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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Χίλια καλά 
να κάνεις 
κανείς δεν 
θα σου πει 

«ευχαριστώ»

ένα λάθος 
να κάνεις 
κι αμέσως 
όλοι να σε 
κρίνουν...

ΠΟΛΛΕΣ ΟΜΟΓΕΝΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
…ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώ-
στριες,
Καλό μήνα, ο Θεός μαζί μας να έχουμε 
ένα καλό καλοκαίρι, καλό ταξ ίδι σε 
όσους αρχ ίζουν τ ις διακοπές και… 
ΑΥΤΑ.

Βρε αδέλφια παράγοντες συλλόγων, οργανισμών, 
εταιρειών, συνομοσπονδιών, εκκλησιαστικών και 
μη κερδοσκοπικών, ατομικών ή κι ομαδικών κι εάν 
ξέχασα και μερικούς με το συμπάθειο…
ΕΛΕΟΣ βρε αδέλφια, δεν μπορείτε, μιας και μιλάμε 
όλοι ελληνικά, να μαζευτείτε στην αρχή του χρό-
νου σε μια αίθουσα και να κάνετε τον προγραμματι-
σμό της χρονιάς ώστε να μην πέφτουν δύο και τρεις 
εκδηλώσεις το ίδιο Σαββατοκύριακο; Δηλαδή πόσο 
δύσκολο είναι αυτό; Ώστε έτσι να προστατεύετε και 
τον οργανισμό σας αλλά για μην τρελαίνονται και οι 
φίλοι σας και συναγωνιστές σας.
Τώρα τι βλέπουμε δύο οργανισμοί την ίδια ημέρα 
και υπάρχουν κοινοί φίλοι. Τι να κάνουν; Να χωρι-

στούν στα δύο; Δεν γίνεται ! Οπότε ή θα πάνε στην 
μια εκδήλωση και θα τσαντιστούν οι άλλοι ή δεν 
πάνε πουθενά για μην τσαντιστεί κανένας. 
Αδέλφια κι αδελφές (φυσικά εννοώ τις κυρίες), για 
να οργανωθείτε λιγάκι γιατί όσο περνούν τα χρό-
νια όλο και μειώνονται οι πρόθυμοι που υποστη-
ρίζουν τον οργανισμό και  περνούν λίγες ξέγνοια-
σ τες ώρες, γ ιατ ί όπως όλοι ξέρουμε κάθε χρόνο 
και λιγότεροι. Τα παιδιά και οι μεικτοί γάμοι έχουν 
κάνει τις εκδηλώσεις είδος προς εξαφάνιση…
Λοιπόν, οι πιο μεγάλοι εγκέφαλοι βρείτε τρόπο 
κάντε κάποια επιτροπή ώστε από την αρχή του χρό-
νου να βρίσκεται η χρυσή τομή ώστε όλοι να είναι 
HAPPY (αγγλικά ο π….ς) γιατί μετά από λίγο βλέπω 
να πηγαίνουν μόνο το συμβούλιο και οι γύρω 
αυτών… ΕΙΔΩΜΕΝ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !

Θανάσ ης  Κ ουρ τέσ ης
Εκδότης /Παραγωγός

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ
GREEK BUSINESS DIRECTORY ΣΤΟ

WWW.GREEKBUSINESSDIRECTORY.CA
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ΝΔ: «Όχι» στην κυβέρνηση για την αλλαγή ηγεσίας στον 
Άρειο Πάγο - Eίναι παράνομο 

Α
ρνητική ήταν η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας 
στην επιστολή του Μιχάλη Καλογήρου προς τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη, με την οποία ο υπουργός 
Δικαιοσύνης ζητούσε από τον αρχηγό του κόμ-

ματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να συναινέσει για 
την αλλαγή ηγεσίας στη Δικαιοσύνη.
Στην απάντησή του, ο τομεάρχης Δικαιοσύνης της ΝΔ, 
Νίκος Παναγιωτόπουλος, κάνει κλόγο για εξόφθαλμα 
αντιθεσμική διαδικασία και τονίζει ότι είναι αδύνατον να 
συναινέσει η Νέα Δημοκρατία σε κάτι τέτοιο.
Πέρα όμως από την αντισυνταγματικότητα, η ΝΔ εγεί-
ρει και ζήτημα παρανομίας, επικαλούμενη και στις σχετι-
κές παρατηρήσεις διακεκριμένων συνταγματολόγων και 
καθηγητών Νομικής.
Αναλυτικά η απάντηση της ΝΔ στην κυβέρνηση:
Κύριο
Καλογήρου Μιχάλη
Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Αθήνα, 30 Μαΐου 2019
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Σχετικά με το αίτημά σας να προχωρήσει η διαδικασία 
πλήρωσης θέσεων ανωτάτων δικαστικών λειτουργών, 
το οποίο κι ο ίδιος συνομολογείτε ότι εγείρει πολιτικό 
ζήτημα, είναι αυτονόητο ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι 
δυνατόν να συναινέσει σε μια εξόφθαλμα αντιθεσμική 
διαδικασία.
Γνωρίζετε άλλωστε ότι την άποψη αυτή έχουν ήδη δια-
τυπώσει δημοσίως διακεκριμένοι συνταγματολόγοι 
και καθηγητές Νομικής, χαρακτηρίζοντας «προκλητική 
περιφρόνηση του Συντάγματος ως προς το πνεύμα και 
το γράμμα του» τον διορισμό της ηγεσίας των ανωτάτων 
δικαστηρίων από μια κυβέρνηση η οποία προκηρύσσο-
ντας εθνικές εκλογές επί της ουσίας έχει ήδη παραιτηθεί.
Ο διορισμός της ανώτατης Δικαιοσύνης από την παρούσα 
κυβέρνηση θα ήταν πράξη αντισυνταγματική και παρά-
νομη. Αντισυνταγματική γιατί μια κυβέρνηση που έχει 
προκηρύξει εκλογές είναι επί της ουσίας υπηρεσιακή και 
ως εκ τούτου μπορεί να προβαίνει μόνον σε πράξεις δια-
χείρισης τρεχουσών υποθέσεων ενόψει των εκλογών. Και 
παράνομη διότι ο νόμος 2190/94 ρητά απαγορεύει, κατά 
την προεκλογική περίοδο, οποιονδήποτε διορισμό σε 
θέση δημοσίου υπαλλήλου ή λειτουργού, πολλώ δε μάλ-
λον στην ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων. Με τα δεδο-
μένα αυτά ακόμη και αν υπάρξει διακομματική συναίνεση 
για το ζήτημα αυτό, το Σύνταγμα και ο νόμος δεν επιτρέ-
πουν να ληφθεί μια τέτοια απόφαση.

Ο Κώδικας Οργάνωσης των Δικαστηρίων προβλέπει με 
τρόπο σαφή την αναπλήρωση του Προέδρου και του 
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για το διάστημα το οποίο 
οι θέσεις παραμένουν κενές. Άλλωστε στις τελευταίες 
κρίσεις για θέσεις ανωτάτων δικαστικών (πρόεδροι του 
Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας), η 
κυβέρνησή σας έκανε χρήση αυτής της διάταξης και τις 
άφησε να χηρεύουν για περισσότερο από πέντε (5) μήνες.
Τέλος, όπως προφανώς αντιλαμβάνεστε και εσείς, τυχόν 
παράνομη επιλογή των ανωτάτων δικαστικών όπως αυτή 
που προτείνετε, θα οδηγούσε σε βέβαια ακύρωση του 
σχετικού προεδρικού διατάγματος από το Συμβούλιο της 
Επικρατείας και, συνεπώς, η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπο-
ρούσε να διακινδυνεύσει τη νομιμότητα των αποφάσεων 
που θα εκδοθούν στο μέλλον από τα ανώτατα δικαστή-
ρια.
Με εκτίμηση,
Νίκος Παναγιωτόπουλος
Τομεάρχης Δικαιοσύνης ΝΔ
ΥΓ. Σας παραπέμπουμε και στη σχετική νομική αρθρο-

γραφία:
Ν.Αλιβιζάτος, Καθημερινή 28/5
Α. Μανιτάκης, Καθημερινή 28/5
Μ.Σταθόπουλος Κathimerini.gr 28/5
Α.Καραμπατζός, Τα Νέα 29/5
Ν.Παπασπύρου, Τα Νέα 30/5
Κ. Μποτόπουλος Τα Νέα 30/5
Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία έδωσε στη δημοσιό-
τητα τα ΦΕΚ διορισμού προηγούμενων ηγεσιών ανώτα-
των Δικαστηρίων, για να υποστηρίξει τη θέση της ότι, τις 
περισσότερες φορές, οι τοποθετήσεις γίνονταν αρκετό 
χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της θητείας των προκα-
τόχων τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του νυν 
προέδρου του Αρείου Πάγου, Βασιλείου Πέππα, το ΦΕΚ 
για τον διορισμό του οποίου εκδόθηκε στις 18 Σεπτεμ-
βρίου του 2017 και ενώ η θητεία του προκατόχου του είχε 
λήξει στις 30 Ιουνίου του ίδιου χρόνου.

Δικαιοσύνη: Θα υπογράψει ο Παυλόπουλος 
το «πραξικόπημα»;
Κορυφαίοι συνταγματολόγοι έχουν προειδοποίηση ότι 
αν η κυβέρνηση που ανακοίνωσε ότι θα προκηρύξει πρό-
ωρες εκλογές προχωρήσει σε αλλαγή της ηγεσίας του 
Αρείου Πάγου πριν εκφραστεί η ετυμηγορία των Ελλήνων 
πολιτών θα πρόκειται για καταδολίευση του Συντάγματος.
Ωστόσο, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης Τσίπρα δεν μπο-
ρεί να υλοποιηθεί χωρίς τη συνδρομή του Προέδρου της 
Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου ο οποίος επικυρώ-
νει τις αλλαγές στην κορυφή της δικαιοσύνης με την υπο-
γραφή του. 
Θα νομιμοποιήσει ο κ. Παυλόπουλος τις πρωτοβουλίες 
της κυβέρνησης που καταγγέλλονται από τους συνταγμα-
τολόγους ως αντιθεσμικές; Ή ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας θα τηρήσει στάση ανάλογη με αυτή που είχε επιλέξει 
το 2016 όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕλ είχε ορίσει στη 
θέση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου την κυρία Ξένη 
Δημητρίου (που στις 30 Ιουνίου του 2019 συνταξιοδοτεί-
ται) προτού λήξει η συνταγματικά προβλεπόμενη θητεία 
της κυρίας Ευτέρπης Κουτζαμάνη και ο Προκόπης Παυλό-
πουλος υπέγραψε το σχετικό Προεδρικό Δάταγμα την 1η 
Ιουλίου, επιτρέποντας στην κυρία Κουτζαμάνη να παρα-
μείνει στη θέση της μέχρι την 30η Ιουνίου;
Πολύ περισσότερο που η Ξένη Δημητρίου, σημε-
ρινή εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, είναι επιλογή του 
ΣΥΡΙΖΑ, όμως το κόμμα του κ. Τσίπρα θέλει να ορίσει τον 
αντικαταστάτη ή την αντικαταστάτριά της λίγες ημέρες 
πριν τις εθνικές εκλογές...

Νωρίτερα, απαντώντας στον 
υπουργό Δικαιοσύνης, Μιχάλη 
Κα λ ογ ή ρ ο υ,  ο  α ρμ ό δ ιο ς 
τομεάρχης  της  ΝΔ,  Νίκος 
Παναγιωτόπουλος, έκανε λόγο 
για εξόφθαλμα αντιθεσμική 
διαδικασία, τονίζοντας ότι είναι 
αδύνατον να συναινέσει το κόμμα 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης
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Την Κυριακή 7η Ιουλίου θα 
στηθούν οι κάλπες για τις εθνικές 
εκλογές όπως αποκαλύπτει το 
News 24/7 και ο Βασίλης Σκουρής ο 
οποίος μετέδωσε την είδηση στον 
ραδιοφωνικό σταθμό News 24/7 
στους 88,6.

Ο 
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας 
είχε επικοινωνία με τον υπουργό 
Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου και 
κατέληξαν στο να προτείνουν 

την Κυριακή 7 Ιουλίου ως ημέρα εθνικών 
εκλογών, καθώς 2 Ιουλίου λήγουν οι εξετά-
σεις των πανελλαδικών.
Ακολούθησε επικοινωνία του Αλέξη Τσί-

πρα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προ-
κόπη Παυλόπουλο για να οριστικοποιηθεί 
η ημερομηνία. Οι δυο τους θα έχουν και 
συνάντηση μετά τον Β’ γύρο των αυτοδιοι-
κητικών εκλογών της επόμενης Κυριακής.
Ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, θα 
επισκεφθεί τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας, Προκόπη Παυλόπουλο, το βράδυ της 
Κυριακής και θα ζητήσει τη διάλυση της 
βουλής και την προκήρυξη πρόωρων εκλο-
γών για σοβαρό εθνικό λόγο. Τις εκλογές 
θα διεξαγάγει η παρούσα κυβέρνηση.
Τόσο η μεγάλη διαφορά στις ευρωεκλο-
γές όσο και το αρνητικό αποτέλεσμα στις 
κάλπες για την αυτοδιοίκηση οδήγησε τον 
Αλέξη Τσίπρα να πάρει την απόφαση για 
προκήρυξη πρόωρων εκλογών τον Ιούνιο.

