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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Να θυμάσαι…
Ο άνθρωπος που κλαίει 

εύκολα, είναι ο καλόκαρδος 
που έχει πονέσει πολύ.

Ο άνθρωπος που νευριάζει 
εύκολα είναι εκείνος που 

παλεύει μόνος του και έχει 
κουραστεί.

Και ο άνθρωπος που είναι 
σκληρός είναι εκείνος 
που πάλεψε, έπεσε και 

αναγκάστηκε να σηκωθεί 
μόνος του γιατί όσοι τον 

«αγαπούσαν» χάθηκαν όταν 
τους χρειαζόταν.

ΟΛΟΙ ΚΟΝΟΜΑΝΕ ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ 
ΚΑΠΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – ΤΟΡΟΝΤΟ – ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΜΑΤΗΔΕΣ!!!

Ε
υγενικοί μου αναγ νώσ τε ς κ ι  αναγ νώ-
στριες,
Γεια σας και χαρά σας, εδώ και πάλι στο 
καταχείμωνο… του καλοκαιριού. Αλήθεια 
η Άνοιξη ξέρει ότι ήρθε η άνοιξη. ΕΥΤΡΑ-

ΠΕΛΟ μεταξύ σοβαρού κι αστείου.
Πάμε λίγο στο ψητό όμως. 47 συναπτά έτη εκδό-
της-δημοσιογράφος κι ότι άλλο τίτλο θέλετε κουρά-
στηκα και βαρέθηκα να ακούω σε διάφορες ελλη-
νικές παροικίες δήθεν ΕΞΥΠΝΟΥΣ επιχειρηματίες ; 
να διαλαλούν την πραμάτεια τους μέσω ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ και να υπόσχονται 
ότι όταν ήμαστε ενωμένοι και πάμε στις εκδηλώσεις 
που διοργανώνουν και τα παίρνουν χοντρά… ΠΟΛΥ 
ΧΟΝΤΡΑ…θα προσφέρουν λεει και κάτι στους ανα-
ξιοπαθούντες.
ΕΛΕΟΣ ΡΕ ΑΝΟΙΧΤΟΜΑΤΗΔΕΣ, δηλαδή στον αγώνα 
ενωμένοι αλλά σ την τσέπη χωριστά. ΒΡΕ ΟΥΣΤ… 
Εγώ με το λίγο μυαλό ξέρω για φιλανθρωπία ότι 
κάνω αυτήν την εκδήλωση κι όλες οι εισπράξεις 
με επιτροπή τις διαθέτω για αυτό το σκοπό. ΕΤΣΙ 
ΝΟΜΙΖΩ εγώ ο μεσαίος ασ τός. Ακούω, λοιπόν, 
ενωμένες οι παροικίες φέρτε χορευτικά αυτά θα 
φέρουν γονείς και φίλους να χαλάσουν χρήματα και 

η παροικία θα ενωθεί… πως;
Τέλος πάντων, επειδή αυτό το παραμύθι της ένωσης 
και τις πολύ φιλανθρωπίας της απίστευτα ενωμένης 
ελληνικής παροικίας με πασπάλιμα από την Κύπρο 
με αγάπη… κάποια στιγμή πρέπει να λάβει τέλος. 
Γιατί κανένας δεν ασχολείται. Γιατί σου λέει ο άλλος 
εγώ πάω να διασκεδάσω… ΝΑΙ αλλά συμμετέχει σε 
κάποιες επιχειρηματικές πράξεις αχαρακτήριστες. 
Νομίζω ότ ι έ χουμε επίσημους φιλανθρωπικούς 
οργαν ισμούς, Φιλοπτώχους, Πρόνοια κλπ που 
όποιος θέλει να δίνει απευθείας όλες και το τονίζω 
ΟΛΕΣ τις εισπράξεις και γράφεται σ την παροικία 
με κεφαλαία γράμματα… Γιατ ί ρε μάγκες ο κάθε 
ένας από εμάς άμα κονομά καμιά $300.000 δολάρια 
δεν είναι και ΜΑΛΑΚΑΣ να μην δωρίσει και κάπου 
κάτι… ΕΛΕΟΣ ΜΑΓΚΕΣ, κάντε τ ις μπίζνες σας και 
μην σώσετε άλλο την παροικία. ΤΣΑΜΠΑ ΜΑΓΚΕΣ 
ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ.
ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΑ.

Θανάσ ης  Κ ουρ τέσ ης
Εκδότης /Παραγωγός

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ
GREEK BUSINESS DIRECTORY ΣΤΟ

WWW.GREEKBUSINESSDIRECTORY.CA
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Σπάει το φράγμα των 4 
ωρών08
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επικαιρότητα

Εθνικιστική φαρσοκωμωδία έξω από το Ελληνικό 
Προξενείο της Σμύρνης

Δ
ιαδήλωση  ολίγων Τούρκων εθνικιστών με επικεφα-
λής των πρώην Γενικό Γραμματέα του Εθνικού Συμ-
βουλίου Ασφαλείας, Ουμίτ Γιαλέν, ο οποίος απο-
στρατεύθηκε με τον βαθμό του ταξιάρχου, πραγμα-

τοποιήθηκε την Πέμπτη έξω από το ανακαινισμένο Προξενείο 
της Ελλάδας στην παραλία της Σμύρνης.
Η συνάθροιση μερικών δεκάδων εθνικιστών είχε σαν αντι-
κείμενο τη διαμαρτυρία για την κατάληψη από την Ελλάδα 
18 νησιών και μερικών βραχονησίδων στο Αιγαίο. Με πανό 
παραληρηματικού περιεχομένου, οι διαδηλωτές ζήτησαν την 
άμεση επιστροφή των νησιών αυτών και την αποχώρηση των 
Ελλήνων στρατιωτών που βρίσκονται εκεί καθώς και των 
πολιτών που τα κατοικούν.
«Θα φύγετε όπως ήλθατε», γράφει ένα από τα πανό των δια-
δηλωτών που στην πλειοψηφία τους ήταν γέροντες. Σε ένα 
άλλο πανό έγραφε «Tsipra Go Home» Η φαρσοκωμωδία συνε-
χίστηκε με τους διαδηλωτές να εξηγούν ότι η Ελλάδα παραβί-
ασε τη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923 κει εξόπλισε τα νησιά 
αυτά.( προφανώς οι εθνικιστές του πρώην ταξιάρχου είναι και 
απληροφόρητοι αφού το θέμα εξοπλισμού των νησιών, εμπε-
ριέχεται στις πρόνοιες της συνθήκης του Μοντρέ).
Συνεχίζοντας οι Τούρκοι εθνικιστές, πρόσθεταν πως επειδή 
ακριβώς παραβιάστηκε η Συνθήκη της Λωζάνης,  η Ελλάδα 
απώλεσε το δικαίωμα ιδιοκτησίας επί των νησιών αυτών και 
άρα πρέπει να επιστραφούν πάραυτα. Ξεπερνώντας κάθε 
όριο ιλαρότητας τα άτομα που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδή-
λωση, ζήτησαν και την καταβολή στην Τουρκική Δημοκρατία 
όλων των κερδών που αποκόμισε η Ελλάδα από την εκμετάλ-
λευση του κοιτάσματος στον Πρίνο, έξω από τη Θάσο δηλαδή, 
στα ανοιχτά της Καβάλας. Όλα τα παραπάνω προκαλούν μόνο 
γέλιο και σαρκασμό. Όμως η αλήθεια είναι πως το παραπαίων 
ρεπουμπλικανικό κόμμα που εξακολουθεί να αναφέρεται 
στον Κεμάλ Ατατούρκ αλλά ουδεμία πραγματική πολιτική 
ταύτιση έχει πια με το ιδεολογικό κληροδότημα του Τούρκου 
πολιτικού, έχει υιοθετήσει τις παραληρηματικές αυτές θέσεις 
εδώ και καιρό.
Ο ηγέτης του κόμματος αυτού και αρχηγός της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης της Τουρκίας, Κιλιντσάρογλου, έχει επανει-
λημμένος αναφερθεί σε 18 νησιά και βραχονησίδες που κατά 
τη γνώμη του ανήκουν στο τουρκικό κράτος και έχουν κατα-
ληφθεί από τους Έλληνες.
Άλλωστε την ίδια θεωρία έχουν εδώ και δεκαετίες ασπαστεί 
οι Γκρίζοι Λύκοι της τουρκικής ακροδεξιάς καθώς και άλλες 
παραφυάδες του νεοφασιστικού μορφώματος της Τουρκίας 
από το κόμμα MHP που έχει συμμαχήσει με τον Ερντογάν έως 
γνωστές και άγνωστες ακροδεξιές οργανώσεις που δρουν 
στη γειτονική χώρα.

Τέλος ας επισημανθεί, έτσι για την ιστορία, πως η φαρσοκω-
μωδία αυτή με τη διαδήλωση έξω από το ελληνικό προξενείο 
της Σμύρνης οργανώθηκε σε μια πόλη που δεν ελέγχεται από 
τον Ερντογάν, ούτε από τους ισλαμιστές.  Θεωρείται μάλιστα 
το απόλυτο πολιτικό φρούριο της τουρκικής αντιπολίτευσης.
Τουλάχιστον οι ισλαμιστές του Ερντογάν και ο ίδιος προ-
σωπικά δεν έχουν μέχρι στιγμής αναλωθεί στην παραγωγή 
τέτοιων ανοησιών και γελοιοτήτων που εκθέτουν πολιτικές 
δυνάμεις στην Τουρκία και καταδεικνύουν την ποιότητα των 
εθνικιστικών μορφωμάτων που επιβιώνουν και δρουν σε 
αυτή την χώρα.

Κατρούγκαλος: Μόνο με σεβασμό του διεθνούς 
δικαίου οι ευρωπαϊκές προοπτικές της Τουρκί-
ας
Οι ευρωπαϊκές προοπτικές της Τουρκίας πρέπει να παραμεί-
νουν ανοικτές, με την προϋπόθεση ότι αυτή «θα σεβαστεί τις 
υποχρεώσεις της», που απορρέουν από «το Διεθνές Δίκαιο 
αλλά και τις αρχές του κράτους δικαίου και των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων», τονίζει σε συνέντευξή του στο περιοδικό 

Politico, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος.
Όπως αναφέρει το περιοδικό, κάποιες χώρες όπως η Αυστρία 
ζητούν την άμεση διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύ-
σεων, θέση που υπερασπίζεται και ο Μένφρεντ Γουέμπερ 
(Manfred Webe) υποψήφιος του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος (EPP) για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής. Προσθέτει δε ότι σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές 
ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ παραμένουν αμυδρές, αναφέ-
ροντοας πως μόλις ένα από τα 35 ενταξιακά κεφάλαια έχει 
ανοίξει, ενώ οι εκκλήσεις για τη διακοπή των συζητήσεων 
ακούγονται ολοένα και πιο δυνατά από το 2016, μετά τη βίαιη 
καταστολή της απόπειρας πραξικοπήματος από τον Ερντογάν.
Στο άρθρο υπογραμμίζεται ότι η πρόσφατη απόφαση της 
Άγκυρας να προχωρήσει σε ερευνητικές δραστηριότητες στην 
κυπριακή ΑΟΖ, προκάλεσε κατακραυγή από τις Βρυξέλλες 
και την Ουάσιγκτον. Κατά τον κ. Κατρούγκαλο, οι μονομε-
ρείς και παράνομες κινήσεις της Τουρκίας πηγάζουν από την 
αίσθηση ότι έχει αποκλειστεί από τις εξελίξεις, με δεδομένο 
ότι η Κύπρος έχει προωθήσει, σύμφωνα με το διεθνες δίκαιο 
και το δίκαιο της θάλασσας, ενεργειακή συνεργασία με την 
Ελλάδα και άλλες χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως το 
Ισραήλ και την Ιορδανία.
«Αισθάνονται απομονωμένοι, αλλά το γεγονός της απομόνω-
σής τους είναι το αποτέλεσμα των δικών τους παράνομων και 
μονομερών ενεργειών, όχι των δικών μας. Θέλουμε να έχουμε 
πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία, αλλά αυτό προϋποθέτει 
τον πλήρη σεβασμό εκ μέρους της του διεθνούς δικαίου», 
τονίζει ο Γ. Κατρούγκαλος.
Ως προς το ζήτημα της ευρωπαϊκής πορείας της Βόρειας 
Μακεδονίας, ο κ. Κατρούγκαλος σημειώνει ότι η ΕΕ θα πρέ-
πει να προχωρήσει στο άνοιγμα ενταξιακών διαπραγματεύ-
σεων. Το Politico υπενθυμίζει ότι για τη Βόρεια Μακεδονία, η 
σχετική απόφαση αναμένεται να ληφθεί τον Ιούνιο, σημειώ-
νοντας ότι δεν είναι, ωστόσο, καθόλου βέβαιο πως η διαδικα-
σία θα εκκινήσει, καθώς χώρες όπως η Γαλλία και η Ολλανδία 
αντιτίθενται σε μια νέα διεύρυνση της ΕΕ.
Σε συνέχεια της Συμφωνίας των Πρεσπών, την οποία το δημο-
σίευμα χαρακτηρίζει ως «ορόσημο», ο Έλληνας υπουργός 
Εξωτερικών τονίζει: «Εάν η ΕΕ δεν στείλει αυτό το μήνυμα 
τον Ιούνιο, τότε αυτό θα σηματοδοτήσει πλήρη αποτυχία της 
στρατηγικής της να εφαρμόσει αρχές και κανόνες στα Βαλκά-
νια και να δημιουργήσει ένα κλίμα ελπίδας για τις υποψήφιες 
χώρες». Ο ίδιος σημειώνει επίσης ότι οι πολίτες της Βόρειας 
Μακεδονίας «έχουν επί της ουσίας παρουσιάσει αποτελέ-
σματα επί όλων των μεταρρυθμίσεων», καταλήγοντας: «Για 
την Ελλάδα, η ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας αποτελεί κρί-
σιμο ζήτημα».

Oι διαδηλωτές κρατούσαν και μια 
μεγάλη φωτογραφία με κατοίκους 
και σ τρατ ιώτε ς σε κάποιο 
ελληνικό νησί του Αιγαίου να 
ποζάρουν με τον πρώην υπουργό 
Εθνικής Άμυνας, Πάνο Καμμένο
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«Φασισταριά» χαρακτήρισε τους 
πολίτες που διαφώνησαν μαζί του 
ο πρώην υπουργός

Έ
ντονα αποδοκίμασαν τον πρώην 
υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κο-
τζιά Έλληνες της Γερμανίας, κατά 
την διάρκεια εκδήλωσης που ο 

ίδιος ήταν ομιλητής στο Μόναχο για την 
ελλην ική εξωτερική πολιτ ική και την 
Συμφωνία των Πρεσπών.
Κατά την διάρκε ια της ομιλίας του, 
πολίτε ς που παρακολουθούσαν εξέ-

φρασαν την διαφωνία τους, διακόπτο-
ντάς τον. 
Ο κύριος Κοτζιάς δεν δίστασε να χαρα-
κ τ ηρίσ ε ι  «ακροδεξ ιούς ,  φασ ισ τα -
ριά, χουν τ ικούς» όσους διαφώνησαν 
μαζί του, χρησιμοποιώντας εκφράσεις 
«άκου χουντικέ» και «βούλωσέ το και 
άκου»!
Ο ίδιος μάλιστα θεώρησε ότι οι πολί-
τες, μέλη μακεδονικών συλλόγων τον 
απείλησαν.
Τε λικά η έ ν ταση εκ τονώθηκε όταν 
κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους 
απομακρύνθηκαν από την αίθουσα.

Κοτζιάς εναντίον πολιτών για τη 
Συμφωνία των Πρεσπών: «Βούλωσέ 
το και άκου, χουντικέ»! 

Aθήνα - Θεσσαλονίκη: Σπάει το 
φράγμα των 4 ωρών 

Σ
ε τρείς ώρες κι ένα τέταρτο θα κα-
λύπτει τη διαδρομή Αθήνα-Θεσ-
σαλονίκη, στο τέλος του χρόνου, 
το νέο υπερσύγχρονο ηλεκτρο-

κίνητο τρένο που θα δρομολογηθεί α-
πό την ερχόμενη Δευτέρα το πρωί, όπως 
δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Με-
ταφορών Χρήστος Σπίρτζης, που συμ-
μετείχε στο πρώτο δοκιμαστικό δρομο-
λόγιό του, συνοδευόμενος από τον Γε-
νικό Γραμματέα του Υπουργείου Θάνο 
Βούρδα και τις Διοικήσεις του ΟΣΕ, της 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, της ΕΕΣΣΤΥ, της ΓΑΙΑΟΣΕ, της 
ΕΡΓΟΣΕ, της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηρο-
δρόμων και ολόκληρη τη σιδηροδρομι-
κή οικογένεια.
Ο κ. Σπίρτζης χαρακτήρισε τη σημερινή 
ημέρα ιστορική και μίλησε για «μία νέα 
εποχή και νέους ορίζοντες για τον Ελλη-
νικό Σιδηρόδρομο που 
άνοιξε η κυβέρνηση του 
Αλέξη Τσίπρα καθώς 
αυτή η Κυβέρνηση μετά 
από 4Ο χρόνια ολοκλή-
ρωσε την ηλεκτροκί-
νηση της γραμμής από 
Αθήνα μέχρι Θεσσαλο-
νίκη και την κατασκευή 
διπλής σιδηροδρομικής γραμμής μήκους 
450 χλμ.
Ο Υπουργός Υποδομών ανακοίνωσε επί-
σης την κατασκευή δύο νέων σταθμών 
στο δίκτυο του Προαστιακού. Έναν στον 
Γέρακα, στον οποίο θα σταματά και το 
Μετρό και έναν στο Κρυονέρι. Οι δύο 
σταθμοί θα είναι έτοιμοι περίπου σε δύο 
χρόνια.
Ανακοίνωσε επίσης την ανάταξη της υφι-
στάμενης γραμμής από την Αθήνα μέχρι 
την Οινόη, την υπογειοποίηση της διά-
βασης στον Άγιο Στέφανο καθώς και 
πολλά άλλα έργα βελτίωσης της γραμμής 
και της σηματοδότησης που θα συμβά-
λουν ώστε το γρήγορο τρένο να καλύπτει, 
προς το τέλος του χρόνου, τη διαδρομή 
σε 3 ώρες και ένα τέταρτο αναπτύσσο-
ντας πρωτοφανείς ταχύτητες για τα ελλη-
νικά δεδομένα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το όριο που έχει 
θέσει ο ΟΣΕ είναι τα 220 χιλιόμετρα την 
ώρα όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμμα-
τέας Μεταφορών Θάνος Βούρδας διευ-
κρινίζοντας ότι τα τρία ηλεκτροκίνητα 
τρένα που μπαίνουν από τη Δευτέρα στα 
τακτικά δρομολόγια θα αναπτύσσουν 

τεράστιες ταχύτητες. Από Τιθορέα μέχρι 
Λιανοκλάδι αλλά και από Λάρισα μέχρι 
Θεσσαλονίκη θα φτάνουν ακόμη και τα 
200 χιλιόμετρα την ώρα.
Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής δια-
δρομής, ο κ. Σπίρτζης παρουσίασε επι-
τόπου αναλυτικά όλα τα έργα που έχουν 
ολοκληρωθεί και σχεδιαστεί για την 
πλήρη ανάπτυξη του δικτύου μεταξύ 
άλλων και της τεράστιας σιδηροδρομι-
κής γέφυρας της Εκάρας Δομοκού αλλά 
και της διπλής σήραγγας του Καλλίδρο-
μου μήκους 9,6 χλμ που είναι η μεγαλύ-
τερη αυτού του είδους σήραγγα των Βαλ-
κανίων όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμ-
βουλος της ΕΡΓΟΣΕ Χρήστος Διονέλης.
«Το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι 
η ολοκλήρωση της σηματοδότησης - 
τηλεδιοίκησης στην κυρία γραμμή Αθή-

νας-Θεσσαλονίκης που θα 
αλλάξει τον οικονομικό 
χάρτη της χώρας» δήλωσε 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Πρόεδρος 
του ΟΣΕ Γιώργος Κακουλά-
κης προσθέτοντας ότι «η 
διπλή ηλεκτροκινούμενη 
γραμμή θα δώσει τερά-
στια ώθηση στις εμπορευ-

ματικές μεταφορές και στο εμπορευμα-
τικό κέντρο του Θριασίου Πεδίου. Για 
το σιδηροδρομικό κέντρο θα ξεκινήσει 
άμεσα η Β’ φάση του διαγωνισμού και με 
την ολοκλήρωσης της θα ξεκινήσει και η 
λειτουργία του Κέντρου».
Παρόντες στο δοκιμαστικό δρομολόγιο 
ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ καθηγητής Φίλιππος Τσαλίδης και 
ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής 
Εταιρείας Συντήρησης Σιδηροδρομικού 
Τροχαίου Υλικού (ΕΕΣΤΥ) Γιώργος Ανα-
γνωστόπουλος που ανακατασκεύασε 
και μετέτρεψε σε υπερσύγχρονα και ηλε-
κτροκίνητα τα τρένα που θα εκτελούν τα 
δρομολόγια EXPRESS.
Όπως ανακοίνωσε ο κ. Τσαλίδης το δρο-
μολόγιο Αθήνας-Θεσσαλονίκης θα πραγ-
ματοποιείται με ένα ζεύγος τρένων, το 
οποίο θα διανύει σε:

 ª 3 ώρες και 57 λεπτά τη διαδρομή 
από την Θεσσαλονίκη μέχρι την Αθήνα, 
με στάσεις σε Λάρισα και Παλαιοφάρ-
σαλο.

 ª 4 ώρες και 10 λεπτά τη διαδρομή 
από την Αθήνα μέχρι την Θεσσαλονίκη, 
με στάσεις σε Λιανοκλάδι και Λάρισα.
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Υπενθυμίζεται ότι η χώρα μας απέκτησε από τον αμερικανικό στρατό 70 μεταχειρισμένα ελικόπτερα 
αναγνώρισης και ελαφράς επιθετικής κρούσης OH-58D Kiowa Warrior, έναντι 44,15 εκατ. δολαρίων

Σ
το εμπορικό λιμάνι του Βό-
λου «έδεσε» το βράδυ της 
Τετάρτης το φορτηγό πλοίο 
«Ocean Giant», που ήταν 

αγκυροβολημένο από το πρωί της 
Δευτέρας ανοιχτά της Αγριάς και το 
οποίο μεταφέρει τα OH-58D Kiowa 
Warrior, που θα αποτελέσουν από-
κτημα της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορί-
ας Στρατού, στο Στεφανοβίκειο.
Όπως αναφέρει το Magnesianews, 
το «Ocean Giant» ανέμενε σ τη 
θάλασσα, ώστε να αποπλεύσει το 
κρουαζιερόπλοιο «Le Bougainville» 
που βρισκόταν σ το λιμάν ι του 
Βόλου. Η εκφόρτωση των 70 μετα-
χειρισμένων ένοπλης αναγνώρισης 
και ελαφράς επιθετικής κρούσης 
ελικοπτέρων, ενός Chinook CH-47D 
(ΕΣ 930), καθώς και αρκετών παρελ-
κόμενων, τόσο γ ια τα OH-58D 
όσο και για τα Chinook, ξεκίνησε 
σήμερα.
υτήν τη στιγμή έχουν εκφορτωθεί 
τα πρώτα έξι ελικόπτερα OH-58D 
Kiowa Warrior καθώς και το ένα 
μεταφορικό ελικόπτερο CH-47D 
Chinook, με το οποίο ολοκληρώ-
θηκε η παραλαβή των 10 μεταχει-
ρισμένων ελικοπτέρων του ίδιου 
τύπου, παρουσία του ίδιου του 
Αρχηγού ΓΕΣ αντιστρατήγου Γεωρ-
γ ίου Καμπά. Ο Αρχηγός, αφού 
παρακολούθησε την εκφόρτωση 
του πρώτου «ζ ευγαριού» των 
Kiowa Warrior, τις απαραίτητες επι-
θεωρήσεις που έγιναν επ’ αυτών 
και την απογείωσή τους με τα μικτά 
πληρώματα, θα μεταβεί στην έδρα 
της 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών 
(32 ΤΑΞΠΝ) «Μοράβας», όπου θα 
ενημερωθεί από τον διοικητή της 
και θα μιλήσει στο προσωπικό της. 
Αυτά τα επτά ε λικόπτερα ε ίναι 
έ τοιμα γ ια άμεση απογε ίωση. 
Το πρώτο «ζευγάρι» των Kiowa 
Warrior με μικτό πλήρωμα βρίσκε-
ται ήδη στο Στεφανοβίκειο, όπου 
πέταξε το πρωί μετά την αρχική επι-
θεώρηση που έγινε στο λιμάνι του 
Βόλου, και τώρα ετοιμάζονται για το 
ίδιο ταξίδι τα υπόλοιπα τέσσερα και 
το Chinook.

Με τα έξ ι  πρώτα αυτά Kiowa 
Warr ior θα ξεκινήσει αμέσως η 
εκπαίδευση των εκπαιδευτών της 
Αεροπορίας Στρατού, ενώ τα υπό-
λοιπα θα φτάσουν από το λιμάνι 
του Βόλου που θα έχουν στο μεταξύ 
ξεφορτωθεί σ το Στεφανοβίκειο, 
οδικώς πάνω σε φορτηγά, για να 
γ ίνε ι εκεί η τε λική συναρμολό-
γησή τους και όλες οι επιθεωρήσεις 
που προβλέπονται. Στο λιμάνι του 
Βόλου θα εκφορτωθούν επίσης και 
το σύνολο των ανταλλακτικών των 
ελικοπτέρων, όλοι οι επιπλέον κινη-
τήρες τους (και οι 10 επιπλέον που 
χαρίστηκαν στην Αεροπορία Στρα-
τού από τους Αμερικανούς, έπειτα 
από σχετικές ενέργειες του πρώην 
Α /ΓΕΣ Στρατηγού ε.α. Αλκιβιάδη 
Στεφανή, επί υπουργίας Πάνου Καμ-
μένου), οι εξομοιωτές πτήσεως για 
τους πιλότους και επιδιορθώσεως 
βλαβών για τους τεχνικούς κ.λπ.
Η διαδικασία της εκφόρτωσης θα 

γίνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας 
και θα σταματά όταν πέφτει το φως.
Στο πλαίσ ιο προε τοιμασ ίας, το 
λιμάνι «εκκαθαρίσθηκε» από πλωτά 
μικρού μεγέθους (ιστιοφόρα, βάρ-
κες κ.λπ.) γ ια λόγους ασφαλείας. 
Σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρο-
νοδιάγραμμα, η διαδικασία πρέ-
πει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 
Κυριακή 19 Μαΐου, προκειμένου να 
αποπλεύσει το πλοίο.
Σύμφωνα με πηγές του Πενταγώ-
νου, η τελετή παραλαβής των ελι-
κοπτέρων αναμένεται στα μέσα Ιου-
νίου με την παρουσία της ηγεσίας 
των Ε.Δ. καθώς και του Αμερικανού 
πρέσβη στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, 
ενώ τα συγκεκριμένα ελικόπτερα θα 

αναλάβουν εξ ολοκλήρου τις πτή-
σεις στα νησιά και στον Έβρο, ώστε 
να αποφορτιστούν τα επιθετικά ελι-
κόπτερα Apache. Τέλος, πληροφο-
ρίες αναφέρουν ότι τα 36 θα είναι 
επιχειρησιακά, τα 24 εκπαιδευτικά 
κι άλλα 10 για ανταλλακτικά.
Υπενθυμίζεται ότι η χώρα μας απέ-
κτησε από τον αμερικανικό στρατό 
70 μεταχειρισμένα ελικόπτερα ανα-
γνώρισης και ελαφράς επιθετικής 
κρούσης OH-58D Kiowa Warrior, 
έναντι 44,15 εκατ. δολαρίων.
Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, 
τα συγκεκριμένα ελικόπτερα μπο-
ρούν να προσδώσoυν σημαν τ ι-
κές ικανότητες επιτήρησης, χάρη 
στο σύστημα Mast Mounted Sight 
(MMS) που διαθέτει υψηλής ανάλυ-
σης τηλεοπτική κάμερα, αισθητή-
ρες θερμικής απεικόνισης και λέιζερ 
τηλέμετρο / καταδείκτη και το οποίο 
επιτρέπει να εκτελούνται επιχειρή-
σεις τόσο κατά τη διάρκεια της ημέ-
ρας όσο και της νύχτας.
Το μικρό μέγεθος του ελικοπτέ-
ρου OH-58D Kiowa (μήκος 12,85 
μέτρα, διάμετρος ρότορα 10,67 
μέτρα, ύψος 3,93 μέτρα) επιτρέπει 
την εύκολη απόκρυψη  - παραλλαγή 
στο έδαφος. Έχει επίσης ικανότητα 
μεταφοράς οπλικού φορτίου (πολυ-
βόλα των 7,62 χλστ., ρουκετών των 
2,7, κατευθυνόμενα βλήματα αέρος 
- αέρος [ATAS Stinger] και αέρος - 
εδάφους [AGM-114 Hellfire]). 
Τα  Kiowa Warr io r  αποτ ε λούν 
«στρατιωτικοποιημένες» εκδόσεις 
των πολιτ ικών ελικοπτέρων Bell 
406 και εκτιμάται ότι είναι πολύ 
πιο οικονομικά στη χρήση τους από 
αμιγώς μαχητικά ελικόπτερα. Τα έτη 
κατασκευής τους κυμαίνονται από 
το 1991 έως το 2011 και ο μέσος 
όρος των ωρών πτήσης είναι 5.800 
ώρες.
Τα 36 από τα 70 Ε/Π ΟΗ-58D, τα 
οποία θα χρησιμοποιηθούν για 
ανάληψη επιχειρησιακών απο-
στολών, διαθέτουν πλήρες πακέτο 
επ ικοινων ιών,  αεροναυτ ιλ ίας 
- ραδιοναυτ ιλίας και οπλικών 
συστημάτων. 

Έφθασαν οι «ινδιάνοι» του Αιγαίου Ρέγκλινγκ: Με τις παροχές 
η Ελλάδα δεν πιάνει τον 
στόχο για πρωτογενές 
πλεόνασμα 3,5%

Η
χηρό μήνυμα κατά των κυβερνητικών παροχών 
έστειλε το σημερινό Eurogroup, παρότι η Ελλάδα 
δεν βρισκόταν επισήμως στην ατζέντα της συνε-
δρίασης και τη χώρα μας εκπροσώπησε ο αναπλη-

ρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, αντί 
του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου.
Όπως τόνισε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας (ESM), Κλάους Ρέγκλινγκ, «η προκαταρκτική 
αποτίμηση των θεσμών δείχνει πως με τα μέτρα που ανακοι-
νώθηκαν και ψηφίστηκαν για φέτος ο στόχος για πρωτογε-
νές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ μπορεί να μην επιτευχθεί σε 
σημαντικό βαθμό. Το ίδιο πιθανώς να γίνει και τον επόμενο 
χρόνο, αλλά τα μέτρα δεν έχουν ακόμα ψηφιστεί, ενώ θα 
χρειαστεί νέος προϋπολογισμός».
Μολονότι οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης δεν 
συζήτησαν εκτενώς το ελληνικό ζήτημα και επιφυλάχθηκαν 
να το εξετάσουν στην επόμενη συνεδρίασή τους, στις 13 Ιου-
νίου, με βάση την 3η έκθεση ενισχυμένης μεταμνημονιακής 
εποπτείας, το κλίμα για τη χώρα μας μετά την παρουσίαση 
των παροχών από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών 
Γιώργο Χουλιαράκη ήταν βαρύ, όπως φάνηκε ξεκάθαρα από 
τη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση.
Ο κ. Ρέγκλινγκ σημείωσε μάλιστα ότι τις τελευταίες εβδομά-
δες τα spreads αυξήθηκαν, γιατί οι εμπορικές εντάσεις έκα-
ναν τους επενδυτές να αποφύγουν το ρίσκο σε χώρες όπου 
υπάρχουν ερωτηματικά για τις οικονομικές πολιτικές, όπως 
η χώρα μας.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ESM, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί 
ανησυχούν επίσης, γιατί «τα μέτρα δεν είναι φιλικά προς 
την ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα». Όσον 
αφορά στο σχέδιο μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων 
με τη δέσμευση 5,5 δισ. ευρώ από το «μαξιλάρι» διαθεσί-
μων σε ειδικό λογαριασμό, σημείωσε ότι θα συζητηθεί στο 
πλαίσιο της εξέτασης του προϋπολογισμού του 2020.
Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Οικονομικών Πιέρ 
Μοσκοβισί εμφανίστηκε για άλλη μια φορά πιο διπλωματι-
κός, δηλώνοντας: «Το θέμα της Ελλάδας δεν ήταν στην ατζέ-
ντα, αλλά τέθηκε. Ο κ. Χουλιαράκης ήθελε να παρουσιά-
σει το πακέτο. Εξετάζουμε τον πιθανό δημοσιονομικό αντί-
κτυπο των μέτρων. Η Ελλάδα δεν είναι πια σε πρόγραμμα, οι 
ελληνικές αρχές μπορούν να αποφασίσουν τον σχεδιασμό 
των πολιτικών τους, αλλά η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να τηρή-
σει τους δημοσιονομικούς στόχους και τα μέτρα που ανα-
κοινώθηκαν μπορεί να έχουν σημαντικό δημοσιονομικό 
αντίκτυπο. Αυτό πρέπει να το αξιολογήσουμε. Είναι σημα-
ντικό οι ελληνικές αρχές να δουλέψουν με τους ευρωπαϊκούς 
θεσμούς, για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη».
Ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο σχολίασε: «Η 
Ελλάδα μας ενημέρωσε για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν 
πρόσφατα και νομοθετήθηκαν. Στοχεύουμε να τα συζητή-
σουμε τον Ιούνιο με βάση την επόμενη έκθεση ενισχυμέ-
νης εποπτείας της Κομισιόν. Η Ελλάδα υπεραπέδωσε στους 
δημοσιονομικούς στόχους μέχρι τώρα. Περιμένουμε να 
συνεχίσουν να γίνονται σεβαστές οι δεσμεύσεις προς το 
Eurogroup, ώστε η Ελλάδα να συνεχίσει να απολαμβάνει την 
εμπιστοσύνη των επενδυτών στο μέλλον».
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επικαιρότητα

Σ
ε «μπούμερανγκ» για τον ΣΥΡΙΖΑ φαί-
νεται ότι εξελίσσεται η απόπειρα κυ-
βερνητικών στελεχών και αριστερών 
«τρολ» του Διαδικτύου να... χρεώσουν 

στον Κυριάκο Μητσοτάκη πρόθεση θεσμοθέ-
τησης της επταήμερης εργασίας, όταν το ίδιο 
το κυβερνών κόμμα έχει ήδη κάνει αυτό που... 
καταγγέλλει!
Όπως προκύπτει, υπουργοί του Αλέξη Τσί-
πρα ήδη από το 2017 αποδέχθηκαν κλαδικές 
και επιχειρησιακές συμβάσεις, που προβλέ-
πουν την συνεχόμενη εργασία και τα Σαββα-
τοκύριακα. Μία σειρά συμβάσεων με την υπο-
γραφή του υπουργείου Εργασίας περιέχουν 
διατάξεις για υποχρεωτική εργασία επτά ημε-
ρών, ενώ αποκορύφωμα της κυβερνητικής 
υποκρισίας χαρακτηρίζουν στελέχη της αντι-
πολίτευσης την σύμβαση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που 
προβλέπει, υπό προϋποθέσεις, εννέα συνεχό-
μενες ημέρες εργασίας.
Έτσι, και καθώς η ΝΔ εξακολουθεί να τονίζει 
ότι ο κ. Μητσοτάκης ουδέ-
ποτε αναφέρθηκε σε επτα-
ήμερη εργασία, αλλά στην 
επταήμερη λειτουργία της 
εταιρείας Παπαστράτος, 
τα στοιχεία που κατέθεσαν 
στη Βουλή οι κ. Χατζηδά-
κης και Βρούτσης δείχνουν 
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει την 
«σφραγίδα» του σε ένα 
καθεστώς εργασίας, για το 
οποίο τα στελέχη του επιχειρούν να καταγγεί-
λουν τη Νέα Δημοκρατία!
Συγκεκριμένα, η επιχειρησιακή σύμβαση της 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στο άρθρο 6, προβλέπει για τους 
μηχανοδηγούς ότι, «όταν προκύπτει υπη-
ρεσιακή ανάγκη (π.χ. λήψη θερινών αδειών, 
μεγάλος αριθμός δελτίων ασθενείας ή έκτα-
κτων περιστατικών) επιτρέπεται να εργάζο-
νται πέραν του πενθημέρου άλλες 4 ημέρες 
(μέγιστο μέχρι 9 συνεχόμενες ημέρες) και να 
λαμβάνουν τουλάχιστον το ήμισυ των δικαιού-
μενων αναπαύσεων σε μηνιαία βάση». Μάλι-
στα, στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι «στην 
περίπτωση της υπέρβασης των 7 συνεχόμε-
νων ημερών θα πρέπει να υπάρχει συναίνεση 
του εργαζόμενου», καθιστώντας με τον τρόπο 
αυτό υποχρεωτικές τις 7 ημέρες εργασίας εφό-
σον το κρίνει η υπηρεσία.
Στη συγκεκριμένη εταιρεία, κατά πληροφο-
ρίες, λόγω έλλειψης προσωπικού, υπήρχε 
πρόβλημα με τη συνεχή εργασία των μηχανο-
δηγών και η συνεχής εργασία ήταν ένα γεγο-
νός. Για το λόγο αυτό το σωματείο Σιδηρο-

δρομικών είχε απευθυνθεί από το 2017 στο 
υπουργείο Εργασίας, ζητώντας τη διευθέτηση 
του προβλήματος και την τήρηση της εργατι-
κής νομοθεσίας. Τότε το υπουργείο και ο γενι-
κός γραμματέας Εργασίας κ. Νεφελουδης, 
σύμφωνα με συνδικαλιστές, είχε κάνει απλές 
συστάσεις προς την εταιρεία. Στη συνέχεια 
το σωματείο των μηχανοδηγών είχε υπογρά-
ψει συμφωνία με την εταιρεία, με την οποία 
αποδεχόταν την 9ήμερη εργασία. Και αυτό, 
την στιγμή που υπήρχε σε ισχύ επιχειρησιακή 
σύμβαση εργασίας, η οποία προέβλεπε καλύ-
τερους όρους εργασίας.
Τον Οκτώβριο του 2018 υπογράφηκε τελικά 
νέα επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας, με απο-
τέλεσμα στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ να καθιερωθεί επισή-
μως η 9ήμερη εργασία. Μάλιστα, τότε η ΓΣΕΕ 
είχε καταγγείλει ότι ο γενικός γραμματέας του 
υπουργείου Εργασίας υποστήριξε ότι «δεν 
παρατηρείται καμία παραβίαση της εργατικής 
νομοθεσίας, καθόσον τίθενται σε εφαρμογή οι 

διατάξεις του ΠΔ 88/99», 
παρότι σύμφωνα με την 
γενική συνομοσπονδία 
εργατών υπήρχε παραβί-
αση των νόμιμων χρονι-
κών ορίων εργασίας.
Μόλις χθες, δε, η υπουρ-
γός Εργασίας Έφη Αχτσι-
όγλου, προκειμένου να 
εκδοθούν νωρίτερα οι 
συντάξεις, κατέθεσε τρο-

πολογία, που υποχρεώνει τους εργαζόμενους 
του ΕΦΚΑ να εργαστούν Κυριακές και αργίες! 
Η τροπολογία Αχτσιόγλου αναφέρει επί λέξει 
ότι «η Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας δύνα-
ται να λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομά-
δας. Το προσωπικό της υποχρεούται σε υπε-
ρωριακή εργασία κατά τις ημέρες αργιών και 
εορτών, ανάλογα με τις ανάγκες και με σκοπό 
την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ και των 
υποδομών στέγασης των υπηρεσιών του 
Φορέα».
Επίσης, ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι το 
οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ που δημοσιεύτηκε 
σε ΦΕΚ τον Ιανουάριο του 2019 προβλέπει την 
υποχρεωτική υπερωριακή εργασία τις ημέ-
ρες αργιών και εορτών των εργαζομένων στη 
διεύθυνση Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών, 
ώστε να δύναται να λειτουργεί 7 ημέρες την 
εβδομάδα. Δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας, 
χωρίς να είναι υποχρεωτική προβλέπεται και 
για τη διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών.

