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Για να
μην 

πέσεις,
μη 

στηρίζεσαι
σε 

κανέναν!

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΡΕ ΓΑΜΩΤΟ»

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστρι-

ες, γεια σας! Μετά από μία εβδομάδα, 

που κάθε χρόνο Πάσχα και Χριστούγεννα 

παίρνουμε μια αναπνοή από την υπερπρο-

σπάθεια που γίνεται για την έκδοση της μεγαλύτερης 

ομογενειακής εφημερίδας παγκοσμίως και που με υ-

περηφάνεια εκδίδουμε στον ελληνισμό του Τορόντο 

αλλά και παγκοσμίως διαδικτυακά.

Φυσικά, το Πάσχα η χαρά μας ήταν διπλή, καθώς 

κυκλοφόρησε το ΠΡΩΤΟ GREEK BUSINESS 

DIRECTORY 2019. Οι γνώμες κι ο απόηχος σε όσους 

το πήραν στα χέρια τους είναι άκρως κολακευτικά, 

δίνοντας με την σειρά μας την υπόσχεση ότι ο επό-

μενος, τα Χριστούγεννα, θα γίνει ιστορικός. ΑΝΑ-

ΜΕΙΝΑΤΕ!

Αυτόν τον καιρό ο ελληνισμός ασχολείται και με τις 

εκλογές τις πατρίδος μας. Όπου πάω κι όπου σταθώ 

ακούω πολιτικοκουβέντες που μου σηκώνεται 

η τρίχα. Οι γνώμες είναι πολλές και δυστυχώς για 

άλλη μία φορά στην μακροχρόνια ιστορία μας είναι 

ΔΙΧΑΣΜΕΝΕΣ. 

Τελικά μου άρεσε ένα μικρό άρθρο που έγραψε ο κ. 

Αντώνης Μιχαηλίδης «ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ». Ξεκαρ-

διστικό; Λυπηρό; Προβληματικό; Δεν μπορώ να 

καταλάβω, αυτή η ελληνική φυλή τι έχει μέσα στο 

κεφάλι της; ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ, ΤΙ ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΜΕ;

Κάνετε κάτι ρε αδέλφια «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΡΕ 

ΓΑΜΩΤΟ», που είχε πει και η ολυμπιονίκη μας, 

Βούλα Πατουλίδου.

Στην σελίδα 35 μπορείτε να διαβάσετε το αρθράκι 

του φίλου Αντώνη Μιχαηλίδη.

Θανάσ ης  Κ ουρ τέσ ης
Εκδότης/Παραγωγός

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
GREEK BUSINESS DIRECTORY ΣΤΟ

WWW.GREEKBUSINESSDIRECTORY.CA
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Ομόφωνη καταδίκη της Τουρκίας από τους «27» της Ε.Ε.

Χ
ωρίς διεθνή στηρίγματα, ούτε καν από την όψιμη σύμ-
μαχό της Ρωσία και με το σύνολο των ισχυρών του κό-
σμου να την καταδικάζουν, η Τουρκία επέλεξε την πο-
λιτική απομόνωση της με την πειρατικού τύπου διπλω-

ματία που επέλεξε να εφαρμόσει στην ΑΟΖ της Κύπρου.
Θα πρέπει συμπληρωματικά να αναφερθεί πώς παρά τις υπο-
δείξεις και τις απειλές η γαλλική πετρελαϊκή εταιρεία ΤΟΤΑΛ με 
ανακοίνωση της δημοσιοποίησε το χρονοδιάγραμμα των γεω-
τρήσεων της σε θαλάσσια οικόπεδα που της έχουν παραχωρη-
θεί στην κυπριακή ΑΟΖ.
Σύμφωνα με τη γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώ-
που της Κυπριακής Δημοκρατίας Πρόδρομου Προδρόμου για 
τη συνάντηση του Προέδρου Αναστασιάδη με τον Πρωθυ-
πουργό της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα, «υπήρξε θετική αντιμε-
τώπιση από τους εταίρους στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
καθώς και καθολική τοποθέτηση αλληλεγγύης προς την Κύπρο, 
αλλά και καταδίκης των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας».
Όπως αναφέρεται στη δήλωση, με την ευκαιρία του Άτυπου 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιείται στο Σίμπιου 
της Ρουμανίας, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος 
Αναστασιάδης είχε σήμερα συνάντηση και έθεσε το ζήτημα των 
τουρκικών παράνομων επεμβάσεων, τόσο με τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, όσο και με τον Πρόεδρο της Επι-
τροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, καθώς και με την Αντιπρόεδρο κα 
Φεντερίκα Μογκερίνι.
Εξάλλου, προ του γεύματος εργασίας των ηγετών των κρα-
τών-μελών της Ε.Ε., ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
είχε συνάντηση εργασίας με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. 
Αλέξη Τσίπρα.
Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας είχε επίσης συναντήσεις με τον Πρόεδρο της 
Γαλλίας κ. Εμανουέλ Μακρόν, την Καγκελάριο της Γερμανίας 
Άνγκελα Μέρκελ, τους Πρωθυπουργούς της Ιταλίας Τζιουζέπε 
Κόντι, της Ισπανίας κ. Πέδρο Σάντσεθ και της Πορτογαλίας κ. 
Αντόνιο Κόστα.
«Στις συναντήσεις, ο Πρόεδρος επεσήμανε την ανάγκη, 
πέραν των μηνυμάτων που δυστυχώς μέχρι τώρα δεν λαμβά-
νει υπόψη η Τουρκία, να προχωρήσει η ΕΕ σε μεθοδευμένα 
μέτρα».
Σημειώνεται ότι υπήρξε θετική αντιμετώπιση από τους εταί-
ρους στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθώς και καθολική 
τοποθέτηση αλληλεγγύης προς την Κύπρο, αλλά και καταδίκης 
των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας» επισημαίνεται στην 
ανακοίνωση του κ. Προδρόμου.

Αλέξης Τσίπρας για προκλητικότητα της Τουρ-
κίας
Την ανάγκη να σταλεί ένα σαφές μήνυμα στην Τουρκία από την 
πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να σταματήσει 

τις παράνομες ενέργειές της στην κυπριακή ΑΟΖ υπογράμμισε 
κατά την παρέμβασή του στην Άτυπη Σύνοδο Κορυφής στο 
Σιμπίου της Ρουμανίας, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Στη  δήλωση που έκανε μετά το πέρας των εργασιών της Συνό-
δου, υπογράμμισε ότι στήριξε απόλυτα τον πρόεδρο της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη με τον οποίο από κοινού 
ανέδειξαν τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας.
 Πρόσθεσε ότι «στις επόμενες Συνόδους, του Μαΐου και του 
Ιουνίου, η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει τα απαραίτητα βήματα και 
μέτρα αν η προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας συνεχιστεί. 
Η Τουρκία πρέπει να κατανοήσει ότι θα πρέπει να καθίσει στο 
τραπέζι του διαλόγου όπως και οι άλλες μεσογειακές χώρες και 
όχι να κάνει μονομερείς ενέργειες. Ανέδειξα τις θέσεις της Ελλά-
δας όσον αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα».
Συνεχίζοντας ανέφερε ότι σήμερα στη Σύνοδο «συζητήσαμε 
για το μέλλον της Ευρώπης που περνά μέσα από τη ενίσχυση 
της κοινωνικής συνοχής. Χρειαζόμαστε μία κοινωνική Ευρώπη, 
ελκυστική προς τους πολίτες της, με λιγότερη λιτότητα και 
περισσότερη ανάπτυξη. Ωστόσο, η Ευρώπη δεν θα διαδραμα-
τίσει αυτόν τον ρόλο αν δεν αναβαθμίσει την διεθνή και γεωπο-
λιτική της παρουσία και αν δεν διασφαλίζει το διεθνές δίκαιο 
και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της».

Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι το θέμα της Τουρκίας είναι ευρωπα-
ϊκό ζήτημα για τον επιπλέον λόγο ότι η ΕΕ έχει εκτός από γεωπο-
λιτικό και ενεργειακό συμφέρον να διασφαλίσει τις ενεργειακές 
πηγές στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τουσκ: «Είμαστε στο πλευρό της Κύπρου»
Ο κ. Τουσκ, στο πλαίσιο δηλώσεων μετά το πέρας της Συνόδου, 
ανέφερε πως ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος 
Αναστασιάδης, ενημέρωσε του «27» για τις προκλητικές ενέρ-
γειες της Τουρκίας και τόνισε πως η «Ευρωπαϊκή Ένωση, ενω-
μένη, στέκεται στο πλευρό του κράτους μέλους της, δηλαδή της 
Κύπρου».
Πρόσθεσε παράλληλα πως η ΕΕ θα παρακολουθεί από κοντά 
τις εξελίξεις και πως αναμένει από την Τουρκία να σεβαστεί τα 
κυριαρχικά δικαιώματα των Κρατών Μελών της ΕΕ.
Νωρίτερα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε πως «το Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο θα παρακολουθεί το θέμα των τουρκικών 
προκλήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ, είτε στις 28 Μαΐου που θα 
έχουμε το έκτακτο Συμβούλιο είτε στο κανονικό Συμβούλιο του 
Ιουνίου και αναλόγως θα υλοποιηθούν και οι αποφάσεις που 
θα ληφθούν». Εξήγησε επίσης ότι έλαβε «θετικότατη ανταπό-
κριση» από τους εταίρους στην ΕΕ, στα όσα ζήτησε, σχετικά με 
τις τουρκικές ενέργειες.

Και ο Ερντογάν... τον χαβά του
Ο πρόεδρος της Τουρκίας επανέλαβε σήμερα την υπόσχεσή του 
ότι η Τουρκία θα καταφέρει να ενταχθεί πλήρως στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, παρά τις όποιες προσπάθειες για το αντίθετο.
«Η Τουρκία προχωρά στον δρόμο της επίμονα, παρά εκείνους 
που επιχειρούν να την αποκλείσουν από την ευρωπαϊκή οικο-
γένεια» επισήμανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από την Άγκυρα.
Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Τουρκία καταβάλλει 
προσπάθειες να γίνει πλήρες μέλος της ΕΕ τα τελευταία 60 χρό-
νια, προσθέτοντας ότι η χώρα του είναι αποφασισμένη να το 
πετύχει αυτό.
Η ΕΕ χρειάζεται την Τουρκία περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται η 
Τουρκία την ΕΕ, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.
Χωρίς την Τουρκία, δεν είναι δυνατό η ΕΕ να πολεμήσει με επι-
τυχία εναντίον των απειλών κατά των θεμελιωδών αξιών της, 
συμπλήρωσε ο ίδιος.
«Η ένταξη στην ΕΕ είναι σημαντική βάσει της εξίσωσης όπου 
και οι δύο πλευρές θα κερδίζουν. Κανείς δεν μπορεί να αναγκά-
σει την Τουρκία να αποδεχθεί μια εξίσωση που θα είναι επιβλα-
βής» είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σημείωσε ότι η Τουρκία συνεχίζει να 
προστατεύει τα ανατολικά και τα δυτικά σύνορά της, όχι μόνο 
για λόγους εθνικής ασφαλείας, αλλά επίσης για την ασφάλεια 
της Ευρώπης, αναφερόμενος στους 4 και πλέον εκατομμύρια 
πρόσφυγες που φιλοξενεί η Τουρκία.

Σε καταδίκη των παράνομων 
ε ν ε ργ ε ιώ ν  τ η ς  Το υ ρ κ ία ς 
προχώρησαν οι Ευρωπαίοι 
εταίροι στο πλαίσιο του Άτυπου 
Συμβουλίου  Αρχηγών της 
Ρουμανίας
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Τ
ην νέα απευθείας πτήση της American 
Airlines που από σήμερα συνδέει την 
Aθήνα με το Σικάγο εγκαινίασε η Έλενα 
Κουντουρά στην τελευταία δημόσια εμ-

φάνιση και παρουσία της ως υπουργός Τουρι-
σμού, σε ειδική εκδήλωση στον Διεθνή Αερο-
λιμένα Αθηνών.
Πρόκειται για ένα δρομολόγιο που η κα Κου-
ντουρά είχε διεκδικήσει επίμονα στις επαφές 
της στις ΗΠΑ με στόχο να καθιερωθεί, ώστε να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες της αυξημένης ζήτη-
σης από Αμερικανούς ταξιδιώτες αλλά και της 
Ελληνικής Ομογένειας στο Σικάγο.
Στην ομιλία της η κα Κουντουρά ευχαρίστησε 
την διοίκηση της American Airlines που αντα-
ποκρίθηκε στο κάλεσμα της για την έναρξη της 

πτήσης Αθήνας- Σικάγο, και που ο στόχος αυτός 
αποτελεί από σήμερα πραγματικότητα. Τόνισε 
ότι θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση 
των τουριστικών ροών από τις ΗΠΑ προς την 
Ελλάδα. Και πρόσθεσε ότι όχι μόνο θα ωφελή-
σει τον τουρισμό, αλλά ενισχύει τις προοπτικές 
ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτή-
των.
Οι ΗΠΑ - ανέφερε η κα Κουντουρά- αποτέλεσαν 
αγορά προτεραιότητα για τον ελληνικό τουρι-
σμό. Σε εφαρμογή της στρατηγικής του Υπουρ-
γείου Τουρισμού και της υλοποίησης της από τον 
ΕΟΤ με ενισχυμένη τουριστική προώθηση και 
προβολή της Ελλάδας στις ΗΠΑ, τα 4 τελευταία 
χρόνια, καταγράφεται διψήφια αύξηση Αμερι-
κανών επισκεπτών στη χώρα μας.

Η Έλενα Κουντουρά εγκαινίασε τη 
νέα πτήση Αθήνα -Σικάγο

Γεννηματά κατά Τσίπρα για 
τις παροχές: Πήρατε δέκα και 
δίνετε ένα 

Ε
πίθεση κατά των κ.κ. Τσίπρα και Μη-
τσοτάκη εξαπέλυσε η πρόεδρος του 
ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά από το βήμα 
της Ολομέλειας της Βουλής, εκφράζο-

ντας την λύπη της για την εικόνα «πεζοδρομί-
ου» στη Βουλή.
«Δεν δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης στην 
κυβέρνηση, αλλά δεν θα επιτρέψουμε η ΝΔ 
να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση από τις 
ευρωεκλογές» επισήμανε.
«ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ είστε οι δύο όψεις της συντή-
ρησης. Μην πληγώνετε την αξιοπρέπεια της 
πολιτικής. Είναι βούτυρο στο ψωμί της ακρο-
δεξιάς» ανέφερε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ και, 
επιτιθέμενη στον πρωθυπουργό, είπε: «Ο κ. 
Τσίπρας ήρθε να ζητήσει τη στήριξη της παρ-
δαλής περιστασιακής πλειοψηφίας του».
«Είναι μια κυβέρνηση σε 
αποδρομή, αριστερή στα 
λόγια, δεξιά στην πράξη. 
Με τις επιλογές τους 
καταδικάζουν την ελλη-
νική οικονομία σε αργό 
θάνατο» σχολίασε, κατη-
γορώντας τον πρωθυ-
πουργό ότι με τη Συμφω-
νία των Πρεσπών και τους χειρισμούς του στα 
εθνικά θέματα εκτέθηκε ανεπανόρθωτα, ενώ 
στην οικονομία, παρέδωσε την Ελλάδα στην 
επιτροπεία με δυσβάσταχτους όρους.
Αναφερόμενη στον αρχηγό της ΝΔ, δήλωσε 
ότι ο κ. Μητσοτάκης προκάλεσε τη συζή-
τηση, «γιατί βρήκε την ευκαιρία να κρατή-
σει ζωντανό τον ετοιμόρροπο fake δικομμα-
τισμό».
Εν συνεχεία μίλησε για τα μέτρα που εξήγ-
γειλε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας: «Μπρο-
στά στο φάσμα της ήττας ανασύρατε τα περί-
φημα θετικά μέτρα. Οι πολίτες χρειάζονται 
και το τελευταίο ευρώ που τους πήρατε. Αλλά 
πήρατε δέκα και δίνετε ένα και δίνετε ως ενέ-
χυρο στους δανειστές τα λεφτά που πήρατε 
με αφαίμαξη από τους Έλληνες πολίτες».

Γεννηματά: Να μην χειριστούν τα 
ελληνοτουρκικά όπως το Σκοπιανό
Για «θλιβερή εικόνα» της Βουλής κατά τη χθε-
σινή συνεδρίαση έκανε λόγο η Φώφη Γεννη-
ματά, μιλώντας στη συνεδρίαση του Εκτελε-
στικού Πολιτικού Συμβουλίου του Κινήματος 
Αλλαγής (ΚΙΝΑΛ).
«Αυτό που ζήσαμε είναι η πραγματική 
παρακμή! Συζήτηση πεζοδρομίου, μακριά 

από τα προβλήματα και τις ανάγκες του ελλη-
νικού λαού. Προβλήματα που δεν θα λύνο-
νται όσο επικρατεί αυτή η κατάσταση. Και 
χθες απέδειξαν πόσο πολύ μοιάζουν. ΣΥΡΙΖΑ 
και ΝΔ, οι δύο όψεις της συντήρησης. Το γνω-
ρίζουν και η αγωνία τους είναι να το κρύψουν 
πίσω από κοκορομαχίες. Κουβέντες χωρίς 
περιεχόμενο. Πληγώνουν την αξιοπρέπεια 
της πολιτικής! Βούτυρο στο ψωμί της Ακρο-
δεξιάς. Εμείς δεν πρόκειται να ακολουθή-
σουμε αυτόν τον κατήφορο, αυτήν την κατά-
ντια» ανέφερε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.
«Το διακύβευμα των εκλογών δεν είναι Τσί-
πρας ή Μητσοτάκης. Ύστερα από δέκα χρό-
νια, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ μας προτείνουν να συνε-
χίσουμε στην ίδια ρότα. Να ακολουθήσουμε 
τον ίδιο αδιέξοδο δρόμο. Να αρκεστούμε 

στο φύγε εσύ, έλα εσύ. Να 
φύγουμε από τη μιζέρια του κ. 
Τσίπρα και να πάμε στο άλμα 
στο κενό του κ. Μητσοτάκη» 
συμπλήρωσε.
Η επικεφαλής του Κινήματος 
Αλλαγής υπογράμμισε πως οι 
πολίτες περιμένουν μια αλλαγή 
πολιτικής και προοπτικής, την 

οποία προτείνει το κόμμα της μέσω του σχε-
δίου Ελλάδα, που θα ενώσει τη διχασμένη 
κοινωνία.
Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός 
πως οι κ.κ. Τσίπρας και Μητσοτάκης δεν ανα-
φέρθηκαν στα εθνικά θέματα κατά τη χθεσινή 
τους παρουσία στη Βουλή.
«Είναι κάτι που δεν το περίμενα, δεν έγινε 
καμία αναφορά στα ελληνοτουρκικά, στις 
απίστευτες προκλήσεις της Τουρκίας και απέ-
ναντι στην Ελλάδα και απέναντι στην Κύπρο. 
Αυτό το γεγονός με προβληματίζει, γιατί 
φοβάμαι ότι υπάρχουν σκέψεις στην κυβέρ-
νηση να χειριστούν τα ελληνοτουρκικά, όπως 
ακριβώς χειρίστηκαν το Σκοπιανό, δηλαδή 
μόνοι τους, χωρίς την δημιουργία εθνικής 
γραμμής και αυτό θα είναι ολέθριο για τα 
συμφέροντα της χώρας» ανέφερε.
«Εμείς αναδεικνύουμε το ζήτημα διαρκώς, 
έχουμε δείξει πολύ μεγάλη σοβαρότητα και 
υπευθυνότητα στην αντιπολιτευτική μας 
στάση απέναντι στα εθνικά ζητήματα. Όμως, 
είναι αδιανόητο να αναληφθεί οποιαδή-
ποτε δέσμευση στα εθνικά θέματα από την 
παρούσα κυβέρνηση λίγο πριν τη λήξη της 
θητείας της. Δεν τους εμπιστευόμαστε» συνέ-
χισε η κυρία Γεννηματά.
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Μετωπική σύγκρουση του προέδρου της ΝΔ με τον πρωθυπουργό εφ’ όλης της ύλης - «Η οικογένειά 
σας έκανε δουλειές με τη χούντα, διαπλοκή είναι αυτοί που μπαινοβγαίνουν στο Μαξίμου» 

Μ
ε σφοδρή αντιπαράθεση 
και αιχμηρές προσωπικές 
επιθέσεις που σε αρκετές 
περιπτώσεις ξεπέρασαν 

τα συνηθισμένα πολιτικά όρια έληξε ο 
πρώτος γύρος της μονομαχίας των Αλέ-
ξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη ση-
ματοδοτώντας την ακραία πόλωση που 
θα ακολουθήσει έως τις κάλπες της 26ης 
Μαΐου.
«Από το «νάτος ο πρωθυπουργός» 
πήγατε στο «νάτος, νάτος ο Τσίπρας ο 
σκαφάτος» σχολίασε ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης τις πρόσφατες φωτογραφίες που 
εμφανίζουν τον Αλέξη Τσίπρα στο σκά-
φος της Κατερίνας Παναγοπούλου. 
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης επισήμανε δε, ότι ο κ. Τσίπρας 
απολάμβανε τις θερινές του διακοπές με 
το κότερο στο Ιόνιο τον Αύγουστο του 
2018 όταν η χώρα μετρούσε ακόμα τις 
πληγές της από την φονική πυρκαγιά στο 
Μάτι. Πρόσθεσε μάλιστα ότι πάνω στο 
κατάστρωμα του σκάφους κατέστρωσε 
το αφήγημα της εξόδου από τα μνημό-
νια που παρουσίασε λίγες ημέρες μετά 
στην Ιθάκη.
- «Ο κ.Τσίπρας πήγε διακοπές κρυπτό-
μενος σε μια θαλαμηγό, ενώ η χώρα 
μετρούσε ακόμα νεκρούς στο Μάτι. 
Αυτή είναι η αισθητική και αυτή είναι η 
ηθική της εξουσίας όπως την αντιλαμ-
βάνεται ο Πρωθυπουργός. Αυτός είναι 
ο λιτός βίος στα καταστρώματα της 
πλουτοκρατίας. Αυτή είναι η υποτιθέ-
μενη μάχη κατά της διαπλοκής» ανέφερε 
μεταξύ άλλων στην πρωτολογία του ο 
αρχηγός της ΝΔ.
- «Αφου το επιθυμείτε ας μιλήσουμε 
ανοικτά ας μιλήσουμε. Είμαι 11 χρόνια 
στην πολιτική. Δεν μπήκα πλούσιος ούτε 
έγινα πλούσιος. Δεν ανήκω σε οικογέ-
νεια που είναι στην πολιτική και είναι 
ζάπλουτη» αντέδρασε ο Αλέξης Τσί-
πρας χαρακτηρίζοντας τον αρχηγό της 
ΝΔ «Στέφανο Χίο της πολιτικής». Επιχει-
ρώντας δε να διασκεδάσει τις εντυπώ-
σεις από τις σκαφάτες διακοπές είπε ότι 
η κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου είναι 
συνεργάτιδά του. Ενώ επαναλαμβάνο-
ντας τις αναφορές περι «ξαναζεσταμέ-

νου φαγητού» για την φονική πυρκαγιά 
στο Μάτι, υποστήριξε ότι με την ατυχή 
φράση εννοούσε την προσπάθεια του 
ΣΚΑΙ και της ΝΔ να εκμεταλλευτεί πολι-
τικά την τραγωδία.
Είπε απαντώντας στην ομιλία του κ.Μη-
τσοτάκη, ο πρωθυπουργός:
Εχω συνειδητοποιήσει όπως και ο 
λαός το βαθύ πολιτικό και στρατηγικό 
σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως ποτέ 
πραγματικά ότι θα φτάνατε στο σημείο 
εδώ στο κοινοβούλιο να παρειστάνετε 
το Στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του 
τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περί-
μενα. Η κατάληξη της κατηφόρας είναι ο 
πάτος.. Τον πιάνετε σήμερα
Αφου το επιθυμείτε ας μιλήσουμε ανοι-
κτά. Είμαι 11 χρόνια στην πολιτική. Δεν 
μπήκα πλούσιος, δεν έγινα ούτε ανήκω 
σε οικογένεια που είναι στην πολιτική
Είσαι πολύ λίγος για να μιλας για ηθική 
σε εμένα. 

Σε ό,τι με αφορά δεν έχω τίποτα να 
κρύψω ούτε έκρυψα ποτέ. Ουτε μετοχές 
Αφήστε τα ψέματα και τα fake news. Δεν 
ντρέπεστε λιγάκι.
Ακούστε με προσοχή. Είμαι 11 χρόνια 
αρχηγός κόμματος και 4,5 πρωθυπουρ-
γός. Τίποτα δεν μένει κρυφό. Είναι γνω-
στό σε όλους και όλες ότι εδώ και 3 χρό-
νια έχω συνεργάτιδα την Παναγοπού-
λου που ήταν σύζυγός του θανόντος 
Παναγόπουλου που ποτέ δεν ασχολή-
θηκε με την διαπλοκή. Κοινής εκτίμησης. 
Αμέμπτου ηθικής. Η σχέση αυτή είναι 
συνεργατική. Ο κ. Παναγόπουλος δεν 
ήταν φτωχός. Πλούσιος ήταν. Σε όλους 
είναι γνωστός ότι τον δεκαπενταύγου-
στο σε ελικόπτερα ήσασταν και πηγαί-
νατε σε εφοπλιστές καναλάρχες. Είναι 

γνωστό ότι για 3 ημέρες φιλοξενήθηκα 
στο σκάφος συνεργάτιδάς μου. Γρά-
φηκε τέλη Σεπτέμβριου 2018. Δεν το διέ-
ψευσα γιατί δεν κρύβω. Αν το θέλατε θα 
σας έδινα εγώ φωτογραφίες. Εχω και μια 
με ψαροντούφεκο και είναι καλύτερες 
από αυτές που βάζετε το παρακράτος 
να βγάζει παραβιάζοντας την προσω-
πική μου ζωή. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. 
Ουτε συνεργάτες ούτε φίλους. Δεν έχω 
εξοχικό στην Τήνο μεσοτοιχία με Χριστο-
φοράκο. Ούτε διαμέρισμα στο  Παρίσι. 
Δεν χρηματοδοτεί τον οικογενειακό μου 
πρϋπολογισμό άγνωστη off shore αγνώ-
στων στοιχείων που χρηματοδοτεί και το 
Πρώτο Θέμα. Δεν έχω κουμπάρο ούτε 
έχω κουμπάρο τον Μαρινάκη που έχει 
7 εφημερίδες και θέλει και τηλεοπτικό 
σταθμό και κατηγορειται για εμπόριο 
ναρκωτικών. 
Αναρωτιέμαι όμως κ. Μητσοτάκη. 
Πιστεύετε ότι θα κερδίσετε παριστά-
νοντας τον Στέφανο Χίο; Συνεχίστε μας 
κάνετε δώρο. Επιχειρηματολογείτε με 
κίτρινο τύπο. Μετατρέψατε την ΝΔ σε 
κίτρινο τύπο.
Επειδή κ. Μητσοτάκη πέραν της προσπά-
θειας διαμόρφωσης εντυπώσεων υπάρ-
χει και η πολιτική. Είπατε ότι εγώ μιλησα 
για ξαναζεσταμένο φαγητό για τους 
θάνατους των ανθρώπων. Μίλησα για 
ξαναζεσταμένο φαγητό για την επανα-
λαμβανομενη χυδαιότητα και τυμβωρυ-
χία με ευγενική χορηγία του ΣΚΑΙ. Ενός 
εφοπιστή που παλιά ήταν σε αντιπαρά-
θεση με την οικογένειά σας γιατί έλεγε ότι 
του ζήτησαν μίζες. Κιτρινισμός και αθλι-
ότητες. Γι αυτά μιλησα για ξαναζεσταμέο 
φαγητό. Με αυτά θέλετε να αποπροσα-
νατολίσετε την συζήτηση. Γίνατε κήνσο-
ρας της ηθικής εσείς κ. Μητσοτάκη που 
παλαιότερα πριν λίγους μήνες τον Νίκο 
Γεωργιάδη που καταδικάστηκε για ασέλ-
γεια κατά ανηλίκου τον κρατήσατε στην 
άκρη και δεν τον αποπέμψατε. Αυτή είναι 
η ηθική σας; Στείλατε την μισή κοινοβου-
λευτική ομάδα να  τον υπερασπιστεί και 
έχετε μικρά παιδιά. Εχουμε μικρά παι-
διά. Ντροπή. Αφου επιλέξατε αυτή την 
οδό χρησιμοποιώ και εγώ την φράση του 
Σαμαρά «θα σας πάω μέχρι τέλους».

Μητσοτάκης: Νάτος, νάτος ο Τσίπρας ο 
σκαφάτος 

Δημοσκόπηση MRB: 
Μεϊμαράκης για τη ΝΔ 
και Κουντουρά για τον 
ΣΥΡΙΖΑ προηγούνται 
στην κούρσα της 
Ευρωβουλής

Σ
τη δημοσκόπηση που δείχνει να προηγείται η ΝΔ 
στην πρόθεση ψήφου για τις ευρωεκλογές αλλά 
και για τις εθνικές εκλογές, περιλαμβάνεται και ε-
ρώτημα για το ποιον/ποια θα ψήφιζαν οι ερωτη-

θέντες από τα ευρωψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ. 
Δεδομένου ότι είναι οι πρώτες ευρωεκλογές όπου οι ευ-
ρωβουλευτές εκλέγονται με σταυρό, τα αποτελέσματα 
της μέτρησης έχουν ιδιαίτερη αξία.
Ετσι, από τον ΣΥΡΙΖΑ προηγούνται η αποσκιρτήσασα 
από τους ΑΝΕΛ, τέως υπουργός Τουρισμού Ελενα Κου-
ντουρά, ο δημοσιογράφος Κώστας Αρβανίτης και ο ηθο-
ποιός Αλέξης Γεωργούλης, ενώ ακολουθεί ο Παναγιώτης 
Κουρουμπλής.
Από την ΝΔ στην πρώτη θέση των προτιμήσεων είναι 
ο πρώην πρόεδρος του κόμματος και επικεφαλής του 
ευρωψηφοδελτίου, Ευάγγελος Μεϊμαράκης, δεύτερος ο 
Στέλιος Κυμπουρόπουλος και τρίτη η Ελίζα Βόζενμπεργκ, 
ενώ ακολουθούν οι νυν ευρωβουλευτές Μανώλης Κεφα-
λογιάννης και Μαρία Σπυράκη.
Στο ερώτημα ποιους υποψήφιους ευρωβουλευτές θα ψήφι-
ζαν (εφόσον ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ) οι απαντήσεις είναι :

 ª     Ε.ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ 16,2%
 ª     Κ.ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 15,5%
 ª     Α.ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ 14,4%
 ª     Π.ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ 11,6%
 ª     Λ. ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ 11,1%
 ª     ΣΠ.ΔΑΝΕΛΛΗΣ 9,6%
 ª     Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ 8,3%
 ª     Γ. ΜΟΥΖΑΛΑΣ 8%
 ª     Π.ΚΟΚΚΑΛΗΣ 7,8%
 ª     ΣΤ. ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ 7,2%
 ª     Ρ.ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ 7,1%
 ª     Ε.ΑΡΣΕΝΗ 6,3%
 ª     Α.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 5,2%
 ª     ΑΛΛΟΝ 53,1%
 ª     ΔΕΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ 26,3%
 ª     ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 11,7%

Στο ερώτημα ποιους υποψήφιους ευρωβουλευτές θα ψήφι-
ζαν (εφόσον ψήφιζαν ΝΔ) οι απαντήσεις είναι:

 ª     ΕΥ.ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ 33,9%
 ª     ΣΤ. ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 26,9%
 ª     Ε.ΒΟΖΕΝΜΠΕΡΓΚ 21,1%
 ª     Μ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 15,8%
 ª     Μ.ΣΠΥΡΑΚΗ 14,9%
 ª     Α.Μ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 14,8%
 ª     Θ.ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ 14,2%
 ª     Γ.ΑΜΥΡΑΣ 10,4%
 ª     Γ.ΚΥΡΤΣΟΣ 17,6%
 ª     Α.ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ 5,9%
 ª     ΑΛΛΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ 48,3%
 ª     ΔΕΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ 19,3%
 ª    ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 5,1% 
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επικαιρότητα

Ι
διοχείρως παρέδωσε την παραίτησή του ο 
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Γέρων Δημήτριος 
στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
Ο κ. Δημήτριος έγινε δεκτός από τον Οικου-

μενικό Πατριάρχη και του υπέβαλε την παραίτησή 
του, ταπεινωμένος και αναγκασμένος να αποχω-
ρήσει, μετά από μία πολυετή διελκυστίνδα μεταξύ 
Φαναρίου και της ορθόδοξης κοινότητας στις 
ΗΠΑ από τη μία και του ιδίου από την άλλη, καθώς 
είχε κατηγορηθεί για κακή διαχείριση εκατομμυ-
ρίων δολαρίων που προορίζονταν για την ανέ-
γερση του ναού του Αγίου Νικολάου στο Σημείο 
Μηδέν της Νέας Υόρκης .
Ο Γέρων Δημήτριος, -αν και του ζητήθηκε επανει-
λημμένως- αρνήθηκε να παραδώσει την παραί-
τησή του στον Πατριάρχη, όπως είχαν πράξει οι 
προκάτοχοί του Ιάκωβος και Σπυρίδων, μετά από 
20 συναπτά έτη παραμονής στον Αρχιεπισκοπικό 
θώκο.
Εκείνο που ενέτεινε την αρνητική εικόνα του αρχι-
επισκόπου Δημητρίου προς το Φανάρι ήταν το 
γεγονός ότι καταγγέλθηκε κατάχρηση κάποιων 
κονδυλίων από αυτά που είχαν 
συγκεντρωθεί για την ανέ-
γερση του ναού του Αγίου 
Νικολάου στο Σημείο Μηδέν 
της αμερικάνικης μητρόπολης.
Μάλιστα έγινε οικονομική 
έρευνα στην οποία αποκα-
λύφθηκε πως 5 εκατομμύ-
ρια δολάρια χρησιμοποιήθη-
καν για να καλύψουν τρέχοντα 
έξοδα της αρχιεπισκοπής ενώ 
τα χρήματα ήταν προορισμένα μόνο για την ανέ-
γερση του Αγίου Νικολάου.
Οι παράγοντες της αρχιεπισκοπής που έχουν 
δημιουργήσει ένα εξωτερικό ανεξάρτητο ταμείο 
υπό το όνομα «Φίλοι του Αγίου Νικολάου» 
αρνούνται να προχωρήσουν στην προσπάθεια 
συγκέντρωσης χρημάτων για τη συνέχιση των 
εργασιών της ανέγερσης, αν δεν αποχωρήσει ο 
αρχιεπίσκοπος Δημήτριος καθώς διατείνονται 
πως έχει πλέον χαθεί η εμπιστοσύνη των ισχυ-
ρών οικονομικών παραγόντων στο πρόσωπό του.
Συγκεκριμένα, ο Τζόν Κατσιματίδης, πρώην αντι-
πρόεδρος του αρχιεπισκοπικού συμβουλίου, 
μεγιστάνας της ενέργειας και των οικοδομικών 
επενδύσεων έγραψε ανοικτή επιστολή στον 
Πατριάρχη μέσα απο την εφημερίδα «Εθνικός 
Κήρυκας»:
«Έχω συμμετάσχει στα εκκλησιαστικά πράγματα 
σε όλη μου την ζωή.
Ως ιερόπαιδας, ως δωρητής σε αμέτρητες εκκλη-
σίες, διακονίες και ιδρύματα, ως σύμβουλος, ως 
αντιπρόεδρος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου, 
ως μετέχων στην ζωή της Αρχιεπισκοπής μας.

Υπηρέτησα και τους δύο Αρχιεπισκόπους πριν 
τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο και δεν έχω δει ποτέ 
χειρότερη κρίση από αυτή που αντιμετωπίζουμε 
τώρα. Απώλεια Αξιοπιστίας.
Δυστυχώς, ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος διατηρεί 
την θέση του εις βάρος της Εκκλησίας.
Εχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου να μπει ένα 
τέλος στην κρίση ηγεσίας της Εκκλησίας και δια-
χείρισης. Η οικονομική κακοδιαχείριση που έχει 
συμβεί είναι αδικαιολόγητη.
Ο Αγιος Νικόλαος στο Σημείο Μηδέν πρέπει να 
είναι το διαμάντι στην κορώνα μας. Αντίθετα είμα-
στε εθνική ντροπή.
Η Αρχιεπισκοπή έχει κακοδιαχειριστεί κεφάλαια, 
συντάξεις ιερέων και ένας Θεός ξέρει τι άλλο!
H Σχολή είναι σε κίνδυνο να κλείσει, αλλά ο Αρχι-
επίσκοπος αρνείται να παραιτηθεί, λέγοντας ότι 
θέλει να διορθώσει τα προβλήματα. Αλλά είναι 
αυτός ο οποίος ήταν επικεφαλής όταν αυτά τα 
προβλήματα συνέβησαν εξ αρχής!
Οταν σκέφτομαι τους αείμνηστους φίλους μου, 
Νικόλα Μπούρα (Nicholas Bouras) και Μιχάλη 

Τζαχάρη (Michael Jaharis) και 
πώς υποστήριξαν τον Αρχιε-
πίσκοπο Δημήτριο, και πώς 
οι θυσίες τους σπαταλήθη-
καν από έναν συνδυασμό 
απειρίας και υπερηφάνειας, 
νιώθω ντροπιασμένος που 
αυτό επετράπη να συνεχι-
στεί.
Ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος 
είναι 90 χρόνων και ό,τι καλό 

έκανε, τώρα ακυρώνεται από την άρνησή του να 
αποδεχθεί την ευθύνη και την επιθυμία του για 
την θέση και την δόξα, αλλά δεν υπάρχει δόξα 
στην αποτυχία. Ολοι εμείς, κλήρος και λαϊκοί μαζί, 
είμαστε υπεύθυνοι για την υγεία της Εκκλησίας 
μας.
Προσωπικώς γνωρίζω πολλούς που είναι έτοιμοι 
και πρόθυμοι να βγουν εμπρός και να διορθώ-
σουν τα προβλήματα.
Αλλά θα βγούμε εμπρός προ των ευθυνών μας 
όταν ο Αρχιεπίσκοπος αποδεχθεί την δική του 
ευθύνη για την κακή κατάσταση στην οποία είμα-
στε και παραιτηθεί. Ακόμη και ο παραιτηθείς 
Πάπας Βενέδικτος είπε ότι ήταν ‘καθήκον’ του να 
αποσυρθεί από την Παποσύνη.
Σεβασμιώτατε, είναι καιρός να συνταξιοδοτη-
θείτε, κι αυτό πρέπει να γίνει πριν την Κληρικολα-
ϊκή Συνέλευση.
Ας έχουμε ένα Νέο Ξεκίνημα για την Εκκλησία μας 
στην Αμερική την 4η Ιουλίου.
Τζον Κατσιματίδης
Πρώην αντιπρόεδρος του Αρχιεπισκοπικού Συμ-
βουλίου»

Αναγκαστική παραίτηση του 
Αρχιεπισκόπου Αμερικής

Η ηλεκτρονική έκδοση των New York Times παρουσίασε ένα οδοιπορικό 
στη γειτονιά του Γιάννη Αντετοκούνμπο, εξηγώντας πως «ο Greek Freak 
είναι το καμάρι της Ελλάδας που του γύρισε την πλάτη».

«Ο ίδιος που συγχαίρει τον Γιάννη 
μπορεί να βρίζει έναν μαύρο στον 
δρόμο»!