Εθνικές εκλογές: Οριστικά στις 7 
Ιουλίου

Μητσοτάκης στο Αιγάλεω: Η ΝΔ 
είναι το κόμμα των νέων - Θα 
είμαστε πρώτοι και στα Δυτικά

Ο πρόεδρος της ΝΔ που περιόδευσε 
στο Αιγάλεω εκτίμησε ότι η ΝΔ 
θα είναι πρώτη και στα Δυτικά 
προάστια στις εθνικές εκλογές - 
Μίλησε με νέους, έβγαλε selfie, 
επισκέφθηκε καφέ και εμπορικά 
καταστήματα της περιοχής και 
έστειλε σαφή μηνύματα για την 
οικονομική πολιτική που θα 
ακολουθήσει η κυβέρνησή του

Ε
ίμαστε εδώ για να ενώσουμε ό-
λους τους Έλληνες, και σε αυτό θα 
επιμείνω μέχρι τέλους». Αυτό ήταν 
το κεντρικό μήνυμα που έστειλε 

ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας,  Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης σή-
μερα κατά την επίσκεψή 
του στο Αιγάλεω. «Θέ-
λω να απευθυνθώ όχι 
μόνο στους φίλους μας 
που μας στήριξαν, αλ-
λά και στους συμπολίτες 
μας που δεν μας στήρι-
ξαν στην κάλπη των ευ-
ρωεκλογών» συμπλήρωσε, τονίζοντας ό-
τι «θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας 
για να πείσουμε τον κάθε συμπολίτη μας 
ότι αξίζουμε την εμπιστοσύνη του». «Θα 
σταθούμε με απόλυτο σεβασμό απένα-
ντι στη λαϊκή ετυμηγορία της προηγούμε-
νης Κυριακής, χωρίς αλαζονεία, αλλά με 
το ήθος και το ύφος το οποίο διέκρινε και 
διακρίνει πάντα αυτή τη μεγάλη παράτα-
ξη», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Νέας 
Δημοκρατίας, και πρόσθεσε «αν κερδίσα-
με ακόμα ένα στοίχημα την Κυριακή που 
μας πέρασε, είναι ότι μπορούμε να μιλή-
σουμε με θετικό λόγο σε μια κουρασμέ-
νη κοινωνία η οποία είναι έτοιμη να μας 
ακούσει. Δεν χρειαζόμαστε κραυγές, δεν 
χρειαζόμαστε φωνές, δεν χρειαζόμαστε 
διχασμούς».
Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τους πολί-
τες για τη στήριξή τους στη Νέα Δημο-
κρατία την προηγούμενη Κυριακή και 
συμπλήρωσε: «Αποδείξαμε σε αυτήν την 
κάλπη ότι τα πράγματα ήταν πολύ διαφο-
ρετικά απ’ ό,τι τα παρουσίασαν κάποιοι. 
Είμαστε πρώτοι πια στη νεολαία και αυτό 
θέλω να το τονίσω, γιατί η Νέα Δημο-
κρατία είναι το κόμμα των νέων. Είμαστε 

πρώτοι σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Και 
είναι προσωπικό μου στοίχημα να είμα-
στε πρώτοι και στη Δυτική Αθήνα στις 7 
Ιουλίου». «Το πρώτο βήμα για τη μεγάλη 
πολιτική αλλαγή έγινε ήδη την προηγού-
μενη Κυριακή», τόνισε ο κ. Μητσοτά-
κης και πρόσθεσε: «Το δεύτερο μεγάλο 
βήμα για την πολιτική αλλαγή θα έρθει την 
Κυριακή που μας έρχεται εκλέγοντας τον 
Γιάννη Γκίκα Δήμαρχο στο Αιγάλεω, και 
τον Γ. Πατούλη περιφερειάρχη Αττικής». 
«Θέλω όλες και όλοι να κινητοποιηθείτε 
για να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύ-
τερη προσέλευση στην κάλπη των περι-
φερειακών και των δημοτικών εκλογών, 
για να στείλουμε και την Κυριακή που μας 
έρχεται ένα ηχηρό μήνυμα ότι η πολιτική 

αλλαγή η οποία ξεκίνησε την 
προηγούμενη Κυριακή συνε-
χίζεται με ακόμα μεγαλύ-
τερη ένταση», συμπλήρωσε 
ο Πρόεδρος της Νέας Δημο-
κρατίας.
Νωρίτερα, περπατών τας 
στους κεντρικούς δρόμους 
του Αιγάλεω και συνομι-

λώντας με πολίτες, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης επισήμανε για ακόμη μία φορά το 
κεντρικό του μήνυμα για νέες επενδύ-
σεις και πολλές νέες και καλά αμειβόμε-
νες θέσεις εργασίας. «Έχω τη δυνατό-
τητα να φέρω πολλές επενδύσεις. Που 
θα δημιουργήσουν πολλές νέες δουλειές 
και έχω τη δυνατότητα να φτιάξω ειδικά 
προγράμματα κατάρτισης. Ώστε να περά-
σουν άνθρωποι από προγράμματα επα-
νεκπαίδευσης και να έχουν περισσότερες 
πιθανότητες να βρουν δουλειά. Θέλω να 
φτιάξω το πλαίσιο για να έχεις πολύ περισ-
σότερες ευκαιρίες», απάντησε χαρακτη-
ριστικά σε πολίτη που τον ρώτησε πως θα 
μειωθεί η ανεργία.
Τέλος, μιλώντας με συνταξιούχο που δια-
μαρτυρήθηκε για τη χαμηλή σύνταξη που 
λαμβάνει σε σχέση με τις εισφορές που 
πλήρωσε, ανέφερε πως «θέλουμε να αλλά-
ξουμε την πλευρά του νόμου Κατρούγκα-
λου που έχει να κάνει με την ανταποδο-
τικότητα. Άρα αυτοί που έχουν δουλέψει 
πολλά χρόνια και αδικούνται σήμερα θα 
είναι πιο ευνοημένοι. Ο νομός Κατρούγκα-
λου αδικεί σήμερα αυτούς που έχουν δου-
λέψει πολλά χρόνια. Αυτό θα αλλάξει».
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Καθολική η επικράτηση της ΝΔ σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, αλλά και τις επαγγελματικές ομάδες, 
δείχνουν τα στοιχεία από την επεξεργασία των exit polls

Γ
ια «καθολική πολιτική επικράτη-
ση της ΝΔ όχι μόνον σε όλες τις 
ηλικιακές ομάδες, αλλά και σε 
όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορί-

ες των εργαζομένων», κάνουν λόγο ε-
πιτελείς της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης, επικαλούμενοι στοιχεία από την 
επεξεργασία των exit polls. Σύμφωνα 
με την ανάλυσή τους, στην ευρωκάλπη 
της Κυριακής αποτυπώθηκε μια εντυ-
πωσιακή μεταστροφή στη συμπερι-
φορά των ψηφοφόρων, συγκριτικά με 
την ψήφο του 2015, που γκρεμίζει ό-
λους τους μύθους που καλλιεργούνταν 
μέχρι πρότινος.
Αναφέρονται για παράδειγμα στον 
ισχυρισμό ότι η ΝΔ υστερεί στην 
ψήφο των γυναικών, ενώ κέρδισε με 
8,4%. Όπως και στην φημολογία ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ προηγείται μακράν στην δεξα-
μενή των δημοσίων υπαλλήλων, από 
την οποία η ΝΔ άντλησε μεγαλύτερο 
ποσοστό κατά 4,8%. Ενώ διαψεύστηκε 
και η εκτίμηση ότι δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ 
διατηρούσε πρωτοκαθεδρία στους 
νέους, ηλιακή κατηγορία στην οποία 
ηττήθηκε κατά κράτος. 
Στην πραγματικότητα, η ΝΔ κατέκτησε 
την πρωτιά σε όλες τις ηλικιακές ομά-
δες και κέρδισε με διαφορά και τη 
μάχη των νέων. Για πρώτη φορά, μάλι-
στα, εδώ και χρόνια, κέρδισε την εμπι-
στοσύνη όχι μόνον των νεότερων ηλι-
κιών, αλλά ακόμη και όσων ψήφισαν 
για πρώτη φορά. Ειδικότερα:
* Στην ηλικιακή ομάδα 17-24 η ΝΔ 
έλαβε 27,2%, έναντι 25,3% του 
ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 
λάβει 42,9% και η ΝΔ μόλις 16,5%.
* Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η διαφορά 
στην ομάδα των νεοεισερχόμενων 
στην αγορά εργασίας (25-34) στην 
οποία η ΝΔ επικράτησε του ΣΥΡΙΖΑ 
με 5,6% (από 13,8% που είχε χάσει 
το 2015). Είναι δε εντυπωσιακό ότι σε 
αυτήν την ηλικιακή ομάδα ο ΣΥΡΙΖΑ 
κατέγραψε χθες τη χειρότερη επί-
δοσή του σε σχέση με όλες τις υπό-
λοιπες (έλαβε μόλις 20,9%). Στοιχείο 
που αποδεικνύει ότι οι πολίτες που 
κατεξοχήν απέρριψαν τις πολιτικές επι-
λογές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν οι νέοι ηλικίας 
25-34 στους οποίους προ τετραετίας 

είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη τους, 
υποσχόμενος να σκίσει τα μνημόνια. 
*Αντίστοιχα, ο ΣΥΡΙΖΑ ηττήθηκε με 9,9 
μονάδες στην ηλικιακή ομάδα 35-44, 
με 9,2 μονάδες στην ομάδα 45-54, με 
6,8 μονάδες στην ομάδα 55-64 και με 
17,2 μονάδες στην ομάδα των ψηφο-
φόρων που είναι άνω 65 ετών. 

Πώς ψήφισαν δημόσιοι και ι-
διωτικοί υπάλληλοι
Αντίστοιχα υψηλή ήταν η υπεροχή της 
ΝΔ σε όλες ανεξαιρέτως τις επαγγελ-
ματικές ομάδες, συμπεριλαμβανομέ-
νων των συνταξιούχων, των φοιτη-
τών και των νοικοκυρών.  Το κόμμα της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης έλαβε 
«ψήφο εμπιστοσύνης» ακόμη και από 
πληθυσμιακές ομάδες για τις οποίες 
υπήρχε η (εσφαλμένη, όπως αποδει-
κνύεται) αντίληψη ότι την αντιμετωπί-
ζουν με καχυποψία. Για παράδειγμα, 
στους δημοσίους υπαλλήλους η ΝΔ 
υπερίσχυσε του ΣΥΡΙΖΑ με διαφορά 

4,8%, ενώ το 2015 είχε ηττηθεί με δια-
φορά 9,7%. 
Η μεγάλη ανατροπή όμως έγινε στους 
μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Εκεί η 
ΝΔ επικράτησε του ΣΥΡΙΖΑ με 8,8%, 
ενώ το 2015 είχε ηττηθεί με 14,1% 
διαφορά. Στοιχείο που δείχνει ότι 
οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα όχι 
μόνον δεν πείστηκαν από την προ-
σπάθεια τρομοκράτησης τους με fake 
news περί δήθεν επταήμερης εργα-
σίας, αλλά επικροτούν τις δεσμεύσεις 
του Κυριάκου Μητσοτάκη για την προ-
σέλκυση επενδύσεων, αλλά τις αυξή-
σεις στους μισθούς τους με ρυθμό 
διπλάσιο του ΑΕΠ. 
Εντυπωσιακά όμως είναι τα συμπε-
ράσματα από τα στοιχεία του exit poll 

και για την ψήφο των συνταξιούχων, 
καθώς με την ψήφο τους απέδειξαν ότι 
ουδόλως πείστηκαν από τις παροχές 
της τελευταίας στιγμής που ονόμασε 
ο ΣΥΡΙΖΑ «13η σύνταξη». Το 40,2% 
των συνταξιούχων επέλεξε τη ΝΔ ενώ 
μόλις το 26,7% ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα, σε σχέση με τις τελευταίες 
βουλευτικές εκλογές η ΝΔ κέρδισε 
επιπλέον 3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 7,3 
μονάδες, γεγονός που δείχνει ότι οι 
συνταξιούχοι όχι μόνον δεν επικρότη-
σαν αλλά τιμώρησαν την κυβέρνηση 
για τις επιλογές της.
Η μόνη κατηγορία που έχασε η ΝΔ 
από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κρίσιμη των 
ανέργων με 9,5%, αλλά και σε αυτήν 
κάλυψε μια τεράστια απόσταση σε 
σχέση με το 2015, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ 
τότε είχε επικρατήσει της ΝΔ με 26% 
διαφορά.