Έκθετος ο ΣΥΡΙΖΑ για την 7ήμερη 
εργασία: Υπουργοί του έχουν 
υπογράψει ακόμα και... εννιαήμερη! 

Το πακέτο μας είναι κοστολογημένο, υπάρχει κάτι για όλους - Κάνουμε 
πολιτική πάνω στους αριθμούς, δεν μεταμορφώνουμε τους αριθμούς για να 
κάνουμε την πολιτική που θέλουμε, είπε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος

Τσακαλώτος: Έχουμε σχέδιο, 
πρόγραμμα, συμμαχίες και... 
καβάτζα

Α
ν κέρδιζα ένα ευρώ κάθε φο-
ρά που ένας Ευρωπαίος αξιω-
ματούχος εκφράζεται off-the-
record εκφράζοντας επιφυλά-

ξεις θα πήγαινα δέκα μέρες μ’ έναν φίλο 
του στη Σαντορίνη. Κι αν έπαιρνα ένα ευ-
ρώ για κάθε φορά που είχαμε αναπαρα-
γωγή μιας τέτοιας είδησης θα μπορούσα 
να πάω για έναν χρόνο στις Μπαχάμες », 
ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών, Ευ-
κλείδης Τσακαλώτος, προσπαθώντας να 
διασκεδάσει την ανησυχία που προκα-
λούν οι επιφυλάξεις των θεσμών για την 
παροχολογία της κυβέρνησης.
Παράλληλα τόνισε ότι η κυβέρνηση 
εργάζεται με σχέδιο, πρόγραμμα και 
συμμαχιές, ενώ τόνισε πως τα μέτρα 
του 2019 είναι πάνω από ένα δις, αλλά 
κερδίζουμε και 200 εκατ. από τις δόσεις 
και τα νούμερα αυτά είναι συντηρητικά. 
Δηλαδή -είπε - έχουμε και μια καβάτζα 
αν δεν πάει κάτι καλά.
Κι αν το Νοέμβριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε 
πει ότι «Δεν τσακίσαμε την μεσαία τάξη, 
την ζορίσαμε, σήμερα ωστόσο και ενό-
ψει τον επερχόμενων ευρωεκλογών υπο-
στήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εργάζεται για την 
στήριξη της μεσαίας τάξης και πως η 
κυβέρνηση έχει να μοιράσει «κάτι για 
όλους», διαβεβαιώνοντας ότι «εάν δεν 
πάει κάτι καλά, έχουμε και καβάτζα»

«Η ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ μας κατηγορούν 
ότι δεν επαναφέρουμε το ΦΠΑ εκεί που 
ήταν, πως δεν δίνουμε ολόκληρες τις 
συντάξεις και πως δεν λέμε τίποτα για 
το αφορολόγητο» ανέφερε ο υπουργός 
Οικονομικών για να προσθέσει «Επα-
ναλαμβάνω ότι έχουμε συγκεκριμένο 
δημοσιονομικό χώρο που για το 2019 
είναι 1,1 δις ευρώ. Αρα ή η ΝΔ υπολογί-
ζει ότι είναι μεγαλύτερος ο δημοσιονο-
μικός χώρος αλλά πρέπει να μας δείξει 
τους υπολογισμούς της ή η ΝΔ θα κόψει 
από άλλου για να αυξήσει τα περιθώ-
ρια αλλά πρέπει αν μας πει από πού θα 
κόψει».
Ο ίδιος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση 
έχει «κοστολογημένο πακέτο για όλους 
τους ανθρώπους, τα λαϊκά στρώματα 
και τους αποκλεισμένους. Αυτή η είναι 
η πολιτική μας. Κάτι για όλους. Προσπα-
θούμε καθώς βγαίνουμε από την κρίση 
να βοηθήσουμε διαφορετικές ομάδες 
που έχουν υποφέρει. Εχουμε  γνώση ότι 
οι ομάδες αυτές είναι πολλές και θα χρει-
αστούν κι άλλη βοήθεια» ενώ απευθυ-
νόμενος στην αντιπολίτευση σημείωσε 
«Τα μεσαία στρώματα κατά εσάς ενδια-
φέρονται μόνο για τον μισθό. Δεν ξέρετε 
ανθρώπους που έχουν παιδία και χρει-
άζονται το επίδομα ενοικίου; Τι εικόνα 
έχετε για την μεσαία τάξη;».



1117 Μαΐου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Μια απίστευτης 
βαρβαρότητας και 
ανθρώπινης εξαθλίωσης 
υπόθεση εξελισσόταν για 
χρόνια στην πόλη της Λαμίας 
με έναν πατέρα να έχει 
αλυσοδέσει από την ηλικία 
των 4 ετών την θυγατέρα του 
με βαριά νοητική στέρηση( 
δείκτης ευφυΐας κάτω των 
30).

Τ
ο ανθρωπόμορφο αυτό 
τέρας ασελγούσε σε βά-
ρος του κοριτσιού και το 
εξέδιδε σε βοηθούς του 

στο χοιροστάσιο το οποίο είχε υ-
πό την ιδιοκτησία του. Το άτομο 
αυτό που δεν υπάρχουν λόγια να 
το χαρακτηρίσει κανείς, κατήγγει-
λαν στις Αρχές από το 2016 μάλι-
στα, δύο από τα άλλα παιδιά του 
τα οποία είχαν καταφέρει να δρα-
πετεύσουν από το τοξικό και α-
πάνθρωπο αυτό περιβάλλον. Οι 
Αρχές ως συνήθως καθυστέρη-
σαν, εάν δεν ολιγώρησαν, και μό-
λις σήμερα κλήθηκε και κατέθεσε 
ότι γνωρίζει ο μεγάλος γιος ο ο-
ποίος συνέβαλε όσο κανένας άλ-
λος στο να συλληφθεί ο πατέρας 
του.

    Η μάνα των παιδιών έπασχε 
και αυτή από βαριά νοητική στέ-
ρηση. Πρόκειται δηλαδή για μια 
ασύλληπτη ιστορία. Τα παιδιά 
μεγάλωσαν μέσα σε ένα περι-
βάλλον δυσωδίας και ντροπής. 
Νηστικά και άπλυτα ντρέπονταν 
να πάνε σχολείο. Ο μεγάλος γιος 
και ένας ακόμη αδελφός του 
κατάφεραν να ξεφύγουν κάποια 
στιγμή και προέβησαν σε καταγ-
γελίες.
Τελικά κρίθηκαν προφυλακιστέοι 
τρεις άνδρες που ασελγούσαν σε 
βάρος κοριτσιού. Ανάμεσά στους 
κατηγορούμενους και ο πατέρας 
της κοπέλας.
Ο 53χρονος πατέρας  κατηγορεί-
ται για κατάχρηση σε ασέλγεια 
της ανήλικης κόρης του με νοη-
τική υστέρηση και οδηγήθηκε 
στη φυλακή της Τρίπολης, όπως 
επίσης και οι δύο «φίλοι – πελά-
τες» ηλικίας 59 και 60 ετών, που 
σύμφωνα με το κατηγορητήριο 
προέβαιναν σε σεξουαλικές πρά-
ξεις σε βάρος του κοριτσιού.
Ο Ανακριτής Σωκράτης Σιαμέτης 
και ο Εισαγγελέας Χάρης Λακα-
φώσης, που χειρίστηκαν την υπό-
θεση, δεν πείσθηκαν από όσα 
υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι 
και διέταξαν την προφυλάκισή 

τους.
Όταν ο 26χρονος γιος όταν  
άκουσε ότι ο πατέρας του προφυ-
λακίστηκε, έδειξε να ανακουφίζε-
ται. «Πρώτο μέλημά μου είναι τι 
θα γίνει η αδελφή μου, η Μαρία. 
Όσο για τον πατέρα μας, έστω και 
αργά, αποδόθηκε δικαιοσύνη. 
Θα έπρεπε να ήταν μέσα εδώ και 
πολλά χρόνια...», δήλωσε στο 
LamiaReport.
Οι καταθέσεις των παιδιών για τα 
όσα βίωναν στα χέρια του πατέρα 
τους ήταν πραγματικά συγκλονι-

στικές.
Έβαζε τα παιδιά από ηλικία των 
5 ετών να δουλεύουν στο χοι-
ροστάσιο που διατηρούσε κάτω 
από άθλιες συνθήκες. Τα χτυ-
πούσε με μπετόβεργες, καναπί-
τσα και σύρμα, για ασήμαντες 
αφορμές.
«Έχω δει με τα μάτια μου τον 
πατέρα μου να δένει με αλυσίδα 
από το λαιμό την αδελφή μου την 
Μαρία σε ηλικία 4 ετών. Σαν να 
ήταν σκυλί. Δεν ξέρω αν το πρό-
βλημα (νοητική υστέρηση) που 

έχει η Μαρία είναι αποτέλεσμα 
του προβλήματος που έχει η 
μητέρα μου ή είναι από τα δεσί-
ματα του πάτερα μου και το ξύλο 
που της έριχνε...», είπε ένα από τα 
αδέλφια του άτυχου κοριτσιού.
 «Ο πατέρας μας είχε μισθό από 
το νοσοκομείο που δούλευε. Είχε 
επιπλέον εισόδημα από το χοιρο-
στάσιο. Ποτέ δεν καταλάβαμε τι 
έκανε τα χρήματα. Εμείς πάντως 
μέναμε νηστικά και δεν είχαμε να 
φάμε...», ανέφεραν στις καταθέ-
σεις τους τα παιδιά.

Κόλαση: Πατέρας αλυσόδενε το ΑμεΑ κορίτσι του και 
το εξέδιδε

επικαιρότητα
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Το τερμάτισαν οι Τούρκοι: Η 
Ελλάδα μετατρέπεται σε ασφαλές 
καταφύγιο τρομοκρατών

Ν
έα επίθεση εναντίον της Αθή-
νας -αυτή τη φορά με αφορ-
μή την αθωωτική απόφαση 
της ελληνικής Δικαιοσύνης 

για τους εννέα Κούρδους που είχαν 
συλληφθεί στην Αθήνα πριν από την 
επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν- 
εξαπολύει η Άγκυρα, καθώς με ανα-
κοίνωση του, το υπουργείο Εξωτερι-
κών της γειτονικής χώρας κατηγορεί 
την Ελλάδα ότι μετατρέπεται σε ασφα-
λές καταφύγιο τρομοκρατικών οργα-
νώσεων.
Μάλιστα, κάνει λόγο για «απαράδεκτη 
συμπάθεια, ανοχή και βοήθεια» της 
Ελλάδας προς συγκεκριμένες οργανώ-
σεις που η Τουρκία θεωρεί τρομοκρα-
τικές.
«Παρατηρούμε με ανησυχ ία την 
Ελλάδα να μετατρέπεται σε ένα ασφα-
λές καταφύγιο τρομοκρατικών οργα-
νώσεων, όπως το DHKP/C, το PKK και 
η FETÖ. Είναι απαράδεκτη η συμπά-
θεια, η ανοχή και η βοήθεια της Ελλά-
δας προς αυτές τις οργανώσεις κατά 
παράβαση των διεθνών δεσμεύσεων 

για την καταπολέμηση της τρομοκρα-
τίας» αναφέρει η εν λόγω ανακοίνωση, 
και συνεχίζει:
«Η αθωωτική απόφαση που εκδό-
θηκε σήμερα (15 Μαΐου) για 9 εκπρο-
σώπους της οργάνωσης DHKP/C, οι 
οποίοι είχαν συλληφθεί το 2017 από 
την ελληνική αστυνομία έπειτα από 
ισχυρές ενδείξε ις περί απόπειρας 
δολοφονίας του προέδρου μας και 
για τους οποίους είχαμε ζητήσει την 
έκδοσή τους εξαιτίας εκκρεμούς εντάλ-
ματος στην Τουρκία, αποκαλύπτει γιατί 
αυτά τα τρομοκρατικά στοιχεία βρί-
σκουν καταφύγιο στην Ελλάδα».
Το τουρκικό υπουργε ίο Εξωτερι-
κών αναφέρει επίσης πως το DHPK/C 
συμπεριλαμβάνεται σ τον κατάλογο 
των τρομοκρατικών οργανώσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Ως εκ τούτου, αυτή η απόφαση του 
ελληνικού δικαστηρίου αναστέλλει 
σαφώς τις όποιες προσπάθειες για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην 
Ευρώπη» αναφέρει κλείνοντας η εν 
λόγω ανακοίνωση.

επικαιρότητα

Ξέσπασμα Σμαράγδας Καρύδη κατά 
Γρηγόρη Ψαριανού: «Σας εγκαλώ, γιατί 
σας πληρώνω από τους φόρους μου»

Η απάντηση της ηθοποιού που την 
αποκάλεσε «σκουπίδι» 

Ο 
Γρηγόρης Ψαριανός αποκάλεσε «σκου-
πίδι» τη Σμαράγδα Καρύδη- μαζί με 
εκείνη κι άλλους καλλιτέχνες- και η η-
θοποιός σήμερα του απάντησε μέσω 

του προσωπικού λογαριασμού της στο facebook. 
Με μία ανάρτησή της, η ηθοποιός απαντά στον υ-
ποψήφιο βουλευτή με τη ΝΔ, Γρηγόρη Ψαριανό. 
Μεταξύ των καλλιτεχνών που επιτέθηκε λεκτικά ο 
Γρηγόρης Ψαριανός και οι Χαρούλα Αλεξίου, Να-
τάσσα Μποφίλιου, Παύλος Χαϊκάλης, Άννα Βαγε-
νά, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Γιάννης Ζουγα-
νέλης και Άννα Παναγιωτοπούλου.
Η ηθοποιός έγραψε:
«Κύριε Γρήγορη Ψαριανέ. Με μεγάλη έκπληξη 
ανακάλυψα ότι παρόλο που ποτέ μα ποτέ, όπως 
το έκαναν τόσοι άλλοι, δε πήρα δημοσίως καμία 
θέση και για κανένα θέμα που 
να αφορά στο δημοψήφισμα ή 
σε οποιαδήποτε άλλη επιλογή 
που έχει να κάνει με το μνημό-
νιο ή με οποιοδήποτε πολιτικό 
κόμμα, είδα στο προφίλ σας 
στο Facebook το όνομά μου σε 
μια λίστα στοχοποίησής μου 
μαζί με άλλους συμπολίτες.
Μάλλον ο συντάκτης με τη 
γνωστή προχειρότητα που 
γίνονται όλα μέσα στα σόσιαλ μίντια, μπέρδεψε 
το Ντίνος Καρύδης (ο μπαμπάς μου είχε πάρει 
όντως θέση στο δημοψήφισμα) με το Σμαράγδα 
Καρύδη.
Κι ίσως αν ήταν μόνο αυτό το λάθος δε θα είχα 
ασχοληθεί, αλλά επειδή μέσα εκεί μας αναφέρετε 
ως «σκουπίδια» όλους εμάς, δεν μπορώ να μην 
απαντήσω, αν και συνήθως δε το κάνω. Όχι όμως 
για να διαχωρίσω τη θέση μου ως μη εμπλεκόμε-
νης με τα «σκουπίδια» αφού εκεί μέσα βρίσκονται 
άνθρωποι που αγαπώ πολύ, έχω συνεργαστεί ή 
θαυμάζω, αλλά γιατί αυτή η ανάρτηση σας δίνει 
αφορμή για κάτι, που ίσως έχει αξία να ειπωθεί.
Αν και είχα πάντοτε τις απόψεις μου τις μοιραζό-
μουν μόνο με τις παρέες και τους φίλους μου, γιατί 
πιστεύω ότι ο δημόσιος διχαστικός λόγος μόνο 
κακό έχει κάνει σ’ αυτή τη χώρα κι ότι η Δημο-
κρατία έχει ανάγκη τη σύνθεση κι όχι τη διαίρεση.
Είτε συμφωνώ είτε διαφωνώ με τις απόψεις 
των συμπολιτών μου αυτό δε με εμποδίζει να 
τους ακούω, να τους θαυμάζω για το έργο τους 
-άλλους όχι και τόσο αλλά παρόλα αυτά να τους 
αποδέχομαι-, να συνεργάζομαι μαζί τους, άλλους 
να τους αγαπώ, κάποιους να τους λατρεύω και 
κάποιοι να είναι συγγενείς και κολλητοί μου φίλοι.

Και μπορώ και το κάνω αυτό γιατί σιχαίνομαι 
τον διαρκή εμφύλιο. Γιατί τα διχαστικά δημοψη-
φίσματα, οι λίστες, το μίσος και ο διχασμός που 
υπάρχει όχι μόνο γύρω μας αλλά και μέσα μας 
και μας ξεσκίζει σε κομμάτια. Δεν υπάρχουνε εδώ 
ούτε σκουπίδια ούτε γερμανοτσολιάδες και δεν 
έχει τίποτα το δημιουργικό να διαιωνίζουμε όλα 
όσα μας πάνε πίσω.
Κι εγώ, κύριε Ψαριανέ, αντίθετα από σας, έχω 
δικαίωμα να σας εγκαλώ, γιατί από το 2007 σας 
πληρώνω από τους φόρους μου εφόσον εκλε-
χθήκατε με τον ΣΥΡΙΖΑ, τη ΔΗΜΑΡ, το ΠΟΤΑΜΙ 
και τώρα διεκδικείτε να το κάνετε με τη ΝΔ. Είμαι ο 
εργοδότης σας εδώ και 12 χρόνια. Εσείς αναγνω-
ρίζετε φυσικά στον εαυτό σας το δικαίωμα αλλά-
ζετε απόψεις, να κάνετε λάθος εκτιμήσεις και να 
εξελίσσεστε.
Θα μπορούσατε να δώσετε και σε άλλους το 
δικαίωμα ν’ αγωνιούν για τη ζωή τους σ’ αυτή τη 
χώρα χωρίς να πληρώνονται απ τη Βουλή. Απλώς 

να μπορούν να λένε τη γνώμη 
τους. Είναι βασικό συστατικό 
της αστικής δημοκρατίας στην 
οποία προσφάτως μετακομί-
σατε.
Ο χαρακτηρισμός «σκουπί-
δια» για πολίτες που έχουν 
άλλη άποψη απ τη δική σας 
δεν συνάδει ούτε με την αστική 
ευγένεια στην οποία προφα-
νώς δεν προλάβατε ακόμη να 

εξασκηθείτε. Μάλλον τη φόρα που πήρε το κορμί 
για να μετακινηθεί από κόμμα σε κόμμα, δεν πρό-
λαβε να την ακολουθήσει κι η ψυχή όπου τις έμει-
ναν κάποια αγκάθια ολοκληρωτισμού.
Κι επειδή ποτέ στη ζωή μου δεν είχα συμφέρον 
απ οποιοδήποτε δημόσιο οργανισμό, επειδή 
ποτέ δεν πήρα κρατικά χρήματα και δεν ονειρεύ-
τηκα μια καριέρα στην ΕΡΤ, στα κρατικά θέατρα ή 
σε οργανισμούς, επειδή ποτέ δεν προσπάθησα 
ούτε πάλεψα να ξαπλώσω στα βουλευτικά έδρανα 
και να παρακολουθώ εσάς και πολλούς άλλους να 
πηδάτε ανέμελα από κόμμα σε κόμμα, σας τα λέω 
αυτά χωρίς ενοχές ή πίσω σκέψεις.
Βγείτε από κει μέσα. Σας έχει κάνει κακό. Σας έχει 
στεγνώσει. Παλέψτε για τη δημοκρατία αλλιώς. 
Για αρχή ξεκινήστε να το κάνετε αμισθί. Πάρτε μια 
βαθιά ανάσα και πάρτε το ρίσκο.
Συμφιλιωθείτε με τον εσωτερικό σας διχασμό και 
πηγαίνετε παρακάτω. Θα σας ξανανιώσει.
Το είδος της Δημοκρατίας που κι εσείς τώρα πια 
αγαπάτε, πάει μαζί με την ελευθερία και την ανε-
κτικότητα. Αυτό για να το πετύχεις χρειάζεσαι 
ειρήνη και γαλήνη μέσα σου. Αν δε μπορείτε να 
το νιώσετε τουλάχιστον μιμηθείτε το. Καλή τύχη. 
Σμαράγδα Καρύδη».

Άρειος Πάγος: Παρέμβαση 
εισαγγελέα για τα χυδαία συνθήματα 
κατά της Ντόρας Μπακογιάννη

Μετά τα δημοσιεύματα των Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης για τα απα-
ράδεκτα και αήθη συνθήματα κατά 

της Ντόρας Μπακογιάννη, που γράφτηκαν 
στο εκλογικό περίπτερο της ΝΔ στα Ιωάν-
νινα, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένη 
Δημητρίου, έδωσε παραγγελία για τη διε-
νέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης 
από τοπικό εισαγγελέα για τη διακρίβωση 
τυχόν αξιοποίνων πράξεων.
Στο εκλογικό περίπτερο της ΝΔ στα Ιωάν-
νινα, άγνωστοι από την μία πλευρά έγρα-
ψαν το σύνθημα: «Ντόρα το ‘89 έγινε μισή 
δουλειά. 17Ν», υπονοώντας ότι το 1989 η 17 
Νοέμβρη θα έπρεπε, εκτός από τον Παύλο 
Μπακογιάννη, να έχει δολοφονήσει και την 
σύζυγό του, Ντόρα και από την άλλη πλευρά 
εκλογικού περιπτέρου, έγραψαν σύνθημα 
υπέρ της χορήγησης άδειας στον Δημήτρη 

Κουφοντίνα, όπως είναι: «Άμεση χορήγηση 
άδειας στον Δ. Κουφοντίνα».
Παράλληλα, η Ξένη Δημητρίου, στην παραγ-
γελία της, αναφέρει ότι πρέπει να αναζητηθεί 
υλικό από κάμερες που ενδεχομένως υπάρ-
χουν στην περιοχή που βρίσκεται το εκλο-
γικό περίπτερο της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης, προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης ή 
οι δράστες της αξιόποινης πράξης.
Ακόμη, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου 
ζητεί να ενημερωθεί αρμοδίως για την 
πορεία των ερευνών.
Για τα συνθήματα υπέρ της 17Ν στο εν λόγω 
εκλογικό περίπτερο, το γραφείο Τύπου της 
ΝΔ σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «θρα-
σύδειλους τραμπούκους που θαυμάζουν τον 
δολοφόνο Κουφοντίνα, οι οποίοι επιτέθη-
καν στη ΝΔ βανδαλίζοντας με χυδαία συνθή-
ματα το προεκλογικό της περίπτερο».
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Μ
έχρι το Σαββατο-
κύριακο αναμένει 
ότι θα έχουν απο-
τέλεσμα οι δια-

βουλεύσεις για τον σχηματισμό 
«κυβέρνησης», δήλωσε ο Ερσίν 
Τατάρ, ο πρόεδρος του κόμμα-
τος Εθνικής Ενότητας ο οποίος 
έλαβε το μεσημέρι την εντολή 
σχηματισμού «κυβέρνησης» 
από τον Μουσταφά Ακιντζί.

Όπως μεταδίδεται από τα κατε-
χόμενα, ο κ. Τατάρ ανακοίνωσε 
ότι τα συλλογικά όργανα του 
κόμματός του θα αξιολογήσουν 
την κατάσταση σε συνεδρία 
το απόγευμα και από αύριο το 
πρωί θα ξεκινήσει τις διαβου-
λεύσεις με τα άλλα «κοινοβου-
λευτικά» κόμματα με τη σειρά 
της δύναμής τους. (Υπενθυμίζε-
ται ότι το ΚΕΕ έχει 21 «έδρες», 
το ΡΤΚ 12, το ΚΛ 9, το ΚΚΔ 3, το 
ΔΚ 3 και το ΚΑ 2).

Δίδοντας του την εντολή ο Τ/κ 
ηγέτης είπε ότι ως «πρόεδρος» 
δεν μπορεί να ενεργεί με συναι-
σθηματισμό και πως έπρεπε να 
δει όλα τα «κοινοβουλευτικά» 
κόμματα πριν δώσει την εντολή 
σε κάποιο από αυτό. Ανέφερε 
επίσης ότι ο υγιής πολιτικός διά-
λογος είναι προϋπόθεση και 
αχρείαστες αντιπαραθέσεις 
μόνο ζημιά προκαλούν. Ευχή-
θηκε «κυβέρνηση» και αντιπο-
λίτευση να έχουν έναν υγιή διά-
λογο.

Σε δηλώσεις αποχωρώντας από 
το «προεδρικό», ο πρόεδρος 
του ΚΕΕ σημείωσε ότι αυτή θα 
είναι η 41η «κυβέρνηση» από 
την «ίδρυση» του τ/κ ομόσπον-
δου κράτους, όπως ονομάστηκε 
μετά την εισβολή το υπό κατοχή 
κομμάτι της Κύπρου, και η 35η 
«κυβέρνηση» από την ίδρυση 
του ψευδοκράτους. Επικαλού-
μενος την έκφραση «41 φορές 
μάσιαλα» (σσ: χρησιμοποιείται 
όταν κάποιος είναι σίγουρος για 
κάτι ή του αρέσει κάτι πολύ), ο 
κ. Τατάρ εξέφρασε ικανοποίηση 
γιατί θα συμμετέχει στην 41η 
«κυβέρνηση».

Στον Τατάρ η 
εντολή για τον 
σχηματισμό 
«κυβέρνησης»

 Έκκληση για “ανάληψη 
συλλογικών και 
συγκεκριμένων μέτρων” 
από την ΕΕ, στη βάση των 
προνοιών των Συνθηκών 
της ΕΕ, έκανε ο Υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος 
Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο 
της Συνόδου του Συμβουλίου 
Εξωτερικών Υποθέσεων της 
ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε 
σήμερα στις Βρυξέλλες, 
όπου και έθεσε το θέμα των 
παράνομων τουρκικών 
ενεργειών εντός της 
Αποκλειστικής Οικονομικής 
Ζώνης (ΑΟΖ) της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.

Σ
ύμφωνα με διπλωματικές 
πηγές που μίλησαν στο ΚΥ-
ΠΕ, η τοποθέτηση του Υ-
πουργού έγινε προς το τέ-

λος της συνεδρίασης, στηρίχθηκε 
από τη Γαλλία, την Ελλάδα και άλλες 
χώρες και την `Υπατη Εκπρόσωπο 
της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολι-
τικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Φε-
ντερίκα Μογκερίνι, που σημειώνο-
ντας ότι “μιλάει εκ μέρους όλων” 
τόνισε ότι “αυτή τη φορά πρέπει να 
δράσουμε με αποφασιστικότητα”. 
Ο Υπουργός Εξωτερικών παρουσί-
ασε στους ομολόγους του την κα-
τάσταση πραγμάτων και τις τελευ-
ταίες εξελίξεις σε σχέση με την κλι-
μάκωση της τουρκικής προκλητι-
κότητας εντός της ΑΟΖ της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, με επιχειρούμε-
νες γεωτρήσεις που παραβιάζουν 
τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύ-
πρου αλλά και το ευρωπαϊκό και 
διεθνές δίκαιο. 
Αναλυτικά, όπως είπε ο Υπουργός 
στους ομολόγους του, “η κατά-
σταση απαιτεί ανάληψη συλλογι-
κών και συγκεκριμένων μέτρων 
από μέρους της Ένωσης, στη βάση 
των προνοιών των Συνθηκών της 

ΕΕ, και των σχετικών με το θέμα 
κοινών δηλώσεων της Ένωσης”.
Σε αυτό το πλαίσιο τόνισε ότι με τις 
ενέργειές της, “η Τουρκία δεν ενερ-
γεί κατά των ενεργειακών σχεδια-
σμών της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
αλλά κατά των συμφερόντων ολό-
κληρης της EE”.
“Η Τουρκία απέρριψε τον διάλογο 
και τη διεθνή νομιμότητα”, υπο-
γράμμισε ο κ. Χριστοδουλίδης για 
να επισημάνει ότι επανειλημμένα 
κάλεσε την Τουρκία να ξεκινήσουν 
συζητήσεις για την οριοθέτηση των 
θαλάσσιων ζωνών, πρόταση την 
οποία αυτή απέρριψε.
Επιπρόσθετα, τόνισε ότι “ούτε και 
τα μηνύματα που έστειλε η ΕΕ και 
οι εταίροι μας, σε πνεύμα αλληλεγ-
γύης, δεν φαίνεται να έχουν εισα-
κουστεί μέχρι στιγμής από την 
Τουρκία.   Αντιθέτως, η Άγκυρα 
συνεχίζει τις προκλητικές της ενέρ-
γειες, λίγες εβδομάδες πριν και από 
την έκδοση της Έκθεσης Προό-
δου σε σχέση με την ενταξιακή της 
πορεία και κατά παραβίαση των 
δεσμεύσεων που η ίδια έχει αναλά-
βει έναντι της Ένωσης”, επεσήμανε.
“Όπως ανέφερε και η Ύπατη 
Εκπρόσωπος σ τη 
διάσκεψη Τύπου 
σήμερα, η ΕΕ συνε-
χίζει να εκφράζει 
μεγάλη ανησυχία 
για τις ενέργειες της 
Τουρκίας και καλεί 
την Τουρκία να επι-
δείξει αυτοσυγκρά-
τηση, να σεβαστεί τα κυριαρχικά 
δικαιώματα της Κύπρου στην ΑΟΖ 
της και να απέχει από οποιαδήποτε 
παρόμοια παράνομη ενέργεια στην 
οποία, όπως είπε, η ΕΕ θα απαντή-
σει με τον κατάλληλο τρόπο και σε 
πλήρη αλληλεγγύη με την Κύπρο.  
Αυτή, τόνισε, ήταν και η ξεκάθαρη 
θέση των Υπουργών Εξωτερικών 
σήμερα σε πλήρη αλληλεγγύη με 
την Κύπρο”, δήλωσε ο Υπουργός 

Εξωτερικών.
Σημειώνεται ότι στο περιθώριο των 
εργασιών, ο Υπουργός Εξωτερικών 
είχε κατ ’ιδίαν συζητήσεις για το εν 
λόγω θέμα, ανάμεσα σε άλλους, 
με την κ. Μογκερίνι, τον Επίτροπο 
για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γει-
τονίας και τη Διεύρυνση Γιοχάνες 
Χαν, τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερι-
κών Γιώργο Κατρούγκαλο και την 
Υπουργό Εξωτερικών της Κροατίας 
Marija Pejcinovic Buric.
Στην ημερήσια διάταξη του Συμ-
βουλίου ήταν μια σειρά επίκαιρων 
ζητημάτων που αφορούσαν τις 
εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ.  Συγκε-
κριμένα, οι Υπουργοί Εξωτερικών 
αντάλλαξαν απόψεις για την κατά-
σταση στη Βενεζουέλα, τις τελευ-
ταίες εξελίξεις σε σχέση με τη συμ-
φωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα 
του Ιράν, καθώς και τις τρέχουσες 
εξελίξεις στη Λιβύη και την περιοχή 
του Σαχέλ.
Το πρωί ο κ. Χριστοδουλίδης συμ-
μετείχε στη συνάντηση των Υπουρ-
γών Εξωτερικών της ΕΕ και των 
χωρών που μετέχουν στην Ανα-
τολική Εταιρική Σχέση (Αρμενία, 
Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωρ-

γ ία,  Μολδαβία, 
Ουκρανία), η οποία 
πραγματοποιήθηκε 
με την ευκαιρία της 
10ης  επετείου της.  
Στο περιθώριο των 
εργασιών της συνά-
ντησης για την Ανα-
τολική Ετα ιρική 

Σχέση ο κ. Χριστοδουλίδης είχε 
διμερή συνάντηση με τον Υπουργό 
Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν.

Τη στήριξη ΕΕ στην Κύπρο 
επανέλαβε η Μογκερίνι
Την έκκληση της ΕΕ προς την Τουρ-
κία να σεβαστεί τα κυριαρχικά 
δικαιώματα της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, αλλά και την πλήρη στή-
ριξη προς την Κυπριακή Δημοκρα-

τία, επανέλαβε από τις Βρυξέλλες, 
η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για 
την Εξωτερική Πολιτική, Φεντερίκα 
Μογκερίνι.
Συγκεκριμένα, η Ύπατη Εκπρό-
σωπος, αφού προήδρευσε της 
σημερινής συνεδρίασης του Συμ-
βουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, 
μιλώντας στον Τύπο δήλωσε ότι “ο 
Υπουργός εξωτερικών μας ενημέ-
ρωσε”, ευχαριστώντας τον προ-
σωπικά, όπως και τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασι-
άδη, καθώς όπως είπε “είμαστε σε 
συνεχή επαφή τις τελευταίες ημέ-
ρες και εβδομάδες”, όπως και με 
τις ελληνικές αρχές “που συμβου-
λευτήκαμε σε αυτό το θέμα”, κάνο-
ντας λόγο για ομαλές συζητήσεις 
και ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας.
“Θέλω να επαναβεβαιώσω  ό,τι 
είπα στις 4 Μαϊου στη δήλωσή 
μου για την πρόθεση της Τουρ-
κίας να προχωρήσει σε γεωτρήσεις 
στην κυπριακή ΑΟΖ. Εξέφρασα εκ 
μέρους της ΕΕ τη σοβαρή ανησυ-
χία  για την πρόθεση της Τουρκίας 
και την έντονη καταδίκη  τον περα-
σμένο Μάρτιο για τις συνεχιζόμε-
νες παράνομες ενέργειες της Τουρ-
κίας στην ανατολική Μεσόγειο”, 
τόνισε.
“Καλούμε επειγόντως την Τουρ-
κία να δείξει αυτοσυγκράτηση, να 
σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώ-
ματα της Κύπρου στην ΑΟΖ της και 
να απόσχει από κάθε τέτοια παρά-
νομη ενέργεια στην οποία η ΕΕ 
θα απαντήσει καταλλήλως και σε 
πλήρη αλληλεγγύη με την Κύπρο”, 
ξεκαθάρισε η αξιωματούχος της 
ΕΕ.
Υπενθύμισε ότι η ίδια θέση εκφρά-
στηκε στο Σίμπιου μεταξύ των 
αρχηγών των κρατών και των 
κυβερνήσεων την περασμένη 
εβδομάδα  και σημείωσε πως την 
ίδια επίσης ξεκάθαρη θέση εξέ-
φρασαν σήμερα οι Υπουργοί σε 
πλήρη αλληλεγγύη με την Κύπρο. 

ΥΠΕΞ: Έκκληση για ‘ανάληψη συλλογικών και 
συγκεκριμένων μέτρων’ από την ΕΕ 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Έ
ναν μήνα μετά τη σύλληψή του 35χρονου καθ’ ο-
μολογία κατά συρροή δολοφόνου, οι αποκαλύψεις 
για τη δράση του συνεχίζονται. Η Realnews απο-
καλύπτει τη μαρτυρία μίας 39χρονης Φιλιππινέζας 

που γλίτωσε από θαύμα από τον «Ορέστη». Η Τζόβι, που 
ζει στην Κύπρο τα τελευταία τέσσερα χρόνια, διηγείται 
πώς γλίτωσε από τον serial killer ενώ είχε μπει στη διαδικα-
σία να τον συναντήσει.
Η 39χρονη ξετυλίγει το νήμα της γνωριμίας τους. «Ο “Ορέ-
στης” με βρήκε στη διαδικτυακή εφαρμογή Badoo. Μου 
ζητούσε να βγούμε. Ήταν καλός στα λόγια. Κάποια στιγμή 
έκλεισα, όμως, τον λογαριασμό μου γιατί είχα ακούσει για 
τις εξαφανισμένες Φιλιππινέζες και αποφάσισα να μην βγω 
μαζί του. Τότε με βρήκε στο Facebook. Με καλούσε σπίτι 
του σε δείπνο.
Μία φορά δέχτηκα και του είπα την περιοχή πού μένω. 
Μετά το μετάνιωσα και έκλεισα τη συνομιλία. Εκείνος 
συνέχιζε να μου γράφει, λέγοντάς μου πως είχε έρθει 
κοντά στο σπίτι μου. Τρόμαξα. Ακόμα δεν μπορώ να κοι-
μηθώ τα βράδια. Μου έχει μείνει μεγάλο τραύμα από αυτή 
την ιστορία», λέει η νεαρή γυναίκα, καθώς αναλογίζεται τι 
θα μπορούσε ένα είχε συμβεί στην ίδια.
«Δεν σταματούσε να επιμένει», συνεχίζει η Τζόβι, «δεν 

ήταν όμως επιθετικός. Μου έγραφε τα πρωινά των Κυρια-
κών που είχα ρεπό. Με καλούσε σε γεύμα. Προσφερόταν 
να έρθει να με πάρει από το σπίτι. Δεν του απαντούσα, 
όμως, γιατί είχα φοβηθεί από αυτά που άκουγα. Δεν στα-
μάτησε ποτέ να επιμένει. Τον διέγραψα». Ο 35χρονος ίλαρ-
χος, ωστόσο, συνέχισε να την αναζητεί απεγνωσμένα 
μέσω του διαδικτύου.
«Με βρήκε σε άλλες εφαρμογές. Στην εφαρμογή Imo 
συγκεκριμένα. Μου έστελνε φωτογραφίες. Μιλούσαμε 
σχεδόν έναν χρόνο, από το 2017 μέχρι το 2018. Την περα-
σμένη Κυριακή με κάλεσε η αστυνομία γιατί βρήκε τις 
συνομιλίες μας. Πήγα να καταθέσω. Ευτυχώς που αρνή-
θηκα να τον συναντήσω. Ο Θεός μού έσωσε τη ζωή από τα 
χέρια του “Ορέστη”», αναφέρει η ίδια.
Η Τζόβι αποκαλύπτει πως γνωρίζει τη 19χρονη που κατήγ-
γειλε τον 35χρονο για βιασμό. «Όλες μας», λέει, «ζούμε 
με τον τρόμο πως κάποια μέρα – όσο ο “Ορέστης” είναι 
ζωντανός – μπορεί να μας σκοτώσει».
Πριν από λίγες ημέρες, η 19χρονη παρέδωσε στις κυπρια-
κές Αρχές τους διαδικτυακούς της διαλόγους με τον serial 
killer. Συνομιλούσε μαζί του δίχως να ξέρει πως είναι αυτός 
που τη βίασε. «Εκείνη ευτυχώς αρνήθηκε. Σώθηκε, αλλά 
ζει ακόμα σε καθεστώς τρόμου», καταλήγει η 39χρονη.