Τ
α playoffs στο ΝΒΑ βρίσκονται σε εξέ-
λιξη, οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούν-
μπο βρίσκονται δυο νίκες μακριά από 
την πρόκριση στους τελικούς της Ανα-

τολής και οι New York Times βρέθηκαν στα 
Σεπόλια, τη γειτονιά που συνδυάζει τα όνειρα 
και τις ελπίδες εκατοντάδων παιδιών μετανα-
στών με το σκοτάδι της Χρυσής Αυγής που, 
παρεμπιπτόντως, συγκέντρωσε 20.7% στις 
εκλογές του 2014 στη συγκεκριμένη περιοχή. 
«Είναι γνωστός ως Greek Freak, ένας μπασκε-
τμπολίστας με τεράστια επίδραση κι επιρροή 
που έχει εξελιχτεί στο πιο αντιπροσωπευτικό 
πρόσωπο της χώρας που γεννήθηκε. Παρ’ 
όλα αυτά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αντιμε-
τωπίστηκε ως ξένος στο μεγαλύτερο μέρος 
της ζωής του στην Ελλάδα! Ως γιος Αφρικα-
νών μεταναστών, ήταν συνεχώς ευάλωτος 
σε επιθέσεις ρατσιστών κι απειλές απέλασης 
στη Νιγηρία, τη χώρα που δεν έχει επισκεφτεί 
ποτέ. Πλέον ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κυριαρ-
χεί στα playoffs του ΝΒΑ ως ο καλύτερος παί-
κτης των Μιλγουόκι Μπακς και οι Αφρικανοί 
μετανάστες στην Ελλάδα παρακολουθούν την 
πορεία του με μεγάλη προσοχή. 
Η ιστορία του, η ιστορία ενός νέου ανθρώπου 
που εξελίχτηκε σε έναν από τους κορυφαίους 
μπασκετμπολίστες στον πλανήτη είναι η αιτία 
χαράς και θαυμασμού. Παράλληλα, υπενθυ-
μίζει συνεχώς τη διάκριση που έχει υποστεί η 
κοινότητά του. Η εμπειρία του Αντετοκούνμπο 

έχει γίνει πηγή έμπνευσης για ένα παραμύθι 
σχετικά με την ελληνική ζωή του και τους αγώ-
νες που δικαιώθηκαν. Μέχρι πρόσφατα, τα 
παιδιά Αφρικανών μεταναστών που γεννήθη-
καν στην Ελλάδα δυσκολεύονταν να εξασφαλί-
σουν νόμιμη διαμονή, πόσω μάλλον την υπη-
κοότητα. Ουδείς μπορούσε να τους εγγυηθεί 
υγειονομική περίθαλψη, δημόσιες υπηρεσίες 
και πρόσβαση σε αθλητικά πρωταθλήματα. 
Ο Αντετοκούνμπο κέρδισε την ελληνική ιθα-
γένεια πριν από ακριβώς έξι χρόνια, όταν 
ήταν έτοιμος να πάει στη Νέα Υόρκη για το 
ΝΒΑ Draft. «Του δόθηκε η ελληνική υπηκο-
ότητα για να τον εμποδίσουν να ταξιδέψει 
στη Νέα Υόρκη ως Νιγηριανός» αναφέρει ο 
Νίκος Οντουμπιτάν, ιδρυτής της Generation 
2.0. ομάδας υποστήριξης που βοηθάει τους 
μετανάστες δεύτερης γενιάς να αναγνωρι-
στούν στην Ελλάδα. Όταν ο Αντετοκούνμπο 
ήταν ένας... συνηθισμένος θνητός, αντιμε-
τωπιζόταν ως ένας παράνομος μετανάστης 
στην Ελλάδα. Τώρα που έγινε σούπερ σταρ 
του μπάσκετ, «έγινε πρέσβης της Ελλάδας» 
συνεχίζει ο Οντουμπιτάν. «Σίγουρα είμαστε 
χαρούμενοι για ό,τι συνέβη όμως δεν πρέπει 
να είναι μόνο αυτό το κριτήριο για να γίνεις 
Έλληνας πολίτης. Έχουμε μηχανικούς, για-
τρούς, όλα τα είδη επαγγελματιών όμως η 
ελληνική Πολιτεία δεν τους αναγνωρίζει. Γιατί 
χρειάζεται να είσαι μπασκετικό ταλέντο για να 
γίνεις Έλληνας»; 
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Παρά τις προσπάθειες του 
υπουργείου Υγείας να 
διαψεύσει, οι πάσχοντες από 
καρκίνο ταλαιπωρούνται στις 
ουρές στα φαρμακεία του 
ΕΟΠΥΥ 

Δ
εν έχει τέλος ο «Γολγοθάς» 
των καρκινοπαθών που 
στενάζουν στις ουρές για 
την εκτέλεση της συνταγής 

των φαρμάκων τους.
Σε ανάρτησή της στο Facebook η 
Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου 
(ΕΛΛΟΚ) παρουσιάζει τρεις πρόσφα-
τες φωτογραφίες που αποδεικνύ-
ουν αυτό που γράφεται συχνά από 
τα ΜΜΕ αλλά η πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Υγείας επιχειρεί κάθε 
φορά να διαψεύσει.
Οι φωτογραφίες έχουν τραβηχτεί 
στο το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στους 
Αμπελοκήπους. Σύμφωνα με την 
ΕΛΛΟΚ, «το φαρμακείο αυτό λόγω 
εγγύτητας εξυπηρετεί δεκάδες ασθε-
νείς, όμως ο χώρος είναι τελείως ακα-
τάλληλος, πολύ μικρός για τον αριθμό 
των ασφαλισμένων που εξυπηρετεί, 
χωρίς επαρκή αριθμό καθισμάτων, 
χωρίς τουαλέτα (που υπάρχει όμως 
για το προσωπικό...) και συνήθως με 
ένα υπάλληλο στα δύο γκισέ εξυπη-

ρέτησης».
Την Τρίτη 7 Μαΐου η κατάσταση στο 
φαρμακείο ήταν για άλλη μια φορά 
αυτή τριτοκοσμικής χώρας με 130 
περίπου άτομα να περιμένουν όρθιοι 
μέσα στο μικρό χώρο μπροστά από 
τα γκισέ, ή στον εξωτερικό χώρο ή 
στο δρόμο, δύο και τρεις ώρες για να 
παραλάβουν τα φάρμακά τους. «Ο 
ένας υπάλληλος που εξυπηρετούσε 
το κοινό σε ερώτηση ασφαλισμέ-
νων απάντησε τι θέλετε να σας κάνω; 
Πήραν τρεις υπαλλήλους από το φαρ-
μακείο...», αναφέρεται στην σχετική 
ανάρτηση, αλλά η ΕΛΛΟΚ διερωτάται 
κατά πόσο ευσταθεί αυτή η δικαιολο-
γία, όταν στις 12:45 μ.μ. εμφανίστηκε 
δεύτερη υπάλληλος.
Περιγράφοντας την ζοφερή καθημε-
ρινότητα των πασχόντων από καρ-
κίνο στην Ελλάδα, η ΕΛΛΟΚ τονίζει: 
«Έχει αναλογισθεί η Διοίκηση του 
ΕΟΠΥΥ τι σημαίνει να είσαι ασθε-
νής σε θεραπεία και να στέκεσαι 
2 και 3 ώρες όρθιος για να εκτελέ-
σεις μια συνταγή; το ότι οι ασφαλι-
σμένοι ασθενείς έχουν πληρώσει με 
τις εισφορές τους στα ασφαλιστικά 
ταμεία και τη φορολογία τους το 
δικαίωμα να έχουν υγειονομική περί-
θαλψη; Ότι μεταξύ των δικαιωμάτων 
των ασθενών είναι και ο σεβασμός 
του χρόνου του ασθενούς;

Το κόστος του να είσαι συγγενής ή 
φίλος και να έχεις πάρει άδεια από 
τη δουλειά σου για να εξυπηρετή-
σεις τον ασθενή; Για να μη μιλήσουμε 
για την παντελή απουσία χρήσης της 
τεχνολογίας για την καταγραφή των 
εξερχομένων φαρμάκων...
Ο νέος Διοικητής του Εθνικός Οργα-
νισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
ΕΟΠΥΥ - EOPYY θα ήταν χρήσιμο να 
επισκεφθεί τα φαρμακεία για να απο-
κτήσει προσωπική γνώμη για το επί-
πεδο εξυπηρέτησης που προσφέρει 
ο Οργανισμός στον οποίο προΐστα-

ται...».
Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, «λόγω 
έλλειψης φαρμακοποιών ο ΕΟΠΥΥ 
δεν έχει αναπτύξει φαρμακεία σε 
πολλούς νομούς της χώρας. Υπηρε-
τούν 120 φαρμακοποιοί και η κάλυψη 
των αναγκών απαιτεί την πρόσληψη 
άλλων τόσων. Τα νησιά και άλλοι 
νομοί της χώρας δεν διαθέτουν φαρ-
μακεία του ΕΟΠΥΥ και έτσι η προμή-
θεια των φαρμάκων γίνεται με απο-
στολές από τα κεντρικά φαρμακεία 
του ΕΟΠΥΥ (Αττική, Θεσσαλονίκη). Η 
αποστολή των φαρμάκων γίνεται στις 

διοικητικές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ 
κάθε νομού και από εκεί τα παραλαμ-
βάνουν οι ασθενείς».
Επιπλέον, σύμφωνα με την Ομοσπον-
δία, «υπάρχουν μεγάλες καθυστερή-
σεις στην αποστολή των φαρμάκων 
και για τους ασθενείς είναι «μπρος 
γκρεμός και πίσω ρέμα». Καθυστε-
ρούν τη θεραπεία τους με μεγάλο κίν-
δυνο επιδείνωσης της νόσου ή ανα-
γκάζονται να ταξιδεύουν εκατοντά-
δες χιλιόμετρα δύο φορές το μήνα για 
να βρουν φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ να 
προμηθευτούν τα φάρμακά τους».

Καρκινοπαθείς: Ουρές - ντροπή για να πάρουν τα 
φάρμακά τους 

επικαιρότητα
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Βουλή: Ζήτησε τον λόγο ο 
Πολάκης από τον Μητσοτάκη 

Μετά την σφοδρή αντιπαράθεση 
του πρωθυπουργού με τον 
αρχηγό της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, ο αναπληρωτής 
υπουργός Υγείας κατέβηκε από 
τα υπουργικά έδρανα, πήγε στη 
θέση του κ. Μητσοτάκη και του 
είπε: «Δεν θα μας μιλάς εσύ για 
τον φασισμό, τα υπόλοιπα αύριο» 
- «Άντε φύγε από δω, πέρασε έξω» 
η απάντηση του προέδρου της ΝΔ

Α
γριο επεισόδιο εντός της αί-
θουσας της Oλομέλειας της 
Βουλής επιχείρησε να στήσει 
ο Παύλος Πολάκης με τον Κυ-

ριάκο Μητσοτάκη.
Στο τέλος της σφοδρής αντιπαράθε-
σης του πρωθυπουργού με τον αρχηγό 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. 
Πολάκης κατέβηκε από τα υπουργικά 
έδρανα, πήγε στην θέση του κ. Μητσο-
τάκη και του είπε: «Δεν θα μας μιλάς 
εσύ για τον φασισμό. Τα υπόλοιπα 
αύριο».
Αντιδρώντας, ο αρχηγός της ΝΔ είπε: 
«Άντε φύγε από δω. Πέρασε έξω».

Στη συνέχεια οι βουλευτές της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης εξέφρασαν σε 
έντονο ύφος την διαμαρτυρία τους στον 
πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση, που 
δεν επανέφερε στην τάξη τον αναπλη-
ρωτή υπουργό Υγείας.
Λίγο αργότερα, μέσα από το Facebook, 
ο κ. Πολάκης έδωσε την δική του 
εκδοχή για το περιστατικό με τον κ. 
Μητσοτάκη, επιβεβαιώνοντας ουσια-
στικά το πώς εκτυλίχθηκε το σκηνικό 
που έλαβε χώρα στη Βουλή:
«Θα μιλήσω στη Βουλή αυριο Πεμπτη 
στις 7 το απόγευμα .
Πριν λιγο μετα την ισοπέδωση που 
εκανε ο Αλεξης Τσιπρας στο Μητσο-
τακη κατεβαίνοντας απο τα υπουργικά 
έδρανα ειπα στον Κυριακο Μητσοτακη 
τα εξης:
«Μονο για τη λέξη φασίστας που είπες 
ο,τι ειμαι ,επρεπε να παρω το λόγο επί 
προςωπικου για να σου απαντήσω,γιατι 
για τα αλλα θα σου απαντήσω αυριο 
.Ομως επειδή με κάλυψε πλήρως με 
αυτα που είπε ο πρωθυπουργός Γι αυτο 
δεν ζήτησα το λόγο»
Η απαντηση του « γιατι μου κουνάς το 
δάχτυλο πως μου μιλάς ετςι;»

επικαιρότητα

Η ακτινογραφία των μπαταχτσήδων 

Περισσότεροι από 4 
εκατομμύρια είναι οι οφειλέτες 
του Δημοσίου με συνολικές 
ληξιπρόθεσμες οφειλές που 
ανέρχονται σε 104,365 δισ. 
ευρώ.

Α
ίσθηση πάντως προκαλεί το 
γεγονός ότ ι, όπως προκύ-
πτει από τα στοιχεία της Α-
νεξάρτητης Αρχής Δημο -

σίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), από το σύνο-
λο των 4.064.750 οφειλετών, 54,6% 
χρωστούν ποσά κάτω των 500 ευρώ 
ο καθένας, οφειλές από 501 ευρώ έως 
5.000 ευρώ έχουν 32,9% των οφειλε-
τών, από 5.001 ευρώ έως 50.000 ευ-
ρώ έχουν 10,7% των οφειλετών, ενώ 
1,7% χρωστούν ποσά από 50.001 ευ-
ρώ έως 1.000.000 ευρώ. Τέλος από 
1.000.001 ευρώ και πά-
νω χρωστούν 0,2% των 
οφειλετών!
Με άλ λο λόγ ια,  από 
τα σ τοιχεία προκύπτει 
ότι 87,5% των οφειλε-
τών χρωστούν έως και 
5.000 ευρώ, ποσοστό 
που φθάνει στο 92,6% 
αν το ποσό της οφειλής 
ανέβει έως τα 10.000 
ευρώ. Αυτό σημαίνει ότ ι η συντρι-
πτική πλειονότητα των οφειλών του 
Δημοσίου χρωστούν ποσά έως 5.000 
ή 10.000 ευρώ.
Ωσ τόσο, το μεγαλύτερο ποσοσ τό 
οφειλών, όπως θα δείτε και στο σχε-
τ ικό γράφημα του ΑΠΕ, συσσωρεύ-
ε ται σ τους μεγαλοοφειλέ τε ς. Είναι 
ενδεικτικό ότι 87,5% των οφειλετών 
που χρωστούν στην εφορία ποσά έως 
5.000 ευρώ ο καθένας, συνολικά χρω-
στούν μόλις 2,3% των συνολικών ληξι-
πρόθεσμων οφειλών.
Αν τ ίθε τα οι 1.154 οφε ιλέ τ ε ς που 
ο φ ε ί λου ν  απ ό  10.0 0 0.0 0 0  έω ς 
100.000.000 ευρώ ο καθένας, χρω-
στούν συνολικά 28,3% των ληξιπρό-
θεσμων οφειλών, ενώ 79 οφειλέτες 
με χρέη πάνω από 100.000.000 ευρώ 
ο καθένας, οφείλουν συνολικά 32,7% 
των ληξιπρόθεσμων χρεών.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναλυτική 
κλιμάκωση οφειλών και οφειλετών η 
οποία είναι η εξής:
- Μέχρι 10 ευρώ χρωστούν 536.330 

οφειλέτες με συνολικό ποσό οφειλής 
900.000 ευρώ.
- Από 10 έως 50 ευρώ χρωσ τούν 
338.072 οφειλέτες με συνολικό ποσό 
οφειλής 9,8 εκατομμύρια ευρώ.
- Από 50 ευρώ έως 500 ευρώ χρω-
στούν 1.344.749 οφειλέτες με συνο-
λικό ποσό οφειλής 296,1 εκατ. ευρώ.
- Από 500 έως 2.000 ευρώ χρωστούν 
944.602 οφειλέτες με συνολικό ποσό 
οφειλής 917,1 εκατ. ευρώ.
- Από 2.000 έως 3.000 ευρώ χρω-
στούν 190.945 οφειλέτες με συνολικό 
ποσό οφειλής 468,5 εκατ. ευρώ.
- Από 3.000 έως 5.000 ευρώ χρω-
στούν 199.765 οφειλέτες με συνολικό 
ποσό οφειλής 773,4 εκατ. ευρώ.
- Από 5.000 έως 10.000 ευρώ χρω-
στούν 210.589 οφειλέτες με συνολικό 
ποσό οφειλής 1,475 δισ. ευρώ.
- Από 10.000 έως 20.000 ευρώ χρω-

στούν 131.016 οφειλέ-
τες με συνολικό ποσό 
ο φ ε ι λ ή ς  1, 833  δ ισ. 
ευρώ.
-  Α π ό  20 .0 0 0  έ ω ς 
50.000 ευρώ χρωστούν 
91.438 οφε ιλέ τ ε ς  με 
συνολικό ποσό οφειλής 
2,822 δισ. ευρώ.
-  Α π ό  5 0 .0 0 0  έ ω ς 
10 0.0 0 0 ευρώ χ ρω -

στούν 34.367 οφειλέτες με συνολικό 
ποσό οφειλής 2,390 δισ. ευρώ.
- Από 100.000 έως 150.000 ευρώ 
χρωστούν 12.283 οφειλέτες με συνο-
λικό ποσό οφειλής 1,494 δισ. ευρώ.
- Από 150.000 έως 300.000 ευρώ 
χρωστούν 12.557 οφειλέτες με συνο-
λικό ποσό οφειλής 2,627 δισ. ευρώ
- Από 300.000 έως 1.000.000 ευρώ 
χρωστούν 10.003 οφειλέτες με συνο-
λικό ποσό οφειλής 5,295 δισ. ευρώ.
- Από 1.000.000 έως 1.500.000 ευρώ 
χρωστούν 1.971 οφειλέτες με συνο-
λικό ποσό οφειλής 2,395 δισ. ευρώ.
- Από 1.500.000 έως 10.000.000 
ευρώ χρωστούν 4.810 οφειλέτες με 
συνολικό ποσό οφειλής 17,866 δισ. 
ευρώ.
- Από 10.000.000 έως 100.000.000 
ευρώ χρωστούν 1.154 οφειλέτες με 
συνολικό ποσό οφειλής 29,547 δισ. 
ευρώ.
- Από 100.000.000 και άνω χρωστούν 
79 οφειλέτες με συνολικό ποσό οφει-
λής 34,152 δισ. ευρώ.

Παρά τις εξαγγελίες Τσίπρα: Στον 
ΦΠΑ 24% παραμένουν καφές, 
αναψυκτικά και χυμοί

Μόνο ό,τι τρώγεται, αλλά όχι και 
ό,τι πίνεται, από τα προϊόντα 
που σήμερα επιβαρύνονται με 

ΦΠΑ 24%, φαίνεται ότι θα περιληφθεί 
τελικά στη λίστα των αγαθών που θα επι-
βαρύνονται σύντομα με μειωμένο ΦΠΑ 
13%.
Οι χθεσινές εξαγγελίες του πρωθυπουρ-
γού από το Ζάππειο για επιστροφή των 
τροφίμων στον χαμηλό συντελεστή 13%, 
έδωσαν... ελπίδες ότι σε αυτόν τον συντε-
λεστή θα υπαχθούν και τα ροφήματα, 
όπως δηλαδή ίσχυε ως το καλοκαίρι του 
2015, όταν υπογράφηκε το τρίτο Μνη-
μόνιο. Αυτό, όμως, δεν θα συμβεί, σύμ-
φωνα τουλάχιστον με όσα λένε πηγές του 
υπουργείου Οικονομικών.Κατά συνέ-
πεια, καφές, κακάο, τσάι, χαμομήλι, λοιπά 
αφεψήματα, αναψυκτικά, χυμοί θα συνε-

χίσουν να επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%, 
έχοντας δηλαδή την ίδια ακριβώς αντιμε-
τώπιση με τα οινοπνευματώδη, τα οποία 
ανέκαθεν υπάγονταν στον υψηλό συντε-
λεστή. Αυτό, βέβαια, σημαίνει πρακτικά 
ότι η σχετική επιβάρυνση θα συνοδεύει 
αυτά τα είδη και στην εστίαση, με συνέ-
πεια τα καφέ, τα εστιατόρια, οι ταβέρνες, 
να χρεώνουν τα εδέσματα με ΦΠΑ 13%, 
αλλά τα ροφήματα με 24%.
Αντιθέτως, στον χαμηλό συντελεστή 13% 
αναμένεται να υπαχθούν  τυποποιημένα 
είδη διατροφής, όπως ζάχαρη, αλάτι, 
ξύδι, μπαχαρικά, γεμιστά ζυμαρικά, αλλα-
ντικά, παρασκευάσματα ψαριών, κονσέρ-
βες, ηλιέλαια, σογιέλαια, καλαμποκέλαια, 
μαργαρίνες, μαρμελάδες, σοκολάτες, γκο-
φρέτες, μπισκότα, φρυγανιές, παξιμάδια, 
παγωτά, κρουασάν και σνακ.
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εδώ Κύπρος

Θεωρεί ότ ι  υπάρχε ι 
«φόρμουλα συγκυβέρ-
νησης» εντός της υφι-

στάμενης σύνθεσης της «βου-
λής» δήλωσε ο παραιτηθείς 
«πρωθυπουργός», Τουφάν 
Ερχιουρμάν που μετά την υπο-
βολή της παραίτησης της τετρα-
κομματικής «κυβέρνησης» που 
προΐστατο, τασσόμενος ενα-
ντίον πρόωρων «βουλευτικών 
εκλογών» και υπέρ του να ολο-
κληρωθεί άμεσα η διαδικασία 
για τον σχηματισμό της νέας 
«κυβέρνησης».
Όπως μεταδίδεται από τα κατε-
χόμενα, ο κ. Ερχιουρμάν υπέ-
βαλε στις 10.10 το πρωί την 
παραίτησή του στον Τ/κ ηγέτη, 
Μουσταφά Ακιντζί, ο οποίος θα 
καλέσει σε συνάντηση τα «κοι-
νοβουλευτικά» κόμματα για 
διαβούλευση και θα δώσει την 
εντολή σχηματισμού «κυβέρ-
νησης» σε ένα από αυτά ή σε 
έναν «βουλευτή».
Ο Τουφάν Ερχιουρμάν είπε 
ότι η εντολή πρέπει να δοθεί 
άμεσα στο μεγαλύτερο σε 
δύναμη κόμμα, το κόμμα Εθνι-
κής Ενότητας και ευχήθηκε οι 
διεργασίες για τον σχηματισμό 
της νέας «κυβέρνησης» να ολο-
κληρωθούν το συντομότερο, 
γιατί – όπως είπε – η «χώρα» 
διέρχεται μια δύσκολης περι-
όδου οικονομικά και πρέπει 
πολύ γρήγορα να επικρατήσει 
η σταθερότητα.
Ερωτηθείς τί θα πράξει το κόμμα 
του, εάν θα είναι σε μια νέα 
συνεργασία, ο κ. Ερχιουρμάν 
απάντησε ότι η ανώτατη κομμα-
τική βουλή του ΡΤΚ συνεδριάζει 
απόψε για να λάβει αποφάσεις.
Νωρίτερα και παραλαμβά-
νοντας την επιστολή παραί-
τησης του κ. Ερχιουρμάν, ο 
Μουσταφά Ακιντζί είχε δώσει 
έμφαση στο γεγονός ότι υπήρχε 
διάλογος μεταξύ «κυβέρνη-
σης» και «προεδρικού». Δεν 
ήσασταν «πρωθυπουργός» σε 
μια εύκολη περίοδο, είπε ο Τ/κ 
ηγέτης απευθυνόμενος στον 
Τουφάν Ερχιουρμάν σημειώ-
νοντας ότι ήταν η πρώτη φορά 
που δοκιμάστηκε η φόρμουλα 
μιας τετρακομματικής κυβέρ-
νησης.

Υπέβαλε 
παραίτηση ο 
Ερχιουρμάν

Ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, Νίκος 
Αναστασιάδης βρίσκεται 
στο Σίμπιου της Ρουμανίας 
και στο πλαίσιο των 
εργασιών του Άτυπου 
Ευρωπαϊκού θα ενημερώσει 
τους 27 ηγέτες για τις 
τουρκικές προκλήσεις στην 
κυπριακή ΑΟΖ.

Ό
πως δήλωσε χθες ο 
Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας,”στόχος μου 
είναι να αναπτύξω στα 

27 ηγέτες των κρατών μελών την 
όλη κατάσταση παραβίασης του 
διεθνούς δικαίου από πλευράς 
Τουρκίας”.
Κατά τη διάρκεια του Συμβου-
λίου, ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας θα εγείρει το θέμα των 
πρόσφατων παράνομων ενερ-
γειών της Τουρκίας στην ΑΟΖ της 
Κύπρου ως συνέχεια των έντο-
νων διαβημάτων που έγιναν 
προς τους Θεσμούς και τα κράτη 
μέλη της ΕΕ και τα οποία βρίσκο-
νται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με Κυβερνητική πηγή, 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα 
ζητήσει από τους 27 ομολό-
γους του να αντιδράσουν δυνα-
μικά όπως έπραξαν σε παρόμοια 
περιστατικά. Δηλαδή να παρ-
θούν οικονομικές κυρώσεις εις 
βάρος της Τουρκίας, των εται-
ρειών και φυσικών προσώπων 
που συνεργάζονται με τον «Πορ-
θητή».
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα 
έχει επίσης και κατ’ ιδίαν συνα-
ντήσεις με αρχηγούς με τους 
οποίος υπάρχει άμεση συνεργα-
σία στον ενεργειακό τομέα, όπως 
είναι ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμα-
νουέλ Μακρόν, από τον οποίο ο 
Πρόεδρος αναμένει και την ανά-
λογη στήριξη .

Συντονισμός Λευκωσίας – 
Αθήνας
Στο περιθώριο της Συνόδου, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα 
έχει επίσης συνάντηση με τον 
Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη 
Τσίπρα προκειμένου να συντο-
νίσουν τις ενέργειές τους για την 
ανάδειξη της προκλητικής στάσης 
της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ.
Σύμφωνα με τις πηγές της ελληνι-
κής κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια 
της Συνόδου, ο Έλληνας Πρωθυ-
πουργός αναμένεται να υπενθυ-
μίσει και τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 
Μαρτίου του 2018, καθώς και την 
πρόσφατη δήλωση της Ύπατης 
Εκπροσώπου της ΕΕ για την Εξω-
τερική Πολιτική και την Ασφάλεια, 
Φεντερίκα Μογκερίνι.
Επιπλέον, πρόκειται να υπογραμ-
μίσει ότι απαραίτητη προϋπό-
θεση της αναβάθμισης του ρόλου 
της ΕΕ στις διεθνείς και περιφε-
ρειακές εξελίξεις είναι η αποτε-
λεσματική προάσπιση των κυρι-
αρχικών δικαιωμάτων των κρα-
τών-μελών της.
Τις εργασίες του Συμβουλίου θα 
απασχολήσουν το 
Μέλλον της Ευρώ-
πης και η Στρατη-
γική Ατζέντα της 
ΕΕ για την περίοδο 
2019 -2024. Τον 
Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας συνοδεύει 
στη Ρουμανία, ο 
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρό-
δρομος Προδρόμου. 

Πρώτα η διπλωματία’, δη-
λώνει για το θέμα της ΑΟΖ 
ο Αλέξης Τσίπρας
“Πρώτα η διπλωματία”, δηλώνει 
για το θέμα των τουρκικών παρά-
νομων ενεργειών στην κυπριακή 
αποκλειστική οικονομική ζώνη, 
Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέ-

ξης Τσίπρας.
Συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός 
της Ελλάδας, προσερχόμενος στη 
Σύνοδο του Σίμπιου, απαντώντας 
σε ερώτημα του ΚΥΠΕ για το θέμα 
δήλωσε πως “αποτελεί θέμα της 
ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης” 
και τόνισε ότι θα θέσει μαζί με τον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη στους 27. 
Κληθείς να διευκρινίσει αν πρέ-
πει να αναμένουμε “κυρώσεις ή 
διπλωματία”, απάντησε: “Πρώτα 
η διπλωματία”.
Νωρίτερα ο κ. Τσίπρας τοποθε-
τήθηκε για την υποψηφιότητα 
Βέμπερ για την προεδρία της 
Κομισιόν λέγοντας: “Θέλουμε 
έναν Πρόεδρο που θα προω-
θεί την αλληλεγγύη και θα είναι 
κατά του νεοφιλελευθερισμού. Κι 
αυτός δεν είναι ο Βέμπερ”.
“Χρειαζόμαστε έναν Πρόδερο 
που θα υποστηρίξει τις θεμελιώ-
δεις ιδέες και αρχές της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, ήτοι έναν πρόεδρο 
που θα προάγει την αλληλεγγύη 
την δημοκρατία και την κοινωνική 
συνοχή. Χρειαζόμαστε έναν πρό-
εδρο που θα τοποθετείται ενάντια 
στο νεοφιλελευθερισμό και στην 

ξενοφοβική προ-
σέγγιση της άκρας 
δεξιάς στο μετανα-
στευτικό. Αυτός ο 
πρόεδρος δεν μπο-
ρεί να είναι ο Μάν-
φρεν τ Βέμπερ”, 
είπε συγκεκριμένα.

Ανησυχία Χαντ για τουρ-
κικές ενέργειες στην κυ-
πριακή ΑΟΖ
Την ανησυχία του για τις τουρκι-
κές ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ 
εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερι-
κών του Ηνωμένου Βασιλείου 
Τζέρεμι Χαντ.
Σε σημερινή ανάρτησή του στο 
Twitter ο κ. Χαντ αναφέρει: «Ανή-
συχος από την ανακοίνωση της 

Τουρκίας ότι θα αρχίσει γεωτρή-
σεις στην Αποκλειστική Οικονο-
μική Ζώνη της Κύπρου. Η κατά-
σταση ΠΡΕΠΕΙ να αποκλιμακω-
θεί και όλα τα μέρη να επιδείξουν 
αυτοσυγκράτηση. Η ανάπτυξη 
υδρογονανθράκων θα πρέπει να 
ωφελήσει όλους τους Κύπριους 
και να υποστηρίξει μία λύση».
Ο κ. Χαντ έχει δεχθεί επιστολές 
από Βρετανούς βουλευτές για το 
θέμα, όπως τους Συντηρητικούς 
βουλευτές Τερέζα Βίλιερς και 
Μάθιου Όφορντ, αλλά και τον Στί-
βεν Γκέθινς του Εθνικού Κόμματος 
Σκωτίας.

Η Κύπρος θα ζητήσει από 
την ΕΕ να λάβει μέτρα κα-
τά ατόμων και εταιρειών 
που σχετίζονται με τις πα-
ράνομες γεωτρήσεις
Η Κυπριακή Δημοκρατία θα ζητή-
σει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
λάβει “κατάλληλα στοχοθετημένα 
μέτρα κατά των Τούρκων ατόμων 
και εταιρειών που ασχολούνται 
με τη γεώτρηση μέσα στην απο-
κλειστική οικονομική της ζώνη, 
λέει σύμφωνα με Κύπριο αξιωμα-
τούχο που μίλησε το Bloomberg, 
υπό την προϋπόθεση της ανωνυ-
μίας.

Το θέμα τέθηκε στην άτυπη 
σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου στο Σίμπιου της Ρουμα-
νίας και αναμένεται ότι ο Πρόε-
δρος του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου Donald Tusk θα σχολιάσει το 
θέμα κατά την καταληκτική ενημέ-
ρωση των συντακτών.

Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  π η γ ή  τ ο υ 
Bloomberg, οι ηγέτες της ΕΕ θα 
συζητήσουν επισήμως τα μέτρα 
κατά της Τουρκίας όταν θα συνα-
ντηθούν ξανά στις 28 Μαΐου ή 
κατά την τακτική συνάντησή τους 
τον Ιούνιο.

ΠτΔ: Eνημερώνει τους “27” για τις τουρκικές 
προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ και ζητά κυρώσεις 
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Ε
ίναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας να αγκαλιάσει 
τις νέες εξελίξεις της τεχνολογίας και να είναι μέρος 
των εξελίξεων αυτών, δηλώνει στο ΚΥΠΕ ο Υπουρ-
γός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρι-

σμού, Γιώργος Λακκοτρύπης, με αφορμή την πραγματοποί-
ηση, στη Λεμεσό, του διήμερου φεστιβάλ Reflect.
Ο κ.Λακκοτρύπης, ο οποίος χαιρέτισε το πρωί το Συνέδριο 
“Future of Tech Investing”, που πραγματοποιείται παράλ-
ληλα με το φεστιβάλ, ανέφερε πως τέτοιες εκδηλώσεις είναι 
πολύ σημαντικές για τον τόπο μας, την ώρα που σε διεθνές 
επίπεδο οι τεχνολογικές εξελίξεις ανατρέπουν πολλά από 
τα δεδομένα τα οποία γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.
” Είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας να αγκαλιάσει αυτές 
τις νέες εξελίξεις της τεχνολογίας και να είναι μέρος αυτών 
των τεχνολογιών, ιδιαίτερα μέσω των νεοφυών επιχειρή-
σεων που ασχολούνται με τον συγκεκριμένο τομέα και με 
τους πολλούς υποτομείς που υπάρχουν”, συμπλήρωσε.
Τέτοια συνέδρια και εκδηλώσεις, πρόσθεσε, μας δίνουν 
την ευκαιρία “να συμμετάσχουμε σε αυτόν τον μετασχημα-
τισμό των οικονομικών που βλέπουμε προς υψηλές τεχνο-
λογίες”.
Κληθείς εξάλλου να σχολιάσει αναφορά του στο συνέδριο 
για την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα της καινοτο-
μίας, ο κ.Λακκοτρύπης είπε πως, ως χώρα, “χρειαζόμαστε 
περισσότερο ταλαντούχο προσωπικό στον τομέα των επι-
στημών, δηλαδή στις επιστήμες των ηλεκτρονικών υπολο-

γιστών, προγραμματιστές, μαθηματικούς, φυσικούς”.
” Έχουμε εξαιρετικές υπηρεσίες σε ό, τι αφορά λογιστές, 
δικηγόρους αλλά σημαντικό είναι να αναπτύξουμε και τον 
τομέα των επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών”, 
συμπλήρωσε.
Στη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ.Λακκοτρύπης είπε πως 
τέτοια συνέδρια δίνουν την ευκαιρία στις κυπριακές αρχές 
να υπογραμμίσουν τις εξαιρετικές προοπτικές ζωτικών κλά-
δων της οικονομίας μας αλλά και να επιβεβαιώσουν τις 
προοπτικές ανάπτυξης νέας επιχειρηματικότητας, βασισμέ-
νης στη γνώση, την τεχνολογία και την καινοτομία.
Εργαζόμαστε, συνέχισε,  σκληρά για να διατηρήσουμε ως 
χώρα όσα θετικά πετύχαμε σε όλους τους τομείς της οικο-
νομίας και να διασφαλίσουμε πως θα παραμείνουμε στο 
δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης, ο οποίος ωστόσο, όπως 
σημείωσε, δέχεται προκλήσεις σε όλες τις χώρες, από τη 
συνεχή τεχνολογική εξέλιξη.
Σύμφωνα με τον κ.Λακκοτρύπη, αρκετές πολυεθνικές εται-
ρείες τεχνολογίας, είτε επεκτείνονται, είτε μεταφέρουν την 
έδρα τους στο νησί και υπογράμμισε ότι η Κύπρος αποτε-
λεί έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό λόγω του επαγ-
γελματικού επιπέδου υπηρεσιών της, σε συνδυασμό με το 
εύρωστο και διαφανές νομικό πλαίσιο, το ελκυστικό φορο-
λογικό καθεστώς, το υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο προ-
σωπικό και την παροχή πρόσβασης σε ευρωπαϊκές και 
περιφερειακές αγορές.

Υπ.Ενέργειας: Σημαντικό να αγκαλιάσουμε τις 
νέες εξελίξεις της τεχνολογίας 

Σειρά διμερών συναντήσεων είχε ο ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

Τ
ην ανάγκη, όπως “πέραν των μηνυμά-
των που δυστυχώς μέχρι τώρα δεν λαμ-
βάνει υπόψη η Τουρκία, να προχωρή-
σει η ΕΕ σε μεθοδευμένα μέτρα”, έθεσε 

ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασι-
άδης σε σειρά διμερών επαφών που είχε στο 
περιθώριο της Συνόδου στο Σίμπιου της Ρου-
μανίας. Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρό-
σωπο Πρόδρομο Προδρόμου, υπήρξε θετική 
αν τ ιμετώπιση από τους εταίρους σ το Άτυπο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθώς και καθολική το-
ποθέτηση αλληλεγγύης προς την Κύπρο, αλλά 
και καταδίκης των παράνομων ενεργειών της 
Τουρκίας.

Αναλυτικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είχε 
το περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου 
συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμα-
νουέλ Μακρόν, την Καγκελάριο της Γερμανίας 
Αγκελα Μέρκελ, τους Πρωθυπουργούς της 
Ιταλίας Τζιουζέπε Κόντε, της Ισπανίας  Πέδρο 

Σάντσεθ και της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα. 

Επιπλέον είχε  συνάντηση και έθεσε το ζήτημα 
των τουρκικών παράνομων επεμβάσεων τόσο 
με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου  Ντόναλν τ 
Τουσκ όσο και με τον Πρόεδρο της Επιτρο-
πής Ζαν Κλον τ Γιούνκερ, καθώς και με την 
Ύπατη Εκπρόσωπο και Αν τ ιπρόεδρο Φεν τε-
ρίκα Μογκερίνι. 

Προ του γεύματος εργασίας των ηγετών των 
κρατών μελών της ΕΕ, ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας είχε συνάντηση εργασίας με τον Πρω-
θυπουργό της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα, αναφέ-
ρει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η συνά-
ντηση με τον Αλέξη Τσίπρα κράτησε 20 λεπτά, 
ενώ η ίδια η τοποθέτηση του Προέδρου μέσα 
σ τη Σύνοδο διήρκεσε 25 λεπτά (εξαιρε τ ικά 
μακρά για τα δεδομένα του Συμβουλίου).