Πρώτη φορά κερδίζει τη μι-
σή Κρήτη 
Στα αξιοσημείωτα στοιχεία που προ-
κύπτουν από τα exit polls είναι και οι 
γεωγραφικές ανατροπές σε αρκετές 
περιφέρειες που θεωρούνταν μη προ-
νομιακές για τη ΝΔ: 
* Στο λεκανοπέδιο της Αττικής που η 
ΝΔ είχε χάσει το 2015 με 11,8%, τώρα 
την κέρδισε με 9,8% (πέτυχε δηλαδή 
μια ανατροπή 21,6%).
* Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά 
σ τη Μεταπολίτευση η ΝΔ κέρ-
δισε δύο από τους τέσσερις νομούς 
στην Κρήτη! Η μόνη φορά που είχε 
βαφτεί γαλάζιος κάποιος νομός της 
πάντα πράσινης (και μετά ροζ) Κρή-
της ήταν το 2007 και συγκεκριμένα ο 
νομός Ρεθύμνου. Και τώρα εκτός από 
το Ρέθυμνο η ΝΔ επικράτησε και στο 
Λασίθι για πρώτη φορά στην Μετα-
πολίτευση.
* Εξίσου εντυπωσιακά τέλος ήταν 
αποτελέσματα και στην ιδιαίτερη 
πατρίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη, 
τα Χανιά. Η διαφορά εκεί υπέρ του 
ΣΥΡΙΖΑ το 2015 ήταν 22,27% και χθες 
περιορίστηκε σε μόλις 2,3%, γεγονός 
που, κατά τους γαλάζιους αναλυτές, 
ίσως προμηνύει μια ακόμη ανατροπή 
στις επικείμενες εθνικές εκλογές.

Οι «μύθοι» που κατέρριψε η ΝΔ - Πρώτη 
ακόμα και στους δημοσίους υπαλλήλους 

Πέθανε ο θρυλικός 
παλαιστής Σαμψών

Ο 
θρυλικός παλαιστής Σαμψών, ο μασίστας που 
για πολλά χρόνια γύριζε την Αθήνα και όλη 
την Ελλάδα, παρουσιάζοντας «νούμερα» με 
τα οποία αναδεικνυόταν η μεγάλη μυϊκή του 

δύναμη, πέθανε σε ηλικία 90 ετών τα ξημερώματα του 
Σαββάτου. 
Ο λαϊκός ήρωας, Γιάννης Κεσκιλίδης, που μαζί με τον 
Παναγή Κουταλιανό και μερικούς άλλους «μασίστες» 
έγραψαν ιστορία, έφυγε από τη ζωή έχοντας δίπλα του, 
τους δικούς του ανθρώπους. 
Σύμφωνα με τα παιδιά του, «έφυγε, όπως το επιθυ-
μούσε, γρήγορα και ανώδυνα». Νοσηλευόταν από την 
περασμένη Δευτέρα με πνευμονία στο νοσοκομείο 
«Αγία Όλγα».

Ποιος ήταν ο θρυλικός Σαμψών
Ο Γιάννης Κεσκιλίδης, πιο γνωστός σαν «Σαμψών» γεν-
νήθηκε στις 5 Ιουνίου 1929, και ήταν παλαίμαχος Έλλη-
νας πρωτοπαλαιστής.
Προερχόταν από οικογένεια Ποντίων οι οποίοι έφθασαν 
και εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα ύστερα από τη Μικρα-
σιατική Καταστροφή του 1922.
Ασχολήθηκε από μικρός με τον αθλητισμό, καθώς εντά-
χθηκε στο δυναμικό του Πειραϊκού Συνδέσμου, ως 
αθλητής ελευθέρας πάλης.
Κατά τη διάρκεια της κατοχής σε ηλικία μόλις δώδεκα 
ετών δεν δίστασε να τα βάλει με ένα Γερμανό αξιωμα-
τικό.
Ο Γιάννης όχι μόνο πάλεψε, αλλά νίκησε τον εκπαιδευ-
μένο στρατιώτη και έδειξε από νωρίς την κλίση του στην 
πάλη.
Τα επόμενα χρόνια διακρίθηκε σε σωρεία διοργανώ-
σεων στη χώρα και στο εξωτερικό, ενώ από τη δεκαετία 
του ‘50 ασχολήθηκε με αγώνες επιδείξεως της τεράστιας 
δύναμής του σε ανοικτούς χώρους (πλατείες, πάρκα κλπ) 
δίνοντας παραστάσεις που τον κατέστησαν πάρα πολύ 
δημοφιλή, έως του σημείου από πολλούς να χαρακτηρι-
σθεί σαν «λαϊκός ήρωας».
Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014 διοργανώθηκε στη 
γειτονιά του, τη Νέα Ιωνία ο λαϊκός αγώνας δρόμου 
«Ολύμπιος Σαμψών» προς τιμή του.Ο Γιάννης Κεσκιλίδης 
ήταν παρών, παραδίδοντας τα βραβεία στους νικητές. 
Στις 25 Μαΐου του 2019 έπεσε η αυλαία για τον θρυλικό 
Σαμψών, ωστόσο το σίγουρο είναι ότι δεν θα ξεχαστεί.

Η απώλεια της αγαπημένης του συζύγου 
που τον λύγισε
Τα τελευταια χρόνια της ζωής του ο Σαμψών τα έζησε 
μαζί με τα παιδιά του και τα εγγόνια του, χωρίς όμως 
την αγαπημένη του γυναίκα, η απώλεια της οποίας του 
κόστισε πολύ.
«Νιώθω μοναξιά... Από τότε που έχασα τη γυναίκα μου, 
το στήριγμά μου, αφέθηκα. Ζω για να ζω. Η μόνη παρη-
γοριά μου πλέον είναι τα παιδιά και τα εγγόνια μου. 
Νοσταλγώ όσα έζησα όταν ο κόσμος με χειροκροτούσε 
στις αλάνες και τις πλατείες. Με αγάπησε ο κόσμος και 
τον αγάπησα πολύ. Όλα αυτά, όμως, είναι παρελθόν. 
Πλέον... σιωπή» είχε δηλώσει.
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Μ
ειωμένο κατά 79 εκατ. ευρώ εί-
ναι το πρωτογενές πλεόνασμα το 
Α’ τρίμηνο του 2019, έναντι του 
α’ τριμήνου του 2018, σύμφωνα 

με το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής.
Ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσιάζει 
μειωμένο ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα 
κατά 436 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρσι, ενώ 
τα έσοδα εμφανίζονται μειωμένα.
Παράλληλα, αύξηση 1,094 εκατ. ευρώ παρα-
τηρείται στις δαπάνες, γεγονός που αποδίδε-
ται στην αύξηση των πρωτογενών δαπανών 
κατά 146 εκατ. ευρώ, την αύξηση των δαπα-
νών για τόκους κατά 751 εκατ. ευρώ και την 
αύξηση των δαπανών ΠΔΕ κατά 197 εκατ. 
ευρώ.
Τα Νομικά Πρόσωπα είδαν τα έσοδά τους να 
αυξάνονται κατά 47 εκατ. ευρώ και τις δαπά-
νες τους να μειώνονται κατά 4 εκατ. ευρώ, 
καταλήγοντας σε ένα ταμειακό πρωτογενές 
πλεόνασμα αυξημένο κατά 53 εκατ. σε σχέση 
με πέρσι.
Μειωμένα έσοδα κατά 137 εκατ. ευρώ και μει-
ωμένες δαπάνες κατά 167 
εκατ. Ευρώ καταγράφουν οι 
Οργανισμοί Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, με αποτέλεσμα 
το πρωτογενές αποτέλεσμά 
τους να είναι αυξημένο κατά 
28 εκατ. ευρώ σε σχέση με 
πέρυσι. Η μείωση των εσό-
δων των Οργανισμών Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης οφείλε-
ται κυρίως στις μειωμένες 
μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογι-
σμό κατά 141 εκατ. ευρώ.
Πρόβλημα παρατηρείται και στους Οργανι-
σμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, που καταγρά-
φουν μειωμένα έσοδα κατά 69 εκατ. ευρώ και 
αυξημένες δαπάνες κατά 111 εκατ. ευρώ, με 
συνέπεια την μείωση του πρωτογενούς πλεο-
νάσματος κατά 179 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 
2018. Η μείωση των εσόδων των Οργανισμών 
Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλεται κυρίως 
στην μείωση των μεταβιβάσεων από τον Κρα-
τικό Προϋπολογισμό κατά 221 εκατ. ευρώ σε 
σχέση με τον αντίστοιχο τρίμηνο του 2018, 
ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές αυξήθηκαν 
κατά 125 εκατ. ευρώ (το τελευταίο δεν φαίνε-
ται στη συνοπτική ταξινόμηση του.
Ακολουθεί η ανακοίνωση των στοιχείων του 
Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη 
Βουλή:
Ο Κρατικός Προϋπολογισμός παρουσιάζει 
μειωμένο ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα 
κατά 436 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγού-
μενο έτος. Στην πλευρά των εσόδων, εμφανί-

ζονται μειωμένα τα φορολογικά έσοδα κατά 
518 εκατ. ευρώ και τα έσοδα του ΠΔΕ κατά 178 
εκατ. ευρώ.
Στην πλευρά των δαπανών του Κρατικού Προ-
ϋπολογισμού παρατηρείται αύξηση κατά 
1.094 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο 
πρώτο τρίμηνο του προηγούμενο έτος, η 
οποία αποδίδεται στην αύξηση των πρωτο-
γενών δαπανών κατά 146 εκατ. ευρώ, στην 
αύξηση των δαπανών για τόκους κατά 751 
εκατ. ευρώ και στην αύξηση των δαπανών 
ΠΔΕ κατά 197 εκατ. ευρώ.
Αναφορικά με τους υπόλοιπους υποτομείς 
της Γενικής Κυβέρνησης, τα Νομικά Πρόσωπα 
εμφανίζουν αυξημένα έσοδα κατά 47 εκατ. 
ευρώ και μειωμένες δαπάνες κατά 4 εκατ. 
ευρώ, καταλήγοντας σε ένα ταμειακό πρωτο-
γενές πλεόνασμα αυξημένο κατά 53 εκατ. σε 
σχέση με πέρσι. Η αύξηση των εσόδων των 
Νομικών Προσώπων οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στην αύξηση των μεταβιβάσεων από τον 
κρατικό προϋπολογισμό κατά 170 εκατ. ευρώ.
Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατα-

γράφουν μειωμένα έσοδα 
κατά 137 εκατ. ευρώ και 
μειωμένες δαπάνες κατά 
167 εκατ. ευρώ, με συνέ-
πεια το πρωτογενές αποτέ-
λεσμά τους να είναι αυξη-
μένο κατά 28 εκατ. ευρώ 
σε σχέση με πέρυσι. Η 
μείωση των εσόδων των 
Οργαν ισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης οφείλε-

ται κυρίως στις μειωμένες μεταβιβάσεις από 
τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά 141 εκατ. 
ευρώ.
Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης κατα-
γράφουν μειωμένα έσοδα κατά 69 εκατ. ευρώ 
και αυξημένες δαπάνες κατά 111 εκατ. ευρώ, 
με συνέπεια την μείωση του πρωτογενούς 
πλεονάσματος κατά 179 εκατ. ευρώ σε σχέση 
με το 2018. Η μείωση των εσόδων των Οργα-
νισμών Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλεται 
κυρίως στην μείωση των μεταβιβάσεων από 
τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά 221 εκατ. 
ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο τρίμηνο του 
2018, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές αυξήθη-
καν κατά 125 εκατ. ευρώ.
Τέλος, η μεγαλύτερη αύξηση των ληξιπρό-
θεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνη-
σης κατά 176 εκατ. ευρώ το τρίμηνο Ιανου-
αρίου-Μαρτίου του 2019 έναντι μικρότερης 
αύξησης κατά 106 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2018 είχε μεγαλύτερη αρνητική 
επίπτωση στο πρωτογενές αποτέλεσμα της 
Γενικής Κυβέρνησης το 2019.

Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: 
«Καμπανάκι» για μείωση εσόδων 
και αύξηση δαπανών

Ποιοί είναι οι δημοτικοί άρχοντες σε όλη την Ελλάδα που όχι απλώς 
εξελέγησαν από την πρώτη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών αλλά 
άφησαν πολύ πίσω τους ανθυποψηφίους τους - Συγκεντρώνουν ποσοστά 
άνω του 70% - Τέσσερις δήμαρχοι επανεκλέγονται με 100%

Οι δήμαρχοι που έσπασαν τα 
κοντέρ των ποσοστών 

Π
ερίπου στο ένα τρίτο των 
δήμων όλης της χώρας οι 
δήμαρχοι αναδείχθηκαν α-
πό τον πρώτο γύρο των αυ-

τοδιοικητικών εκλογών, αφού συγκέ-
ντρωσαν τουλάχιστον το 50% συν 1  
που απαιτείται προκειμένου να μην 
υπάρξει δεύτερος γύρος. Κάποιοι έ-
χασαν οριακά αυτό το ποσοστό, ω-
στόσο υπάρχουν και οι πρωταθλητές 
των ψήφων οι οποίοι συγκεντρώνουν 
ποσοστά που αγγίζουν και ξεπερνούν 
το 70%.  