Mαρτυρία 39χρονης Φιλιππινέζας: Πώς ο Θεός 
με έσωσε από τον “Ορέστη”»

Άρχισαν δουλειά οι ανακριτές για τον 
Συνεργατισμό μετά τις οδηγίες του Γ. 
Εισαγγελέα 

Η 
ομάδα των ανακριτών μελετά την αλλη-
λογραφία που απέστειλε στην Αστυνο-
μία η Νομική Υπηρεσία την περασμένη 
Παρασκευή 10/5/2019 αναφορικά με το 

πόρισμα της έρευνας για τον Συνεργατισμό, δήλω-
σε στο ΚΥΠΕ ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου 
του Αρχηγείου Αστυνομίας Στέλιος Στυλιανού.
Κληθείς να σχολιάσει την επιστολή του Γενικού 
Εισαγγελέα προς τον Αρχηγό Αστυνομίας, με την 
οποία ζητά τη διεξαγωγή ποινικών ανακρίσεων 
ως προς το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδι-
κημάτων, ο κ. Στυλιανού είπε ότι χθες πραγματο-
ποιήθηκε διευρυμένη σύσκεψη Υπηρεσιακών στο 
Αρχηγείο Αστυνομίας, με επικεφαλής τον Αρχηγό 
Αστυνομίας Κύπρο Μιχαηλίδη, κατά την οποία 
καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα της Αστυνο-
μίας.
«Παράλληλα, ομάδα ανακριτών, μελετά το περι-
εχόμενο της αλληλογραφίας και θα επανέλθει με 
εισηγήσεις για τον τρόπο διερεύνησης των υποθέ-
σεων», σημείωσε.
Για τον σκοπό αυτό, κατέληξε, «η Αστυνομία βρί-

σκεται σε συνεχή επαφή και συνεργασία με τη 
Νομική Υπηρεσία».
Ο Γενικός Εισαγγελέας, στην επιστολή του στον 
Αρχηγό της Αστυνομίας ημερομηνίας 10.5.2019, 
ζητά τη διεξαγωγή ποινικών ανακρίσεων για 
συμπεριφορές προσώπων σε συνεργατικά πιστω-
τικά ιδρύματα προ της κρατικής ανακεφαλαιο-
ποίησης του Συνεργατισμού αλλά και για επτά 
ζητήματα κατά την μετά την ανακεφαλαιοποίηση 
περίοδο, όπως διαγραφές μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, παραχώρηση δανείων, υπερχρέωση 
τόκων και τη συμφωνία με την Altamira.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που είχε εκδώ-
σει η Νομική Υπηρεσία, δόθηκαν οδηγίες όπως 
το ανακριτικό έργο αρχίσει άμεσα και ολοκληρω-
θεί το συντομότερο δυνατόν. Η Νομική Υπηρεσία 
διευκρινίζει πως «νοείται ότι οι πιο πάνω οδηγίες 
δεν περιορίζουν το εύρος του ανακριτικού έργου.  
Αν στο πλαίσιο της διερεύνησης προκύψουν στοι-
χεία τα οποία δημιουργούν εύλογη υπόνοια για τη 
διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος, να διερευ-
νηθούν», καταλήγει η ανακοίνωση.

Σε κυπριακά χέρια η 
λειψανοθήκη του Αγίου 
Μάμαντος

Σ
ε κυπριακά χέρια βρίσκεται η λειψανοθήκη που είχε κλαπεί, μετά 
την τουρκική εισβολή, από τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μάμα-
ντος στη Μόρφου, και είχε πωληθεί στο εξωτερικό.
Το ιερό κειμήλιο παραδόθηκε από τη διευθύντρια του Οίκου 

δημοπρασιών Hargeshseimer, Σουζάν Χάργκεχαϊμερ, στον εκπρόσωπο 
του Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτου, Αρχιμανδρίτη Φώτιο Ιωακείμ, 
κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Οίκου 
στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Την Τετάρτη επαναπατρίζεται και θα 
τύχει υποδοχής στην προσωρινή έδρα της Μητρόπολης Μόρφου, στην 
Ευρύχου.
Η λειψανοθήκη είχε τεθεί προς πώληση σε δημοπρασία που έγινε στις 
12 Απριλίου στον Οίκο Hargeshseimer. Αποσύρθηκε ωστόσο ενώ η 
δημοπρασία βρισκόταν σε εξέλιξη έπειτα από ηλεκτρονικό μήνυμα που 
έστειλε στην κ. Χάργκεχαϊμερ, η Κύπρια ιστορικός τέχνης Μαρία Παφίτη, 
ενημερώνοντας την για την προέλευση και την ιστορία της, ύστερα από 
παράκληση της Μητρόπολης Μόρφου. Τελικά η κ. Χάργκεσχαϊμερ και 
ο σύζυγός της Φρανκ, αποφάσισαν να την αγοράσουν και να την δωρί-
σουν στον νόμιμο ιδιοκτήτη της, τη Μητρόπολη Μόρφου. Παρόντες στη 
σημερινή τελετή ήταν επίσης η κ. Παφίτη, εκπρόσωποι της Πρεσβείας της 
Κύπρου στη Γερμανία και του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου.
Ο Αρχιμανδρίτης Φώτιος Ιωακείμ, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, μετά την 
τελετή παράδοσης της λειψανοθήκης, εξέφρασε τη χαρά του για την εξέ-
λιξη αυτή, σημειώνοντας πως αύριο Τετάρτη η λειψανοθήκη επιστρέφει 
στην Κύπρο.
«Γύρω στις 4.30 το απόγευμα θα φθάσουμε στην Ευρύχου όπου βρίσκε-
ται η προσωρινή έδρα της Ιεράς Μητρόπολης Μόρφου. Εκεί θα μας ανα-
μένει ο Μητροπολίτης και κληρικοί της Μητρόπολης καθώς και κόσμος. 
Θα δαφνοστρώσουν τον δρόμο και εγώ θα μεταφέρω τη λειψανοθήκη 
στη Μητρόπολη με τη συνοδεία των λειτουργών του Τμήματος Αρχαιοτή-
των, Γιώργου Φιλοθέου και Στέλλας Πισσαρίδου, καθώς και της Μαρίας 
Παφίτη», ανέφερε.
Είπε πως μετά την υποδοχή θα πραγματοποιηθεί δέηση και η επίσημη 
παράδοση της λειψανοθήκης στη Μητρόπολη, βάσει του πρωτοκόλλου. 
Η λειψανοθήκη αφού συντηρηθεί θα φυλαχθεί στη Μητρόπολη Μόρ-
φου, στην Ευρύχου, και θα παραμείνει εκεί μέχρι την απελευθέρωση της 
κατεχόμενης κωμόπολης, οπόταν θα μεταφερθεί πίσω στον Καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Μάμαντος”, σημείωσε ο Αρχιμανδρίτης Φώτιος.
Ανέφερε ακόμη πως μετά τη συντήρηση της λειψανοθήκης, θα γίνει επί-
σημη Θεία Λειτουργία στην εκκλησία Αγίου Αυξιδίου στον Αστρομε-
ρίτη. Εκεί θα τιμηθούν επίσημα από τον Μητροπολίτη όσοι συνέβαλαν 
στον επαναπατρισμό της και η λειψανοθήκη τεθεί  σε προσκύνημα από 
του πιστούς, πρόσθεσε.
Είπε πως η Μητρόπολη έχει τους δικούς της συντηρητές στους οποίους 
θα ανατεθεί η συντήρηση της λειψαοθήκης μαζί με τον Βυζαντινολόγο 
Χριστόδουλο Χατζηχριστοδούλου. «Θα δούμε ποιες επιδιορθώσεις 
χρειάζονται να γίνουν χωρίς να αλλοιωθεί η λειψανοθήκη, η οποία δεν 
θα είναι ένα εκθεσιακό κομμάτι. Αφού συντηρηθεί σε ορισμένες μεγάλες 
θρησκευτικές γιορτές και σε αγρυπνίες θα τίθεται για προσκύνημα από 
τους πιστούς», σημείωσε ο Αρχιμανδρίτης Φώτιος.
Εξάλλου, μιλώντας κατά την τελετή παράδοσης της λειψανοθήκης, στον 
Οίκο Hargeshseimer, η διευθύντριά του Σουζάν Χάργκεσχαϊμερ αναφέρ-
θηκε στη δημοπρασία στην οποία αυτή συμπεριλήφθηκε προς πώληση 
και στο ενδιαφέρον που υπήρξε για αγορά της, τονίζοντας τη συμβολή 
της Κύπριας ιστορικού τέχνης Μαρίας Παφίτη, που έστειλε ηλεκτρονικό 
μήνυμα προς τον Οίκο, στην έγκαιρη απόσυρσή της από τη δημοπρασία, 
προς μεγάλη απογοήτευση των ενδιαφερόμενων για αγορά της.
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Η 
υπουργός Εξωτερικών του Καναδά 
Κρίστια Φρίλαντ ανακοίνωσε σήμερα 
ότι θα επισκεφθεί αύριο Πέμπτη την 
Κούβα προκειμένου να συζητήσει την 

πολιτική κρίση στη Βενεζουέλα αλλά και την α-
πόφαση των ΗΠΑ να επιτρέψουν, για πρώτη φο-
ρά, σε Κουβανούς εξόριστους να προσφύγουν 
στα αμερικανικά δικαστήρια ζητώντας αποζη-
μιώσεις για τις ιδιοκτησίες τους που κατασχέθη-
καν μετά την επανάσταση του 1959.
«Είναι κρίσιμης σημασίας οι δυο χώρες μας 
να συζητήσουν την οικονομική, πολιτική και 
ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα και το τι 
μπορούμε να κάνουμε από κοινού για να την 
αντιμετωπίσουμε», ανέφερε σε ανακοίνωσή της 
η Φρίλαντ.
«Ανυπομονώ επίσης να συζητήσουμε πώς μπο-

ρούμε να συνεργαστούμε για να υπερασπι-
στούμε τους Καναδούς που εμπορεύονται και 
επενδύουν νομίμως στην Κούβα, μετά την από-
φαση των ΗΠΑ» να ενεργοποιήσουν τον Νόμο 
Χελμς-Μπάρτον.
Το κεφάλαιο ΙΙΙ του νόμου Χελμς-Μπάρτον, το 
οποίο αποφάσισε να ενεργοποιήσει η κυβέρ-
νηση Τραμπ, επιτρέπει στους Κουβανούς εξό-
ριστους να προσφεύγουν στα αμερικανικά ομο-
σπονδιακά δικαστήρια εναντίον των επιχειρή-
σεων που πραγματοποίησαν κέρδη χάρη σε 
εταιρείες που εθνικοποιήθηκαν μετά τον θρί-
αμβο της επανάστασης του 1959. Η διάταξη 
αυτή ετίθετο συστηματικά σε αναστολή μετά 
την υιοθέτησή της, το 1996, από τους Αμερικα-
νούς προέδρους για να μην πληγούν οι διεθνείς 
σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών.

διεθνή νέα

Η 
Κύπρος μπορεί να έδειξε πως ι-
κανοποιείται από τις αυστηρές 
δηλώσεις ΗΠΑ και Ε.Ε., αλλά δεν 
μένει σε αυτές. Η υπογραφή συμ-

φωνίας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρ-
τη σχετικά με τη χρήση της ναυτικής βά-
σης «Ευάγγελος Φλωράκης» από τον γαλ-
λικό στόλο αποτελεί κίνηση η οποία δεν 
μένει στον συμβολισμό, αλλά δίνει πρα-
κτικό περιεχόμενο στις δηλώσεις στήριξης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξυπηρετώ-
ντας και τα συμφέροντα της Γαλλίας στην α-
νατολική Μεσόγειο. Οι υπουργοί Εξωτερι-
κών Κύπρου και Γαλλίας Σάββας Αγγελίδης 
και Florence Parly συναντήθηκαν για ακόμη 
μία φορά στο Παρίσι και υπέγραψαν συμ-
φωνία για τη χρήση των υποδομών στη 
ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» α-
πό το γαλλικό Ναυτικό. Στην επίσημη ανα-
κοίνωση που εκδόθηκε αναφέρεται πως 
«οι δύο υπουργοί επιβεβαίωσαν εγγρά-
φως την πρόθεση των δύο χωρών για συ-
νεργασία με σκοπό την ενίσχυση των στρα-
τιωτικών ναυτικών δυνατοτήτων της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας και για ευρεία στρατηγι-
κή συνεργασία προς όφελος των ναυτικών 
δυνάμεων των δύο χωρών».
Πηγές του Υπουργείου Άμυνας ανέφεραν 
στο politis.com.cy πως η υπογραφή της 
συμφωνίας αποτελεί υλοποίηση της πολιτι-
κής απόφασης που είχαν πάρει από κοινού 
οι πρόεδροι Αναστασιάδης και Μακρόν, 
οι οποίοι αναμένεται να συναντηθούν εκ 
νέου είτε στο Παρίσι είτε στη Λευκωσία για 
να ανακοινώσουν τις λεπτομέρειες, στέλ-
νοντας παράλληλα μήνυμα στην Άγκυρα. 
Ο Εμανουέλ Μακρόν στις 30 Ιανουαρίου 
έπειτα από συνάντησή του με τον πρόε-
δρο Αναστασιάδη στη Λευκωσία, στο 
περιθώριο της Συνόδου MED 7, δεν είχε 
αφήσει αμφιβολίες για τις προθέσεις των 
δύο χωρών, δηλώνοντας πως «η διμερής 
σχέση μεταξύ της Κύπρου και της Γαλλίας 
είναι εξαιρετική και τροφοδοτείται από 
μια υποδειγματική συνεργασία ιδιαίτερα 
στους τομείς της άμυνας και της ενέργειας». 
Ειδικότερα, είχε πει πως «η Κύπρος απο-
τελεί έναν ενδιάμεσο σταθμό για το γαλ-
λικό Ναυτικό και ιδιαίτερα για το αεροναυ-
τικό συγκρότημα που σχηματίστηκε γύρω 
από το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle. 
Υπολογίζω πολύ σε αυτήν τη συνεργα-
σία, η οποία απεικονίζει τη φιλοδοξία μιας 
κυρίαρχης Ευρώπης, η οποία εξασφαλί-

ζει τα μέσα για να προφυλάξει τον εαυτό 
της. Αυτή η συνεργασία αποτελεί για μένα 
ένα σημαντικό στοιχείο του ευρωπαϊκού 
σχεδιασμού άμυνας, τον οποίο έχουμε ενι-
σχύσει πολύ στη διάρκεια του τελευταίου 
χρόνου». Ο κ. Μακρόν, αν και δεν είχαν 
εκδηλωθεί τότε οι τουρκικές προκλήσεις, 
είχε υπενθυμίσει «την αναγκαιότητα να 
τύχει σεβασμού η κυριαρχία της Κύπρου», 
εκφράζοντας ανησυχία για τα «περιστατικά 
που κατ’ επανάληψη σημειώνονται στην 
κυπριακή θάλασσα».
Την Τετάρτη ο υπουργός Άμυνας Σάββας 
Αγγελίδης ενημέρωσε λεπτομερώς τη Γαλ-
λίδα ομόλογό του για την κλιμάκωση των 
παράνομων ενεργειών της Τουρκίας εντός 
της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
συζήτησαν τρόπους αντίδρασης στο πλαί-
σιο της Ε.Ε. Η Γαλλίδα υπουργός επανέ-
λαβε τη σθεναρή στήριξη της Γαλλίας προς 
την Κύπρο και καταδίκασε ταυτόχρονα τις 
ενέργειες της Τουρκίας, οι οποίες παρα-
βιάζουν -όπως είπε- το διεθνές δίκαιο, το 
δίκαιο της θάλασσας και τα κυριαρχικά 
δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στην ΑΟΖ της.
Εδώ και αρκετούς μήνες, στη ναυτική 
βάση στο Μαρί γίνονται έργα διεύρυν-
σης του λιμανιού για να μπορεί να φιλο-
ξενεί μεγάλα πολεμικά πλοία και υπο-
βρύχια του γαλλικού Ναυτικού. Τα πλοία 
αυτά θα σταθμεύουν σε μόνιμη βάση και 
το επιχειρησιακό τους κέντρο θα βρίσκε-
ται στο αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, 
το οποίο περιπολεί στην ανατολική Μεσό-
γειο. Η διοίκηση της βάσης παραμένει στο 
κυπριακό Ναυτικό, το οποίο θα μπορεί να 
αξιοποιεί τις δυνατότητες των γαλλικών 
συστημάτων. Σε μεταγενέστερο στάδιο 
αναμένεται η προμήθεια ενός πλοίου ανοι-
κτής θαλάσσης που θα αγοράσει η Κύπρος 
από τη Γαλλία. Προσφάτως αποκτήθηκε και 
ακόμη ένα πλοίο από το Ισραήλ. Η Γαλλία 
επιθυμούσε τη μόνιμη ναυτική της παρου-
σία στην ανατολική Μεσόγειο, θέλοντας 
να προστατεύσει τα συμφέροντά της στις 
γεωτρήσεις που πραγματοποιεί η εταιρεία 
Total, σε συνεργασία με την ιταλική εται-
ρεία ΕΝΙ. Παράλληλα, μετά την αποχώρηση 
της Βρετανίας από την Ε.Ε., αναλαμβάνει 
ρόλο ευρωπαϊκής παρουσίας στα εξωτε-
ρικά σύνορα της Ένωσης, σε μια περιοχή 
για την οποία πάντοτε επεδείκνυε ενδιαφέ-
ρον το Παρίσι.

Ο γαλλικός στόλος ρίχνει άγκυρα 
στην Κύπρο
Αποφασιστική είναι η απάντηση της Λευκωσίας στις προκλήσεις της Τουρκίας στην 
κυπριακή ΑΟΖ, με την παρουσία του πλοίου γεωτρύπανου «Πορθητής»

Στην Κούβα μεταβαίνει η ΥΠΕΞ του 
Καναδά για την κατάσταση στη 
Βενεζουέλα
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Ο  υπουργός Εξωτερικών του Ιράν 
Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ απέκλεισε 
νωρίτερα «κάθε πιθανότητα» 
διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ

Ο 
Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ 
Τραμπ δήλωσε σήμερα πως ελ-
πίζει ότι οι ΗΠΑ δεν οδεύουν σε 
πόλεμο με το Ιράν.

Σε ερώτηση αν η Ουάσινγκτον οδεύει σε 
πόλεμο με την Τεχεράνη, ο Τραμπ απάντησε 
στους δημοσιογράφους «Ελπίζω πως όχι.»
Ανάλογη δήλωση έκανε και προς τον  
Πάτρικ Σάναχαν, τον υπηρεσιακό υπουργό 
Άμυνας, τονίζοντας ότι δεν επιθυμεί έναν 
πόλεμο με το Ιράν. Ένα μήνυμα, σύμφωνα 
με πολλούς αξιωματούχους, προς τα «γερά-
κια» της κυβέρνησής του, ότι η κλιμακού-
μενη εκστρατεία πίεσης της Ουάσινγκτον 
στην Τεχεράνη δεν πρέπει να εξελιχθεί σε 
ανοιχτή σύρραξη.
Σύμφωνα με την εφημερίδα New York 
Times, η δήλωση αυτή του Τραμπ έγινε το 
πρωί της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια της 
ενημέρωσής του για τις εξελίξεις με το Ιράν. 
Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών 
υποστηρίζουν ότι το Ιράν έχει αναπτύξει 
πυραύλους σε μικρά σκάφη στον Κόλπο, 
εντείνοντας τον φόβο ότι μπορεί να πλή-
ξει στρατεύματα των ΗΠΑ ή των συμμάχων 
τους στην περιοχή.
Στη συνεδρίαση αυτή δεν 
παρουσ ιάσ τηκαν σ τον 
πρόεδρο νέες πληροφο-
ρίες. Ο Τραμπ ήταν κατη-
γορηματικός ότι δεν επι-
θυμεί μια σ τρατιωτική 
σύγκρουση με τους Ιρα-
νούς, ανέφεραν πολλοί 
κυβερνητικοί αξιωματού-
χοι.

Τεχεράνη: Δεν επιθυμούμε καμία 
διαπραγμάτευση
Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του 
Ιράν Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ απέκλεισε 
«κάθε πιθανότητα» διαπραγμάτευσης με 
τις ΗΠΑ η οποία θα μπορούσε να συμβά-
λει στη μείωση των αυξανόμενων εντά-
σεων στην περιοχή του Κόλπου, μετέδωσε 
το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.
«Όχι, δεν υπάρχει πιθανότητα για διαπραγ-
ματεύσεις» απάντησε ο Ζαρίφ σε δημοσι-
ογράφους στο Τόκιο όπου πραγματοποιεί 

επίσκεψη, οι οποίοι τον ρωτούσαν αν είναι 
έτοιμος ν’ ανοίξει διμερείς συνομιλίες με 
την Ουάσινγκτον για την αποκλιμάκωση της 
έντασης.
Από την πλευρά του, το δημόσιο τηλεο-
πτικό δίκτυο ΝΗΚ επικαλέστηκε τον επικε-
φαλής της ιρανικής διπλωματίας που χαρα-
κτήρισε «αυτοκτονική ενέργεια» τις πιέσεις 
που ασκούνται από τις ΗΠΑ επί της Τεχε-
ράνης.
Ο Ζαρίφ απέρριψε επίσης τις δηλώσεις του 
αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, 
σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν θα θελήσει 
σύντομα να συζητήσει.
«Δεν ξέρω γιατί ο πρόεδρος Τραμπ είναι 
σίγουρος, αφού αυτό είναι τελείως ψευ-
δές» σχολίασε ο ιρανός υπουργός, οι 
δηλώσεις του οποίου δημοσιεύτηκαν στα 
ιαπωνικά από το δίκτυο ΝΗΚ.
Νωρίτερα, ο Ζαρίφ είχε κατηγορήσει τις 
ΗΠΑ για την «απαράδεκτη» κλιμάκωση της 
έντασης που προκαλούν σε βάρος της Τεχε-
ράνης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει 
τη διεθνή συμφωνία για τα πυρη-
νικά με το Ιράν
Η ΕΕ στηρίζει πλήρως τη διεθνή συμφωνία 
για τα πυρηνικά με το Ιράν και θέλει οι αντί-
παλες δυνάμεις (οι ΗΠΑ και το Ιράν) να απο-
φύγουν την περαιτέρω κλιμάκωση, δήλωσε 

σήμερα η Ύπατη Εκπρόσω-
πος της ΕΕ για θέματα Εξω-
τερικής Πολιτικής και Πολι-
τικής Ασφαλείας, η Φεντε-
ρίκα Μογκερίνι.
«Θα συνεχίσουμε να την 
υποστηρίζουμε με όλα τα 
μέσα μας και όλη μας την 
πολιτική βούληση», είπε η 
Μογκερίνι στους δημοσι-

ογράφους πριν από την συνάντησή της με 
τους υπουργούς Εξωτερικών της Βρετανίας, 
της Γαλλίας και της Γερμανίας , δηλαδή των 
τριών χωρών που είχαν υπογράψει το 2015 
το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης 
(ΚΟΣΔ), τη διεθνή συμφωνία για το πρό-
γραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν.
Η κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας 
ανακοίνωσε την 8η Μαΐου, έναν χρόνο μετά 
την αποχώρηση των ΗΠΑ από αυτή τη συμ-
φωνία, πως σκοπεύει να πάψει να τηρεί 
ορισμένες από τις δεσμεύσεις που είχε ανα-
λάβει εντός των πλαισίων της συμφωνίας 
αυτής.

διεθνή νέα

Τραμπ: Ελπίζω ότι δεν θα 
πάμε σε πόλεμο με το Ιράν 

Η 
διπλωματική κρίση μεταξύ Πεκί-
νου και Οτάβας εντείνεται, μετά 
την επιβεβαίωση, εκ μέρους της 
Κίνας, ότι δύο Καναδοί που συνε-

λήφθησαν τον περασμένο Δεκέμβριο θεω-
ρούνται ύποπτοι για κατασκοπεία.
Ο Καναδάς ζήτησε την «άμεση απελευθέ-
ρωση» των δύο πολιτών του. Σε ανακοί-
νωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερι-
κών της χώρας τονίζει ότι «καταδικάζει ρητά 
την αυθαίρετη σύλληψη, όπως είχε καταδι-
κάσει και την αυθαίρετη προσαγωγή τους, 
στις 10 Δεκεμβρίου» 2018.
«Επαναλαμβάνουμε το αίτημα προς την Κίνα 
για την άμεση απελευθέρωση» του πρώην 
διπλωμάτη Μάικλ Κόβριγκ και του επιχει-
ρηματία Μάικλ Σπέιβορ», προστίθεται στην 
ανακοίνωση.

Ο Κόβριγκ κατηγορείται ότι συγκέντρωσε 
κρατικά απόρρητα, ενώ ο Σπέιβορ, που 
είναι ειδικός σε θέματα που αφορούν τη 
Βόρεια Κορέα, είναι ύποπτος ότι έκλεψε και 
διοχέτευσε στο εξωτερικό κρατικά απόρ-
ρητα, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα 
το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών. Και οι 
δύο είχαν προσαχθεί λίγες ημέρες μετά τη 
σύλληψη, στον Καναδά, της οικονομικής 
διευθύντριας του κινεζικού κολοσσού των 
τηλεπικοινωνιών Huawei, Μενγκ Ουάν-
γκζου, κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ.
Η Ουάσινγκτον ζητά την έκδοση της Μενγκ, 
καθώς την κατηγορεί για συνομωσία σε διά-
πραξη απάτης προκειμένου να παρακαμ-
φθούν οι κυρώσεις σε βάρος του Ιράν. Η 
σύλληψή της οδήγησε σε κρίση τις σχέσεις 
του Καναδά με την Κίνα.

Η Οτάβα ζητεί την άμεση απελευθέρωση 
των δύο Καναδών που κατηγορούνται 
για κατασκοπεία

ΗΠΑ: Η κυβερνήτης της Αλαμπάμα 
υπέγραψε την απαγόρευση των 
αμβλώσεων 

Η 
κυβερνήτης της Αλαμπάμας Κέι 
Άιβι υπέγραψε τον νόμο που α-
παγορεύει την άμβλωση σχεδόν 
σε όλες τις περιπτώσεις, τον πιο 

αυστηρό που τίθεται σε ισχύ σε ολόκλη-
ρες τις ΗΠΑ, αναφέρει ανακοίνωση που 
δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες της.
Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από την πολιτει-
ακή Γερουσία και είχε ήδη εγκριθεί από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων εν μέσω των 
προσπαθειών πολλών αμερικανικών Πολι-
τειών όπου κυβερνούν Ρεπουμπλικάνοι να 
αναγκάσουν το Ανώτατο Δικαστήριο των 
ΗΠΑ να επανεξετάσει το δικαίωμα στην 

άμβλωση.
Ο νόμος δεν προβλέπει εξαιρέσεις, ούτε 
καν σε περιπτώσεις αιμομιξίας ή βιασμού, 
παρά μόνο αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος 
για τη ζωή της μητέρας ή το έμβρυο έχει 
κάποια «θανατηφόρα ανωμαλία». Οι για-
τροί που κάνουν αμβλώσεις εξάλλου αντι-
μετωπίζουν ποινές κάθειρξης από 10 ως 
99 χρόνια.
Το κείμενο προκαλεί έντονες αντιδράσεις 
και οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμά-
των έχουν ήδη καταστήσει σαφές πως θα 
προσφύγουν στη δικαιοσύνη εναντίον του 
νομοθετήματος.
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Π
ερίπου το 20% της παγκόσμιας πα-
ραγωγής πετρελαίου διακινείται από 
τα στενά του Ορμούζ, ενός καναλιού 
πλάτους μόλις 30 μιλίων που ενώνει 

τον Περσικό Κόλπο με την Αραβική Θάλασσα. 
Από τις ανατολικές ακτές του στενού, το Ιράν ε-
λέγχει πλήρως την κυκλοφορία των γιγαντιαίων 
τάνκερ και των γκαζάδικων που περνούν καθη-
μερινά τον δίαυλο.
Μία γιγαντιαία αρμάδα, αποτελούμενη από τον 
πέμπτο αμερικανικό στόλο που εδρεύει στην 
περιοχή με αγκυροβόλια στο Μπαχρέιν, στο 
Κατάρ, στο Άμπου Ντάμπι αλλά και από ενισχύ-
σεις που πρόσφατα κατέφθασαν στην περιοχή 
με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο Abraham 
Lincoln που συνοδεύεται από 20 πολεμικά 
σκάφη, περιπολεί την ώρα που γράφονται αυτές 
οι γραμμές σε απόσταση βολής από τα στενά του 
Ορμούζ.
Στις 14 Μαΐου, σε μία από τις αλλεπάλληλες 
συσκέψεις του συμβουλίου ασφαλείας των ΗΠΑ 
συζητήθηκε η αποστολή 120.000 Αμερικανών 
στρατιωτών στη Μέση Ανατολή.
Ο αριθμός είναι τεράστιος, όπως αποκαλύ-
πτει σχετικό δημοσίευμα των «New York 
Times». 24 ώρες μετά, το State 
Department διέταξε όλους 
τους Αμερικανούς πολίτες που 
ανήκουν σε μη αναγκαίο προ-
σωπικό που βρίσκεται στο 
Ιράκ να εγκαταλείψουν άμεσα 
τη χώρα, θέτοντας σε κατά-
σταση κόκκινου συναγερ-
μού ασφαλείας την πρεσβεία 
των ΗΠΑ στη Βαγδάτη και το 
γενικό προξενείο στην πόλη Αρμπίλ, στο βόρειο 
Ιράκ. Σχεδόν αμέσως το γερμανικό γενικό επιτε-
λείο ανακοίνωσε πως διακόπτει πάραυτα όλες 
τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στο έδαφος 
του Ιράκ, ενώ το ολλανδικό γενικό επιτελείο 
γνωστοποίησε την άμεση διακοπή των δραστη-
ριοτήτων εκπαίδευσης των ιρακινών ενόπλων 
δυνάμεων από Ολλανδούς στρατιωτικούς.
Το Λονδίνο το μεσημέρι της Τετάρτης ανακοί-
νωσε πως προσλαμβάνει επιπλέον στρατιω-
τικό προσωπικό για να αντιμετωπίσει τις ανά-
γκες που προκύπτουν από την κρίση με το Ιράν. 
Ένα 24ωρο πριν, ο Αμερικανός υπουργός Εξω-
τερικών Μάικ Πομπέο βρέθηκε αιφνιδίως στη 
Μόσχα, όπου συναντήθηκε επί τρεισήμισι ώρες 
κατ’ ιδίαν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και όχι -ως 
είθισται- με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι 
Λαβρόφ. Δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση ή 
διαρροή σχετικά με το ακριβές περιεχόμενο της 
μακράς συνομιλίας Πούτιν - Πομπέο.
Αργά την Τετάρτη 15 Μαΐου, η Τεχεράνη με επί-
σημες ανακοινώσεις στρατιωτικών επιτελών 
υποστήριξε πως «οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους 

θα υποστούν σαρωτική ήττα από τις ιρανικές 
ένοπλες δυνάμεις».
48 ώρες πριν, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης 
μετέδωσαν πως ιρανικής κατασκευής drones 
με εκρηκτικά χτύπησαν δύο αντλιοστάσια του 
μεγάλου αγωγού της Σαουδικής Αραβίας που 
συνδέει τα ανατολικά κοιτάσματα πετρελαίου 
με την Ερυθρά Θάλασσα παρακάμπτοντας τον 
Περσικό Κόλπο. Επίσης, ο αγωγός που διέρχε-
ται το Ομάν και φθάνει στο λιμάνι Φουτζέιρα, 
παρακάμπτοντας και αυτός τον Περσικό Κόλπο, 
δέχθηκε επίθεση.
Οι δύο αυτές ειδήσεις συνδυάστηκαν με την 
ανακοίνωση πως τέσσερα γιγαντιαία δεξαμε-
νόπλοια, τα δύο της σαουδαραβικής εταιρείας 
Bahri, ένα νορβηγικής ιδιοκτησίας και ένα των 
Αραβικών Εμιράτων υπέστησαν επιθέσεις 
σαμποτάζ. Δύο ημέρες αργότερα η σιιτική οργά-
νωση των Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσε επί-
σημα πως φέρει την ευθύνη για τις επιθέσεις 
στους δύο αγωγούς. Σχεδόν ταυτόχρονα οι 
μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ έκαναν ανεπί-
σημα λόγο για επίθεση από επτά drones με εκρη-
κτικά κατά των στόχων αυτών.
Για να ολοκληρωθεί το σκηνικό επισημαίνεται 

πως περίπου 14 ημέρες πριν 
και εντελώς αιφνιδιαστικά και 
ύστερα από ακύρωση επίση-
μης επίσκεψης στη Γερμανία, 
ο υπουργός Εξωτερικών των 
ΗΠΑ Μάικ Πομπέο βρέθηκε 
στη Βαγδάτη. Εκεί συνομί-
λησε με τις τοπικές Αρχές για 
τα ζητήματα ασφαλείας που 
αφορούν στις αμερικανικές 

βάσεις στο Ιράκ και τους 5.000 Αμερικανούς 
στρατιώτες και στρατιωτικούς που υπηρετούν 
ακόμη σε αυτήν τη χώρα. Είχε προηγηθεί επί-
σημη ενημέρωση βασισμένη μόνον σε στοιχεία 
που κατείχαν οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες 
για τη δράση των πολιτοφυλακών του Ιράν που 
εδώ και δύο χρόνια έχουν εγκατασταθεί στο 
έδαφος του Ιράκ στο πλαίσιο του πολέμου κατά 
του Ισλαμικού Κράτους. Οι Ισραηλινοί επέμεναν 
πως υπάρχει ενεργοποίηση πυραυλικών συστη-
μάτων του Ιράν με πυραύλους μικρού και μέσου 
βεληνεκούς που στοχεύουν αμερικανικές εγκα-
ταστάσεις, βάσεις και διπλωματικές αποστολές 
στη χώρα αυτή.
Κάπως έτσι διαμορφώνεται το σκηνικό που προ-
ϊδεάζει για μία άμεση σύγκρουση μεταξύ Ηνω-
μένων Πολιτειών και των τοπικών συμμάχων 
τους στην περιοχή. Το κλίμα πολέμου κορυφώ-
θηκε όταν στις αρχές της εβδομάδας ανακοινώ-
θηκε επίσημα πως άγνωστος αριθμός στρατη-
γικών βομβαρδιστικών τύπου Β-52 κατέφθασε 
στη γιγαντιαία αεροναυτική βάση των ΗΠΑ στο 
Κατάρ.

Ο χορός των «ιεράκων» στον 
Λευκό Οίκο 

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι συζητά 
με την Αμερικανική πλευρά τη 
δημιουργία ομάδας εργασίας που 
θα υπολογίσει τις επιπτώσεις από 
την αγορά S-400 – Ωστόσο, οι ΗΠΑ 
εμμένουν στην αντίθεσή τους με τη 
συγκεκριμένη αγορά

Η 
Τουρκία συζητεί με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες τη δημιουργία ομάδας 
εργασίας που θα υπολογίσει τις 
επιπτώσεις από την αγορά εκ μέ-

ρους της Τουρκίας ρωσικών πυραυλικών 
συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, των 
οποίων όμως η παράδοση δεν πρόκειται να 
καθυστερήσει, δήλωσε σήμερα ο τούρκος 
υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου.
Οι εντάσεις ανάμεσα στην Τουρκία και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οξυνθεί σχετικά 
με την απόφαση της Άγκυρας να αγοράσει 
πυραυλικά αμυντικά συστήματα S-400, τα 
οποία δεν είναι συμβατά με τα συστήματα 
του NATO.
Αμερικανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν 
πως η αγορά που σχεδιάζει η Τουρκία θα 
θέσει σε κίνδυνο τον ρόλο της στο πρό-
γραμμα κατασκευής των μαχητικών αερο-
πλάνων F-35, καθώς και την αγορά εκ 
μέρους της των αεροπλάνων αυτών, για τα 
οποία η Ουάσινγκτον λέει πως θα τεθούν 
σε κίνδυνο εξαιτίας της παρουσίας των 
S-400.
Οι ΗΠΑ και άλλοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, που 
διαθέτουν F-35, εκφράζουν φόβους ότι 
το ραντάρ του συστήματος των S-400 θα 

«μάθει» πώς να εντοπίζει και να παρακο-
λουθεί τα αεριωθούμενα αυτά, καθιστώ-
ντας τα λιγότερο ικανά να ξεφεύγουν από τα 
ρωσικά όπλα.
Η Άγκυρα υποστηρίζει πως οι αμερικανικές 
ανησυχίες είναι υπερβολικές και πιέζει την 
Ουάσινγκτον να δημιουργηθεί μια ομάδα 
εργασίας για να εκτιμήσει τους κινδύνους 
που το σύστημα S-400 θα δημιουργήσει 
για τα F-35.
«Ανταλλάσσουμε απόψεις για το πώς αυτό 
θα μπορούσε να λειτουργήσει, θα συνεχί-
σουμε να μοιραζόμαστε τις απόψεις μας. 
Μόλις συμφωνήσουμε σ’ αυτό, θα αποφα-
σίσουμε αν θα υπάρξει ή όχι ομάδα εργα-
σίας», δήλωσε ο Τσαβούσογλου σε δημο-
σιογράφους στην Άγκυρα. «Οι συνομιλίες 
συνεχίζονται, δεν υπάρχει τίποτε σίγουρο 
ακόμη», πρόσθεσε.
Τη Δευτέρα, πηγή που γνωρίζει το θέμα 
δήλωσε πως οι ΗΠΑ ζήτησαν από την 
Τουρκία να καθυστερήσει την παραλαβή 
του συστήματος S-400, που αυτή τη στιγμή 
είναι προγραμματισμένη για τον Ιούλιο, 
με αντάλλαγμα να εγκρθεί ενδεχομένως ο 
σχηματισμός της ομάδας εργασίας.
«Δεν υπάρχει αναβολή ούτε ακύρωση στο 
στάδιο αυτό», δήλωσε ο Τσαβούσογλου. 
«Ούτε είναι στην ατζέντα», πρόσθεσε.
Η διαφωνία αυτή είναι η τελευταία μιας 
σειράς διπλωματικών διενέξεων ανάμεσα 
στις ΗΠΑ και την Τουρκία. Σ’ αυτές περιλαμ-
βάνονται τα τουρκικά αιτήματα να εκδώ-
σει η Ουάσινγκτον τον ιερωμένο Φετου-
λάχ Γκιουλέν, διαφορές σχετικά με την πολι-
τική στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στη 
Συρία και οι κυρώσεις σε βάρος του Ιράν.