Συλλούρης: Η Βουλή 
συμβάλλει καθοριστικά στον 
εκσυγχρονισμό της δημόσιας 
υγείας 

Η 
Βουλή των Αντιπροσώπων συμβάλλει καθοριστικά στον εκσυγ-
χρονισμό και την ανάπτυξη της δημόσιας υγείας για παροχή ανα-
βαθμισμένων ιατρικών υπηρεσιών, προωθώντας, στο πλαίσιο 
αυτό, και την εφαρμογή σχεδίων για καταπολέμηση των ρευμα-

τοπαθειών και των προβλημάτων που αυτές επιφέρουν, δήλωσε σήμερα ο 
Πρόεδρος της Βουλής, Δημήτρης Συλλούρης.
Σε χαιρετισμό του, στην Ημερίδα του Αντιρευματικού Συνδέσμου Κύπρου 
«Πρόσβαση των Ατόμων με Ρευματικές Παθήσεις στην Εργασία», που διορ-
γανώνεται στο πλαίσιο της 19ης Ετήσιας Εβδομάδας Ενημέρωσης για τις 
Ρευματικές και Μυοσκελετικές Παθήσεις, ο κ. Συλλούρης είπε ότι «ειδικό-
τερα, στηρίζει κάθε προσπάθεια που καταβάλλεται, προκειμένου να υπο-
βοηθηθούν τα άτομα με ρευματικές παθήσεις να αποκτήσουν τα κατάλληλα 
εφόδια για πρόσβαση στην εργασία, γιατί οι ρευματοπαθείς μπορούν και 
πρέπει να ανήκουν στις παραγωγικές ομάδες του ανθρώπινου δυναμικού».
Όπως σημείωσε «οι σοβαρές χρόνιες ασθένειες του μυοσκελετικού συστή-
ματος, που χαρακτηρίζονται από έντονους πόνους και ακαμψία στις αρθρώ-
σεις ή στους μυς, επηρεάζουν άτομα όλων των ηλικιών και συνιστούν σημα-
ντικό αίτιο πρόκλησης σωματικής αναπηρίας παγκοσμίως», προσθέτοντας 
πως «η  απώλεια σημαντικού βαθμού σωματικής και ψυχικής ενέργειας, 
συνεπεία των ρευματικών παθήσεων, επηρεάζει αρνητικά την κοινωνική 
και επαγγελματική ζωή των ρευματοπαθών».
« Ως αποτέλεσμα, σε αρκετές περιπτώσεις πέφτουν θύματα κοινωνικού 
αποκλεισμού περιλαμβανομένης της μη πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 
Η συνειδητοποίηση της σοβαρότητας των ρευματικών παθήσεων και των 
επιπτώσεών τους στους πάσχοντες, αλλά και στις οικογένειές τους είναι εκ 
των ων ουκ άνευ», ανέφερε.
Είπε, τέλος, πως «η έγκαιρη διάγνωση και χορήγηση ορθής θεραπευτικής 
αγωγής στους ρευματοπαθείς αναμφίβολα μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια, 
ενώ η καθυστέρηση στη διάγνωση και έναρξη της θεραπείας αποβαίνει επι-
βαρυντική στην υγεία και τη ζωή τους», για να προσθέσει ότι «όλοι έχουμε 
χρέος να σταθούμε δίπλα στους συνανθρώπους μας που κάποια ρευματο-
πάθεια τους ταλαιπωρεί, στηρίζοντας το πολύπλευρο έργο του Αντιρευμα-
τικού Συνδέσμου Κύπρου και κάθε προσπάθεια που καταβάλλεται, ώστε 
τα ιατρικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που ταλανίζουν τους 
ασθενείς μας να επιλυθούν οριστικά, για να μπορέσουν πρώτιστα να ανα-
κουφιστούν από τον πόνο και συνακόλουθα να προσφέρουν και να δημι-
ουργήσουν».
Εξάλλου, στα πλαίσια της 19η Ετήσιας Εβδομάδας Ενημέρωσης για τις Ρευ-
ματικές και Μυοσκελετικές Παθήσεις, πραγματοποιήθηκε σήμερα συνά-
ντηση με την Επιτροπή Υγείας της Βουλής, για την παράδοση της «Διακήρυ-
ξης για τη συμμετοχή των ατόμων με Ρευματικές Παθήσεις στην Εργασία».
Παρόν στη συνάντηση ήταν ο Πρόεδρος του ΑΣΚ, οι επίσημοι προσκεκλη-
μένοι μας από την EULAR (European League Against Rheumatism) κ. Dieter 
Wiek, Αντιπρόεδρος EULAR και κ. Johannes WJ Bijlsma Προέδρος EULAR. 
Επίσης, πραγματοποιήθηκε και Εθιμοτυπική Συνάντηση με τον Υπουργό 
Υγείας κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου για την παράδοση της Διακήρυξης.
Με τη  διακήρυξή του ο Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου καλεί  όλους 
τους εμπλεκόμενους να εστιάσουν στις ικανότητες των ατόμων με ρευματο-
πάθειες και όχι σε αυτά που δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν, καθώς επί-
σης να τους παρέχουν τη στήριξη που χρειάζονται για να βρουν εργασία ή 
να παραμείνουν στην υφιστάμενη εργασία τους.
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Ο 
γοητευτικός ηθοποιός George 
Clooney εμφανίστηκε στην εκ-
πομπή του Jimmy Kimmel και 
απέδειξε για μία ακόμη φορά 

ότι έχει φοβερό χιούμορ και δεν φοβάται 
τον αυτοσαρκασμό.
«Έγινα 58 χρονών. Τίποτα δεν έχει πλάκα 
πια» δήλωσε ο Clooney όταν ρωτήθηκε 
για το πώς διασκέδασε στα γενέθλια 
του, τη Δευτέρα 6 Μαΐου. Είπε επίσης ότι 
απλά απόλαυσε ένα γεύμα στο σπίτι με 
τη γυναίκα του, Amal και τίποτα παρα-
πάνω. Συνέχισε λέγοντας πως η Amal τον 
τελευταίο χρόνο δουλεύει κυριολεκτικά 
κάθε μέρα. Αυτό τον καιρό αφιέρωσε 
πολύ χρόνο στην προσπάθεια απελευθέ-
ρωσης των δημοσιογράφων του Reuters 

που φυλακίστηκαν στην Μιανμάρ η οποία 
στέφτηκε επιτέλους με επιτυχία.
«Χθες το βράδυ  απελευθερώθηκαν» είπε 
ο Clooney και ο Kimmel απάντησε πως το 
γεγονός αυτό ήταν το τέλειο δώρο γενε-
θλίων. Ο George δεν έχασε ευκαιρία να 
απαντήσει «Ναι η Amal ήταν πολύ χαρού-
μενη. Εγώ δεν πήρα κανένα δώρο», κάνο-
ντας πλάκα στην πολυάσχολη γυναίκα 
του.
Ακόμα, φοβερή σύμπτωση είναι ότι την 
ημέρα τον γενεθλίων του γεννήθηκε και 
το royal baby της Meghan και του Πρί-
γκιπα Harry. «Αυτό το μωρό μου έκλεψε 
τη δόξα» είπε «Αυτή ήταν η μέρα μου! 
Δεν φτάνει που τι μοιράζομαι με τον 
Orson Welles και τον Sigmund Freud;»

διεθνή νέα

Κ
ατά μέτωπο επίθεση εναντίον της 
Κίνας, πραγματοποίησε ο Αμερι-
κανός υπουργός Εξωτερικών, Μάικ 
Πομπέο, χαρακτηρίζοντας την ηγε-

σία της ασιατικής υπερδύναμης ως ένα «αυ-
ταρχικό καθεστώς που ενσωματώνεται οικο-
νομικά στη Δύση». Τόνισε δε, πως το Πεκίνο 
«κλέβει πνευματική ιδιοκτησία για στρατι-
ωτικούς σκοπούς», επιβεβαιώνοντας το νέο 
αμερικανικό δόγμα, σύμφωνα με το οποίο η 
Κίνα και η Ρωσία συνιστούν τις μεγαλύτερες 
απειλές για τις ΗΠΑ, ακόμη και σε στρατιω-
τικό επίπεδο.
Ο Μάικ Πομπέο επισκέφθηκε τη Βρετανία 
με αφορμή την 40η επέτειο από την πρώτη 
εκλογική νίκη της «Σιδηράς Κυρίας» Μάρ-
γκαρετ Θάτσερ. Προειδοποίησε τους Βρε-
τανούς, ότι δεν θα επιθυμούσαν στο μέλλον 
η Κίνα να ελέγχει το βρετανικό τηλεπικοι-
νωνιακό δίκτυο και ισχυρίστηκε ότι η Κίνα 
θέτει δημιουργεί ένα φάσμα απειλών για την 
ασφάλεια.
«Η Κίνα κλέβει πνευματική ιδιοκτησία για 
στρατιωτικούς σκοπούς. Θέλει να κυριαρ-
χήσει στην Α.Ι., διαστημική τεχνολογία, βαλ-
λιστικούς πυραύλους και πολλούς άλλους 
τομείς», τόνισε χαρακτηριστικά.
Το θέμα που απασχόλησε τη συζήτηση, είναι 
το αν η Βρετανία θα επιτρέψει στην κινεζική 
Huawei, να εμπλακεί στην κατασκευή ενός 
από τα κυψελωτού δικτύου 5G της επόμενης 
γενιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λόγω διαρ-
ροών για το συγκεκριμένο ζήτημα, η πρω-
θυπουργός Τερέζα Μέι απομάκρυνε από τη 
θέση του τον υπουργό Άμυνας, Γκάβιν Ουί-
λιαμσον, ο οποίος είχε αντιταχθεί στην ολο-
κλήρωση της συμφωνίας με τον κινεζικό 
κολοσσό της τεχνολογίας.
Ο Πομπέο ισχυρίστηκε ότι η κινεζική νομο-
θεσία επέτρεψε στην κυβέρνηση να απαιτή-
σει πρόσβαση σε δεδομένα που ρέουν μέσω 
των συστημάτων Huawei. «Γιατί θα παραχω-
ρούσε κάποιος τέτοια εξουσία σε ένα καθε-
στώς που έχει ήδη παραβιάσει σοβαρά τον 
κυβερνοχώρο;» ρώτησε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ 
και πρόσθεσε: «Τι μπορεί να κάνει η κυβέρ-
νηση της Βρετανίας για να σιγουρευτεί ότι οι 
ευαίσθητες τεχνολογίες δεν θα γίνουν ανοι-
χτές πόρτες για την κυβέρνηση του Πεκί-
νου;».
Προειδοποίησε, μάλιστα, τη Βρετανία, ότι 
αν επιτραπεί η εμπλοκή της Huawei στο νέο 
δίκτυο, οι ΗΠΑ θα αναγκαστούν να περιο-

ρίσουν τη συνεργασία τους με το Λονδίνο, 
κρατώντας μυστικές ευαίσθητες πληροφο-
ρίες.
«Η ανεπαρκής ασφάλεια θα εμποδίσει την 
ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να μοι-
ράζονται ορισμένες πληροφορίες σε αξιόπι-
στα δίκτυα. Αυτό ακριβώς θέλει η Κίνα. Να 
διαιρέσει τις δυτικές συμμαχίες », δήλωσε 
ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών και 
πρώην διευθυντής της CIA.

Ο Πομπέο ακύρωσε και το ταξίδι 
στη Γροιλανδία
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ 
Πομπέο ανέβαλε χθες Τετάρτη την επίσκεψη 
που προγραμματιζόταν να κάνει στη Γροι-
λανδία, όπου θα ολοκλήρωνε την περιοδεία 
του στην Ευρώπη, καθώς «επείγουσες υπο-
θέσεις» καθιστούν απαραίτητη την παρου-
σία του στην Ουάσιγκτον, γνωστοποίησε η 
κυβέρνηση της αυτόνομης δανικής περιοχής.
Την Τρίτη, ο Πομπέο ταξίδεψε στη Βαγδάτη, 
αφού ακύρωσε την τελευταία στιγμή την επί-
σκεψη που προγραμματιζόταν να κάνει στο 
Βερολίνο, επικαλούμενος «επείγουσες υπο-
θέσεις».
«Η επίσκεψη αναβλήθηκε», είπε στο Γαλλικό 
Πρακτορείο ο Κένεθ Χέι, στέλεχος της γροι-
λανδικής διπλωματίας.
«Επείγουσες υποθέσεις κατέστησαν ανα-
γκαία την παρουσία του αμερικανού υπουρ-
γού Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον», ανέφερε 
σε ανακοίνωσή της η Νααλακερσούισουτ, η 
γροιλανδική κυβέρνηση.
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν επιβεβαίωσε ούτε 
διέψευσε την αλλαγή του προγράμματος του 
Πομπέο.
Ο επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ βρι-
σκόταν χθες Τετάρτη στο Λονδίνο κι αναμε-
νόταν να ολοκληρώσει τη διπλωματική του 
περιοδεία στην Ευρώπη — άρχισε τη Δευ-
τέρα με τη σύνοδο σε επίπεδο υπουργών του 
Συμβουλίου της Αρκτικής στη Φινλανδία — 
με επίσκεψη στη Γροιλανδία, όπου οι αυξα-
νόμενες επενδύσεις της Κίνας ανησυχούν την 
Ουάσιγκτον.
Αρχικά, θα μετέβαινε στη Νούουκ, πρωτεύ-
ουσα της αυτόνομης περιοχής, και κατόπιν 
στην Κανλασούσουοκ, δυτικά, όπου θα επι-
σκεπτόταν μέλη της αεροπορίας της Εθνο-
φρουράς των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί 
στη νήσο για να συμβάλλουν στην έρευνα 
για το κλίμα.

Κατά μέτωπο επίθεση Πομπέο σε 
Κίνα
«Κλέβει πνευματική ιδιοκτησία για στρατιωτικούς σκοπούς», δήλωσε ο 
Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών από τη Βρετανία - Το Πεκίνο «θέλει να διαιρέσει 
τις δυτικές δυνάμεις»

O George Clooney περνά κρίση 
ηλικίας και ζητά περισσότερη σημασία 
από τη σύζυγο του Amal
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Ένα αδιανόητο όριο κατάφερε να 
σπάσει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά 
τη διάρκεια των 800 ημερών 
του στην εξουσία – Ξεπέρασε τις 
10.000 ψευδείς ή παραπλανητικές 
ειδήσεις 

1
0.000 ψευδείς ισχυρισμοί: Η ε-
πίθεση του Τραμπ στην αλήθεια 
φτάνει σε ένα αδιανόητο ορόση-
μο», είναι ο τίτλος κειμένου της 

εφημερίδας Washington Post, που ανα-
κοίνωσε ότι μετά από 800 ημέρες στην 
εξουσία, ο Αμερικανός πρόεδρος μόλις 
πέρασε το όριο των 10.000 «ψευδών ή 
παραπλανητικών» δηλώσεων.
Την καταμέτρηση είχε αναλάβει η ομάδα 
«Fact Checker» της εφημερίδας. Αρχικά, 
το έργο της ομάδας αφορούσε τις 100 
πρώτες ημέρες του δισεκατομμυριούχου 
στο τιμόνι της χώρας του, όμως συνεχί-
στηκε και πέραν αυτών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 22% των 
ψευδών ή παραπλανητικών τοποθετή-
σεών του διατυπώθηκε κατά τη διάρ-
κεια των συγκεντρώσεων του Ντόναλντ 
Τραμπ «Make America Great Again».
Αξιοσημείωτο είναι το εύρημα ότι ο Ντό-
ναλντ Τραμπ έχει την τάση 
να επαναλαμβάνει αμέ-
τρητες φορές την ίδια 
εσφαλμένη φράση.
Από την πλευρά του, 
ο Ντόναλν τ Τραμπ, ο 
οποίος  χαρακ τ ηρίζ ε ι 
τακτικά τους δημοσιο-
γράφους Fake News και 
«ε χθρούς του λαού», 
προσφάτως εξήγησε τι πιστεύει για το 
fact-checking:
«Οι αυτοαποκαλούμενοι fact-checkers 
ε ίναι με ταξύ των πλέον ανέν τ ιμων 
ανθρώπων στους κόλπους των ΜΜΕ».

Στόρμι Ντάνιελς: Το σεξ με τον 
Τραμπ ήταν «τα χειρότερα 90 
δευτερόλεπτα της ζωής μου»
Η Στόρμι Ντάνιελς διαλέγει από έναν 
δίσκο με μανιτάρια εκείνο που μοιάζει 
με το μόριο του Τραμπ!
Την ρώτησαν σε κλαμπ της Νέας Υόρ-
κης «αν το σεξ με τον πρόεδρο έγινε με 

ή χώρις προφυλακτικό;» με την πορνο-
στάρ να απαντά «έγινε by the book (μτφ. 
όπως ορίζουν οι κανόνες)»
Σε νέο «στόλισμα» του Ντόναλντ Τραμπ 
προχώρησε η πορνοστάρ Στόρμι Ντά-
νιελς, η οποία στο παρελθόν έκανε σεξ 
με τον σημερινό πρόεδρο των ΗΠΑ και 
πληρώθηκε με 130.000 δολάρια προκει-
μένου να κρατήσει το στόμα της κλειστό 
πριν τις εκλογές του 2016.
Σε εμφάνισή της σε comedy club της 
Νέας Υόρκης η Ντάνιελς ρωτήθηκε από 
τους θεατές για το σεξ με τον Τραμπ 
χαρακτηρίζοντας το «τα 90 χειρότερα 
δευτερόλεπτα της ζωής μου».
Η στενή επαφή της Ντάνιελς με τον Αμε-
ρικανό πρόεδρο απασχόλησε και άλλες 
φορές τη συζήτησή της με τους θεατές 
με έναν εξ αυτών να ρωτά να μάθει «αν 
το σεξ με τον πρόεδρο έγινε με ή χώρις 
προφυλακτικό;» και την πορνοστάρ να 
απαντά «έγινε by the book (μτφ. όπως 
ορίζουν οι κανόνες)».
Αιχμηρή για όσα έζησε με τον Τραμπ 
ήταν η απάντηση της Ντάνιελς και όταν 
κάποιος ρώτησε «για ποιο πράγμα έχετε 
μετανιώσει περισσότερο;» και την ίδια να 
απαντά «σοβαρά, δεν βλέπετε ειδήσεις;». 
Αιχμηρή για όσα έζησε με τον Τραμπ 

ήταν η απάντηση της Ντά-
νιελς και όταν κάποιος 
ρώτησε «για ποιο πράγμα 
έχετε μετανιώσει περισ-
σότερο;» και την ίδια να 
απαν τά «σοβαρά, δεν 
βλέπετε ειδήσεις;».
Η Ντάν ιε λ ς ρωτήθηκε 
και για το αν ο Τραμπ θα 
πρέπει να παραπεμφθεί 

στη δικαιοσύνη μετά τα όσα περιλαμβά-
νονται στο πόρισμα της έρευνας για τη 
ρωσική εμπλοκή στις εκλογές του 2016. 
«Είναι άδικο ο πρόεδρος των ΗΠΑ να 
μην υπακούει στους ίδιους κανόνες με 
όποιον άλλο πολίτη. Το να επιτρέπεις σε 
κάποιον να γλιτώνει για πράγματα που 
είναι παράνομα δημιουργεί ένα τρομα-
κτικό προηγούμενο για όποιον τον δια-
δεχθεί στον Λευκό Οίκο» ήταν η απά-
ντηση που έδωσε η Ντάνιελς που πρό-
σθεσε: «είναι σαν να δίνεις το «πράσινο 
φως» στη λογική «μπορείς να κάνεις ότι 
στο δι@@@λο θέλεις» αν εκλεγείς».

διεθνή νέα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεπέρασε 
το αδιανόητο όριο των 10.000 
ψευδών δηλώσεων 

Ο 
πρόεδρος της Τουρκίας επανέ-
λαβε σήμερα την υπόσχεσή του 
ότι η Τουρκία θα καταφέρει να 
ενταχθεί πλήρως στην Ευρωπαϊ-

κή Ένωση, παρά τις όποιες προσπάθειες για 
το αντίθετο.
«Η Τουρκία προχωρά στον δρόμο της επί-
μονα, παρά εκείνους που επιχειρούν να την 
αποκλείσουν από την ευρωπαϊκή οικογέ-
νεια» επισήμανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
από την Άγκυρα.
Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η 
Τουρκία καταβάλλει προσπάθειες να γίνει 
πλήρες μέλος της ΕΕ τα τελευταία 60 χρόνια, 
προσθέτοντας ότι η χώρα του είναι αποφα-
σισμένη να το πετύχει αυτό.
Η ΕΕ χρειάζεται την Τουρκία περισσότερο 
απ’ όσο χρειάζεται η Τουρκία την ΕΕ, τόνισε 

ο Ερντογάν.
Χωρίς την Τουρκία, δεν είναι δυνατό η ΕΕ 
να πολεμήσει με επιτυχία εναντίον των 
απειλών κατά των θεμελιωδών αξιών της, 
συμπλήρωσε ο ίδιος.
«Η ένταξη στην ΕΕ είναι σημαντική βάσει 
της εξίσωσης όπου και οι δύο πλευρές θα 
κερδίζουν. Κανείς δεν μπορεί να αναγκά-
σει την Τουρκία να αποδεχθεί μια εξίσωση 
που θα είναι επιβλαβής» είπε ο πρόεδρος 
της Τουρκίας.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σημείωσε ότι η 
Τουρκία συνεχίζει να προστατεύει τα ανατο-
λικά και τα δυτικά σύνορά της, όχι μόνο για 
λόγους εθνικής ασφαλείας, αλλά επίσης για 
την ασφάλεια της Ευρώπης, αναφερόμενος 
στους 4 και πλέον εκατομμύρια πρόσφυγες 
που φιλοξενεί η Τουρκία.

Υπόσχεση Ερντογάν: Η Τουρκία θα 
ενταχθεί πλήρως στην ΕΕ 

«Το δημοψήφισμα για το Brexit ήταν 
κακή ιδέα» λέει τώρα η πλειοψηφία 
των Βρετανών

Κ
ακή ιδέα» θεωρεί το δημοψήφι-
σμα η πλειοψηφία των Βρετανών 
ψηφοφόρων, σύμφωνα με δημο-
σκόπηση που διεξήχθη για τον 

Observer. Την ίδια ώρα, η ίδια δημοσκό-
πηση δείχνει ότι θα διεξαχθεί μάχη για την 
πρώτη θέση των ευρωεκλογών, καθώς το 
ευρωσκεπτικιστικό Κόμμα του Brexit του 
Νάιτζελ Φάρατζ και οι Εργατικοί του Τζέ-
ρεμι Κόρμπιν κερδίζουν ένα 28% της ψή-
φου.
Ειδικότερα, το 55% των Βρετανών ψηφο-
φόρων με δικαίωμα ψήφου, θεωρούν 
πλέον ότι η κυβέρνησή τους δεν θα έπρεπε 
ποτέ να διεξάγει δημοψήφισμα για τη συμ-
μετοχή στην ΕΕ. «Κακή ιδέα» χαρακτηρίζει 
το δημοψήφισμα το 49% των Συντηρητι-
κών ψηφοφόρων -έναντι 43% που θεω-
ρούν ότι άξιζε τον κόπο-. Παράλληλα, το 
72% των Εργατικών θεωρούν ότι ουδέ-
ποτε έπρεπε να γίνει δημοψήφισμα, έναντι 
18% που θεωρούν ότι ήταν σωστή ενέρ-
γεια.

Καλές επιδόσεις για τον Νάιτζελ 
Φάρατζ
Η δημοσκόπηση δείχνει καλές επιδόσεις 

για το νέο ευρωσκεπτικιστικό Κόμμα του 
Brexit του Νάιτζελ Φάρατζ. Σε ενδεχόμενο 
εθνικών εκλογών, το κόμμα κερδίζει 17%, 
και βρίσκεται πίσω από τους Εργατικούς, 
που κερδίζουν 33% και τους Συντηρητι-
κούς, που παίρνουν 26%.
Διαφορετική είναι η εκτίμηση για το απο-
τέλεσμα των ευρωεκλογών. Μάχη για την 
πρώτη θέση δίνει το Κόμμα του Brexit του 
Φάρατζ και το Εργατικό Κόμμα του Κόρ-
μπιν, που κερδίζουν 28%. Μόλις 14% φαί-
νεται ότι παίρνουν οι Συντηρητικοί.
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Σ
άλο έχει προκαλέσει με τις δηλώσεις 
της η νεοδιορισθείσα υπουργός Υγεί-
ας της Νορβηγίας, με πολλούς επικρι-
τές της να κάνουν λόγο για λαϊκισμό 

που κρύβει κινδύνους, ιδίως λόγω του πό-
στου της.
Η Σιλβί Λιστχάουγκ, μια πολιτικός που είναι 
γνωστή για τις αντιμεταναστευτικές της 
θέσεις, διορίστηκε νέα υπουργός Υγείας της 
Νορβηγίας την περασμένη Παρασκευή, σχε-
δόν έναν χρόνο αφότου παραιτήθηκε από τη 
θέση της υπουργού Δικαιοσύνης και Μετα-
νάστευσης, μετά τη δημοσίευση ενός προ-
σβλητικού μηνύματός της στο Facebook.
Ωστόσο πολλοί πιστεύουν ότι ο νέος της 
ρόλος δεν της ταιριάζει καθόλου, αφού δεν 
δείχνει να κατανοεί το νόημα της δημόσιας 
υγείας.
Σύμφωνα με το BBC, αφορμή για τις επικρί-
σεις έδωσαν οι πρόσφατες δηλώσεις της 
Λιστχάουγκ. Ειδικότερα, η υπουργός φέρε-
ται να είπε τα εξής στο νορ-
βηγικό κανάλι NRK: «Η 
βασική μου θέση στο θέμα 
της δημόσιας υγείας είναι 
πολύ απλή. Δεν σκοπεύω να 
γίνω «αστυνομία ήθους», 
ούτε πρόκειται να λέω στον 
κόσμο πώς να ζήσει τη ζωή 
του. Σκοπεύω όμως να βοη-
θάω τους ανθρώπους να 
ενημερώνονται σωστά για να μπορούν να 
κάνουν τις επιλογές τους. Πρέπει ο κόσμος 
να μπορεί να καπνίζει, να πίνει αλκοόλ και 
να τρώει όσο κόκκινο κρέας θέλει. Οι Αρχές 
πρέπει να προσφέρουν ενημέρωση, αλλά οι 
άνθρωποι λίγο-πολύ γνωρίζουν τι είναι υγι-
εινό και τι όχι, έτσι πιστεύω».
Η κυρία Λιστχάουγκ αναφέρθηκε συγκεκρι-
μένα στους καπνιστές, πολλοί εκ των οποίων 
αισθάνονται «παρίες» λόγω των αντικα-
πνιστικών κανονισμών σε πολλά κράτη. 
«Νομίζω ότι πολλοί καπνιστές νιώθουν 
παρίες. Σχεδόν αισθάνονται ότι πρέπει να 
κρύβονται και νομίζω ότι αυτό είναι ανόητο. 
Παρόλο που το κάπνισμα είναι μια κακή και 
επιβλαβής συνήθεια, οι ενήλικοι άνθρωποι 
πρέπει να αποφασίζουν μόνοι τους τι θέλουν 
να κάνουν. Το μόνο πράγμα που πρέπει να 
κάνουμε εμείς, ως κυβέρνηση, είναι να παρέ-
χουμε ενημέρωση έτσι ώστε οι πολίτες να 
κάνουν συνειδητές επιλογές. Γι’ αυτό πρέπει 
να χαράξουμε μια στρατηγική για το κάπνι-
σμα που θα αποτρέπει τους νέους ανθρώ-

πους από το να το ξεκινήσουν και ίσως 
ενθαρρύνει περισσότερους ενήλικους να το 
κόψουν».
Η νέα υπουργός Υγείας είναι και η ίδια καπνί-
στρια, αν και τα τελευταία χρόνια έχει περιο-
ρίσει τη συνήθεια και καπνίζει μόνο σε κοι-
νωνικές περιστάσεις.
Η γενική γραμματέας της Νορβηγικής Αντι-
καρκινικής Εταιρείας χαρακτήρισε τις δηλώ-
σεις της υπουργού Υγείας «πιθανώς επιβλα-
βείς». «Πολλοί θα εφαρμόσουν τα όσα πρε-
σβεύει. Έφερε την δημόσια υγεία πολλές 
δεκαετίες πίσω», δήλωσε η Αν Λις Ρίελ στο 
NRK.

Νορβηγία: «Όπλο» των Ρώσων η 
λευκή φάλαινα με τη συσκευή
Έντομα-ρομπότ που παρακολουθούν και 
καταγράφουν με μικροκάμερες τους εχθρούς 
ή τους ανταγωνιστές. Καρχαρίες που «περι-
πολούν» τις ακτές, με «εντολή» των Ισρα-

ηλινών. Σκύλοι και πτηνά 
που εκπαιδεύονται για... 
πράκτορες. Δελφίνια με 
οπλικά συστήματα και ειδι-
κές προσθήκες, που χρησι-
μεύουν ως αμυντικά εργα-
λεία. Στα παραπάνω σενά-
ρια, προστέθηκε και μία 
λευκή φάλαινα, η οποία 
εντοπίστηκε από ψαράδες 

στις θάλασσες της Νορβηγίας, φέροντας στο 
σώμα της έναν... πομπό!
Το πανέμορφο θηλαστικό εξετάστηκε εξο-
νυχιστικά από τους Νορβηγούς επιτελείς του 
στρατού. Ειδικοί αναλυτές, μάλιστα, υποστη-
ρίζουν ότι η λευκή φάλαινα ενδέχεται να έχει 
εκπαιδευτεί από ειδικούς του Ρωσικού Ναυ-
τικού και να χρησιμοποιείται ως κατάσκοπος 
και ως «όπλο» σε υποθαλάσσιες αποστολές.
Η λευκή φάλαινα εντοπίστηκε από Νορβη-
γούς ψαράδες στα ανοιχτά του χωριού Ίνγκα, 
την περασμένη εβδομάδα. «Πήγαμε να ανε-
βάσουμε τα δίχτυα μας, όταν πλησίασε στη 
βάρκα μας η λευκή φάλαινα. Κολύμπησε 
κατά πάνω μας και πλησίασε πολύ. Τότε δια-
κρίναμε ότι είχε μία συσκευή πάνω της», 
δήλωσε ένας από τους Νορβηγούς ψαράδες.
«Αν η φάλαινα προέρχεται από τη Ρωσία, και 
έχουμε σοβαρό λόγο να το πιστεύουμε αυτό, 
δεν έχει εκπαιδευτεί από Ρώσους επιστή-
μονες, αλλά από άτομα του ρωσικού Ναυ-
τικού», τόνισε ο Martin Biuw από το Ινστι-
τούτο Θαλάσσιας Έρευνας της Νορβηγίας.

Νορβηγίδα υπουργός Υγείας: 
Αφήστε τον κόσμο να πίνει, να τρώει 
κρέας και να καπνίζει όσο θέλει 

Ιδιαίτερα επικίνδυνη 
χαρακτήρισε ο πρόεδρος της 
Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς 
την ιδέα για ένωση όλων των 
Αλβανών, όπως εκφράστηκε 
κατά τη συνάντηση που είχαν 
χθές βράδυ στα Τίρανα ο 
πρωθυπουργός της Αλβανίας 
Έντι Ράμα και ο πρόεδρος του 
Κοσόβου Χάσιμ Θάτσι.

Ι
διαίτερα επικίνδυνη χαρακτήρι-
σε ο πρόεδρος της Σερβίας Αλε-
ξάνταρ Βούτσιτς την ιδέα για ένω-
ση όλων των Αλβανών, όπως εκ-

φράστηκε κατά τη συνάντηση που εί-
χαν χθές βράδυ στα Τίρανα ο πρωθυ-
πουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα και ο 
πρόεδρος του Κοσόβου Χάσιμ Θάτσι.
Ο πρόεδρος της Σερβίας, σε συνέ-
ντευξη του στη σερβική δημόσια τηλε-
όραση από τα Τίρανα, όπου συμμετέ-
χει στην συνάντηση αρχηγών κρατών 
των Δυτικών Βαλκανίων, στο πλαίσιο 
της «Διαδικασίας Μπρντο-Μπριούνι», 
προειδοποίησε ότι κάθε ενέργεια προς 
την κατεύθυνση της εθνικής ενοποίη-
σης των Αλβανών αποτελεί απειλή για 
την σταθερότητα στην περιοχή. ‘
Αμεση ήταν και η αντίδραση του ΥΠΕΞ 
της Σερβίας Ίβιτσα Ντάτσιτς ο οποίος 
εκτίμησε ότι πρόκειται για προσπά-
θειες να επιβληθεί η δημιουργία της 
Μεγάλης Αλβανίας ως τετελεσμένο 
γεγονός.
«Μας καλούν να καθίσουμε με τους 

Αλβανούς στο τραπέζι των διαπραγ-
ματεύσεων και αυτοί (σ.σ. οι Αλβανοί) 
κάτω από το τραπέζι προετοιμάζουν 
τη δημιουργία της μεγάλης Αλβανίας. 
Μπορεί να είμαστε μικροί ως λαός, 
αλλά δεν είμαστε ηλίθιοι», σχολίασε σε 
έντονο ύφος, σε πρωινή εκπομπή της 
δημόσιας τηλεόρασης, ο Ίβιτσα Ντά-
τσιτς.
Ο πρόεδρος του Κοσόβου Χάσ ιμ 
Θάτσι, μετά την συνάντηση που είχε 
με τον αλβανό πρωθυπουργό Έν τ ι 
Ράμα, αποκάλυψε με ανάρτηση του στο 
facebook ότι το θέμα της συζήτησης 
ήταν η κατάργηση των συνόρων μεταξύ 
Κοσόβου και Αλβανίας.
Ο Θάτσι ανέφερε ότι «κατά τη συνά-
ν τ ηση εκφράσ τ ηκε  η  αναγκα ιό -
τητα πλήρους κατάργησης των συνό-
ρων και η δημιουργία ενιαίου αλβα-
νικού χώρου χωρίς σύνορα υπό την 
ευρώ-ατλαντική ομπρέλα». Συμπλή-
ρωσε ότι στον «ενιαίο αλβανικό χώρο» 
θα συμπεριλαμβάνονται και περιοχές 
της νότιας Σερβίας όπου ο αλβανικός 
πληθυσμός αποτελεί πλειοψηφία.
«Σ’ αυτή τη συνάντηση εκφράσαμε 
επίσης την ανάγκη να διορθωθούν 
οι ιστορικές αδικίες, ενώνοντας τον 
αλβανικό παράγοντα ώστε να υπάρ-
ξει ευαισθητοποίηση για το δικαίωμα 
των Αλβανών που ζουν στο Πρέσεβο, 
το Μπουγιάνοβατς και την Μέντβετζε 
(σ.σ. δήμοι της νότιας Σερβίας) να εντα-
χθούν εδαφικά στην επικράτεια της 
Δημοκρατίας του Κοσόβου» έγραψε ο 
Χάσιμ Θάτσι στο facebook.

Βούτσιτς: Θάτσι και Ράμα 
προετοιμάζουν τη δημιουργία της 
«Μεγάλης Αλβανίας» 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ
Όταν δεν προσέχουμε 
μόνο τα αρνητικά αλλά 
και τα θετικά πράγματα 
που κάνουν τα παιδιά

Ό
ταν τα παιδιά μας κάνουν μία α-
ταξία ή έχουν μία κακή συμπε-
ριφορά, το προσέχουμε αμέσως 
και φροντίζουμε να επεμβαίνου-

με προκειμένου η κακή συμπεριφορά να 
σταματήσει. Όταν όμως κάνουν κάτι καλό, 
μπορεί και να μην το προσέξουμε καν. Ή να 
το εκλάβουμε ως δεδομένο – και να μην κά-
νουμε τίποτα γι’αυτό.
Αν όμως ξέραμε πόσο σημαντικό είναι για 
τα παιδιά να παρατηρούμε και να επαι-
νούμε την καλή τους συμπεριφορά, θα 
είχαμε τα μάτια μας ανοιχτά για κάθε ευκαι-
ρία που μάς δίνεται. Μάλιστα, όσο περισ-
σότερο το κάνουμε, τόσο περισσότερο 
είναι πιθανό να μετριάσουμε την κακή 
συμπεριφορά στο σύνολό της.
Ας δούμε κάποια παραδείγματα:
“Σε ευχαριστώ που με βοήθησες τόσο πολύ 
σήμερα στο σούπερ μάρκετ.”
“Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σου να μοι-
ραστείς το παιχνίδι σου, παρόλο που ήξερα 
ότι το ήθελες εκείνη την ώρα.”
“Μου άρεσε πολύ να σάς βλέπω να παίζετε 
τόσο όμορφα με την αδερφή σου.”
“Χαίρομαι πολύ που σού αρέσει να ζωγρα-
φίζεις και να φτιάχνεις όμορφα πράγματα.”
“Θαυμάζω την ενέργειά σου όταν πηγαί-
νουμε στην παιδική χαρά! Πού την βρίσκεις 
τόση ενέργεια;”
Αλλά και φράσεις που να δείχνουν την 
ευγνωμοσύνη μας όπως:
“Χαίρομαι τόσο πολύ που είσαι στη ζωή 
μου. Σ’αγαπώ πολύ.”
“Όπως και να είναι η διάθεσή μου, το χαμό-
γελό σου μου φτιάχνει πάντα τη μέρα.”
Ή μετά από κάποια φορά που το παιδί έχει 
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις μας:
“Σ’ευχαριστώ που έβαλες το μπουφάν σου 
παρόλο που δεν ήθελες.”
“Μπράβο που έπλυνες τα δόντια σου, το 
ξέρω ότι είσουν πολύ κουρασμένη.”
Κ.ο.κ.
Τέτοιες μικρές επισημάνσεις όταν τα παιδιά 
μας συμπεριφέρονται σωστά, τα γεμίζουν 
με χαρά και περηφάνια, ενώ τα παροτρύ-

νουν να επαναλάβουν την καλή συμπερι-
φορά.
Τις φορές που η καλή συμπεριφορά ξεπερ-
νάει κάθε προσδοκία, όπως για παρά-
δειγμα όταν ένα παιδί ξαναβάζει από μόνο 
του στο ράφι ενός καταστήματος ένα προ-
ϊόν που έπεσε (χωρίς να του το πούμε εμείς), 
ή όταν ένα παιδί ετοιμάζει από μόνο του και 
προσφέρι ένα δωράκι στον παιδίατρο μετά 
το εμβόλιο, χρήζουν ειδικής μεταχείρισης 
και αξίζουν τον έπαινο και τον θαυμασμό 
μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορούμε να 
έχουμε κρυμμένα στο σπίτι μικρά δωράκια 
για να προσφέρουμε στα παιδιά μετά εορ-
τής. Τα αυτοκόλλητα είναι μία εξαιρετική 
οικονομική πρόταση που ξετρελαίνουν τα 
παιδιά σε μικρές αλλά και μεγαλύτερες ηλι-
κίες.
Μία μικρή σημείωση για να διαχωρίσουμε 
την επιβράβευση από την δωροδοκία:
Όταν προσφέρουμε κάτι σε ένα παιδί μετά 
από μία καλή πράξη το επιβραβεύουμε. 
Όταν λέμε σε ένα παιδί ότι αν συμπεριφερ-
θείς σωστά θα σου δώσω π.χ. μία σοκο-
λάτα, αυτό είναι δωροδοκία. Δεν θέλουμε 
το παιδί να συμπεριφερθεί σωστά επειδή 
μετά θα πάρει μία σοκολάτα, αλλά επειδή 
αυτό είναι το σωστό. Σκοπός μας είναι να 
μάθουμε στο παιδί ποιά είναι η σωστή 
συμπεριφορά σε κάθε περίπτωση και όχι 
να το παρακινούμε να συμπεριφερθεί 
σωστά προκειμένου να κερδίσει κάτι.
Τα παιδιά θέλουν από τη φύση τους να είναι 
καλά και χρήσιμα και οι μικρές μας επιση-
μάνσεις για την καλή τους συμπεριφορά τα 
καθοδηγούν και ταυτόχρονα τα γεμίζουν με 
αυτοπεποίθηση.
Σκεφτείτε λοιπόν ακόμα και σήμερα: έκανε 
κάτι ο γιος ή η κόρη σας που σάς χαροποιεί; 
(ακόμα και αν το κάνει έτσι κι αλλιώς κάθε 
μέρα;). Συμμορφώθηκε με μία σας απαί-
τηση; Μήπως έκανε κάτι θαυμαστό που δεν 
το περιμένατε καν; Μήπως απλώς νιώσατε 
αγαλλίαση που ξυπνήσατε με ένα χαρι-
τωμένο ‘μαμάάάάάάάά’ από το διπλανό 
δωμάτιο; Αν ναι, πείτε το.

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

Μ
ερικούς  γονείς ανέχονται 

όταν το παιδί τους που 

είναι στην εφηβική ηλικία 

θελήσει κάποια σ τ ιγμή 

να ανάψει ένα τσιγάρο. Το τσιγάρο όμως 

είναι η αρχή για τη μαριχουάνα. Ογδό-

ντα τοις εκατό των παιδιών που καπνί-

ζουν θα δοκιμάσουν τη μαριχουάνα, ενώ 

μόνο ένα εικοσιένα τοις εκατό καταφεύ-

γουν στη μαριχουάνα από άτομα που δεν 

καπνίζουν. Τι μπορείς λοιπόν να κάνεις; 

Να πεις στα παιδιά σου ότι το κάπνισμα 

απαγορεύεται. Τελεία και παύλα. Αν ήδη 

καπνίζουν, πάτα πόδι και πες αποφασι-

στικά ότι οι κανόνες άλλαξαν και θέλεις 

το καλό τους επειδή τα αγαπάς. 

Θέλεις να δώσεις καινούργια πνοή στο 

γάμο σου;

Θυμήσου κάποια περίοδο ιδιαίτερα 

ρομαντική με τον άντρα σου ή με τη 

γυναίκα σου. Ίσως να ήταν ο μήνας του 

μέλιτος, ή μια εκδρομή κάποιο Σαββα-

τοκύριακο, ή ίσως κάποια βραδιά που 

βγήκατε έξω. Δοκίμασε τώρα να ξανα-

ζήσεις εκείνη την εμπειρία σ το σπίτ ι 

σου. Μετάτρεψε ένα δωμάτιο σε δωμά-

τιο αναμνήσεων. Βάλε πάνω στην πόρτα 

κάποιο σημάδι που να αναφέρεται στην 

ωραία εκείνη ανάμνηση. Βάλε την ίδια 

μουσική ή ετοίμασε το ίδιο μενού που 

είχατε εκείνο το αξέχαστο βράδυ. Ντύσου 

κατάλληλα για την περίπτωση. Αν μπο-

ρείς, στείλε τα παιδιά σε κάποιο συγγε-

νικό ή φιλικό σπίτι εκείνη τη βραδιά. Αν 

όχι, τότε περίμενε ν’ αρχίσει η ειδυλλιακή 

βραδιά όταν τα παιδιά θα πάνε για ύπνο.

Νάσαι ειλικρινής. Μήπως πάντα τρέχεις 

γιατί άργησες;

Απάντησε με ειλικρίνεια. Μήπως πάντα 

τρέχεις γιατί έχεις αργήσει; Αν είσαι ο 

τελευταίος ή η τελευταία που θα πάει στη 

συνεδρίαση ή στο ραντεβού είναι άλλη 

υπόθεση. Αν όμως είσαι η αιτία τα παιδιά 

σου να μην είναι στην ώρα τους, τότε δεν 

κάνεις καλά. Ξέρεις πώς είναι όταν μπαί-

νεις σε κάποιο χώρο καθυστερημένα. 

Όλων τα μάτια είναι επάνω σου. Φαντά-

σου αν ήσουν κάποιο υπεύθυνο παιδί 

που αναγκαζόταν να πηγαίνει τελευταίος 

ύστερα απ’ όλους για το ποδόσφαιρο, ή 

για την εκδρομή του σχολείου ή για το 

μάθημα στην τάξη. Θα του δημιουργούσε 

αισθήματα αμηχανίας. Γι αυτό προσπά-

θησε να είσαι στην ώρα σου για να είναι 

και τα παιδιά σου στην ώρα τους.

Μήπως βρίσκεσαι σε οικονομικό αδι-

έξοδο; 

Μήπως η οικονομική σου κατάσταση 

είναι απελπιστική; Δεν έχεις να πληρώ-

σεις τους λογαριασμούς σου, το σπίτι 

χρειάζεται επιδιορθώσεις, οι πιστωτι-

κές σου κάρτες είναι παραφορτωμένες. 

Κι επιπλέον κι ο τραπεζικός σου λογαρια-

σμός είναι τελείως άδειος. Έχεις τον πει-

ρασμό να πάρεις δάνειο από την τράπεζα 

και να ξεχρεωθείς κάπως, ή να κάνεις μια 

επαναδιαπραγμάτευση του δανείου του 

σπιτιού σου για να ξοφλήσεις τα χρέη 

σου. Κατ’ αρχήν, βρες τι ήταν αυτό που 

σε βούτηξε στο χρέος. Αν δεν το βρεις, 

θα ξαναβρεθείς σ’ αυτό το χάος χωρίς 

να το καταλάβεις. Έπειτα, για δύο μήνες 

να ελέγχεις και να πειθαρχείς στα  έξοδά 

σου.  Αν το καταφέρεις αυτό, τότε είσαι 

έτοιμος/η ν’ αρχίσεις να βγαίνεις από τον 

κυκεώνα της απελπισίας.