Δήμαρχοι στην Αττική στο παραλιακό 
μέτωπο επανεκλέγονται με συντρι-
πτικά ποσοστά: Με 68,23% ο κ.Ιω-
άννης Κωνσταντάτος στο Ελληνικό- 
Αργυρούπολη, στο δήμο Βάρης- Βού-
λας- Βουλιαγμένης ο Γρηγόρης Κων-
σταντέλος με 72,10%, στον Άλιμο ο 
Ανδρέας Κονδύλης με 68,32%, στη 
Φλυφάδα ο Γιώργος Παπανικολάου 
με 78,62. 

Ο πολυν ίκης σ τ ις  αυτοδιοικητ ι -
κές εκλογές δήμαρχος Περιστερίου 
Ανδρέας Παχατουρίδης κέρδισε την 
ψήφο του 74,18% των δημοτών και 
εξελέγη και αυτή τη φορά από τον 
πρώτο γύρο. 

Στο δήμο Αγ ίου Βασ ιλείου Ρεθύ-
μνου ο Γιάννης Ταταράκης λαμβάνει 
90,23%, στο Οροπέδιο Λασιθίου ο 
Γιάννης Στεφανάκης συγκέν τρωσε 
88,69% , ποσοστό 88,62% λαμβά-
νιε στο δήμο Αρχανών - Αστερουσίων 
ο Μανώλης Κοκοσάλης, ενώ η κυρία 
Μαρία Ναδάλη (φωτογραφία) σ τη 
Σίφνο εκλέγεται με 88,50%!  

Στους πρωταθλητές των ψήφων περι-
λαμβάνονται ο δήμαρχος Νεστορίου 
Χρήστος Γκοσλιόπουλος που εκλέ-
γεται με 80.11%, ο Αντώνης Περρά-
κης στο δήμο Καντάνου- Σελίνου που 
εκλέγεται με 83,20%, ο Διονύσης Στα-
νίτσας στην Ιθάκη που συγκέντρωσε 
78,18%. Στη Ζαχάρω ο ψυχίατρος 
Κώστας Αλεξανδρόπουλος εκλέγεται 
με 76,49%, ενώ 79,45% έλαβε στον 
δήμο Αργους- Ορεστικού ο Παναγιώ-
της Κεπαπτσόγλου. 

Τέσσερις δήμαρχοι επανεκλέγονται 
με ποσοστό 100%, αφού δεν είχαν 
αντιπάλους: Πρόκειται για τον κ.Ευ-
άγγελο Κόττορο στο Αγαθονήσι, τη 
Μαρία Κακαλή στον Αη Στράτη που 
το 2014 στα 27 της χρόνια ήταν η νεώ-
τερη δήμαρχος σε όλη την Ελλάδα, τον 
Βασίλη Μαράκη στη Σίκινο και τον 
Φώτη Μάγγο στους Λειψούς.
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Πρόκειται για τον 
επονομαζόμενο «φτερωτό 
Μαραντόνα» - Είχε 
διαφύγει στην Αλβανία 
μετά από ληστεία 
που είχε διαπράξει σε 
κοσμηματοπωλείο στου 
Ζωγράφου όπου είχε 
αφήσει και σημείωμα 
προς την ΕΛΑΣ, όπου 
παραδεχόταν την εμπλοκή 
του στη δολοφονία

Σ
το νοσοκομείο των Τιρά-
νων νοσηλεύεται φρου-
ρούμενος ο Αλεξαντερ 
Μάτα, ο καταζητούμε-

νος από την ελληνική αστυνο-
μία ως ο δεύτερος εκ των δολο-
φόνων του δικηγόρου Μιχάλη 
Ζαφειρόπουλου.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πλη-
ροφορίες, ο Μάτα μαζί με 
έναν φίλο του έπεσε σε ενέδρα 
μελών αντίπαλης συμμορίας  τα 
ξημερώματα στο χωριό Πόρο 
της Αυλώνας, στη διάρκεια του 
οποίου ο ίδιος τραυματίσθηκε, 
ενώ ο φίλος του, ηλικίας 22 
ετών σκοτώθηκε. Ο 32χρονος 
Μάτα, που έχει το προσωνύ-
μιο  «Φτερωτός Μαραντόνα»-  

συνελήφθη λίγο αργότερα από 
την αλβανική αστυνομία. Σύμ-
φωνα με τα αλβανικά μέσα ενη-
μέρωσης λίγο αργότερα βρέ-
θηκε καμμένο σε μικρή από-
σταση από το σημείο της αιμα-
τηρής συμπλοκής ένα πολυτε-
λές αυτοκίνητο που εκτιμάται 
ότι είχαν χρησιμοποιήσει οι 
δράστες. 
Η ελλην ική ασ τυνομία ε ίχε 
εκδώσει σε βάρος του Μάτα 
διεθνές έν ταλμα σύλληψης. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες 
που διέθετε η ΕΛΑΣ, ο Μάτα 
είχε διαφύγει σ την πατρίδα 
του  μετά από ληστεία που είχε 
κάνει  σε κοσμηματοπωλείο 
στου Ζωγράφου, πέρσι τον Ιού-
νιο.
Ο «φτερωτός Μαραντόνα» είχε 
αφήσει σημείωσε προς την 
αστυνομία, μετά τη ληστεία 
κο σ μημα τ ο π ωλ ε ίου  σ τ ου 
Ζωγράφου, στο οποίο παραδε-
χόταν την εμπλοκή του και στη 
δολοφονία Ζαφειρόπουλου.
Ειδικότερα, το σημείωμα προς 
την ΕΛΑΣ  έγραφε:
Στην υπόθεση του κυρίου 
Ζαφειρόπουλου είμαστε και 
οι δύο θύματα. Αυτό σας το 
γράφω, επειδή ξέρω να παίρνω 

την ευθύνη μου. Αν σε περί-
πτωση γνώριζα ότι θα γίνο-
νταν έτσι όπως έγινε, δεν τον 
ήξερα, μου την έφερε. Ναι, 
κάνω ληστείες, αλλά δεν είμαι 
εκτελεστής. Δεν παίρνω μέρος 
σε τέτοια πράγματα», ανέφερε 
ο δολοφόνος υπογράφοντας 
ως... «Φτερωτός Μαραντόνα»
Υπενθυμίζ ε ται ότ ι με τά τη 
δολοφονία του Μιχάλη Ζαφει-
ρόπουλου είχε συλληφθεί ο 
ένας από τους δύο δράστες, 
ενώ αυτό που ήταν γ ια τον 

δεύτερο ήταν, ότι είχε διαφύ-
γει στην Αλβανία. Όπως απο-
δεικνύει η υπόθεση, φαίνεται 
ότι ο Αλβανός επέστρεψε και το 
δήλωσε με τον πλέον εκκωφα-
ντικό τρόπο.
Σήμερα  ωστόσο αποκαλύ-
φθηκε, ότι  ο Αλβανός, αυτο-
αποκαλούμενος σ το σημεί-
ωμα ως «Φτερωτός  Μαρα-
ντόνα», εκτός από τη ληστεία 
στο κοσμηματοπωλείο, λίγες 
ημέρες νωρίτερα  είχε ληστέψει 
υποκατάστημα της Alpha Bank 

στη Μεσσήνη, αρπάζοντας  το 
ποσό  των 2.700 ευρώ.
Ο Αλβανός  είχε μπει σ την 
Alpha Bank στις 8.35΄ το πρωί 
σ τ ις 18 Ιουν ίου, πήγε σ το 
ταμείο, έβγαλε από το σακί-
διο που είχε στον ώμο του ένα 
όπλο και ακινητοποίησε τον 
υπάλληλο. Άρπαξε 2.700 ευρώ 
και διέφυγε μέσα σε πέν τε 
λεπτά πεζός, όπως φαίνεται στο 
υλικό από τις κάμερες ασφα-
λείας παρακείμενων καταστη-
μάτων.

Δολοφονία Μιχάλη Ζαφειρόπουλου: Συνελήφθη στην 
Αλβανία ο δεύτερος δράστης

επικαιρότητα



10 31 Μαΐου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Πέθανε ο συνθέτης και 
τραγουδιστής Αντώνης Ρεπάνης

Τ
ην τελευταία του πνοή, σε ηλι-
κία 86 ετών, άφησε ο σπουδαί-
ος τραγουδιστής και συνθέτης 
Αντώνης Ρεπάνης. Η είδηση του 

θανάτου του βύθισε στο πένθος τον καλ-
λιτεχνικό χώρο. Ο Αντώνης Ρεπάνης εί-
χε γεννηθεί στην Αθήνα και ξεκίνησε το 
τραγούδι, όταν ήταν 25 ετών.
Συνέθεσε και ερμήνευσε για πρώτη 
φορά πολλά γνωστά τραγούδια, όπως:

 ª  Αγάπη μου επικίνδυνη
 ª Γιατί κοντά μου κάθεσαι ακόμα
 ª Δυο γυναίκες, δυο αγάπες
 ª Παλιατζής
 ª Χτες το βράδυ στην ταβέρνα
 ª Πού να γυρνάς
 ª Μα τι λέω
 ª Θυσιάστηκα

 ª Γιατί γλυκιά μου κλαις
 ª Στο σταυροδρόμι
 ª Είναι η σκέψη μου η τρελή

Στην δεκαετία του ‘60 καθιερώθηκε σαν 
δεξιοτέχνης κιθαρίστας και ερμηνευ-
τής, τραγουδώντας σε πρώτη εκτέλεση 
συνθέσεις των Τσιτσάνη, Καλδάρα και 
Χιώτη.
«Κοίταξε όταν έχεις παίξει κιθάρες σε 
μεγάλους… τι να πω τώρα. Όταν είσαι 
με τον Καζαντζίδη στην Τριάνα του Χειλά 
ή με τον Τσιτσάνη και τον Παπαϊωάννου 
στο Φαληρικό και από πάνω σου περνά 
όλο το πρόγραμμα πρέπει τα χέρια σου 
να ζωγραφίζουν. Έχω παίξει κιθάρα και 
στο στούντιο σε πάρα πολλές ηχογρα-
φήσεις» είχε αναφέρει σε παλαιότερη 
δήλωσή του για τη δεξιοτεχνία του.

επικαιρότητα

«Θύελλα» με την επιμονή της κυβέρνησης 
να ελέγξει την ηγεσία της Δικαιοσύνης 

Αποφάσισαν εκλογές στις 7 Ιουλίου με 
στόχο τη Δικαιοσύνη και τα ρουσφέτια 
- Εργαλειοποιούν τους θεσμούς και 
αδιαφορούν για τις επιπτώσεις στον 
τουρισμό 

Π
αράταση στην αποδρομή της απεργάζεται 
η κυβέρνηση προκειμένου να υπηρετήσει 
την επιδίωξή της να ελέγξει και να επιβάλ-
λει ηγεσία της αρεσκείας της στην κορυφή 

της ελληνικής δικαιοσύνης.
Με αστείο πρόσχημα ότι η χώρα δεν μπορεί να κάνει 
εκλογές λόγω τις «ουράς» των πανελλαδικών εξε-
τάσεων που αφορά 3 ειδικά μαθήματα, ελάχιστα 
ειδικά σχολεία και λιγότερους απο 1.000 μαθητές 
επιχειρεί να μεταθέσει τις εκλογές στις 7 Ιουλίου αντί 
30 Ιουνίου αδιαφορώντας για τις πιθανές επιπτώ-
σεις στην πραγματική οικονομία και την τουριστική 
κίνηση.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακό-
πουλος μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του Alpha 
είπε πως «απόφαση του πρω-
θυπουργού είναι, πράγματι, οι 
εκλογές να γίνουν στις 7 Ιουλίου 
(σ.σ. και όχι στις 30 Ιούνιου που 
αρχικά είχε καθοριστεί), για να 
μην διαταραχθεί η διαδικασία 
των (σχολικών) εξετάσεων».
Βαρύνουσα σημασία αποκτά το 
ερώτημα αν μια κυβέρνηση σε 
αποδρομή, με δεδομένο ότι δεν 
έχει την εμπιστοσύνη της πλει-
οψηφίας των Ελλήνων, έχει την νομιμοποίηση να 
επιλέξει την ηγεσία της Δικαιοσύνης για χρόνο που 
υπερβαίνει την θητεία της -κάτι που θα πράξει, όπως 
όλα δείχνουν, σπρώχνοντας κατά μία εβδομάδα στο 
μέλλον την ημερομηνία διεξαγωγής πρόωρων εθνι-
κών εκλογών.