Η Τουρκία αρνείται αναβολή της 
παραλαβής των S-400 και συζητά 
με τις ΗΠΑ 
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ
Παιδική κατασκήνωση 

για πολύτιμες 
καλοκαιρινές αναμνήσεις

Η 
λήξη της σχολικής χρονιάς και 
το κλείσιμο των σχολείων για τις 
καλοκαιρινές διακοπές, συνεπά-
γεται 3 μήνες ξεγνοιασιάς και ξε-

κούρασης για τα παιδιά. Πόσο πιθανό εί-
ναι όμως, ειδικά με τις σημερινές οικονομι-
κές συνθήκες, να μπορέσει μια οικογένεια 
να αξιοποιήσει το σύνολο των 3 αυτών μη-
νών για διακοπές; Εξαιρετικά δύσκολο. Οι 
περισσότερες οικογένειες βρίσκουν με-
γάλη ευτυχία να μπορέσουν να πάνε κά-
που για 15 -το πολύ- μέρες. Τι γίνεται το 
υπόλοιπο χρονικό διάστημα; Αφήνουμε 
τα παιδιά να βαριούνται στο σπίτι; Κάποιοι 
θα τα στείλουν στον παππού και τη γιαγιά 
που είναι ήδη στο χωριό. Οι άλλοι; Η παι-
δική κατασκήνωση είναι μια υπέροχη ε-
μπειρία για τα παιδιά και καλό θα ήταν να 
εστιάσουμε στην εμπειρία και όχι στη λύ-
ση που προσφέρει.
Αρκετοί γονείς με παιδιά που δεν έχουν 
πάει ξανά στην κατασκήνωση, αγχώνονται 
για το πόσο καλά και εύκολα θα προσαρ-
μοστεί το παιδί τους στην παιδική κατα-
σκήνωση. Μετά την πρώτη φορά, τα πράγ-
ματα είναι πιο εύκολα αφού το παιδί γνω-
ρίζει πώς είναι αυτή η εμπειρία. Αγωνιούν 
επίσης και για την ασφάλεια του παιδιού 
στην κατασκήνωση. Αξίζει όλο αυτό το 
άγχος για κάτι που φαινομενικά δεν είναι 
και τόσο απαραίτητο για τη ζωή ενός παι-
διού; Η κατασκήνωση δεν είναι μία επι-
πλέον γνώση, δεν είναι σχολείο και οπωσ-
δήποτε κάποιο παιδί μπορεί να ζήσει και 
χωρίς αυτήν. Η κατασκήνωση όμως είναι 
πολύτιμη για τις καλοκαιρινές αναμνήσεις 
που προσφέρει και όχι μόνο για αυτές. Ας 
δούμε όλους τους λόγους για τους οποίους 
λέμε «Ναι» στην παιδική κατασκήνωση.
Το παιδί μέσα στην κατασκήνωση βρί-
σκεται πιθανότατα μόνο του χωρίς φίλους 
από το σχολείο του ή συγγενικά του πρό-
σωπα όπως ξαδελφάκια. Πρέπει, λοιπόν, 
να καταφέρει να ενσωματωθεί μέσα στο 
κοινωνικό σύνολο της κατασκήνωσης και 
να κάνει νέους φίλους. Για να το καταφέρει 
αυτό, μπαίνει σε μια διαδικασία διεκδίκη-
σης. Η συμπεριφορά του θα είναι καλή για 
να γίνει αποδεκτό από την παρέα. Η κοινω-

νικοποίηση του παιδιού έρχεται ξεκάθαρα 
από δικές του προσπάθειες. Στην κατασκή-
νωση δεν μπορεί να παρέμβει η μαμά στο 
θέμα της κοινωνικοποίησης, όπως κάνει 
στο σπίτι προσκαλώντας παιδιά προκει-
μένου να φτιάξει παρέες το δικό της παιδί. 
Κάπως έτσι, ακόμα και το πιο κακομαθη-
μένο παιδί, συμβιβάζεται και σέβεται τους 
άλλους γιατί πολύ απλά θέλει να περάσει 
ωραία τις καλοκαιρινές διακοπές του στην 
κατασκήνωση.
Οι περισσότερες οικογένειες επιλέγουν για 
τις καλοκαιρινές τους διακοπές το εξοχικό 
ή κάποιο ξενοδοχείο σε έναν αγαπημένο 
προορισμό. Η διαμονή δηλαδή κατά τις 
διακοπές, δεν διαφέρει σημαντικά από την 
καθημερινότητα στο σπίτι ανεξάρτητα από 
τις δραστηριότητες που κάνει η οικογέ-
νεια στις διακοπές. Η κατασκήνωση είναι 
συναρπαστική ως διαφορετική εμπειρία. 
Το παιδί ζει στη φύση, αθλείται, κοιμάται 
σε ράντσο και πιθανόν δεν έχει τις πολυτέ-
λειες του εξοχικού ή του ξενοδοχείου. Και-
νούργιες εμπειρίες, συνήθειες και εικόνες 
που είναι τόσο έξω από την καθημερινό-
τητα, συνθέτουν μοναδικές καλοκαιρινές 
αναμνήσεις.
Πώς στέλνουμε όμως το παιδί μας στην 
κατασκήνωση αν δεν το έχει ζητήσει μόνο 
του; Πριν απ’ όλα θα πρέπει να ενημερώ-
σουμε το παιδί για το τι είναι τελικά η κατα-
σκήνωση και πώς είναι η καθημερινότητα 
εκεί. Του εξηγούμε όλα τα θετικά της κατα-
σκήνωσης. Του δίνουμε χρόνο να το σκε-
φτεί και αν τελικά το βλέπει θετικά, επι-
λέγουμε μαζί του τις πιο ενδιαφέρουσες 
κατασκηνώσεις ανάλογα με τα χαρακτηρι-
στικά τους και προγραμματίζουμε επισκέ-
ψεις. Είναι σημαντικό να έχει επισκεφθεί το 
παιδί, τον τόπο όπου θα περάσει 15 μέρες 
ή 1 μήνα από τις διακοπές του, για να μην 
βρεθεί ξαφνικά σε ξένο και άγνωστο περι-
βάλλον. Αυτές οι επισκέψεις είναι πολύ-
τιμες και για τους γονείς, αφού έχουν τη 
δυνατότητα να δουν από κοντά ποιοι είναι 
οι άνθρωποι στους οποίους θα εμπιστευ-
θούν τα παιδιά τους και σε τι κατάσταση 
είναι οι εγκαταστάσεις της παιδικής κατα-
σκήνωσης.

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

Μ
ήπως μερικές φορές σας φαί-
νεται ότι τα παιδιά σας πηγαί-
νουν πιο πολύ στη μαμά πα-
ρά σε σας; Αν συμβαίνει αυ-

τό, αναθεώρησε τη συμπεριφορά σου ως 
γονιός. Τι κάνεις; Ακούς ή συνέχεια δίνεις 
οδηγίες και συμβουλές; Επαινείς τα παιδιά 
σου ή τα ταπεινώνεις; Είσαι υπομονετικός 
μαζί τους ή χάνεις τον έλεγχό σου και βά-
ζεις τις φωνές; Το βρίσκεις διασκεδαστικό 
να παίζεις  μαζί τους ή είσαι πάντα έτοιμος 
να εκραγείς; Ξοδεύεις χρόνο μαζί τους ή γε-
μίζεις το πρόγραμμά σου με άλλα πράγματα; 
Αν και τα παιδιά είναι φυσικό να πηγαίνουν 
πιο πολύ στη μαμά, μπορείς κι εσύ να τα ελ-
κύσεις σε σένα αν γίνεις ο μπαμπάς που πρέ-
πει να είσαι.

Αγαπητοί σύζυγοι, ξέρετε τι θέλει 
πραγματικά η γυναίκα σας;
Μπορεί τα λουλούδια κι οι σοκολάτες να 
είναι πολύ ωραία, αλλά πολλές γυναίκες 
θα έλεγαν ότι προτιμούν λίγη βοήθεια στο 
σπίτι. Δυστυχώς, ακόμα κι οι γυναίκες που 
δουλεύουν έξω από το σπίτι εξακολουθούν 
να κάνουν και την καθαριότητα του σπιτιού, 
το μαγείρεμα και να έχουν τη φροντίδα των 
παιδιών. Δίπλωσε λοιπόν τα ρούχα από το 
στεγνωτήριο, άδειασε το νεροχύτη της κου-
ζίνας ή πήγαινε εσύ τα παιδιά σε κάποιες 
από τις εξωσχολικές τους δραστηριότητες. 
Προσπάθησε να κάνεις κάτι παραπάνω όσο 
πιο συχνά μπορείς. Η γυναίκα σου μπο-
ρεί να αναρωτιέται αν το κάνεις με ευχαρί-

στηση, αλλά κατά βάθος θα σε αγαπήσει 
περισσότερο.

Μήπως το παιδί σου που είναι 
στην εφηβεία ξέχασε να μιλάει;
Πώς ήταν η μέρα σου σήμερα; Ωραία. 
Θέλεις να έρθεις μαζί μου στα μαγαζιά; 
Δεν ξέρω. Για να βοηθήσεις το παιδί σου 
που είναι στην εφηβική ηλικία να ξαναβρεί 
το χαμένο του λεξιλόγιο, προσπάθησε να 
κάνεις ερωτήσεις που να μην απαντιούνται 
μονολεκτικά όπως: Ποια είναι η γνώμη σου 
για τους κανόνες συμπεριφοράς που έχει το 
σχολείο σου; Αν είχες να διαλέξεις σήμερα, 
ποιο κολλέγιο θα διάλεγες για να πας; Και 
κάτι πιο απλό: Αν χρειαζόταν να διαλέξεις 
κάτι που θα το τρως σε όλη σου τη ζωή τι θα 
διάλεγες;  

 Ποιες είναι οι καλύτερες πηγές 
γνώσεων για τους γονείς; 
Οι μεγαλύτεροι. Μερικές φορές όμως δεν 
εκμεταλλευόμαστε το μεγαλείο και την ιστο-
ρία που κρύβουν όσο θάπρεπε. Περιφρο-
νούμε ή αγνοούμε τη σοφία που απέκτη-
σαν από τις εμπειρίες της ζωής τους. Κάποιοι 
παντρεύτηκαν και χώρισαν. Κάποιοι ήταν 
γονείς και ένιωσαν πολλές φορές τον πόνο 
των ατίθασων παιδιών. Αντί να αγνοούμε 
αυτήν τη γόνιμη πηγή γνώσεων και σοφίας, 
ας την καλλιεργούμε. Να ζητάμε τη γνώμη 
τους και να ακούμε τις συμβουλές τους. Θα 
μας κάνει πολύ καλό και θα δώσει χαρά και 
σε κείνους.

Μήπως εσείς οι πατέρες 
νιώθετε μερικές φορές 
ότι σας παραμελούν;
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Μ
ία μέθοδος που 
δημιουργήθηκε 
από τους ερευνη-
τές του Πανεπι-

στημίου Ruhr-Univesitat του 
Μπόχουμ μπορεί να εντοπί-
σει την νόσο Αλτσχάιμερ σε έ-
να πολύ πρώιμο στάδιο. Οι ε-
ρευνητές δημοσίευσαν την έ-
ρευνά τους στο Alzheimer’s 
and Dementia: Diagnosis, 
A ssessment  and Disease 
Monitoring.
«Αυτό ανοίγει το δρόμο 
για θεραπεία της νόσου 
όταν αυτή βρίσκεται σε 
πρώιμο στάδιο. Τα φάρ-
μακα που τώρα είναι 
αναποτελεσματικά 
ενδέχεται τότε να 
έχουν ελπίδες να 
φ έ ρ ο υ ν  α π ο τ έ -
λεσμα», δήλωσε ο 
καθηγητής Klaus Gerwert 
του Πανεπιστημίου Μπό-
χουμ.
Σε ασθενείς με νόσο 
Αλτσχάιμερ, η πρω-
τεΐνη του β-αμυλο-
ειδούς αναδιπλώνε-
ται λανθασμένα λόγω 
παθολογικών αλλαγών, 
πολύ πριν εμφανιστούν 
τα πρώτα συμπτώ-
ματα της νόσου. Μια 
ομάδα ερευνητών με 
επικεφαλής τον Klaus 
Gerwert εντόπισε με επι-
τυχία αυτό τα προβλή-
ματα αναδίπλωσης χρη-
σιμοποιώντας ένα απλό τεστ 
αίματος. Ως αποτέλεσμα αυτού 
είναι η νόσος να μπορεί να ανι-
χνευθεί περίπου οκτώ χρόνια 
πριν εμφανιστούν τα πρώτα 
κλινικά συμπτώματα.
Εντοπίστηκε πως το 71% των 
ασθενών με νόσο Αλτσχάιμερ 
στα πρώτα στάδια ήταν ασυ-
μπτωματικό, ενώ παράλληλα 
δόθηκαν ψευδώς θετικές δια-
γνώσεις για το 9% των συμ-
μετεχόντων στη μελέτη. Προ-
κειμένου να αυξηθεί ο αριθ-
μός των σωστά διαγνωσμένων 
περιστατικών νόσου Αλτσχάι-

μερ και να μειωθεί ο αριθμός 
των ψευδώς θετικών διαγνώ-
σεων, οι ερευνητές ξόδεψαν 
πολύ χρόνο και προσπάθεια 
στη βελτιστοποίηση της υπό 
μελέτη δοκιμής και κατέληξαν 
στην εφαρμογή μιας διαγνω-
στικής μεθόδου δύο βαθμί-
δων.
Για το σκοπό αυτό χρησιμο-
ποιούν την αρχική εξέταση 
αίματος για να εντοπίσουν τα 
άτομα υψηλού κινδύνου. Εν 

συνεχεία προσθέτουν ένα 
συγκεκριμένο βιοδείκτη 
άνοιας, την πρωτεΐνη Ταυ, 

για να διεξάγουν περαι-
τέρω δοκιμές σε εκεί-
νους τους συμμετέχο-
ντες των οποίων η διά-

γνωση της νόσου Αλτσχά-
ιμερ ήταν θετ ική σε 
πρώτο σ τάδιο.  Αν 
αμφότεροι οι βιοδεί-
κτες δείξουν θετικό 

α π ο τ έ λ ε σ μ α  τ ό τ ε 
υπάρχει μεγάλη πιθανό-

τητα να εκδηλωθεί η νόσος. 
«Ο συνδυασμός των δύο 

αναλύσεων έδειξε πως 
87 στους 100 ασθενείς 
με νόσο Αλτσχάιμερ 

εν τοπίσ τηκαν σωσ τά 
στη μελέτη μας», δήλωσε 
ο Δρ. Klaus Gerwert. «Μει-

ώσαμε τον αριθμό των 
ψευδώς θετικών διαγνώ-
σεων σε υγιή άτομα σε 

τρία από τα 100. Η δεύτερη 
ανάλυση διεξάγεται στο εγκε-

φαλονωτιαίο υγρό που εξά-
γεται από το νωτιαίο μυελό. 
Τώρα, μπορούν να διεξαχθούν 
νέες κλινικές μελέτες σε ασθε-
νείς με τη νόσο σε πολύ πρώ-
ιμα στάδια.
Ο Δρ. Gerwert ευελπιστεί ότι 
οι υπάρχουσες θεραπείες θα 
εξακολουθήσουν να έχουν 
αποτέ λεσμα. «Πρόσφατα, 
δύο μεγάλες και υποσχόμενες 
μελέτες απέτυχαν, πιθανότατα 
λόγω του ότι η θεραπεία ξεκί-
νησε πολύ αργά. Η νέα μελέτη 
ανοίγει ένα νέο παράθυρο 
θεραπείας».

Δεν παραλείπουμε το πρωινό. Όταν τρώμε πρωινό καίμε περισσό-
τερες θερμίδες μέχρι την ώρα του επόμενου γεύματος, συγκριτικά με 
κάποιον που παραλείπει το πρωινό γεύμα. Μια εξήγηση είναι ότι ο μετα-
βολικός ρυθμός μειώνεται κατά τη διάρκεια του ύπνου, οπότε το πρωινό 
«πυροδοτεί» την επάνοδό του σε φυσιολογικούς ρυθμούς.
Τρώμε ακόμη και έξι μικρά γεύματα την ημέρα. Τα μικρά και συχνά 
γεύματα αυξάνουν ελαφρώς το ρυθμό του μεταβολισμού επειδή μετά 
από κάθε γεύμα ο οργανισμός  καίει περισσότερες θερμίδες για τη διαδι-
κασία της πέψης. Γι’ αυτό το λόγο είναι προτιμότερα τα πολλά μικρά γεύ-
ματα την ημέρα από τα τρία μεγάλα.
Αποφεύγουμε τις στερητικές δίαιτες. Οι ολιγοθερμιδικές δίαιτες μπο-
ρεί να οδηγούν σε μια γρήγορη απώλεια βάρους, αλλά το αποτέλεσμα 
αυτό δεν κρατάει πολύ επειδή αυτού του τύπου οι δίαιτες απειλούν τον 
μεταβολισμό για δυο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι πολύ γρήγορα ξανα-
παίρνουμε τα κιλά που χάσαμε μόνο που αυτή τη φορά αποτελούνται 
κυρίως από λίπος, ενώ αυτά που «χάθηκαν»  αποτελούνται από λίπος, 
υγρά και μυϊκό ιστό. Υπενθυμίζουμε ότι όσο περισσότερο το λίπος στο 
σώμα, τόσο λιγότερες οι καύσεις. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο οργανι-
σμός εκλαμβάνει μια στερητική δίαιτα ως απειλή υποσιτισμού και αμύ-
νεται καθιστώντας τα ένζυμα που συμβάλλουν στην αποθήκευση του 
λίπους πιο αποτελεσματικά!
Προτιμάμε πρωτεΐνες και μπαχαρικά. Δίνονται έμφαση στις πρωτε-
ΐνες (κατά προτίμηση άπαχο κρέας, αυγό, ανάλατοι ξηροί καρποί) στη 
διατροφή μας αυξάνουμε τις θερμίδες που καίμε καθημερινά έως και 
κατά 150-200 σύμφωνα με τα διαθέσιμα ερευνητικά στοιχεία. Επίσης η 
προσθήκη μπαχαρικών στα φαγητά φαίνεται ότι οδηγεί σε πρόσκαιρη 
αύξηση των καύσεων, αλλά και σε μεγαλύτερο αίσθημα κορεσμού.
Δεν ξενυχτάμε. Όσο περισσότερο καταπονούμε τον οργανισμό μας και 
στερούμαστε ώρες ύπνου τόσο παρεμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία 
του οργανισμού συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών καύσης 
του λίπους.
Αντιμετωπίζουμε το στρες. Το στρες παίζει περίεργα παιχνίδια στο 
μεταβολισμό μας. Από την μια μας παχαίνει και από την άλλη μας αδυ-
νατίζει. Τι εννοούμε; Tο έντονο στρες, αυξάνει την έκκριση ορισμένων 
ορμονών όπως η αδρεναλίνη, γεγονός που μπορεί ακόμη και να διπλασι-
άσει το ρυθμό καύσης των θερμίδων. Από την άλλη μεριά, όταν το στρες 
είναι χρόνιο προκαλεί το αντίθετο. Στην περίπτωση αυτή προκαλείται 
αύξηση του βάρους επειδή οι ορμόνες του στρες που κυκλοφορούν επί 
μακρόν στον οργανισμό, ευνοούν την αποθήκευση του λίπους κυρίως 
στην κοιλιά.

Π
ιο επιβλαβής για την υ-
γεία των ανθρώπων με-
γαλύτερης ηλικίας ενδέ-
χεται να είναι ο θυμός 

συγκριτικά με τη θλίψη. Αυτό δεί-
χνει νέα έρευνα του Πανεπιστημί-
ου Concordia που δημοσιεύθηκε 
στο Psychology and Aging. Σύμ-
φωνα με τους ερευνητές ο θυμός 
ενισχύει τη φλεγμονή στον οργα-
νισμό, επιδεινώνει τις καρδιαγγει-
ακές παθήσεις, την αρθρίτιδα και 
τον καρκίνο.
H Δρ. Barlow και οι συνεργάτες της 
εξέτασαν αν ο θυμός και η θλίψη 
επιδρούν στη φλεγμονή η οποία 
ενώ γενικά βοηθά στην προστασία 
του σώματος και την ενεργοποίηση 
των μηχανισμών ίασης, όταν είναι 
μακροχρόνια ενδέχεται να οδηγή-
σει σε χρόνιες ασθένειες.
Οι ερευνητές συνέλεξαν και ανέ-
λυσαν δεδομένα από 226 ενήλι-
κες ηλικίας 59-93 ετών. Χώρισαν 
τους συμμετέχοντες σε δυο ομάδες 
σύμφωνα με την ηλικία τους:  59-79 
ετών και 80-93 ετών. Για πάνω από 
μία εβδομάδα, οι συμμετέχοντες 
συμπλήρωσαν σύντομα ερωτημα-
τολόγια για το πόσο θυμωμένοι ή 
θλιμμένοι αισθάνονταν. Οι συγ-
γραφείς μέτρησαν επίσης τις φλεγ-
μονές από δείγματα αίματος και 
ρώτησαν τους συμμετέχοντες αν 
είχαν κάποια χρόνια ασθένεια που 
σχετίζεται με τη γήρανση.
«Η μελέτη έδειξε πως κάτω από 
ορισμένες συνθήκες τα αρνη-
τικά συναισθήματα μπορούν να 
αποδειχθούν και ευεργετικά. Ο 
θυμός μπορεί να δώσει κίνητρο 
σε ανθρώπους για να επιτύχουν 
στόχους ζωής τους. Οι άνθρωποι 
έως 79 ετών ενδέχεται αν είναι ικα-
νοί να χρησιμοποιήσουν το θυμό 
ως κινητήριο δύναμη για να ξεπε-
ράσουν τις προκλήσεις της ζωής 
και θα μπορούσε να τους κρατή-
σει υγιέστερους. Από την άλλη 
όμως στους ανθρώπους μεγαλύ-
τερης ηλικίας ενδέχεται να αποδει-
χθεί πρόβλημα καθώς πολλοί από 
αυτούς νιώθουν μη αναστρέψι-
μες απώλειες και δεν μπορούν να 
χαρούν ορισμένες πτυχές  της ζωής 
τους», κατέληξε η Δρ. Barlow.

Αυτό είναι το 
πιο επικίνδυνο 
συναίσθημα 
– Βλάπτει 
περισσότερο 
από τη θλίψη

Περισσότερες καύσεις 
χωρίς άσκηση

Τεστ αίματος ανιχνεύει τη 
νόσο Αλτσχάιμερ οκτώ 
χρόνια νωρίτερα

υγεία

Τ
ουλάχιστον το ένα τρίτο 
των Κροατών, ηλικίας 
18-49 ετών, νιώθουν 
υπερβολικά αγχωμέ-

νοι και δεν είναι σε θέση να το 
διαχειριστούν, σύμφωνα με 
όσα προκύπτουν από έρευνα 
σε δείγμα 1.000 υπαλλήλων, τα 
ευρήματα της οποίας παρουσί-
ασε η Δρ. Branka Novosel.
Από την έρευνα προκύπτει ότι 
το 90% των ερωτηθέντων βρί-
σκεται σε «μόνιμη» κατάσταση 
άγχους, είτε μέτριου είτε υψηλού 

και το 1/3 είναι αντιμέτωπο με 
υψηλό επίπεδο άγχους.
Το άγχος επηρεάζει την υγεία, 
μειώνει την παραγωγικότητα, 
εμποδίζει τη λήψη αποφάσεων 
και επηρεάζει αρνητικά τις δια-
προσωπικές σχέσεις. Στους 
βασικούς παράγοντες πρόκλη-
σης άγχους είναι οι ασαφείς 
προσδοκίες και οδηγίες των 
προϊσταμένων, η χαμηλή αμοιβή 
και οι κακές σχέσεις στο χώρο 
εργασίας, είπε η Δρ. Novosel.

Υπερβολικά αγχωμένος ο ένας 
στους τρεις
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απόψεις

Οι δεινοπαθούντες Έλληνες ανακάλυψαν ότι οι 
πολιτικοί κάνουν καλλίτερη ζωη απ τους ιδίους και 

ετσι αποφάσισαν να γίνουν και αυτοί πολιτικοί!  

Ό
λοι γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 
πολλά λάθος πράγματα και καταστάσεις.  Ε-
κτός απ τα λάθος πράγματα  υπάρχουν και 
σωστά πράγματα που γίνονται όμως για λά-

θος λογους. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί το φαι-
νόμενο των «μυρίων υποψήφιων» στις δημοτικές ε-
κλογές του Μάιου για λάθος λογους. Είναι καλό να α-
ναμιγνύεσαι ν να παίρνεις θέση και να είσαι υποψήφι-
ος σε εκλογές αλλα για τους σωστούς λογους!
Η πιο εύλογος εξήγηση του προσφάτου ενδιαφέρο-
ντος των Ελλήνων στις δημοτικές εκλογές φαίνεται να 
είναι η εξής. Πολλοι δεινοπαθούντες Έλληνες ανακά-
λυψαν ότι οι πολιτικοί κάνουν καλλίτερη ζωη απ τους 
ιδίους και ετσι αποφάσισαν να γίνουν και αυτοί πολι-
τικοί.  Εκδηλώνουν λοιπόν  ενδιαφέρον για τα κοινά, 
αναμιγνύονται  στη πολιτική, και βάζουν υποψηφιό-
τητες επίσημα  “για να κάνουν την Ελλάδα καλλίτερη».  
Και «η κουτσή Μαριώ»  είναι υποψήφια στις εκλογές 
του Μάιου.  Μάλιστα κυκλοφόρησε και ένα σατυρικό 
τραγούδι για το γεγονός «Ξεμάτιασε με μαμά» που 
θεωρείται ήδη ο « Ύμνος Δημοτικών Συμβούλων»!
Η αλήθεια είναι ότι πολλοι απ τους υποψήφιους κάθε 
άλλο πάρα ενδιαφέρον, γνώση, η πείρα έχουν στη 
πολιτ ική. Πολλοι  προσπαθούν με κάποια αφέλεια 
νομίζω πολιτεύονται για να «βολευτούν». Σου λέει 
«γιατί καλλίτερος είναι ο τάδε πολιτευομενος που 
ήταν καρπαζοεισπράκτορας στο σχολειό που είμα-
σταν μαζί συμμαθητές? Πιο άξιος είναι αυτός από 
μένα που πολιτεύεται, τα κονόμησε,  ζει σε μεγαλυ-
τερο σπιτι από μένα, και κυκλοφορεί με μερσεντές? 
Αξίζω πολύ περισσότερο απ αυτόν». Αυτή η «λογική» 
φαίνεται να υιοθετήθηκε από κάποιο αριθμό υποψή-
φιων. Τώρα το αν αξίζει περισσότερο ο καινούργιος 
υποψήφιος απ τον ήδη πολιτευμένο είναι  αμφισβη-
τούμενο επιχείρημα, αλλα ο καθένας εχει το δικαίωμα 
να πιστεύει στην ανωτερότητα του! 
Κάτι άλλο που συνάδει  στη πληθώρα ασχέτων υπο-
ψήφιων είναι ότι για να επέλθει ισότητα μεταξύ των 
δυο φύλων και στο πολιτικό  τομέα όπου οι άνδρες 
κυριαρχούν, δια νόμου 40% των δημοτικών υποψή-
φιων πρέπει να είναι γυναίκες.  Ετσι λοιπόν ο κάθε 
συνδυασμός ψάχνει για γυναίκες υποψήφιους. Πολ-
λές απ αυτές τις υποψήφιες τερατολογήθηκαν χωρις 

να έχουν  κανένα ενδιαφέρον για τη πολιτική. Απλά 
μπήκαν στη πολιτική για να συμπληρώσου το όριο του 
40% γυναικών. 
Βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις συνδέθηκε το τερπνό 
μετα του ωφέλιμου, στρατολογώντας γυναίκες που 
προέρχονται από μεγάλο σοι και μπορούν να φέρουν 
μερικούς ψήφους στο συνδυασμό.  Ετσι η μαμά νοικο-
κυρά με τα πολλά παιδιά και εγγόνια που κάθε άλλο 
πάρα ενδιαφέρον στη πολιτική εχει η μια απ τις κόρες 
η τις εγγόνες της γίνεται υποψήφια!  
Φυσικά και υπάρχουν γυναίκες υποψήφιες με προσό-
ντα, γνώση, και ιδέες στη πολιτική. Ο μεγάλος συρ-
φετός όμως των υποψηφίων ειδικά γυναικών  ειναι  
άσχετος με τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και πολύ λιγότερο με τις πιθανές λύσεις.
Υπάρχει και ενας άλλος 
λόγος που εμφαν ίζο -
ν ται τόσοι «άσχε τοι» 
σ αυτές τις εκλογές.  Ο 
κατακερματ ισμός του 
πληθυσμού σε συνδυα-
σμούς και κόμματα που 
απαιτεί μεγάλο αριθμό 
υποψήφιων.  Η πολυ-
φωνία είναι μια αρετή 
της δημοκρατίας πρέ-
πε ι να τη καλωσορί-
ζουμε αλλα στη μεγάλη 
πολυφωνία (κακοφω-
νία)  αρκετοί των υπο-
ψηφίων ε ίναι  γραφι-
κοί, αδαείς , ψώνια, και 
άσχετοι τύποι. Μερικοί 
κατεβαίνουν στις εκλο-
γές με μηδαμινές ελπί-
δες να εκλεγούν. Απλά, 
αρέσκονται να βλέπουν 
τη φάτσα τους στα δια-
φημισ τ ικά φυλλάδια, 
να έχουν  τη προσοχή 
που συνήθως οι υπο-
ψήφιοι προσελκύουν, 
και να φορούν τη τιμή 

του καλού πολίτη όχι μόνο του εκλέγειν αλλα και του 
εκλέγεστε.  
Η ματαιοδοξία σίγουρα ωθεί κάποιους στη υποψηφι-
ότητα. 
Η πολιτική αφέλεια σίγουρα είναι σημαντικός παρά-
γοντας για κάποιους  άλλους υποψηφίους.
Μερικοί υποψήφιοι ίσως είναι  θύματα  που επέ-
τρεψαν να χρησιμοποιηθεί το ονομα τους απ τον 
«αρχηγό» που χρειαζόταν ένα ακόμα υποψήφιοί , η 
κάποιον  από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο,  η κάποιον 
από συγκεκριμένη συνοικία η χωριο. 
Άκουσα γ ια κάποια υποψήφια που δεν μπορεί να 
αρθρώσει δυο λέξεις, αλλα έγινε υποψήφια γιατί της 
το ζήτησε ο «αρχηγός». 
Γνωρίζω κάποιον άλλο υποψήφιο που δεν εχει ιδέα τι 
του γίνεται αυτού του ιδίου, αλλα είναι πεισμωμένος 
που δεν τον προσέλαβε ο Δήμος οδοκαθαριστή στο 
παρελθόν και  κατέβηκε στις εκλογές να εκδικηθεί. 
Μου είπαν για κάποιο άλλο υποψήφιο που απλά κάνει 
χάρη  σε κάποιον υποψήφιο δήμαρχο που αν επανε-
κλεγεί θα τον τακτοποιήσει στο δήμο… Η πελατειακή 
σχέση πολίτη και πολιτείας καλά κρατάει και συνεχί-
ζεται χωρις ο Έλληνας να δείχνει ότι εχει μάθει κάτι απ 
τη Ελληνική χρεοκοπία.  
Ο Θεός να βάλει το χέρι του ώστε να εκλέγουν απ 
το μεγάλο συρφετό υποψηφίων, οι πιο ικανοί, οι πιο 
τίμιοι, και αυτοί  που πραγματικά ενδιαφέρονται για 
το κοινό καλό και όχι για τη τσέπη τους . 

Γεμίσαμε υποψήφιους. Ο κατακερματισμός του πληθυσμού σε πολλούς συνδυασμούς              
και κόμματα απαιτεί μεγάλο αριθμό υποψήφιων.  

Αρκετοί των υποψηφίων είναι γραφικοί, αδαείς , ψώνια, και άσχετοι τύποι. 

Mαερικοί κατεβαίνουν στις εκλογές απo ματαιοδοξία mε μηδαμινές ελπίδες να εκλεγούν 
απλά, γιατί αρέσκονται να βλέπουν τη φάτσα τους στα διαφημιστικά φυλλάδια.

Πολλοι   νομίζω πολιτεύονται όχι για να προσφέρουν στα κοινά αλλα για να «βολευτούν».

Δια νόμου 40% των δημοτικών υποψήφιων πρέπει να είναι γυναίκες.  

Ετσι πολλές υποψήφιες τερατολογήθηκαν χωρις να έχουν  κανένα 
ενδιαφέρον για τη πολιτική, για να συμπληρώσουν το όριο του 40%
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Τ
ην Παρασκευή 10 Μαΐου, το Hellenic 
Heritage Foundation φιλοξένησε μια 
εκδήλωση με στόχο την ενσωμάτω-
ση της επόμενης γενιάς στην κοινό-

τητά μας.
Η εκδήλωση οργανώθηκε ως εκτοξευτήριο 
της HHF Next Generation (NG) Committee, η 
οποία στοχεύει να ενώσει την Ελληνική νεο-
λαία και να την φέρει πιο κοντά στην κληρο-
νομιά της. Αυτό το φθινόπωρο, η Επιτροπή 
σκοπεύει να οργανώσει μια εκδήλωση αλλη-
λοδικτύωσης.
Το βράδυ ήταν μια τεράστια επιτυχία και οι 

επισκέπτες βρέθηκαν σε θέση να γιορτά-
σουν και να βιώσουν μια βραδιά κοινότητας, 
τέχνης και πολιτισμού. Ήταν μια ευκαιρία για 
νεότερα μέλη της ελληνικής κοινότητας να 
οικοδομήσουν σχέσεις μεταξύ τους, απολαμ-
βάνοντας σύγχρονη ελληνική τέχνη, φαγητό 
και ποτό, συμπεριλαμβανομένης μιας απο-
κλειστικής προβολής της πολυβραβευμένης 
ελληνικής ταινίας «Η Δουλειά Της», σε σκη-
νοθεσία Νίκου Λάμποτ. Ο διεθνούς φήμης 
σύγχρονος καλλιτέχνης Πέτρος Τριαντός 
ήταν επίσης παρόν και ενέπνευσε το πλήθος 
με μερικά κομμάτια από τη συλλογή του.

Σημαντική εκδήλωση για την ίδρυση 
Επιτροπής της Επόμενης Γενιάς από το HHF
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Η 
Παμμακεδονική Ομοσπονδία Καναδά πραγματοποίησε το περασμένο Σάββατο 
στην αίθουσα της το Ανοιξιάτικο Γλέντι της με τεράστια επιτυχία. Σε ένα χώρο α-
σφυκτικά γεμάτο φίλοι της Παμμακεδονική μαζεύτηκαν, γιόρτασαν, έφαγαν, ή-
πιαν και διασκέδασαν με την ψυχή τους ως αργά. Η ορχήστρα του κ. Ηλιάκη είχε 

πραγματικά κέφια και κράτησε το γλέντι ζωντανό, χωρίς να αφήσει τους παρευρισκόμενους 
να αφήσουν την πίστα άδεια λεπτό.
Το καλό της υπόθεσης είναι πως τα έσοδα από το γλέντι θα διατεθούν για την διαιώνιση 
της παράδοσης μας (που ειλικρινά έχουμε ανάγκη να κάνουμε εδώ στα ξένα). Πιο συγκε-
κριμένα, η Παμμακεδονική ανακοίνωσε πως όλα τα έσοδα της βραδιάς θα δοθούν για την 
αγορά παραδοσιακών μακεδονικών στολών για τα μέλη του χορευτικού τους συγκροτήμα-
τος. Πάντα τέτοια λοιπόν !

Ο Πρόεδρος της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Κανάδα κ. Γιώργος Παπαδάκης, η Γραμματέας κα 
Ειρήνη Καλομοίρη και μέλη της οργανωτικής επιτροπής και του Συμβουλίου της Παμμακεδονικής

Ο κ. Γ. Καλομοίρης με τον κ. Θ. Κουρτέση, κ. Τ. Μεδίτσκο, 
κ. Δ. Νάσκο και κ. Α. Τσικουρλή

Από τον Σύλλογο Θεσσαλονικέων η οικογένεια Χρηστίδη, με την πρόεδρο κα Δόμνα Σισκόπουλος
 κι κα Ανθούλα Παπάζογλου

Οι κύριοι Γ. Καλομοίρης, Θ. Κουρτέσης και Α. Μανιάτης

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής κ. Γιώργος 
Παπαδάκης και ο κ. Νίκος Χριστοφορίδης

Η κα Κατερίνα, ο κ. Χρήστος, ο κ. Προκόπης κι ο κ. Γιώργος

Οι κύριοι Τάκης Μεδίτσκος, Δημήτρης Νάσκος και Αλέξανδρος Τσικουρλής

Ο κ. Γιώργος Καλομοίρης και η Χριστιάνα Κιέσκου

Ο κ. Νίκος Χριστοφορίδης και ο κ. Θανάσης Κουρτέσης

Η κα Ειρήνη και η κα Αφροδίτη

Ο κ. Νίκος Χριστοφορίδης με τον κ. Γιώργο Καλομοίρη
Η κα Ελένη Βρετάνου ενδιάμεσα από τους κυρίους

 Ζήση Βόκκα και Χρήστο Τσώτσιο

ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Πολύ κέφι και καλή παρέα στο Ανοιξιάτικο Γλέντι 
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Η παρέα με τους κ. Τάσο Μιχαλόπουλο μετά της συζύγου του, κα Μπέτυ Σκουτάκη, 
κ. Ζήση Βόκα, κ. Θεόδωρο Κερογλίδη, κ. Νίκο Χριστοφορίδη κι άλλων

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Σπιτιού, κ. Γιάννης Φαναράς μετά της συζύγου του 
με την παρέα του ζεύγους Κερογλίδη, της κας Βοττέας και άλλων

Το τραπέζι από τη ΠΡΟΝΟΙΑ

Από την Παμμακεδονική της περιοχής του Χάμιλτον

Από τον Σύλλογο Φλάμπουρο, η παρέα των κυρίων Βαρδάκα και Λούκα

Η παρέα των κυρίων Μανιάτη και Καλομοίρη

της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά
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Δήλωση του Επίτιμου Προέδρου της ΠΟΣΠ 
Στέφανου Τανιμανίδη για γενοκτονία Ποντίων

Ε
κατό χρόνια μετά την έναρξη, (19 Μα-
ΐου 1919),  της δεύτερης φάσης της Γε-
νοκτονίας που σχεδιάστηκε μεθοδευ-
μένα από τον Κεμάλ Μουσταφά Πασά 

και τους Γερμανούς στρατηγούς επιτελείς του 
και υλοποιήθηκε σε βάρος την Ελλήνων του 
Πόντου λόγω της φυλετικής και θρησκευτι-
κής διαφορετικότητας τους, από τον αιμοστα-
γή Τοπάλ Οσμάν και τους εγκληματίες Τσέτες 
του, η Τουρκία αρνείται να συμβιβαστεί με το 
ιστορικό της παρελθόν. Αρνείται δηλαδή να 
αποδεχθεί ότι τα όσα συνέβησαν την περί-
οδο (1914-1923) αρχικά από τους Νεότουρ-
κους και στην συνέχεια από τους Κεμαλιστές 
σε βάρος Αρμένιων, Aσσυρίων και Ελλήνων 
της Ανατολής, επιβεβαιώνεται από τις χιλιάδες 
διηγήσεις αυτών που επέζησαν από τις σφα-
γές, τις δολοφονίες και τις πορείες θανάτου 
και ήρθαν πρόσφυγες στην Ελλάδα, αφήνο-
ντας πίσω τους εκτός από τα  Ιερά, τα Όσια και 
ό,τι για τρία χιλιάδες χρόνια δημιούργησαν οι 
πρόγονοι τους και 353.000 χιλιάδες άταφους 
νεκρούς. Τεκμηριώνεται από τα εκατοντάδες 
επίσημα διπλωματικά έγγραφα ξένων χωρών, 
που άξιοι Έλληνες και ξένοι ιστορικοί και ε-
ρευνητές έφεραν στη δημοσιότητα.
Από την έκθεση Προόδου της Τουρκίας για 
ένταξη της στην Ε.Κ, της ολομέλειας του Ευρω-
παϊκού κοινοβουλίου του 2006, με την οποία 
όλες οι χώρες της Ε.Ε. καλούσαν την Τουρκία 
να συμβιβαστεί με το ιστορικό της παρελθόν 

ζητώντας συγνώμη για τα όσα έκανε σε βάρος 
Αρμένιων, Ασσυρίων και Ποντίων.         Από το 
πόρισμα του 2007, της «Διεθνούς Επιτροπής 
μελετητών των Γενοκτονιών»,  που ύστερα 
από πολύχρονη επιστημονική μελέτη των ντο-
κουμέντων που είχε στην διάθεση της και σχε-
τικών επιστημονικών ημερίδων που πραγμα-
τοποίησε, αποφαίνεται ότι τα όσα συνέβησαν 
σε βάρος των Χριστιανικών πληθυσμών της 
Ανατολής την περίοδο 1914 - 1923, αποτε-
λούν πράξεις που εμπίπτουν στις προϋποθέ-
σεις που ορίζει η απόφαση του 1948 του ΟΗΕ, 
για να θεωρηθούν πράξεις Γενοκτονίας .
 Όμως παρά τις δεκάδες αναγνωρίσεις της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, πολιτι-
κών – περιφερειακών - δημοτικών Κοινοβου-
λίων από όλο τον κόσμο, μόνον τρία εθνικά 
κοινοβούλια εκτός της Ελλάδας, της Σουηδίας, 
της Κύπρου και της Αρμενίας, λόγω και της 
ολιγωρίας των Ελληνικών κυβερνήσεων, την 
έχουν αναγνωρίσει.       Θεωρώ ότι το ζήτημα 
της διεθνοποίησης της Γενοκτονίας, ως Εθνικό 
θέμα και προτεραιότητα,  πρωτίστως αποτελεί 
υποχρέωση και καθήκον των εκάστοτε Ελλη-
νικών κυβερνήσεων και των Δημοκρατικών 
πολιτικών σχηματισμών της πατρίδας μας.     
Θα πρέπει πέρα από μικροκομματικές σκο-
πιμότητες, να  αποδεχθούν και να υποστη-
ρίξουν την  πρόσφατη πρόταση του ΚΙΝΑΛ 
προς το προεδρείο της Βουλής, για την 
συγκρότηση μόνιμης διακομματικής επιτρο-

πής για την χάραξη ενιαίας εθνικής  γραμμής 
και την προώθηση του θέματος στους Διε-
θνείς  οργανισμούς και την Ε.Ε.           Οι ηγε-
σίες των ποντιακών οργανώσεων που σήμερα 
αναλώνονται σε διασπαστικές ενέργειες ανού-
σιες αντιπαραθέσεις, στην μονοκαλλιέργεια 
του χορού, που δεν είναι ικανοί να συνεννο-
ηθούν μεταξύ τους και να συνεργαστούν για 
να τιμηθούν τα
(100) χρόνια της ημέρα μνήμης, να  αφήσουν 
στο περιθώριο τις παθογένειες του παρελ-
θόντος, να συνειδητοποιήσουν την ανεπάρ-
κεια τους επί του θέματος, αλλά και την πολι-
τική διάσταση του ζητήματος και  να κατανο-
ήσουν ότι η υπόθεση της αναγνώρισης είναι 
μια μαραθώνια σκυταλοδρομία της Εθνικής 
των Ποντίων ομάδας.
Οι ηγεσίες των Ευρωπαϊκών κρατών που ανα-
πτύχθηκαν με τις αρχές του Πλάτωνα, του 
Αριστοτέλη του Αλεξάνδρου, του Βησσαρί-
ωνα και του Ρήγα, η Ευρωπαϊκή Ένωση των 
λαών, των αξιών, της αλληλεγγύης και του 
σεβασμού της διαφορετικότητας, δεν πρέπει 
να συνεχίζει να ανέχεται τον «Κεμαλισμό» με 
ολίγου «νέο Οθωμανισμό» που εφαρμόζεται 
σήμερα στην Τουρκία από τον κ. Ερντογάν και 
τις συνεχείς προκλήσεις του, αφού στον άξονα 
και τον πυρήνα  του, αυτή η πολιτική έχει τον 
ιμπεριαλισμό, την καταπάτηση των ελευθε-
ριών και των δικαιωμάτων, τη Γενοκτονία και 
το θάνατο .                               