Μήπως υποχώρησες 
στις πιέσεις του εφήβου 
σου και τον/την άφησες 

να καπνίσει;
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Μ
ια νέα μελέτη υπο-
στηρίζει ότι αφενός 
οι παραδοσιακοί 
χαρακτηρισμοί «ο-

μοφυλόφιλος – gay», «αμφιφυ-
λόφιλος – bisexual» και «ετερο-
φυλόφιλος – straight» δεν αντι-
προσωπεύουν το πλήρες φάσμα 
της ανθρώπινης σεξουαλικότη-
τας και αφετέρου ότι η έλξη που 
αισθάνεται ένα άτομο για το ί-
διο ή το αντίθετο φύλο μπορεί 
να αλλάξει με την πάροδο του 
χρόνου.
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε 
στο Journal of Sex Research, 
ανέλυσε δεδομένα από 
περίπου 12.000 μαθη-
τές και διαπίστωσε ότι οι 
σημαντικές αλλαγές στην 
έλξη, στους συντρό-
φους και στη σεξου-
αλική ταυτότητα 
είναι συχνές από την 
εφηβεία μέχρι και τις 
αρχές της τρίτης δεκα-
ετίας της ζωής ενός ανθρώ-
που, όπως επίσης από τις 
αρχές τις τρίτης δεκαε-
τίας μέχρι και τα τέλη 
της, υποδεικνύοντας 
ότι η ανάπτυξη του 
σεξουαλικού προσα-
νατολισμού συνεχίζεται 
πέρα από την εφηβεία και 
αρκετά μετά την ενηλικί-
ωση. Τα αποτελέσματα 
δείχνουν επίσης την 
ύπαρξη διαφορετικών 
αναπτυξιακών οδών για 
τους άνδρες και τις γυναί-
κες, καθώς η γυναικεία 
σεξουαλικότητα γίνεται πιο 
ρευστή με την πάροδο του χρό-
νου.
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη 
όλες οι διαστάσεις της σεξουαλι-
κότητας με την πάροδο του χρό-
νου, η Δρ. Kaestle χρησιμοποί-
ησε στοιχεία από την Εθνική Δια-
χρονική Μελέτη Υγείας από την 
Εφηβεία μέχρι την Ενήλικη Ζωή, 
η οποία παρακολούθησε Αμερι-
κανούς φοιτητές από την ηλικία 
των 16-18 ετών μέχρι τα τέλη της 
τρίτης δεκαετίας της ζωής τους 
και στα πρώτα χρόνια της τέταρ-
της δεκαετίας. Σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, οι συμμετέχοντες 

καλούνταν να απαντήσουν για το 
φύλο από το οποίο προσελκύ-
ονταν, το φύλο των συντρόφων 
τους και το αν τα άτομα αυτά 
χαρακτηρίζονταν «ετεροφυλό-
φιλα», «ομοφυλόφιλα» ή «αμφι-
φυλόφιλα».
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 
εμπειρίες σεξουαλικού προσα-
νατολισμού κάποιων ανθρώ-
πων ποικίλλουν με την πάροδο 
του χρόνου και οι τρεις παραδο-
σιακές κατηγορίες «straight», 
«bisexual» και «gay» είναι ανε-
παρκείς για να περιγράψουν τα 
διαφορετικά πρότυπα έλξης, 

συντρόφων και ταυτότη-
τας με την πάροδο του χρό-
νου. Σύμφωνα με τις ενδεί-

ξεις, τέτοια αναπτυξιακά 
μοτ ίβα περιγράφο-
νται καλύτερα σε εννέα 
κατηγορίες, που διαφέ-

ρουν τόσο για τους άνδρες 
όσο και για τις γυναίκες.
Λιγότεροι από ένας 
στους 25 άνδρες βρέ-
θηκαν στο ίδιο αυτό 

σημείο, καθώς οι περισ-
σότεροι ήταν πιο πιθανό 

να βρίσκονται σε κάποιο από 
τα δύο άκρα του φάσματος, 

είτε ως «straight» είτε ως 
«αναδυόμενοι gay». Σχε-
τικά λίγες γυναίκες χαρα-

κτηρίστηκαν ως «αναδυό-
μενες λεσβίες».
Την ίδια στιγμή, το γεγο-

νός ότι αρκετοί άνθρωποι 
δεσμεύονται σε πιο μακρο-
πρόθεσμες σχέσεις στην 

αρχή της ενήλικης ζωής τους, 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

λιγότερες σεξουαλικές ταυτό-
τητες και έλξεις που δεν εκφρά-
ζονται και δεν ταιριάζουν με το 
φύλο του μακροπρόθεσμου 
συντρόφου, οδηγώντας σε ένα 
είδος αόρατης αμφιφυλοφιλίας», 
σχολιάζει σχετικά η Δρ. Kaestle.
Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι, 
παρόλο που η μελέτη ανέδειξε 
εννέα κατηγορίες ανάπτυξης 
σεξουαλικού προσανατολισμού, 
οι περιορισμοί στις χρησιμοποι-
ούμενες στατιστικές μεθόδους 
υποδεικνύουν ότι θα μπορού-
σαν να υπάρχουν περισσότερες 
κατηγορίες.

Π
ολλές μελέτες έχουν δείξει ότι τα χρώματα επηρεάζουν τόσο 
τη διάθεση όσο και τη συμπεριφορά μας. Μπορούν να βελτι-
ώσουν την ψυχολογία και να μας κάνουν να νιώσουμε πιο χα-
ρούμενοι αν είμαστε θλιμμένοι ή πιο ήρεμοι αν είμαστε εκνευ-

ρισμένοι.
Όσον αφορά τη διάθεση, υπάρχουν τέσσερα κύρια χρώματα που βάσει 
ερευνών φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο.
Το κόκκινο συμβολίζει τη δύναμη και την ισχύ και μπορεί να προκαλεί 
εκνευρισμό.
Από την άλλη το κίτρινο συνδέεται με την ευτυχία, την ελπίδα και την 
αισιοδοξία. Ως θερμά χρώματα, τόσο το κόκκινο, όσο και το κίτρινο, 
θεωρείται πως αυξάνουν την διέγερση.
Το πράσινο είναι ένα χρώμα όπου φέρνει ηρεμία και προκαλεί αρμονία.
Το μπλε είναι το χρώμα της διάνοιας και επιπλέον είναι χαλαρωτικό 
καθώς μπορεί να προκαλέσει μείωση της αρτηριακής πίεσης.
Ως «ψυχρές αποχρώσεις» τόσο το μπλε όσο και το πράσινο μπορούν να 
φέρνουν ηρεμία.
Περισσότερες έρευνες έχουν βρει ότι οι άνθρωποι που ζουν σε περιοχές 
με περισσότερους χώρους πρασίνου έχουν καλύτερη φυσική και ψυχική 
υγεία από εκείνους που ζουν σε τοπία με λιγότερο «πράσινο».

Τ
ο άσθμα είναι μια χρόνια 
φλεγμονώδης πάθηση του 
αναπνευστικού συστήματος 
που ταλαιπωρεί πολύ μεγά-

λο αριθμό ασθενών. Περίπου 300 
εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον 
κόσμο πάσχουν από άσθμα, ενώ 
σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής 
Πνευμονολογικής Εταιρείας, στην 
Ελλάδα το 8,6% του γενικού πληθυ-
σμού πάσχει από άσθμα και αυτό 
αφορά όλες τις ηλικίες, από παιδιά 
μέχρι υπερήλικες.
Η νόσος εμφανίζεται με εξάρσεις 
και υφέσεις. Τα συμπτώματα με τα 
οποία εκδηλώνεται είναι βήχας, 
συριγμός και βάρος ή πόνος στο 
στήθος. Τα συμπτώματα αυτά μπο-
ρεί να υπάρχουν μεμονωμένα ή να 
συνυπάρχουν.
Ο μηχανισμός ο οποίος ευθύνεται 
για την εμφάνιση των συμπτωμά-
των αυτών είναι η παροδική στέ-
νωση των βρόγχων, η υπερπαρα-
γωγή βλέννης και το οίδημα του 
τοιχώματός τους, λόγω φλεγμονής, 
με αποτέλεσμα η κίνηση του αέρα 
μέσω αυτών να δυσχεραίνεται και 
να εκδηλώνεται δύσπνοια, βήχας 
και συριγμός.
Τα συμπτώματα του άσθματος 
εμφανίζονται όταν διάφορα ερεθί-
σματα επιδρούν στον οργανισμό. 
Τα ερεθίσματα αυτά μπορεί να είναι 
αλλεργιογόνα (π.χ γύρη, μούχλα, 
τρίχωμα ζώων), ακάρεα, ιογενείς 
λοιμώξεις, έντονες μυρωδιές, αλλά 
και έντονα συναισθήματα, υγρα-
σία, φάρμακα, τροφές, έκθεση σε 
καπνό, άσκηση και αλλαγές θερμο-
κρασίας.
Η διάγνωση του άσθματος γίνεται 
κυρίως από την κλινική εικόνα του 
ασθενούς και επιβεβαιώνεται από 
την σπιρομέτρηση – μια ειδική εξέ-
ταση του αναπνευστικού συστή-
ματος – και την ροομέτρηση. Όταν 
κρίνεται απαραίτητο γίνονται ειδικά 
τεστ για τον καθορισμό του αλλερ-
γιογόνου.
Η πρώτη και κύρια θεραπεία 
της νόσου είναι η αποφυγή, όσο 
αυτό είναι δυνατόν, των ερεθιστι-
κών παραγόντων, οι οποίοι μπο-
ρεί να πυροδοτούν το άσθμα, ενώ 
παράλληλα συστήνονται φάρμακα 
και συνδυασμοί φαρμάκων τα 
οποία βοηθούν στην βελτίωση των 
συμπτωμάτων και της ποιότητας της 
ζωής των ασθματικών ασθενών.

Άσθμα: η νόσος 
που καλπάζει 
στις χώρες της 
Δύσης

Τα δύο χρώματα που μας ηρεμούν 
και καταπολεμούν το στρες

Σεξ: Αλλάζουμε γούστα 
μετά τα 30;

υγεία

Σε μια τυχαιοποιημένη, ελεγ-
χόμενη δοκιμή, οι ερευνητές 
εξέτασαν τα αποτελέσματα 

της αντικατάστασης των κορεσμέ-
νων λιπών με καρύδια. Διαπίστω-
σαν πως όταν οι συμμετέχοντες 
κατανάλωναν ολόκληρα καρύδια 
καθημερινά, σε συνδυασμό με 
χαμηλότερες ποσότητες κορεσμέ-
νων λιπαρών, είχαν χαμηλότερη 
κεντρική αρτηριακή πίεση.
Η κεντρική πίεση είναι η πίεση που 
ασκείται σε όργανα όπως η καρ-
διά. Αυτό το μέτρο, όπως και η 
αρτηριακή πίεση που μετράται στο 
χέρι με τον παραδοσιακό τρόπο, 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με 
τον κίνδυνο ενός ατόμου να ανα-
πτύξει καρδιαγγειακά νοσήματα.
Για τη μελέτη, οι ερευνητές προσέ-
λαβαν 45 συμμετέχοντες με υπέρ-
βαρους ή παχύσαρκους, ηλικίας 
μεταξύ 30 και 65 ετών. 
Η διατροφή αυτή έδινε το 12% των 
θερμίδων από κορεσμένα λιπαρά 
-τόσο υπολογίζεται ότι παρέχει 
σήμερα η μέση αμερικανική δια-
τροφή. 
Οι συμμετέχοντες ακολούθησαν 

μία από τις τρεις δίαιτες που περι-
ελάμβαναν κορεσμένα λιπαρά. Οι 
δίαιτες περιείχαν είτε ολόκληρα 
καρύδια, είτε την ίδια ποσότητα 
ALA και πολυακόρεστων λιπαρών 
οξέων χωρίς όμως τα καρύδια, είτε 
το ελαϊκό οξύ (αυτό που υπάρχει 
στο ελαιόλαδο) για την ίδια ποσό-
τητα ALA που βρέθηκε στα καρύ-
δια.
Και οι τρεις δίαιτες αντικατέστη-
σαν το 5% της περιεκτικότητας σε 
κορεσμένα λιπαρά. Όλοι οι συμ-
μετέχοντες ακολούθησαν κάθε 
δίαιτα για έξι εβδομάδες, με μια 
διακοπή μεταξύ των περιόδων 
δίαιτας.
Ενώ όλες είχαν θετική επίδραση 
στις καρδιαγγειακές εκβάσεις, 
η δίαιτα με ολόκληρα καρύδια 
παρείχε τα μέγιστα οφέλη, συμπε-
ριλαμβανομένης της χαμηλότερης 
κεντρικής διαστολικής αρτηριακής 
πίεσης. Σε αντίθεση με την πίεση 
στον βραχίονα - που είναι η πίεση 
καθώς το αίμα απομακρύνεται 
από την καρδιά - η κεντρική πίεση 
είναι αυτή καθώς το αίμα κινείται 
προς την καρδιά.

Τα καρύδια βοηθούν στη 
μείωση της πίεσης
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ιστορίες

Οι πρώτοι Έλληνες στην Αμερική από την εποχή 
του Κολόμβου ως τα τέλη του 18ου αιώνα 

Γ
ια τον Χριστόφορο Κολόμβο, έχουν γραφτεί πολλά και διά-
φορα. Ανάμεσα σ’ αυτά, ότι ήταν Έλληνας, με καταγωγή α-
πό τη Χίο. Την άποψη αυτή υποστηρίζουν, μεταξύ άλλων, 
ο Ελληνοαμερικανός νομικός και συγγραφέας Σεραφείμ 

Κανούτας (1868-1944) και ο διπλωμάτης Δημήτριος Σισιλιάνος 
(1876-1973) που υποστηρίζουν ότι ο Κολόμβος δεν ήταν Ιταλός, 
αλλά βυζαντινός ευγενής, το πραγματικό του όνομα μάλιστα, ήταν 
Δίσπατος. Το σίγουρο είναι ότι ένας από τους ναύτες που υπηρε-
τούσαν στα πλοία του Κολόμβου, ήταν Έλληνας. Πρόκειται για τον 
Γιοχάν Γκριέγκο από τη Γένοβα.
Παλιά ισπανικά ντοκουμέντα, αναφέρουν ότι το 1528 ένας Έλλη-
νας ναυτικός που λεγόταν Θεόδωρος, είχε φτάσει στην Αμερική 
με τον Ισπανό εξερευνητή Don Panfilo de Narvaez (1478-1528), ο 
οποίος με εντολή του βασιλιά της Ισπανίας είχε σταλεί για να εξε-
ρευνήσει τον Κόλπο του Μεξικού και τις δυτικές ακτές της Φλόρι-
ντα. Σύμφωνα με το «Ημερολόγιο» του Narvaez, όταν το καράβι 
του έφτασε στον σημερινό κόλπο της Πενσακόλα, οι ινδιάνοι της 
περιοχής συμφώνησαν να προμηθεύσουν τον Narvaez τρόφιμα 
και νερό, με αντάλλαγμα κάποια δώρα, αλλά επέμειναν να απο-
βιβασθούν, για λόγους ασφαλείας, δύο μέλη του πληρώματος ως 
όμηροι. Ο Θεόδωρος και ένας έγχρωμος (νέγρος) προσφέρθηκαν 
να κατέβουν εθελοντικά, ως όμηροι στη στεριά. Για άγνωστους 
λόγους, και οι δυο δεν επέστρεψαν στο καράβι, το οποίο σάλπαρε 
χωρίς αυτούς. Μετά από 12 χρόνια, ένας άλλος Ισπανός εξερευ-
νητής, ο Hernando (Fernando) de Soto (1496/97-1542), έμαθε πως 
ένας λευκός, ο Θεόδωρος ζούσε επί αρκετά χρόνια στην περιοχή 
όπου σήμερα βρίσκεται η πόλη Mobile της Αλαμπάμα. Όταν όμως 
ζήτησε να τον συναντήσει, πληροφορήθηκε ότι δεν ζούσε καθώς 
σκοτώθηκε από μια εχθρική φυλή ερυθροδέρμων. Την ίδια τύχη 
είχε και ο σύντροφός του στην «ομηρία». 
Ο καταγόμενος από κάποιο νησί του Αιγαίου, πιθανότατα, Θεόδω-
ρος, θεωρείται από τα μέλη της ελληνικής κοινότητας της Φλόριντα 
ότι ήταν ο πρώτος Έλληνας που πάτησε το πόδι του στην Αμερική.
Έτσι, ανήγειρε άγαλμά του στην παραλία της πόλης Clearwater της 
Φλόριντα, τα αποκαλυπτήρια του οποίου έγιναν στις 8 Ιανουαρίου 
2005. Όμως και στα πληρώματα του Μαγγελάνου, ο οποίος το 
1520 βρέθηκε στη Νότια Αμερική, υπήρχαν τρεις ναύτες με ελλη-
νικά ονόματα: Νικόλαος, Πέτρος και Μαθέο (Ματθαίος). Καθώς 
όμως δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία γι’ αυτούς, εικάζεται ότι 
μπορεί να μην ήταν Έλληνες, αλλά Χριστιανοί άλλης εθνικότητας, 
καθώς τα ονόματά τους είναι σίγουρα χριστιανικά.
Ο Πέτρος ή Πιέτρο ντι Κάντια (Pietro di Candia), Κρητικός από το 
Ηράκλειο (Candia είναι η βενετική απόδοση της αραβικής ονομα-
σίας Khandaq =τάφρος, χαντάκι), ήταν υπασπιστής του Francisco 
Pizarro (1475-1541), του «κατακτητή» της αυτοκρατορίας των 
Ίνκας, ο οποίος για λογαριασμό της Ισπανίας κατέλαβε το Περού 
και ίδρυσε τη Λίμα (1535). Μετά από 45 χρόνια, ο Άγγλος αρχιπει-
ρατής και στη συνέχεια ναύαρχος της βασίλισσας Ελισάβετ σερ 
Φράνσις Ντρέικ, συνάντησε έναν Έλληνα που ονομαζόταν Ιωάν-
νης στις ακτές του Περού. Αυτός γνώριζε πολύ καλά τα νερά και 
χρησιμοποιήθηκε από τον Ντρέικ ως «πιλότος», ως τη Λίμα. Δεν 
αποκλείεται να ήταν απόγονος του Πιέτρο ντι Κάντια, για τον οποίο 
όμως κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί να μην ήταν Έλληνας, αλλά 
Βενετός από την Κρήτη, καθώς ως το 1669 η μεγαλόνησος βρισκό-
ταν στα χέρια της γαληνοτάτης δημοκρατίας.
Ξεχωριστή περίπτωση είναι ο Επτανήσιος καπετάνιος Ιωάννης 
Φωκάς. Γεννήθηκε γύρω στο 1532 στην Κεφαλλονιά. Αναφέρεται 
επίσης και με το όνομα Χουάν ντε Φούκα (Juan de Fuca). Για περισ-
σότερα από 40 χρόνια ήταν πλοηγός (piloto) των Ισπανών στα 
νησιά της Καραϊβικής, όπου απέκτησε μεγάλη περιουσία. Επιχεί-
ρησε να εξερευνήσει τα βορειοδυτικά παράλια της Αμερικής, με 
σκοπό να διαπιστώσει αν υπάρχει πέρασμα προς τον Ατλαντικό 
Ωκεανό.
Τελικά, το 1592 βρήκε ένα πέρασμα, πλάτους 11-17 μιλίων το 
οποίο χωρίζει το νησί Vancouver, της Βρετανικής Κολομβίας του 
Καναδά από τη χερσόνησο Olympic της σημερινής πολιτείας της 
Ουάσινγκτον. Το 1788, η Ρωσική Ακαδημία Επιστημών, τίμησε 
τον Ιωάννη Φωκά, δίνοντας το όνομά του στο πέρασμα που ανα-
κάλυψε. Αυτό το πέρασμα, είναι γνωστό σήμερα ως Juan de Fuca 
Strait (Estrecho de Juan de Fuca στα ισπανικά). Ο σπουδαίος, αλλά 
και αμφιλεγόμενος αυτός θαλασσοπόρος, όταν επέστρεψε στην 
Ισπανία, ανταμείφθηκε με ένα «ευχαριστώ», από τον βασιλιά της! 
Απογοητευμένος, επέστρεψε στη Κεφαλλονιά όπου και πέθανε 

γύρω στο 1602.

Μιχαήλ Ωρίων – Ιωάννης Παραδείσης
Ο πρώτος Έλληνας που αναφέρεται ονομαστικά στα αρχεία των 
δεκατριών αγγλικών αποικιών στη Βόρειο Αμερική, ήταν ο Μιχαήλ 
Ωρίων (Michael Ury ή Urion). Το 1725, όταν η σημερινή πολιτεία 
Μέριλαντ ήταν ακόμα αγγλική αποικία, η γενική της συνέλευση 
πέρασε νόμο για την «πολιτογράφησιν του Michael Ury, της Κομη-
τείας Prince George, Έλληνος την καταγωγή και των τέκνων αυτού, 
απάντων κατοίκων της κομητείας ταύτης».
Ο Μιχαήλ Ωρίων πέθανε το 1751. Η διαθήκη του δημοσιεύθηκε 
στις 28 Σεπτεμβρίου 1751. Η σχετική δικαστική απόφαση, υπάρ-
χει ακόμα. Ο Ωρίων άφησε στη σύζυγό του Μαργαρίτα ένα κτήμα 
που το είχε ονομάσει «Σμύρνη». Ίσως ήταν Σμυρνιός και ήθελε να 
τιμήσει μ’ αυτό τον τρόπο τη γενέτειρά του.
Μια σημαντική προσωπικότητα, με φιλικές σχέσεις με κορυφαίους 
Αμερικανούς πολιτικούς, παντελώς άγνωστος στην Ελλάδα, ήταν 
ο Ιωάννης Παραδείσης, γνωστός στο εξωτερικό ως John Paradise. 
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1743 και ήταν γιος του Πέτρου 
Παραδείση, πρόξενου της Αγγλίας στη «νύμφη του Θερμαϊκού», 
ο οποίος πέθανε την 1η Φεβρουαρίου 1779. Ο Ιωάννης Παραδεί-
σης, σπούδασε στην Πάντοβα και στη συνέχεια στην Αγγλία και, 
ίσως, και τη Γαλλία. Σύντομα, αναδείχθηκε σε διαπρεπή γλωσσο-
λόγο. Μιλούσε ελληνικά (αρχαία και σύγχρονα), λατινικά, τουρ-
κικά, αγγλικά και γαλλικά. 
Στις 14 Απριλίου 1769, δημιουργήθηκε το Paradise MA του Πανε-
πιστημίου της Οξφόρδης και στις 3 Ιουλίου 1776 του απονεμή-
θηκε ο βαθμός DCL. Από τις 2 Μαΐου 1771, ήταν μέλος της Βασι-
λικής Εταιρείας.
Είχε στενή φιλική σχέση με τον Άγγλο συγγραφέα Σάμιουελ Τζόν-
σον, τον Βενιαμίν Φραγκλίνο, ο οποίος εκείνη την εποχή αντιπρο-
σώπευε στο Παρίσι τις επαναστατημένες αμερικανικές αποικίες 
και τον Τόμας Τζέφερσον, τον οποίο βοήθησε να μελετήσει την 
ελληνική γλώσσα τη δεκαετία του 1780.
Για τη συνέχεια της ζωής του, υπάρχουν δύο εκδοχές: Η πρώτη, 
που αναφέρει η Wikipedia και άλλες ξένες πηγές, είναι ότι έζησε 
ως το τέλος της ζωής του στο Λονδίνο, όπου και πέθανε το 1795. Η 
δεύτερη, την οποία ενστερνίζεται ο Μπάμπης Μαρκέτος, είναι ότι 
πήγε στις Η.Π.Α. με πρόσκληση του Φραγκλίνου. 
Το σίγουρο είναι ότι το 1769 παντρεύτηκε τη Lucy Ludwell που 
ήταν ορθόδοξη Χριστιανή (1752-1814), γόνο μίας από τις πρώτες 
οικογένειες που είχαν εγκατασταθεί στη Βιρτζίνια.
Δεν είναι βέβαιο αν έζησαν στο Λονδίνο ως τον θάνατο του Παρα-
δείση ή αν πήγαν στο Wiliamsburg της Βιρτζίνια όπου βρίσκεται το 
αρχοντικό τους.
Το σπίτι αυτό αποτελεί ένα από τα πρώτα δείγματα της αμερικανι-
κής αρχιτεκτονικής των πρώτων μεταναστευτικών χρόνων και γι’ 
αυτό όταν το Ίδρυμα Ροκφέλερ αποφάσισε να αποκαταστήσει το 
Wiliamsburg στη μορφή που είχε κατά τον 18ο αιώνα το αρχοντικό 
Ludwell-Paradise House ήταν το πρώτο σπίτι που κρίθηκε άξιο για 
αναστήλωση. Η Lucy Ludwell εγκαταστάθηκε σε αυτό με τις δύο 
κόρες της γύρω στο 1805 σύμφωνα με τις ξένες πηγές.
Ό, τι πάντως και να έχει γίνει ο Ιωάννης Παραδείσης, πολύγλωσ-
σος και στενός φίλος σημαντικών προσωπικοτήτων (ο Φραγκλίνος 
ήταν από τους συγγραφείς της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των 
Η.Π.Α., ενώ ο Τζέφερσον, 3ος Πρόεδρος των Η.Π.Α. ήταν ο κύριος 
υπέρμαχος των ατομικών ελευθεριών ως βασικού στοιχείου της 
Αμερικανικής Επανάστασης) θα έπρεπε να έχει κάποια αναγνώ-
ριση και στη γενέτειρά του. Αυτή είναι η ταπεινή άποψή μας.
Πάντως, ο Παραδείσης δεν ήταν ο πρώτος Έλληνας που απέκτησε 
την αμερικανική υπηκοότητα μετά την ίδρυση των Η.Π.Α. Την τιμή 
αυτή είχε ο Μιχαήλ Αναγνωστόπουλος (1837-1906) από το Πάπι-
γκο Ιωαννίνων, διαπρεπής φιλόλογος, σύζυγος της κόρης του Αμε-
ρικανού φιλέλληνα Χάου και εθνικός ευεργέτης. Το όνομά του 
είναι χαραγμένο στο Άγαλμα της Ελευθερίας όπως μας πληροφό-
ρησε σε πρόσφατη συνομιλία μας ο κορυφαίος Έλληνας γλωσσο-
λόγος, κύριος Χριστόφορος Χαραλαμπάκης.

Η Νέα Σμύρνη… των Η.Π.Α.
Η πρώτη οργανωμένη ελληνική αποικία στις Η.Π.Α., ήταν η… Νέα 
Σμύρνη των Η.Π.Α., που ιδρύθηκε πριν από 250 περίπου χρόνια ! 
Ας δούμε το ιστορικό αυτής της αποικίας. Με τη Συνθήκη Ειρήνης 
των Παρισίων του 1763, η Αγγλία παραχώρησε στην Ισπανία την 

Κούβα και πήρε ως αντάλλαγμα τη Φλόριντα, μια παραμελημένη 
ισπανική κτήση τότε.
Σύντομα όμως οι Άγγλοι ανακάλυψαν ότι ελάχιστοι συμπατριώτες 
τους ήταν διατεθειμένοι να πάνε για να ζήσουν στο θερμό, τροπικό 
κλίμα της Φλόριντα. Σύντομα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 
ιδανικότεροι άποικοι για τη Φλόριντα ήταν οι Έλληνες. «Οι Έλλη-
νες είναι γενικά λαός εργατικός και καθώς οι σημερινοί τους αφέ-
ντες (οι Τούρκοι) τους έχουν φέρει σε απόγνωση δεν είναι δύσκολο 
να πεισθούν να ξεφύγουν από τη σημερινή τους σκλαβιά και να 
τεθούν κάτω από την προστασία ενός ελεύθερου πολιτεύματος».
Ένας Σκωτσέζος γιατρός ο Dr Andrew Turnbull(1718-1792), πρό-
ξενος της Μ. Βρετανίας στη Σμύρνη, που είχε παντρευτεί την κόρη 
ενός Σμυρνιού εμπόρου, την Maria Grazia Dura Bin πέτυχε να του 
παραχωρηθούν 400 ακρ. (περ. 160.000 στρέμματα) στη νοτιοα-
νατολική ακτή της Φλόριντα, στον Ατλαντικό.
Ο Turnbull πήγε στη Φλόριντα εφοδιασμένος με την εξουσιοδό-
τηση και διάλεξε 40.000 ακρ. στην παραλιακή περιοχή, 75 μίλια 
νότια του Αγίου Αυγουστίνου(Saint Augustine) που και σήμερα 
ονομάζεται NewSmyrna Beach. Έπειτα πήγε στην Ανατολή για να 
βρει αποίκους. Με βάση την αρχική πρόβλεψη, χρειαζόταν 400 
αποίκους(έναν για κάθε ακρ.). Λόγω όμως των εξαιρετικά δύσκο-
λων συνθηκών της Φλόριντα, ο Turnbull συγκέντρωσε 1403 αποί-
κους.
500 άποικοι ήταν Έλληνες από τη Μάνη, τα νησιά του Αιγαίου και 
τις μικρασιατικές ακτές. Οι υπόλοιποι προέρχονταν από την Κορ-
σική, τη νότια Ιταλία και την Μινόρκα των Βαλεαρίδων. και από 
αυτούς όμως οι περισσότεροι ήταν Έλληνες που είχαν εγκαταλεί-
ψει την πατρίδα τους με τις οικογένειές τους πριν από χρόνια, μην 
αντέχοντας τον οθωμανικό ζυγό.
Στις 17 Απριλίου 1768, οχτώ καραβέλες με τους αποίκους, πέρα-
σαν το Γιβραλτάρ και ξανοίχτηκαν προς τον Ατλαντικό. Από τους 
1403, μόνο 1255 έφτασαν ζωντανοί στη Φλόριντα. 148 πέθαναν 
από τις κακουχίες του ταξιδιού.
Και στη νέα τους πατρίδα όμως, οι συνθήκες ήταν τραγικές. Οι 
αντιπρόσωποι του Turnbull περίμεναν 400 άτομα και κλήθηκαν να 
βρουν καταλύματα και προμήθειες για τριπλάσια. Και η Φλόριντα 
δεν ήταν η Γη της Επαγγελίας. Κουνούπια, φίδια, τροπική ζέστη, 
ξαφνικές καταρρακτώδεις βροχές, ελονοσία και άλλες ασθένειες, 
σε συνδυασμό με τη σκληρή δουλειά, εξόντωσαν τους αποίκους. 
Μέσα σε ένα χρόνο, πάνω από 300 άντρες και γυναίκες και 150 
παιδιά πέθαναν από τις απάνθρωπες συνθήκες. Το 1769, οι άποι-
κοι αποφάσισαν να φύγουν για την Κούβα, αρπάζοντας μερικά 
καράβια.
Το σχέδιό τους όμως αποκαλύφθηκε και οι πρωταίτιοι της "ανταρ-
σίας" απαγχονίστηκαν. Αν και η συμφωνία τους με τον Turnbull 
ήταν να μείνουν εκεί για 6 χρόνια, ο Σκωτσέζος δεν την τήρησε. 
Μέσα σε 9 χρόνια, 964 άποικοι είχαν πεθάνει.
Όταν όμως κάποιοι αξιωματούχοι από τον γειτονικό Άγιο Αυγου-
στίνο επισκέφθηκαν τη Νέα Σμύρνη και είδαν τις άθλιες συνθήκες 
διαβίωσης των αποίκων, είπαν ότι ο Κυβερνήτης της Φλόριντα θα 
έπρεπε να δώσει τέλος σ' αυτή την απαράδεκτη κατάσταση.
Όταν το έμαθαν, οι άποικοι πήραν την κατάσταση στα χέρια τους. 
Με ένα τέχνασμα, τρεις από αυτούς, οι Πελιστέρης, Λαμπίας και 
Genoplay, έφτασαν κολυμπώντας στον Άγιο Αυγουστίνο. Εκεί βρή-
καν τον εισαγγελέα της Επαρχίας ,Young, ο οποίος αφού άκουσε 
όσα του είπαν, υποσχέθηκε να τα μεταφέρει στον Κυβερνήτη. Επι-
στρέφοντας στη Νέα Σμύρνη, οι τρεις γενναίοι άνδρες, οργάνωσαν 
τη φυγή των υπολοίπων. Με επικεφαλής τον Πελιστέρη, αρχιμα-
ραγκό της Νέας Σμύρνης, ξεκίνησαν μέσα στη νύχτα για τον Άγιο 
Αυγουστίνο.Όταν το αντιλήφθηκαν οι επιστάτες του Turnbull,ήταν 
ήδη αργά.Τους καταδίωξαν έφιπποι αλλά το κακοτράχαλο έδα-
φος εμπόδιζε τα άλογα να τρέξουν.Οι άποικοι έφτασαν στον Άγιο 
Αυγουστίνο και ο Κυβερνήτης, αφού μελέτησε την υπόθεση, τους 
έδωσε την ελευθερία τους και πολλά στρέμματα στη Νέα Σμύρνη.
Αυτοί όμως φοβήθηκαν ότι θα πέσουν ξανά στα χέρια του Turnbull 
και δεν δέχτηκαν την προσφορά.
Tους δόθηκε τότε γη βόρεια του Αγίου Αυγουστίνου, όπου έχτισαν 
σπίτια, καλλιέργησαν κτήματα και κατάφεραν να γίνουν αξιοσέβα-
στα μέλη του πληθυσμού της πόλης.
Μάλιστα, το αρχαιότερο ξύλινο σχολείο των Η.Π.Α.,είναι αυτό που 
κατασκεύασε στον Άγιο Αυγουστίνο ο Έλληνας Ιωάννης Γιαννό-
πουλος, που εγκαταστάθηκε στη Νέα Σμύρνη σε ηλικία 13 ετών.
Αυτή είναι η ιστορία των πρώτων Ελλήνων στην Αμερική.
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απόψεις

Air Canada Rouge: μια χάλια εταιρεία που δεν σας 
σέβεται, καλό είναι να την αποφεύγετε

Β
ρέθηκα φέτος, στην Ελλάδα για το Πάσχα. Πέταξα 
με την Rouge της Air Canada.  Το μεγάλο ατού αυτής 
της εταιρίας είναι η απ’ ευθείας πτήση Τορόντο–Α-
θήνα που συντομεύει την απόσταση. Δεν έχεις να 

σταματήσεις κάπου άλλου στην Ευρώπη, να περιμένεις κά-
μποσες ώρες  να αλλάξεις αεροπλάνο, η αν έχεις λίγο χρονι-
κό περιθώριο να χάσεις τη πτήση σύνδεσης. Αυτό ειναι θε-
τικό, όλα τα αλλα της Rouge  Air Canada είναι μαύρα χάλια.
Ας ξεκινήσω απ την αρχή. Πρώτα απ όλα πρέπει να βγά-
λεις μόνος σου τη κάρτα επιβίβασης στο μηχάνημα. Ταυτό-
χρονα, πρέπει να δηλώσεις πόσες προπληρωμένες βαλί-
τσες έχεις, εκτός απ τη μικρή που επιτρέπεται να πάρεις μαζί 
σου στο αεροπλάνο. Αν την  έχεις προπληρώσει, το μηχά-
νημα σου τυπώνει τη κάρτα επιβίβασης και 
την ετικέτα της βαλίτσας, που πρέπει να τη 
«φορέσεις» στη βαλίτσα σου ο ίδιος. Πρέ-
πει να σας θυμίσω ότι η τιμή στις διαφημί-
σεις αεροπορικών εισιτηρίων δεν περιλαμ-
βάνει πια τη πατροπαράδοτη  βαλίτσα των 
23 κιλών που καποτε ήταν δωρεάν. Τώρα τη 
πληρώνεις $200 εξτρά πάει- έλα.  
Αν είσαι τυχερός και τα καταφέρεις με το 
μηχάνημα έκδοσης, πρέπει μετα να ζυγίσεις 
την εξτρά βαλίτσα.  Στέκεσαι λοιπόν στην 
ουρά, μπροστά σε μια αυτόματη ζυγαριά, 
και όταν έλθει η σειρά σου τη ζυγίζεις.  Η ετι-
κέτα της βαλίτσας πρέπει να βλεπει προς τη 
σωστή κατεύθυνση, διαφορετικά  η ζυγαριά 
δεν μπορεί να διαβάσει τη ετικέτα. Σ αυτή 
τη περιπτωση   πρέπει να  γυρίσεις τη  βαλί-
τσα  να κοιτάει στην ανάποδη πλευρά.  Αν 
το βάρος είναι παραπάνω απ το όριο των 
23 κιλών δεν περνάει η βαλίτσα.  Παλιά το 
άτομο που τσεκάριζε το διαβατήριο σου 
και ζύγιζε τη βαλίτσα, αν είχες δυο κιλά παραπάνω μπο-
ρούσε να σου τα χαρίσει. Το μηχάνημα όμως «δεν χαρίζει 
κάστανα». Σου λέει ότι είσαι υπέρβαρος και να πας να πλη-
ρώσεις αλλα $100 για να περάσει η βαλίτσα. Δηλαδή, το 
σύνολο κόστους για μια βαλίτσα25 κιλά βάρος είναι $400, 
$200 για να πας και αλλα $200 για να επιστρέψεις!
Λοιπόν, αν δεν έχετε ζυγαριά ακρίβειας σπιτι σας αγορά-
στε μια! Κοστίζει λιγότερο από αυτά θα   πληρώσετε στήν 
Air Canada αν είστε υπέρβαροι. Όταν τελικά «πληρώσετε 
χαρωπά» το πρόστιμο για την υπέρβαρη βαλίτσα, επιστρέ-
φετε στη ζυγαριά. Τώρα η ζυγαριά είναι ευχαριστημένη που 
πλήρωσες για την υπέρβαρη βαλίτσα, τη δέχεται, και τη 
παίρνει στα άγνωστα μέρη που πάνε όλες οι βαλίτσες πριν 
ανέβουν στο αεροπλάνο. 
Απόδειξη ότι παρέδωσες βαλίτσα δεν παίρνεις, παλιά 
έπαιρνες, ένα αυτοκόλλητο με τον αριθμό της βαλίτσας 
πανω στη κάρτα επιβίβασης τώρα καταγράφεται λέει ηλε-
κτρονικά!  Δεν έχω χάσει ακόμα βαλίτσα με το νέο σύστημα 
να σας πω τι γίνεται όταν χαθεί, και πως αποδεικνύεις ότι 
είχες βαλίτσα.
Η μεστή, ασπρομάλλα, κυρία της Rouge στο αεροδρό-
μιο που υποτίθεται «βοηθούσε» τους επιβάτες σε όλες τις 
παραπάνω διαδικασίες, είμαι σίγουρος ότι εχει προϋπηρε-
σία σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Βλοσυρό βλέμμα, επι-
τακτική φωνή, και λιγότερο συμπαθητική και απ τη κακιά 

πεθερά  She was good for nothing.  
Στο αεροπλάνο τα πράγματα δεν είναι καλλίτερα.  Το στρί-
μωγμα της Rouge συγκρίνεται με τα   παλιά αμπάρια των 
πλοίων μετανάστευσης της τρίτης θέσης όταν ερχόντουσαν 
απ την Ευρώπη στην Αμερική. Αν έχετε δει το ‘Τιτανικό» με 
καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει χώρος μεταξύ της μπρος και 
πίσω σειράς. Αν είσαι εύσωμος την έβαψες. Εγώ είχα τη 
καλή   τύχη να έχω θέση στο διάδρομο αλλα επισης τη κακο-
τυχιά να έχω διπλά μου μια ευτραφέστατη κυρία  που δεν 
χώραγε να καθίσει στο κάθισμα της και έπρεπε να σηκώσει 
τα διαχωριστικά arm rests μεταξύ των θέσεων δεξιά και αρι-
στερά για να χωρέσει. 
Φυσικά επειδή οι περισσότεροι επιβάτες προσπαθούν 

να γλυτώσουν το εξτρά  κατοστάρικο για τη βαλίτσα που 
λέγαμε πριν έχουν βαρύ και ασήκωτο carry on. Επιπλέον 
έχουν  και άλλες τσάντες με ψώνια, τα απαραίτητα για το 
αεροπλάνο η για το προορισμό μόλις φτάσουν πριν ανοί-
ξουν τη περιβόητη βαλίτσα, φορητό υπολογιστή, αφορολό-
γητα αντικείμενα  κλπ. Αν λοιπόν δεν μπεις νωρίς στο αερο-
πλάνο δεν βρίσκεις χώρο να βάλεις τη carry on στο χώρο 
αποθήκευσης πανω απ’ το κάθισμα. Αν λοιπόν υποχρεωθείς 
να τα βάλεις κάτω απ το μπροστινό σου κάθισμα το στρί-
μωγμα γίνεται πιο χειρότερο από ποτέ. 
Απευθύνεσαι στους αεροσυνοδούς να βάλουν κάπου το 
carry on και sου απαντούν ότι είναι full flight και δεν υπάρ-
χει χώρος. Τι να σου κάνουν, να δέσουν τα carry on  πανω απ 
το αεροπλάνο όπως στα παλιά λεωφορεία του ΚΤΕΛ?
Και όταν τελικά βολευτείς κάπως στο κάθισμα  ανακαλύ-
πτεις αν δεν το ήξερες ήδη, ότι δεν υπάρχει entertainment 
system. Δεν μπορείς να δεις μια ταινία η να ακούσεις μορ-
σική. Όχι δεν υπάρχουν πια ούτε εκείνες οι κρεμασμένες 
μικρές τηλεοράσεις κάθε 8 σειρές περίπου που όλοι έβλε-
παν την ίδια ταινία.  Ανακαίνισαν βλέπετε τα παλιά αερο-
πλάνα έβγαλαν τις ‘παλιές’ τηλεοράσεις αλλα δεν τοποθετή-
σαν entertainment systems γιατί κοστίζουν. Πάρτε λοιπόν 
σταυρόλεξα και μολύβια μαζί σας για να περάσουν γρήγορα 
οι επόμενες 10 ώρες!  Αν δεν λύνεται σταυρόλεξα πάρτε  
βιβλία να διαβάσετε! Αν δεν διαβάζετε βιβλία, πάρτε το 

tablet. Αλλα και εκει είστε άτυχος γιατί  δεν υπάρχει πρίζα 
να το φορτίσετε και σίγουρα καμμία μπαταρία δεν κρατάει 
10 ώρες πτήσης … Γι αυτό συνιστώ καλλίτερα να πάρετε 
μαζί σας το αγαπημένο σας πρόσωπο και μια τράπουλα να 
παίζεται χαρτιά να περνάει η ώρα.  Όχι! δεν δίνουν πια τρά-
πουλες στο αεροπλάνο δωρεάν όπως παλιά. Το ρημάδι το 
κέρδος τι κάνει …Η Rouge δεν νοιάζεται για τον επιβάτη 
αλλα πως να κερδίσει περισσότερα το σκεπτικό: «Του τα 
πήραμε όταν έκλεισε τα εισιτήρια,  τι μας νοιάζει πια πως 
αισθάνεται και τι σκέπτεται ο επιβάτης»…
Και έρχεται καποτε η ώρα του φαγητού. Εν τάξει κανεις δεν 
ερωτεύτηκε ποτέ το φαγητό καμιάς αεροπορικής εταιρείας 
ώστε να πετάει συχνα για να το απολαμβάνει  Αλλα πριν  