ΝΔ: η κυβέρνηση δεν μπορεί να πάρει 
καμία απόφαση για την δικαιοσύνη
Από την πλευρά της η Νέα Δημοκρατία με μια ιδιαί-
τερα αυστηρή ανακοίνωση αντέδρασε στο ενδεχό-
μενο η κυβέρνηση να επιχειρήσει να προχωρήσει 
σε αλλαγές στην ηγεσία της Δικαιοσύνης ή να λάβει 
οποιαδήποτε άλλη απόφαση «που θα δεσμεύσει 
τη χώρα για τα επόμενα χρόνια», στο διάστημα που 
μεσολαβεί έως τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Οπως 
χαρακτηριστικά επισημαίνει η ΝΔ, η «υπό προ-
θεσμία κυβέρνηση Τσίπρα» για λόγους στοιχειώ-
δους πολιτικής και ηθικής τάξης δεν μπορεί να λάβει 
τέτοιες αποφάσεις.

ΚΙΝΑΛ: Μην τολμήσουν τις αλλαγές στη 
Δικαιοσύνη - Θα μας βρουν απέναντι
Για κακοποίηση του θεσμού της Δικαιοσύνης μιλά το 
ΚΙΝΑΛ σχολιάζοντας τις πληροφορίες για τις παρεμ-

βάσεις που σχεδιάζει να κάνει προεκλογικά η κυβέρ-
νηση για τον ορισμό του Προέδρου και του Εισαγγε-
λέως του Αρείου Πάγου.
Αναλυτικά στη δήλωσή του ο υπεύθυνος του τομέα 
Δικαιοσύνης του Κινήματος Αλλαγής Θεόδωρος 
Παπαθεοδώρου σημειώνει:
«Η κακοποίηση του θεσμού της Δικαιοσύνης και οι 
καθεστωτικές παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ θα συνε-
χιστούν όπως φαίνεται μέχρι την τελευταία στιγμή 
που θα μείνει στην εξουσία. Είναι απαράδεκτο, αντι-
συνταγματικό και αντιδημοκρατικό να προχωρή-
σει η Κυβέρνηση στον ορισμό του Προέδρου και 
του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου διασύροντας 
και υπονομεύοντας τη λειτουργία της Δικαιοσύνης. 
Θα βρουν εμάς όπως και όλους τους δημοκρατικούς 
πολίτες απέναντι και τους προειδοποιούμε να μην 
τολμήσουν να το κάνουν».

«Βαφτίζουν» την πολιτική ήττα σε «σο-
βαρό εθνικό λόγο»
Ο Αλέξης Τσίπρας το βράδυ της 26ης Μαΐου εξήγησε 
ότι οι λόγοι που τον οδηγούν στην απόφαση πρό-

ωρης προσφυγής στις κάλπες 
είναι το αποτέλεσμα των ευρω-
εκλογών. «Το εκλογικό αποτέλε-
σμα παρά το γεγονός ότι εμπε-
δώνει την θέση του ΣΥΡΙΖΑ ως 
πρωταγωνιστή στην πολιτική 
αντιπαράθεση δεν είναι αντάξιο 
των προσδοκιών μας. Δεν μου 
ταιριάζει, δεν το έκανα ποτέ, δεν 
θα το πράξω ούτε τώρα να αγνο-
ήσω το αποτέλεσμα. Ποτέ όλα 

αυτά τα χρόνια δεν πορεύτηκα με κόλπα και στρα-
τηγήματα, δεν επέλεξα τον εύκολο δρόμο της ιδιοτέ-
λειας δεν θα το πράξω ούτε τώρα. Μένω πιστός στις 
αρχές μου και στις αρχές μας, στις αρχές της Αριστε-
ράς και της Δημοκρατικής παράταξης. Η αφοσίωσή 
μας στον λαό δεν είναι τακτική επιλογή είναι ηθική 
υποχρέωση , απαράβατος κανόνας είναι η ψυχή μας 
είναι η ψυχή μου. Κανείς από εμάς δεν ξεχνά από πού 
ξεκίνησε που ανήκει και ποιους εκπροσωπεί» ανέ-
φερε χαρακτηριστικά. Στην ίδια δήλωση επιχείρησε 
να θέσει και το δίλημμα της νέας κάλπης λέγοντας 
«Αμέσως μετά β γύρο των αυτοδιοικητικών εκλο-
γών θα ζητήσω από τον ΠτΔ την άμεση προκήρυξη 
εθνικών εκλογών για να είναι τελικά ο λαός αυτός και 
μόνο αυτός που θα πάρει την οριστική απόφαση αν 
επιθυμεί να συνεχίσουμε με σχέδιο υπέρ των πολ-
λών ή επιθυμεί την επιστροφή στα σκοτάδια της λιτό-
τητας, του ΔΝΤ στο χθες που όλοι και όλες ζήσαμε». 
Είναι σαφές από την επίσημη δήλωση του πρωθυ-
πουργού πως οι λόγοι προκήρυξης πρόωρων εκλο-
γών είναι καθαρά πολιτικοί. Δηλαδή, το βαρύ απο-
τέλεσμα των ευρωεκλογών για τον ΣΥΡΙΖΑ που δεί-
χνει ότι έχει χάσει την λαϊκή νομιμοποίηση και κατ 
επέκταση την ανάγκη να αποφασίσει ο λαός με ποιο 
πολιτικό σχέδιο επιθυμεί να συνεχίσει.

Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο ο 
Κώστας Ευριπιώτης

Ο Κώστας Ευριπιώτης άφησε την 
τελευταία του πνοή, νικημένος από 
τον καρκίνο, σε ηλικία 56 ετών. Την 

είδηση έκανε γνωστή μέσω της προσωπικής 
της σελίδας στο Facebook η Καίτη Φίνου.
Τους τελευταίους μήνες ο γνωστός ηθο-
ποιός νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Σπηλι-
οπούλειο», όπου έδινε μάχη για τη ζωή του, 
έχοντας δίπλα του τη σύντροφό του, Λίλιαν 
Μπότση, την αδερφή του, καθώς και τα δυο 
του παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του 
με τη Βάλια Κωστοπούλου. Τις τελευταίες 
ημέρες τόσο οι γιατροί όσο και το οικογε-
νειακό του περιβάλλον ήλπιζαν μόνο σε ένα 
θαύμα.
Η περιπέτεια της υγείας του Κώστα Ευρι-
πιώτη ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο και ενώ 
ετοιμαζόταν να ανέβει στη σκηνή του θεά-
τρου Αθηνά, με την παράσταση «Πολυτε-
χνίτης κι ερημοσπίτης». Τότε διαπίστωσε 
ότι ξεχνούσε τα λόγια του και είχε έντονους 
πονοκεφάλους. Ο ηθοποιος βρέθηκε στο 
νοσοκομείο για εξετάσεις και η μαγνητική 
έδειξε φλεγμονές στο κεφάλι, με αποτέλε-
σμα να υποβληθεί σε μια δύσκολη χειρουρ-
γική επέμβαση, που κράτησε επτά ώρες.
Η τελευταία φωτογραφία του γνωστού 
κωμικού ηθοποιού ήταν μέσα από το 
θάλαμο του νοσοκομείου, όπου γιόρτασε 
τα γενέθλιά του τον περασμένο Μάρτιο, έχο-

ντας στο πλάι του τους δυο γιους του.
Ο Κώστας Ευριπιώτης γεννήθηκε το 1963 
και ήταν απόφοιτος της Δραματικής Σχολής 
Αθηνών Γιώργος Θεοδοσιάδης.
Έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του σε 
δεκάδες τηλεοπτικές, κινηματογραφικές και 
θεατρικές παραγωγές όπως τις: «Τα λιοντα-
ράκια του κυρ Ηλία», «Ο Ανδροκλής και τα 
λιοντάρια του», «Οι επικίνδυνοι» (μια δια-
μαρτυρία), «Μπαμ μπαμπάς και μπέμπα», 
«Μια γυναικάρα στα μπουζούκια», «Μπί-
ζνες στα βαλκάνια», «SafeSex», «Εργαζό-
μενη γυναίκα», «Σεσουάρ για δολοφό-
νους», «Άντρες έτοιμοι για όλα», «Ρόδα, 
τσάντα και κοπάνα Νο1», «Οι πράσινες, οι 
κόκκινες, οι θαλασσιές οι τσούχτρες», «Έλα 
να... γυμνωθούμε ντάρλινγκ», «Οι γαμπροί 
της Ευτυχίας», «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο 
κοντός», «Μαζί τα φάγαμε» και άλλες.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Πρέπει να αναξέσουμε το 
ενδιαφέρον της Ευρώ-
πης για την Κύπρο και να 

υποδείξουμε την ανάγκη προ-
στασίας της κυριαρχίας μας στην 
ΑΟΖ, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο νεο-
εκλεγείς Ευρωβουλευτής του 
ΑΚΕΛ – Αριστερά – Νέες Δυνά-
μεις Γιώργος Γεωργίου μετά την 
ανακήρυξή των Κύπριων Ευρω-
βουλευτών για την περίοδο 
2019-2024 που έγινε στο Συνε-
δριακό Κέντρο “Φιλοξενία” στη 
Λευκωσία.
Ερωτηθείς για τις προτεραιότη-
τες που θέτει ως Ευρωβουλευ-
τής, ο κ. Γεωργίου είπε πως “είναι 
τόσο κρίσιμα τα ζητήματα που 
αφορούν στο Κυπριακό και την 
ΑΟΖ που θεωρώ ότι ατομικά, ως 
κόμμα αλλά και όλη η ομάδα θα 
πρέπει να εγκύψουμε σε αυτά”.
 “Να αναξέσουμε το ενδιαφέ-
ρον Ευρώπης για την Κύπρο, να 
υποδείξουμε την ανάγκη προ-
στασίας της κυριαρχίας μας στην 
ΑΟΖ και μέσα από την έκθεση 
προόδου να προσπαθήσουμε 
να συμβάλουμε προς την κατεύ-
θυνση συνέτισης, εάν είναι 
δυνατόν, της Τουρκίας, μακριά 
από την ανάγκη σε πρώτη φάση 
επιβολής οποιωνδήποτε μέτρων 
και κυρώσεων τα οποία καθό-
λου δεν αποκλείουμε, κυρίως 
όμως προς την κατεύθυνση δρα-
στηριοποίησης της Ευρώπης 
και άσκησης πίεσης, έτσι που η 
Τουρκία να συναινέσει στην επα-
νέναρξη των συνομιλιών”, ανέ-
φερε.
Σε ερώτηση για το μήνυμα που 
στέλνει το αποτέλεσμα των εκλο-
γών προς τα πολιτικά κόμματα, 
ο κ. Γεωργίου είπε πως “στέλνει 
ένα φοβερό μήνυμα η αποχή, 
η οποία δεν αντιμετωπίζεται 
επιφανειακά, είναι τόσο βαθιά 
πλέον που θα πρέπει να αντι-
μετωπιστεί με ένα πολύ συστη-
μικό, δομημένο, αποτελεσμα-
τικό τρόπο”.
“Μας γυρίζουν την πλάτη και 
στο τέλος θα απομείνουν ελά-
χιστοι γραφικοί ή το πιο επικίν-
δυνο ιδιοτελείς και συμφερο-
ντολόγοι να ασχολούνται με την 
πολιτική”, σημείωσε.

Γ. Γεωργίου: Να 
αναξέσουμε το 
ενδιαφέρον της 
Ευρώπης 

 Προβλήματα που 
εντοπίζονται στα λογισμικά 
των φαρμακείων που δεν 
έχουν συνδεθεί ακόμη με 
το σύστημα πληροφορικής 
του Οργανισμού Ασφάλισης 
Υγείας (ΟΑΥ) καθώς και στα 
αποθέματα των φαρμακείων 
τους, προκαλούν ανησυχία 
στους φαρμακοποιούς με 
την έναρξη του Γενικού 
Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ) την 
1η Ιουνίου, δηλώνει η 
Πρόεδρος του Παγκύπριου 
Φαρμακευτικού Συλλόγου 
Ελένη Πιέρα. Υποστηρίζει ότι 
ο κατάλογος των φαρμάκων, 
τα οποία θα είναι διαθέσιμα 
και θα αποζημιώνονται  από 
το Γενικό Σχέδιο Υγείας 
(ΓεΣΥ) δημοσιοποιήθηκε 
καθυστερημένα, με 
αποτέλεσμα οι φαρμακοποιοί 
να μην προχωρήσουν σε 
ανανέωση των αποθεμάτων 
τους.

