ανάμεσα σε δέκα υποψήφιους.

ΕΑΚ: Νέος πρόεδρος ο 
Ηρόδοτος Μιλτιάδους
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ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 72-88

Στους τελικούς με «σκούπα»

Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε ένα... ημίχρονο για να «καθαρίσει» εύκολα με την πρόκριση 
τους τελικούς της Basket League, με τον Νικ Καλάθη να κάνει ρεκόρ καριέρας στο εγχώριο 
πρωτάθλημα με 27 πόντους και τους «πράσινους» να «σκουπίζουν» τον ΠΑΟΚ (3-0) 

Έ
να ημίχρονο με σκορ... 51-29 έφτανε και πε-
ρίσσευε για τον Παναθηναϊκό να διορθώσει 
τα... κακώς κείμενα του πρώτου ημιχρόνου 
και να φτάσει σε μια εύκολη πρόκριση στους 

τελικούς και της Basket League! Οι «πράσινοι» επι-
κράτησαν με 88-72 του ΠΑΟΚ, έκαναν το 3-0 στη σει-
ρά και πλέον είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν τα κε-
κτημένα της προηγούμενης σεζόν.
Ο Νικ Καλάθης ήταν συγκλονιστικός 
σημειώνοντας νέο ρεκόρ καριέρας μετά 
από αυτό στα ριμπάουντ! Συγκεκρι-
μένα σταμάτησε στους 27 πόντους, 
τους περισσότερους από οποιοδή-
ποτε άλλο ματς για το πρωτάθλημα 
της Basket League, έχοντας 5/7 δίπο-
ντα, 5/9 τρίποντα, 2/5 βολές, 9 ασίστ, 
5 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 5 λάθη.
Φυσικά την διαφορά έκαναν τα τρίπο-
ντα του Παναθηναϊκού, αφού οι «πράσινοι» 
είχαν 15/32 σουτ έξω από τα 6.75 μέτρα! Βέβαια 
το «μελανό» σημείο ήταν και πάλι οι βολές (9/20!!) 
ωστόσο χάρη στην άμυνα του β’ ημιχρόνου, μπό-
ρεσαν οι φιλοξενούμενοι να... ξεχάσουν τους 43 
πόντους που είχαν δεχθεί στα δύο πρώτα δεκάλεπτα, 
όταν ο ΠΑΟΚ ήταν υπέρ του δέοντος ανταγωνιστικός!
Μάλιστα με αυτή τη νίκη ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε 
και το ρεκόρ των περισσότερων νικών στην Basket 
League (σ.σ. του Ολυμπιακού από την σεζόν 2010-11) 
με 31 σερί ροζ φύλλα αγώνα! 
Ο ΠΑΟΚ απέδειξε ότι η ανταγωνιστικότητα που 
έδειξε στα δύο ματς του ΟΑΚΑ (ασχέτως εάν έχασε 
με διαφορά από τον Παναθηναϊκό) δεν ήταν καθό-
λου τυχαία. Μέσα στο κλειστό της Πυλαίας ήταν πολύ 
πιο συγκεντρωμένος, πολύ πιο «διψασμένος» και 
πολύ πιο έτοιμος προκειμένου να πάρει τα ηνία του 
ματς και να βάλει... δύσκολα στην ομάδα του Τσάβι 
Πασκουάλ.
Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου είχε επιλέξει να κλείσει 
όλους τους διαδρόμους για το καλάθι, η μπάλα με... 
δυσκολία (ή και καθόλου) ακουμπούσε στο «ζωγρα-
φιστό», με τον Νικ Καλάθη να έχει το... ελεύθερο για 
τα σουτ. Όμως ένας... κούκος (ακόμα και αν αυτός 
ήταν ο Καλάθης) δεν μπορούσε να φέρει την άνοιξη. 
Αντίθετα ο ΠΑΟΚ είχε υπομονή στην επίθεση και 
αυτό φαίνεται από τα 7/12 δίποντα που είχε στο 
πρώτο δεκάλεπτο, όταν και προηγήθηκε με 22-14!
Ένα διάστημα όπου ο Παναθηναϊκός έπαιρνε σκορ 
για 08:17 μόνο από τον Καλάθη (16-10 το σκορ με τον 
γκαρντ των «πρασίνων» να έχει σε αυτό το διάστημα 