 Εμείς οι επιζήσαντες, απόγονοι των Ελλήνων 
προσφύγων από τα παράλια του ΕΥΞΕΙΝΟΥ 
Πόντου, φορείς πανανθρώπινων αξιών της 
ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της ανεκτικότη-
τας και του σεβασμού στην διαφορετικότητα, 
εφοδιασμένοι με το πνεύμα του Αριστοτελι-
κού Ορθολογισμού και μπολιασμένοι με τη 
διδασκαλία του ΙΗΣΟΥ, της αγάπης του πλη-
σίον υψώνουμε το ανάστημα και τη φωνή μας, 
φωνάζοντας « ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΑΛΛΕΣ ΓΕΝΟΚΤΟ-
ΝΙΕΣ» - « ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ».
Όχι για να πάρουμε εκδίκηση για τα όσα σε 
βάρος των προγόνων μας  έκαναν Νεότουρκοι 
και Κεμαλιστές.
Αλλά για να σπάσουμε το απόστημα της λήθης  
που δημιουργήθηκε από την σιωπή που 
κάποιοι προσπάθησαν να μας επιβάλλουν. 
Για να υπηρετήσουμε την αλήθεια και την 
δικαιοσύνη και να φωτίσουμε αυτές τις μαύ-
ρες σελίδες της ιστορίας. Για να δώσουμε την 
ευκαιρία στις σύγχρονες Τούρκικες ηγεσίες να 
ζητήσουν συγνώμη για τα όσα σε βάρος των 
συμπατριωτών μας έκαναν στο παρελθόν οι 
πρόγονοι τους και να ελευθερωθούν και οι 
ίδιοι από τις ενοχές που χρόνια τους ακολου-
θούν. Για να μην επαναλάβουν τα ίδια εγκλή-
ματα , που εκατό χρόνια μετά   συνεχίζουν 
ανερυθρίαστα να κάνουν και σε βάρος άλλων 
λαών.   

Στέφανος Τανιμανίδης
 Επίτιμος Πρόεδρος  της ΠΟΠΣ
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Τ
ρεις Σύλλογοι ένωσαν τις δυνάμεις τους 
το περασμένο Σάββατο για να φέρουν 
τους Αρκάδες του Τορόντο πιο κοντά 
στις παραδόσεις, τα ήθη κι έθιμα τους. 

Οι Σύλλογοι Λεβίδι - Νεστάνη – Σάγκα πραγμα-
τοποίησαν με επιτυχία τον παραδοσιακό χορό 
του στην πολυτελή αίθουσα του Le Parc Banquet 
Hall. Καλεσμένοι τους ήταν δύο ηχηρά ονόματα 
της παραδοσιακής μουσικής, η Γιώτα Κόκκορη 
με τον υιό της Σωτήρη Κόκκορη. 
Πολλές φορές ότι και να γράψεις είναι λίγο για τα 

όσα διαδραματίστηκαν το περασμένο Σάββατο 
και μπορεί να νομίζετε ότι υπερβάλουμε. Θα 
σας πούμε μόνο να ρίξετε μια ματιά στην πίστα, 
όπου πραγματικά στο χορό γινόταν το αδιαχώ-
ρητο. Επίσης, βίντεο και στιγμές από την εκδή-
λωση μπορείτε να παρακολουθήσετε και στον 
ΣΑΒΒΑΤΙΑΤΙΚΟ ΚΑΦΕ αυτής της εβδομάδας. 
Μπράβο στους προέδρους των Συλλόγων Λεβί-
δι-Νεστάνη-Σάγκα, κα Παναγούλα Παπαδάκη, 
κα Άννα Αϊβαλή και κ. Παναγιώτη Γαλάνη, που 
τα έφεραν εις πέρας. Και του χρόνου

Μια μεγαλειώδη χοροεσπερίδα των Συλλόγων 
Λεβίδι - Νεστάνη - Σάγκα

Η κα Παναγούλα Παπαδάκη με την κόρη και την 
εγγονή της Η κα Άννα Αϊβαλή με την οικογένεια της

Η κα Άννα Αϊβαλή με τον 
κ. Κωνσταντίνο Τσαγκίρη

Η κα Παναγούλα Παπαδάκη, η κα Άννα Αϊβαλή
και ο κ. Παναγιώτης Γαλάνης Καλεσμένοι από την Ελλάδα οι Γιώτα Κόκκορη μαζί με το γιό της Σωτήρη Κόκκορη

Οι κκ Γιώργος Ντούκας και Θανάσης Κουρτέσης

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον κ. Ριζάκο Η κα Κουμαρέλας με το ζεύγος Ηλιόπουλου
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Η οικογένεια του κ. Πεθεριώτη

Η παρέα του κ. Κωνσταντίνου Τσαγκίρη

Στο κατάμεστο Le Parc 700 και πλέον Αρκάδες

Το τραπέζι της οικογένειας Κουμαρέλα Το τραπέζι της κας Νότας Ηλιοπούλου, Προέδρου του Γυναικείου Τμήματος της Παναρκαδικής

Το τραπέζι της κας Πέννυ Κόντος από το «Χαμόγελο Ζωής»

Η παρέα του π. Μιχαήλ ΜιχαήλΟι κυρίες Αντρέα, Νίκκα, Κάθυ, Τζεν, Σοφία και Νέλλυ
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Η παρέα του κ. Κατσούλη

Το τραπέζι του κ. Γεωργακόπουλου Η παρέα του κ. Τσακανίκα, της κας Σούλας Τούντα κι κα Ελένης Βρυσέλα

Στο τραπέζι των κυρίων Παναγιώτη και Βασίλη Τζούμη η κα Παναγούλα Παπαδάκης, οι Σωτήρης και 
Γιώτα Κόκκορη που ταξίδεψαν από την Ελλάδα, αλλά και ο «δικός μας» Παναγιώτης Μπεξής Το τραπέζι του κ. Θεοφάνη Τσάμπα

Το τραπέζι της κας Παναγούλα Παπαδάκη

Το τραπέζι της κας Άννας Αϊβαλή

Η παρέα των κυρίων Παναγιώτη Κουρέτσου, Θανάση Αλεξόπουλου και Γιώργου Ντούκα 

και όχι μόνο πέρασαν αλησμόνητα

Το τραπέζι του κ. Παναγιώτη Γαλάνη

Το τραπέζι του κ. Τσιώρου

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τους Πολ Χριστόπουλο, Νίκο Κουτρουμπή
και Λάμπρο Φιλιππόπουλο μετά των συζύγων τους Το τραπέζι του κ. Ριζάκου
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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
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Ο
ι αδερφικοί δεσμοί δοκιμάζουν 
την ελαστικότητά τους στις απο-
στάσεις. Δοκιμάζουν την ανθε-
κτικότητά τους στις συνθήκες. 

Με την υπόσχεση ότι τα άκρα κάποτε θα 
σμίξουν ξανά σε κοινό τόπο ή με την κατα-
νόηση ότι εκείνη η μέρα ίσως και να αργή-
σει. Πολύ. Αλλά τα αδέλφια δεν το βάζουν 
κάτω. Διατηρούν την αγάπη με εφευρετι-
κότητα. Φέρνουν κοντά αυτά που η μοίρα, 
ο καιρός, οι επιλογές μακάρι κάποτε να τα 
ξημερώσουν σε ξένο έδαφος.
Απ’ τις αναχωρήσεις ως τις αφίξεις, τα 
αδέλφια αγκαλιάζουν την ένωσή τους. 
Διαπιστώνουν πως η μοναδικότητα του 
δεσμού τους μάχεται ακούραστα τα νέα 
δεδομένα. Γιατί, τελικά, το «κοντά» και το 
«μακριά» κρίνονται στις αποστάσεις των 
ψυχών, όχι των σωμάτων.
Ανοίγουν ταξιδιωτικούς οδηγούς και χάρ-
τες. Προσπαθούν να φτιάξουν στο μυαλό 
τους τη νέα γειτονιά που στέριωσαν τα 
αδέρφια τους τη ζωή τους. Θέλουν να μπο-
ρούν να ζουν εκεί κι ας μην έχουν πάει 
ποτέ. Απλά και μόνο γιατί η μοναξιά κερδί-
ζεται στις επιθυμίες να ‘σαι εκεί από όπου 
λείπεις.
Εκμεταλλεύονται κάθε τεχνολογικό μέσο. 
Ανταλλάσσουν φωτογραφίες με φαγητά 
που έχουν στερηθεί στην ξενιτιά ή που 
πρωτογνώρισαν εκεί, τραβούν βίντεο 
μια ασυνήθιστη στιγμή στον δρόμο ή μια 
οικογενειακή περίσταση που θα ‘θελαν 
να μην έπρεπε να χάσουν. Κάνουν παραγ-
γελιές για ακυκλοφόρητα στη χώρα τους 
παπούτσια, κουτσομπολεύουν κοινούς 
γνωστούς για να μη χάσουν τις εξελίξεις 
της ζωής που άφησαν πίσω κι ορίζουν 
ημερομηνίες αντάμωσης. Ακριβείς ή στο 
περίπου.
Ο ένας προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή 
την καθημερινότητα που δε βιώνει κι ο 
άλλος να γνωρίσει την καθημερινότητα 
που δεν ξέρει. Συνωμοτούν για να τα 
βρουν στους γονείς τους όταν εκείνοι τσα-
κώνονται, συστήνουν μέσω της κάμερας 
νέους φίλους και φλερτ, για να μπορούν να 
μοιράζονται ανησυχίες κι ενθουσιασμούς 
γι’ αυτούς και ρυθμίζουν δύο ρολόγια, ένα 
σε κάθε διαφορετική ζώνη ώρας. Για να 

ζουν ταυτόχρονα αυτό που δε ζουν μαζί.
Εκείνος που έμεινε πίσω πασχίζει να μάθει 
τη γλώσσα που μιλούν στη χώρα που πήγε 
ο άλλος. Ξεκινούν από μερικές βρισιές που 
θέλουν να μπορούν να ξεστομίζουν χωρίς 
να τους καταλαβαίνει κανείς και καταλή-
γουν σπαστά να επαναλαμβάνουν αυτά 
που ακούν απ’ τα αδέρφια τους. Στηρί-
ζουν με το χαρτζιλίκι ή με κάτι παραπάνω 
εκείνον που ξέμεινε κι αυτόν τον μήνα, 
φορούν τα ρούχα που άφησε ο ένας πίσω 
και τους στέλνουν φωτογραφίες, τάχα, για 
να θυμώσει.
Στέλνουν πακέτα με δώρα συμβολικά ή 
δώρα ανάγκης. Από ένα απλό γράμμα, 
από ένα ενθύμιο, μέχρι την αγαπημένη 
τους σοκολάτα που δεν πουλιέται στο ξένο 
κράτος, κι ας λιώσει στη διαδρομή. Δια-
λέγουν τηλεοπτική σειρά κοινού γούστου 
και την βλέπουν ταυτόχρονα ή παράλληλα 
για να συζητούν την πλοκή και να κάνουν 
μικρά κι επίπονα σπόιλερ σε εκείνον που 
δεν πρόλαβε να δει το νέο επεισόδιο.
Τα αδέρφια νιώθουν χωρίς να λένε πολλά. 
Αφήνουν απλά ανοιχτό το ακουστικό κι ο 
ένας συμβουλεύει τον άλλο χωρίς πολλές 
εξηγήσεις. Γιατί ξέρουν από πάντα τα όριά 
τους. Τα μάθαιναν από κούνια καταπατώ-
ντας τα. Τώρα πια δε χρειάζεται όμως. Πιέ-
ζουν τόσο όσο, κι αν δουν ότι η κατάσταση 
χειροτερεύει, κλείνουν εισιτήρια κι εμφα-
νίζονται στην πόρτα τους. Με φέτα, παστί-
τσιο της μαμάς και μια αγκαλιά ικανή να 
χωρέσει τις απογοητεύσεις.
Δεν υπάρχει οδηγός συντήρησης των 
δεσμών. Τα dos και τα don’ts είδαν το 
νόημά τους να στερεύει, όταν την υπόθεση 
ανέλαβε η επιθυμία. Τα αδέρφια δοκιμά-
ζονται από τότε που πρωτοσυνυπάρχουν 
στον ίδιο χώρο. Γιατί μοιράζονται, συγκρί-
νονται, μοιάζουν και θέλουν να διαφέ-
ρουν, διαφέρουν και θέλουν να μοιάζουν.
Και στο «μαζί» τα κατάφεραν μέσα από 
τσακωμούς, ζήλιες, συγκαλύψεις. Στο 
«χώρια» θα τα καταφέρουν απλά μέσα 
από αγάπη. Κι από λίγους ακόμα τσακω-
μούς, λίγες ακόμα ζήλιες και λίγες ακόμα 
συγκαλύψεις. Ξέρουν πως θέλει περισσό-
τερο κόπο για να χωρίσεις αυτό που γεν-
νήθηκε διπλό, παρά για να το διατηρήσεις.

Πώς είναι το αδερφάκι 
σου να ζει σ’ άλλη χώρα;

ΤΗΣ ΕΒΙΤΑ ΛΥΚΟΥΔΗ

Ο Άρης Μπαμπικιάν, Βουλευτής 
Scarborough-Agincourt, ηγήθηκε 

της δεύτερης συζήτησης στη 
Βουλή του Οντάριο του Bill 
97: Genocide Awareness, 

Commemoration, Prevention, and 
Education Month Act 2019

Α
ντιπρόσωποι 40 οργαν ι-
σμών από 11 εθνικές και 
θρησκευτικές οργανώσεις 
έδωσαν το παρόν προς υ-

ποστήριξη του νομοσχεδίου, το ο-
ποίο σ τοχεύε ι  σ την καθ ιέρωση 
του Απριλίου ως Μήνα Αναγνώρι-
σης και Ενημέρωσης της Γενοκτονί-
ας στο Οντάριο. Θα προσφέρει επί-
σημη αναγνώριση των γενοκτονιών 
των Ποντίων, Ασσυρίων, Χαλδεών 
και επτά άλλων μειονοτήτων παγκο-
σμίως.
Ο κ. Μπαμπικιάν δήλωσε ότι είναι 
πολύ ευχαριστημένος που το νομο-
σ χέδιο πέρασε από τη δεύτ ερη 
συζήτηση έχοντας την στήριξη όλων 
των κομμάτων σ τη Βουλή και ότ ι 
θα συνεχίσει τ ις προσπάθειές του 

για την προώθηση αυτού του τόσο 
σημαντικού έργου.
Επίσης ευχαρίσ τησε όλα τα άτομα 
κα ι  οργανώσ ε ις  που δούλεψαν 
ακούραστα για να σιγουρέψουν την 
υποσ τήριξη προς το νομοσχέδιο 

επικοινωνώντας με τους βουλευτές 
τους.
Το νομοσχέδιο τώρα θα προωθη-
θε ί  σ την Επιτ ροπή Δικαιοσύνης 
του Κοινοβουλίου του Οντάριο για 
περαιτέρω επεξεργασία.
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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 ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ
ΖΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΕΙ 
ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

416-247-3669

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΛΟΓΩ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Καινούριο μπουζούκι με τη θήκη του

Καινούριο βιολί με τη θήκη του
Καινούριος διάδρομος γυμναστικής

& Διάφορα Έπιπλα (σχεδόν καινούρια)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Τηλ. στον κ. Πήτερ 647.773.6800

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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Ο
ι ανακριτές λένε ότι ένας άντρας, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποίησε τα κοινω-
νικά μέσα μαζικής δικτύωσης για να δελεάσει μία 14χρονη κοπέλα, συνελήφθη 
μετά την εκτέλεση εντάλματος έρευνας στην περιοχή Eglinton Avenue West και 
Avenue Road στις 15 Μαΐου. Ο δράστης φέρεται να χρησιμοποιούσε online το 

όνομα χρήστη «jaytopsir». Ο Jared Battieste φέρεται να είναι ο δράστης, τα στοιχεία του ο-
ποίου δόθηκαν στην δημοσιότητα από την αστυνομία. Έχει κατηγορηθεί ότι προώθησε σε-
ξουαλικό υλικό διαθέσιμο σε άτομο κάτω των 16 ετών και αποπλάνηση παιδιού κάτω των 
16 ετών.

Η 
Transat συμφώνησε για μια πε-
ρίοδο 30 ημερών αποκλειστι-
κών διαπραγματεύσεων με την 
Air Canada, σχετικά με μια πιθα-

νή συμφωνία για την πώληση της εταιρεί-
ας με τιμή $ 13 ανά μετοχή. Οι μετοχές της 
Transat έκλεισαν την Τετάρτη στις 10,58 
δολάρια στο χρηματιστήριο του Τορό-
ντο. Η εταιρεία προσφέρει πακέτα διακο-
πών, διαμονές ξενοδοχείων και αεροπορι-
κά ταξίδια κάτω από τα εμπορικά σήματα 
Transat και Air Transat. Η Transat ανακοί-

νωσε πως το συμβούλιο της αποφάσισε 
ότι είναι προς το συμφέρον της εταιρείας 
και των ενδιαφερομένων να ολοκληρώ-
σουν τις διαπραγματεύσεις σε αποκλει-
στική βάση με την Air Canada. Η εταιρεία 
ανακοίνωσε αρχικά ότι είχε πραγματοποι-
ήσει προκαταρκτικές συνομιλίες σχετικά 
με την πιθανή πώληση της εταιρείας τον 
περασμένο μήνα, αλλά δεν ονόμασε τους 
πιθανούς υποψηφίους εκείνη την εποχή. Η 
τιμή αναμένεται να φτάσει ως τα $488εκα-
τομμύρια δολάρια.

Σ
ύμφωνα με τα στοιχεία που υπέ-
βαλε η Υπηρεσία Δημόσια Υγεία 
του Τορόντο, μέχρι την 1η Μαΐου 
του τρέχοντος έτους οι γιατροί α-

νταποκρίθηκαν σε περιστατικά με 68 θα-
νάτους από οπιοειδή, σε σύγκριση με τις 
35 τέτοιες κλήσεις τους πρώτους τέσσε-
ρις μήνες του 2018. Ο αριθμός των κλή-
σεων για μη θανατηφόρες υπερβολικές 
δόσεις οπιοειδών σχεδόν διπλασιάστηκε 
και φθάσει τις 1.443 τους πρώτους τέσ-
σερις μήνες του 2019 σε σύγκριση με 794 
τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2018. Η 
αύξηση των κλήσεων έρχεται μετά την πε-
ρικοπή της χρηματοδότησης σε δύο περι-
οχές πρόληψης υπερβολικής δόσης στο 
Τορόντο τον Μάρτιο, αν και οι δύο εγκα-
ταστάσεις συνέχισαν να λειτουργούν χά-
ρη σε ιδιωτικές δωρεές και εξαίρεση από 
την Health Canada. Από τη στιγμή που η 
Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Τορόντο 
άρχισε να παρακολουθεί τις υπερβολικές 
δόσεις, τον Αύγουστο του 2017, σημειώ-
θηκαν 302 θάνατοι, που ισοδυναμούν με 
μέσο όρο 14,3 μηνιαίως.

Προχωρά για την αγορά της Transat 
η Air Canada

Διπλασιάστηκε μόλις στο πρώτο 
τετράμηνο του 2019 ο αριθμός 

θανάτων από οπιοειδή στο Τορόντο

Σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο 
μεταξύ Φιλιππίνων και Καναδά, με 

αφορμή 69 πλοία γεμάτα σκουπίδια!

Oι Φιλιππίνες έκοψαν κάθε διπλω-
ματική σχέση με τον Καναδά, ό-
πως ανακοίνωσε η κυβέρνηση της 

χώρας, με αφορμή την προθεσμία που 
τους είχαν δώσει για να αποσύρουν 69 
πλοία γεμάτα σκουπίδια από τα διεθνή ύ-
δατα, κοντά στη χώρα. Η προθεσμία αυ-
τή έληξε και ο Πρόεδρος των Φιλιππίνων, 
Ροντρίγκο Ντουτέρτε, απείλησε ανοιχτά 
με πόλεμο τον Καναδά, καθώς έχει πάρει 
προσωπικά την υπόθεση! Είπε μάλιστα 
πως θα επιστρέψει πίσω στην Βόρεια Α-
μερική τα πλοία έστω και με βία. Η προ-
θεσμία που είχαν οι Καναδοί, έληξε στις 
χθες, 15 Μαΐου, με τον Γενικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Εξωτερικών των Φιλιπ-
πίνων, Τεόντορο Λόκσιν, να ανακοινώνει 
πως διακόπτει η χώρα κάθε διπλωματική 
σχέση με την χώρα της Βόρειας Αμερικής. 
Ο Ντουτέρτε... φημίζεται για την σκληρή 
στάση του απέναντι σε όλους. Δεν έχει 

διστάσει μάλιστα να πει ανοιχτά πως θα 
σκοτώσει τον γιο του, αν μάθει πως εμπλέ-
κεται σε υπόθεση ναρκωτικών. Παράλλη-
λα, ζητά ανοικτά να... σκοτώσουν όσους 
«προκαλούν» την χώρα του ή κάνουν κάτι 
παράνομο, με την πρώτη ευκαιρία. H δια-
μάχη για τα σκουπίδια έχει ξεκινήσει από 
το 2013.

Συνελήφθη 30χρονος για 
αποπλάνηση ανηλίκου. Φόβοι για 
περισσότερα θύματα
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Keilah K: 
κάνει το Instagram να καίει

H Keilah K, κατά 
κόσμον Keilah 
Kang είναι ένα 
μοντέλο από την 
California, που 
έγινε διάσημη μέσω 
του Ιnstagram. 

H κορεάτικης 
καταγωγής Keilah 
ποζάρει συχνά με 
μπικίνι ή πολύ 
στενά ρούχα, 
αναδεικνύοντας 
τοσώμα της, που 
είναι η απόλυτη 
κλεψύδρα.
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T
ον πρωτογνωρί-
σαμε την καλή ε-
ποχή της τηλεό-
ρασης,τότε που 

τα ριάλιτυ ήταν στην κα-
λή τους περίοδο και με 
τα πρόσωπα που συμμε-
τείχαν σε αυτά μας απα-
σχολούσαν και μην σας 
πω ότι μας απασχολούν 
ακόμη και τώρα. Μην α-
νατρέξετε στο παρελθό-
ν,ο Σάραντης του τώρα 
με τον Σαράντη του τό-
τε ίσως να μην θυμίζει 
τίποτα πλέον.Με αρκε-
τά σαφές καλύτερη εξω-
τερική εμφάνιση ο ίδιος 
είναι ιδιαίτερα ενεργός 
στα social media και ό-
χι μόνο.

Παράνοια με τη… 

βρεγμένη Χριστίνα 

Βραχάλη

Πρόκειται για την αγαπημένη 
παρουσία των γηπέδων για το 
ανδρικό κοινό, με την ίδια να 
γνωρίζει τη δυναμική της και 
να μην παραλείπει να χαρίζει 
στους followers της νέες καλο-
καιρινές λήψεις που προκα-
λούν εγκεφαλικά.
Αυτό ακριβώς αποδεικνύει μία 
επίσκεψη στο προφίλ της στο 
Instagram, στο οποίο φιγου-
ράρουν οι νέες εκρηκτικές 
της λήψεις που σαρώνουν στα 
likes.

Ηλίας Γκότσης: Αυτός 

είναι ο λόγος που είπε 

“όχι” στο Nomads 

Στο Down Town και τον Πάνο 
Ζόγκα αποκάλυψε για ποιον 
λόγο αρνήθηκε πρόταση για 
το Nomads 2. «Ισχύει ότι 
είχα πρόταση για το Nomads 
2, αλλά θεωρώ ότι ακόμα το 
σώμα μου δεν έχει επανέλ-
θει. Ήταν πολύ σύντομο για 
μένα να πάω, δεν ήμουν σε 
φάση να το κάνω, έπρεπε να 
περάσει μια περίοδος επανα-
φοράς. Σαφώς ήταν καλά τα 
λεφτά, αλλά για μένα αυτή η 
πρόταση ήρθε πολύ σύντομα.

Η αθλήτρια των μαχητικών 
σπορ διαθέτει ένα από τα 
πιο γυμνασμένα γυναικεία 
σώματα όμως αυτό που όλοι 
πρόσεξαν, δεν μπορούσε 
εξάλλου να μείνει απαρατή-
ρητο, είναι το ασυγκράτητο 
μπούστο της μέσα στο μπι-
κίνι της που έφερε το καλο-
καίρι πολύ πιο γρήγορα απ’ 
ό,τι υπολογίζαμε.

To ασχημόπαπο που έγινε...

Η Μαρία Κορινθίου 
επέστρεψε στις αισθησιακές 
φωτογραφίσεις

Η αποκαλυπτική 

Μαριάννα 

Καλλέργη

Ξ
εσάλωσε η γ νωσ τή τραγουδί-

στρια…

Σάλο προκάλεσε το νέο… χτύ-

πημα της Ελευθερίας Ελευθε-

ρίου στο Instagram. Η εντυπωσιακή τρα-

γουδίσ τρια ανέβασε φωτογραφία γ ια να 

μας… δείξει τα οπίσθιά της και προκάλεσε 

πανικό!

Η Ελευθερία Ελευθερίου έδειξε τα 
οπίσθιά της φάτσα-φόρα 

Π
έσασε αρκετός 
καιρός από την 
τελευταία φο-
ρά που την εί-

δαμε να ποζάρει σε τόσο 
προκλητική φωτογράφι-
ση.
Η Μαρία Κορινθίου 
είναι αναμφισβήτητα 
μία από τις πιο εντυπω-
σιακές Ελληνίδες, με 
τον λογαριασμό της στο 
Instagram να περιέχει 
κάποιες από τις ωραιό-
τερες φωτογραφίες της.
Η Μαρία εδώ και καιρό 
είχε κάνει στροφή σε 
πιο καλλιτεχνικές φωτο-
γραφήσεις ποζάροντας 
ακόμα και ως Σαρλό με 
φαρδιά μαύρα ρούχα, 
όμως στην τελευταία της 
ανάρτηση επέστρεψε 
στον αισθησιασμό που 
μας είχε συνηθίσει.
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Μ
όνο μία λέξη 
μπορεί να την 
πε ριγράψε ι: 
Γυναικάρα!

Τι και αν έχει «πατήσει», 
πλέον, τα 45; Η Χάιντι Κλουμ 
παραμένει άκρως εντυπω-
σιακή και συνεχίζει να έχει 
πολλούς «πιστούς» θαυμα-
στές.
Η Γερμανίδα καλλονή βρί-
σκεται στο Χονγκ Κονγκ και 
πόζαρε topless ανεβάζο-
ντας τη σχετική φωτογρα-
φία στον λογαριασμό της στο 
Instagram.

Ο 
λόγος γ ια ό-
χι άλλον από 
τον Channing 
Ta t u m ,  τ ο ν 

38χρονο ηθοποιό και χο-
ρευτή που έκλεψε τις καρ-
διές εκατομμυρίων γυναι-
κών σε όλον τον κόσμο με 
το εντυπωσιακό του πα-
ρουσιαστικό και τον γλυ-
κό του χαρακτήρα, όπως 
αυτός έχει φανεί μέσα α-
πό συνεντεύξεις. Ο Tatum 
έχει αυτήν τη στιγμή πά-
νω από 17 εκατομμύρια 
followers στον προσωπι-
κό του λογαριασμό στο 
Instagram, με τους οποί-
ους και μοιράστηκε μία 
φωτογραφία - story από 
τον εαυτό του με πολύ κο-
ντά και ξανθά μαλλιά και 
την ερώτηση: «Κακή ιδέα; 
ΝΑΙ / ΟΧΙ». Η αλλαγή είναι 
πραγματικά τεράστια.

Έγινε ξανθός και τρομάξαμε να τον 
αναγνωρίσουμε

Η 
S amant ha 
Hoopes εί-
ναι ένα από 
τα εντυπω-

σιακότερα κορίτσια 
του Sports llustrated, 
έχοντας ποζάρει μάλι-
στα και αρκετές φορές 
στο εξώφυλλο του. Επί-
σης, είναι ιδιαίτερα δη-
μοφιλής στο Instagram 
με το λογαριασμό της 
να φτάνει τους 1,1 εκατ. 
followers.
Το χυμώδες μοντέλο από 
την Πενσιλβάνια δια-
θέτει ένα εντυπωσιακό 
κορμί και σε συνδυασμό 
με τις αισθησιακές πόζες 
της, ξέρει πώς να ανεβάζει 
τη θερμοκρασία κατακό-
ρυφα και ας βρισκόμαστε 
δύο μήνες πριν την έλευση 
του καλοκαιριού.

Καυτή στα 45 της – Η Χάιντι 
Κλουμ topless στο Instagram

Η Άννα Κουρνίκοβα ήταν 
πάντα η πρωταθλήτρια του 

αντρικού κοινού

A
ν μας βάζατε για μία παρτίδα τέ-
νις μαζί της, το πιο πιθανό είναι 
πως θα είχαμε λαχανιάσει στο 
τέταρτο και θα μας είχε βγει η 

γλώσσα έξω. Να πούμε όμως και αυτό. 
Μαζί με την Κουρνίκοβα αλλά και τα υπό-
λοιπα κορίτσια, τις τενίστριες που τόσο α-
γαπήσαμε, η γλώσσα μας ήταν πάντα στο 
πάτωμα. Οι ειδικοί θα πουν ότι το κορίτσι 
αυτό έχει το καλύτερο «σερβίρισμα» στο 

τένις. Εμείς πάλι θα σταθούμε στο προφα-
νές: η Άννα Κουρνίκοβα είναι η κατεξοχήν 
Ρωσική ομορφιά που μπορεί να δει κα-
νείς στο άθλημα. Να οκ το ξέρουμε πως 
γενικά είναι το Ρωσικό μπλοκ που κάνει 
«κουμάντο» στο τένις, αλλά η Άννα είναι 
κορίτσι φτιαγμένο για έρωτες. Όμορφο, 
πλούσια και πρόσφατα χωρισμένη. Και ε-
πειδή στη ζωή δεν ξέρεις τι γίνεται δεν θα 
σταματήσουμε να ελπίζουμε.

Samantha Hoopes: Το πιο «καυτό» 
κορίτσι του Instagram
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Οι μνήμες στην Μπαρμπούτα δεν 
ξεθώριασαν. Υπάρχουν ακόμα εν 
ζωή κάτοικοι που θυμούνται τις 
φωνές απόγνωσης που αντηχούσαν 
στις αρχές Μαΐου 76 χρόνια 
πριν, μέσα από τη συναγωγή της 
παλιάς εβραϊκής συνοικίας. Εκεί 
αιχμαλωτίστηκαν από τους ναζί 
για πέντε ημέρες, χωρίς νερό και 
φαγητό, 700 Εβραίοι της Βέροιας. 

Λ
έγεται ότι 136 κατάφεραν να δι-
αφύγουν στα βουνά, ενώ οι υπό-
λοιποι –όσοι επιβίωσαν από την 
ασιτία– μεταφέρθηκαν στη Θεσ-

σαλονίκη και από εκεί στα κρεματόρια του 
Άουσβιτς. Το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πο-
λέμου βρήκε την Μπαρμπούτα σχεδόν έ-
ρημη. Σταδιακά εγκαταλείφθηκαν τα υπέ-
ροχα αρχοντικά της, τα πλακόστρωτα σο-
κάκια, το πέτρινο τοξωτό γεφύρι Καραχ-
μέτ, που κατασκευάστηκε το 1585, και η 
ιστορική συναγωγή, μία από τις παλαιό-
τερες στην Ευρώπη. Όλα όμως διατηρού-
νται μέχρι σήμερα. Τα τελευταία χρόνια, 
χάρη στο όραμα και στην όρεξη κάποιων 
κατοίκων, που αυτοαποκαλούνται ρομα-
ντικοί, η συνοικία απέκτησε ξανά ζωή, αυ-
τή τη φορά μέσα από την τουριστική δρα-
στηριότητα.
Οι βάσεις μπήκαν το 2006, όταν ο για-
τρός Χρήστος Σουκιούρογλου μαζί με 
τη σύζυγό του Αναστασία Γρηγοριάδου, 
μαθηματικό στο επάγγελμα, αγόρασαν ένα 
εγκαταλελειμμένο διατηρητέο αρχοντικό 
από επτά κληρονόμους, αρχικά με σκοπό 
να το κατοικήσουν οι ίδιοι. Στην πορεία, 
αποφάσισαν να δημιουργήσουν το Κόκ-
κινο Σπίτι, τον πρώτο μπουτίκ ξενώνα στη 
Βέροια που μέχρι τότε είχε μόνο ξενο-
δοχεία πόλης. «Αυτός ο ξενώνας είναι το 
τρελό όραμα δύο ονειροπόλων», λένε 
κάνοντας φλας μπακ σε εκείνη την περί-
οδο. «Τότε δεν περνούσε ψυχή από εδώ. 
Οι τουρίστες που έρχονταν να δουν τη 
συναγωγή ήταν ελάχιστοι. Κληθήκαμε να 
βρούμε λύση στα πιο σύνθετα γραφειο-
κρατικά ζητήματα και ήρθαμε αντιμέτω-
ποι με μια χρονοβόρα διαδικασία αδειο-
δότησης, που διήρκεσε οκτώ χρόνια, μέχρι 
να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες αναστή-
λωσης. Ακόμα και κάτι απλό, η διέλευση 
της μπετονιέρας, ήταν δύσκολο», λέει ο κ. 
Σουκιούρογλου. Απέναντί μας, δίπλα στην 
πύλη της συνοικίας, βρίσκεται το τέταρτο 
κατά σειρά ακίνητο που αγόρασαν και ετοι-
μάζονται να αναστηλώσουν. Η ιστορικό-
τητα των κτιρίων τούς εμπνέει και στη δια-
κόσμηση. «Χρησιμοποιήσαμε καστανιές 
ηλικίας 200 ετών, διατηρήσαμε την πέτρινη 
λιθοδομή, ξαναχρησιμοποιήσαμε το παλιό 
“τζαμιλίκι” με τα χρωματιστά βιτρό, στοι-
χείο χαρακτηριστικό των πλούσιων εβρα-
ϊκών σπιτιών της συνοικίας», τονίζει η 
κυρία Γρηγοριάδου.
«Χωρίς φαντασία αυτός ο ξενώνας δεν θα 
γινόταν πραγματικότητα», λέει ο Κώστας 
Σπυριδόπουλος, ιδιοκτήτης του γειτονικού 
στη συναγωγή «House by the river». Στε-
γάζεται σε παλιό εβραϊκό αρχοντικό, στην 

ίδια συνοικία. «Ο πατέρας μου ήταν πολι-
τικός μηχανικός και είχε ένα διπλό όραμα, 
καλλιτεχνικό και αρχιτεκτονικό: την ανα-
στήλωση αυτού του κτιρίου, η οποία ολο-
κληρώθηκε το 2016».