Α
πό την πλευρά του, ο Α-
ναπληρωτής Γενικός Δι-
ευθυντής του ΟΑΥ Αθως 
Τσινωντίδης καθησυ-

χάζει λέγοντας ότι σε περίπτωση 
που δεν ολοκληρωθεί η σύνδεση 
το μόνο που θα χρειαστεί να κάνει 
ο φαρμακοποιός είναι να σαρώσει 
το κουτί του φαρμάκου δύο φορές, 
μια φορά στο σύστημα του Οργα-
νισμού και μια φορά στο σύστημα 
της αποθήκης του, μέχρις ότου επι-
λυθεί η διασύνδεση του δικού τους 
λογισμικού με το σύστημα πληρο-
φορικής του Οργανισμού. Προβλή-
ματα δεν θα υπάρξουν ούτε με τα 
αποθέματα, λέει ο κ. Τσινωντίδης 
γιατί όπως αναφέρει, η διανομή 
των φαρμάκων από τις φαρμακα-
ποθήκες γίνεται εντός της ημέρας.
Σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ, η κ. 
Πιέρα αναφέρει ότι «δεν θα υπο-

στήριζα την πραγματική εικόνα αν 
έλεγα ότι όλα είναι έτοιμα. Υπάρχει 
πρόβλημα με τεχνικά θέματα και 
το κυριότερο πρόβλημα εντοπίζε-
ται στο λογισμικό διότι δεν έχουν 
καταφέρει οι προγραμματιστές να 
βάλουν το πρόγραμμα του Οργα-
νισμού στα λογισμικά των φαρμα-
κείων».
Από εκεί και πέρα, συνεχίζει, η 
ρύθμιση της εργασίας θα χρεια-
στεί λίγο χρόνο – έτοιμοι είμαστε 
με τις δυσκολίες που θα υπάρξουν 
και με την κατανόηση των ασθενών 
να συνεργαστούμε να αποδώσει 
το σύστημα εντός των επόμενων 
εβδομάδων.
Παρόλο, σημειώνει, που ως Σύλ-
λογος προχωρήσαμε σε σεμινάρια 
τις τελευταίες δύο 
εβδομάδες για να 
μπορέσει ο φαρμα-
κοποιός να ενημε-
ρωθεί για το θέμα 
της ηλεκτρονικής 
υγείας, της ηλεκτρο-
νικής συνταγής που 
είναι μια συθέμελη 
αλλαγή στον τρόπο που θα λει-
τουργούν τα φαρμακεία, ο φαρμα-
κοποιός δεν μπόρεσε να το δουλέ-
ψει στον χώρο του, στο πρόγραμμα 
του να δει τα προβλήματα, δεν έχει 
δει καν το πρόγραμμα να μπαίνει 
στο λογισμικό του κι αυτό δικαιο-
λογημένα δημιουργεί ανασφάλεια 
και ανησυχία στους φαρμακοποι-
ούς.
«Προβλήματα θα υπάρξουν τόσο 
όσον αφορά τη χρήση του λογι-
σμικού και αποθέματα του φαρ-
μακείου αφού μόλις χθες δημοσι-
οποιήθηκε καθυστερημένα ένας 
προκαταρκτικός κατάλογος. Δεν 
εντοπίζεται ακριβώς εκείνο που θα 
υποστηρίζει το σύστημα με το ένα 
ευρώ ούτως ώστε τα φαρμακεία να 
προχωρήσουν με μεταρρύθμιση 
των αποθεμάτων τους. Θα πρέ-
πει να δουλέψουμε μια-δύο εβδο-

μάδες για να δούμε πώς θα γίνει 
ρύθμιση των αποθεμάτων μας άρα 
καλούμε και τον κόσμο να επιδεί-
ξει κάποια υπομονή ούτως ώστε 
να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τα 
αποθέματα μας», προσθέτει.
Αν δεν έχουμε άμεσα ένα φάρμακο, 
διευκρινίζει, θα είναι θέμα ορισμέ-
νων ωρών ή το αργότερο την επαύ-
ριον να το προμηθεύονται οι ασθε-
νείς από το φαρμακείο μέχρι το 
σύστημα να δουλέψει και να φθά-
σει στην καλύτερη δυνατή από-
δοση – μέσα σε λίγες εβδομάδες 
θα υπάρχει απρόσκοπτη εξυπηρέ-
τηση των ασθενών.
 «Επί της ουσίας εμείς θα συμ-
μετέχουμε, επί της διαδικασίας 
θα υπάρξουν κάποια προβλή-

ματα. Δηλώσαμε τη 
θετική μας στάση 
και διάθεση. Ελπίζω 
όση θετική στάση 
δείχνουν οι πάρο-
χοι την ίδια θετική 
στάση να δείχνουν 
και οι τεχνοκράτες 
ούτως ώστε με απο-

τελεσματικές παρεμβάσεις να επι-
λύονται τα προβλήματα”, προσθέ-
τει.
Έχουμε αυτή την στιγμή, αναφέρει, 
εγγεγραμμένα γύρω στα 350 φαρ-
μακεία και πέραν των 550 φαρμα-
κοποιών στο σύστημα και υπάρ-
χουν αιτήσεις, οι οποίες συνεχώς 
εγκρίνονται οπότε θα αναμένεται 
να υπάρξει αύξηση μέχρι και την 
Παρασκευή, μια μέρα πριν την 
έναρξη του ΓεΣΥ το Σάββατο, των 
εγγεγραμμένων φαρμακείων.
Επισημαίνει ότι τα 530 φαρμακεία 
που υπάρχουν σήμερα είναι υπε-
ράριθμα σε σχέση με το τι γίνεται 
στο εξωτερικό. Είμαστε η δεύτερη 
χώρα μετά την Ελλάδα σε αριθμό 
φαρμακείων ανά κατοίκους. «Όταν 
ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 
ένα φαρμακείο για 4500 κατοίκους 
και στην Κύπρο είναι ένα ανά 1600 

κατοίκους με την προϋπόθεση ότι 
υπάρχει ενοποίηση δημόσιου-ιδι-
ωτικού τομέα όπου ένα ποσοστό 
80% πηγαίνει στα δημόσια νοση-
λευτήρια, έχουμε ένα φαρμακείο 
ανά 330 κατοίκους», σημειώνει.
Διαβεβαιώνει ότι τα 350 φαρμα-
κεία που έχουν εγγραφεί μέχρι 
σήμερα είναι υπεραρκετά για να 
καλύψουν τον πληθυσμό, τους 
ασθενείς την πρώτη μέρα εφαρμο-
γής του ΓεΣΥ.
Εμείς ως Παγκύπριος Φαρμακευ-
τικός Σύλλογος, συμπληρώνει, 
είχαμε συμφωνήσει με τον ΟΑΥ ότι 
θα δοθεί η ευκαιρία σε όλα τα υφι-
στάμενα φαρμακεία να προχωρή-
σουν σε εγγραφή και πολλά φαρ-
μακεία είναι στη διαδικασία εγγρα-
φής ακόμα.
Από την πλευρά του ο Αναπληρω-
τής Γενικός Διευθυντής του Οργα-
νισμού Ασφάλισης Υγείας Άθως 
Τσινωντίδης λέει στο ΚΥΠΕ, ότι σε 
σχέση με το λογισμικό που ανα-
φέρονται οι φαρμακοποιοί, αυτό 
αφορά το δικό τους λογισμικό κι 
όχι το λογισμικό του Οργανισμού, 
το οποίο θα έπρεπε να ετοιμάσουν 
με βάση τις προδιαγραφές που 
τους έχουμε δώσει.
«Ουσιαστικά είναι η σύνδεση του 
λογισμικού του δικού τους με το 
σύστημα πληροφορικής του Οργα-
νισμού. Εξ όσων γνωρίζουμε, οι 
προμηθευτές του λογισμικού των 
φαρμακείων εργάζονται για να 
ολοκληρώσουν την ετοιμασία των 
λογισμικών τους», προσθέτει.
Σε περίπτωση όμως που δεν ολο-
κληρωθεί η σύνδεση, συνεχίζει, το 
μόνο που θα χρειαστεί να κάνει ο 
φαρμακοποιός είναι να σαρώσει 
το κουτί του φαρμάκου δύο φορές, 
μια φορά στο δικό μας σύστημα και 
μια φορά στο σύστημα της αποθή-
κης του μέχρις ότου επιλυθεί η δια-
σύνδεση του δικού τους λογισμι-
κού με το σύστημα πληροφορικής 
του Οργανισμού.

Προβλήματα με την έναρξη ΓεΣΥ, εντοπίζουν στο 
λογισμικό και στα αποθέματα οι φαρμακοποιοί 
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Η 
Λευκωσία εντείνει τη διεθνοποίηση του αν-
θρωπιστικού ζητήματος της διακρίβωσης της 
τύχης των αγνοουμένων, προχωρώντας ταυ-
τόχρονα σε ενέργειες για καλύτερο συντονι-

σμό των εμπλεκομένων υπηρεσιών, στη βάση του σχε-
δίου δράσης για αγνοούμενους και πεσόντες του 2019, 
που εγκρίθηκε πρόσφατα από το Υπουργικό Συμβού-
λιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης, 
ενημέρωσε σήμερα την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθό-
ντων για το σχέδιο δράσης, ενώ ανακοίνωσε και την 
πραγματοποίηση κοινής συνάντησης με τον Έλληνα ο-
μόλογό του και τον Υπουργό Άμυνας της Ελλάδας.
Μιλώντας εντός της συνεδρίασης της Επιτροπής – σε 
μέρος της οποίας παρέστη και ο Πρόεδρος της Βουλής 
Δημήτρης Συλλούρης –  ο Υπουργός Εξωτερικών είπε 
ότι «έχουμε συμφωνήσει με τον Έλληνα Υπουργό Εξω-
τερικών και τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας να γίνει μια 
κοινή συνάντηση στην Ελλάδα, στην παρουσία και των 
συγγενών, για το θέμα της διεθνοποίησης του ζητήμα-
τος, αλλά και κάποιων πληροφοριών που υπάρχουν 
και οι οποίες θα μπορούσαν να διοχετευτούν προς την 
κατεύθυνση της διερεύνησης».
Στο θέμα των αγνοουμένων δεν υπάρχουν ούτε δια-
φορές, ούτε διαφωνίες, καθώς ο στόχος είναι κοινός, 
συνέχισε ο κ. Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι η 
συνεργασία ανάμεσα στην εκτελεστική και τη νομοθε-
τική εξουσία πρέπει να ενισχυθεί. Ο ρόλος της Βουλής 

στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης είναι καθοριστι-
κός, είπε.
Ανέφερε ακόμη ότι «το θέμα δεν χωράει μισόλογα, 
πρέπει να είμαστε ειλικρινείς αν θέλουμε να έχουμε 
αποτελέσματα», ενώ είπε ότι πρέπει να σταλεί δημόσια 
το μήνυμα ότι χρειαζόμαστε τη βοήθεια της κοινωνίας.
«Όταν είδα τα απογοητευτικά αποτελέσματα του 2018 
είπα ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτή την 
κατάσταση» ανέφερε στην αρχική του τοποθέτηση 
ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ο Υπουργός. 
Συμπλήρωσε ότι μετά από συζήτηση με όλους τους 
εμπλεκόμενους, στην παρουσία των οργανώσεων των 
συγγενών αγνοουμένων, συμπεριλαμβανομένων και 
των συγγενών αγνοουμένων του 1963-64, κατέληξαν 
σε ένα σχέδιο δράσης, το οποίο εγκρίθηκε στο Υπουρ-
γικό.
Αναφερόμενος στις βασικές επιδιώξεις του σχεδίου 
δράσης, είπε ότι αφορά στην περαιτέρω διεθνοποίηση 
του θέματος των αγνοουμένων και την ενίσχυση των 
προσπαθειών σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, ανα-
φέρθηκε στη βελτίωση του εσωτερικού συντονισμού 
και της επικοινωνίας. 
Ο Υπουργός Εξωτερικών είπε εξάλλου ότι το πρόβλημα 
της διερεύνησης της τύχης των αγνοουμένων δεν είναι 
οικονομικό, αλλά έχει να κάνει με τον εντοπισμό πλη-
ροφοριών. Ανέφερε ότι κατά τις επαφές του πάντα 
θέτει το θέμα της ενίσχυσης της ΔΕΑ και υπάρχει αντα-
πόκριση από πολλές χώρες και από γειτονικά κράτη.