σου έδιναν και ένα μπουκαλάκι κρασι να 
ξεγελαστείς να πάει κάτω το φαγητό,  μάλι-
στα είχες επιλογή, άσπρο η κόκκινο κρασι. 
Τώρα το έκοψαν  και αυτό. Αν θες κρασι 
το πληρώνεις, και όχι σε μετρητά! Που να 
κουβαλάει ρέστα η αεροσυνοδός, μόνο με 
κάρτα πληρώνεις.  
Αν είσαι τυχερός και δεν είσαι πίσω-πίσω 
στο αεροπλάνο, ίσως έχεις επιλογή φαγητού, 
πάστα η κοτόπουλο.  Αν είσαι  στο τελος τρως 
ότι έμεινε απ τα δυο και βγάζεις το σκιασμό. 
Στη Rouge Air Canada είσαι, τι περιμένεις!
Πριν φτάσεις στην Ελλάδα σερβίρουν πρω-
ινό.  Αν περιμένεις όπως συνήθως ομελέτα 
(scrabble eggs)  πάλι ξέχασέ τo.  Το πρωινό 
στη Rouge είναι μια μοναδική φέτα ψωμί. Εν 
τάξει, εχει και συντηρητικά μεσα με πολλή 
ζάχαρη για να διατηρείται αρκετό χρόνο 
στη αεροστεγή συσκευασία της. Δηλαδή, 
τίποτα διαφορετικό απ’ τα πέτρινα χρόνια 
στην Ελλάδα που έτρωγες φρέσκο ψωμί με 

ζάχαρη και ελαιόλαδο. Βέβαια  ξεχάστε το «φρέσκο» στο 
ψωμί, ξέχασε το ελαιόλαδο και ξέχασέ ίσως και τη ζάχαρη 
γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν είναι ζάχαρη η κάποιο άλλο χημικό 
που κάνει το ψωμί γλυκό…
Ρε παιδί μου ακόμα αι οι αεροσυνοδοί δεν είναι πιά αυτές 
που ήταν. Θυμάμαι στο Πανεπιστήμιο ενας συμφοιτητής 
μας τα ειχε με μια αεροσυνοδό. Όλοι λίγο πολύ τον ζηλεύ-
αμε και τον ευτυχίζαμε.  Βρε το τυχερό λέγαμε.  Έπρεπε  να 
είχες κορμάρα και να είσαι ωραία τότε να γίνεις αεροσυνο-
δός. Ήρθαν οι φεμινίστριες και είπαν: “και μια άσχημη μπο-
ρεί να σερβίρει μια φέτα ψωμί για πρωινό”! Γιατί να θαυμά-
ζουν τα παλιό αρσενικά τις ωραίες γυναίκες? Εν ονοματι της 
ισότητάς πρέπει να θαυμάζουν και τα τσόκαρα!  Ετσι, τώρα 
που κυβερνούν οι γυναίκες, το ωραίο καταργείται γιατί δεν 
μπορούν όλες να είναι όμορφες.  Δεν λέω τίποτα αλλο για 
τις συμπαθητικές «σερβιτόρες του αέρος» όπως τις αποκά-
λεσε ο συμφοιτητής μου, όταν η αεροσυνοδός τον αντικατέ-
στησε με άλλον, υπάρχει και φεμινιστική λογοκρισία.
Παιδιά καθαρές κουβέντες και ξάστερες. Αποφύγετε τη  
Rouge -Air Canada όπως ο διάβολος το λιβάνι. Γράψτε,  
παραπονεθείτε, (όπως έκανα εγώ) μήπως και σταματήσουν 
να μας μεταχειρίζονται σαν επιβάτες τρίτης κατηγορίας στο 
Τιτανικό.  Σας στενοχώρησα γιατί το καλοκαίρι ταξιδεύετε 
με τη Rouge για την Ελλάδα? Εγώ να δεις! Θύματα της Rouge 
Air Canada είμαστε και οι δυο!
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Η Κεντρική Φιλόπτωχος μάζεψε και πάλι πολύ 
κόσμο την Μεταμόρφωση του Σωτήρος στο 

ετήσιο δείπνο που διοργάνωσε
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Η 
Πρόεδρος, κα Σαπφώ Ρασσιά, και το υπέροχο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής 
Φιλόπτωχου του Καναδά γέμισαν και πάλι την αίθουσα στο ετήσιο γεύμα τους στη 
Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Οι κυρίες του Διοικητικού Συμβουλίου έκαναν πάλι 
το καθήκον τους μαγειρεύοντας ένα εξαίρετο φαγητό, και ο πάτερ Μιχαήλ, πάντα 

χαμογελαστός, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους.
Εμπνευσμένη και πάλι η ομιλία για τον ρόλο της Φιλόπτωχου του πάτερ Αθηναγόρα που 
όπως πάντα ο κάθε λόγος που θα πει εμπεριέχει 100% το θέμα που καλύπτει.
Με την κλήρωση των δώρων έκλεισε κι αυτό το γεύμα και ανανέωσαν το ραντεβού τους 
στην κληρηκολαϊκή που γίνεται το καλοκαίρι.
ΚΑΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Η πρόεδρος της Μητροπολιτικής 
Φιλοπτώχου, κα Σαπφώ Ρασσιά

Ο π. Αθηναγόρας, ο π. Μιχαήλ με την πρεσβυτέρα Ελένη καθώς 
και η κα Παναγούλα Παπαδάκη

Ο π. Μιχαήλ και η πρεσβυτέρα Ελένη

Ο π.Αθηναγόρας

Ο π. Αθηναγόρας, ο π. Μιχαήλ και η πρόεδρος της 
Φιλοπτώχου του Ι.Ν. της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, 

κα Παναγούλα Παπαδάκης

Η πρόεδρος της Φιλοπτώχου, κα 
Παναγούλα Παπαδάκη

Τα μέλη της Φιλοπτώχου του Ι.Ν. της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος

Από τις εκκλησίες των Αγίων Κωνσταντίνου κι Ελένης 
και της Αγίας Τριάδος

Η κα Νότα Ηλιοπούλου, η κα Αγγελική Σαρδέλη, ο κ. Θανάσης 
Κουρτέσης, η κυρία και ο κ. Τζάκας, το ζεύγος Κουμαρέλα, ο π. Μιχαήλ 
Μιχαήλ και η κα Παναγούλα Παδάκη με την κόρη και την εγγονή της

Το τραπέζι της Φιλοπτώχου του Ι.Ν. των Αγίων Παντελεήμονος, Άννης και Παρασκευής

Η πρόεδρος της Μητροπολιτικής Φιλοπτώχου με 
τον π. Αθηναγόρα και τον π. Μιχαήλ

Μέλη του Συμβουλίου της Μητροπολιτικής Φιλοπτώχου
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Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΜΙΑ 

Ο 
δημοφιλής Σύλλογος του Κιλκίς γέμισε την Παμμακεδονική με πολύ κέφι, χορό 
και φαγητό, όπου όλοι είχαν την ευκαιρία να περάσουν μία πολύ όμορφη βραδιά. 
Ο Dj και τραγουδιστής δεν σταμάτησαν λεπτό και τα ποντιακά τραγούδια είχαν 
την τιμητική τους, μέχρι τελικής πτώσεως!

Ο πρόεδρος, κ. Αλέξανδρος Τσικουρλής, και το Διοικητικό Συμβούλιο έφεραν εις πέρας 
άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Και του χρόνου!

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ο κ. Αλέξανδρος Τσικουρλής, η κα Ερασμία Μιχαηλίδη, ο κ. Στάθης 
Μιχαηλίδης, η κα Μελίνα Σταματόπουλος, η κα Ρούλα Μιχαηλίδου, η κα Μαρία 

Στεφανίδη και η κα Τούλα Κυριακίδου

Η κα Ερασμία και ο κ. Αλέξανδρος

Η κα Μελίνα Σταματόπουλος και η κα Μαρία 
Στεφανίδη Ο κ. Νίκος Χρηστίδης με την σύζυγο του Άννα

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον κ. Στάθη Μιχαηλίδη

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής και γραμματέας 
του Συλλόγου Κιλκίς, κ. Γιώργος Παπαδάκης με 

τον κ. Στάθη ΜιχαηλίδηΟ κ. Στάθης Μιχαηλίδης

Η παρέα του κ. Παντελή Σκεντέρη Από τον Σύλλογο Αικατερίνης
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ΠΟΛΥ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ

Η πάντα χαμογελαστή κα Ρούλα 
Μιχαηλίδου

Η οικογένεια του κ. Μιχαηλίδη

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον κ. Νίκο και την κα Άννα Χρηστίδη, τον κ. Μιλτιάδη Τσαβδαρίδη, τον 
κ. Αλέξανδρο και την κα Άρτεμη Τσικουρλή καθώς και την κα Άννα Πουρσανίδη με την παρέα της

Το τραπέζι του προέδρου του Συλλόγου Κιλκίς και Περιχώρων, κ. Αλέξανδρου Τσικουρλή

Η παρέα του κ. Στάθη Μιχαηλίδη

Οι κύριοι Αλέξανδρος Τσικουρλής και Στάθης 
Μιχαηλίδης

Το τραπέζι της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά
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ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΗΣ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΑΣ 

ΚΑΛΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ 
ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΜΕΛΙΝΑ

Τ
ο Γυναικείο Τμήμα της Παναρκαδικής 
Ομοσπονδίας, σε συνεργασία με την 
Ντίνα Μιχαλόπουλος (Coffee Time) 
σας προσκαλεί σε ερανικό τσάι την 

Κυριακή 26 Μαΐου, 3:00μ.μ., στην αίθου-
σα της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας (450 
Danforth Avenue) για να στηρίξουμε μαζί 
την μικρή Μελίνα.
Η Μελίνα κατάγεται από την Τρίπολη και 

στην τρυφερή ηλικία των 6 ετών διαγνώ-
στηκε με καρκίνο των οστών και αναγκά-
στηκε σε μεταμόσχευση οστικού μυελού. 
Θα διαμείνει σε απομόνωση για έξι μήνες.
Η οικογένειά της χρειάζεται άμεση βοήθεια 
λόγω της περίθαλψής της στην Αθήνα και 
την κατοικία της οικογένειας στην Τρίπολη.
Παρακαλούμε όπως μας βοηθήσετε να 
κάνουμε τη ζωή τους λίγο πιο εύκολη.
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Στιγμιότυπα από την βραδιά που διοργάνωσε 
η Παναρκαδική Ομοσπονδία το Σάββατο στην 

κατάμεστη αίθουσα της
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«…ΑΝΑΣΤΕΝΑΞΑΝ Τ’ ΑΡΝΑΚΙΑ…» ΣΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ 

ΤΩΝ κκ ΤΑΣΣΟΥ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΑΪΡΟΓΛΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΥΓΕΙΑ

ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ Κ. ΤΑΣΟΥ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ Κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΑΪΡΟΓΛΟΥ
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Η αποστολή της εκκλησίας στον κόσμο
Π. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 5.5.2019

Η 
αποστολή της εκκλησίας στον κό-
σμο είναι η διακονία του ανθρώπου. 
Πρωτίστως η διακονία του Λόγου του 
Θεού: η διάδοση του Ευαγγελίου της 

σωτηρίας, της αγάπης, της διακιοσύνης, της αλή-
θειας, της ειρήνης στο συνάνθρωπο. Δευτερευ-
όντως η διακονία του πλησίον. 
Ακριβώς όπως ο Χριστός δεν ήρθε για να υπη-
ρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει τον άνθρωπο 
και να δώσει τη ζωή Του ως λύτρωση για πολ-
λούς, έτσι η εκκλησία ως σώμα του Χριστού δεν 
υπάρχει για οποιονδήποτε άλλο λόγο παρά για 
να διακονήσει τον άνθρωπο και να τον βοηθή-
σει να κληρονομήσει τη Βασιλεία των Ουρανών. 
Αυτή η υπηρεσία δεν περιορίζεται στην πνευ-
ματική ζωή. Αγκαλιάζει τον άνθρωπο ως ψυχο-
σωματικό πλάσμα σε κάθε πτυχή και έκφραση 
της ζωής του Τον συνοδεύει από τη στιγμή που 
γεννιέται μέχρι το θάνατό του. Μέσα από τα 
Μυστήρια, η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στους 
πιστούς να συμμετέχουν στην άκτιστη Θεία 
Χάρη. Με τα Ιερά Μυστήρια ευλογεί όλες τις 
δραστηριότητες που καλύπτουν τις υλικές ανά-
γκες του ανθρώπου. 
Ωστόσο, ενώ όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται 
την διακονία της εκκλησίας για την επίτευξη 
της σωτηρίας τους, μόνο ειδικές ομάδες, όπως 
οι ηλικιωμένοι, τα ορφανά, οι άστεγοι και οι 
φτωχοί, μπορεί να χρειαστούν τη διακονία της 
εκκλησίας στον καθημερινό αγώνα τους για να 
ξεπεράσουν τα προβλήματα τους. Η εκκλησία, 
εφαρμόζοντας την εντολή της αγάπης του Χρι-

στού, δείχνει συμπόνια, υποφέρει με όσους 
έχουν ανάγκη και, σύμφωνα με τις ικανότητές 
της, προσπαθεί μέσω του φιλανθρωπικού της 
έργου και εδώ στον Καναδά με την συγκρότηση 
δυνατών Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων να βοηθή-
σει αυτούς που έχουν ανάγκη. 
Η εκκλησία, φυσικά, δεν είναι η μόνη υπηρεσία 
που νοιάζεται για τους μακροχρόνιους άπορους 
ή παρέχει φιλανθρωπικό έργο. Το κράτος ανα-
λαμβάνει ανάλογες δεσμεύσεις, προσβλέποντας 
στην ευημερία των πολιτών του και δημιουργώ-
ντας κοινωνική αρμονία και συνοχή. Προκειμέ-
νου να βοηθηθούν οι πολίτες που χρειάζονται 
μακροχρόνια περίθαλψη, σε πολλές αναπτυγμέ-
νες χώρες το κράτος έχει θεσπίσει την κοινωνική 
πολιτική ως ειδικό κλάδο των ευθυνών του. Το 
φιλανθρωπικό έργο της εκκλησίας και η κοινω-
νική πολιτική του κράτους δεν είναι πανομοιό-
τυπα, ακόμα κι αν εκτελούν παρόμοιες δραστη-
ριότητες. Η εκκλησία και η Φιλόπτωχος επιβάλ-
λεται να προσβλέπουν πάντα και στην πνευμα-
τική καθοδήγηση και τελικά στη σωτηρία της 
ψυχής τόσο των μελών όσων και των ανθρώ-
πων διακονούν. Παράλληλα όμως να μη παρα-
βλέπουν τις δυνατότητες συνεργασίας και τις 
ευκαιρίες διάδοσης του Λόγου του Θεού μέσα 
από πράξεις ανιδιοτελούς αγάπης. Στον εικοστό 
πρώτο αιώνα η σημασία της συνεργασίας θεω-
ρείται πιο επείγουσα από ποτέ, ειδικά σε τόσο 
ευαίσθητους τομείς όπως η μακροχρόνια φρο-
ντίδα των άπορων ή των ηλικιωμένων. 
Στην ιστορική εξέλιξή της, η εκκλησία γνώρισε 

κυρίως δύο βασικές μορφές διακονίας προς  
τους ενδεείς. Πρώτον, εκτελεί ή ίδια τη διακο-
νία και ιδρύει ανά περίπτωση αντίστοιχα φιλαν-
θρωπικά ιδρύματα, παρόμοια με το παρά-
δειγμα της Βασιλειάδας. Δεύτερον, αναγνωρί-
ζει την αξία των κρατικών κοινωνικών ιδρυμά-
των και συνεργάζεται μαζί τους, παρόμοια με το 
παράδειγμα της Μονής Παντοκράτορος στην 
Κωνσταντινούπολη. Κατά τη γνώμη μας, και οι 
δύο μορφές της διακονίας είναι κατάλληλες για 
την απτή βοήθεια προς τους άπορους και για την 
αντιμετώπιση των υλικών και πνευματικών ανα-
γκών τους.
Η εκκλησία μέσω των Φιλοπτώχων Αδελφοτή-
των δε νοιάζεται μόνο για φυσικές ανάγκες, αλλά 
ταυτόχρονα προωθεί την πνευματική ζωή των 
μελών και των εν ενδεία εν Χριστώ αδελφών. 
Μέσω της προσφερόμενης λειτουργικής ζωής, 
των πνευματικών συνάξεων και της ποιμαντικής 
συμβουλευτικής, μπορεί να προετοιμάσει τους 
πιστούς της για μια ζωή στην κοινωνία, αλλά 
πάντα θα το κάνει με την προοπτική της αιώ-
νιας ζωής και της σωτηρίας. Ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στην ευκαιρία του προβληματισμού για 
τη ζωή και τη μετάνοια, προσανατολίζοντας τον 
άνθρωπο στον Θεό. Η σωτηρία του ανθρώπου 
δεν συνίσταται μόνο στην υγεία ή την παράταση 
της ζωής, αλλά στην ταπείνωση και τη μετάνοια 
που φέρνουν τη χάρη του Θεού και την αιώνια 
ζωή. Αυτή είναι και η ουσιαστική διαφορά με 
τους εξωεκκλησιαστικούς οργανισμούς.
Η Φιλόπτωχος οφείλει κατά πρώτον να ενσκύ-

ψει στις πραγματικές ανάγκες των συνανθρώ-
πων μας (ορθοδόξων και μη) και παράλληλα 
πρέπει να  προσφέρει περισσότερες δυνατό-
τητες για τακτική λειτουργική ζωή και εντατική 
πνευματική ζωή (τακτικές ιερές ακολουθίες, 
τακτική εξομολόγηση, πνευματικές επισκέψεις, 
μελέτες Αγίας Γραφής, κατήχηση).  Από την άλλη 
πλευρά, η συνεργασία με κρατικούς ή άλλους 
θεσμούς ανοίγει πρόσθετες δυνατότητες για τη 
σύγχρονη διακονία. Αν προτείνουμε χείρα βοη-
θείας σε εκείνους που έχουν λιγότερη σχέση 
με τον Χριστό και την εκκλησία, θα τους ανα-
παύσουμε σωματικά και θα τους κερδίσουμε 
πνευματικά. Και ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές 
τους μπορούν να βρουν στήριξη στην πίστη, αν 
αισθάνονται την ανάγκη.
Είτε με τη μορφή θεσμών ή οργανισμών είτε σε 
προσωπικό επίπεδο, είτε υπό μορφή κρατικών 
ή εκκλησιαστικών πρωτοβουλιών, η Ορθόδοξη 
Εκκλησία σήμερα σίγουρα δεν μπορεί να επι-
βάλει ένα απόλυτο μοντέλο για τις φιλανθρω-
πικές της δραστηριότητες που μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν παντού και ανά πάσα στιγμή. 
Με βάση όμως την ιστορία της Εκκλησίας, τις 
κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθή-
κες της εποχής, μπορεί να ενεργήσει αποτελε-
σματικά σε τοπικό και καναδικό επίπεδο μόνο 
μέσα από την αυτοπραγμάτωση της, τη διάθεση 
της δηλαδή να θυσιαστεί ευχαριστιακά για τον 
συνάνθρωπο και να δώσει τη μαρτυρία της θεϊ-
κής φιλανθρωπίας, την ομολογία του Χριστού 
που αγαπάει τον άνθρωπο.
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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

Η πολύ γνωστή παραλία «Αστέρια» στην Γλυφάδα το 1955

Αθήνα 1962, η τελευταία φωτογραφία της περίφημης οικίας 
Βερτχάιμ. Σφυριά, βαριοπούλες και εκσκαφείς έχουν πιάσει 

δουλειά. Οι περαστικοί ανοίγουν το βήμα τους και προσπερνούν 
βιαστικά, κάποιοι προστατεύουν το πρόσωπό τους από της 

σκόνη που σηκώνουν οι τοίχοι όταν καταρρέουν

Ο Πειραιάς το 1919

Η Πλατεία Συντάγματος με τον Άγνωστο Στρατιώτη και τη 
Βουλή to 1946

Η πρόσοψη του κινηματογράφου «Ολυμπία» στην Αθήνα το 
1926 για την προβολή της ταινίας «Το Θωρηκτό Ποτέμκιν»

Ομόνοια 1930

Το νεοκλασσικό κτίριο του αστεροσκοπείου Αθηνών. Εγκαινιάστηκε τον 
Σεπτέμβριο του 1846.

Το κέντρο συνάντησης στην Γλυφάδα το 1970

Η Κολοκοτρώνη στην Αθήνα το 1905

Πανοραμική άποψη του Ζαππείου το 1870
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Μια εντυπωσιακή εκδήλωση στο Δημαρχείο του Τορόντο παρουσία εκατοντάδων 
φίλων εκδοτών ΜΜΕ και πολιτικών, διοργανωμένο απ’ το National Ethnic Press 
and Media Council of Canada προς τιμήν όλων των θυμάτων δημοσιογράφων 

που έχασαν ακόμα και τη ζωή τους για το δημοσιογραφικό λειτούργημα

Ο κ. Σάρας είχε και τα γενέθλια του την ίδια ημέρα. ΧΡΟΝΙΑ του ΠΟΛΛΑ !

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της περιοχής του 
Scarborough-Agincourt, κ. Δημήτρης Καρύγιαννης

Ο κ. Γιάννης Σταματάκος

Ο Βουλευτής της περιοχής του  Scarborough-
Agincourt, κ. Άρης Μπαμπικιάν Ο Δρ. Νικόλαος Δήμος

O πρόεδρος του National Ethnic Press and Media Council of 
Canada, κ. Θωμάς Σάρας

Ο κ. Tony Ruprecht

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης 
Καρύγιαννης και ο Βουλευτής κ. Άρης Μπαμπικιάν

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης Καρύγιαννης, 
με τον κ. Θανάση Κουρτέση

Ο πρόεδρος του National Ethnic Press and Media Council, κ. 
Θωμάς Σάρας, με την κόρη του, κα Μαρία Σάρας-Βουτσινάς 

και τον αδελφό του, κ. Γιάννη Σαραϊδάρη
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΑΣ 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

ΜΕ ΚΑΛΟ ΜΙΣΘΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΑΓΕΙΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ κ. ΓΡΗΓΟΡΗ

416-220-0166

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ 

ή ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ
για συγκατοίκηση

με ευγενέστατο κύριο
Τηλ. στον κ. Στηβ 416.755.7819

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ 
ΓΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ 

ΜΕ ΣΟΒΑΡΟ ΚΥΡΙΟ
ΓΙΑ ΦΙΛΙΑ ΚΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΚΥΨΕΙ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΟ 437-213-6212

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ κ. ΓΙΩΡΓΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΤΗΝ ΓΩΝΙΑ PAPE & O’CONNOR

(ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ GREEK GRILL)
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΕΝΟΙΚΙΟ - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 

ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ή ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΝ κ.ΚΡΙΣ

905-475-0700

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΤΟ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
70τμ + 18τμ κλειστό γκαράζ

Κατάλληλο για νέο ζευγάρι ή συνταξιούχους
Η συμφωνία μπορεί να γίνει 

και εδώ στο Τορόντο
Τηλ. Τορόντο: 416 698 3537 (κ. Θανάσης)

Ελλάδα: 0 11 30 27430 26823

ΚΥΡΙΑ ΗΛΙΚΩΜΕΝΗ
ΖΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΕΙ 
ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

416-247-3669

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ

Γνωστό κομμωτήριο της παροικίας μας 
ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝHΤΡΙΑ  ΓΙΑ
ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ/ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ

Επίσης νοικιάζει καρέκλες για 
κομμωτή/κομμώτρια full ή part time 

με δική του πελατεία
Τηλ. για ραντεβού στην κα Βαλεντίνα

στο 416.825.2502

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

FULL OR PART TIME
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ & ΜΙΣΘΟΣ

416.220.0166
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΥΡΙΟ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ MARKHAM
ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ Η ΔΙΑΜΟΝΗ

ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΓΙΩΡΓΟ

416-993-7877 - 905-470-6975 
κα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΣΤΗ ΣΕΡΙΦΟ

Πωλείται οικοπέδο 4,5 στρέμματων 
εκτός σχεδίου άρτιο και οικοδομησιμο 

στην περιοχή Πλατύς Γιαλός. 
Το οικόπεδο έχει ένα μικρο κτίσμα 

και διαθέτει νερό και ρεύμα.  
Πληροφορίες στο

437-345-6651  Κος Ραγκουζα
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Η 
αστυνομία του Τορόντο συνέλαβε οκτώ άτομα και έχει κατασχέσει ναρκωτικά α-
ξίας άνω των $17 εκατομμυρίων δολαρίων σε τέσσερις διαφορετικές πόλεις. Σύμ-
φωνα με την αστυνομία, όλοι οι κατηγορούμενοι είχαν στην κατοχή τους μεγάλες 
ποσότητες ναρκωτικών μετά από 29 εντάλματα έρευνας στο Τορόντο, το Vaughan, 

το Kitchener και το Stoney Creek τον περασμένο μήνα. Μεταξύ των αντικειμένων που κα-
τασχέθηκαν από την αστυνομία ήταν περίπου 29 κιλά σκόνης κοκαΐνης, 3.905 παράνομα 
καλλιεργούμενα φυτά μαριχουάνας, περίπου 720χιλιογραμμάρια χημικών ουσιών που χρη-
σιμοποιούνται στην παραγωγή ναρκωτικών και πάνω από $300.000 δολάρια σε μετρητά.

Ο 
αριθμός των Καναδών που ξε-
κίνησε την κατανάλωση κάννα-
βης σχεδόν διπλασιάστηκε, με-
τά τη νομιμοποίηση της ουσίας 

στον Καναδά τον Οκτώβριο, σύμφωνα με 
μια επίσημη έρευνα. Η εθνική Έρευνα για 
την κάνναβη, που διενεργήθηκε το πρώτο 
τρίμηνο και δημοσιεύτηκε το βράδυ της 
Πέμπτης, αποκαλύπτει ότι το 18% των Κα-
ναδών, άνω των 15 ετών, δήλωσε ότι κα-
τανάλωσε αυτό το ναρκωτικό έναντι 14% 
το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου χρό-

νου, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή στα-
τιστική υπηρεσία του Καναδά. Από τότε 
που η χρήση κάνναβης για ψυχαγωγία κα-
τέστη νόμιμη, περίπου 646.000 άνθρω-
ποι είπαν ότι την κατανάλωσαν για πρώτη 
φορά, ήτοι σχεδόν ο διπλάσιος αριθμός 
από τις αρχές του 2018 (327.000). Οι άν-
δρες ηλικίας 45-64 ετών αποτελούν την 
πλειονότητα. Νομιμοποίηση ή όχι, η κατα-
νάλωση συνεχίζει να παραμένει υψηλότε-
ρη μεταξύ των ανδρών (22%) απ’ ότι στις 
γυναίκες (13%). 

Α
κόμη το ετήσιο ει-
σιτήριο θα κοστίζει 
στα $35 δολάρια. 
Οι αλλαγές αυτές 

θα ισχύσουν από τις 15 Μα-
ΐου. Το εισιτήριο για τους άνω 
των 25 θα ανέβει από τα $20 
δολάρια στα $25 δολάρια. Η 
αλλαγή αυτή θα είναι πειρα-
ματική καθώς η Πινακοθήκη 
στοχεύει στην προσέλευση 
περισσότερων νέων. Ακόμη 
είναι μία προσπάθεια ώστε 
να αυξηθεί ο αριθμός των με-
λών της. Αυτή τη στιγμή τα 
προνομιούχα μέλη είναι πε-
ρίπου 100.000.

Αύξηση των νέων καταναλωτών 
κάνναβης μετά τη νομιμοποίησή της

Ελεύθερη είσοδος στην 
Πινακοθήκη του Οντάριο για 

τους ηλικιακά 25 και κάτω 

Freedom Mobile: Παραβιάστηκαν τα 
δεδομένα χιλιάδων πελατών της

Η Freedom Mobile, το τέταρτο μεγα-
λύτερο δίκτυο τηλεπικοινωνιών κι-
νητής τηλεφωνίας στον Καναδά, έ-

πεσε θύμα hacking επίθεσης. Η επίθεση 
είχε ως αποτέλεσμα την παραβίαση και 
τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων 
πολλών πελατών. Οι ερευνητές ασφαλεί-
ας, που ανακάλυψαν τη διαρροή, βρήκαν 
5 εκατομμύρια λογαριασμούς με δεδομέ-
να πελατών σε έναν Elasticsearch server. 
Το ανησυχητικό είναι ότι ο καθένας μπο-
ρούσε να έχει πρόσβαση στις πληροφο-
ρίες, αφού η βάση δεδομένων δεν προ-
στατευόταν με κωδικούς. Η εταιρεία χρειά-
στηκε περίπου μια εβδομάδα για να λάβει 
κάποια μέτρα προστασίας, από τη στιγ-
μή που έγιναν γνωστές οι ευπάθειες του 
server. Τα δεδομένα πελατών που έχουν 
παραβιαστεί περιλαμβάνουν: ονόματα, δι-
ευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, α-
ριθμούς τηλεφώνου, ημερομηνίες γέννη-
σης, διευθύνσεις κατοικίας και κωδικούς 
για τους λογαριασμούς Freedom Mobile. 

Επίσης, η βάση δεδομένων περιελάμβα-
νε αριθμούς πιστωτικών καρτών, ημερο-
μηνίες λήξης και κωδικούς επαλήθευσης 
και άλλες πληροφορίες, αποθηκευμένα σε 
απλό μη κρυπτογραφημένο κείμενο. Οι έ-
ρευνες έδειξαν ότι τα δεδομένα που πα-
ραβιάστηκαν, ανήκαν σε πελάτες που εί-
χαν ανοίξει λογαριασμούς ή είχαν κάνει 
κάποιες αλλαγές στους λογαριασμούς τους 
στο διάστημα από τις 25 Μαρτίου έως τις 
16 Απριλίου. 

Σε 8 συλλήψεις προχώρησε η 
αστυνομία μετά την κατάσχεση 
ναρκωτικών αξίας $17εκατομμυρίων
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LIFE

Francesca Brambilla: 
η εκρηκτική γειτόνισσα

Όσοι βλέπουν τις 
φωτογραφίες της 
που έχει ανεβάσει 
στο λογαριασμό 
της στο Instagram, 
λένε πως άμα ο 
Βεζούβιος είχε 
πρόσωπο, θα ήταν 
αυτό της Francesca 
Brambilla. Τόσο 
εκρηκτική είναι. 
Και φροντίζει, 
άλλωστε και η ίδια 
να επιβεβαιώνει 
με τις σέξι 
φωτογραφίες της 
που ανεβάζει συχνά 
στα social media, 
προκαλώντας τον 
ανάλογο χαμό.

Η καριέρα του 
μοντέλου από την 
Ιταλία ξεκίνησε από 
έναν διαγωνισμό 
ομορφιάς όπου 
είχε κατακτήσει 
την πρώτη θέση. 
Στη συνέχεια 
ακολούθησαν 
και άλλοι τίτλοι, 
όπως αυτός της 
«Μις Αταλάντα». 
Ο δρόμος του 
μόντελινγκ 
είχε ανοίξει για 
την Francesca 
Brambilla, η οποία 
σύντομα θέλησε 
να δοκιμάσει τις 
δυνάμεις της στην 
τηλεόραση, όπου 
τα τελευταία χρόνια 
κάνει καριέρα σε 
τηλεοπτικά shows.
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Κ
ι όμως στο γά-
μο τους γρά-
φτηκε το «the 
end» και τώ-

ρα τόσο ο Θοδωρής ό-
σο και η Σίσσυ πρέπει 
να κάνουν ένα restart. Ο 
frontman του συγκρο-
τήματος Onirama λοιπόν 
ξεκίνησε με δυσκολί-
ες την εργένικη ζωή και 
ζητά την βοήθεια των 
διαδικτυακών τους φί-
λων. Έχοντας προφανώς 
μετακομίσει το νέο του 
σπίτι, θέλησε να μπει 
στην κουζίνα και να μα-
γειρέψει και μάντεψε… 
δεν ήξερε. Εμ τι τις ήθε-
λε κι αυτός τις αγκινά-
ρες; Μια χαρά είναι και 
η ομελέτα… ωστόσο ε-
κείνος επέλεξε να φτιά-
ξει αγκινάρες αλλά δεν 
ήξερε καν πώς να τις κα-
θαρίσει. Έτσι πήρε την α-
γκινάρα και ρώτησε τους 
followers του μέσω Insta 
story πώς να την καθα-
ρίσει. «Ξέρει κανείς πώς 
καθαρίζεται;», ρώτησε.

Η ξανθιά οπαδός της 

Εθνικής Ελλάδας

Ήταν έρωτας με την πρώτη 
ματιά: Στο Ευρωμπάσκετ του 
2007 που διεξήχθη στην Ισπα-
νία μία ξανθιά κοπέλα από την 
Ασπροβάλτα φάνηκε για μια 
στιγμή στους δέκτες μας και 
μετά αισθανθήκαμε κάποια 
τσιμπήματα στην καρδιά.Τα 
ίδια πρέπει να αισθάνθηκε και 
ο σκηνοθέτης, ο οποίος την 
έδειξε έκτοτε περίπου 890342 
φορές. Μετά από λίγο μάθαμε 
ότι τη λένε Νάντια, έπειτα ότι 
το υπόλοιπο είναι… Σερλίδου.

Αυτό είναι το «κορίτσι» 

του Κωνσταντίνου 

Αργυρού

Ο πιο επιτυχημένος καλλιτέ-
χνης της γενιάς του θα βρε-
θεί ξανά κοντά στο αθηνα-
ϊκό κοινό έχοντας στο πλευρό 
του την Ήβη Αδάμου, την 
ταλαντούχα τραγουδίστρια 
που αυτή την περίοδο κάνει 
θραύση με το τραγούδι «Δικό 
Μου», που κυκλοφορεί από 
την Panik Records και το χει-
μώνα ήταν στο πλευρό της 
Μαρινέλλας.

Ασχολείται με το μόντελινγκ, 
το blogging, το Instagram 
(όπου κάνει θραύση), θέλει 
να ασχοληθεί και με το τρα-
γούδι ενώ κάθε εμφάνιση της 
προκαλεί (δικαιολογημένο) 
πανικό
Ο λόγος για την Ελεάννα 
Παλαιολόγου, τη μικροκα-
μωμένη μελαχρινή που δοκι-
μάζει καθημερινά τις αντο-
χές των followers της στο 
Instagram με τις πόζες της.

Ο εργένης Θοδωρής 
Μαραντίνης και η απίστευτη 
ερώτηση στους followers

Amanda Trivizas: Συνεχίζει 
να τρελαίνει το Instagram

Η Ελληνίδα fashion 

blogger που 

«αναστατώνει» 

Η 
Ηλιάνα Παπαγεωργίου ήταν το 
πρόσωπο που αναζητήθηκε πε-
ρισσότερο στο Google Ελλάδας το 
2018.

Δικαίως, θα λέγαμε. Δικό της υλικό, όμως, 
υπάρχει και στα sites του εξωτερικού, καθώς 

η ίδια έχει κάνει εκατοντάδες φωτογραφίσεις 
και έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα της 
μόδας.
Ωστόσο, τόλμησε και τις πιο αποκαλυπτικές 
φωτογραφίσεις, πολλές εκ των οποίων δεν 
είχαμε δει μέχρι σήμερα. 

Oι αισθησιακές φωτογραφίσεις της 
Ηλιάνας Παπαγεωργίου

Η 
Ε λ λ η ν ο α -
μ ε ρ ι κ α ν ί -
δα Amanda 
Trivizas ξέρει 

να τραβάει τα βλέμματα 
πάνω της.
Με σχετικα λίγες φωτο-
γραφίες στο λογαριασμό 
της στο Instagram, έχει 
καταφέρει να την ακο-
λουθήσουν περισσό-
τεροι από 320.000που 
θαυμάζουν της φωτο-
γραφίες της με εσώ-
ρουχα ή τα κομψά μπι-
κίνι που επιλέγει.
H ίδια έχει δηλώσει: 
«Ξεκινώντας από το 
2018, εργαζόμουν ως 
barwoman σε ένα εστια-
τόριο που κανείς δεν είχε 
ακούσει ποτέ, και δεν 
ήμουν ικανοποιημένη 
από αυτό που έκανα 
στη ζωή μου. Είχα λιγό-
τερους από 10 χιλιάδες 
followers.»
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Ε
ίναι διάσημο μο-
ντέλο και γνωστή 
για τις οικολογικές 
της ευαισθησίες. Ε-

πίσης, είναι ιδιαίτερα δη-
μοφιλής στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης. Ο λογαρια-
σμός της στο Instagram με-
τράει 1,1 εκατ. followers και 
η Cassandre Davis φροντίζει 
να μην αφήνει παραπονεμέ-
νο το κοινό της που όλο και 
αυξάνεται.
Έτσι, πολύ συχνά ανεβάζει 
σέξι φωτογραφίες της, που 
αναδεικνύουν τις πληθωρι-
κές της καμπύλες, αναστα-
τώνοντας κάθε φορά τους 
followers της.
Το 33χρονο μοντέλο είναι 
από το Μεξικό, αλλά ζει 
μόνιμα στο Μαϊάμι. Εκτός από 
το μόντελινγκ, ασχολείται και 
επαγγελματικά και με το μάρ-
κετινγκ.

Ξ
έρουμε ότι ο Zac 
Efron ανήκει στους 
αγαπημένους σου 
ηθοποιούς  κα ι 

η αλήθεια είναι ότι ο δι-
άσημος σταρ έχει κατα-
φέρει να σε κερδίσει με 
τους ρόλους του σε λα-
τρεμένες teen παραγω-
γές, όπως το «17 Ξανά», το 
«High School Musical», το 
«Hairspray», και άλλα. Βέ-
βαια, για να είμαστε ειλι-
κρινείς, ο ηθοποιός φημί-
ζεται και για την εξωτερική 
του εμφάνιση, αφού εκα-
τομμύρια κοπέλες σε όλον 
τον κόσμο δηλώνουν φα-
νατικές του υποστηρίκτρι-
ες. Εκεί, λοιπόν, που θα νό-
μιζες ότι οι συμπρωταγω-
νίστριες του Zac θα χαίρο-
νταν να έχουν ρομαντικές 
σκηνές μαζί του, έχουμε να 
σου πούμε ότι ο σταρ, στο 
πρώτο του φιλί στην τηλε-
όραση («Summerland»), 
έκανε κάτι που κατάφερε 
να κάνει την παρτενέρ του, 
όχι απλά να μη θέλει, αλ-
λά να σιχαθεί. Ναι, καλά 
άκουσες. Είναι πραγματι-
κότητα και το ομολόγησε 
ο ίδιος.

Zac Efron: Το πρώτο του φιλί στην 
τηλεόραση πήγε πολύ, πολύ λάθος

Ε
ίναι από τα ω-
ραιότερα μο-
ντέλα της γε-
νιάς της και δι-

άσημο «αγγελάκι» της 
Victoria’s Secret. Είναι 
η Sara Sampaio που α-
ποτελεί, πλέον, σταθε-
ρή αξία στο παγκόσμιο 
μόντελινγκ.
Είναι, όμως, σταθερή 
αξία και σ τα social 
media και δεν βαριέσαι 
ποτέ να βλέπεις ξανά και 
ξανά τις φωτογραφίες 
που ανεβάζει στον προ-
σωπικό της λογαριασμό 
στο Instagram. Δεν είναι, 
άλλωστε, τυχαίο που ο 
λογαριασμός της μετράει 
7,4 εκατ. followers.
Η Sara Sampaio  είναι  από 
την Πορτογαλία, αν και 
τα τελευταία χρόνια ζει 
μόνιμα στη Νέα Υόρκη.

Η Cassandre Davis έχει 
οικολογικές ευαισθησίες

Η Claudia Ciardone είναι 
ο ορισμός της Λατίνας 

σεξοβόμβας

Σ
ε έναν χρόνο θα γίνει 40 ετών και 
τότε θα μπορεί να λέει με καμά-
ρι και με αποδείξεις, πως… «οι 
σαραντάρες ίσον με δύο εικοσά-

ρες». Όχι ότι δεν το κάνει και τώρα, αφού 
η εκρηκτική Claudia Ciardone βάζει κά-
τω πολλές νεότερές της.
Επίσης, το 39χρονο μοντέλο και παρου-
σιάστρια από την Αργεντινή, είναι – θα 
λέγαμε – ο ορισμός της Λατίνας σεξο-

βόμβας. Διαθέτει ένα εντυπωσιακό 
κορμί, θανατηφόρες καμπύλες και πρό-
σωπο που τα «σπάει» και δικαιολογη-
μένα είναι από τις αγαπημένες του ανδρι-
κού κοινού.
Βέβαια, η Claudia Ciardone φροντίζει να 
μην αφήνει παραπονεμένους τους φαν 
της και συχνά ανεβάζει στο λογαριασμό 
της στο Instagram, σέξι φωτογραφίες της 
σε πόζες που κολάζουν.