Μια βόλτα στην πόλη
Η Βέροια είναι μια πόλη με οδική παι-
δεία και, αν δεν είστε υποψιασμένοι, θα 
εκπλαγείτε όταν, κατεβάζοντας το πόδι 
σας από το πεζοδρόμιο, δείτε τα αυτοκί-
νητα να φρενάρουν για να περάσετε. Με 
αφετηρία το Πάρκο Ελιάς και αφού αγνα-
ντέψετε από ψηλά τον καταπράσινο την 
άνοιξη κάμπο της Ημαθίας, κατευθυνθείτε 
στην οδό Μητροπόλεως μέχρι να συνα-
ντήσετε το δημαρχείο στον αριθμό 44. Μη 
μείνετε μόνο στην όψη του κτιρίου, αλλά 
περπατήστε κοιτάζοντας κάτω, για να δείτε 
δίπλα στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο τα 
ίχνη από τις άμαξες που διατηρούνται εδώ 
και αιώνες. Μπείτε στη Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη της πόλης (Έλλης 8), που βρα-
βεύτηκε από το Ίδρυμα Μπιλ Γκέιτς ως 
πρότυπο βιβλιοθήκης, για να ενημερω-
θείτε για τα τελευταία νέα, ξεφυλλίζοντας 
στα τάμπλετ ξένες εφημερίδες – μέχρι και 
αραβικές. Στη συνέχεια, χωθείτε στα στενά 
πλακόστρωτα σοκάκια της Κυριώτισσας, 
της παλιάς χριστιανικής συνοικίας της 
Βέροιας, και εξερευνήστε τα στενά καλντε-
ρίμια, περπατώντας κάτω από τα παραδο-
σιακά αρχοντικά με τα σαχνισιά και ανακα-
λύπτοντας μικρές λιθόκτιστες εκκλησίες. 
Το πιο εντυπωσιακό κτίριο της συνοικίας 
είναι αυτό του υδροκίνητου αλευρόμυ-
λου του Στέργιου Μάρκου, που χτίστηκε 
το 1911 και σήμερα στεγάζει το Βυζα-
ντινό Μουσείο (Θωμαΐδου 26, τηλ. 23310-
25847, καθημερινά 08.00-20.00, Τρίτη 
12.00-20.00). Η περιήγηση στο ατμοσφαι-
ρικά φωτισμένο, πέτρινο ορθογώνιο βιο-
μηχανικό κτίριο, που βραβεύτηκε για την 

αποκατάστασή του, θα σας αποκαλύψει τις 
συλλογές του μουσείου, οι οποίες περι-
λαμβάνουν φορητές εικόνες, τοιχογραφίες, 
ψηφιδωτά δάπεδα, έργα αγγειοπλαστικής 
και μικροτεχνίας.

Παλαιά Μητρόπολη
Μπαίνοντας σε έναν από τους μεγαλύτε-
ρους μεσοβυζαντινούς ναούς των Βαλκα-
νίων (Βασ. Κωνσταντίνου 32, Τρίτη-Κυ-
ριακή 09.00-17.00), αισθάνεσαι ότι βρί-
σκεσαι περισσότερο σε μουσείο παρά σε 
εκκλησία. Το φυσικό φως μπαίνει από τα 
παράθυρα και αποκαλύπτει το βαθύ πρά-
σινο, το σκούρο μπλε, το κόκκινο και το 
φλογερό πορτοκαλί που διατηρούνται στις 
αγιογραφίες – χρονολογούνται από τον 12ο 
έως τον 14ο αιώνα και θεωρούνται από τα 
σπουδαιότερα έργα βυζαντινής ζωγραφι-
κής. Κατάφερε να διασωθεί μεγάλο μέρος 
τους, αν και ο ναός, που πρωτολειτούργησε 
το 1000-1080 ως χριστιανική εκκλησία, 
λεηλατήθηκε στο πέρασμα του χρόνου. Τον 
16ο αιώνα απέκτησε μιναρέ 22 μέτρων και 
μετονομάστηκε σε Χουνκιάρ Τζαμί, τον Α΄ 
Παγκόσμιο έγινε στρατηγείο και την περί-
οδο της ναζιστικής κατοχής στάβλος. Μετά 
την αναστήλωση, που ολοκληρώθηκε το 
2016, αναδείχθηκαν μεταξύ άλλων και τα 
εξαιρετικά σημαντικά αρχαία μέλη του 
ιερού του Διονύσου, όπως οι επιγραφές 
με χαραγμένες τις πράξεις απελευθέρωσης 
των δούλων στο εσωτερικό.

Βήμα Αποστόλου Παύλου
Η δημοφιλέστερη στάση για τα γκρουπ 
Ελλήνων και ξένων –κυρίως Ρώσων τουρι-
στών– που ταξιδεύουν στην Ημαθία είναι 
το Βήμα, από το οποίο θεωρείται ότι απευ-
θύνθηκε στους πιστούς ο Απόστολος Παύ-
λος στο πλαίσιο της δεύτερης και της τρίτης 
αποστολικής περιοδείας του (5ος-6ος αιώ-
νας μ.Χ.). Δίπλα στο μαρμάρινο θρησκευ-

τικό μνημείο παρατηρήστε τον ανδριάντα 
του Αποστόλου των Εθνών. Είναι δωρεά του 
Ρωσογεωργιανού γλύπτη Ζουράμπ Τσερε-
τέλι, γνωστού από μεγάλης κλίμακας έργα, 
όπως το «Tear of Grief» στο Νιου Τζέρσεϊ, 
αφιερωμένο στα θύματα της τρομοκρατικής 
επίθεσης της 11ης Σεπτεμβρίου.

Φράγμα Αλιάκμονα
Είναι η αγαπημένη κοντινή εξόρμηση των 
κατοίκων της Βέροιας, για περπάτημα, τρέ-
ξιμο, ποδήλατο ή απομόνωση στην ησυ-
χία. Με αφετηρία την πόλη και κατεύθυνση 
προς Βεργίνα, θα συναντήσετε τη γέφυρα 
του Αλιάκμονα. Αφήστε το αυτοκίνητο 
πριν από τη γέφυρα, για να περπατήσετε 
ή να ποδηλατήσετε στο φράγμα, ακολου-
θώντας την ημικυκλική ασφαλτοστρωμένη 
διαδρομή (περίπου 6 χλμ.). Εναλλακτικά, 
μπορείτε να σταθμεύσετε μετά τη γέφυρα 
και να κατεβείτε κοντά στις όχθες του ποτα-
μού για πικνίκ στη σκιά των δέντρων.

Μονή Τιμίου Προδρόμου
Μετά το φράγμα του Αλιάκμονα, οδηγώ-
ντας σε μια κατάφυτη διαδρομή παράλ-
ληλα με το ποτάμι, θα φτάσετε στη Μονή 
Τιμίου Προδρόμου (καθημερινές μετά τις 
17.00, Σάββατο 07.00-14.00 και 17.00-
19.30. Κυριακή 07.00-19.00, τηλ. 23317-
72796). Αξίζει η επίσκεψη στο μοναστήρι 
και οι λόγοι δεν είναι μόνο θρησκευτικοί. 
Διασχίστε την περιποιημένη πλακόστρωτη 
αυλή με τα παγόνια και τις γάτες και θα σας 
αποκαλυφθεί ένα από τα καλύτερα σημεία 
για να απολαύσετε τη θέα στο Βέρμιο και 
στα Πιέρια όρη. Μετά το μοναστηριακό 
κέρασμα με λουκουμάκι και καφέ, ακολου-
θήστε το μονοπάτι προς τον καταρράκτη 
για το σπήλαιο του Αγίου Γρηγορίου. Μια 
άλλη σύντομη πεζοπορία θα σας αποκαλύ-
ψει τον ελαιώνα της μονής, που χρονολο-
γείται από το 1492.

Βέροια: Καινούργια αρχή
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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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Αντρούλη μου, χάλασε η βρύση του μπά-
νιου. Και τι είμαι εγώ; Υδραυλικός είμαι 
για να κάτσω να την φτιάξω; 
Μετά από δυο μέρες... Αντρούλη μου, 
κάηκε η λάμπα της κουζίνας. Και τι είμαι 
εγώ; Ηλεκτρολόγος είμαι για να...την 
αλλάξω;
Μετά από κάνα μήνα... - Γυναίκα. Ποιος 
έφτιαξε τη βρύση του μπάνιου; - Φώναξα 
υδραυλικό. Φαντάζομαι πόσα σου πήρε!
Μου ζήτησε μόνο να του ψήσω ένα καφέ 
βαρύ γλυκό ή αλλιώς… Μπράβο γυναίκα. 
Τη γλιτώσαμε με ένα καφέ μόνο ε; - Και τι 
είμαι εγώ; Καφετζού;

Οδηγούσε ένας τύπος όταν άκουσε κάτι να 
χτυπάει στο μπροστινό τζάμι του αυτοκι-
νήτου του.
Σταματά ανήσυχος, κατεβαίνει και βρίσκει 
ένα σπουργιτάκι ξάπλα στην άσφαλτο.
-Πωπωπω κρίμα το σκότωσα το καημένο!
Σκύβει κάτω, το μαζεύει και σαν να ψιλο-
ζούσε το σπουργιτάκι, αλλά ήταν σε 
κώμα. Το παίρνει, το πάει σπίτι του και 
το βάζει σε ένα κλουβί μέχρι να συνέλθει 
και να γίνει καλά. Αργότερα έφυγε από το 
σπίτι για δουλειές.
Συνέρχεται και το σπουργιτάκι σιγά-σιγά 
και κοιτάει και τι να δει ;

Πάνω κάγκελα, δεξιά κάγκελα, αρι-
στερά κάγκελα, μπροστά κάγκελα, πίσω 
κάγκελα.
Τρελαίνεται το σπουργιτάκι και λέει:
- Π ω π ω π ω,  τ ο ν  σ κό τ ω σ α  τ ο ν 
άνθρωπο!!!!!

Ήταν μια πεθερά και είχε 3 γαμπρούς. 
Ο ένας την αγαπούσε πολύ, ο άλλος πιο 
λίγο και ο άλλος καθόλου. Θέλοντας να 
δει ποιος την αγαπάει περισσότερο απο-
φάσισε να πάει στη θάλασσα με τον κάθε 
ένα από αυτούς. Πάει με τον πρώτο, μπαί-
νει στην θάλασσα και κάνει πως πνίγεται 
τότε ο γαμπρός της θα την σώσει. Την άλλη 
μέρα θα βρει έξω από το σπίτι του μια 
Mercedes κι ένα σημείωμα. «Σε ευχαρι-
στώ που με έσωσες η πεθερά σου».
Την άλλη εβδομάδα πάει με τον δεύτερο 
κάνοντας το ίδιο κόλπο. Ο γαμπρός της την 
έσωσε και την άλλη μέρα βρήκε έξω από 
το σπίτι μια Mercedes με το ίδιο σημεί-
ωμα. Πάει με τον τρίτο την άλλη εβδο-
μάδα. Η πεθερά του κάνει πως πνίγεται 
αλλά αυτός δεν την έσωσε και αυτή πνί-
γεται. Την άλλη μέρα στην κηδεία βρίσκει 
έξω από το σπίτι του 3 Mercedes και το 
μήνυμα. «Σε ευχαριστώ που με έσωσες ο 
πεθερός σου».

FUN

ΚΡΙΟΣ
Μετά τις δύσκολες στιγμές θα έχετε τη διά-
θεση να ονειρευτείτε και να ξεφύγετε από 
ότι σας καταπιέζει. Έτσι βρίσκετε ξανά τον 
εαυτό σας και τη χαμένη σας διάθεση. Η 
περίοδος φέρνει ευχάριστες μετακινήσεις 
και επαγγελματικές ευκαιρίες. Από σήμερα 
παύουν οι δυσκολίες για τους πολλούς και 
τα άστρα σας δίνουν μικρές ή μεγάλες αιτίες 
για να αναγεννηθείτε.

ΤΑΥΡΟΣ
Νιώθετε έντονη την ανάγκη να ξοδέψετε, 
σε βαθμό που κοντεύετε να χάσετε κάθε 
μέτρο. Αντισταθείτε σε αυτή την παράλογη 
επιθυμία να αποκτήσετε ότι βλέπετε. Ήρθε 
ο καιρός να σκεφτείτε σοβαρά τη διαφορά 
ανάμεσα στο θέλω κάτι και στο χρειάζο-
μαι πραγματικά κάτι. Όσο για την προσοχή 
που απαιτείτε κατά διαστήματα από τους 
άλλους, θυμηθείτε πως για να πάρετε κάτι, 
πρέπει να δώσετε και εσείς.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Θέλετε τόσο πολύ να πετύχετε τους στόχους 
σας, με αποτέλεσμα να δίνετε πολύ από τον 
εαυτό σας σε αρκετά θέματα και στο τέλος 
να μην γίνεται απολύτως τίποτα ή να μην 
γίνεται σωστά. Στην πραγματικότητα υπάρ-
χει χρόνος για όλα, απλώς πρέπει επειγό-
ντως να βάλετε προτεραιότητες.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Πρέπει να δεχθείτε μια και-
νούργια πραγματικότητα 
και μπορεί να χρεια-
στεί να αναθεωρήσετε 
πολλές απ’ τις απόψεις 
σας. Αποφύγετε κάθε 
ενέργεια που θα μπο-
ρούσε να σας φέρει σε 
σύγκρουση με τα πρό-
σωπα που ανήκουν στο 
στενό οικογενειακό σας 
περιβάλλον. Όσοι σπουδάζετε 
ή έχετε νομικές υποθέσεις φανείτε 
προσεκτικοί και προστατέψτε την υγεία σας 
από την υπερένταση ή τις απροσεξίες στο 
χώρο της εργασίας σας.

ΛΕΩΝ
Αυτή η περίοδος είναι καθοριστική για να 
ξεκαθαρίσετε τις σχέσεις σας και να τις βάλετε 
κάτω από νέα δεδομένα. Υπάρχει περίπτωση 
να έχετε τσακωμούς έως και ρήξεις. Δεν είναι 
σίγουρο ότι οι ρήξεις είναι οριστικές, εκτός κι 
αν ήσασταν δυσαρεστημένοι από την προη-
γούμενη περίοδο. Χρειάζεται προσοχή.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Η δράση σας θα είναι επιτυχημένη και σύμ-
φωνη με τις εσωτερικές σας επιθυμίες. Αδι-
αφορήστε για όσα λέγονται. Ακούστε την 
εσωτερική σας φωνή που είναι πιο αληθινή. 
Θα έχετε τη διάθεση να εισχωρήσετε στο 
βάθος των περιστάσεων αδιαφορώντας 
για τα αποτελέσματα. Αποφύγετε να λύσετε 
την αισθηματική σας ζωή και να διαβρώ-
σετε έτσι τη συμπεριφορά σας απέναντι 
στο σύντροφο. Η διάθεσή σας βέβαια είναι 
αρκετά καλή και θέλετε να διασκεδάσετε 
και να κατακτήσετε.

ΖΥΓΟΣ
Παρά τις πολλές συμβουλές που κατά και-
ρούς έχετε δεχθεί από τα αγαπημένα σας 
πρόσωπα στο θέμα της αυτοπεποίθησής 
σας, επιμένετε να καταπιέζετε τον εαυτό 
σας. Ακόμα και αν δεν πιστεύετε πως μπο-
ρείτε περισσότερα, πιέσετε τον εαυτό σας 
για το αντίθετο. Μικρά προβληματάκια 
στην οικογένεια με θέματα υγείας χρειάζο-
νται την βοήθειά σας, ενώ τα οικονομικά 
σας δεν πάνε πολύ καλά από τότε που απο-
φασίσατε ότι δεν είστε για πολλά - πολλά!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Οι άλλοι δεν είναι τόσο εύκολοι μαζί σας 
γιατί η καριέρα και η δουλειά απαιτεί μεγα-
λύτερη αφοσίωση. Όμως εσείς φαίνεστε 
αποφασισμένοι να εντυπωσιάσετε και να 
κερδίσετε καινούργιο ενδιαφέρον. Η διά-
θεσή σας είναι καλύτερη, ο ρομαντισμός 
σας φτάνει στα άκρα, αλλά, μερικές φορές 
οι απαιτήσεις σας είναι απόλυτες. Η εβδο-
μάδα αυτή σας δίνει την ευκαιρία να σκε-
φτείτε και να διορθώσετε τις ατέλειές σας σε 
επαγγελματικά ή σπουδές. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Οι συνθήκες που επικρατούν στον εργα-
σιακό σας χώρο, είναι πιθανό να φέρουν 
ξαφνικές αλλαγές. Μην προχωρήσετε χωρίς 
δεύτερη σκέψη σε συζητήσεις και ενέργειες 

και φανείτε διαλλακτικοί. Οργανώστε 
τις επιδιώξεις σας έτσι ώστε να 

μην είστε αναγκασμένοι να 
κάνετε υποχωρήσεις. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Θα αν τ ιμετωπίσετε 
αρκετές δυσχέρειες 
σ τ ην  προσπάθε ια 
που αρχίσατε. Αλλά 

αυτό δεν σημαίνει ότι 
δεν μπορείτε να πετύ-

χετε. Μπορείτε, φτάνει 
να παραμερίσετε, για ένα 

διάστημα, κάθε άλλη σκέψη. 
Μην είστε αφηρημένοι όταν ασχολείστε 
με μηχανήματα και μην αναμειγνύεστε σε 
συζητήσεις και σχόλια που μπορεί να σας 
εκθέσουν.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Να είστε συντηρητικοί και υπομονετικοί 
τόσο στην εργασία όσο και στα προσω-
πικά σας. Στο επαγγελματικό σας περιβάλ-
λον υπάρχουν πολλές ελπίδες να βελτιωθεί 
σύντομα η θέση σας και τα οικονομικά σας. 
Να είστε συντηρητικοί και υπομονετικοί. 
Θα πρέπει να πάρετε σημαντικές αποφά-
σεις στον επαγγελματικό τομέα και να προ-
βλέψετε διαδικασίες που θα μπορούσαν να 
σας μπερδέψουν. 

ΙΧΘΕΙΣ
Οι ενδοιασμοί σας σχετικά με το δρόμο που 
θα πρέπει να ακολουθήσετε είναι βέβαια 
σοβαροί. Ωστόσο, με την τακτική που ακο-
λουθείτε δεν κερδίζετε τίποτα, εκτός από το 
άγχος που σίγουρα δεν βοηθά. Προσπαθή-
στε να μην κάνετε λάθη στις εκτιμήσεις σας 
και στις επιλογές σας, γιατί τώρα οι συνέ-
πειες θα είναι μεγαλύτερες. 

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Στο φως σημαντικά 
αρχαιολογικά ευρήματα 
κατά την ανασκαφή υπό 
την επίβλεψη του Παύλου 
Τριανταφυλλίδη

Έ
να εντυπωσιακό αρχαιολο-
γικό εύρημα, το Ιερό της Νε-
μέσεως του 1ου μετά Χριστό 
αιώνα, έφερε στο φως, η συ-

νεχιζόμενη φετινή αρχαιολογική α-
νασκαφική έρευνα υπό την επίβλε-
ψη του Προϊσταμένου της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Λέσβου, Παύλου Τρι-
ανταφυλλίδη.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το 
ρεπορτάζ του Στρατή Μπαλάσκα 
στο stonisi.gr, στη νότια πάροδο του 
αρχαίου θεάτρου, κάτω από αλλε-
πάλληλες στρώσεις μεγάλων λιθο-
πλίνθων που προέρχονται από την 
νότια πάροδο και τη σκηνή και οι 
οποίοι αφαιρέθηκαν, αποκαλύ-
φθηκε το Ιερό της Νεμέσεως. Την 
ταυτότητα του ιερού αποδεικνύει 
λίθινο έδρανο για την εναπόθεση 
προσφορών και χοών, καθώς και 
σημαντικός αριθμός αναθηματικών 
επιγραφών ιερέων και επιφανών 
προσώπων.
Όπως δήλωσε ο κ. Τριανταφυλλί-
δης, «η ύπαρξη ιερού Νεμέσως δεν 
είναι τυχαία εντός της νότιας παρό-

δου, καθώς κατά την πρώιμη ρωμα-
ϊκή περίοδο του θεάτρου η κατα-
σκευή της υπόσκαφης αρένας στην 
ελληνιστική ορχήστρα έδινε τη 
δυνατότητα διεξαγωγής των περί-
φημων θεαμάτων των μονομαχιών 
μεταξύ των gladiatores (μονομά-
χων), οικογένειες των οποίων ζού-
σαν στη Μυτιλήνη.  Καθώς ο αγώνας 
τους όφειλε να επιστέφεται με την 
απονομή δικαιοσύνης και την ανα-
γόρευση σε νίκη του καλύτερου εξ 
αυτών μονομάχων η ύπαρξη ιερού 

της Νεμέσεως ήταν απαραίτητη».
Ας σημειωθεί με αφορμή το σημα-
ντικό εύρημα που αναδεικνύει τη 
σημασία του αρχαιολογικού χώρου 
του αρχαίου θεάτρου, ότι συνεχί-
ζεται η διεπιστημονική συνεργασία 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου 
με τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανι-
κών του Πολυτεχνείου του Μπάρι 
της Ιταλίας στην αρχαιολογική και 
αρχιτεκτονική - γεωμετρική τεκμη-
ρίωση του αρχαίου θεάτρου της 
Μυτιλήνης. Η συνεργασία αυτή, 

επέφερε σημαντικά αποτελέσματα 
για την έρευνα του σημαντικού 
αυτού μνημείου της Μυτιλήνης.
Πέραν από τη μελέτη του οικοδομι-
κού υλικού που σώζεται στη θέση 
του και σποραδικά στο αρχαίο θέα-
τρο, από τους καθηγητές Georgio 
Rocco και Monica Livadiotti υπο-
δεικνύονται δυο τουλάχιστον 
φάσεις του θεάτρου στην ελληνι-
στική (3ος αιώνας προ Χριστού) και 
ρωμαϊκή περίοδο (1ος αιώνας προ 
Χριστού).

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Π
ώς θα σας φαινόταν εάν βλέπατε ένα έργο 
και την άλλη μέρα στη θέση του υπήρχε έ-
να άλλο αφού θα είχε το πρώτο καταστρα-
φεί; Τι έργα να περιμένει κάποιος από μία 

ομάδα που ονομάζεται «Μουσείο της Λήθης»; Ποια 
είναι τα καΐκια που πληγώναμε και γιατί το κάνουμε 
αυτό; Τι είναι η τέχνη της καθημερινής ζωής, της πε-
ριπλάνησης και της μεταμόρφωσης; Πώς συνδέονται 
οι επενδύσεις και οι συναλλαγές με την τέχνη; Πώς σε 
έναν χώρο συνευρίσκονται η τέχνη, το κοινό της, οι 
ημερίδες και οι ομιλίες, τα εργαστήρια και τα εκπαι-
δευτικά προγράμματα;
To Platforms Project 2019 ετοιμάζεται και οι 800 καλ-
λιτέχνες και οι 116 εθελοντές σάς περιμένουν από την 
Πέμπτη 16 Μαΐου έως την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 
στον εκθεσιακό χώρο «Νίκος Κεσσανλής»της Ανωτά-
της Σχολής Καλών Τεχνών, στη μεγαλύτερη έως τώρα 
διοργάνωσή στην επτάχρονη πορεία της έκθεσης.
Στην ΑΣΚΤ, για δεύτερη χρονιά φέτος, η έβδομη 
διεθνής εικαστική έκθεση Platforms Project φέρνει 
κοντά ανεξάρτητες εικαστικές πλατφόρμες απ’ όλο 
τον κόσμο και το αθηναϊκό κοινό, σε μία προσπά-
θεια χαρτογράφησης της εικαστικής δράσης αλλά 
και εικαστικών και θεωρητικών ερωτημάτων που 
τίθενται διεθνώς.
60 πλατφόρμες από 17 χώρες θα συρρεύσουν στην 
Αθήνα για τέσσερις ημέρες, ως το αποκορύφωμα του 
παγκόσμιου δικτύου που έχει οικοδομηθεί, συνερ-

γάζεται και επικοινωνεί καθ’ όλη τη διάρκεια της χρο-
νιάς. Η φετινή διοργάνωση συνεχίζει την περυσινή 
παράδοση, όπου 56 πλατφόρμες, επίσης από 17 
χώρες, παρουσίασαν το έργο τους, ενώπιον 16.000 
κοινού.
Το Platforms Project είναι μία διεθνής έκθεση ανε-
ξάρτητων καλλιτεχνών που δρουν ομαδικά, στο-
χεύοντας στη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας και 
συνεργασίας, ανταλλαγής πρότζεκτ και προώθησης 
καλλιτεχνών διεθνώς.
Στη φετινή διοργάνωση, το παράλληλο πρόγραμμα 
είναι ακόμη πιο διευρυμένο, με παράλληλες εκθέ-

σεις Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, με ομιλίες, με 
συμμετέχοντες ιστορικούς, θεωρητικούς και κριτι-
κούς τέχνης, ακαδημαϊκούς, διευθυντές μουσείων, 
καλλιτέχνες, επιμελητές, και με την ημερίδα της AICA 
Hellas με θέμα τον «Ρόλο των δημόσιων και ιδιω-
τικών φορέων στην τέχνη σήμερα», ενώ τα εργα-
στήρια Ζωγραφικής Α, Β, ΣΤ, ΙΑ, ΙΒ και τα εργαστή-
ρια Γλυπτικής Α και Β της ΑΣΚΤ θα παρουσιάσουν 
έργα φοιτητών. Παράλληλα, το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα Platforms Project for All 2019, σχεδιασμένο 
για παιδιά ηλικίας 7 έως 16 χρονών από την ολλαν-
δική πλατφόρμα EX-MÊKH.

Διδάσκοντας 
αρχαίο δράμα 
στο Μανχάταν

Π
όσες πιθανότητε ς 
υπάρχουν στη Νέα 
Υόρκη των εκατομ-
μυρίων, κατοίκων 

μαζί και τουριστών, να συνα-
ντήσεις τυχαία στην έξοδο 
μιας αντισυμβατικής θεατρι-
κής παράστασης μια Ελληνίδα 
σκηνοθέτιδα, απόγευμα Μεγά-
λης Τρίτης; Η έκπληξή μου ήταν 
μεγάλη όταν άκουσα ελλη-
νικά και στράφηκα και είδα 
την Κατερίνα Ευαγγελάτου 
να βγάζει φωτογραφία δίπλα 
στην αφίσα του Μπεν Γουί-
σοου και της Ρενέ Φλέμινγκ, 
στο νέο πολιτιστικό κέντρο του 
Μανχάταν, το The Shed, ώστε 
χρειάστηκαν κάποια λεπτά για 
να επιβεβαιώσω το συναπά-
ντημα.

Ηταν στη διάρκεια των πασχα-
λινών διακοπών μετά το τέλος 
της παράστασης με το νέο έργο 
«Norma Jeane Baker of Troy» 
της Καναδέζας ποιήτριας (και 
ελληνίστριας) Αν Κάρσον, σε 
σκηνοθεσία της Βρετανίδας 
Κέιτι Μίτσελ (είχε υπογράψει 
πρόσφατα στην Εθνική Λυρική 
Σκηνή, στο ΚΠΙΣΝ, την εξαι-
ρετική «Λουτσία ντι Λαμερ-
μούρ»), με πρωταγωνιστές 
τον διάσημο, από τον κινη-
ματογράφο Μπεν Γουίσοου 
και την Αμερικανίδα ντίβα 
της όπερας Ρενέ Φλέμινγκ. 
Το πολύ πρόσφατα εγκαινια-
σμένο The Shed, στην περιοχή 
του Hudson Yards, μύριζε φρέ-
σκα χρώματα και καινούργια 
μοκέτα.

Δίπλα στη Κατερίνα Ευαγγελά-
του, η καθηγήτρια και διευθύ-
ντρια του Προγράμματος Ελλη-
νικών Σπουδών του New York 
University (NYU) Λιάνα Θεο-
δωράτου. Η Ελληνίδα σκη-
νοθέτις ήταν προσκεκλημένη 
και φιλοξενούμενη του NYU 
για τρεις εβδομάδες (μέχρι τις 
αρχές Μαΐου) για σειρά διαλέ-
ξεων και μαθημάτων με θέμα 
το αρχαίο ελληνικό δράμα και 
ειδικότερα τη λειτουργία του 
χορού.

Νέμεσις: Ιερό της θεάς ανακαλύφθηκε στο 
αρχαίο θέατρο της Μυτιλήνης 

«Platforms Project 2019»: 800 καλλιτέχνες, 60 
πλατφόρμες, 17 χώρες
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Τ
ο 2019 είναι η χρονιά του ΠΑΟΚ! Ο «Δικέφα-
λος του Βορρά» μετά το αήττητο πρωτάθλημα, 
πανηγύρισε και την κατάκτηση του Κυπέλλου 
απόψε στο άδειο, αλλά γεμάτο ένταση, ΟΑΚΑ! 

Χάρη στο υπέροχο τέρμα του Τσούμπα Άκπομ, το σύ-
νολο του Λουτσέσκου νίκησε 1-0 την ΑΕΚ για τρίτη συ-
νεχόμενη φορά σε τελικό και είναι νταμπλούχος Ελλά-
δας για πρώτη φορά στην ιστορία του.
Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν πήγε στο σενάριο της... έκπλη-
ξης με την χρησιμοποίηση του Μπογέ στο αρχικό 
σχήμα και η ενδεκάδα της ΑΕΚ ήταν η αναμενόμενη. Ο 
Ισπανός τεχνικός ξεκίνησε το παιχνίδι με τον Μπάρκα 
κάτω από τα δοκάρια. Αριστερό μπακ ο Χουλτ, δεξί 
ο Μπακάκης και ο Τσιγκρίνσκι με τον Οικονό-
μου στο κέντρο της άμυνας. Ο Σιμόες με τον 
Κρίστισιτς στον άξονα της μεσαίας γραμ-
μής. Στο αριστερό «φτερό» ο Μάντα-
λος, στο δεξί ο Μπακασέτας, ο Λιβάγια 
σε ελεύθερο ρόλο και «φουνταριστός» 
στο 4-2-3-1 ο Πόνσε.
Στην αντίπερα όχθη, ο Ραζβάν Λουτσέ-
σκου που είχε να διαχειριστεί την απου-
σία του ηγέτη της ομάδας του,  Αντελίνο Βιε-
ρίνια, άφησε στον πάγκο τον Ολιβέιρα, καθώς 
προτίμησε τον Κάνιας. Στις υπόλοιπες επιλογές της 
ενδεκάδας, ο Ρουμάνος πήγε στις πιο ασφαλείς για την 
ομάδα του αποφάσεις. Ο Πασχαλάκης υπεραπίστηκε 
την εστία του «δικεφάλου του βορρά». Στα δεξιά της 
άμυνας ο Μάτος, αριστερά ο Γιαννούλης και ο Κρέσπο 
με τον Βαρέλα στο κέντρο των μετόπισθεν. Κάνιας και 
Σάκχοφ οι κεντρικοί μέσοι. Ο Μπίσεσβαρ αριστερό 
εξτρέμ, δεξί ο Ζαμπά, ο Πέλκας επιτελικός και στην 
κορυφή του 4-2-3-1 ο Άκπομ.
Το διακύβευμα του τελικού μεγάλο. Αυτά τα παιχνίδια 
κρίνονται τις περισσότερες φορές στις λεπτομέρειες 
και η ιστορία έχει διδάξει πως όποιος προηγείται κάνει 
ένα μεγάλο βήμα προς την κατάκτηση της κούπας.  
ΑΕΚ και ΠΑΟΚ το γνωρίζουν πολύ καλά και στο πρώτο 
ημίωρο του παιχνιδιού παρουσίασαν μία εικόνα από-
λυτα συγκεντρωμένη στο αμυντικό τακτικό κομμάτι, η 
οποία δεν συνδυάστηκε με καθαρό μυαλό στην δημι-
ουργία, καθώς και οι δύο ομάδες είχαν μεγάλη προ-
χειρότητα και λάθος επιλογές στο επιθετικό τους τρίτο. 
Τριάντα λεπτά στην απόλυτη ισορροπία, είναι ενδε-
κτικό πως η κατοχή της μπάλας στο ημίχρονο ήταν 

απόλυτα μοιρασμένη. Στο 50-50.
Ο... Γιάννης φοβόταν το θεριό και το θεριό τον 
Γιάννη, με την «Ένωση» να απειλεί στο 6’ με το σουτ 
του Πόνσε, την κεφαλιά του Τσιγκρίνσκι(39’) και το 
μακρινό σουτ του Κρίστισιτς(44’) και τον ΠΑΟΚ στο 
36’ να φτάνει κοντά στο γκολ αλλά ο Μπάρκας από-
κρουσε το σουτ του Άκπομ μετά την εξαιρετική ατο-
μική ενέργεια του Ζαμπά που χόρεψε τον Χουλτ από 
δεξιά.
Από το 30’ και έπειτα, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό 
από τις φάσεις, ο ρυθμός του παιχνιδιού ανέβηκε και 
η ομάδα του Λουτσέσκου έδειχνε να πατά καλύτερα 
πάνω στο χορτάρι.

Μία φάση, όμως, που «μίλησε» η ποιότητα 
των Πέλκα και Άκπομ στο 45’+1’ έφτανε και 

περίσσευε για να πάρει κεφάλι στο σκορ 
ο ΠΑΟΚ! 
Ο αρχηγός των «ασπρόμαυρων» 
βρήκε την μπάλα στρωμένη έξω από 
την περιοχή. Οι περισσότεροι θα σού-
ταραν. Εκείνος, όμως, πάτησε περιοχή, 

πέρασε τον Χουλτ  που είχε μεγάλα προ-
βλήματα ανασταλτικά και γύρισε την μπάλα 

προς το κέντρο της περιοχής. Ο ξεχασμένος από 
την άμυνα της ΑΕΚ, Άκπομ, έβαλε το σώμα του ιδανικά 
και με εναέριο γυριστό έστειλε την μπάλα στο πλεκτό 
σε ένα κομβικότατο σημείο της αναμέτρησης!
Η ΑΕΚ μπήκε μεταμορφωμένη προς το καλύτερο στο 
δεύτερο ημίχρονο και θέλησε να βρει άμεσα το γκολ 
της ισοφάρισης. Η ομάδα του Χιμένεθ έβγαλε αντί-
δραση αλλά ήταν μόνο για ένα δεκάλεπτο! Η «Ένωση» 
με την κεφαλιά του Λιβάγια στο 50’ και το τετ-α-τετ 
του Πόνσε στο 52’ έφτασε κοντά στο 1-1 αλλά δεν τα 
κατάφερε. Στο 56’ ο Γερμανός ρέφερι με την βοήθεια 
του VAR αποφάσισε πως δεν υπάρχει πέναλτι και από 
εκείνο το σημείο και μετά η ΑΕΚ... έσβησε!
Παρά τις αλλαγές του Χιμένεθ, την είσοδο του Μπογέ 
και του Γκάλο, οι «κιτρινόμαυροι» ναι μεν ήθελαν αλλά 
δεν μπορούσαν. Είχαν την κατοχή(54-46) αλλά πέραν 
τούτου, ουδέν! Τελευταία τους καλή στιγμή στο ματς 
καταγράφηκε στο 60’ με το σουτ του Μάνταλου.
Ο ΠΑΟΚ ξεκάθαρα έπαιξε για να υπερασπιστεί το 
υπέρ του 1-0. Ο Λουτσέσκου διαχειρίστηκε άψογα 
το παιχνίδι, η ομάδα του ήταν... άτρωτη αμυντικά και 
κράτησε μέχρι τέλος αυτό το 1-0.

SPORTSNEWS

Ο ΠΑΟΚ τα πήρε όλα κι έφυγε! Ο αήττητος πρωταθλητής, έγινε ξανά Κυπελλούχος και πλέον 
είναι και νταμπλούχος. Με την γκολάρα του Άκπομ επικράτησε, 1-0, της άνευρης και χωρίς 
ουσία ΑΕΚ για 3η σερί χρονιά σε τελικό!  

Κυρίαρχος και 
Νταμπλούχος! Ο ΠΑΟΚ πανηγυρίζει το νταμπλ αλλά θα πρέπει να δουλέψει ακόμη 

περισσότερο για να διατηρήσει τα πρωτεία και την επόμενη σεζόν, 
όπως είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ρουμάνου στη συνέντευξη Τύπου.

Για τα συναισθήματα του: «Υπάρχει μόνο μία λέξη. Ευτυχία. Πραγματικά 
χαρούμενος και τώρα νιώθω κάτι που δεν μπορούσα να νιώσω μετά την 
κατάκτηση του πρωταθλήματος, γιατί υπήρχε πάντα στην άκρη του μυα-
λού μου το κύπελλο».
Για το αν ήταν πιο δύσκολο να διαχειριστεί ψυχολογικά τον θυμό πριν τον 
περσινό τελικό ή την ευτυχία λόγω του πρωταθήματος πριν τον φετινό: 
«Ποτέ δεν σκέφτηκα με τέτοιο τρόπο, ποτέ δεν σκεφτήκαμε με τέτοιο 
τρόπο. Ξεκινήσαμε πέρυσι να ηγούμαστε της βαθμολογίας γύρω στα τέλη 
Ιανουαρίου αλλά και από εκεί ξεκίνησε ένας πάρα πολύ ισχυρος δεσμός 
όχι μόνο μέσα αλλά και έξω από το γήπεδο. Ξεκινήσαμε να έχουμε μια 
πολύ δυνατή νοοτροπία και δείχναμε τη θέληση μας να είμαστε νικητές. 
Δεν μας οδήγησε κάποιος θυμός σε όλο αυτό. Η δουλειά μας οδήγησε 
να έχουμε αυτή την παρουσία, εμείς αισθανόμασταν ότι κατακτήσαμε το 
πρωτάθλημα και συνεχίσαμε φέτος να δουλεύουμε για να πάμε προς την 
επιτυχία. Και από εκεί και πέρα είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, χάσαμε 
τον Μαουρίσιο, τον Ομάρ, μετά ο Αντρέ... Μιλάμε για παίκτες με προσω-
πικότητα, αλλά η αντίδραση που είχε αυτό το γκρουπ, οφείλεται σε αυτό 
τον πολύ ισχυρό δεσμό που έχουν μεταξύ τους οι παίκτες».
Για το γεγονός ότι χρησιμοποίησε τους Κάνιας, Βαρέλα και Σάκχοφ, οι 
οποίοι μπορεί να φύγουν τις επόμενες μέρες, σε αντίθεση με ό,τι κάνουν 
άλλες ομάδες που απομονώνουν παίκτες που μπορεί να φύγουν: «Δε θα 
ήθελα να το αναλύσω, αλλά είχα μεγάλη αυτοπεποίθηση για τις επιλογές 
μου. Θέλω να πω για τον Κάνιας ότι τραυματίστηκε τον Ιανουάριο, προ-
σπάθησε να ξαναμπεί στην ομάδα και είχε νέο τραυματισμό. Είχαμε αυτο-
ποίθηση, ξέραμε τι θα μας έδινε ο καθένας και ήμουν σίγουρος ότι θα τους 
έδινε πολύ μεγάλο κίνητρο το γεγονός ότι μπορεί να φύγουν. Είναι παίκτες 
που θέλουν πολύ να μείνουν αλλά αν υπάρχει η δυνατότητα να φύγουν, 
θα πρέπει να φύγουν σαν νικητές. Αλλά δεν είναι η ώρα να συζητήσουμε 
για αυτό, είναι μια ξεχωριστή βραδιά για τον ΠΑΟΚ, για τους οπαδούς του, 
είναι η βραδιά που πετύχαμε τον στόχο μας, δηλαδή το νταμπλ και το αήτ-
τητο πρωτάθλημα».
Για το αν συμφωνεί με την άποψη πολλών ότι ο ΠΑΟΚ νίκησε εύκολα: «Δεν 
συμφωνώ. Το παιχνίδι δεν ήταν εύκολο. Χωρίς να έχει σημασία ο «πόλε-
μος» ανάμεσα σε μένα και στην πλευρά της ΑΕΚ, και θέλω να πω ότι ποτέ 
δεν επιτέθηκα σε κανέναν προσωπικά, η ΑΕΚ έχει μια πολύ καλή ομάδα και 
πολύ καλό προπονητή. Ισως η ΑΕΚ ήθελε μια εκδίκηση σήμερα για τους 
δύο χαμένους τελικούς, ίσως ξέρουν ότι το περσινό πρωτάθλημα ήταν δικό 
μας, οπότε δεν συμφωνώ καθόλου ότι ήταν ένα εύκολο παιχνίδι».
Για το αν μπορούμε να μιλάμε για εποχή ΠΑΟΚ στο ελληνικό ποδόσφαιρο: 
«Δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσουμε τόσο μεγάλες λέξεις. Να τις χρησι-
μοποιούμε όμως για τα κατορθώματα μας τις τελευταίες δύο σεζόν. Θα 
πρέπει τη νέα σεζόν να είμαστε ακόμη πιο προετοιμασμένοι και συγκε-
ντρωμένοι, πολύ καλύτεροι, γιατί ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα θα είναι 
στόχος για οποιαδήποτε ομάδα ή παίκτη. Σκεφτείτε ότι στο πρωτάθλημα 
έχουμε να χάσουμε ένα χρόνο και τρεις μήνες, οπότε κάθε ομάδα θα θέλει 
να βάλει τέλος στο αήττητο σερί μας την επόμενη σεζόν και όλοι θα πρέ-
πει να είμαστε ακόμη καλύτεροι για να εμφανιστούμε αντάξιοι μιας νέας 
επιτυχίας».