Εντείνει την διεθνοποίηση του 
ζητήματος των αγνοουμένων η 
Λευκωσία 

Συνάντηση κοινοτήτων Ακάμα με το 
Πολεοδομικό Συμβούλιο 

Ε
πίσκεψη στις κοινότητες του Ακάμα πραγμα-
τοποίησε τριμελής επιτροπή του Πολεοδο-
μικού Συμβουλίου μαζί με λειτουργούς του 
Τμήματος Πολεοδομίας, μετά τις προσπάθει-

ες της Κοινοτικής Δράσης Ακάμα να ευαισθητοποι-
ήσει τους αρμόδιους για τα προβλήματα που ταλα-
νίζουν τις κοινότητες εδώ και τρεις δεκαετίες, όπως 
αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κοινοτική Δράση. 
Στο πλαίσιο των εργασιών της για την εκπόνηση του 
Τοπικού Σχεδίου της περιοχής του Ακάμα, σημει-
ώνεται στην ανακοίνωση, η αντιπροσωπεία είχε 
ξεχωριστές συναντήσεις με τους κοινοτάρχες και 
επισκέφθηκε διάφορα σημεία εντός των διοικη-
τικών ορίων των κοινοτήτων τα οποία εμπίπτουν 
σε περιοχές Natura 2000 και Ζώνες Προστασίας, 
όπου βρίσκονται ιδιωτικές περιουσίες κατοίκων των 
γύρω χωριών. Η αντιπροσωπεία διαβεβαίωσε τους 
κοινοτάρχες ότι το Τοπικό Σχέδιο θα είναι έτοιμο 

μέχρι το τέλος του 2019. 
Σε δηλώσεις του εκ μέρους της Κοινοτικής Δράσης 
Ακάμα, ο κοινοτάρχης Νέου Χωριού, κ. Ανδρέας 
Χριστοδούλου, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα εισα-
κουστούν και οι δικές τους εισηγήσεις. «Εδώ και 
πάρα πολλά χρόνια, όλοι εμείς, οι κάτοικοι των κοι-
νοτήτων, αισθανόμαστε αποκομμένοι από την υπό-
λοιπη Κύπρο. Ενώ παρακολουθούμε άλλες περιο-
χές να αναπτύσσονται και τον κόσμο να αξιοποιεί 
τις περιουσίες του για να ευημερήσει, εμείς παρα-
μένουμε θεατές. Νιώθουμε αδικημένοι», συμπλή-
ρωσε.
Από την πλευρά του, ο κοινοτάρχης της Ίνειας κ. Γιά-
γκος Τσίβικος αναφέρθηκε ειδικά στην περίπτωση 
της Ίνειας, λέγοντας ότι όλη η περιουσία των κατοί-
κων της εμπίπτει σε Ζώνες Προστασίας, με τους 
κατοίκους να βιώνουν τον αργό θάνατο της κοινότη-
τάς τους χρόνο με τον χρόνο.

Ανανεώθηκε για άλλες 
8 ημέρες η κράτηση του 
“Ορέστη”

Τ
ο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσία ενέκρινε σήμερα το αίτημα της 
Αστυνομίας για την περαιτέρω κράτηση για άλλες 8 ημέρες του 
35χρονου υπόπτου στη διερευνώμενη υπόθεση των κατά συρροή 
δολοφονιών αλλοδαπών γυναικών και παιδιών.

Ο ύποπτος, ο οποίος παρουσιάστηκε και σήμερα ενώπιον του Δικαστη-
ρίου φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και χωρίς να εκπροσωπείται από δικη-
γόρο, δεν έφερε ένσταση στην κράτησή του.
Η διαδικασία διεξήχθη μέσα σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα και 
υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας με τον ύποπτο να δείχνει ψύχραιμος και 
να απαντά μονολεκτικά στις ερωτήσεις του δικαστηρίου.
Κατά την έναρξη της διαδικασίας και ερωτηθείς από το δικαστήριο αν 
δεν εκπροσωπείται ούτε και σήμερα από δικηγόρο, ο ύποπτος απάντησε 
«Όχι».
Σε ερώτηση αν αυτή είναι η επιθυμία του κι αν θα επιληφθεί της διαδικα-
σίας αυτοπροσώπως, ο 35χρονος απάντησε «Ναι», ενώ ερωτηθείς αν αντι-
λαμβάνεται τη διαδικασία απάντησε «μάλιστα».  
Ακολούθως, ο Υπαστυνόμος Ιωάννης Γιωρκάτζης του ΤΑΕ Λευκωσίας 
παρέθεσε τα γεγονότα της υπόθεσης, τα όσα έγιναν μέχρι σήμερα από την 
Αστυνομία και το ανακριτικό έργο που υπολείπεται να γίνει.
Ο κ. Γιωρκάτζης είπε ότι οι εξετάσεις της Αστυνομίας σε σχέση με τις υπό 
διερεύνηση υποθέσεις βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη και πως μέχρι στιγ-
μής έχουν ληφθεί 620 καταθέσεις, ενώ αναμένεται να ληφθούν ακόμα 
άλλες 80 περίπου καταθέσεις.
Ανέφερε ότι εκτελέστηκαν εννέα εντάλματα έρευνας οικιών και οχημάτων 
και έχουν παραληφθεί 453 τεκμήρια τα οποία στάλθηκαν για επιστημονι-
κές εξετάσεις και αναμένονται τα αποτελέσματα τους, τα οποία πιθανόν να 
αυξήσουν τον όγκο των εξετάσεων, όπως είπε.
Είπε ότι αναμένονται τα επιστημονικά αποτελέσματα των ερευνών που έγι-
ναν στα τρία οχήματα που χρησιμοποιούσε ο ύποπτος για τη διάπραξη των 
εγκλημάτων και έγιναν υποδείξεις σκηνών του χώρου από όπου ο ύποπτος 
προμηθευόταν τα τσιμεντομπλόκ καθώς και της τοποθεσίας στη Λευκωσία 
όπου εντοπίστηκαν τεκμήρια τα οποία σχετίζονται με τις υποθέσεις.
Ανέφερε ότι διενεργήθηκαν δύο έρευνες στην παρουσία του υπόπτου και 
συνεχίζονται οι έρευνες στην Κόκκινη λίμνη στο Μιτσερό και στη λίμνη 
Μεμί για εντοπισμό ακόμη δυο θυμάτων.
Είπε ότι συνεχίζονται οι εξετάσεις προς εξακρίβωση των στοιχείων του 7ου 
θύματος του οποίου η σορός εντοπίστηκε σε ξεροπήγαδο στο πεδίο βολής 
Ξυντούς στην Ορούντα. Για την εν λόγω σορό ολοκληρώθηκε η νεκροτομή 
με σκοπό την ταυτοποίηση και εξακρίβωση της αιτίας θανάτου, ανέφερε.
Είπε επίσης ότι ολοκληρώθηκαν οι ανθρωπολογικές εξετάσεις επί της 
σορού που εντοπίστηκε στη δεύτερη ταξιδιωτική βαλίτσα η οποία ανα-
σύρθηκε από την Κόκκινη Λίμνη και αναμένεται η εξακρίβωση αιτιών 
θανάτου και η ταυτοποίηση της.
Όπως είπε, αξιολογούνται τα διατάγματα αποκάλυψης τηλεπικοινωνιακών 
δεδομένων και άλλων συνομιλιών που εκδόθηκαν σε σχέση με τα θύματα 
και τον ύποπτο ως επίσης και τα διατάγματα ιδιωτικής επικοινωνίας, γεγο-
νός που αυξάνει συνεχώς τον αριθμό των καταθέσεων.
Ανέφερε ακόμη ότι εκδόθηκε νέο διάταγμα ιδιωτικής επικοινωνίας για 
συγκεκριμένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που εντοπίστηκε και εκδόθηκαν 
νέα διατάγματα τηλεπικοινωνιακών δεδομένων σε σχέση με τον ύποπτο, 
κάνοντας ταυτόχρονα λόγο για ογκώδη τηλεπικοινωνιακά δεδομένα που 
αυξάνουν κατακόρυφα τις καταθέσεις.
Είπε επίσης ότι θα διενεργηθούν έρευνες σε τέσσερις διαφορετικές τοπο-
θεσίες στην Επαρχία Λευκωσία για εντοπισμό συγκεκριμένων τεκμηρίων 
που αναζητούνται και πως αξιολογούνται πληροφορίες που λαμβάνονται 
από το κοινό παγκύπρια.
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Η έρευνα της αστυνομίας οδήγησε 
στο συμπέρασμα ότι το ναυάγιο 
με τους οκτώ νεκρούς και τους 
20 αγνοούμενους προήλθε από 
σύγκρουση με άλλο πλοίο

Η 
ουγγρική αστυνομία ανακοί-
νωσε αργά σήμερα ότι προχώ-
ρησε στη σύλληψη του καπετά-
νιου ενός κρουαζιερόπλοιου 

που εμπλέκεται στο ναυάγιο που συνέ-
βη το βράδυ της Τετάρτης ενός τουριστι-
κού πλοίου που μετέφερε νοτιοκορεάτες 
τουρίστες στον Δούναβη, σε τμήμα του 
ποταμού που διέρχεται από το κέντρο της 
Βουδαπέστης, το οποίο στοίχισε τη ζωή 
σε τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους, ενώ άλ-

λοι 20 αγνοούνται.
Ο καπετάνιος είναι ένας 64χρονος Ουκρα-
νός υπήκοος, που ταυτοποιείται ως ο Σ. 
Γιούρι από την Οδησσό.
Νωρίτερα σήμερα, ένας εκπρόσωπος της 
αστυνομίας, είπε σε συνέντευξη Τύπου 
ότι το τουριστικό πλοίο βυθίστηκε σχεδόν 
αμέσως μετά τη σύγκρουσή του με ένα 
μεγάλο επιβατικό σκάφος περί τις 22:00 
τοπική ώρα μεταξύ της Αλυσιδωτής γέφυ-
ρας, της πιο γνωστής της ουγγρικής πρω-
τεύουσας, και της γέφυρας Μαργκερίτ, 
που συνδέει την παλιά πόλη της Βούδας 
και τη συνοικία της Πέστης.
Το κρουαζιερόπλοιο συγκρούστηκε με το 
άλλο τουριστικό πλοίο κοντά στο κοινο-
βούλιο της Ουγγαρίας και στη συνέχεια 
ανατράπηκε.

διεθνή νέα

Ο 
πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν ζήτησε σήμερα, σε 
τηλεφωνική επικοινωνία που είχε 
με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντί-

μιρ Πούτιν να γίνει σεβαστή η εκεχειρία στην 
επαρχία Ιντλίμπ της βορειοδυτικής Συρίας.
Ο Τούρκος πρόεδρος «σημείωσε ότι είναι 
αναγκαίον να εφαρμοστεί χωρίς καθυστέ-
ρηση η εκεχειρία στο Ιντλίμπ ώστε να μπο-
ρέσουμε να επικεντρωθούμε και πάλι στη 
διαδικασία για την εξεύρεση μιας πολιτικής 
λύσης» στη συριακή σύγκρουση, ανέφερε 
η τουρκική προεδρία σε ανακοίνωση που 
εξέδωσε.
Υπογράμμισε επίσης ότι δεν πρέπει να 
χαθούν και άλλες ζωές στις επιθέσεις που 
εξαπολύει το καθεστώς της Δαμασκού και 
να περιοριστεί ο εντεινόμενος κίνδυνος ενός 
μεταναστευτικού ρεύματος προς την Τουρ-
κία.
Αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία, η δεύτερη 
που είχαν οι δύο πρόεδροι μέσα σε διά-
στημα 15 ημερών, σημειώνεται σε μια περί-
οδο που το καθεστώς του Σύρου προέδρου 
Μπασάρ αλ Άσαντ έχει εντείνει τους βομβα-
ρισμούς στην επαρχία Ιντλίμπ, με τη στήριξη 
της Ρωσίας.
Τουλάχιστον επτά άμαχοι, μεταξύ των 
οποίων και τέσσερα παιδιά, σκοτώθηκαν 
σήμερα στα νέα αεροπορικά πλήγματα του 
καθεστώτος, σύμφωνα με το Συριακό Παρα-
τηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Το Ιντλίμπ συνορεύει με την Τουρκία και 
ελέγχεται κατά κύριο λόγο από την τζιχαντι-
στική οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ, το 
πρώην παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Συρία.