Το «αγγελάκι» που τρελαίνει 
κόσμο
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Eξι φυσικές λίμνες. Όλες στην ακριτική 
Φλώρινα. Εύκολα καταλαβαίνεις τις 
εικόνες που θα σε ακολουθούν σε 
αυτό το ταξίδι. Πλάβες σε άψογους 
αντικατοπτρισμούς, σμήνη πουλιών, 
σύννεφα που κατακάθονται πάνω από 
τις ορεινές λεκάνες και πνίγουν τα πάντα 
στην ομίχλη, ατελείωτοι καλαμιώνες.

Ν
αι, κινηματογραφικό είναι το σκηνικό 
όλες τις εποχές του χρόνου. Χωρισμέ-
νες ανά δύο: Μικρή και Μεγάλη Πρέ-
σπα στα βορειοδυτικά, Ζάζαρη και 

Χειμαδίτιδα στα νότια, Βεγορίτιδα και Πετρών 
στα ανατολικά. Ενταγμένες στο δίκτυο Natura 
2000 –οι Πρέσπες αποτελούν και Εθνικό Δρυ-
μό–, φιλοξενούν πολύ σημαντικά οικοσυστή-
ματα και δεκάδες είδη πτηνών και ψαριών. Γύ-
ρω τους, οι ντόπιοι πλέκουν ευφάνταστα πα-
ραμύθια. Λένε λοιπόν πως, μια φορά κι έναν 
καιρό, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα η λίμνη Βε-
γορίτιδα ήταν ένα πηγάδι. Οι άνθρωποι ήξεραν 
πως, κάθε φορά που έπαιρναν νερό, έπρεπε 
να το σφραγίζουν καλά μην τυχόν ξεχειλίσει, 
μα ένα βράδυ ένα κορίτσι, φοβισμένο από τα 
ξωτικά, έφυγε βιαστικά ξεχνώντας το ανοιχτό. 
Ο κάμπος πλημμύρισε και οι ντόπιοι αντίκρι-
σαν το επόμενο πρωί τη λίμνη Βεγορίτιδα. Στις 
Πρέσπες μιλούν για νεράιδες και μαγεμένα βα-
σιλόπουλα, στη Ζάζαρη για μια κακιά πεθερά 
και τη νύφη της που την έπνιξε, δημιουργώντας 
τη λίμνη.  
Στην πραγματικότητα, εδώ βρισκόταν κάποτε 
μια τεράστια υδάτινη λεκάνη, η Εορδαία. Είχε 
έκταση 1.000 τ.χλμ. και βάθος 250 μ. Τα... 
σκόρπια κομμάτια νερού που απέμειναν είναι 
σήμερα οι τέσσερις από τις έξι λίμνες της Φλώ-
ρινας, οι νοτιοανατολικές. Σημειώστε πως όλες 
οι περιηγήσεις μπορούν να γίνουν με συμβα-
τικό όχημα, ωστόσο στα χωμάτινα κομμάτια 
χρειάζεται προσοχή στη λάσπη. Έτσι κι αλλιώς, 
ειδικά τον χειμώνα, τα όρια των λιμνών είναι 
δυσδιάκριτα, οι καλαμιώνες πλημμυρισμένοι 
και το χιόνι παραπλανεί. Καλό είναι λοιπόν, σε 
κάθε περίπτωση, να ελέγχετε καλά πού πατάτε.

ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ 
Οι ακριτικές λίμνες, ακριβώς στο τριεθνές με 
την Αλβανία και την ΠΓΔΜ, είναι ένας ολόκλη-
ρος κόσμος, ένα σπουδαίο οικοσύστημα και ο 
μεγαλύτερος εθνικός δρυμός της χώρας, στον 
οποίο πρέπει να έρθετε τουλάχιστον μία φορά 
στη ζωή σας.
Βόλτα στις λίμνες. Εδώ δεν υπάρχει «γύρος των 
λιμνών». Τόσο η Μεγάλη όσο και η Μικρή Πρέ-
σπα είναι φυσικά σύνορα και μοιράζονται η μεν 
πρώτη σε Αλβανία και ΠΓΔΜ, η δεύτερη μόνο 
σε Αλβανία. Περιηγηθείτε αδιάκοπα: μυστηρι-
ακές εικόνες, πουλιά παντού, καλαμιώνες, υγρά 
λιβάδια, νεροβούβαλοι. Η Μικρή Πρέσπα έχει 
έκταση 44 τ.χλμ. και είναι σχεδόν όλη ελλη-
νική, ενώ η Μεγάλη Πρέσπα 272 τ.χλμ. και στην 
Ελλάδα ανήκει το 22%.
Τα χωριά. Στα χωριά της περιοχής, και ειδικά 
στον Άγιο Γερμανό, παρατηρήστε τα σπίτια ιδι-
αίτερης αρχιτεκτονικής, που έχουν σαχνισιά, 
ξυλοδεσιές, τοίχους από πέτρα ή λάσπη. Στο 
ίδιο χωριό αξίζει να δείτε και τον βυζαντινό ναό 
του Αγίου Γερμανού, με τοιχογραφίες του 1743. 
Ωραίοι είναι και οι Ψαράδες, ενώ στον Μηλε-

ώνα δείτε τα σπίτια που είναι φτιαγμένα από 
χώμα, νερό, άχυρα και καλάμια.
Το νησί. Ο Άγιος Αχίλλειος είναι το νησάκι στα 
νερά της Μικρής Πρέσπας και εύκολα περπα-
τιέται όλο σε περίπου δύο ώρες. Αξίζει να το 
τολμήσετε, γιατί εδώ μοιάζει να συγκεντρώνε-
ται όλη η ιδιαίτερη ενέργεια του τόπου. Η πεζο-
γέφυρα των 650 μ. θα σας φέρει έως το μικρό 
χωριό με τους ελάχιστους κατοίκους. Φτάστε 
στα γοητευτικά ερείπια της βασιλικής του Αγίου 
Αχιλλείου, που έχτισε τον 10ο αιώνα ο Bούλγα-
ρος τσάρος Σαμουήλ. Αν συνεχίσετε, θα συνα-
ντήσετε την Παναγιά Πορφύρα (16ος αιώνας) 
και κατόπιν τα ερείπια ναών.
Βαρκάδα και σκι. Η βαρκάδα στη Μεγάλη Πρέ-
σπα (πληροφορίες: Ν. Τραϊανόπουλος, τηλ. 
6946-150074) είναι σπάνια εμπειρία. Η πλεύση 
ξεκινά από τους Ψαράδες, γίνεται στο υδάτινο 
σύνορο των τριών κρατών και στα ασκηταριά: 
τους μικρούς ναούς και σκήτες που έφτιαξαν και 
όπου κατοικούσαν ασκητές πριν από αιώνες. 
Φαγητό. Στη Συντροφιά (τηλ. 23850-46107, 
syntrofia-prespes.gr) στους Ψαράδες θα γευ-
τείτε υπέροχες τοπικές συνταγές: γριβάδι από 
τη λίμνη με ντομάτα, τσιρόνι λιαστό, γίγαντες 
Πρεσπών ΠΓΕ. Εξαιρετικό το φαγητό και στον 
Χάσο (τηλ. 23850-46803) στη Μικρολίμνη.
Διαμονή. Επιλέξτε τον ξενώνα Άγιος Γερμανός 
στο ομώνυμο χωριό. Έχει οικογενειακή ατμό-
σφαιρα και όμορφα δωμάτια με τζάκι (τηλ. 
23850-51397, prespa.com.gr, από 50 ευρώ με 
πρωινό).

ΖΑΖΑΡΗ – ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ
Η μικρότερη από τις έξι, η Ζάζαρη, με έκταση 
1,2 τ.χλμ., είναι η μοναδική στην οποία θα 
κάνετε δραστηριότητες, ενώ η Χειμαδίτιδα, 
στα 2 χλμ., είναι η λιγότερο ανεπτυγμένη τουρι-
στικά. Μαζί με το Νυμφαίο φτιάχνουν το τέλειο 
Σαββατοκύριακο.
Γύρος λιμνών. Η μικροσκοπική Ζάζαρη κυκλώ-
νεται εύκολα από βατό χωματόδρομο, μια δια-
δρομή που αξίζει να κάνετε με ποδήλατο βου-
νού. Οι όχθες της Χειμαδίτιδας περιβάλλονται 
από έλη και πυκνούς καλαμιώνες. Η διαδρομή 
είναι ασφάλτινη στο μεγαλύτερο μέρος της. 
Κατά μήκος της θα δείτε τα τέσσερα παλιά χει-
μαδιά, όπου ξεχειμώνιαζαν οι κτηνοτρόφοι της 
περιοχής, αρκετούς ψαράδες από την ΠΓΔΜ 
και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις – προσοχή 
στους ελληνικούς ποιμενικούς σκύλους που 

φυλάνε τα κοπάδια, δεν αστειεύονται. Ένα με 
τη φύση. Αναζητήστε τον Τάκη Βογλίδη και την 
εταιρίεα Άρτεμις, για να γνωρίσετε τη Ζάζαρη 
με έναν μαγικό τρόπο. Κανό, ιππασία, παρα-
τήρηση πουλιών ή ακόμα και πεζοπορία, συλ-
λογή μανιταριών, τοξοβολία, ποδηλατάδες ή 
τζιπάδες στα δάση του βουνού Βίτσι (τηλ. 6974-
076527, artemisoe.gr).
Με τους ψαράδες. Το Λιμνοχώρι είναι το μονα-
δικό χωριό στις όχθες της Ζάζαρης. Ελάτε το σού-
ρουπο, για τους ψαράδες που βγαίνουν με τις 
πλάβες τους, φορτωμένοι ψάρια, και δοκιμάστε 
τα στην ταβέρνα Del Lago (τηλ. 23860-41382).
Χωριό-πρότυπο. Το Νυμφαίο είναι ένα από τα 
ωραιότερα χωριά της Ελλάδας και βρίσκεται 
14 χλμ. πάνω από τη Ζάζαρη. Περπατήστε στα 
καλντερίμια και μείνετε άφωνοι από την από-
λυτη πέτρινη ομοιομορφία. Καθίστε στις ταβέρ-
νες του για κυνήγι και σούπες.  
Τα φώτα στους λύκους. Στο χωριό Αγραπιδιά 
βρίσκεται το καταφύγιο του Αρκτούρου για 
τον Λύκο και το κέντρο αναπαραγωγής του 
ελληνικού ποιμενικού σκύλου. Το καταφύγιο 
της αρκούδας στο Νυμφαίο είναι κλειστό από 
Ιανουάριο έως αρχές Μαρτίου, αλλά μπορείτε 
να πάρετε πληροφορίες γι’ αυτές στο κέντρο 
ενημέρωσης που στεγάζεται στη Νίκειο Σχολή 
(τηλ. 23860-41500, arcturos.gr).   
Φαγητό. Η φήμη του εστιατορίου Θωμάς (τηλ. 
23860-31080) στο Σκλήθρο έχει ξεπεράσει τα 
όρια της περιοχής. Σπεσιαλιτέ του είναι το κοτό-
πουλο σούβλας, ωστόσο θα δοκιμάσετε δεκά-
δες ακόμα νόστιμα και προσεγμένα πιάτα.
Διαμονή. Η καλύτερη επιλογή για να βρίσκε-
στε κοντά στις λίμνες είναι ο πέτρινος ξενώνας 
Αγκωνάρι (τηλ. 23860-31080, agonari.gr, από 
50 ευρώ με πρωινό), με προσεγμένα δωμάτια 
με τζάκι.

ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ – ΠΕΤΡΩΝ
Η Βεγορίτιδα, Νεράιδα για τους ντόπιους, είναι 
μία από τις βαθύτερες λίμνες της Ελλάδας και 
έχει έκταση 50 τ.χλμ. Η Πετρών, αντίθετα, είναι 
μικρή και άγνωστη. Κάτω από το όρος Καϊμά-
κτσαλαν, προσφέρουν δυνατότητα για πλήθος 
εκδρομών.
 Ο γύρος των λιμνών. Η διαδρομή που κυκλώ-
νει τη Βεγορίτιδα έχει μήκος 50 χλμ. Άλλοτε 
κινείται πλάι στις όχθες της και άλλοτε την αγνα-
ντεύει πανοραμικά. Θα συναντήσετε χωριά, 
παρατηρητήρια, πλαζ ή λιμανάκια. Αν φτάσετε 

έως την Άρνισσα, εύκολα θα ανηφορίσετε για 
τον παλιό Άγιο Αθανάσιο και το χιονοδρομικό 
κέντρο Βόρας-Καϊμάκτσαλαν. Η διαδρομή στην 
Πετρών είναι επίσης ασφάλτινη στο μεγαλύ-
τερο μέρος της, αλλά πολύ πιο σύντομη. Εδώ 
θα εντυπωσιαστείτε με την απόκοσμη ομορφιά 
που δημιουργούν τα πετρώματα και τα πρά-
σινα νερά.
Ο Άγιος. Το πιο ανεπτυγμένο χωριό και εκείνο 
που αξίζει να έχετε ως βάση είναι ο Άγιος 
Παντελεήμονας. Με παλιά σπίτια, καφενεία, 
ταβέρνες και πλαζ, αλλά και μια προϊστορική 
νεκρόπολη με 376 κιβωτιόσχημους τάφους, 
που μαρτυρούν την πανάρχαια κατοίκηση της 
περιοχής.
Λίμνη ή θάλασσα; Η Βεγορίτιδα είναι τόσο 
μεγάλη, που μοιάζει με θάλασσα, ενώ τα νερά 
της είναι ιδανικά για σερφ. Οι ντόπιοι σέρ-
φερ θα σας πουν τα μυστικά, αρκεί να φέρετε 
τον δικό σας εξοπλισμό. Ενδιαφέρον έχει η 
εκδρομή της εταιρείας Άρτεμις, που περιλαμ-
βάνει μία εβδομάδα με άλογα και σκηνές στα 
βουνά και στις τέσσερις λίμνες.
Η πιπεριά στα καλύτερά της. Η οικογένεια 
Ναουμίδη είναι διάσημη πλέον στην εγχώ-
ρια γαστρονομική σκηνή. Με δικό τους τοπικό 
σπόρο, καλλιεργούν βιολογικά, μεταποιούν 
και συσκευάζουν στο κτήμα και στο επισκέ-
ψιμο εργαστήρι τους στον Άγιο Παντελεήμονα. 
Από τα βαζάκια τους βγαίνουν μουστοπιπεριά, 
χαβιάρι φιλετοπιπεριάς, πέστο και σάλτσες κ.ά. 
(τηλ. 6973-390993, piperiesflorinis.gr).
Οίνος ευφραίνει καρδίαν. Εδώ θα δείτε χιλιά-
δες στρέμματα αμπελώνων, όπου παράγεται 
το Ξινόμαυρο του Αμυνταίου. Δύο από τα γνω-
στότερα οινοποιεία είναι το Κτήμα Άλφα (τηλ. 
23860-20111) και το οινοποιείο Κυρ-Γιάννη 
(τηλ. 23320-51100).
Φαγητό. Για φαγητό-εμπειρία καθίστε στο βρα-
βευμένο εστιατόριο ή στο μεζεδοπωλείο του 
Ναουμίδη (τηλ. 23860-61238, naoumidis.gr) 
στον Άγιο Παντελεήμονα και δίπλα στη Βεγο-
ριτίδα. Εμπειρία είναι το φαγητό και στον βρα-
βευμένο Κοντοσώρο (τηλ. 23860-81256, 
kontosoros.gr) στο Ξινό Νερό.  
Διαμονή. Ο ξενώνας Bella Toumpa (τηλ. 23860-
61270, bellatoumpa.gr, από 50 ευρώ με πρω-
ινό) στον Άγιο Παντελεήμονα προσεγμένα 
δωμάτια και σουίτες με τζάκι με ωραία θέα. 
Διαθέτει εστιατόριο και άλογα για βόλτες στη 
λίμνη.

Φλώρινα: στη γη των λημνών
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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
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Κυνηγάει η τροχαία έναν οδηγό ο οποίος 
τρέχει με 200 χιλιόμετρα.
Αρχικά τον καταδιώκει ένας μοτοσικλε-
τιστής αλλά λόγω της σοβαρότητας και 
επειδή δεν καταφέρνει τίποτα καλεί επει-
γόντως ενισχύσεις και βρίσκεται να τον 
καταδιώκουν 5 περιπολικά, καμιά δεκα-
ριά μηχανές, μέχρι και ελικόπτερο.
Μετά από πολλά τον εγκλωβίζουν και τον 
ακινητοποιούν.
Τον πλησιάζει ο επικεφαλής των αστυνο-
μικών και του λέει:
- Φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεσαι τι θα 
σου συμβεί γιατί έχεις ξεσηκώσει ολό-
κληρη την αστυνομική δύναμη της πόλης. 
Όμως παρά την ταχύτητα που έτρεχες σε 
παραδέχθηκα σαν οδηγό και θέλω να 
σου δώσω μια ευκαιρία. Αν λοιπόν μου 
πεις μια καλή δικαιολογία γιατί έτρεχες 
σαν παλαβός θα σε αφήσω να φύγεις
Σκέφτεται ο άλλος για πολύ λίγο και του 
λέει:
- Τι να σου πω...  την περασμένη εβδο-
μάδα το έσκασε η γυναίκα μου με έναν 
αστυνομικό και νόμιζα ότι με κυνηγού-
σατε για να μου την δώσετε πίσω!

Μια νεαρή νοσοκόμα νιώθει πώς 
έχει πρόβλημα με κάποια στοιχεία 

της συμπεριφοράς της και πάει στον 
ψυχίατρο του νοσοκομείου, να της τα 
λύσει:
– Γιατρέ, πρέπει να με βοηθήσεις. 
Κάθε φορά που βγαίνω ραντεβού με 
κάποιον από τους νεαρούς γιατρούς 
του νοσοκομείου, καταλήγουμε στο 
κρεβάτι. Και μετά νιώθω τύψεις και 
είμαι σε κατάθλιψη για μια βδομάδα.
– Κατάλαβα, λέει ο γιατρός. Θέλεις να 
σου δυναμώσω τη θέληση να αρνιέ-
σαι τέτοιες προτάσεις.
– Για όνομα του θεού, όχι, βάζει τις 
φωνές η νοσοκόμα, θέλω να κάνεις 
κάτι, για να μην αισθάνομαι ενοχές, 
τύψεις και κατάθλιψη μετά!

Τρεις πωλητές κουβεντιάζουν:
«Εγώ πούλησα έγχρωμη τηλεόραση 
σε τυφλό», λέει ο πρώτος.
«Εγώ πούλησα στέρεο σε κουφό», λέει 
ο δεύτερος.
«Κι εγώ πούλησα ένα ρολόι-κούκο σε 
μια ξανθιά», λέει ο τρίτος.
«Ε και λοιπόν;», απορούν οι άλλοι.
«Της πούλησα κι εκατό κιλά σπόρους, 
για τον κούκο!», απαντά χαρούμενος 
ο τρίτος!

FUN

ΚΡΙΟΣ
Κέρδη και ζημίες είναι το σενάριο αυτής της 
εποχής. Δε θα είναι λίγοι αυτοί που θα επω-
φεληθούν από οικονομικά έσοδα, όμως και 
τα έξοδα… δεν λείπουν. Συγγενείς ή φίλοι 
ίσως σας προβληματίσουν.. Πολλοί μάλιστα 
μπορεί να θέλουν παρέμβουν και στις σχέ-
σεις σας. Αναμόχλευση συναισθημάτων και 
νέες οικονομικές προοπτικές. 

ΤΑΥΡΟΣ
Μία από τις καλύτερες εποχές αν όχι η καλύ-
τερη που θα μπορούσε να δώσει πολύ 
ευχάριστα μηνύματα. Η καχυποψία και οι 
κριτικές διαθέσεις θα μπορούσαν να σας 
δημιουργήσουν πολλά προβλήματα. Να 
αποφύγετε σοβαρές συζητήσεις, ακόμα κι 
αν η ένταση της μέρας σας αφήνει ανεπη-
ρέαστους, επηρεάζει τους συνομιλητές σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Ήρθε ο καιρός να εκτιμήσετε τα αποτελέ-
σματα των αποφάσεων ή των ενεργειών 
σας. Πρέπει να στραφείτε στα δικά σας προ-
βλήματα και να αφήσετε την κριτική στους 
άλλους. Ο εγωισμός ήταν είναι και θα είναι 
κακός σύμβουλος και αυτό σας έχει γίνει 
μάθημα. Οι επαγγελματικές σας εκκρεμό-
τητες χρειάζονται άμεση λύση. Μην προ-
σπαθείτε με οποιονδήποτε τρόπο να εδραι-
ωθείτε στην εργασία σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αποφύγετε συζητήσεις που δεν 
σας οδηγούν πουθενά και 
αποφασίστε να δεχθείτε 
μια αλλαγή που έχει 
γίνει στη ζωή σας. Μην 
ξεχνάτε πως οι άσπον-
δοι φίλοι σας κάποιο 
σφάλμα σας περιμένουν 
για να σας επιτεθούν. Μην 
αφήνετε τους άλλους να σας 
δημιουργούν προβλήματα τη 
στιγμή που μπροστά σας ανοί-
γονται καινούργιοι δρόμοι. Η νευρι-
κότητα και το άγχος σας οφείλονται σ’ αυτή τη 
μεταβατική κατάσταση και θα εξανεμισθούν 
μόλις δεχθείτε την καινούργια πραγματικότητα.

ΛΕΩΝ
Θα εκτιμηθούν τα ταλέντα σας και αυτό θα 
σας χαροποιήσει ιδιαίτερα. Καλό είναι να 
εκθέσετε τις απόψεις σας, χωρίς όμως να 
εκθέσετε τους συναδέλφους σας. Αφοσι-
ωθείτε στη δουλειά σας και μην ακούτε 
τι λένε οι άλλοι, γιατί έτσι ξεφεύγετε από 
τους στόχους σας. Δύσκολες καταστάσεις 
που κάνουν την εμφάνισή τους, ξεπεράστε 
τις με χιούμορ.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αυτή η εποχή σας βοηθά να ανακτήσετε γρή-
γορα χαμένο έδαφος στον επαγγελματικό 
χώρο και να έχετε καλές αποδόσεις. Οι καθυ-
στερήσεις και οι αναβολές θα μπορούσαν 
λίγο να μπλοκάρουν την ορμή σας, αλλά μην 
ανησυχείτε γιατί είναι περαστικό. Οι εντά-
σεις πάντως δεν θα λείψουν. Έχετε τον τρόπο 
να κάνετε τους άλλους δικούς σας αν χαμογε-
λάτε συχνότερα και είναι γεγονός ότι το πεί-
σμα εμποδίζει ανθρώπους να συνεννοηθούν.

ΖΥΓΟΣ
Το διάστημα αυτό που διανύουμε είναι 
ευνοϊκό για τις κοινωνικές και επαγγελματι-
κές σας επιδιώξεις παρόλο που δεν θα λεί-
ψουν και κάποιες μικρές αντιξοότητες στην 
προσπάθειά σας για κάτι καινούργιο. Προ-
σπαθήστε να ελέγχετε τους εκνευρισμούς 
σας. Ύστερα από πάρα πολύ καιρό θα αντα-
μειφθείτε απλόχερα στην κοινωνική σας 
ζωή και θα βοηθήσετε να καλλιεργήσετε 
την ποιότητα στη σχέση σας. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Το πείσμα και ο εγωισμός σας, μπορεί να 
δυσχεράνουν μία επαγγελματική ή κοινω-
νική σχέση σας. Με μια πιο διπλωματική 
συμπεριφορά θα βγείτε περισσότερο κερ-
δισμένοι. Είναι σημαντικό να είστε ξεκαθα-
ρισμένοι, πράγμα όμως που απαιτεί κάποιο 
χρόνο. Οι επιχειρηματίες, προσέξτε πολύ 
κάποιες επενδυτικές προτάσεις. Οι προο-
πτικές στη δουλειά σας, έχουν κόπο αλλά 
είναι καλές. Ευνοϊκό διάστημα για να συζη-
τήσετε ευχάριστα με τους φίλους σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Την εποχή αυτή θα δεχθείτε μία ευχάριστη 
έκπληξη. Μπορείτε να συζήσετε με αγαπη-
μένα σας πρόσωπα, όμως πρέπει να αποφύ-
γετε οικονομικού τύπου διευθετήσεις. Θα 
κάνετε συζητήσεις ή θα πάρετε αποφάσεις 

γύρω από οικονομικής ή επαγγελμα-
τικής φύσεως θέματα. Θα ασχο-

ληθείτε με το χώρο της δου-
λειάς σας. Μην το παρα-

κάνετε όμως γιατί θα 
πάθετε υπερκόπωση.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Κάθε αλλαγή που τρέ-
χει τώρα στη ζωή σας, 

στο άμεσο μέλλον θα 
σας δείξει ότι λειτουρ-

γεί υπέρ σας, έστω και 
αν εσείς προς το παρόν την 

φοβάστε. Κάποιοι από σας αυτό 
το διάστημα θα διαφωνήσετε αρκετά με 
τους ανθρώπους που αγαπάτε και όλοι θα 
δείξετε μια διάθεση, μετά από πολύ καιρό, 
να κάνετε αυτό που εσείς επιθυμείτε, είτε 
πρόκειται να σας ακολουθήσουν οι άνθρω-
ποι που έχετε κοντά σας, είτε όχι. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Θα είστε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
στους κύκλους που κινείστε. Η περίοδος 
αυτή σας βοηθά να γίνετε ιδιαίτερα δημοφι-
λείς, και να τραβάτε τα βλέμματα πάνω σας, 
ενώ φίλοι νέοι και παλιοί θα είναι κοντά σας 
όταν τους ζητήσετε. Αυτό βέβαια δεν σημαί-
νει πως κάποιοι δεν θα σας ζητήσουν και τα 
απαραίτητα ανταλλάγματα.

ΙΧΘΕΙΣ
Οι αλλαγές αυτή την εποχή θα είναι προς όφε-
λός σας, θα είναι πολλές και άμεσες. Δώστε 
λοιπόν τον καλύτερό σας εαυτό και αξιοποι-
ήστε την κάθε ευκαιρία που σας παρουσιά-
ζεται. Στο επάγγελμά σας οι αλλαγές θα είναι 
ραγδαίες, από τα χαμηλά στα ψηλά. Δική σας 
εργασία ή προαγωγή ή συνεργασία θα είναι 
το μοτίβο αυτό το διάστημα.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Λίγοι γνωρίζουν πόσα έργα 
ενέπνευσε ο αγώνας των 
Ελλήνων για ανεξαρτησία σε 
μουσουργούς από κάθε γωνιά 
της Ευρώπης, ειδικά δε στη 
γειτονική Ιταλία. Ο θάνατος του 
Μάρκου Μπότσαρη, η άλωση 
του Μεσολογγίου, τα ηρωικά 
γεγονότα στο Σούλι, εκτός 
από ποιητές, λογοτέχνες και 
ζωγράφους, συγκίνησαν επίσης 
πλήθος συνθετών σε ολόκληρη 
την ήπειρο.

Η 
χορωδιακή «Ηρωική σκη-
νή» του Μπερλιόζ, η καντά-
τα «Ο Θρήνος των Μουσών 
για τον θάνατο του λόρδου 

Βύρωνα» του Ροσίνι και η σκηνική 
μουσική του Μπετόβεν για τα «Ερεί-
πια των Αθηνών», γραμμένη πριν από 
την Επανάσταση, είναι τρία από τα πιο 
γνωστά. Θα είχε, επίσης, μεγάλο εν-
διαφέρον η αναβίωση σκηνικών έρ-
γων συνθετών σήμερα λιγότερο γνω-
στών, όπως οι όπερες «Η ναυμαχία 
του Ναυαρίνου» του Τζουζέπε Στά-
φα, που πρωτοπαρουσιάστηκε στο 
περίφημο Σαν Κάρλο της Νάπολης το 
1837, «Οι τελευταίες μέρες του Σουλί-
ου» του Τζοβάνι Μπατίστα Φεράρι, 
όπερα που ανέβηκε στον εξίσου δι-
άσημο Φοίνικα της Βενετίας το 1843 
και παιζόταν για περισσότερο από 

δεκαπέντε χρόνια σε διάφορα ιταλι-
κά θέατρα, ο «Ορκος του Γερμανού ή 
Η Απελευθέρωση της Ελλάδος» του 
Μαλτέζου συνθέτη Ναπολεόνε Μιφ-
σούντ (Ρώμη 1849) ή ακόμα το μπα-
λέτο «Η τελευταία μέρα του Μεσο-
λογγίου» του Λουίτζι Βιβιάνι (Βενετία 
1832/33). Ο κατάλογος είναι πραγμα-
τικά μακρύς.
Το πρόγραμμα της Ορχήστρας Φιλαρ-
μόνια Αθηνών, αφιερωμένο στην 
επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας, 
είχε διαμορφωθεί με όλα τα παρα-
πάνω κατά νουν, καθώς το θέμα 
έχουν μελετήσει και γνωρίζουν άρι-

στα ο Νίκος Μαλιάρας, πρόεδρος 
της ορχήστρας, καθηγητής Ιστορι-
κής Μουσικολογίας και διευθυντής 
του Τομέα Ιστορικής και Συστηματι-
κής Μουσικολογίας του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, όπως επίσης ο Βύρων 
Φιδετζής, καλλιτεχνικός διευθυντής 
του συνόλου.
Η συναυλία, που πραγματοποιήθηκε 
στις 23 Μαρτίου στο Ολύμπια, την 
παλιά στέγη της Εθνικής Λυρικής Σκη-
νής, περιέλαβε ορισμένα από τα πιο 
τρανταχτά ονόματα συνθετών που 
είχαν ασχοληθεί με το θέμα. Ακού-
στηκαν η προαναφερθείσα σκηνική 

μουσική του Μπετόβεν για το θεα-
τρικό έργο «Τα ερείπια των Αθηνών» 
του Αουγκουστ φον Κότσεμπου, η 
Εισαγωγή από την όπερα «Η πολιορ-
κία της Κορίνθου» του Ροσίνι, τα τρία 
«νεοελληνικά τραγούδια» του Ντβό-
ρζακ, μία χορωδιακή καντάτα και 
τρία αποσπάσματα από τον «Υμνο εις 
την Ελευθερία» του Σολωμού σε μου-
σική του Μάντζαρου και η «Μασσα-
λιώτιδα», ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας 
στην εκδοχή του Μπερλιόζ (1830) για 
υψίφωνο, χορωδία και ορχήστρα και 
με ελληνικούς στίχους που αποδίδο-
νται στον Ρήγα Φεραίο.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η 
νέα εντυπωσιακή έκθεση η οποία ξε-
κίνησε τη λειτουργία της την Τετάρ-
τη 8 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού 
«Ελληνικός Κόσμος» θα μας ταξιδέ-

ψει σε αρχαίους ωκεανούς και θα μας γνωρί-
σει επιβλητικά προϊστορικά τέρατα. Θαυμά-
στε θαλάσσια ερπετά της Μεσοζωικής Περιό-
δου, όπως τον Ιχθυόσαυρο (Icthyosaurus), τον 
Βασιλόσαυρο (Basilosaurus), τον Πλειόσαυρο 
(Pliosaurus) και άλλα. Ελάτε πρόσωπο με πρό-
σωπο με τεράστια κητοειδή, όπως τον «Λεβιά-
θαν του Μέλβιλ», μία φάλαινα που έτρωγε άλ-
λες φάλαινες, γιγαντιαίους αμμωνίτες (θαλάσ-
σιο μαλάκιο όπως το σύγχρονο χταπόδι, καλα-
μάρι κ.λ.π. ) και πολλά ακόμα εντυπωσιακά και 
τρομακτικά πλάσματα που κατοικούσαν τους 
ωκεανούς πριν από εκατομμύρια χρόνια μέχρι 
τη «Φάλαινα-καρχαρία» και τον «Μεγάλο Λευ-
κό Καρχαρία» της σύγχρονης εποχής.
Η έκθεση «ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ ΤΩΝ 
ΘΑΛΑΣΣΩΝ» είναι διαδραστική, εκπαιδευ-
τική και ψυχαγωγική και απευθύνεται σε επι-
σκέπτες όλων των ηλικιών, καθώς και σε όσους 
ενδιαφέρονται για την εξέλιξη της θαλάσσιας 
ζωής από την προϊστορική περίοδο μέχρι 
σήμερα. 
Η έκθεση φιλοξενεί πολλά διαφορετικά είδη 

ρομποτικών τεράτων, σε πραγματικά μεγέθη. 
Με τις κινήσεις, τα χρώματα, τις υφές και τους 
ήχους τους, θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγ-
μές από την «πραγματική ζωή» αυτών των 
τεράστιων δεινοσαύρων της θάλασσας. Η 
επιστημονική ομάδα που επιμελήθηκε την 
έκθεση, με επικεφαλής Αργεντινούς παλαι-
οντολόγους πρόσεξε ως και την τελευταία 
λεπτομέρεια, ώστε να είναι όσο πιο ρεαλιστική 
γίνεται.

Χάρη στην τεχνολογία των animatronics, έχει 
δημιουργηθεί ένας παιχνιδιάρικος και ταυ-
τόχρονα διδακτικός περίπατος ανάμεσα στα 
ισχυρά θαλάσσια πλάσματα, που κάποτε 
κυβερνούσαν τα βάθη των ωκεανών. 
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανα-
καλύψουν πόσο εκπληκτικός ήταν ο αρχέγο-
νος κόσμος των ωκεανών και να εντοπίσουν τις 
ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των σύγχρο-
νων θαλάσσιων ζώων και των προγόνων τους.

Στο Χάρβαρντ το 
αρχείο του Νίκου 
Γκάτσου

Επισφραγίστηκε με μία επί-
σημη εκδήλωση - στην 
οποία παραβρέθηκε η επί 

χρόνια σύντροφος του Νίκου 
Γκάτσου, ποιήτρια και στιχουρ-
γός Αγαθή Δημητρούκα - η από-
κτηση του πλούσιου αρχείου 
του Έλληνα ποιητή και στιχουρ-
γού από το Πανεπιστήμιο Χάρ-
βαρντ, η οποία είχε ανακοινω-
θεί τον Ιούνιο του 2018.
Τότε το Πανεπιστήμιο είχε ανα-
κοινώσει στην ιστοσελίδα του 
ότι «η Βιβλιοθήκη του Χάρ-
βαρντ, στο Κέιμπριτζ της Μασα-
χουσέτης, διαθέτει πλέον έναν 
σπουδαίο θησαυρό. Αποτελεί 
μία ιδιαίτερης σημασίας προ-
σθήκη στη συλλογή της Βιβλιο-
θήκης, αφού θα ρίξει περισσό-
τερο φως στη νεοελληνική λογο-
τεχνία αλλά και στην εξέλιξη του 
ευρύτερου ελληνικού πολιτι-
σμού του 20ού αιώνα, διατιθέ-
μενη παράλληλα για έρευνα σε 
φοιτητές και επιστήμονες απ’ 
όλο τον κόσμο».
Την εκδήλωση διοργάνωσε ο 
Παναγιώτης Ροϊλός, καθηγητής 
Ελληνικών Σπουδών και Συγκρι-
τικής Λογοτεχνίας, κάτοχος 
της έδρας «Γιώργος Σεφέρης» 
στο Χάρβαρντ, με τη συνερ-
γασία του Γενικού Προξενείου 
της Ελλάδας στην Βοστόνη, του 
Σεμιναρίου Σύγχρονης Ελλη-
νικής Λογοτεχνίας και Πολιτι-
σμού του Κέντρου Ανθρωπι-
στικών Σπουδών Mahindra του 
Χάρβαρντ και της Βιβλιοθήκης 
Houghton, όπου φυλάσσονται 
σπάνια βιβλία και χειρόγραφα 
του Χαρβαρντ.
Τη σημασία της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας και του ελληνι-
κού πολιτισμού, αλλά και των 
αρχείων γενικότερα, εξήρε, 
κατά την εναρκτήρια ομιλία 
του, ο διευθυντής του Κέντρου 
Mahindra, Homi Bhabha, καθη-
γητής Ανθρωπιστικών Σπουδών 
και ανώτατος σύμβουλος του 
προέδρου και του κοσμήτορα 
του Xάρβαρντ επί Ανθρωπιστι-
κών Σπουδών και ο Παναγιώ-
της Ροϊλός, με πρωτοβουλία του 
οποίου το Χάρβαρντ αποφάσισε 
να αγοράσει το αρχείο.

Eργα από όλη την Ευρώπη για την Ελληνική 
Επανάσταση

«Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών» στη 
θάλασσα του Ελληνικού Κόσμου
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T
ο Υφυπουργείο επέμενε στο πλάνο του για τε-
λικό με προσκλήσεις και στο στιλ που είχε γί-
νει ο τελικός του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Έτσι 
και θα συμβεί μετά την σχετική απόφαση για 

τον επερχόμενο τελικό της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ.
Απλά η όλη προσπάθεια είχε γίνει για να υπάρχει 
ενδεχομένως ένας λίγο πιο μεγάλος αριθμός προ-
σκλήσεων για τις δύο φιναλίστ.
Ο τελικός ως γνωστόν έχει προγραμματιστεί να γίνει 
το Σάββατο στο ΟΑΚΑ και η απόφαση αυτή έχει να 
κάνει κυρίως με τους φόβους της Πολιτείας και των 
φορέων για επεισόδια.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιώργος 
Βασιλειάδης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της 
ΔΕΑΒ αλλά και μετά από διαβούλευση με 
την ΕΛ.ΑΣ. την ΕΠΟ και τις ΠΑΕ ΑΕΚ και 
ΠΑΟΚ, οδηγήθηκε στην απόφαση να 
μην εκδοθούν εισιτήρια για τον τελικό 
Κυπέλλου ποδοσφαίρου που είναι 
προγραμματισμένος για το Σάββατο 
11 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
Τα δεδομένα που έλαβε υπόψη του ο 
Γιώργος Βασιλειάδης για να καταλήξει 
σε αυτή την απόφαση, ήταν αφενός το τετα-
μένο κλίμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των οπα-
δών των δύο ομάδων μετά τα επεισοδιακά γεγονότα 
στους τελευταίους δύο τελικούς Κυπέλλου που διεξή-
χθησαν στον Βόλο το 2017 και το ΟΑΚΑ το 2018 και 
είχαν ως αποτέλεσμα να θέσουν σε κίνδυνο τους υγι-
είς φιλάθλους.
Αφετέρου τα ραντεβού θανάτου μεταξύ οπαδών που 
έλαβαν χώρα το τελευταίο διάστημα και άλλα που 
απετράπησαν από τις αστυνομικές δυνάμεις, γεγο-
νότα τα οποία δυσφημούν το ελληνικό ποδόσφαιρο 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, σύμφωνα με 
πληροφορίες που έχουν συλλέξει οι Αρχές, γίνεται 
λόγος για προγραμματισμό και νέων σκηνικών έντα-
σης τόσο από σκληροπυρηνικούς οπαδούς των δύο 
φιναλίστ, όσο και από πυρήνες οπαδών τρίτων ομά-
δων.
Σε αντίθεση με τις προσπάθειες κάποιων υποβάθμι-
σης του ποδοσφαίρου, τα τελευταία χρόνια γίνεται 
μεθοδική και συστηματική προσπάθεια αναβάθμι-
σης του με μια σειρά από παρεμβάσεις.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η έναρξη εφαρμογής 

του VAR η οποία θα χρησιμοποιηθεί στον τελικό 
Κυπέλλου και από τη νέα σεζόν εισάγεται στο ελλη-
νικό πρωτάθλημα καθώς και η αναδιάρθρωση που 
αποφασίστηκε από την ΕΠΟ και ψηφίζεται.
Ως εκ τούτου, για λόγους που έχουν να κάνουν με τη 
δημόσια τάξη και ασφάλεια, ο Υφυπουργός Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης αποφά-
σισε ο τελικός Κυπέλλου να διεξαχθεί με την παρου-
σία μικρού αριθμού θεατών οι οποίοι θα προσέλ-
θουν στο ΟΑΚΑ με προσκλήσεις που θα διανείμουν 
οι δύο ΠΑΕ και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπον-
δία με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΛ.ΑΣ».

Από 120 προσκλήσεις ΠΑΟΚ και ΑΕΚ 
στον τελικό!

Το μεσημέρι της Τρίτης συναντήθηκαν όλοι 
οι εμπλεκόμενοι για να αποφασιστεί ο 
ακριβής αριθμός των προσκλήσεων 
για τον τελικό του Κυπέλλου, μετά 
την απόφαση που πήρε ο Υφυπουρ-
γός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης 
ώστε να μην εκδοθούν εισιτήρια για 

τους οπαδούς των δύο ομάδων.
Στη σύσκεψη εκτός των ΠΑΟΚ και ΑΕΚ το 

«παρών» έδωσαν ο Πρόεδρος της ΕΠΟ, Βαγ-
γέλης Γραμμένος, η Αστυνομία και άνθρωποι του 
ΟΑΚΑ, ενώ απουσίαζε αυτή τη φορά ο Πετρ Φούσεκ 
από την πλευρά της FIFA.
Αυτό που αποφασίστηκε, βάσει του ρεπορτάζ, είναι 
οι δύο ομάδες να πάρουν μόνο από 120 προσκλήσεις 
η κάθε μία, ενώ η ΕΠΟ θα λάβει 600 προσκλήσεις για 
τις δικές της ανάγκες. Επιπλέον ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θα μοι-
ραστούν άλλες 200 προσκλήσεις (100 και 100 η κάθε 
ομάδα) για τους συγγενείς των ποδοσφαιριστών. 
Συνολικά, δηλαδή, οι προσκλήσεις που θα εκδοθούν 
για τον τελικό του Σαββάτου θα είναι 1040.
Σύμφωνα πάντως με την ανακοίνωση της ΕΠΟ για τις 
ανάγκες των παικτών προβλέπονται 100 προσκλή-
σεις συνολικά και για τις δύο ομάδες: «Με βάση την 
πρόταση της Ομοσπονδίας, για τον τελικό θα εκδο-
θούν συνολικά 840 προσκλήσεις, εκ των οποίων 
κάθε φιναλίστ θα λάβει από 120 και η Ε.Π.Ο. θα δια-
θέσει 600. Για τις ανάγκες των Π.Α.Ε. (οικογένειες 
ποδοσφαιριστών, τεχνικά τιμ κλπ.) θα επιτραπεί 
επίσης η είσοδος σε επιπλέον 100 άτομα, με ειδική 
λίστα».