Λουτσέσκου: «Ακόμη 
καλύτεροι τη νέα σεζόν»

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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αθλητικά

Ο 
Ολυμπιακός απέκτησε έναντι 
2.500.000 ευρώ τον Ζοσέ Σα από 
την Πόρτο, με τον 26χρονο τερ-
ματοφύλακα να υπογράφει συμ-

βόλαιο έως το 2023 και να ανακοινώνεται.
Ολυμπιακός και Ζοσέ Σα συνεχίζουν μαζί! 
Και μάλιστα επίσημα. Είναι κάτι που διαφαι-
νόταν ότι θα συνέβαινε εδώ και μέρες και 
είχε προκύψει και από την Πορτογαλία.
Οι διαπραγματεύσεις των «ερυθρόλευ-
κων» με την Πόρτο αλλά και με την πλευρά 
του παίκτη είχαν αίσιο τέλος κι έτσι ο Πορ-
τογάλος τερματοφύλακας θα συνεχίσει να 
αποτελεί τον «φύλακα άγγελο» της ομάδας 
μέχρι το 2023.
Ως δανεικός στον Ολυμπιακό, ο 26χρονος 
πορτιέρε έκατσε κάτω από τα δοκάρια σε 31 
ματς, έχοντας δεχθεί 22 γκολ. Στην SL είχε 21 
παιχνίδια με 47 αποκρούσεις, 68 κλεψίματα 
και 46 επεμβάσεις.
Στην ομάδα του Λιμανιού, από την άλλη, 
έκαναν χρήση της οψιόν των 2.500.000 
ευρώ που είχαν και κινήθηκαν άμεσα για 
να κλείσουν τον άσο τους ενόψει της νέας 
σεζόν.

Καμαρά: «Τον ενδιαφέρει 
η Γουότφορντ, αποφα-
σίζει μετά το Κόπα Ά-
φρικα» 
Ο Μαντί Καμαρά είναι ένας 
παίκτης που ξεχώρισε τη 
σεζόν που μας πέρασε με τη 
φανέλα του Ολυμπιακού. 
Με τις εμφανίσεις του στο Λιμάνι, 
ειδικά στοEuropa League, έχει τραβή-
ξει πάνω του ουκ ολίγα βλέμματα και σύμ-
φωνα με τους Άγγλους ένα απ’ αυτά είναι κι 
εκείνο της Γουότφορντ. Μάλιστα, ο 22χρο-
νος φέρεται να ενδιαφέρεται για την προ-
οπτική να αγωνιστεί στο Νησί, αλλά όπως 
τονίζεται θα αποφασίσει μετά τις υποχρεώ-
σεις του με τη Γουινέα για το Κόπα Άφρικα.
Χαρακτηριστικά αναφέρει η «Evening 
Standard»:
«Ο μέσος του Ολυμπιακού Μαντί Καμαρά 
ενδιαφέρεται να μετακινηθεί στη Γουότ-
φορντ αλλά είναι απίθανο να αποφασί-
σει για το μέλλον του πριν το Παγκόσμιο 
Κύπελλο Εθνών του καλοκαιριού».

Ατρόμητος: Στην Αυστρία ο Λαζα-
ρίδης
Το πρωί της Τρίτης αναχώρησε για την 

Αυστρία ο Νίκος Λαζαρίδης. Ο τιμ μάνα-
τζερ του Ατρόμητου, αναμένεται να δει από 
κοντά τα τρία προπονητικά κέντρα που έχει 
ξεχωρίσει ο Ατρόμητος και σε ένα εκ των 
οποίων θα πραγματοποιηθεί το βασικό 
στάδιο της προετοιμασίας.
Ο «Λάζα», βρέθηκε από την Τρίτη λοιπόν 
στην Αυστρία όπου και τσέκαρε τα δύο 
υποψήφια προπονητικά κέντρα, ενώ την 
Τετάρτη θα βρεθεί και στη γειτονική Γερ-
μανία ώστε να εξετάσει επίσης ένα υπο-
ψήφιο προπονητικό κέντρο. Φυσικά εκτός 
από το μέρος και τις παροχές που θα έχει 
το προπονητικό κέντρο που τελικά θα επι-
λεγεί, σημαντικό ρόλο στην τελική επιλογή 
θα παίξουν και τα φιλικά που θα μπορούν 
να κλειστούν. Αυτό είναι κάτι ακόμα που 
θα εξετάσει αυτές τις μέρες ο τιμ μάνατζερ 
της ομάδας, καθώς στον Ατρόμητο θέλουν 
να δώσουν τρία δυνατά φιλικά στο βασικό 
στάδιο της προετοιμασίας, όπως συνέβη 
και πέρσι.

Ξάνθη: «Πιθανό να πάρει τον Ι-
ορντανέσκου»

Τα ΜΜΕ της Ρουμανίας συντηρούν 
το «φλερτ» της ελληνικής ομά-

δας με τον νεαρό συμπατρι-
ώτη τους τεχνικό Η περί-
πτωση του Εντι Ιορντα-
νέσκου «παίζει» για την 
Ξάνθη.
Οπως σημειώνουν (και) 

σήμερα τα ΜΜΕ της Ρου-
μανίας για τον νεαρό τεχνικό 

«είναι πιθανό να φύγει από την 
Γκαζ Μετάν και να συνεχίσει στην Ξάνθη, 
που τον ήθελε και το 2017 ως διάδοχο του 
Ράζβαν Λουτσέσκου».

Τέλος ο Σίντι Αλι από τον Πανι-
ώνιο
Τον επόμενο σταθμό της καριέρα του ανα-
ζητά ο Σίντι Αλι. Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός 
βρισκόταν σε συζητήσεις με τους ανθρώ-
πους του Πανιωνίου για να λύσει το συμ-
βόλαιό του με τις δύο πλευρές να φτάνουν 
τελικά σε συμφωνία.
Ο Σίντι Αλι μετακόμισε το καλοκαίρι στην 
Πλατεία και ήταν μία από τις μεταγραφές 
του Ζοσέ Ανιγκό, η οποία όπως και σχεδόν 
όλες δεν κατάφεραν να προσφέρουν κάτι. 
Την φετινή σεζόν ο Σίντι Αλι είχε 17 συμμε-
τοχές και σημείωσε 2 γκολ.

Ζοσέ Σα: Επίσημα μέχρι το 2023 
στον Ολυμπιακό!

Ο Γιώργος Βασιλειάδης, μίλησε στην 
εκπομπή «Full Επίθεση» του ARENA FM 
89.4, αναλύοντας την κατάσταση στον 
ελληνικό αθλητισμό, αναφερόμενος 
στα προβλήματα που υπάρχουν σε 
μπάσκετ και ποδόσφαιρο αλλά και 
τις λύσεις που πρέπει να βρεθούν σε 
ορισμένα «καυτά» ζητήματα.

Ο 
Υφυπουργός Αθλητισμού αναφέρ-
θηκε στις εξελίξεις στο πρωτάθλη-
μα της Α1 στο μπάσκετ, υπογραμμί-
ζοντας πως «τελεσίγραφα δεν μπο-

ρούν να γίνουν δεκτά», ενώ για τον τελικό του 
Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο δήλωσε 
χαρακτηριστικά πως «οι ΠΑΕ δεν θέλουν να 
προστατεύσουν το προϊόν τους».
Για την κατάσταση στο μπάσκετ: «Ο επαγ-
γελματικός αθλητισμός στο σύνολό του, είτε 
ποδόσφαιρο είναι, είτε μπάσκετ, ζει κατά 
βάση από τους ανθρώπους που το πλαισιώ-
νουν. Βλέπουμε ότι οδηγούμαστε σε ένα αδι-
έξοδο όμως, γιατί δεν παίρνει κανείς πρωτο-
βουλίες να φύγουμε από την κρίση. Θα πρέ-
πει να υπάρξει βοήθεια από τους παράγοντες. 
Ακόμη και ο ΕΣΑΚΕ να αποφασίσει κάτι, αν 
δεν θέλουν οι ομάδες, τότε δεν μπορούμε να 
κάνουμε κάτι. Με τη συμβολή της ΕΡΤ προσπα-
θούμε να το κάνουμε λίγο πιο ανταγωνιστικό, 
αλλά έχει έρθει η ώρα να κάνουμε μια σοβαρή 
συζήτηση για να δούμε που θα πάει ο συνε-
ταιρισμός, με αυτά που συμβαίνουν τις τελευ-
ταίες εβδομάδες. Για παράδειγμα, δεν μπο-
ρεί να γίνει δεκτή η αποχώρηση του Ολυμπι-
ακού από τα πλέι-οφ. Τελεσίγραφα και τέτοιες 
συμπεριφορές δεν μπορούν να βοηθήσουν 
για να βρεθεί λύση».
Για την αναδιάρθρωση στο ελληνικό ποδό-
σφαιρο: «Η αναδιάρθρωση πέρασε από 
πέρυσι. Αυτό που έμενε ήταν η νομική επι-
κύρωση που ήρθε τώρα. Έμενε να δούμε 
με ποια μορφή θα βρίσκονται οι κατηγορίες 
στο ποδόσφαιρο. Η αγωνία για την αναδι-
άρθρωση αφορούσε αυτά, όλα τα υπόλοιπα 
ήταν δεδομένα. Απλά πιστεύω, ότι επειδή 
έχουμε συνηθίσει να αλλάζουν τα πράγματα 
στο τέλος σε αυτή τη χώρα, υπήρχαν άνθρω-
ποι που πίστευαν πως δεν θα ισχύσει. Προφα-
νώς πήγε καλύτερα από άλλες χρονιές φέτος το 
ποδόσφαιρο. Είχαμε τις λιγότερες περιπτώσεις 
φακέλων από τη Sportradar για παράδειγμα. 
Σε κάθε περίπτωση, το πλαίσιο υπάρχει, και 
πρέπει να δούμε τις ποινές που θα εφαρμό-
ζονται για αυτές τις ομάδες που εμπλέκονται 
σε τέτοιες υποθέσεις. Τα τελευταία τρία χρό-

νια έχουν γίνει πολλά. Έσπασαν πολλά κατε-
στημένα, σπάσαμε κύκλους που λίπαιναν για 
χρόνια το ποδόσφαιρο της χώρας μας. Έχουμε 
πολύ δρόμο ακόμη, αλλά η πλειοψηφία του 
κόσμου νιώθει πως κάτι έχει στραφεί προς το 
καλύτερο».
Για τους λόγους που έχουν οδηγήσει το ελλη-
νικό ποδόσφαιρο σε αυτό το σημείο: «Οι ίδιοι 
οι φορείς και οι παράγοντες που καλούνται 
να βγάλουν χρήματα από το ποδόσφαιρο, 
δεν ενδιαφέρονται από το νόημα μιας ΑΕ. Δεν 
ενδιαφέρονται να διώξουν αυτούς που διώ-
χνουν τον κόσμο από τα γήπεδα. Το είδαμε και 
στον τελικό αυτό, γι’ αυτούς που πήραν τις VIP 
προσκλήσεις».
Για το ότι ο τελικός κυπέλλου έγινε κεκλει-
σμένων των θυρών: «Δόθηκε το Σάββατο το 
βράδυ η απάντηση, από τη στιγμή που είδαμε 
πως μοίρασαν τις προσκλήσεις οι ομάδες και η 
Ομοσπονδία. Αν υπήρχε η βούληση από τους 
συμμετέχοντες να είναι κανονικοί άνθρωποι 
αυτοί που θα βρεθούν στο γήπεδο, και όχι 
οι δυναμικοί των οργανωμένων, θα γινόταν 
καλύτερα ο τελικός. Δεν ήταν όμορφο αυτό 
που έγινε. Δεν είναι λογικό να έχεις έναν μικρό 
αριθμό προσκλήσεων και να συμβαίνουν αυτά 
τα πράγματα. Εγώ έπρεπε να σκεφτώ με βάση 
αυτά που ήξερα και με βάση των εισηγήσεων 
από την Αστυνομία. Με γνώμονα την ασφά-
λεια του πολίτη, αποφάσισα να μην υπάρχει 
κόσμος. Οι ίδιες οι ΠΑΕ, δεν θέλουν, δεν μπο-
ρούν, δεν ενδιαφέρονται να προστατέψουν το 
προϊόν».
Για την πρόοδο στο ελληνικό πρωτάθλημα 
τα τελευταία χρόνια και την υπόθεση Τζή-
λου: «Θέλω να αναγνωρίσουν όλοι ότι υπάρ-
χει πρόοδος σε σχέση με παλαιότερα χρόνια. 
Δεν μπορεί η πολιτική ηγεσία να κάνει κάτι για 
αυτές τις υποθέσεις όμως. Το μόνο που μπο-
ρεί να κάνει είναι να ζητήσει να γίνουν όλα πιο 
γρήγορα. Από εκεί και πέρα, όλα είναι στο χέρι 
της δικαστικής εξουσίας. Είχαμε συλλήψεις για 
την περίπτωση Τζήλου. Ο ένας δράστης είναι 
ελεύθερος με περιοριστικούς όρους πια, ενώ 
για τον άλλον έχει εκδοθεί ένταλμα σύλλη-
ψης».
Για την… μετακόμιση του ΠΑΟΚ στο Καυτανζό-
γλειο: «Υπάρχει συζήτηση με τον ΠΑΟΚ για να 
μεταφερθεί στο Καυτανζόγλειο, για τρία χρό-
νια, μέχρι να φτιαχτεί η Νέα Τούμπα. Υπάρ-
χει δεδομένη νομοθεσία, και είναι δεδομένη 
η βούληση μας και η βούληση του ΠΑΟΚ να 
γίνουν βελτιώσεις στο Καυτανζόγλειο, για να 
βρούμε έναν τρόπο να λυθεί το συγκεκριμένο 
θέμα. Ψάχνουμε την ορθότερη λύση, ακόμη κι 
αν χρειαστεί να γίνει νομοθετική παρέμβαση».

Βασιλειάδης: «Οι ΠΑΕ ούτε 
θέλουν ούτε μπορούν να 
προστατεύσουν το ποδόσφαιρο»
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Η 2η τη τάξη φετινή κατηγορία, 
αποφάσισε να μην υποβιβαστούν 
στην 4η Εθνική ο 13ος και 14ος, 
εφόσον η Super League 2 γίνει με 14 
ομάδες   

Ε
κτός της μερικής επικύρωσης της 
βαθμολογίας (θέσεις 1-10), στο ση-
μερινό Δ.Σ. της Football League  
πάρθηκε ακόμη μία σημαντική α-

πόφαση. Πρόσφατα ο Γιώργος Βασιλειά-
δης άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο η Super 
League 2 να έχει 14 ομάδες όσες και οι άλ-
λες 2 κατηγορίες, κάτι που αν τελικά ισχύ-
σει, θα πρέπει να καλυφθεί το κενό 2 συμ-
μετεχόντων (η εξαγγελία κάνει λόγο για 12). 
Οπως τελικά αποφάνθηκαν στο Δ.Σ., εφό-
σον προκριθεί μία τέτοια λύση, αυτόματα ο 
11ος και ο 12ος της φετινής Football League 
(Ηρακλής και Τρίκαλα αντίστοιχα με βάση τα 
τωρινά δεδομένα, καθώς εκκρεμούν ζητή-
ματα) θα «ανέβουν» στη Super League 2, 
ενώ ο 13ος και ο 14ος (Ηρόδοτος και Αήτ-
τητος Σπάτων αντίστοιχα, πάλι με γνώμονα 
τα υπάρχοντα δεδομένα αφού υπάρχουν 
εκκρεμοδικίες) θα συμμετέχουν στη νέα 
Football League (3η Εθνική) και όχι στην 
ερασιτεχνική λίγκα που αναμένεται να δημι-
ουργηθεί,    
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
«Το Δ.Σ. της FOOTBALL LEAGUE στη συνε-
δρίαση του της Τετάρτης 15/5/2019, ομό-
φωνα προτείνει:
Σε περίπτωση που η ΕΠΟ, μετά τις δηλώσεις 
του Υφυπουργού κ. Βασιλειάδη, αναπρο-
σαρμόσει τον αριθμό των ομάδων που θα 
μετέχουν στη SUPER LEAGUE 2 από 12 σε 
14, θεωρούμε δίκαιο και εύλογο ο αριθμός 
των συμμετεχουσών ομάδων να συμπλη-
ρωθεί από τις ομάδες της FOOTBALL 
LEAGUE που κατέλαβαν την 11η και 12η 
θέση και στη νεοσυσταθείσα FOOTBALL 
LEAGUE τη νέα αγωνιστική περίοδο να 
μετάσχουν οι ομάδες που θα καταλάβουν 
τη 13η και 14η θέση του πρωταθλήματος 
της FOOTBALL LEAGUE, μετά την οριστική 
επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα».

Θέλουν να παίξουν στην Super 
League 2 τα Τρίκαλα
Με ανακοίνωση τους τα Τρίκαλα εξέφρασαν 
την επιθυμία τους να αγωνιστούν την ερχό-
μενη χρονιά στην Super League 2 αν τελικά 
υπάρξει αύξηση στην συγκεκριμένη κατη-
γορία και από 12 οι ομάδες γίνουν 14.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Τρικάλων έχει 
ως εξής: «Κατά τη συζήτηση στη Βουλή με 
αντικείμενο την υπερψήφιση της τροπο-
λογίας για την αναδιάρθρωση των πρωτα-
θλημάτων κατέστη σαφές, ότι η αναδιάρ-
θρωση δεν είναι δεσμευτική αναφορικά με 
τον αριθμό των ομάδων που θα συμμετέ-
χουν στην δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της 
Super League 2.
Αφέθηκε δηλαδή ανοικτό το ενδεχόμενο, 
στο προσεχές πρωτάθλημα να συμμε-
τάσχουν 14 ομάδες αντί των 12, που είχε 
αρχικά εξαγγελθεί, προφανώς μετά από 
σχετική απόφαση της Ε.Π.Ο.
Έκτοτε έχει ξεκινήσει μία πρωτοφανώς 
προκλητική μεθόδευση από εκπροσώ-
πους νομών των οποίων οι ομάδες συμμε-
τείχαν σε κατώτερη κατηγορία (την άλλοτε 
Γ΄ Εθνική Κατηγορία), και εξασφάλισαν την 
άνοδό τους στην νέα Football League, προ-
κειμένου οι δύο επιπλέον θέσεις της νέας 
Super League 2, εάν αποφασισθεί τελικώς 
να αυξηθεί ο αριθμός των ομάδων, να πλη-
ρωθούν από ομάδες της Γ΄ Εθνικής Κατηγο-
ρίας μετά από μπαράζ, μεθόδευση που θα 
έχει ως αποτέλεσμα ο «Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ» να 
υποβιβασθεί στην νέα Football League, και 
ομάδες προερχόμενες από κατώτερη κατη-
γορία να ανέλθουν ουσιαστικά δύο κατη-
γορίες (από την άλλοτε Γ΄ Εθνική Κατηγορία 
στην νέα Super League 2).
Μία τέτοια επιλογή θα συνιστά επίδειξη 
σκανδαλώδους εύνοιας.
Απεναντίας, εάν προκριθεί τελικώς να πλη-
ρωθούν οι δύο επιπλέον θέσεις της Super 
League 2 από ομάδες που αγωνίζονταν 
στην κατηγορία Football League, οι ομάδες 
αυτές θα είναι ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» και ο «Α.Ο. 
Τρίκαλα», που κατέλαβαν την 11η και 12η 
θέση αντίστοιχα στο φετινό πρωτάθλημα 
της Football League.
Είναι πραγματικά εξοργιστικό, παράλογο 
και αντίθετο σε κάθε έννοια υγιούς αντα-
γωνισμού, υπό συνθήκες αναδιάρθρωσης 
των κατηγοριών του επαγγελματικού ποδο-
σφαίρου, όπου θίγονται σχεδόν οι πάντες, 
κάποιοι να απαιτούν να ανέβουν δύο κατη-
γορίες, ενώ ομάδες όπως ο «Α.Ο. Τρίκαλα», 
που αγωνίσθηκαν σε σαφώς πιο ανταγω-
νιστικό πρωτάθλημα, με πολύ μεγαλύτε-
ρες οικονομικές θυσίες και υπό πολύ πιο 
αυστηρή διοικητική επιτήρηση, και κατάφε-
ραν να εξασφαλίσουν έστω την είσοδό τους 
στην 12άδα, θέση που αυτονόητα σε κάθε 
λογικό πρωτάθλημα 16 ομάδων αρκεί για 
να εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγο-

ρία, να υποστούν υποβιβασμό.
Καλούμε κάθε νοήμονα και με στοιχειώδη 
αίσθηση δικαίου ποδοσφαιρική Αρχή, που 
θα κληθεί να αποφασίσει σχετικά, να πρά-
ξει το καταφανώς δίκαιο και να συμπερι-
λάβει στο επικείμενο πρωτάθλημα της 
Super League 2 τις ομάδες, που αγωνίσθη-
καν στην φετινή διοργάνωση της Football 
League και τερμάτισαν στην 11η και 12η 
θέση.
Καλούμε επίσης κάθε αρμόδια τοπική Αρχή 
αλλά και κάθε μεμονωμένο τρικαλινό φίλα-
θλο να ασκήσει κάθε εύλογη πίεση προς 
κάθε κατεύθυνση, προκειμένου να αποτρα-
πεί η υπό μεθόδευση κατάφωρη αδικία σε 
βάρος του «Α.Ο.ΤΡΙΚΑΛΑ».

Στα Περιβόλια την Κυριακή ο 
πρώτος αγώνας των μπαράζ!
Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρ-
της η κλήρωση για τους αγώνες μπαράζ με 
το πρώτο ματς να γίνεται την Κυριακή στα 
Χανιά…
Την Κυριακή στα Περιβόλια θα γίνει το 
πρώτο παιχνίδι των αγώνων μπαράζ για μια 
θέση στη Super League, όπως τα έβγαλε η 
κληρωτίδα με το παιχνίδι να μεταδίδεται 
από την ΕΡΤ.
Την ερχόμενη Τετάρτη στο Γεντί Κουλέ ο 
επαναληπτικός από τις κάμερες της Νοva. Οι 
ώρες δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές.

Επίσημη η απόρριψη της έφεσης 
του Απόλλωνα Λάρισας
Επιβεβαιώθηκε από την Επιτροπή Εφέ-

σεων η απόρριψη της έφεσης του Απόλ-
λωνα Λάρισας κατά του Αήττητου Σπάτων.
Κατά συνέπεια, ο Πλατανιάς είναι ορι-
στικά και αμετάκλητα, 2ος και η ομάδα 
από τη Football League που θα βρεθεί στα 
μπαράζ, παίζοντας απέναντι στον ΟΦΗ.
Η απόφαση έχει ως εξής:
Η Επιτροπή Εφέσεων, κατά την τελευ-
ταία της συνεδρίαση, απέρριψε την από 
7.5.2019 (αριθμ. πρωτ. 17075/7-5-2019) 
έφεση της ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας κατά 
της ΠΑΕ Αήττητος Σπάτων.

Άρχισαν οι αφαιρέσεις βαθμών 
για τη Σπάρτη
Απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομε-
λούς της Football League για τον αγώνα με 
την Κέρκυρα.
Αναλυτικά:
Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρ-
χικό Όργανο της Football League έλαβε 
την παρακάτω απόφαση που αφορά στην 
αναμέτρηση ΑΟ Κασσιόπη – ΑΕ Σπάρτη 
(17/4) για την 28η αγωνιστική του Πρωτα-
θλήματος Football League, αγωνιστικής 
περιόδου 2018-2019 :
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ α) απώ-
λεια του αγώνα (17/4/2019), στον οποίο 
θεωρείται ότι ηττήθηκε με σκορ 0-3 από 
την ομάδα της ΠΑΕ Α.Ο ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ, β) 
αφαίρεση τριών (3) βαθμών από το Πρω-
τάθλημα της Football League της αγωνι-
στικής περιόδου 2018-2019 και γ) χρημα-
τική ποινή ύψους οκτώ χιλιάδων (8.000) 
ευρώ.

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Η Football League θα καλύψει κενές θέσεις στη SL 2 
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Η 
κλάση του σπουδαίου Τζόκοβιτς, 
σε συνδυασμό με την κούραση 
από την μυθική νίκη επί του Να-
δάλ, δεν έδωσαν την δυνατότη-

τα στον Στέφανο Τσιτσιπά να πατήσει στην 
κορυφή του Madrid Open, καθώς ο Έλλη-
νας πρωταθλητής ηττήθηκε 2-0 σετ από 
τον Σέρβο Νο1 της Παγκόσμιας κατάταξης!
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε με 6-3, 6-4 τον 
Στέφανο Τσιτσιπά στον τελικό του Madrid 
Open και επέστρεψε στην κορυφή μετά 
από 3 χρόνια απουσίας. 
Ο Σέρβος ήταν καλύτερος σ’ όλο τον 
αγώνα, ο Έλληνας πάλεψε ειδικά το 2ο 
σετ αλλά δεν μπορούσε ν’ αντισταθεί στις 
εμπνεύσεις του Νο1 της παγκόσμιας κατά-

ταξης. 
Ο Τσιτσιπάς που από τη Δευτέρα θα είναι 
στο Νο7 της παγκόσμιας κατάταξης για 
πρώτη φορά στην καριέρα του έχασε και 
τον 2ο τελικό του σε Masters και τον δεύ-
τερο μέσα στη χρονιά, στην οποία όμως 
έχει κερδίσει 2 τίτλους. 
Ο Τζόκοβιτς από την πλευρά του έφτασε 
τους 3 τίτλους στη Μαδρίτη, τους 74 στο 
σύνολο και τους 33 σε Masters. 
Έτσι έχει πλέον τους ίδιους τίτλους σε 
Masters με τον Ναδάλ που ήταν και είναι 
στην κορυφή! 
Τόσο ο Τζόκοβιτς όσο και ο Τσιτσιπάς 
θα ταξιδέψουν πλέον στη Ρώμη για το 
Masters.

Χειροκρότημα για Τσιτσιπά, 
«υπόκλιση» στον Βασιλιά Νόλε!

Επιτυχημένο και το 3o Sifnos Run!

Μ
ε μεγάλη επιτυχία στη διαδρο-
μή Καμάρες - Απολλωνία της 
Σίφνου διεξήχθη την Κυριακή 
(12/5)  το 3o Sifnos Run.

Τον αγώνα, που γίνεται πλέον θεσμός, διορ-
γάνωσαν ο Δήμος Σίφνου και το “Sifnos 
House”, υπό την αιγίδα του ΠΣΑΤ, με νέο 
ρεκόρ συμμετοχών στις αποστάσεις των 5 
και 10 χλμ.
Στο Sifnos Run μετείχαν και πολλές σημαντι-
κές προσωπικότητες, όπως ο παγκόσμιος 
πρωταθλητής του στίβου Περικλής Ιακω-
βάκης, η μαραθωνοδρόμος Μαρία Ελουίζα 
Σταβάρα - Μητσιά, ο πρόεδρος της AIMS 
Πάκο Μποράο, αλλά και η Μαρία Πολύζου 
που είναι πρέσβειρα του αγώνα και έκανε 
την παρουσίαση.
Την εκκίνηση στους αγώνες έδωσε ο Λιμε-

νάρχης Παναγιώτης Ζαχαράκης , ενώ στα 5 
χλμ. έτρεξε και ο Δήμαρχος Σίφνου Ανδρέας 
Μπαμπούνης, που δήλωσε: «Θέλω να ευχα-
ριστήσω όλο τον κόσμο που ταξίδεψε από 
κάθε μέρος της Ελλάδας για να έρθει στη 
Σίφνο και να πάρει μέρος στον αγώνα μας. 
Να ευχαριστήσω τους Χριστίνα Καλτσίδη 
και Θάνο Θεοδωράτο που εμπνεύστηκαν 
και δημιούργησαν αυτόν τον αγώνα. Επίσης, 
τον σπουδαίο Περικλή Ιακωβάκη που ήρθε, 
αλλά και τον Πρόεδρο της Ενωσης Μαρα-
θωνίων Πάκο Μποράο που είναι μαζί μας, 
γεγονός που προσδίδει μεγάλη δυναμική 
στον αγώνα μας, ο οποίος γίνεται υπό την 
αιγίδα της AIMS. Το Sifnos Run κατάφερε να 
βάλει το τρέξιμο στη ζωή των κατοίκων του 
νησιού, να τους βγάλει από τα σπίτια και να 
τους δείξει τα αγαθά του αθλητισμού».

Ολυμπιακός-Βερόνα 11-5

Τρομερή εμφάνιση και τώρα η 
Μπρέσια! 

Ο 
Ολυμπιακός κέρδισε με 11-5 
την Βερόνα στον Πειραιά πή-
ρε την 2η θέση και θα παίξει με 
την Μπρέσια στον προημιτελι-

κό του Final-8 του Τσάμπιονς Λιγκ. 
Επίδειξη δύναμης εν όψει της συμμετο-
χής του στο Final-8 του Τσάμπιονς Λιγκ 
που θα διεξαχθεί στις 6-8.6 στο Ανόβερο 
πραγματοποίησε το βράδυ της Τετάρτης 
στον Πειραιά, ο Ολυμπιακός. 
Η ομάδα του Θόδωρου Βλάχου "διέλυσε" 
με 11-5 την Βερόνα στην 14η ημέρα του 
Β' ομίλου, τερμάτισε στην 2η θέση και θα 
παίξει κόντρα στην Μπρέσια στον προ-
ημιτελικό της 6ης Ιουνίου στην πόλη της 
Γερμανίας. 
Ο Ολυμπιακός είχε εκπληκτική αμυντική 
συμπεριφορά και με τον... καυτό Γιάννη 
Φουντούλη που πέτυχε 4 γκολ συγκέ-
ντρωσε τελικά 30β και άφησε στην 3η 
θέση με 27β τη Βερόνα. Σ' όλη τη δια-
δρομή των 14 αγωνιστικών, ο Ολυμπια-
κός έχασε δυο παιχνίδια, από τη Βερόνα 
στην Ιταλία και τη Γιουγκ στην Κροατία και 
με όπλο την έδρα του αλλά και την σημα-
ντική ισοπαλία στο Ζόλνοκ πήρε την πρό-
κριση για 4η συνεχή χρονιά για την τελική 

φάση.
Στο Ανόβερο θα έχει την ευκαιρία να υπε-
ρασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε το 
2018 στη Γένοβα παίζοντας στον προημι-
τελικό με την Μπρέσια και στον ημιτελικό 
ίσως με την Προ Ρέκο την οποία κέρδισε 
πέρσι στον τελικό. 
Στο 1ο οχτάλεπτο ο Ολυμπιακός προηγή-
θηκε με 2-1 και έφτασε στο 4-1 με γκολ 
του Κώστα Μουρίκη στο 6.47 του 2ου! 
Η Βερόνα όμως εκματελλεύτηκε τα κενά 
του Ολυμπιακού στην άμυνα και με σερί 
0-3 ισοφάρισε σε 4-4! 
Ο Ολυμπιακός όμως με δυο γκολ (Φου-
ντούλης, Κάκκαρης) έφτασε στο 6-4 στο 
4.30 του 3ου οχταλέπτου και παράλληλα 
κράτησε τους Ιταλούς χωρίς γκολ σ' αυτή 
την περίοδο.
Στο 4ο ο Ολυμπιακός με τους περιφερεια-
κούς του, Γούνα και Φουντούλη να σκορά-
ρουν αυξάνει τη διαφορά στο +4 (8-4). Η 
ομάδα του Πειραιά δεν σταματά εκεί και 
με τέρμα του Δημήτρη Σκουμπάκη στο 
4΄26 θα προηγηθεί με 9-4. 
Ο αρχηγός Γιάννης Φουντούλης βρίσκει 
για 4η φορά δίχτυα για το 10-4 και απλά η 
Βερόνα μειώνει σε 11-5. 

Τ
ο δεύτερο της με τάλλιο σ το 
Τσάμπιονς Καπ της συγχρονι-
σμένης κολύμβησης που διε-
ξήχθη σ τη Αγία Πετρούπολη 

κατέκτησε την τελευταία ημέρα των 
αγώνων η Ελλάδα.
Η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλ-
λιο και σ τον τελικό του Ελεύθερου 
Ομαδικού το πρωί της Κυριακής.
Την ομάδα, που βαθμολογήθηκε με 
85,5333 β., αποτελούσαν οι Ελένη 
Φραγκάκη, Κρυσ ταλέν ια Γιαλαμά, 
Όλγα Κουργιαντάκη, Αναστασία Κου-
τσελίνη, Εβελίνα Παπάζογλου, Ευαγγε-
λία Πλατανιώτη, Γεωργία Βασιλοπού-
λου, Βιολέτα Ζουζούνη.
Προπονήτριες της Εθνικής ομάδας οι 
Μαρία Θηβαίου και Ναταλία Τσερνέ-
τσκα.
Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η ομάδα 

της οικοδέσποινας Ρωσίας (97,4000 
β.) και το ασημένιο η Ισπανία (91,8667 
β.), ενώ η Ιταλία έμεινε 4η (85,5333 
β.).

Χάλκινο μετάλλιο για την εθνική στο 
Τσάμπιονς Καπ της Πετρούπολης 
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“Γλυκιά” ήττα για τον Διαγόρα με 
2-1 από την Καλαμάτα, καθώς η 
ομάδα της Ρόδου χάρη στο εκτός 
έδρας γκολ μετά το 1-0 της Ρόδου, 
πανηγύρισε την άνοδο!

Σ
ε μία αναμέτρηση την οποία πα-
ρακολούθησαν περισσότεροι από 
4.000 φίλοι της Καλαμάτας στο γή-
πεδο του Μεσσηνιακού, ο Διαγό-

ρας κατάφερε να πανηγυρίσει την άνοδο, 
παρότι γνώρισε την ήττα με 2-1 στην πα-
ράταση, σε συνδυασμό με το εκτός έδρας 
γκολ και τη νίκη στο πρώτο παιχνίδι στη 
Ρόδο!
Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στην κανο-
νική διάρκεια του ματς και προηγήθηκαν 
με γκολ του Γιόνδη στο 47’, όμως κατά τη 
διάρκεια των πανηγυρισμών του, ο επιθε-
τικός της Καλαμάτας αποβλήθηκε από τον 
τέταρτο διαιτητή της αναμέτρησης, κ. Μαρ-
καντωνάτο, κάτι το οποίο έκανε έξαλλους 
τους “μελανόλευκους”!
Από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι γηπε-
δούχοι πίεσαν ακόμη περισσότερο και στο 
53’ σημείωσαν και δεύτερο τέρμα με τον 
Πέριτς, όμως ο δεύτερος βοηθός το ακύ-
ρωσε ως οφ σάιντ. Το παιχνίδι είχε… ανά-
ψει για τα καλά με φάσεις μπροστά και από 
τις δύο εστίες, με αποκορύφωμα το δοκάρι 
του Ντουαλά στο 90+5’! Τελικά, το παιχνίδι 
οδηγήθηκε στην παράταση, με τους γηπε-
δούχους να είναι κουρασμένοι από την 
υπερπροσπάθεια και τους φιλοξενούμε-
νους να προσπαθούν να παραβιάσουν την 
εστία του Κασσωτάκη, κάτι το οποίο κατά-
φεραν στο 112’!
Ο Μπουρλάκης εκτέλεσε το φάουλ λίγα 
μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή και 
έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας του 
Κασσωτάκη! Όλοι οι παίκτες του Διαγόρα 
κινήθηκαν προς το μέρος του προπονητή 
τους και το πανηγύρισαν μαζί δείχνοντας 
τον ουρανό, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να 
το αφιερώσουν στον πατέρα του Πέτρου 
Ρουτζιέρη, Γιάννη, ο οποίος στο πρώτο παι-
χνίδι είχε χάσει τη ζωή του, μετά από καρ-
διακό επεισόδιο…
Η Καλαμάτα παρότι έμεινε στο 119’ με 
εννέα παίκτες μετά από κόκκινη κάρτα που 
είδε από τον κ. Βάτσιο ο Κάρλος, κατάφε-
ραν να πετύχουν και δεύτερο τέρμα με τον 
Μάρκοβιτς στο 120’! Ωστόσο, ο ελάχι-
στος χρόνος που απέμενε δεν ήταν αρκε-
τός για να πετύχουν και τρίτο γκολ και να 

πάρουν το τέταρτο εισιτήριο της ανόδου… 
Το σφύριγμα της λήξης από τον κ. Βάτσιο 
έστειλε στη Football League και συνάμα 
στον έβδομο ουρανό τους παίκτες του Δια-
γόρα! Από την άλλη, οι γηπεδούχοι μπορεί 
να έφυγαν με σκυμμένο το κεφάλι, όμως οι 
φίλοι της ομάδας χειροκρότησαν την προ-
σπάθεια τους!

Προβατίδης στον Αετό Ορφανού
Οριστικοποιήθηκε η συνεργασία για τη νέα 
σαιζόν ανάμεσα στον Αετό Οφρυνίου και 
τον Παύλο Προβατίδη.
Ο Προβατίδης τα 3 τελευταία χρόνια εργά-
στηκε στην ΑΕΚ Καβάλας και πριν στον 
Μακεδονικό Αμισιανών και στον Βύρωνα 
Καβάλας.
Διαδέχεται στον πάγκο τον Δημήτρη Σίτσα.

ΠΟ Τριγλίας, η…σταχτοπούτα της 
Football League!
Η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη κέρδισε 
στη Χρυσούπολη τον Νέστο (1-0) και θα 
αγωνίζεται την επόμενη σεζόν στην 3η 
επαγγελματική κατηγορία!
Σε… αχαρτογράφητα ύδατα πλέει πλέον το 
“πειρατικό” της Τρίγλιας, που πανηγύρισε 
τη δεύτερη σερί άνοδο.
Η Χαλκιδική, που το 2004 είχε εκπρόσωπο 
στην κατηγορία την Κασσάνδρα, αποκτά 
ξανά ομάδα να τη… διαφημίζει, με την 
ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη να γράφει 
ιστορία.
Παρότι πρωτάρα στη ΓÊ Εθνική (πέρυσι στο 
τοπικό), η Τρίγλια έκανε τη μεγάλη υπέρ-
βαση και μπαίνει… φουριόζα στο “κλαμπ” 
των επαγγελματικών κατηγοριών.
Η πόρτα της Φούτμπολ Λιγκ “ξεκλείδωσε” 
σήμερα, με το 1-0 στη Χρυσούπολη επί του 
Νέστου, παρά την απουσία του Σουάνη 
και το 0-0 του πρώτου γύρου εντός, που 
άφηνε ανοιχτούς λογαριασμούς.
Οι φιλοξενούμενοι ήταν ανώτεροι και 
έφτασαν δίκαια στη νίκη, με ηγέτη τον 
Γιάννη Ντούνγκα, που έκανε… πράματα 
και “θάματα”.
Ο πρώτος σκόρερ της Τρίγλιας στο 43Ê 
κέρδισε το πέναλτι από τον Μκρτσιάν στο 
οποίο ευστόχησε ο ίδιος, για το 0-1 σε καί-
ριο τάιμινγκ, γκολ που έμελλε να κρίνει 
τόσο το ματς, όσο και την άνοδο.
Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Κυριά-
κου Κετσιεμενίδη μένει με την πίκρα και 
την απογοήτευση, για τη διπλή χαμένη 
ευκαιρία, αφού στην κανονική διάρκεια 
έχασε στο τέλος τον τίτλο από την Καβάλα 

στον 1ο όμιλο, ενώ… έχυσε και την “καρ-
δάρα” με το γάλα σήμερα, μέσα στην έδρα 
της, στη δεύτερη ευκαιρία των μπαράζ.