2/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 0/2 βολές) και όλους τους 
υπόλοιπους παίκτες (κυρίως οι Σίνγκλετον-Τζέιμς που 
είχαν 0/6 σουτ) να τα... σπάνε! Το σκηνικό ωστόσο 
άλλαξε με την είσοδος του Λούκας Λεκαβίτσιους.
Χάρη στον Λιθουανό γκαρντ ο Παναθηναϊκός έφερε 
το ματς (32-32) χάρη σε ένα επιμέρους 18-10 και τον 
ίδιο τον Λεκαβίτσιους να έχει 12 πόντους με 4/4 

σουτ, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Και πάλι. 
Ο ΠΑΟΚ συνέχισε με την ίδια συγκέ-

ντρωση και μπόρεσε να «ανοίξει» 
εκ νέου την διαφορά με τον Ζάρα 
να παίρνει τη σκυτάλη από τους 
συμπαίκτες του και τον «δικέφαλο» 
να κλείνει το ημίχρονο στο +6 (43-
37) έχοντας 15/28 εντός παιδιάς και 

10/12 βολές. Τα ποσοστά του Πανα-
θηναϊκού επίσης βελτιώθηκαν με την 

τριάδα Λεκαβίτσιους-Καλάθη-Γκιστ να 
έχουν 12/14 σουτ και τους υπόλοιπους παί-

κτες των «πρασίνων» 1/14!
Η τρίτη περίοδος έμελλε να ήταν και η πιο καθορι-
στική! Ο Παναθηναϊκός έδεσε την άμυνα και με ένα 
εκπληκτικό επιμέρους 19-5 σε 8 λεπτά (!) γύρισε το 
ματς και πήρε προβάδισμα οκτώ πόντων (48-56) 
λίγο πριν από το τέλος του δεκαλέπτου (53-59). Ο 
Θανάσης Αντετοκούνμπο ήταν από τους x-factors 
για να «γυρίσει» ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι και να 
κρατήσει την θέση του οδηγού καθ’ όλη τη διάρκεια 
του β’ ημιχρόνου. Άλλωστε από ένα σημείο και μετά 
και δη στην τελευταία περίοδο, το ματς εξελίχθηκε 
σε παράσταση για έναν ρόλο ή αν προτιμάτε σε... 
κονσέρτο για «πράσινα» πολυβόλα! Καλάθης και 
Παππάς δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους παί-
κτες του Ηλία Παπαθεοδώρου, οι οποίοι παρέδω-
σαν λευκή πετσέτα όταν η διαφορά ξεπέρασε τους 
10 πόντους (61-72) πέντε λεπτά πριν από το τέλος του 
3ου ημιτελικού!
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Παναθηναϊκός είχε 15 ριμπάουντ 
περισσότερα (43-28) ενώ την διαφορά την έκαναν 
τα εύστοχα τρίποντα, με τους «πράσινους» να έχουν 
15/32 σουτ έξω απο τα 6.75 μέτρα.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Νικ Καλάθης ήταν εκπλη-
κτικός έχοντας 27 πόντους με 5/7 δίποντα, 5/9 τρίπο-
ντα, 2/5 βολές, 9 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 5 
λάθη. Εξαιρετικός και ο Τζέιμς Γκιστ με double-double 
έχοντας 11 πόντους και 12 ριμπάουντ.
ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΑΝ: Ο Αντώνης Κόνι-
αρης δεν βρέθηκε στη μέρα του έχοντας 0/6 σουτ 
εντός παιδιάς σε 22 λεπτά συμμετοχής.

Το πάθημα έγινε μάθημα 
και τώρα... τελικός

Ο 
Ολυμπιακός έπαιξε 
πολύ καλό μπάσκετ 
στην Πάτρα, επικρά-
τησε του Προμηθέα με 