SPORTSNEWS

Ο Γιώργος Βασιλειάδης, αποφάσισε οριστικά να γίνει ο τελικός του προσεχούς Σαββάτου 
ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ με προσκλήσεις, όπως ακριβώς αναμενόταν.  

Οριστικό: Τελικός με 
προσκλήσεις στο ΟΑΚΑ

Την αντίθεση του για την απόφαση της Κυβέρνησης να κάνει τον 
τελικό Κυπέλλου, ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ χωρίς κόσμο, 
εκφράζει με δήλωσή του ο Θοδωρής Ζαγοράκης!
Αναλυτικά η τοποθέτηση του MVP στο Euro 2004 με την φανέλα της 

εθνικής Ελλάδος, αλλά και Ευρωβουλευτή της ΝΔ, όπως την «πόσταρε» 
στον επίσημο λογαριασμό του στο facebook έχει ως εξής:
«Πριν από τρία χρόνια η Κυβέρνηση αποφάσιζε να διοργανώσει τον 
πρώτο τελικό Κυπέλλου Ελλάδας χωρίς την παρουσία φιλάθλων στις κερ-
κίδες, εκεί όπου πραγματικά είναι η θέση του κάθε φιλάθλου, εκεί όπου 
πρέπει να είναι σε κάθε γήπεδο της ελληνικής επικράτειας. Τρία χρόνια 
μετά η ίδια Κυβέρνηση έρχεται και πάλι, με τη λογική «βάζουμε λουκέτο 
σε όλα», να «εγκληματήσει» εις βάρος των φιλάθλων και του αθλήμα-
τος δηλώνοντας πλήρη αδυναμία να διαφυλάξει και να προφυλάξει την 
σωματική ακεραιότητα όλων όσοι ήθελαν να είναι παρόντες στον φετινό 
τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.
Δυστυχώς με την απόφαση αυτή επιβραβεύονται, επί της ουσίας, οι λίγοι 
και οι πολλοί μένουν μακριά από τα γήπεδα. Τελικός-γιορτή δεν υπάρχει 
χωρίς φιλάθλους, ούτε με κλειστές τις πόρτες αναβαθμίζεται το ποδό-
σφαιρο. Ως άνθρωπος που έμαθε να παίζει σε γεμάτα γήπεδα εύχομαι 
και ελπίζω η τωρινή απόφαση να είναι και η τελευταία. Το ποδόσφαιρο 
έχει ανάγκη τον κόσμο και τα γεμάτα γήπεδα, όχι άδειες εξέδρες και κενά 
καθίσματα». 

Κυριάκος: «Θα σκεφτόμασταν να μην κατέβουμε στον 
τελικό αν οι ποινές δεν είχαν αλλάξει»
Ο Κυριάκος Κυριάκος μίλησε για τον τελικό Κυπέλλου, για την μη παρου-
σία οπαδών τονίζοντας ότι αυτή θα πρέπει να είναι η τελευταία φορά που 
ένας τελικός θα διεξαχθεί κάτω από αυτές τις συνθήκες. Τέλος, αναφέρ-
θηκε και στις σκέψεις να μην κατέβει η ομάδα.
«Δεν τιμάει κανέναν μας ότι χρειαστήκαμε μια ώρα σύσκεψη για να απο-
φασίσουμε που θα καθίσουν 120 άτομα. Είναι απαράδεκτο και άδικο 
να γίνει ο τελικός με αυτές τις συνθήκες. Πραγματικά θα σκεφτόμασταν 
πάρα πολύ σοβαρά αν οι ποινές δεν είχαν επιβαρυνθεί σε σχέση με το 
2016, να μην κατέβουμε σε αυτόν τον τελικό. Είναι κάτι που δεν τιμάει 
κανέναν μας. Κανέναν από όσους ήταν στο τραπέζι, ούτε την ΕΠΟ, ούτε 
την αστυνομία, ούτε την πολιτεία, ούτε τις ομάδες.
Όχι μόνο αποφάσισαν να γίνει κεκλεισμένων των θυρών ο τελικός, αλλά 
χρειάστηκε και μια ώρα για να αποφασίσουν που θα καθίσουν 120 
άνθρωποι, με ονομαστικές προσκλήσεις. Επαναλάβαμε και μέσα την 
πρότασή μας, ότι γιατί να μην γίνει ο τελικός έστω με χίλια άτομα στα 
πέταλα, τουλάχιστον με μια ψευδαίσθηση κόσμου σε ένα αχανές γήπεδο.
Είπα ότι αν δεν ήταν οι ποινές όπως είναι τώρα και ήταν όπως το 2016 για 
παράδειγμα, που δεν κατεβήκαμε στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό, θα 
το σκεφτόμασταν πολύ σοβαρά. Τώρα, οι ποινές και το μομέντουμ είναι 
διαφορετικό με την έννοια ότι δεν μπορούμε να στερήσουμε από την 
ομάδα της επόμενης χρονιάς, την δυνατότητα να διεκδικήσει επί ίσοις 
όροις το πρωτάθλημα».
Για το VAR: «Δεν έγινε καθόλου κουβέντα στην σημερινή σύσκεψη. Θεω-
ρητικά έγιναν τα τεστ που έπρεπε να γίνουν την Κυριακή, για να λειτουρ-
γήσει το VAR».

Ζαγοράκης για... κλειστό τελικό: 
«Η Κυβέρνηση εγκληματεί εις 
βάρος των φιλάθλων»

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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Π
ροτεραιότητα στον Παναθηναϊκό 
να ξεκαθαρίσει άμεσα το τοπίο με 
τα συμβόλαια των ποδοσφαιρι-
στών που εκπνέουν και αποτελούν 

σημαντικά περιουσιακά στοιχεία του συλ-
λόγου.
Η ώρα των συζητήσεων για τα νέα συμβό-
λαια έφτασε στον Παναθηναϊκό! Η σεζόν 
ολοκληρώθηκε, η αξιολόγηση του έμψυχου 
δυναμικού από τον Δώνη και τον Νταμπίζα 
έχει διαμορφώσει τα δεδομένα για τους 
ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» και στο 
«πράσινο στρατόπεδο» έχουν ως ξεκάθαρη 
προτεραιότητα τις επεκτάσεις στα συμβόλαια 
των ποδοσφαιριστών που θέλουν να δια-
τηρήσουν στο ρόστερ και αποτελούν σημα-
ντικά περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου.
Ο Παναθηναϊκός πρώτα θα ξεκαθαρίσει το 
τοπίο σε αυτό το κομμάτι και μετά θα κινηθεί 
για να κάνει τις μεταγραφικές του κινήσεις.
Εξάλλου, μιλάμε για αρκετά σημαντικούς παί-
κτες, οι οποίοι θα πρέπει να παραμείνουν και 
τα επόμενα χρόνια στην ομάδα.
Δημήτρης Κουρμπέλης, Εμάνουελ Ινσούα, 
Γιάννης Μπουζούκης, Τάσος Χατζηγιοβάνης,  
Φάνης Μαυρομμάτης και Δημήτρης 
Εμμανουηλίδης μένουν ελεύθε-
ροι το καλοκαίρι του 2020 και ο 
Παναθηναϊκός καλείται να φτά-
σει σε συμφωνία και με τους 
έξι ποδοσφαιριστές, ώστε να 
τους διατηρήσει στο ρόστερ 
και παράλληλα να έχει και πάλι 
ισχυρή διαπραγματευτική θέση 
για το μέλλον τους και τις όποιες 
προτάσεις είναι πιθανό να έρθουν από 
το εξωτερικό μελλοντικά.
Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, έχει τις 
δικές της δυσκολίες και μένει να δούμε αν θα 
δικαιωθεί η επιλογή του Νίκου Νταμπίζα να 
μπει σε συζητήσεις στο τέλος της αγωνιστι-
κής περιόδου με όλους τους ποδοσφαιρι-
στές, έχοντας αφήσει την χρονιά να κυλήσει 
και τους παίκτες σε έξι μήνες από τώρα να 
μπορούν να διαπραγματευθούν ελεύθερα 
τον επόμενο προορισμό της καριέρας τους.
Από κει και πέρα, ξεχωριστή περίπτωαη 
αποτελεί ο Ουσμάν Κουλιμπαλί. Ο Αφρικα-
νός μένει ελεύθερος άμεσα, στον Παναθη-
ναϊκό θα ήθελαν να τον διατηρήσουν με τους 
δικούς τους όρους και όσο ο έμπειρος άσος 
δεν βρίσκει αυτό που θέλει στο εξωτερικό, 
τόσο πιθανότερη είναι αλλαγή δεδομένων 
και η παραμονή του στο «τριφύλλι».

Δώνης: «Ήταν... αποστολή αυτο-
κτονίας»!
Ο Γιώργος Δώνης στάθηκε σε όλα τα κομ-
μάτια που απάρτισαν το φετινό παζλ του 
Παναθηναϊκού. Αναφέρθηκε στην ανάγκη 
να ξαναδεί ο κόσμος κατάματα την πραγματι-
κότητα, στις ιδιαίτερες συνθήκες με τις οποίες 
δούλεψε η ομάδα φέτος, τις αντιδράσεις της 
εξέδρας, ξεκαθάρισε ότι θα χρειαστεί και-
ρός ώστε οι «πράσινοι» να γίνουν ομάδα για 
πρωταθλητισμό και τόνισε: «Είναι επικίνδυνο 
να επιστρέψουμε στη Λεωφόρο»!
«Επειδή δεν πρόκειται να κάνω κάποια συνέ-
ντευξη απολογιστική, προτιμώ με κάποιες 
επικεφαλίδες σε αυτή τη σεζόν να τα πω 
τώρα. Το πρώτο κομμάτι που είναι πολύ 
σημαντικό, είναι να πω ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ στους παίκτες μου. Σε αυτά τα παιδιά 
έπεσε πολύ μεγάλο βάρος στις πλάτες τους, 
ίσως στην πιο δύσκολη σεζόν της ιστορίας 
της ομάδας. Με προετοιμασία 40-42 παι-
κτών ώστε να γίνουν οι τελικές επιλογές από 
την προετοιμασία. Αυτό που είναι σημαντικό, 
είναι πως τα παιδιά δούλεψαν σκληρά και 
πειθαρχημένα. Ήταν ενωμένο γκρουπ στα 

καλά και στα άσχημα. Πάντοτε ήθελα 
να τους βοηθήσω και τους είπα 

πως αν τους αδίκησα κάποιες 
στιγμές, μελετούσα τι θα 
ήταν καλό για την ομάδα.
Ήξερα πολύ καλά ότι από τη 
στιγμή που είχα μιλήσει με 
τον κ. Νταμπίζα, ότι ήταν μια 

πολύ δύσκολη αποστολή το 
καλοκαίρι. Καταλάβαινα ότι ήταν 

αποστολή αυτοκτονίας σε ό,τι αφο-
ρούσε αυτό που θα προσπαθούσαμε μέσα 
στη σεζόν. Με τους περιορισμούς και τις αξι-
ολογήσεις. Με νέους παίκτες που έπρεπε να 
δομήσουμε ένα σύνολο και με ξένους παί-
κτες που τους βρήκαμε και έπρεπε να παρα-
μείνουν στην ομάδα. Έκαναν κι αυτά τα παι-
διά μεγάλη προσπάθεια. Ο Μακέντα ήταν 
επιλογή μας.
Ένα κομμάτι, ίσως το πιο σημαντικό στην 
πορεία μας, όπως είχα πει, το πιο βασικό 
στοιχείο για εμάς για να προχωρήσουμε με 
βάσεις ήταν και είναι η ενότητα. Είναι μια 
εύκολη λέξη να τη λες, δύσκολη να την πράτ-
τεις. Έχουμε πάει βήματα πίσω σε αυτό το 
κομμάτι. Είναι μια περίπλοκη κατάσταση 
στην ομάδα. Πηγαίναμε σε πολλά ματς εντός 
έδρας, με το φόβο ότι θα προκληθούν επει-
σόδια και θα τιμωρηθούμε.»

Πρώτα οι επεκτάσεις, μετά οι 
μεταγραφές στον Παναθηναϊκό!

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει νέο 
κύκλο επαφών για να ρίξει τη ρήτρα 
του φορ Αχμέντ Χασάν και να κλείσει 
έτσι τον παίκτη για τη νέα αγωνιστική 
περίοδο.

Ο
ύτε Σλιμανί, ούτε Μπεργκ, ούτε 
κάποια άλλη περίπτωση έχει πε-
ρίοπτη θέση στο μυαλό του Πέδρο 
Μαρτίνς. Σε προτεραιότητα ο Πορ-

τογάλος τεχνικός έχει το θέμα του Χασάν και 
σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες ο Ο-
λυμπιακός κάνει νέες επαφές με τους εμπλε-
κόμενους (σ.σ. Μπράγκα και Ρίο Άβε που έ-
χουν τα δικαιώματα του παίκτη). Ο στόχος 
των Πειραιωτών είναι να ρίξουν τη ρήτρα του 
Χασάν από 4,5 εκατ. ευρώ (σ.σ. ή 4 κατά άλ-
λες πηγές) και να τον αγοράσουν άμεσα. 
Η O Jogo υποστηρίζει πως ο Ολυμπιακός έχει 
περιθώριο ενός μηνός για να πετύχει τελικό 
deal. Επίσης ότι θα παίξει ρόλο ότι η Μπρά-
γκα έχει πάρει παίκτες από τον Ολυμπιακό 
όπως τους Φιγκέιρας και Βιάνα. Ο 26χρονος 
Χασάν φέτος στον Ολυμπιακό είχε 32 ματς με 
15 γκολ και η χρηματιστηριακή αξία του απο-
τιμάται στα 2 εκατ. ευρώ. Το μείον βέβαια με 
τον Χασάν είναι το θέμα του Κόπα Άφρικα 
λόγω Αιγύπτου. Ο Χασάν πάντως θέλει πολύ 
να μείνει και μάλιστα φέρεται ήδη να έχει πει 
το ΟΚ για νέο συμβόλαιο στους Πειραιώτες 
εφόσον τα βρουν με Μπράγκα και Ρίο Άβε.

Ο Νταμιέν Κομολί στην Αθήνα για 
τον Φορτούνη!
Εδώ και αρκετούς μήνες οι Τούρκοι επιμέ-
νουν. Πως ο Κώστας Φορτούνης είναι ψηλά 
στη λίστα της Φενέρμπαχτσε και ετοιμάζει 
μια μεγάλη πρόταση στον Ολυμπιακό για να 
τον αποκτήσει. Ομως όλα αυτό το διάστημα 
έμεναν στα... σενάρια και από πλευράς «ερυ-
θρολεύκων» δεν προέκυπτε κάτι πιο επίσημο 
από τα δημοσιεύματα στην γειτονική χώρα.
Ομως στο πρωτοσέλιδο της Fanatik την Τρίτη, 
δίνεται μια διαφορετική διάσταση από όλα 
όσα είχαν γραφτεί το τελευταίο διάστημα 
για την Φενέρ και τον Κώστα Φορτούνη. Πιο 
συγκεκριμένα η Fanatik αποκάλυπτε πως ο 
τεχνικός διευθυντής, Νταμιέν Κομολί ταξί-
δεψε στη Αθήνα όχι για τον Δημήτρη Κουρ-
μπέλη (όπως είχε γραφτεί στην Τουρκία την 
Δευτέρα) αλλά για τον Κώστα Φορτούνη.
Θυμίζουμε πως το συμβόλαιο του Ελληνα 
μέσου εκπνέει το επόμενο καλοκαίρι (αυτό 
του 2020) και ο Ολυμπιακός επιθυμεί να του 
το επεκτείνει και δεν αποκλείεται αυτό το 

θέμα να τελειώσει μέσα στον Μάιο.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα η Φενέρ είναι 
διατεθειμένη να προσφέρει 4ετές συμβό-
λαιο στον Κώστα Φορτούνη και θα λαμβάνει 
2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως!
Βεβαίως για να φτάσουν οι Τούρκοι να δια-
πραγματευτούν με τον Φορτούνη θα πρέπει 
να τα βρουν με τον Ολυμπιακό. Και σύμφωνα 
πάντα με την Fanatik η Φενέρ δεν είναι δια-
τεθειμένη να δώσει τα λεφτά που θέλουν οι 
«ερυθρόλευκοι» και διαπραγματεύεται με 
τον Ολυμπιακό το deal.
Πάντως ο προπονητής της Φενέρ, Ερσουν 
Γιανάλ μια εβδομάδα πριν είχε τονίσει «πως 
αρχίζουμε τις μεταγραφές» και ήδη ο Ντα-
μιέν Κομολί, ο Γάλλος τεχνικός διευθυντής 
του συλλόγου βρέθηκε στην Ελλάδα μετά τη 
νίκη των Τούρκων με 3-1 επί της Κασίμπασα.

«Έκανε πρόταση για Βινίσιους»
Ιταλικό ρεπορτάζ μεταφέρει την πληροφορία 
πως ο Ολυμπιακός έχει κάνει κρούση για την 
απόκτηση του Βινίσιους και ότι έχει πιθανό-
τητες και δη σοβαρές να τον κλείσει.
Η Corriere dello Sport μεταδίδει την πλη-
ροφορία πως ο Ολυμπιακός έκανε κρούση 
στη Νάπολι για τον Βινίσιους, που είχε δοθεί 
δανεικός φέτος. Ο 24χρονος Βραζιλιάνος επι-
θετικός είχε φέτος στο σύνολο 32 ματς με 15 
γκολ και 4 ασίστ.
Ο Βινίσιους δύσκολα θα βρει χώρο στο 
ρόστερ της Νάπολι και η απόφαση για το 
μέλλον του θα προκύψει σχετικά άμεσα. Ο 
παίκτης έχει συμβόλαιο έως το 2022 με την 
ιταλική ομάδα και είναι πιθανό να κλείσει με 
δανεισμό αλλού. Οι Ιταλοί πάντως δίνουν 
βάσιμες πιθανότητες στον Ολυμπιακό.

Το πλάνο για την καλοκαιρινή προ-
ετοιμασία
Το αργότερο έως τις 15 Μαϊου θα... κλειδώ-
σουν οι ημερομηνίες της προετοιμασίας του 
Ολυμπιακού αλλά η προεργασία και το προ-
σχέδιο υπάρχει ήδη από τους ανθρώπους του 
συλλόγου.
Σύμφωνα με το πλάνο που υπάρχει η προε-
τοιμασία στο εξωτερικό θα γίνει από 24 Ιου-
νίου έως 11 ή 12 Ιουλίου σε δύο διαφορετι-
κές χώρες και η μία θα είναι η Πολωνία (σ.σ. 
Γκντανσκ). Η άλλη χώρα μπορεί να είναι η 
Ελβετία.
 Επίσης θα γίνει και το φιλικό με την Φόρεστ 
σε ελληνικό έδαφος στις 16 Ιουλίου και πριν 
το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πάντως μέχρι 
τις 15 Μαϊου θα έχουν φιξαριστεί όλα σχετικά 
με την προετοιμασία του Ολυμπιακού.

Νέος κύκλος διαπραγματεύσεων 
για τον Χασάν!
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Μεγάλη νίκη για τον Πλατανιά με 
την ομάδα των Χανίων να επικρατεί 
του Ηρακλή με 2-1 και να παίρνει 
το εισιτήριο για τα μπαράζ ανόδου. 
Υποβιβασμός για «γηραιό» που θα 
παίζει στην Footbal League και όχι 
στην Super League 2.

Έ
να από τα πιο σημαντικά παιχνίδια 
της τελευταίας αγωνιστικής διεξή-
χθη στα Περιβόλια. Εκεί ο Πλατανιάς 
υποδέχθηκε τον Ηρακλή με τις δύο 

ομάδες να ήθελαν τη νίκη. Οι γηπεδούχοι 
για να βρεθούν στα μπαράζ ανόδου και οι 
φιλοξενούμενοι για να μπορέσουν να είναι 
τη νέα χρονιά στην Super League 2. Τελικά 
το τρίποντο το πήραν οι Κρητικοί επικρα-
τώντας με 2-1 των αντιπάλων τους και περι-
μένουν την ομάδα από την superleague για 
να παίξουν μαζί της την άνοδο στην μεγάλη 
κατηγορία.
Οι «κυανόλευκοι» από την πλευρά τους δεν 
τερμάτισαν στις 10 πρώτες θέσεις και ουσι-
αστικά υποβιβάστηκαν, καθώς δεν θα συνε-
χίσουν όπως αναφέραμε στην Super League 
2, αλλά θα μείνουν στην Football League. 
Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι κατάφεραν να 
προηγηθούν με τον Λουκίνα στο 27’ με τον 
πρώην ποδοσφαιριστή του Ηρακλή να μην 
το πανηγυρίζει.
Αυτό ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρό-
νου και στο δεύτερο ο Νίλι στο 71’ έκανε το 
2-0, με τους «κυανόλευκους» να μειώνουν 
σε 2-1 με τον Ζιαμπάρη, αλλά να μην κατα-
φέρνουν να πετύχουν κάτι παραπάνω.
Πλατανιάς (Τάτσης): Γκοτ, Ουές, Ποζατζίδης 
(75’ Πουρζιτίδης), Τσαμούρης, Ρουσσάκης, 
Μποσέτι, Μάικιτς, Παπανικολάου, Λουκί-
νας (81’ Παπουτσογιαννόπουλος), Νίλι (88’ 
Κόρτσταμ), Μπιανκόνι.
Ηρακλής (Τροΐζι): Κάχριμαν, Ζιαμπά-
ρης, Κουκόλης, Γιαννίτσης (81’ Κυζιρίδης), 
Μουνιόθ, Παναγιωτούδης, Καθάριος (40’ 
Ρόβας), Κλέιτον, Μπορικό (63’ Πτηνόπου-
λος), Ντούνης, Περόνε.

Έκανε το καθήκον του ο Απόλλων 
Λάρισας
Ο Απόλλων Λάρισας πέρασε από την έδρα 
του Ηρόδοτου, αλλά η νίκη του Πλατανιά 
τον άφησε οριστικά στη Super League 2. 
Ήττα αλλά Super Leauge 2 και για τον Καρα-
ϊσκάκη. Τέλος στη χρονιά με νίκες για Πανα-
χαϊκή, Εργοτέλη, ΑΟΧ Κισσαμικό και Τρί-
καλα.

Νίκη χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον για 
τον Απόλλωνα Λάρισας. Οι Θεσσαλοί επι-
κράτησαν μέσα στο Ηράκλειο του υποβιβα-
σμένου Ηροδότου με 1-0, αλλά δεν κατάφε-
ραν να πάρουν το εισιτήριο για τα μπαράζ 
ανόδου μετά το -3 που τους είχε επιβληθεί. 
Το μοναδικό γκολ της συνάντησης πέτυχε ο 
Λουκάο στο 67’ με πλασέ, δίνοντας όπως 
αναφέραμε τη νίκη στον Απόλλωνα.
Hρόδοτος (Λυρώνης): Κασμερίδης, Του-
γλής, Ανδρέου, Ζιώγας (65’ λ.τρ. Δαμια-
νάκης), Αργκιλέσι, Νύκτυαρης, Γκούφας, 
Ζαμπορόφκσι, Αμαραντίδης, Κασαπάκης, 
Πίντο (76’ Κλινάκης)
Απόλλων Λάρισας (Μπελά): Γκέκας, Σκού-
πρα, Ράμος, Καρατάσιος, Λουκάο, Καμπέ-
ρης, Γκουντρουμπής, Αγιώτης, Μπιμάι, 
Κεντέζι (46’ Πολέτο), Λίταινας

Γλυκιά... ήττα για τον Καραϊσκάκη
Ο Καραϊσκάκης μπορεί να γνώρισε την ήττα 
με 1-3 από τα Τρίκαλα, όμως εκμεταλλεύ-
τηκε την ήττα του Ηρακλή από τον Πλατανιά 
και την νέα σεζόν θα αγωνιστεί στη Super 
League 2.
Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε καλό ρυθμό 
με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0. Στην 
επνάληψη όμως είχαμε τέσσερα γκολ. 
Αρχικά στο 52’ ο Άλεξιτς με εκτέλεση φάουλ 
έκανε το 1-0, πριν έρθει η αντεπίθεση των 
Τρικάλων μέχρι την ανατροπή!
Στο 61’ ο Συριόπουλος με κεφαλιά ισο-
φάρισε, ενώ στο 63’ ο Μαρκόφσκι έκανε 
το 1-2. Στο 78’ οι φιλοξενούμενοι έχασαν 
πέναλτι με τον Μέλκα να αποκρούει την 
εκτέλεση του Συμελίδη. Το τελικό 1-3 δια-
μόρφωσε ο Καπός για τα Τρίκαλα που την 
επόμενη σεζόν θα αγωνιστούν στη Football 
League.
Καραϊσκάκης (Χαραλαμπίδης): Μέλκα, 
Παπανίκου, Καψάλης, Καραγιαννίδης 
(55΄Μπαλντέ), Καπίας, Παναγιώτου, Ψιάνος, 
Χούσος, Άλεξιτς (71’ Ματθαίου), Κάκκο, Τζι-
ώρας
Τρίκαλα (Σίτσας): Ταΐρης, Γκότοβος, Συρι-
όπουλος, Πάνος, Ντόσης (76’ Νιάρος), 
Λάσκαρης, (56’ Ράντι) Τριανταφυλλάκος, 
Συμελίδης, Καπός, Τσιμίκας, Μαρκόφσκι

Φινάλε με διπλό για την Παναχα-
ϊκή
Πέρασε από την Κέρκυρα η Παναχαϊκή επι-
κρατώντας σχετικά εύκολα 0-2 και έβαλε 
τέλος σε μια καλή σεζόν...
Το σκορ άνοιξε στο 32’ ο Μαυριάς για τους 
Πατρινούς, με το 0-1 να είναι το σκορ του 

πρώτου ημιχρόνου. Στην επανάληψη, οι 
φιλοξενούμενοι που ήταν και πάλι ανώτε-
ροι κέρδισαν πέναλτι και ο Ελευθεριάδης 
εκτέλεσε εύστοχα στο 78’ διαμορφώνοντας 
το τελικό 0-2.
Κέρκυρα (Θέος): Βουτσελάς (26’ λ.τρ. 
Παγκράτης), Σανδραβέλης, Γεωργακόπου-
λος, Κρητικός Ν. Ζορμπάς, Σιατραβάνης (69’ 
Βλάχος), Αναστασίου, Γενιτσαρίδης, Θεοδω-
ράκης, Παναγιωτίδης, Μίσκου
Παναχαϊκή (Τσιώλης): Κολοβούρης, Πολί-
μος, Πλέγας, Μαυριάς, Ελευθεριάδης, Κολ, 
Μοσνί, Παπατόλιος, Μοντιέλ (74’ Κυνηγό-
πουλος), Ντάσιος, Πολυχρόνης.

Απόλλων Πόντου – ΑΟΧ Κισσαμι-
κός 1-3
Τόσο ο Απόλλωνας Πόντου που είναι στην 
πεντάδα όσο και ο Κισσαμικός, ο οποίος 
βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα είχαν βαθ-
μολογικά κίνητρα για το ματς και ειδικά 
οι γηπεδούχοι. Τελικώς ο Απόλλων ηττή-
θηκε αν και προηγήθηκε με την κεφαλιά του 
Κυβελίδη στο 20’. Οι Κρητικοί βρήκαν γκολ 
με τον Κουσκουνά στο 48’ με πλασέ, με τον 
Αρναρέλλη στο 60’με πλασέ και με τον Γκίνη 
στο 83’ με σουτ.
 Απόλλων Πόντου (Καλαϊτζίδης): Πολί-
της, Σουντουρά (78’ Λουφάκης), Μπρίτο, 
Τσουμάνης (78’ Δαλιανόπουλος), Κυβελι-
δης, Καλογέρης, Θεολόγου, Αμαραντίδης, 
Χασομέρης, Μπάμπης (73’ Καλαϊτζίδης) & 
Βλάχος.
 ΑΟΧ Κισσαμικός (Βοσνιάδης): Δασκαλάκης, 
Αρναούτογλου, Ζιούλης (75’ Γκίνη), Kαραγε-

ώργης, Σαλιάκας, Τόλι, Σεληνιωτάκης, Βρετ-
τός (86’ Κεχαγιάς), Καραγιάννης (46΄Αρνα-
ρέλλης), Κάσσος & Κουσκουνάς.

Παλικαρίσιο διπλό του Εργοτέλη 
στην Δράμα
Πολύ καλή εικόνα από τον Εργοτέλη εκτός 
έδρας με την Δόξα Δράμας. Οι Κρητικοί που 
είχαν περισσότερες φάσεις από τους Δρα-
μινούς σκόραραν με τον Έφορντ στο 45’ και 
το 82’. 
Δόξα Δράμας (Σπανός): Μένκα, Σιώπης, 
Πεταυράκης, Ρουγκάλας (83’ Παρασκευάς), 
Ανδρέου, Καψάλης, Μακρής, Μπαϊκαρά, 
Κρουθ (46’ Κρητικός), Μάρτινς & Δούμτσιος.
Εργοτέλης (Παπαβασιλείου): Καλογεράκης 
(86’ Τζελέπης). Βουτσάς, Κοιλιάρας, Μπα-
κανάκ, Μπάτζιος, Μπρους, Τσέλιος, Μπου-
τσάκης (80’ Ροβίθης), Έφορντ, Μανουσάκης 
(69’ Μπουρσέλης) & Ιατρούδης.

Στ α  ραν τ άρ  ομάδ ων  τ η ς 
Superleague o Παπανικολάου
Ο 20χρονος εξτρέμ του Πλατανιά, Γιάννης 
Παπανικολάου, ο οποίος έχει κάνει αισθητή 
την παρουσία του στην κρητική ομάδα βρί-
σκεται ήδη στο μεταγραφικό στόχαστρο 
συλλόγων της Super League.
Ο Πλατανιάς ετοιμάζεται να διεκδική-
σει την επιστροφή του στη Super League 
μέσω διπλών αγώνων μπαράζ κόντρα στον 
ΟΦΗ με τον Παπανικολάου να έχει συνεπή 
παρουσία στην ενδεκάδα της ομάδας των 
Χανιών. Στη φετινή σεζόν κατέγραψε 29 
συμμετοχές, τρία γκολ και πέντε ασίστ.

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Μπαράζ για Πλατανιά, υποβιβασμός για Ηρακλή
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Ο 
Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-0 
(6-3, 7-6 (4)) τον Κουέβας στον 
τελικό του Estoril Open και σή-
κωσε τον τρίτο του τίτλο στο 

Tour! 
Τον 3ο τίτλο της καριέρας του κατέκτησε 
στην Πορτογαλία ο Στέφανος Τσιτσιπάς 
κερδίζοντας με 6-3, 7-6 (4) τον Πάμπλο 
Κουέβας στον τελικό του Estoril Open. 
Μετά από τον τίτλο στη Στοκχόλμη και στη 
Μασσαλία ο Έλληνας τενίστας που είναι 
στο Νο10 της παγκόσμιας κατάταξης φτά-
νει στον 3ο τίτλο του σε 6 τελικούς! 
Είναι η πρώτη φορά που ως τενίστας της 
πρώτης δεκάδας κερδίζει τίτλο και γράφει 
ιστορία στο Εστορίλ. Αυτός είναι ο πρώ-
τος του τίτλος στο χώμα.
Το ελληνικό τένις έζησε ένα μαγικό Σαβ-

βατοκύριακο! Το Σάββατο η Μαρία Σάκ-
καρη κέρδισε το τουρνουά στο Ραμπάτ 
και την Κυριακή ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο 
Εστορίλ. 

Τα κέρδη του Τσιτσιπά 
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε 250 πόντους 
στην παγκόσμια κατάταξη μετά από τη 
νίκη του στο Estoril. 
Αυτός είναι ο τρίτος τίτλος σε τουρνουά 
ATP 250 που κερδίζει ενώ έχει 2 ήττες σε 
500αρι και μια σε Masters. 
Η νίκη του στον τελικό του δίνει και 
89,435 ευρώ. 
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιστρέφει πλέον 
στην Ισπανία. Μετά από την Βαρκελώνη 
θα παίξει στη Μαδρίτη και στο Masters 
της. 

«Κουπάτος» ξανά ο Στέφανος!

Βαθμολογία

Αποτελέσματα Superleague

Εξαιρετικός και στο τριπλούν ο 
Τεντόγλου

Ε
ξαιρετικός ήταν ο Μίλτος Τεντόγλου 
στο τριπλούν στο διασυλλογικό 
πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών που 
διεξήχθη στον Άγιο Κοσμά.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος ήταν 
άκυρος στο πρώτο άλμα, πέτυχε 15,77 μ. 
(4,9) στο δεύτερο και στο τρίτο και τελεταίο 
του άλμα σημείωσε 16,04 μ. (4,1). 
«Δεν έχω βρει ακόμη το ρυθμό που χρει-
άζεται. Για την ώρα επιστρέφω στο βασικό 
μου αγώνα και θα δούμε πότε θα γίνει η 
επόμενη εμφάνιση μου στο τριπλούν», είπε 
ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι.
Ο Τεντόγλου την ερχόμενη εβδομάδα θα 
επιστρέψει στο βασικό του αγώνισμα, 
το μήκος, προκειμένου να αγωνιστεί στα 
Βεργώτεια κι έπειτα θα πάρει μέρος στο 
Diamond League της Σανγκάης (18/5). Την 

δεύτερη θέση στον σημερινό αγώνα κατέ-
λαβε ο Νίκος Καψής (ΑΕΚ) με 15,68 μ. (6,4) 
και την τρίτη ο Θοδωρής Ζιντζόβας (ΓΣ 
Κηφισιάς) με 15,42 μ. (3,4). 

Πολύ καλή εμφάνιση από Παπα-
χρήστου 
Η Βούλα Παπαχρήστου αγωνίστηκε στο 
μήκος στην ίδια διοργάνωση και «προσγει-
ώθηκε» στα 6,65 μ. (4,7 μ.) στη δεύτερη και 
τελευταία προσπάθεια της. Η Παπαχρήστου 
στο πρώτο της άλμα, πήγε ακόμη μακρύ-
τερα, ωστόσο δεν μετρήθηκε, αφού πάτησε 
οριακά την βαλβίδα. 
Η Παπαχρήστου θα επιστρέψει στον αγωνι-
στικό χώρο, την ερχόμενη εβδομάδα, προ-
κειμένου να κάνει στα Βεργώτεια τον επό-
μενο αγώνα της στο μήκος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΨΗΦΙΑΚΑ 

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ

ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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Έστω και στις καθυστερήσεις του 
αγώνα, ο Γ.Σ. Διαγόρας «λυτρώθηκε» 
με τον Ντουαλά, κέρδισε με 1-0 την 
Καλαμάτα και πάει με σκορ πρόκρισης 
στον επαναληπτικό της μεσσηνιακής 
πρωτεύουσας.

Ο
ι «κυανέρυθροι» μπροστά σε 
1.500 περίπου φιλάθλους (και 
50 οπαδοί της Καλαμάτας) ήταν 
καλύτεροι σ’ ένα αρκετά σκληρό 

παιχνίδι χωρίς πολλές φάσεις και πήραν αυ-
τό που ήθελαν με την κεφαλιά του Ντουαλά 
(πέρασε στο ματς στο 66ο λεπτό) μετά από 
κόρνερ του Γεωργίου. Το σημαντικότερο για 
τον «γηραιό» είναι ότι δεν δέχθηκε γκολ και 
τώρα μεταφέρει το άγχος στην Καλαμάτα, 
κάνοντας το πρώτο και σημαντικό βήμα για 
την άνοδο του στη Football League.
Στις καθυστερήσεις του αγώνα, οι «κυανέ-
ρυθροι» πίεσαν ασφυκτικά την Καλαμάτα, 
κέρδισαν συνεχόμενα κόρνερ και στο τελευ-
ταίο απ’ αυτά γράφτηκε το πιο γλυκό φινάλε. 
Ο Γ.Σ. Διαγόρας βρίσκεται πλέον μόλις 90 
λεπτά μακριά από την άνοδο και την προ-
σεχή Τετάρτη (15:00) θα παίξει τους κόπους 
όλης της χρονιάς στην πρωτεύουσα της 
Μεσσηνίας.
Το παιχνίδι δεν είχε πολλές ευκαιρίες και 
κρίθηκε με… buzzer beater του Ντουαλά 
στο 92’. Η Καλαμάτα ξεκίνησε καλύτερα στο 
δημοτικό στάδιο στάδιο, ωστόσο η πρώτη 
ευκαιρία χάθηκε για τον Διαγόρα, όταν το 
δυνατό σουτ του Γλυνού έφυγε πάνω από 
το οριζόντιο δοκάρι το Κασωτάκη. Μετά το 
15ο λεπτό, ο Γ.Σ. Διαγόρας ισορρόπησε το 
παιχνίδι, είχε την πρωτοβουλία των κινή-
σεων, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσει 
κάποια κλασική ευκαιρία. Στο β’ ημίχρονο 
και συγκεκριμένα στο 53’ η Καλαμάτα έχασε 
την πρώτη της καλή ευκαιρία αλλά το σουτ 
του Πινδώνη έφυγε άουτ, με τον Διαγόρα 
από κει και πέρα να πιέζει τους φιλοξενού-
μενους.
Όσο περνούσε η ώρα, τόσο περισσότερο ο 
Διαγόρας ανέβασε την απόδοση του, θέλο-
ντας να πετύχει το χρυσό γκολ, το οποίο 
σημείωσε στις καθυστερήσεις με τον Ντου-
αλά. Ο Γ.Σ. Διαγόρας πήρε αυτό που ήθελε 
έστω και στο φινάλε και θα πάει με άλλο 
«αέρα» στην Καλαμάτα σε μία εβδομάδα.

Κυπελλούχος ο Τηλυκράτης!
Στον τελικό κυπέλλου της ΕΠΣ Πρέβε-
ζας-Λευκάδας, ο οποίος θα μείνει στην 

ιστορία κυρίως για το έντονο φορτισμένο 
κλίμα, ο Τηλυκράτης επικράτησε με 3-0 του 
Πανλευκάδιου!
Σε ένα γήπεδο γεμάτο κόσμο το ποδό-
σφαιρο ένωσε τις δυο ομάδες της Λευκάδας 
να μάχονται για το κύπελλο που τελικά νικη-
τής βγήκε η ομάδα του Τηλυκράτη. Πολύ 
καλή εμφάνιση κυρίως στο πρώτο ημίχρονο 
έκανε και η ομάδα του Πανλευκάδιου με τον 
Γιώργο Κατηφόρη στο «τιμόνι». Τεράστια 
επιτυχία για την ομάδα του Πανλευκάδιου 
η φετινή πορεία φτάνοντας στον μεγάλο 
τελικό.
Στο πρώτο ημίχρονο και οι δυο ομάδες τα 
μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι. Την πρώτη 
καλή ευκαιρία την είχε ο Πανλευκάδιος με 
τον Γαζή που δεν κατάφερε να στείλει την 
μπάλα στα δίκτυα για το 1-0 . Παρά τις πολ-
λές μάχες που έδιναν οι παίχτες των δυο 
ομάδων το πρώτο ημίχρονο τελείωσε χωρίς 
τέρματα.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Τηλυκράτης μπήκε 
καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και στο 
51ο λεπτό ο πρώην Πανλευκάδιος Αλέξαν-
δρος Κολοβός με κεφαλιά έκανε το 1-0 αφι-
ερώνοντας το γκολ στον Άγγελο Δημητρίου.
Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Γεωργούσης 
με φοβερό σουτ στην γωνία του Λιάσκου 
σημείωσε το 2-0. Μετά το δεύτερο γκολ ο 
Πανλευκάδιος δεν μπόρεσε να αντιδράσει 
και στο 71’ ο «killer» του Τηλυκράτη έγραψε 
το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Έτσι το 
κύπελλο ανήκει στον Τηλυκράτη που τον 
αφιέρωσαν στην οικογένεια Δημητρίου.