Έγραψε ιστορία ο Θεσπρωτός!
Η ομάδα της Ηγουμενίτσας έγραψε ιστορία, 
καθώς κατάφερε ως το απόλυτο αουτσάι-
ντερ να επικρατήσει δύο φορές της Νίκης 
Βόλου και να πάρει την άνοδο στη Football 
League!
Το πρώτο μέρος κύλησε ιδανικά για την 
ομάδα του Θεσπρωτού, η οποία όχι μόνο 
κράτησε το «μηδέν» στην εστία της, αλλά 
άνοιξε το σκορ με κοντινό σουτ του Μπίκα 
στο 43’, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια, έχο-
ντας προβάδισμα στο σκορ.  Όσον αφορά 
τη Νίκη Βόλου, αν και έδειχνε να πατάει 
καλύτερα στο γήπεδο μέχρι τη φάση 
του γκολ, δεν κατάφερε να γίνει απειλη-
τική μπροστά από τα καρέ της εστίας του 
Κωνσταντάκου. Στο δεύτερο ημίχρονο 
δεν άλλαξε κάτι, καθώς ήταν πιστή αντι-
γραφή του πρώτου. Η Νίκη προσπαθούσε, 
χωρίς να μπορεί να πετύχει το κάτι παρα-
πάνω. Δεν μπορούσε να βρει «δίχτυα», 
ενώ ο Μπίκας ήταν και πάλι το πρόσωπο 
που τη στιγμάτισε, διότι στο ίδιο λεπτό με 
το πρώτο 45λεπτο κατάφερε να σκοράρει 
και να χαρίσει τη νίκη και ταυτόχρονα την 
άνοδο στην ομάδα του.

Πανάξια άνοδος για Ιωνικό!
Σε μία γεμάτη Νεάπολη ο Ιωνικός επιβλή-
θηκε με 2-0 του Αιολικού και πανηγύρισε 
την άνοδο στη Football League, επιστρέ-

φοντας μετά από 8 χρόνια στις επαγγελμα-
τικές κατηγορίες!
Μετά το πρώτο δεκάλεπτο ο Ιωνικός 
άσκησε ασφυκτική πίεση και μαζί με την 
ώθηση που του έδινε ο κόσμος του, δεν 
άργησε να πάρει “κεφάλι” στο σκορ! Ήταν 
η εκτέλεση φάουλ στο 16’ του Καλλέργη 
από αριστερά με τον Καρέλη στο ύψος της 
μικρής περιοχής και από θέση πλάγια δεξιά 
να κάνει την ψηλοκρεμαστή κεφαλιά, με την 
μπάλα να χτυπάει στο κάθετο δοκάρι του 
Κουμπά και στην επαναφορά βρήκε πάνω 
στον Μπούζουρα, με τον αμυντικό του Αιο-
λικού να μην μπορεί να απομακρύνει και να 
την στέλνει στο βάθος της εστίας της ομά-
δας του!
Το προβάδισμα που πήραν οι γηπεδούχοι 
σε συνδυασμό με τον παροξυσμό που επι-
κρατούσε στις εξέδρες της Νεάπολης από 
τον ενθουσιασμό του κόσμου του Ιωνικού, 
δεν άργησε να φέρει και το δεύτερο τέρμα! 
Στο 38’ ο Κρητικός έκανε λάθος γύρισμα, 
με τον Κουιρουκίδη να “κλέβει” την μπάλα 
και με εκπληκτική προσπάθεια και όμορφο 
πλασέ να σημειώνει το 2-0!
Στο δεύτερο μέρος, οι φιλοξενούμενοι ήταν 
αναγκασμένοι να ανεβάσουν την απόδοση 
τους και μέχρι το 70’ δημιούργησαν φάσεις 
στα καρέ του Ιωνικού, χωρίς να καταφέ-
ρουν να παραβιάσουν την εστία του Κου-
ρεπίνη και να ξαναμπούν στο παιχνίδι. Από 
την άλλη, οι γηπεδούχοι με έξυπνη τακτική 
προσπάθησαν να φανούν επικίνδυνοι στις 
αντεπιθέσεις και να ξοδέψουν με ασφάλεια 
τον χρόνο μέχρι τη λήξη του ματς!

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Έχασε, αλλά ανέβηκε ο Διαγόρας! – “Βράζουν” στην Καλαμάτα
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Ακόμα πιο κοντά στον τίτλο 
βρίσκεται η Μπενφίκα, που 
επικράτησε της Ρίο Άβε εκτός έδρας 
με 2-3 και προσπέρασε ξανά την 
Πόρτο.

Η 
Πόρτο είχε επικρατήσει νωρίτε-
ρα την Κυριακή 4-0 της Νασιονάλ 
Μαδέιρα κι είχε βρεθεί στο +1 α-
πό την Μπενφίκα, η οποία όμως 

πέρασε από την έδρα της Ρίο Άβε με 2-3 και 
βρέθηκε εκ νέου στο +2 από τους «δρά-
κους» κάνοντας ακόμα ένα βήμα για την κα-
τάκτηση του τίτλου, μια αγωνιστική πριν το 
φινάλε του πρωταθλήματος.
Ο Ράφα Σίλβα άνοιξε το σκορ στο 
3’ ,με τον Ζοάο Φέλιξ να κάνει 
το 0-2 στο δεύτερο λεπτό των 
καθυστερήσεων του πρώτου 
μέρους, με τους γηπεδού-
χους  να μειώνουν στο 50’ με 
τον Ταραντίνι και στο 56’ την 
Μπενφίκα να κάνει το 1-3 με 
τον Πίτσι. Το τελικό 2-3 διαμόρ-
φωσε ο Ρότσα στο 85.

Ο Σάμαρης υπέγραψε και μένει 
στη Μπενφίκα έως το 2023
Με το που άλλαξε η χρονιά και μπήκε το 
2019, η κουβέντα για την παραμονή του 
Ανδρέα Σάμαρη στη Μπενφίκα γιγαντώ-
θηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε ακόμα και 
οι οπαδοί της να κάνουν εκστρατεία στα 
social media υπέρ της ανανέωσης του συμ-
βολαίου του. Και καθώς το συμβόλαιό του 
έληγε τον προσεχή Ιούνιο, τελικά όλα εξε-
λίχτηκαν ιδανικά για τον 28χρονο μέσο, 
ο οποίος ήθελε να συνεχίσει στο «Ντα 
Λουζ». Αυτό θα κάνει λοιπόν έως και το 
2023, κάτι που ανακοίνωσαν με επιση-
μότητα οι Λουζιτανοί, ανεβάζοντας και 
φωτογραφία με τον ίδιο και τον πρόεδρο 
της ομάδας, Λουίς Φιλίπε Βιέιρα να ποζά-
ρουν με φανέλα που είχε ειδικά γραμμένο 
το 2023.
Ο Ελληνας διεθνής βρέθηκε στη Μπενφίκα 
το 2014 και έχει μετρήσει 161 συμμετοχές 
με πέντε γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, 
ενώ φέτος έχει μία ακόμα γεμάτη σεζόν με 
26 ματς, 2 γκολ και άλλες τόσες ασίστ σε 
συνολικά 1.833 αγωνιστικά λεπτά. Μετά 
τις υπογραφές και την παρουσίαση με τον 
πρόεδρο, ο Σάμαρης έδειξε ευτυχισμένος 
και πανέτοιμος για νέες προκλήσεις...
«Υπέγραψα για τέσσερα ακόμα χρόνια. 

Αισθάνομαι υπερήφανος για την έως τώρα 
δουλειά μου και έχω την ίδια διάθεση να 
συνεχίσω να κάνω το ίδιο. Αυτά είναι τα 
χρώματα μου, το σπίτι μου. Είναι ένα συναί-
σθημα που με κατατρέχει σε κάθε αγώνα, 
κάθε προπόνηση. Είμαι ευτυχισμένος εδώ 
και δεν έχασα ποτέ το χαμόγελό μου και 
αυτό είναι κάτι ανεκτίμητο.
Εννοείται ότι το να παραμείνω στη Μπεν-
φίκα ήταν ανέκαθεν η επιθυμία μου, όπως 
και της διοίκησης. Ηταν απλά ζήτημα χρό-
νου για να ολοκληρώσουμε αυτή την ανα-
νέωση και σήμερα είναι μία μέρα που έκανε 
ευτυχισμένο πολύ κόσμο. Είμαι πανέτοιμος 
για την επόμενη τετραετία, ώστε να κατα-

κτήσουμε ακόμα περισσότερους τίτ-
λους και να κάνουμε τον κόσμο 

ακόμα πιο χαρούμενο».

Άγιαξ: Πρωταθλητής 
ύστερα από 5 χρόνια!
Ο Άγιαξ εξασφάλισε και 
τυπικά την επιστροφή του 

στα πρωταθλήματα για πρώτη 
φορά μετά το 2014, ολοκληρώ-

νοντας το νταμπλ.
Ο Άγιαξ είχε ουσιαστικά «καθαρίσει» το 

πρωτάθλημα από την προηγούμενη αγω-
νιστική, καθώς είχε πολύ καλύτερη δια-
φορά τερμάτων από την Αϊντχόφεν. Οι παί-
κτες του Τεν Χαγκ έκαναν... πάρτι τίτλου 
στην έδρα της Ντε Γκράαφτσαπ, την οποία 
σκόρπισαν με 4-1 για να ολοκληρώσουν το 
νταμπλ και να επιστρέψουν στην κορυφή 
της Ολλανδίας για πρώτη φορά μετά το 
2014 και 34η στην ιστορία τους!
Την ίδια ώρα η Αϊντχόφεν κέρδιζε με 2-1 
την Χεράκλες, αλλά φυσικά αυτό ήταν 
χωρίς αντίκρισμα, ενώ η Βίλεμ ηττήθηκε 
με το βαρύ 6-2 από την Ντεν Χάαγκ, με 
τον Παυλίδη να βρίσκει δίχτυα, και έμεινε 
εκτός των πλέι οφ για την πρόκριση στο 
Europa League, στα οποία θα αναμετρη-
θούν Ουτρέχτη, Χεράκλες, Φίτεσε και Γκρό-
νινγκεν. Η Μπρέντα είχε ήδη υποβιβαστεί, 
ενώ στα μπαράζ για την παραμονή θα παί-
ξουν οι Εξέλσιορ και Ντε Γκράαφτσαπ.

Πήρε το... αδιάφορο η Ρέιντζερς
Μεγάλη νίκη στο ηθικό κομμάτι για τη 
Ρέιντζερς στο old firm, αλλά δίχως την 
παραμικρή σημασία για τη βαθμολογία 
της Premier στη Σκωτία. Στο 2-0 έφτασε η 
ομάδα του Τζέραρντ απέναντι στην Πρωτα-
θλήτρια Σέλτικ που... δεν έδειχνε και ιδιαί-
τερη διάθεση να παίξει.

αθλητικά

Ετοιμάζονται να το σηκώσουν 
οι «αετοί»

Ο 
Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ είναι πο-
λύ εκνευρισμένος μετά την ήττα 
από την Κάρντιφ και απείλησε 
με... σκούπα στο ρόστερ ενόψει 

της επόμενης σεζόν.
Η ήττα από την Κάρντιφ την τελευταία 
αγωνιστική σε συνδυασμό με την αγω-
νιστική εικόνα της Μάντσεστερ Γιουνάι-
τεντ... έβγαλαν από τα ρούχα του τον Σόλ-
σκιερ.
Ο Νορβηγός τεχνικός της Γιουνάιτεντ «τρε-
λάθηκε» από την αγωνιστική νοοτροπία 
των ποδοσφαιριστών του και απείλησε 
με σοβαρές αλλαγές στο ρόστερ κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού.
Σύμφωνα με τη Sun, ο Σόλσκιερ απεί-
λησε με... σκούπα, στέλνοντας στην έξοδο 
αρκετούς παίκτες και αλλάζοντας σε 
μεγάλο βαθμό τον κορμό για την επόμενη 
σεζόν. Το αν θα το πράξει, είναι κάτι που 
μένει να φανεί...
Όπως υποστηρίζει η αγγλική εφημερίδα 
πάντως, τρεις από τους παίκτες που είναι 
πιθανό να πωληθούν είναι οι Πογκμπά, 
Σάντσες και Μαρσιάλ.

Στον τελικό των πλέι οφ ανόδου 
για Premier League η Άστον Βίλα 
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Άστον 
Βίλα θα διεκδικήσει από τον τελικό των 
πλέι οφ την άνοδο στην Premier League, 
καθώς προκρίθηκε στα πέναλτι σε βάρος 
της Γουέστ Μπρομ.
Η Άστον Βίλα ήταν αυτή που κατά-
φερε μέσω της διαδικασίας των πέναλτι 
να πάρει την πρόκριση στον τελικό των 
πλέι οφ και να διεκδικήσει απέναντι στον 
νικητή του Λιντς-Ντέρμπι, την άνοδο στην 
Premier League. Στον επαναληπτικό η Γου-
έστ Μπρομ επικράτησε με 1-0 με γκολ που 
πέτυχε ο Ντόουσον στο 29’, ένα σκορ που 
παρέμεινε τόσο στην κανονική διάρκεια 
όσο και στην παράταση.
Έτσι οι δύο ομάδες έλυσαν τις διαφορές 
τους στα πέναλτι με τους φιλοξενούμενους 
να επικρατούν με 4-3 και να πανηγυρίζουν 
την μεγάλη πρόκριση.
* Οι 16/18 τελευταίες ομάδες που ηττή-
θηκαν στο πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών 
των πλέι οφ, γνώρισαν και τον αποκλει-
σμό.
* Η Γουέστ Μπρομ συμμετέχει για 4η 
φορά σε μπαράζ της Φούτμπολ Λιγκ. Προ-
βιβάστηκε μέσω αυτών στην Τσάμπιον-

σιπ το 1993, αλλά απέτυχε να ανέβει στην 
Πρέμιερ τόσο το 2001 όσο και το 2007. 
Οταν τα κατάφερε (1992-93), έχασε τον 
πρώτο ημιτελικό από τη Σουόνσι (2-1), 
αλλά άλλαξε τα δεδομένα στη ρεβάνς του 
«Χόθορνς» (2-0). Και στις 3 περιπτώσεις, 
πάντως, έμεινε αήττητη στο γήπεδό της 
(2-1-0).
* Η Αστον Βίλα έφτασε πέρσι στον τελικό 
των πλέι οφ όπου ηττήθηκε από τη Φού-
λαμ (0-1).

Η χειρότερη Ρεάλ των τελευταί-
ων 20 χρόνων πλησιάζει ιστορι-
κό αρνητικό ρεκόρ!
Θλίψη προκαλούν τα νούμερα στη Ρεάλ 
Μαδρίτης μετά και τη νέα ήττα με 3-1 
από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, που τη φέρνει μια 
ανάσα από ένα ιστορικό αρνητικό ρεκόρ.
Η ήττα αυτή ήταν η 11η για τη Ρεάλ Μαδρί-
της στο φετινό πρωτάθλημα και συνολικά 
η 17η μέσα στη σεζόν, με τον σύλλογο να 
καταγράφει τα χειρότερα νούμερα από τη 
σεζόν 1998-1999. Δηλαδή μιλάμε για τη 
χειρότερη Ρεάλ των τελευταίων 20 χρό-
νων!
Με το νέο αυτό αρνητικό αποτέλεσμα η 
Ρεάλ έμεινε 18 βαθμούς πίσω από την 
πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, αγνοώντας 
την εκτός έδρας νίκη από τις 10 Μαρτίου, 
με την αγωνιστική της εικόνα να βρίσκεται 
σε κατακόρυφη πτώση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η φετινή πορεία 
της Ρεάλ με τις 17 ήττες είναι η τρίτη χει-
ρότερη στην ιστορία του συλλόγου! Οι 
δύο χειρότερες σεζόν που είχε η Ρεάλ ήταν 
εκείνη του 1994-1995 με τους Μερένγκες 
να ολοκληρώνουν τη χρονιά με 18 ήττες, 
ενώ το χειρότερο ρεκόρ καταγράφηκε τη 
σεζόν 1984-1985 όταν η Ρεάλ γνώρισε την 
ήττα 19 φορές.

Ο Ντιμπάλα το πρώτο όνομα για 
αντι-Γκριεζμάν στην Ατλέτικο
Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει ξεκινήσει ήδη 
να εξετάζει τις επιλογές της για την  αντι-
κατάσταση του Αντουάν Γκριεζμάν και ο 
Πάουλο Ντιμπάλα φαίνεται να μπαίνει σε 
περίοπτη θέση.
Ο Γκριεζμάν ανακοίνωσε ότι αποχωρεί 
από την Ατλέτικο και στην Ισπανία τονί-
ζουν ότι εκτός από την Μπαρτσελόνα και η 
Παρί Σεν Ζερμέν μπορεί να ενεργοποιήσει 
τη ρήτρα του και να τον αποκτήσει.

Έξαλλος ο Σόλσκιερ, απείλησε 
με... σκούπα στη Γιουνάιτεντ
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Έκανε το χρέος της η Δόξα και επικράτησε του Ερμή με 1-0, χάρη 
στο γκολ του Κάρλος από το 18ο λεπτό. Όμως, μετά και από τα 
υπόλοιπα αποτελέσματα, η νίκη αυτή δεν φτάνει για να την κάνει 

να αισθανθεί πιο… άνετα στην υπόθεση σωτηρία. Νίκησε για πρώτη 
φορά στην έδρα της η Δόξα για το 2019!
Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στο παιχνίδι, βρήκαν γρήγορα το γκολ 
που της έδιωξε το άγχος. Παρά το γεγονός πως είχε την πρωτοβουλία 
των κινήσεων, δεν κατόρθωσε να βρει δεύτερο γκολ, την ίδια στιγμή 
όμως, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από την ομάδα της Αραδίππου.
Η Δόξα μπήκε κεφάτη, όμως ο Ερμής προσπάθησε να κρατήσει χαμηλά 
το τέμπο του αγώνα. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να πιέσουν τους 
γηπεδούχους, οι οποίοι έδωσαν (αδικαιολόγητα) χώρο στην ομάδα της 
Αραδίππου. Και εκείνη την στιγμή που ο Ερμής φαινόταν απειλητικός, 
ο Κάρλος άνοιξε το σκορ! Ο Χατζηβασίλης κουβάλησε την μπάλα μέχρι 
την περιοχή, έκανε σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο Κάρλος, «ξεχα-
σμένος» από την άμυνα, δεν δυσκολεύτηκε να στείλει την μπάλα στα 
δίχτυα. Από εκεί και πέρα, οι γηπεδούχοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο του 
αγώνα, χάνοντας ευκαιρίες να διπλασιάσουν τα τέρματα, τόσο με τον 
Χατζηβασίλη (23Ê), όσο και με τον Ζατλ (27Ê). Στην συνέχεια η ομάδα 
της Κατωκοπιάς έριξε τον ρυθμό, δίνοντας έμφαση και στην διαφύλαξη 
του μηδέν, καθώς οι φιλοξενούμενοι έδειξαν πως μπορούν να κάνουν 
ζημιά.
Στον ίδιο ρυθμό ξεκίνησε το δεύτερο μέρος. Η Δόξα προσεχτική στα 
μετώπισθεν, δημιουργεί στιγμές για να διπλασιάσει τα τέρματά της. Ο 
Ερμής έχει κυρίως παθητικό ρόλο, δημιουργεί όμως μία ευκαιρία με 
τον Λύτρα στο 65Ê. Η Δόξα συνέχιζε να έχει την πρωτοβουλία των κινή-
σεων, έψαχνε το δεύτερο γκολ, όμως λίγο η αστοχία της, λίγο ο Φιρινί-
δης δεν τα κατάφερνε. Κάπως το παιχνίδι έφτασε μέχρι το τέλος του με 
το 1-0 της Δόξας να την στέλνει στους 32 βαθμούς.

Απόλλων-ΑΕΚ 1-2: Χαλαρό διπλό – Απόλυτο respect σε 
Βάλε
Μι σπουδαία νίκη πέτυχε η ΑΕΚ στη Λεμεσό.
Με δύο γκολ του Τρουγιόλς στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδ της Λάρνκας 
καθάρισε νωρίς το ντέρμπι με τον Απόλλωνα και ανέβηκε στη 2η θέση 
της βαθμολογίας.
Αγνώριστος ο Απόλλωνας σε ένα παιχνίδι που ήταν και το τελευταίο για 
τον Μπρούνο Βάλε. Τον Πορτογάλο τερμτοφύλακα τίμησαν όλοι όσοι 
βρέθηκαν στο γήπεδο, πριν και μετά τον αγώνα.
Σε ένα παιχνίδι όπου δεν είχαμε αρκετές φάσεις, οι φιλοξενούμενοι στο 
19’, στην πρώτη καλή στιγμή του αγώνα, άνοιξαν το σκορ με τον Τρου-
γιόλς, που έπιασε δυνατή κεφαλιά από το ύψος της περιοχής.
Προσπάθησαν να αντιδράσουν οι γηπεδούχοι, χωρίς να βρουν όμως 
κάποια ευκαιρία και η ΑΕΚ το εκμεταλλεύτηκε στο 45’ με μια ατομική 
ενέργεια του Τρουγιόλς που διπλασίασε τα τέρματά του και της ομάδας 
του.
Στην επανάληψη, ο ρυθμός του αγώνα έπεσε ακόμη περισσότερο με τις 
ευκαιρίες να είναι λίγες. Οι «γαλάζιοι» μείωσαν στο 88’ με τον Σκέμπρι, 
ενώ είχαν και την ευκαιρία να ισοφαρίσουν στο 90+2 ξανά με τον Μαλ-
τέζο, όμως ο Τόνιο του είπε «όχι».
Στο τέλος του αγώνα, όλοι οι ποδοσφαιριστές όπως και τα δύο τεχνικά 
επιτελεία, πήγαν προς το μέρος του Μπρούνο Βάλε όπου τον αγκάλια-
σαν, με τον Πορτογάλο να αποχωρεί συγκινημένος από τον αγωνιστικό 
χώρο.

Η ΕΝΠ κέρδισε την Πάφο με 0-2 με γκολ των 
Αντωνίου και Πίττα εκτός έδρας και έφτασε τους 
32 βαθμούς. Την τελευταία αγωνιστική η ΕΝΠ θα 
αντιμετωπίσει την Αλκή η οποία έχει 35 βαθμούς. 
Αν όμως οι βυσσινί πάρουν το τρίποντο τότε θα 
παραμείνουν στην κατηγορία αφού έχουν το 
πλεονέκτημα στην ισοβαθμία έναντι της Αλκής 

Α
ναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά του αγώνα με 
την Πάφο ωστόσο να μπαίνει πιο ορεξάτα από 
την ΕΝΠ και στο 8’ οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά 
στο γκολ ωστόσο από κοντά ο Ράσιτς με κεφαλιά 

έστειλε την μπάλα έξω.
Στο 17’ η ΕΝΠ απείλησε όταν μετά από φάουλ του Αντω-
νίου, ο Ουντότζι προσπάθησε να στείλει την μπάλα στα 
δίχτυα αλλά απέκρουσε την μπάλα ο Πέτρου.
Στο 30’ οι γηπεδούχοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία με τον 
Ράσιτς ο οποίος από κοντά δεν έπιασε όπως θα ήθελε το 
σουτ.
Στις καθυστερύσεις του πρώτου μέρους οι φιλοξενούμενοι 
απείλησαν δυο φορές. Αρχικά ο Αντωνίου έκανε το σουτ το 

οποίο ήταν άστοχο ενώ στην συνέχεια ο Γκοζλάν με κεφαλιά 
έστειλε την μπάλα έξω.
Στο 52’ η ΕΝΠ κέρδισε πέναλτι όταν ο Ντόβπνια ανάτρεψε 
τον Βαλλιάνο μέσα στην περιοχή, ωστόσο κακώς δόθηκε 
το πέναλτι αφού ήταν διεκδίκηση της μπάλας. Ο Αντωνίου 
ανέλαβε την εκτέλεση και ήταν εύστοχος και έκανε το 0-1.
Στο 56’ η Πάφος έφτασε κοντά στο 1-1 56’  με τον Νέμετς 
ο οποίος από κοντά δεν μπορεί να σκοράρει. Δυο λεπτά 
αργότερα η βυσσινί έφτασαν και σε δεύτερο τέρμα με σκό-
ρερ τον Πίττα ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ασταθής από-
κρουση του Πέτρου μετά από σουτ του Βαλλιανού.
Στο 69’ η Πάφος έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Ζαχαρίου ο 
οποίος με σουτ έστειλε την μπάλα έξω. Στο 77’ο Λουλίνια 
δέχθηκε την κόκκινη κάρτα αφού χτύπησε εκτός φάσης τον 
Μουλαζίμη.

Αλκή-Ανόρθωση 1-0
Μεγάλη νίκη με 1-0 πέτυχε απόψε στο «Αμμόχωστος» η 
Αλκή, που με ωραίο γκολ του Ιβάν Κάρλος στο 66’ βρήκε το 
δρόμο προς τα δίχτυα της εστίας του Ουζόχο, κατακτώντας 
ένα σπουδαίας σημασίας τρίποντο.
Με το καλημέρα ο Ντούρις έχασε τετ-α-τετ για λογαρια-

σμό της Ανόρθωσης, μιας και ο Σλοβάκος 
πέρασε και τον Πάρντο όμως το πλασέ του 
από πλάγια θέση κατέληξε άουτ.
Στη συνέχεια η Αλκή είχε κινητήριους 
μοχλούς του Μπελαμεϊρί και Σπόλιαριτς, οι  
οποίοι κυρίως με μακρινά σουτ επιχείρησαν 
να νικήσουν τον Ουζόχο χωρίς αποτέλεσμα, 
σε αντίθεση με την Ανόρθωση που είδαν τον 
Ντούρις στο 17’ να χάνει μοναδική ευκαιρία 
μιας και από το ύψος της μικρής περιοχής 
έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του 
Πάρντο.
Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι ήταν 
μονόδρομος για την Αλκή, μιας και ήταν η 
ομάδα που καιγόταν για τους βαθμούς. 
Οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξν στο 66’, 
όταν ο Ιβάν Κάρλος πήρε την μπάλα από τη 
γωνία της μεγάλης περιοχής, ελίχθηκε προς 
το κέντρο και με δεξί φαλτσαριστό σουτ 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ουζόχο.
Η Αλκή συνέχισε να ελέγχει τον παιχνίδι 
αλλά και να αμύνεται σωστά, κάτι που 
έφερε την «Αθάνατη» να δημιουργεί ευκαι-
ρίες για το 2-0 ενώ την Ανόρθωση να μη δεί-
χνει ικανή πως μπορεί να φθάσει κοντά στο 
γκολ. Η Αλκή είχε την ατυχία να βρει μπρο-
στά της τον Ουζόχο, με τον Νιγηριανό να 
αποκρούει σωτήρια τόσο την απευθείας 
εκτέλεση φάουλ του Σπόλιαριτς, όσο και την 
κοντινή κεφαλιά του Φλόρες.
Το παιχνίδι δεν άλλαξε μέχρι το τέλος με την 
«Αθάνατη» να πανηγυρίζει μία μεγάλη νίκη.

αθλητικά
Πάφος FC-ΕΝΠ 0-2

Πήρε το διπλό και στο χέρι της η παραμονή
Δόξα-Ερμής 1-0
Νίκη με Κάρλος, αλλά 
δεν… φτάνει
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αθλητικά

Οι άξονες της συμφωνίας των 13 
ΚΑΕ

Στο Δ.Σ όλες οι ομάδες ψήφισαν υπέρ της αναδιάρθρωσης (14-0 ψήφοι), δηλαδή για 16 
συλλόγους του χρόνου στο πρωτάθλημα. Η ΕΟΚ θα πάρει την τελική απόφαση

Ο 
ΕΣΑΚΕ γνωστοποίησε τα όσα συμ-
φώνησαν οι 13 ΚΑΕ (ο Ολυμπιακός 
αποχώρησε), μετά τη συνεδρίαση. 
Αρχίζουν τα playof fs το Σάββατο 

(18/05).
Αναλυτικά:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ αποφά-
σισε με ομοφωνία των 13 παρουσών ΚΑΕ στην 
σημερινή συνεδρίαση:
- Να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΕΟΚ την αναδιάρθρωση του Πρωταθλή-
ματος της επόμενης αγωνιστικής αγωνιστικής 
περιόδου με συμμετοχή 16 ΚΑΕ, τον μη υπο-
βιβασμό των ομάδων που κατέλαβαν την 13η 
και την 14η θέση του πίνακα της βαθμολογικής 
κατάταξης της κανονικής περιόδου 2018-19, 
και τον υποβιβασμό τεσσάρων (4) ομάδων μετά 
την λήξη του Πρωταθλήματος της αγωνιστι-
κής περιόδου 2019-20. 
Η αναδιάρθρωση δεν θα θίγει τον 
υποβιβασμό ΚΑΕ γ ια τους ανα-
φερόμενους σ τα άρθρα 5 της 
Ειδικής Προκήρυξης και 32 του 
Κανον ισμού Πρωταθλήματος 
λόγους, ήτοι λόγω μη συμμετο-
χής σε αγώνες του Πρωταθλήμα-
τος με υπαιτιότητας τους ή αποβο-
λής τους, όπως προβλέπουν οι ανω-
τέρω διατάξεις.
- Επικύρωσε την βαθμολογία της κανονι-
κής περιόδου της Betshop Basket League 2018-
19 και αποφάσισε την έναρξη των πλέι οφ το 
προσεχές Σάββατο.
- Συμφώνησε για την επιστροφή στο καθεστώς 
κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιω-
μάτων και εξουσιοδότησε την ομάδα εργασίας 
για να διαμορφώσει το τελικό πλάνο ενεργειών 
για την σεζόν 2019-20.
- Συμφώνησε ότ ι πρέπει να γ ίνουν αλλαγές 
στην διαιτησία ύστερα από διαβούλευση με 
τον Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.
- Επίσης, πως πρέπει να αυστηροποιηθεί το 
πειθαρχικό πλαίσιο για παραπτώματα των ιδι-
οικτητών, των παραγόντων των ΚΑΕ και όλων 
των εμπλεκομένων στο Πρωτάθλημα.
- Συμφωνήθηκε, τέλος, η δημιουργία οδικού 
χάρτη μετά από συναντήσεις των ιδιοκτητών 
για τις δομικές αλλαγές που άπτονται όλων των 
θεμάτων του επαγγελματικού μπάσκετ και οι 
οποίες θα ψηφιστούν μετά το τέλος του Πρωτα-

θλήματος της φετινής αγωνιστικής περιόδου».

Ολυμπιακός: «Καταστρατηγήσατε 
την αθλητική νομοθεσία, θα κινη-
θούμε νομικά»
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση με 
την οποία δηλώνει πως θα κινηθεί νομικά κατά 
παντός υπευθύνου μετά τις αποφάσεις του Δ.Σ. 
Η ανακοίνωση αναφέρει, «Με τη σημερινή 
του απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ε.Σ.Α.Κ.Ε προχώρησε, κατά παράβαση των δια-
τάξεων του αθλητικού Ν. 2725/1999, στην επι-
κύρωση του πίνακα βαθμολογικής κατάταξης 
του Πρωταθλήματος, ενόσω εκκρεμεί η εκδί-
καση της προσφυγής μας στο Α.Σ.Ε.Α.Δ.
Η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός αρνείται να νομιμοποι-
ήσει οποιαδήποτε διαδικασία, η οποία κατα-

σ τρατηγεί την αθλητική νομοθεσία και 
δηλώνουμε ότι πρόκειται να στρα-

φούμε νομικά εναντίον κάθε αρμο-
δίου νομικού και φυσικού προ-
σώπου που συνέδραμε στη λήψη 
της εν λόγω απόφασης».

Γιαννακόπουλος: «Σήμε-
ρα οι κότες το ξανάσκα-

σαν»!
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχο-

λίασε την αποχώρηση των αδελφών 
Αγγελόπουλων από του Δ.Σ. του ΕΣΑΚΕ 

και... παρέπεμψε στον ημιτελικό Κυπέλλου.  
Το Δ.Σ. του ΕΣΑΚΕ ολοκληρώθηκε, οι ομάδες 
συμφώνησαν σε ό,τι αφορά την αναδιάρθρωση 
της Basket League και τις αλλαγές στη διαιτησία 
κατόπιν διαβούλευσης με την ΕΟΚ.
Παρ’ όλα αυτά, οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπια-
κός αποχώρησαν πριν ολοκληρωθεί η διαδικα-
σία, κάνοντας λόγο για πραξικόπημα. «Ας ξεκι-
νήσουν τα playoffs μόνοι τους» ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. 
Κατά την αποχώρησή του από τον ΕΣΑΚΕ, ο 
Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε on camera 
την αποχώρηση των αδελφών Αγγελόπουλων, 
τονίζοντας χαρακτηριστικά:
«Θα βγει μια επίσημη ανακοίνωση από το Δ.Σ. 
του ΕΣΑΚΕ και δεσμευτήκαμε να μην τοποθετη-
θεί κανείς επί των θεμάτων. Η ανακοίνωση του 
ΕΣΑΚΕ μας καλύπτει όλους. Εγώ το μόνο που 
έχω να πω είναι ότι στις 13/2 είδαμε τις κότες 
να το σκάνε, σήμερα οι κότες το ξανάσκασαν»!

Πανταζόπουλος: «Δεν ξέρουμε 
αν συνεχίσει ο Ολυμπιακός, 
υπάρχουν κι άλλες ομάδες»

Ο 
Τεχνικός Διευθυντής 
του Περιστερίου Βί-
κος Cola, Γιώργος 
Πανταζόπουλος, μί-

λησε για την διάθεση που υ-
πάρχει πλέον να βρεθούν λύ-
σεις στα ζητήματα του ελληνι-
κού μπάσκετ και τις προθέσεις 
του Ολυμπιακού, ενώ τόνισε 
πως είναι πρακτικά αδύνατο 
να επαναληφθεί η τελευταία α-
γωνιστική της Basket League.
Αναλυτ ικά όσα ε ίπε  σ τον 
«αέρα» του «ΣΠΟΡ FM 94.6»:
Για την επανέναρξη του πρωτα-
θλήματος: «Το σημαντικό είναι 
πως θα ξαναρχίσει το πρω-
τάθλημα. Συζητάγαμε πολλά 
τον τελευταίο καιρό, αλλά το 
πιο σημαντικό είναι πως πρέ-
πει να παίζουμε. Αυτό είναι το 
πιο σημαντικό. Όντως υπάρ-
χουν κάποια θέματα, κάποια 
μικρά και κάποια μεγάλα, αλλά 
δεν πρέπει να σταματάμε να 
παίζουμε. Παίζοντας θα πρέ-
πει να συζητάμε. Να δούμε 
τα κακώς κείμενα. Έχουμε μια 
ομάδα εργασίας που δουλεύει 
σε αυτό το πλαίσιο. Καταθέ-
σαμε όλες τις προτάσεις. Λύση 
θα βρεθεί μόνο αν καθίσουμε 
όλοι στο ίδιο τραπέζι, αλλιώς 
δεν γ ίνεται. Σίγουρα υπάρ-
χουν διαφορές, αλλά σήμερα 
θεωρώ πως κάναμε κάποια 
βήματα μπροστά». 
Για την απόφαση του Ολυμπι-
ακού να αποχωρήσει: «Είναι 
δύσκολε ς  ο ι  σ τ ιγμέ ς  γ ια 
κάποιε ς αποφάσεις. Υπάρ-
χουν κάποια νομικά ζητή-
ματα στο τραπέζι. Αν ο Ολυ-
μπιακός συνεχίσει στο πρω-
τάθλημα δεν το ξέρουμε. 
Μακάρι να συνεχίσει. Γι’ αυτό 
συζητάμε τόσο καιρό. Πρέπει 
όμως κάποια στιγμή να κατα-
λάβουμε πως υπάρχουν και 
άλλες ομάδες». 
Για τους ξένους διαιτητέ ς: 
«Δεν ακούστηκε τ ίποτα γ ια 
ξένους διαιτητές». 
Για το κοινό τηλεοπτικό συμ-
βόλαιο: «Οι τρε ις ομάδε ς 

έχουν τηλεοπτικά συμβόλαια, 
που τα καταθέτουν στο τρα-
πέζι και θα πάμε όλοι μαζί για 
ένα συμβόλαιο, με την προϋ-
πόθεση να μη χάσουν αυτοί 
οι άνθρωποι τα χρήματα που 
έχουν συμφωνήσει. Υπάρχον 
τρόποι για να είμαστε και οι 
14 μαζί, ακόμη και οι τρεις 
άλλοι. Το πλαίσιο θα βρεθεί, 
τόσα χρόν ια έ λε ιπε η διά-
θεση, αλλά τώρα έχει βρεθεί 
κι αυτή». 
Για το ενδεχόμενο να διε-
ξαχθεί ξανά η 26η αγων ι-
σ τ ική: «Πώς να ξαναγ ίνε ι 
η 26η αγωνισ τ ική; Οι παί-
κτες από την όγδοη θέση και 
κάτω έχουν φύγει, εμείς με 
το ζόρι τους κρατάμε. Πρέ-
πει να σκεφτούμε και το παι-
χνίδι. Να βάλουμε μπροστά το 
παιχνίδι, όπως είπε και ο Ρικ 
Πιτίνο. Εμείς έχουμε φέρει τον 
Φλέμινγκς και δεν έχει παί-
ξει ακόμη, ενώ ο Σκούτσι σε 
δύο μήνες έχει παίξει σε δύο 
ματς».

Αγγελόπουλος: «Έγιναν 
βήματα μπροστά, ρωτή-
στε τον Ολυμπιακό αν 
κατέβει»
Ο Μά κη ς  Αγ γ ε λ ό π ο υλ ο ς 
δήλωσε αισ ιόδοξος γ ια τη 
συνέχεια στο ελληνικό μπά-
σκετ, με την ολοκλήρωση της 
συνεδρίασης στον ΕΣΑΚΕ.
Ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΑΕΚ ανέ-
φερε σχετικά: «Ξεκινούν τα 
playoffs το Σαββατοκύριακο. 
Για όλα τα υπόλοιπα θα σας 
ενημρώσει το γραφείο Τύπου 
του ΕΣΑΚΕ. Αποφασίσαμε να 
υπάρξει μια κοινή ανακοί-
νωση από το γραφείο Τύπου 
του ΕΣΑΚΕ. Νομίζω πως έγι-
ναν βήματα μπροστά, γ ιατ ί 
στα περισσότερα σημεία, στα 
οποία υπήρχαν τριβές, νομίζω 
έχουν βρεθεί οι λύσεις».
Όσο για το ενδεχόμενο να μην 
κατέβει ο Ολυμπιακός σ τα 
playoffs, είπε: «Μπορείτε να 
ρωτήσετε τον Ολυμπιακό».
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