56-89 και προκρίθηκε στον τελι-
κό με 3-0. Οι «ερυθρόλευκοι» έ-
χοντας πάρει το μάθημά τους από 
το Game 2 παρουσιάστηκαν πο-
λύ σοβαροί και πιστοί στην τακτι-
κή τους.
Οι Πειραιώτες ξεκίνησαν με 
διάθεση να ψάξουν το εύκολο 
καλάθι και το βρήκαν. Ρόμπερτς, 
Σπανούλης και Παπανικολάου 
σκόραραν είτε με lay up είτε πίσω 
από τη γραμμή των τριών πόντων 
ύστερα από καλή κίνηση της επί-
θεσης και βρέθηκαν στο +9 (8-17, 
6’). Οι γηπεδούχοι όταν σταμά-
τησε να σκοράρει ο Πράδερ, 
περιορίστηκαν αρκετά οι λύσεις 
τους (1/9τρ.) κι έτσι δεν κατάφε-
ραν να μειώσουν.
Η άμυνα των παικτών του Γιάννη 
Σφαιρόπουλου εμπόδιζε τους 
γηπεδούχους να σκοράρουν οι 
οποίοι ήταν άστοχοι. Την ίδια 
ώρα η είσοδος του Μάντζαρη 
βελτίωσε ακόμη περισσότερο 
τον ρυθμό ενώ 5 δικοί του πόντοι 
έκαναν το 21-36 (15’). Ο Σαλού-
στρος βοήθησε και στις δύο 
πλευρές του παρκέ κι έτσι οι 
Πατρινοί κράτησαν τη διαφορά 
γύρω από τους 10 πόντους.
Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με 
τρίποντο του Λίποβι, αλλά στο 
επόμενο τρίλεπτο ο Μιλουτί-
νοφ στην άμυνα είχε 3 κοψί-
ματα και ένα κλέψιμο ενώ στην 
επίθεση Ρόμπερτς και Ουίλτζερ 
ανέβασαν τη διαφορά στους 17 
πόντους (36-53, 24’). Στη συνέ-
χεια η εικόνα της αναμέτρησης 
δεν διαφοροποιήθηκε κάτι που 
είχε συμβεί στο Game 2 στοιχί-
ζοντας στον Ολυμπιακό.
Ο Στρέλνιεκς δεν έχανε σουτ ούτε 
με αίτηση, οι Πειραιώτες απελευ-
θερωμένοι βρήκαν πολλούς αιφ-
νιδιασμούς με αποτέλεσμα η δια-
φορά να μεγαλώσει ξεπερνώντας 
τους 30 πόντους.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ανώτερος ο Ολυ-
μπιακός, έπαιξε σπουδαία άμυνα 
και κυρίως ήταν σοβαρός. Οι 
νικητές ήταν ανώτεροι σε τρίπο-

ντα (19%-41%), δίποντα (33%-
52%), έδωσαν 12 περισσότερες 
ασίστ (8-20) κι έκαναν 7 λιγότερα 
λάθη (19-12).
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Γιά-
νις Στρέλνιεκς σε 24:34 είχε 22 
πόντους (2/4δ., 5/6τρ., 3/3β.).
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: 
Ο Έλις έμεινε στους 4 πόντους, 
βοηθώντας μόνο στα ριμπάουντ 
(6). Άστοχος ο Φαγέ ο οποίος σε 
29 λεπτά είχε 1/6 σουτ.
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Με ένα 9-0 
σερί του Ολυμπιακού το 36-44 
μετατράπηκε σε 36-53 και δεν 
ξανακινδύνεψαν οι φιλοξενού-
μενοι.
ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο Κάιλ Ουίλ-
τζερ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 
14 πόντους και 9 ριμπάουντ.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Ο Προμηθέας την 
κακή του άμυνα και τα 5/26 τρί-
ποντα. Ο Ολυμπιακός τίποτα.
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Η άλει 
ουπ συνεργασία Μάντζαρη και 
Μιλουτίνοφ με κάρφωμα του 
τελευταίους.
Το κάρφωμα του Πράδερ με τα 
δύο χέρια από την εσωτερική 
ύστερα από ασίστ του Γκίκα και 
το κάρφωμα του Μιλουτίνοφ υπό 
την πίεση του Τουντζιαράκη στην 
τρίτη περίοδο.
Τα δεκάλεπτα: 16-24, 33-44, 
46-62, 56-89
Προμηθέας (Γιατράς): Γκίκας 2, 
Φαγιέ 5, Σαλούστρος 12(2), Πρά-
δερ 10, Έλις 4, Λίποβι 6, Τουντζι-
αράκης 5, Σκούφης, Γερομιχαλός 
2, Δημάκος 6, Χολ 4, Μαντζού-
κας.
Ολυμπιακός (Σφαιρόπουλος): 
Σπανούλης 3 (4 ασ.), Παπανικο-
λάου 7(2), Ρόμπερτς 9(1), Μπό-
γρης 3, Oυίλτζερ 14 (2τρ., 9 
ριμπάουντ), ΜακΛιν 8, Παπαπέ-
τρου 2 (5ριμπ.), Μιλουτίνοφ 6 (3 
κλ.), Στρέλνιεκς 22 (5), Πρίντεζης 
6 (10 ριμπ.), Μάντζαρης 9 (1τρ., 
5 ασ.)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 3-0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 
108-71
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 
89-88
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
56-89
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