“Άλωσε” το Πανθεσσαλικό ο Θε-
σπρωτός!
Την ήττα με σκορ 1-0 γνώρισε η Νίκη Βόλου 
στον πρώτο αγώνα μπαράζ με αντίπαλο τον 
Θεσπρωτό, απογοητεύοντας με την εμφά-
νισή της, τους χιλιάδες οπαδούς της που 
έδωσαν δυναμικό παρών στο Πανθεσσα-
λικό.
Η πρώτη φάση του αγώνα ανήκε στους 
φιλοξενούμενους. Στο 16’ ο Β. Κωνστα-
ντίνου σούταρε από το ύψος του πέναλτι, 
όμως ο Αποστολίδης κατάφερε να μπλοκά-
ρει με ευκολία. Δύο λεπτά αργότερα, η Νίκη 
Βόλου προσπάθησε να απαντήσει. Ο Κέρι 
έβγαλε μακρινή μπαλιά στον Μαντζίρη, με 
τον σέντερ φορ των γηπεδούχων να πλασά-
ρει λίγο άουτ.
Στο 23’ ο Ο Πανταζής έβγαλε τη σέντρα 
από αριστερά, αλλά η κοντινή κεφαλιά του 
Ευθυμίου κατέληξε στην αγκαλιά του Απο-
στολίδη. Μετά από έξι λεπτά, ο Β. Κωνστα-

ντίνου κατάφερε με πλασέ να στείλει τη 
μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 0-1. Σε μια 
υποδειγματική αντεπίθεση, ο Γώγος έβγαλε 
συρτή μπαλιά από τη δεξιά πλευρά, με τον 
Β. Κωνσταντίνου να πλασάρει σωστά.
Ο Θεσπρωτός συνέχισε να προσπαθεί και 
στο 31’, ο Πόζογλου πλάσαρε από το ύψος 
της μεγάλης περιοχής άουτ. Στην τελευταία 
φάση του πρώτου ημιχρόνου, ο Βουκο-
μάνοβιτς επιχείρησε το σουτ από κοντινή 
απόσταση, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το 
χατίρι, καθώς έφυγε πάνω από το οριζόντιο 
δοκάρι της εστίας του Κωνσταντάκου. Έτσι, 
το 0-1 υπέρ των φιλοξενούμενων έμεινε 
μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους.
Δύο λεπτά από την έναρξη του δευτέρου 
ημιχρόνου, ο Πόζογλου δοκίμασε το σουτ 
από καλό σημείο, έπειτα από πάσα του 
Ευθυμίου, αλλά ο Αποστολίδης κατάφερε 
να μπλοκάρει τη μπάλα. Στο 56’ ο Βουκο-
μάνοβιτς σούταρε από πλεονεκτική θέση, 
μετά τη μεταβίβαση του Ιορδανίδη, αλλά η 
μπάλα έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι 
του Κωνσταντάκου.
Με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, ο 
Ιορδανίδης έβγαλε ωραία μπαλιά, με τον 
Δεμηρτζόγλου να πλασάρει από κοντά και 
τη μπάλα να φεύγει πάνω από το οριζό-
ντιο δοκάρι του Κωνσταντάκου. Στο 62’ ο 
Δεμηρτζόγλου έβγαλε ωραία σέντρα από 
την αριστερή πλευρά, αλλά ο Τσιώλης δεν 
πλάσαρε σωστά, καθώς από το ύψος του 
πέναλτι έστειλε τη μπάλα λίγο δίπλα από το 
δεξι δοκάρι του Κωνσταντάκου.
Στο 85’ η κεφαλιά του Τσεμπερίδη, έπειτα 

από εκτέλεση κόρνερ του Κέρι από τη δεξιά 
πλευρά, έφυγε εκτός εστίας. Στα υπόλοιπα 
λεπτά του αγώνα οι γηπεδούχοι δεν κατάφε-
ραν να φτάσουν με αξιώσεις στην εστία του 
Κωνσταντάκου με αποτέλεσμα να παραμεί-
νει το τελικό 0-1.

Έμειναν στο… μηδέν στην Χαλκι-
δική…
Ισόπαλο δίχως τέρματα έληξε το παιχνίδι 
στην Χαλκιδική, ανάμεσα στην Τρίγλια και 
τον Νέστο Χρυσούπολης, με τους φιλοξε-
νούμενους να έχουν σε καλή μέρα τον Αθα-
νασίου και να διατηρούν το μηδέν στην 
εστία τους!
Σε μία αναμέτρηση που χαρακτηρίστηκε 
από τις δυνατές μονομαχίες μεταξύ των 
ποδοσφαιριστών και των δύο ομάδων…
Στα αξιοσημείωτα, οι σημαντικές επεμβά-
σεις που πραγματοποίησε εκεί που χρει-
άστηκε, ο τερματοφύλακας του Νέστου, 
Νάσος Αθανασίου, ο οποίος κράτησε το 
μηδέν στην εστία του και μετέφερε την… 
υπόθεση άνοδος στο παιχνίδι της επόμενης 
Κυριακής στην Χρυσούπολη!
Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με τον Νίκο 
Μελισσόπουλο στο 38’ και τον Νικλητσιώτη 
στο 73’. Στον αντίποδα, η μεγαλύτερη ευκαι-
ρία των γηπεδούχων ήταν στο δεύτερο 
μέρος, όταν ο Ευθυμιάδης έκανε του σουτ 
και ο Αθανασίου κατάφερε να πέσει στην 
αριστερή του γωνία και να απομακρύνει τον 
κίνδυνο! Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο 90’ 
αποβλήθηκε ο Σουάνης για διαμαρτυρία. 

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
“Λύτρωση” με Ντουαλά για Διαγόρα!
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Η Λίβερπουλ διέλυσε 4-0 την 
Μπαρτσελόνα και πέτυχε μία από 
τις μεγαλύτερες ανατροπές στην 
ιστορία του ευρωπαϊκού ποδο-
σφαίρου, παίρνοντας το εισιτήριο 
για τον τελικό του UCL!

Α
πίστευτο, μοναδικό, ιστορικό, ανε-
πανάληπτο! Η Μπαρτσελόνα πή-
γε στην Αγγλία με τον αέρα του υ-
πέρ της 3-0 από το ματς στο «Καμπ 

Νόου» και βρήκε απέναντι της μία ομάδα 
λαβωμένη στην επιθετική γραμμή της α-
πό τις απουσίες των Σαλάχ και Φιρμίνο αλ-
λά και πληγωμένη από τη διαφαινόμε-
νη απώλεια της Premier League (αν 
και κοντεύει να μαζέψει 97 βαθ-
μούς!) όμως της ήρθε ο ουρα-
νός σφοντύλι μέσα σε κάτι πα-
ραπάνω από 90 αγωνιστικά 
λεπτά!
Και αυτό γιατί η Λίβερπουλ 
ήταν σαρωτικη και ισοπεδω-
τική και με το Άνφιλντ να είναι 
ηφαίστειο που έκαψε τον Μέσι, 
τον Σουάρες και τον Βαλβέρδε, συνέτριψε 
με 4-0 την Μπαρτσελόνα και προκρίθηκε 
πανάξια στον τελικό του Champions League 
για δεύτερη διαδοχική σεζόν και ένατη 
συνολικά φορά για να διεκδικήσει το έκτο 
Κύπελλο Πρωταθλητριών στην ιστορία της.
Η Λίβερπουλ μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια 
από τα πρώτα δευτερόλεπτα και πριν καν 
συμπληρωθεί ένα λεπτό αγώνα έκανε τους 
οπαδούς τους να σηκωθούν από τις θέσεις 
τους: ο Σακίρι τρύπωσε στην περιοχή της 
Μπαρτσελόνα και έκανε κάτι μεταξύ πάσας 
και σουτ, με τον Τζόρντι Άλμπα να προλα-
βαίνει σωτήρια τον Χέντερσον πριν σπρώ-
ξει τη μπάλα στα δίχτυα και να διώχνει σε 
κόρνερ.
Η φάση αυτή έδωσε ακόμα μεγαλύτερη 
ώθηση στους γηπεδούχους που συνέχισαν 
να πιέζουν ψηλά και μόλις στο 7’ άνοιξαν το 
σκορ: ο Μανέ πέρασε κάθετα στον Χέντερ-
σον, εκείνος απέφυγε με κοφτή ντρίμπλα τον 
Πικέ και έκανε το πλασέ μέσα από τη μεγάλη 
περιοχή, ο Τερ Στέγκεν απέκρουσε ασταθώς 
και ο Οριγκί πήρε το ριμπάουντ για να γρά-
ψει το 1-0 με πλασέ μέσα σε αποθέωση!
Τρία λεπτά αργότερα, οι «κόκκινοι» επισκέ-
φτηκαν ξανά με αξιώσεις τα μπλαουγκράνα 
καρέ, με τον Μανέ να πέφτει μάλιστα στο 
έδαφος από μαρκάρισμα του Λανγκλέ και 
τους γηπεδούχους να φωνάζουν για πέναλτι 

αλλά τον Τούρκο διαιτητή Τσακίρ να αφήνει 
το παιχνίδι να εξελιχθεί.
Το πρώτο ημίχρονο «ζωντάνεψε» ξανά λίγο 
πριν οι παίκτες πάνε στα αποδυτήρια για την 
ανάπαυλα, με τους «κόκκινους» να έχουν 
καλή στιγμή για το 2-0 στο 43’ με το σουτ του 
Ρόμπερτσον (βρήκε στον Βιδάλ και κατέληξε 
κόρνερ η μπάλα) και τους «μπλαουγκράνα» 
να αγγίζουν την ισοφάριση στις καθυστερή-
σεις, με τον Τζόρντι Άλμπα να βγαίνει τετ α τετ 
με τον Άλισον και να κάνει το πλασέ, για να 
αποκρούσει σωτήρια ο Βραζιλιάνος κίπερ!
Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε εξίσου εντυ-
πωσιακά με το πρώτο, αφού στο 51ο λεπτό 
χάθηκαν δύο τεράστιες ευκαιρίες, μία για 

κάθε ομάδα, σε διάστημα 30 δευτερολέ-
πτων! Πρώτα ο Φαν Ντάικ έκανε εξ 

επαφής τακουνάκι από το ύψος 
της μικρής περιοχής και υπο-
χρεώσε τον Τερ Στέγκεν σε 
μεγάλη επέμβαση ενώ στην 
εξέλιξη της φάσης ο Άλισον 
απέκρουσε εντυπωσιακά το 

πλασέ του Σουάρες και κρά-
τησε το μηδέν για την εστία του!

Ακόμα και με αυτές τις σπουδαίες 
φάσεις όμως, ουδείς μπορούσε να προ-

βλέψει την τρελή εξέλιξη του αγώνα, με την 
Λίβερπουλ να βρίσκει όχι ένα, αλλά δύο γκολ 
σε διάστημα τριών λεπτών: με δις σκόρερ 
τον Τζεορτζίνιο Βαϊνάλντουμ που στο 46’ 
είχε αποτελέσει την πρώτη αλλαγή του Κλοπ 
παίρνοντας τη θέση του Ρόμπερτσον!
Στο 54’ ο Αλεξάντερ-Άρνολντ έκανε το γύρι-
σμα από τα δεξιά και ο Βαϊνάλντουμ έκανε 
το 2-0 με πλασέ στην κίνηση με το δεξί ενερ-
γώντας ως κρυφός σέντερ φορ ενώ στο 56’ 
από σέντρα του Σακίρι από τα αριστερά , ο 
Ολλανδός εκτέλεσε με ασύλληπτη κεφαλιά 
τον Τερ Στέγκεν για το 3-0, βάζοντας το ματς 
σε mood... παράτασης!
Στο 69’ ο Μέσι πήγε να βάλει το χρυσό γκολ 
για την Μπαρτσελόνα όμως του το στέρησε 
ο κέρβερος Άλισον που αντέδρασε άριστα 
για μία ακόμα φορά (απέκρουσε σε κόρνερ 
κλείνοντας την αριστερή του γωνία), για να 
έρθει το 79ο λεπτό όπου το Άνφιλντ «γκρε-
μίστηκε»!
Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ εκτέλεσε κόρνερ από 
τα δεξιά πιάνοντας κοιμώμενη την άμυνα της 
Μπαρτσελόνα και ο Ντιβοκ Οριγκί πλάσαρε 
από κοντά με το δεξί για το 4-0 που έστειλε 
δεκάδες χιλιάδες οπαδούς της Λίβερπουλ 
στο «Άνφιλντ» και εκατομμύρια σε κάθε 
γωνιά του πλανήτη στον έβδομο ουρανό της 
ευτυχίας!

αθλητικά

Στον τελικό με την ανατροπή 
του αιώνα

Μ
υθική ανατροπή από 2-0 σε 2-
3 στο 95’ για την Τότεναμ, με 
τον Μόουρα να κάνει χατ-τρικ, 
να ξεραίνει τα πιτσιρίκια του Α-

γιαξ και να στέλνει τους Λονδρέζους στον 
πρώτο τους τελικό, στο μεγάλο ραντεβού με 
τη Λίβερπουλ.
Στο φετινό Champions League έχουμε δει 
να συμβαίνουν πολλά παλαβά πράγματα. 
Λογικό -όσο περίεργη κι αν ακούγεται αυτή 
η λέξη φέτος- ήταν να πιστεύουμε όλοι ότι 
οι ανατροπές ολοκληρώθηκαν με το 4-0 
της Λίβερπουλ επί της Μπαρτσελόνα, αλλά 
τελικά το... ποδόσφαιρο δεν είχε πει ακόμη 
την τελευταία του λέξη. Και την είπε με 
τρόπο που ξεπερνάει και τη «διαστροφή»! 
Το 0-1 στο Λονδίνο έδινε  προβάδισμα στον 
Αγιαξ, το 2-0 στο ημίχρονο στο Αμστερνταμ 
του έδινε σφραγισμένα τα εισιτήρια για 
Μαδρίτη, αλλά τελικά εκεί θα πάει η Τότε-
ναμ επειδή έτσι ήθελε ο Λούκας Μόουρα, ο 
οποίος στο ματς της ζωής του έκανε χατ-τρικ 
και έστειλε στο 95’ τους Αγγλους στον παρά-
δεισο και τους Ολλανδούς στην κόλαση...
Εξέλιξη που μάλλον δεν μπορούσε να 
φανταστεί κανείς στη Johan Cruyff Arena, 
όταν ο Ντε Λιχτ έπαιρνε την κεφαλιά στο 5’ 
και έγραφε το 1-0. Το δοκάρι του Σον στο 
επόμενο λεπτό, σε μια φάση που πήγαινε 
για γύρισμα, έμοιαζε με σημάδι ότι η βρα-
διά δε θα ήταν καλή για την Τότεναμ, η οποία 
μπορούσε να ισοφαρίσει και στο 23’ αλλά ο 
Ονάνα νίκησε τον Σον στο τετ α τετ. Και όσο 
οι παίκτες του Μαουρίσιο Ποκετίνο προ-
σπαθούσαν να ξαναμπούν στο ματς, αυτοί 
του Ερικ Τεν Χαγκ έκαναν ό,τι μπορούσαν 
για να τους αφήσουν εκτός οριστικά: Ωραίος 
συνδυασμός των Φαν Ντε Μπέεκ-Τάντιτς-Ζί-
γιεχ στο 35’ και σουτ του τελευταίου για το 
2-0. Αποτέλεσμα ημιχρόνου, αποτέλεσμα 
που φαινόταν ότι δεν γινόταν να ανατρα-
πεί. Φαινόταν. Γιατί γινόταν να ανατραπεί και 
αποδείχθηκε στη συνέχεια...
Με την είσοδο του Γιορέντε αντί του Γου-
ανιάμα ο Ποκετίνο ρίσκαρε και η Τότεναμ 
μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο αφηνιασμένη. 
Τόσο, ώστε να χάσει μεγάλη ευκαιρία στο 
53’ με τον Ντέλε Αλι, να μειώσει στο 55’ 
με το πλασέ του Μόουρα και να ισοφαρί-
σει στο 59’ με τον ίδιο παίκτη, έπειτα από 
φάση διαρκείας στην άμυνα του Αγιαξ (2-2)! 
Τα δύο γκολ του Λούκας μέσα σε 204 δευ-
τερόλεπτα είχαν ως αποτέλεσμα οι Αγγλοι 
να το πιστέψουν στο 100% και οι Ολλανδοί 

να χάσουν ό,τι βεβαιότητα μπορεί να είχαν, 
με αποτέλεσμα το ματς να γίνει... ροντέο στη 
συνέχεια! Ευκαιρίες του Αγιαξ, ευκαιρίες της 
Τότεναμ, δοκάρι του Ζίγιεχ στο 79’, δοκάρι 
του Βερτόνγκεν στο 86’, πέντε λεπτά καθυ-
στερήσεις και εκεί έγινε το ασύλληπτο...
Με τους γηπεδούχους να τα έχουν χαμένα 
και τους φιλοξενούμενους να πιέζουν, 
στο 95’ ο Μόουρα πέτυχε το σπουδαιό-
τερο γκολ της καριέρας του και ανάγκασε 
τον Αγιαξ στην πρώτη του ήττα σε αγώνα 
Champions League στον οποίο προηγήθηκε 
(45 νίκες και 10 ισοπαλίες είχε στα προηγού-
μενα 55), στέλνοντας την Τότεναμ για πρώτη 
φορά στην ιστορία της σε τελικό Champions 
League/ Πρωταθλητριών! Και τι τελικό... 
Αγγλικό εμφύλιο!
Αγιαξ (Ερικ Τεν Χαγκ): Ονάνα, Μαζραουί, 
Ντε Λιχτ, Μπλιντ, Ταλιαφίκο, Σένε (60’ Φέλ-
τμαν), Φαν Ντε Μπέεκ (90’ Μαγκαγιάν), 
Ντε Γιονγκ, Ζίγιεχ, Τάντιτς, Ντόλμπεργκ (67’ 
Σινκγκράβεν).
Τότεναμ (Μαουρίσιο Ποκετίνο): Γιορίς, Τρί-
πιερ (81’ Λαμέλα), Ρόουζ (82’ Ντέιβις), 
Αλτερβάιρελντ, Bερτόνγκεν, Σον, Γουα-
νιάμα (46’ Γιορέντε), Σισοκό, Aλι, Ερικσεν, 
Μόουρα.

Ο δακρυσμένος Ποκετίνο αποθέω-
σε τους Σπερς
Απίθανα συναισθήματα για τον Μαουρίτσιο 
Ποκετίνο, ο οποίος σε δηλώσεις του αποθέ-
ωσε τους παίκτες του.  
«Ευχαριστώ το ποδόσφαιρο, ευχαριστώ 
τους παίκτες μου, είναι ήρωες. Χωρίς το 
ποδόσφαιρο είναι αδύνατο να ζήσεις» ήταν 
οι πρώτες ατάκες του απίθανου Ποκετίνο, ο 
οποίος στο ημίχρονο έκανε τα πάντα για να 
παρουσιάσει μια διαφορετική ομάδα στην 
επανάληψη!
Μόουρα, εσύ σούπερ σταρ!

Μόουρα, εσύ σούπερ σταρ!
Ούτε ο Ρονάλντο, ούτε ο Ριβάλντο, ούτε ο 
Ροναλντίνιο, ούτε ο Νεϊμάρ... Ο Μόουρα 
έγινε ο πρώτος Βραζιλιάνος που σκοράρει 
σε ημιτελικό Champions League!
Ο Λούκας Μόουρα έκανε το ματς της ζωής 
του, πέτυχε χατ τρικ κι έγινε ο πρώτος Βραζι-
λιάνος που πετυχαίνει κάτι ανάλογο σε ημι-
τελικό Champions League. Παράλληλα, έγινε 
ο 5ος παίκτης  που σκόραρε χατ τρικ σε αυτή 
τη φάση μετά τους Ντελ Πιέρο, Όλιτς, Λεβα-
ντόφσκι και Κριστιάνο Ρονάλντο!

Αγιαξ - Τότεναμ 2-3

Δεν ξανάγινε!!!
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O ΑΠΟΕΛ κέρδισε τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ στην 8η αγωνιστική της 
Β’ φάσης του πρωταθλήματος CYTA και σε συνδυασμό με το 1-1 της 
ΑΕΚ με την Νέα Σαλαμίνα, οι  γαλαζοκίτρινοι είναι και μαθηματικά 
πρωταθλητές 2018-19.

Ο ΑΠΟΕΛ μπήκε πιο δυνατά στο γήπεδο από τον Απόλλωνα και επέβαλε 
τον ρυθμό του από το πρώτο λεπτό του αγώνα.
Η πρώτη φάση του αγώνα καταγράφηκε στο 8’ με τον Τάμαρι μέσα από 
την περιοχή να κάνει το σουτ ωστόσο ο Βάλε απόκρουσε εύκολα.
Στο 14’ ήρθε το γκολ για τους γηπεδούχους με σκόρερ τον Ντε Βινσέντι. 
Ο Τάμαρι από δεξιά έκανε εξαιρετική ενέργεια αφού πέρασε από τους 
Ρομπέρζ και Ουεντραόγκο και έδωσε την μπάλα στον Αργεντινό ο οποίος 
με ωραίο πλασέ έκανε το 1-0.
Στην συνέχεια η ομάδα του Τραμετσάνι συνέχιζε να έχει τον έλεγχο και 
να επιτίθεται, με τους ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα να κάνουν πολλά 
δυνατά φάουλ, τα οποία έφεραν 4 κίτρινες κάρτες μέχρι το 31’.
Στο 32’ υπήρχε ένταση στον αγωνιστικό χώρο μετά από φάουλ του Ζελά-
για στον Σόουζα το οποίο έφερε κίτρινες σε Μοράις, Ντε Βινσέντι και 
Περέιρα.
Mάλιστα στο 34’ οι γαλάζιοι έμειναν με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβο-
λής του Ρομπέρζ ο οποίος δέχθηκε την δεύτερη κίτρινη κάρτα μετά από 
μαρκάρισμα στον Σόουζα.
Στο 36’ ο ΑΠΟΕΛ έφτασε στο 2-0 με σκόρερ τον Μοράις. O Μούσα Τάμαρι 
εκτέλεσε απευθείας το φάουλ αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι και 
στην συνέχεια ο Μοράις, με σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 40’ οι 
γηπεδούχοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία με τον Σόουζα να κάνει την γυριστή 
κεφαλιά αλλά ο Βάλε έσωσε την εστία του ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Ντε 
Βινσέντι πρόλαβε την έξοδο του Βάλε αλλά έστειλε την μπάλα έξω.
Tελικά το 3-0 για τον ΑΠΟΕΛ έγινε στο 44’ με σκόρερ τον Νικόλα Ιωάννου 
ο οποιός με εξαιρετικό σουτ νίκησε τον Βάλε.
H πρώτη μεγάλη ευκαρία του β’ μέρους ήταν για τον ΑΠΟΕΛ στο 52’ με τον 
Γιάκολις ο οποίος έφυγε μόνος και έκανε το πλασέ, όμως η μπάλα σταμά-
τησε στο δοκάρι. Στο 64’ ο Γιάκολις έφτασε και πάλι κοντά στο γκολ αλλά η 
μπάλα σταμάτησε και πάλι στο δοκάρι.
Ένα λεπτό αργότερα ο Μπέζιακ έκανε το πλασέ αλλά απέκρουσε στην 
γραμμή ο Ουεντραόγκο. H oμάδα του Αυγουστή απείλησε στο 76’ με 
απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μάρκοβιτς αλλά ο Bάτερμαν μάζεψε την 
μπάλα. Λίγο αργότερα ο Ντε Βινσέντι έκανε το σουτ αλλά ο Βάλε έδιωξε 
σε κόρνερ.
Tίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ να παίρνει μια 
νίκη η οποία σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα της ΑΕΚ στην Αρένα, πήρε 
και μαθηματικά το πρωτάθλημα.
ΑΠΟΕΛ (Πάολο Τραμετσάνι): Βάτερμαν, Βούρος, Μερκής, Ιωάννου, Γιάκο-
λις, Φακινέττι, Μοράις (86’ Αρτυματάς), Σόουζα, Ντε Βινσέντι, Νατέλ (63’ 
Μπέζιακ), Τάμαρι (82’ Βιντιγκάλ)
ΑΠΟΛΛΩΝ (Σωφρόνης Αυγουστή): Βάλε, Γιούστε, Πέδρο, Ρομπέρζ, Ουε-
ντραόγκο, Σακέτι (46’ Μπρου), Μάρκοβιτς, Σαρδινέρο, Περέιρα (65’ 
Ψύχας), Παπουλής (46’ Σελίμοβιτς), Ζελάγια. 

Ισόπαλες με 1-1 εξήλθαν την Κυριακή το 
βράδυ, Ανόρθωση και Πάφος. Προηγήθηκε 
η «Μεγάλη Κυρία» με τον Πράνιτς με πέναλτι 
στο 26’, για να ισοφαρίσει η Πάφος με 
εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ του Νέμετς στο 
44’. 

Η 
Πάφος έφτιαξε την πρώτη καλή στιγμή στο 
παιχνίδι, όταν στο 5΄το σουτ του Νέμετς κα-
τέληξε πάνω από τα δοκάρια του Δημητρί-
ου. Στο 13’ η Ανόρθωση απάντησε στις τελι-

κές, όταν ο Πράνιτς εκτέλεσε το κόρνερ, ο Σίλτενφελντ 
πήρε την κεφαλιά με την μπάλα όμως να καταλήγει 
πάνω από την εστία.
Το παιχνίδι απέκτησε πιο γρήγορο ρυθμό και είχε 
περισσότερες τελικές, μετά την πάροδο του εικοσαλέ-
πτου. Το τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης άνηκε στην 
Ανόρθωση, η οποία και προηγήθηκε. Στο 21’ κεφα-
λιά του Στεφανέλι ανάγκασε τον Πέτρου σε σωτήρια 
επέμβαση, ενώ πέντε λεπτά αργότερα η απευθείας 
εκτέλεση φάουλ του Ράγιος βρήκε σε ετοιμότητα τον 
νεαρό Κύπριο κήπερ. Στο 28’ η Ανόρθωση κέρδισε 

πέναλτι, αυστηρό θα λέγαμε, μιας και ο Σωτηρίου 
θεώρησε πως ο Ζίβουλιτς ανέτρεψε τον Στεφανέλι. Την 
εκτέλεση ανέλαβε ο Πράνιτς, που ήταν και εύστοχος.
Η Πάφος προσπάθησε να απαντήσει. Κάτι που 
κατάφερε στην εκπνοή του ημιχρόνου με ιδιαίτερα 
όμορφο τρόπο, μιας και η απευθείας εκτέλεση φάουλ 
του Νέμετς, κατέληξε στο δεξιό παραθυράκι της 
εστίας του Δημητρίου, γκολ που οδήγησε τις δύο ομά-
δες στα αποδυτήρια ισόπαλες.
Το δεύτερο ημίχρονο ήταν κατώτερο από πλευράς 
ρυθμού και φάσεων. Η Πάφο προχώρησε με την επα-
νέναρξη στην πρώτη της αλλα΄γη με τον Ράκελς να 
παίρνει τη θέση του Λελιούκιν. Το παιχνίδι ήταν ισορ-
ροπημένο από πλευράς φάσεων, όμως κακό ποιοτικά.
Στο δεκάλεπτο μεταξύ 55-65 σημειώθηκαν οι καλύ-
τερες στιγμές στο παιχνίδι. Στο 57’ ο Ράγιος σημά-
δεψε το κάθετο δοκάρι της εστίας του Πέτρου, ένω 
ένα λεπτό αργότερα ο Κύπριος τερματοφύλακας απέ-
κρουσε με διπλή προσπάθεια το σουτ του Στεφανέλι. 
Στο 63’ κεφαλιά του Ράσιτς ήταν άστοχη ενώ τρία 
λεπτά από κοντά ο ίδιος ποδοσφαιριστής δεν κατά-
φερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

ΕΝΠ – Ερμής 4-1
Η ΕΝΠ μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι 
και κατάφερε να προηγηθεί στο 16’ 
μετά από σουτ του Πίττα. Στο 22’ ο ίδιος 
ποδοσφαιριστής από καλή θέση επιχεί-
ρησε το σουτ αλλά αστόχησε. Στο 28’ 
η ΕΝΠ κέρδισε πέναλτι μετά από ανα-
τροπή του Κολοκούδια από τον Μπα-
νούση. Ο Ριέρα ανάλαβε την εκτέλεση 
και έκανε το 2-0. Στο 35΄οι βυσσινί έφτα-
σαν κοντά στο 3-0 με το Κολοκούδια, 
ο οποίος μέσα από την περιοχή επιχεί-
ρησε το σουτ αλλά έστειλε την μπάλα 
έξω. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου 
μέρους και πιο συγκεκριμένα στο 44΄ο 
Ερμής έκανε το 2-1. Ο Μακριέφ έκανε 
το σουτ με τον Κλέιμαν να αποκρούει 
ασταθώς και στην συνέχεια ο Κατσιατής 
με σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι «βυσσινί» 
απλοποίησαν περισσότερο τα πράγ-
ματα, καθώς φάνηκε ότι ήθελαν περισ-
σότερο το «τρίποντο» από τον αντί-
παλο τους. Οι γηπεδούχοι πέτυχαν τρίτο 
τέρμα με τον Πίττα (48΄) να αιφνιδιάζει 
με εντυπωσιακό τρόπο τον Φιρινίδη, 
ενώ ο Γκοζλάν προς το φινάλε της ανα-
μέτρησης (81΄) με πλασέ έδωσε δια-
στάσεις θριάμβου για την ομάδα που 
«παλεύει» για την παραμονή της, γρά-
φοντας το 4-1.

αθλητικά
Ανόρθωση – Πάφος FC 1-1

«Χ»αίρεται την παραμονή της
ΑΠΟΕΛ – Απόλλων 3-0
Τριάρα και πρωταθλητής 
2018-19 ο ΑΠΟΕΛ



72 10 Μαΐου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά
Περιστέρι - ΠΑΟΚ 83-65

Τερμάτισαν δεύτεροι οι γηπεδούχοι

Το Περιστέρι επικράτησε εύκολα με 83-65 του ΠΑΟΚ και κατέκτησε την 2η θέση της Basket 
League. Με Ήφαιστο στα playoffs οι γηπεδούχοι, με Προμηθεά οι φιλοξενούμενοι.

Ά
νετη νίκη του Περιστερίου με 83-65 κό-
ντρα στον ΠΑΟΚ.
Η ομάδα του Πεδουλάκη επικράτησε με 
83-65 και θα κοντραριστεί με τον Ήφαιστο 

στα playoffs. Aπό την άλλη ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον 
Προμηθέα με μειονέκτημα έδρας.
Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Καράμπελας με 13 
πόντους.
To Περιστέρι κατάφερε να προηγηθεί με 14-10 χάρη 
στον καλάθι του Μουράτου. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε 
να αντιδράσει και η ομάδα του Πεδουλάκη έγραψε 
με τον Μπέντιλ το 20-11.
Οι γηπεδούχοι με γκολ-φάουλ του Καράμπελα 
πήγαν τη διαφορά στο +9 (25-16) στις αρχές του 
2ου δεκαλέπτου. Η ομάδα του Πεδουλάκη ξέφυ-
υγε για 14 (35-21) με νέο καλάθι του Καράμπελα στο 
14’. Το Περιστέρι έλεγξαν απόλυτα το ματς μέχρι το 
ημίχρονο και με τον Σκορδίλη έκαναν το 51-37. 
Στο πρώτο ημίχρονο σούταραν με 7/13 τρί-
ποντα.
Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να επιστρέ-
ψει στο ματς, αλλά το Περιστέρι δεν 
άφησε να συμβεί αυτό, με τον Καρά-
μπελα να κάνει το 74-55 στο τέλος 
της τρίτης περιόδου.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Το Περιστέρι είχε 20 
ασίστ αντί 13 του αντιπάλου του, ενώ 
είχε ξεφύγει με 74-56 στο τρίτο δεκά-
λεπτο.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Καράμπελας με 13 
και οι Βασιλόπουλος και Σκορδίλης με 12.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Αγραβάνης 
έπαιξε 13 λεπτά, αλλά έμεινε άποντος.
ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε με 
74-56 και ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να επιστρέψει.
ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο Γκρέι είχε 10 πόντους και 7 
ριμπάουντ, κάνοντας καλό ματς.
TI ΠΕΤΑΝΕ: Οι γηπεδούχοι τίποτα, ενώ οι φιλοξε-
νούμενοι το 31% εντός πεδιάς και τα 13 λάθη.
Τα δεκάλεπτα: 20-16, 51-37, 74-56, 83-65

Άρης-Ρέθυμνο 81-87: Μεγάλο διπλό και 
παραμονή για το Ρέθυμνο
Το Ρέθυμνο θα είναι και του χρόνου στην 
Basketleague καθώς σε αγώνα… do or die στο Nick 
Galis Hall επικράτησε του Άρη με 81-87. Τρομερό 
παιχνίδι από τον Στιβ Μπαρτ Τζούνιορ ο οποίος 
σημείωσε 32 πόντους.
Η αποχώρηση του Παναθηναϊκού και η νίκη στα 
χαρτιά για την Κύμη, έφεραν σε δύσκολη θέση το 

Ρέθυμνο το οποίο χρειαζόταν πάση θυσία τη νίκη 
απέναντι στον Άρη για να εξασφαλίσει την παρα-
μονή του. Κι αυτό έκανε βασιζόμενο σε τρομερό 
ποσοστό ευστοχίας του αλλά και στον Στιβ Μπαρτ 
Τζούνιορ.
Ο Άρης είχε ταχύτητα και ενέργεια στο ξεκίνημα του 
αγώνα, είχε επίσης το μακρινό σουτ και προηγήθηκε 
με 10-2 έπειτα από περίπου 2:30 αγωνιστικά λεπτά. 
Το Ρέθυμνο βασίστηκε στις επινοήσεις και στην 
ευστοχία του Στιβ Μπαρτ Τζούνιορ καθώς οι διαδο-
χικοί πόντοι του Αμερικανού έγραψαν το επιμέρους 
σκορ 6-15 μέχρι το τέλος της περιόδου (16-17, 10’).
Στη δεύτερη περίοδο, οι «κίτρινοι» περιόρισαν τη 
δράση του Μπαρτ προσαρμόζοντας πάνω του την 
άμυνά τους. Επιθετικά πήραν πολλά από τον Βασίλη 
Τολιόπουλο, προηγήθηκαν με 25-21 (13’) αλλά και 
με 33-28 (17’). Τον ρόλο του… αντί-Μπαρτ, έπαιξε 

με επιτυχία ο Άντονι Χίκι. Ο Αμερικανός σημεί-
ωσε 12 πόντους στο πρώτο ημίχρονο το 

οποίο έκλεισε με σκορ υπέρ του Άρη. 
Γενικώς το πρώτο ημίχρονο πήρε 
τους 23 από τους 35 πόντους του 
από τους Χίκι,Μπαρτ, ενώ 91’’ πριν 
το τέλος του πρώτου μέρους απο-
βλήθηκε ο Τράβις Μπάντερ καθώς 
έκανε δύο αντιαθλητικά φάουλ.

Ο Στιβ Μπαρτ τα έκανε όλα στο τρίτο 
δεκάλεπτο καθώς πέρα από την εκτέ-

λεση, δημιούργησε και για τους συμπαί-
κτες του. Ο Άρης, με εξαίρεση τον Βασίλη 

Τολιόπουλο, δεν είχε τρόπο έκφρασης στην επί-
θεση κι έτσι μετά το 43-46 στα μισά της περιόδου, οι 
φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με +8 (49-57) περί-
που δύο λεπτά πριν το τέλος της περιόδου. Η δια-
φορά έφτασε έως το +12 (50-62) για να κλείσει η 
περίοδος (53-62) με εύστοχο σουτ τριών πόντων 
από τον Τολιόπουλο.
Ο Στιβ Μπαρτ ήταν το ίδιο… απολαυστικός και στην 
τελευταία περίοδο καθώς ο Άρης δεν κατάφερε να βρει 
λύση στο μαρκάρισμά του. Τα διαδοχικά τρίποντα του 
Αμερικανού επανέφεραν τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα 
(61-72, 33’) για το Ρέθυμνο. Οι γηπεδούχοι προσπάθη-
σαν να αντιδράσουν, γύρισαν την άμυνά τους σε ζώνη 
μείωσαν και μείωσαν σε 70-75 (35’), είδαν όμως τον 
Τολιόπουλο να αποχωρεί τραυματίας από το παρκέ. Η 
απάντηση του Ρέθύμνου ήρθε από απόσταση 6.75 και 
άντεξε στην αντεπίθεση του Άρη. Οι «κίτρινοι» πλησί-
ασαν και πάλι στους πέντε πόντους (77-82, 37:30) εκεί 
όμως ένα κλέψιμο αλλά κι ένα καλάθι του Χίκι (77-84, 
38:30) σφράγισαν τη νίκη του Ρεθύμνου.

Παναθηναϊκός - Κύμη
Έχασαν 20-0 οι «πράσινοι» 
και τιμωρούνται με -6

Μ
ετά την απόφαση 
του Παναθηναϊκού 
ΟΠΑΠ να μην κατέ-
βει στο ματς με την 

Κύμη, ο αγώνας κατοχυρώθηκε 
με 20-0 υπέρ των Ευβοιωτών!
Το «τριφύλλι» ανακοίνωσε 
μιάμιση ώρα πριν την αναμέ-
τρηση με την ομάδα του Ισίδω-
ρου Κουτσού πως δεν θα κατέ-
βει στο γήπεδο, σε ένδειξη δια-
μαρτυρίας, για όσα έγιναν με τον 
Παναγιώτη Αναστόπουλο και το 
κώλυμα που δήλωσε για το Ολυ-
μπιακός - Προμηθέας.
Ο Ρικ Πιτίνο και οι παίκτες του 
αποχώρησαν από το ΟΑΚΑ λίγο 
αργότερα, αλλά η αποστολή της 
Κύμης έμεινε στο γήπεδο για το 
τυπικό, καθώς πρέπει να περά-
σουν 15 λεπτά, για να κατοχυρω-
θεί υπέρ τους το ματς.
Αυτό έγινε, αφού ο Παναθη-
ναϊκός ΟΠΑΠ δεν εμφανίστηκε 
στο παρκέ, και έτσι η Κύμη πήρε 
το ματς στα χαρτιά με 20-0 και 
σώζεται από τον υποβιβασμό, 
ενώ οι «πράσινοι» θα τιμω-
ρηθούν με μηδενισμό (δεν θα 
πάρουν τον βαθμό της ήττας) και 
με -6, κάτι που τους φέρνει από 
τους 49 βαθμούς, στους 43.
Το φύλλο αγώνος έκλεισε και 
αναγράφει: «Μετά την παρέ-
λευση των 15 λεπτών από την 
προγραμματισμένη ώρα έναρ-
ξης του αγώνα (17:30), δεν προ-
σήλθε η Α’ Ομάδα Παναθηναϊ-
κός στον αγωνιστικό χώρο. Ως 
εκ τούτου, ο αγώνας δεν διεξή-
χθη και κατακυρώνεται υπέρ 
της Β’ Ομάδος Κύμη Γ.Σ. με σκορ 
0-20. Το Φύλλο Αγώνα έκλεισε 
(17:45)».

Μπούμπουρας: «Οι 2 δεν 
μπορούν να κουμαντά-
ρουν τους 12»!
Ο πρόεδρος του Ηφαίστου 
Λήμνου, Σπύρος Μπούμπου-
ρας, μίλησε για όσα συμβαίνουν 
στο ελληνικό μπάσκετ, λέγο-
ντας πως «το πράγμα έχει φτά-
σει σε σημείο ντροπής, πρέπει 
να παρέμβει κάποιος».

Συγκεκριμένα, ανέφερε στην 
κάμερα του «ΕΡΤSports»: «Το 
πράγμα έχει φτάσει σε ένα 
σημείο ντροπής. Εγώ θα μιλήσω 
σαν «μικρή» ομάδα. Πρέπει να 
καταλάβουμε όλοι ότι δεν πρέ-
πει να παίζουμε στο παιχνίδι των 
μεγάλων. Σέβομαι την ιστορία 
των Ολυμπιακού και Παναθηνα-
ϊκού, αλλά δεν γίνεται να επηρε-
άζουν όλες τις ομάδες. Σήμερα 
δεν έγινε ένα παιχνίδι που επη-
ρέαζε την κατηγορία. Δεν ήμουν 
εγώ στη θέση τους, μπορεί να 
είμαι στην επόμενη φορά. Πρέ-
πει να παρέμβει κάποιος, το 
κράτος, δεν ξέρω ποιος. Δεν 
είναι πράγματα αυτά.
Κάναμε ένα συμβούλιο, δεν 
πάρθηκε κάποια απόφαση και 
μετά από δύο ημέρες είδαμε ό,τι 
είδαμε. Θα πει κάποιος δικαί-
ωμα του Παναθηναϊκού, αλλά 
επηρεάζεται όλο το πρωτά-
θλημα.
Μένει η απορία, τι γίνεται, για 
ποιο λόγο βρισκόμαστε εδώ 
και προσπαθούμε να κάνουμε 
κάτι καλό για τον τόπο μας και 
το ελληνικό μπάσκετ και εμείς 
κι όλες οι ομάδες το πάμε πιο 
πίσω. Πρέπει να αλλάξει κάτι. 
Είδα ότι υπάρχει διάθεση από 
όλες τις ομάδες για αλλαγές, 
αλλά πρέπει να μην παίρνουμε 
καθοριστικές αποφάσεις, όπως 
οι σημερινές. Δεν γίνεται αυτές 
οι ομάδες να λένε δεν κατεβαίνω 
και τέλος. Αυτές οι ομάδες πρέ-
πει να σεβαστούν ότι συμμετέ-
χουν στο πρωτάθλημα κι επη-
ρεάζουν τους υπόλοιπους. Οι 2 
δεν μπορούν να κουμαντάρουν 
τους 12. Ακούσαμε για αναβολή, 
ήρθαμε να παίξουμε κανονικά 
και γιατί να μην παίξουμε. Θα 
μπορούσαμε να πούμε και εμείς 
ότι δεν παίζουμε με το Λαύριο; 
Αλλά θα καταδικαζόταν ο Ήφαι-
στος από όλα. Τώρα περνάει στο 
πιο χαλαρό. Έχουν κι αυτοί τα 
δίκια τους, αλλά πρέπει να πράτ-
τουν, σκεπτόμενοι και τις υπό-
λοιπες ομάδες, γιατί οφελούμα-
στε κι εμείς από αυτούς».
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Οριστικό: Τελικός με 
προσκλήσεις στο ΟΑΚΑ
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σελ. 65
Τερμάτισε δεύτερο το 
Περιστέρι σελ. 72