Σφοδροί βομβαρδισμοί στη Συρία: 
27 άμαχοι νεκροί σε περιοχές τζι-
χαντιστών
Το μεγαλύτερο μέρος της επαρχίας Ιντλίμπ, 
καθώς και τομείς στις γειτονικές επαρχίες 
Χάμα, Χαλέπι και Λαττάκεια βρίσκεται στα 
χέρια τζιχαντιστών της Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ
Τουλάχιστον 27 άμαχοι, ανάμεσά τους 
ένδεκα παιδιά, σκοτώθηκαν χθες Τρίτη σε 
βομβαρδισμούς του συριακού καθεστώ-
τος σε περιοχές που βρίσκονται στα χέρια 
των τζιχαντιστών στις επαρχίες Ιντλίμπ και 
Χαλέπι, τομείς που σφυροκοπούνται αστα-
μάτητα εδώ κι έναν μήνα, σύμφωνα με μια 
ΜΚΟ.
Από την Κυριακή, επιδρομές του καθεστώτος 
και της Ρωσίας και τα πυρά του πυροβολικού 

στις περιοχές αυτές στο βορειοδυτικό τμήμα 
της εμπόλεμης χώρας στοίχισαν τη ζωή σε 
περίπου πενήντα αμάχους, ανάμεσά τους 
πολλά παιδιά, ανέφερε το Συριακό Παρατη-
ρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Το μεγαλύτερο μέρος της επαρχίας Ιντλίμπ, 
καθώς και τομείς στις γειτονικές επαρχίες 
Χάμα, Χαλέπι και Λαττάκεια βρίσκεται στα 
χέρια τζιχαντιστών της Χαγιάτ Ταχρίρ ας 
Σαμ (ΧΤΣ, ο πρώην βραχίονας της Αλ Κάι-
ντα στη Συρία). Το καθεστώς έχει ανακτήσει 
τον έλεγχο ενός κομματιού της νοτιοανατολι-
κής Ιντλίμπ και του μεγαλύτερου μέρους των 
υπολοίπων τριών επαρχιών.
Αν και η Δαμασκός δεν έχει ανακοινώσει 
επίσημα την έναρξη επιχείρησης εναντίον 
της ΧΤΣ, κλιμακώνει τους βομβαρδισμούς 
σε τομείς των τζιχαντιστών, ενώ από τα τέλη 
του Απριλίου βρίσκονται σε εξέλιξη χερ-
σαίες μάχες που επέτρεψαν να περιέλθουν 
στον έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων 
τμήματα της νότιας Ιντλίμπ και της βόρειας 
Χάμας.
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, επικρίνοντας έντονα 
το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ και τη 
Ρωσία, απαίτησε ξανά να τερματιστούν οι 
αεροπορικές επιδρομές. «Οι επιθέσεις που 
γίνονται αδιακρίτως εναντίον αμάχων και 
υποδομών όπως σχολεία, αγορές και νοσο-
κομεία αποτελούν ασύνετη και απαράδεκτη 
κλιμάκωση», τόνισε η εκπρόσωπος του Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ Μόργκαν Ορτέιγκους σε δημο-
σιογράφους χθες.
Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από τα τέλη του 
Απριλίου έχουν σκοτωθεί πάνω από 250 
άμαχοι, ανάμεσά τους περίπου πενήντα παι-
διά, στους βομβαρδισμούς.
Η Ούρσουλα Μίλερ, αξιωματούχος αρμόδια 
για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις του ΟΗΕ, 
τόνισε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας 
χθες Τρίτη ότι 270.000 άμαχοι έχουν εκτοπι-
στεί εξαιτίας των εχθροπραξιών στην Ιντλίμπ 
από τα τέλη Απριλίου και ότι οι οργανώσεις 
αρωγής έχουν αναγκαστεί να αναστείλουν το 
έργο τους σε ορισμένους τομείς.
Σύμφωνα με την Μίλερ, μέσα σε αυτή την 
περίοδο 22 νοσοκομεία και κλινικές έχουν 
χτυπηθεί από αεροπορικές επιδρομές ή 
πυροβολικό. Η συνέχιση των στρατιωτικών 
επιχειρήσεων ίσως οδηγήσει στην πλήρη 
διακοπή του έργου των οργανώσεων αρω-
γής, προειδοποίησε η ίδια αξιωματούχος του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - 
Πούτιν για τη Συρία 
Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε να γίνει σεβαστή από το καθεστώς της Δαμασκού η 
εκεχειρία στην επαρχία Ιντλίμπ της βορειοδυτικής Συρίας 

Τραγωδία στον Δούναβη: Συνελήφθη 
ο Ουκρανός καπετάνιος του πλοίου 
που εμπλέκεται στο δυστύχημα 
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Αν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 
δεν έχαιρε ασυλίας λόγω της 
προεδρικής ιδιότητάς του, «θα 
του είχαν περάσει χειροπέδες» για 
παρακώλυση δικαιοσύνης, στην 
έρευνα για τη ρωσική ανάμιξη 
στις εκλογές του 2016, υποστήριξε 
σήμερα η Ελίζαμπεθ Γουόρεν, που 
είναι υποψήφια για το χρίσμα των 
Δημοκρατικών.

Α
ν επρόκειτιο για οποιονδήποτε 
άλλον άνθρωπο εκτός από τον 
πρόεδρο των ΗΠΑ, θα του είχαν 
περάσει χειροπέδες και θα του 

ασκούσαν δίωξη», είπε στο τηλεοπτικό δί-
κτυο ABC η γερουσιάστρια, η πρώτη από 
τους Δημοκρατικούς υποψηφίους που ζή-
τησαν να ξεκινήσει η διαδικασία για την 
καθαίρεση του Τραμπ.
Μετά από έρευνα 22 μηνών, ο ειδικός 
εισαγγελέας Ρόμπερτ Μάλερ κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε κάποια 
συνεργασία μεταξύ του προεκλογικού 
επιτελείου του Ντόναλντ Τραμπ και της 
Μόσχας. Όμως ταυτόχρονα, δεν απάλλαξε 
τον πρόεδρο από τις υποψίες για παρακώ-
λυση της δικαιοσύνης. Την Τετάρτη, ο ίδιος 
ο Μάλερ διευκρίνισε ότι η άσκηση δίωξης 
σε έναν εν ενεργεία πρόε-
δρο «δεν αποτελεί (νομική) 
επιλογή» επειδή χαίρει 
ασυλίας. Ο ειδικός εισαγ-
γελέας πέταξε την μπάλα 
στο Κογκρέσο το οποίο 
έχει τη δυνατότητα να ξεκι-
νήσει τη διαδικασία παρα-
πομπής του προέδρου.
Ο Ρόμπερτ Μάλερ «λέει, 
επί της ουσίας, ότι φτάνοντας στο τέλος της 
έκθεσης του, ιδού όλα τα γεγονότα, πολλά 
παραδείγματα παρακώλυσης της δικαιο-
σύνης, ότι εκείνος δεν μπορεί να του ασκή-
σει διώξη, ότι εξαρτάται πλέον από το 
Κογκρέσο», είπε η Γουόρεν.
Οι Δημοκρατικοί έχουν την πλειοψηφία 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων και επομέ-
νως μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικα-
σία. Όμως, δεδομένου ότι στη Γερουσία 
(σ.σ. όπου παραπέμπεται για δίκη ο πρό-
εδρος) πλειοψηφούν οι Ρεπουμπλικανοί, 
είναι σχεδόν βέβαιο ότι η διαδικασία αυτή 
θα αποτύχει.

Πολλοί άλλοι υποψήφιοι για το χρίσμα των 
Δημοκρατικών τάσσονται υπέρ της έναρ-
ξης αυτής της διαδικασίας, όμως τα ηγε-
τικά στελέχη του κόμματος στο Κογκρέσο 
εκφράζουν ακόμη επιφυλάξεις. Αντιθέτως, 
ζητούν να συνεχιστούν οι πολλές κοινο-
βουλευτικές έρευνες που στοχεύουν τον 
Τραμπ.

 Τραμπ ευχαρίστησε τον Ερντογάν 
επειδή αποφυλάκισε επιστήμονα 
της NASA
Ευχαριστίες στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απο-
φυλάκιση ενός Τουρκο-Αμερικανού επι-
στήμονα της NASA, που τα τελευταία τρία 
χρόνια ήταν έγκλειστος στην απομόνωση, 
καθώς κατηγορούνταν για τρομοκρατία.
«Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο 
Ερντογάν. (Εκείνος) αποφυλάκισε έναν κρα-
τούμενο τον οποίο προσπαθούσαμε να 
πάρουμε» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος 
σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.«(Η 
Τουρκία) αποφυλάκισε αυτόν τον κρατού-
μενο, όμηρο, όπως κι αν θέλετε να τον απο-
καλείτε».
Ο Σερκάν Γκελγκέ, που είχε εργαστεί στο 
πρόγραμμα της NASA για τον Άρη, αποφυ-
λακίστηκε απρόσμενα χθες Τετάρτη από τις 
φυλακές της πόλης Χατάι, στη νότια Τουρ-

κία. Η απελευθέρωσή του 
έγινε λίγες ώρες αφότου 
συνομίλησαν στο τηλέ-
φωνο οι πρόεδροι της 
Τουρκίας και των ΗΠΑ.
Πάντως, οι τουρκικές αρχές 
δεν έδωσαν καμία εξήγηση 
για την αποφυλάκισή του.
«Εκτός αυτού τα πράγματα 
πάνε πολύ καλά. Πέρα από 

κάθε προσδοκία» πρόσθεσε ο Ρεπουμπλικα-
νός αναφερόμενος στις σχέσεις με την Άγκυρα.
Ερντογάν και Τραμπ συμφώνησαν χθες να 
συναντηθούν στο περιθώριο της Συνόδου της 
G20 στην Ιαπωνία τον επόμενο μήνα.
Ο Σερκάν Γκελγκέ κατηγορείτο ότι ήταν μέλος 
τρομοκρατικής οργάνωσης και είχε καταδικα-
στεί σε ποινή κάθειρξης 7,5 ετών τον Φεβρου-
άριο του 2018. Εφετείο μείωσε την ποινή του 
σε 5 χρόνια και η κατηγορία μετατράπηκε σε 
«παροχή βοήθειας σε τρομοκρατική οργά-
νωση», σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, 
που περιήλθαν στη γνώση του Γερμανικού 
Πρακτορείου.

διεθνή νέα

«Αν ο Τραμπ δεν ήταν πρόεδρος 
θα του είχαν ήδη περάσει 
χειροπέδες»

Ο 
Ekrem Imamoglu, ο οποίος εξε-
λέγη δήμαρχος της Κωνσταντι-
νούπολης τον Μάρτιο, πριν ανα-
γκαστεί να παραιτηθεί, στο πλαί-

σιο επαναληπτικών εκλογών, έχει αυξήσει 
τη δημοτικότητά του.
Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται στις δημο-
σκοπήσεις που διεξάγονται εν όψει των 
νέων εκλογών στις 23 Ιουνίου.
Νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο 
υποψήφιος της αντιπολίτευσης Ekrem 
Imamoglu βρίσκεται μπροστά από τον αντί-
παλό του από το κυβερνών κόμμα της Τουρ-
κίας στην προσπάθειά του να ανακαταλά-
βει τη θέση του δημάρχου της Κωνσταντι-
νούπολης.
Υποστηρίζοντας «τεχνικές παρατυπίες» 
που έγιναν στις αρχές του μήνα, το Ανώ-
τατο Εκλογικό Συμβούλιο (YSK) ακύρωσε 
τα αποτελέσματα της κάλπης στην Κωνστα-
ντινούπολη την 31η Μαρτίου, στην οποία ο 
Imamoglu του Δημοκρατικού Λαϊκού Κόμ-
ματος (CHP) είχε νικήσει με μόλις 13.729 
ψήφους (από τους 8,5 εκατομμύρια) έναντι 
του αντιπάλου του.
Το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανά-
πτυξης (ΑΚΡ), το οποίο είχε υπό τον έλεγχό 
του τον δήμο της Κωνσταντινούπολης για 

ένα τέταρτο του αιώνα, διαμαρτυρήθηκε 
αμέσως για το αποτέλεσμα.
Ο Imamoglu, πάντως, είναι δύο ποσοστι-
αίες μονάδες μπροστά από τον πρώην πρω-
θυπουργό του AKP Binali Yildirim στο 47%, 
σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MAK 
Consulting.
Το μερίδιο του Imamoglu είναι 50,3% στη 
δημοσκόπηση σε δείγμα 11.000 ατόμων 
που διεξήχθη μεταξύ 15 και 20 Μαΐου.
Σε άλλη δημοσκόπηση, ο Imamoglu προη-
γείται κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες 
φτάνοντας το 52% των ψήφων, δήλωσε στην 
τηλεόραση HaberTurk ο Hilmi Dasdemir, επι-
κεφαλής της εταιρείας Optimar.
Πάντως, ο Dasdemir επεσήμανε πως το 
προβάδισμα του Imamoglu είναι πιθανό να 
συρρικνωθεί σε δύο ποσοστιαίες μονάδες 
βάσει άλλης έρευνας που πραγματοποίησε 
η Optimar. Ο Dasdemir δεν έδωσε άλλες 
λεπτομέρειες.
Οι προεκλογικές δημοσκοπήσεις στην 
Τουρκία είναι εμφανώς προβληματικές, 
επειδή οι ερευνητές δεν δημοσιεύουν 
πάντοτε πληροφορίες σχετικά με τη μεθο-
δολογία ή τη συλλογή δεδομένων, ούτε 
είναι διαφανής η χρηματοδότηση της έρευ-
νας, ανέφεραν οι ειδικοί.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν προβάδισμα 
Ιμάμογλου στις επαναληπτικές εκλογές 
της Κωνσταντινούπολης

Ιταλία: Παραιτήθηκε ο υφυπουργός 
Μεταφορών μετά την καταδίκη του 
για υπεξαίρεση 

Έ
νας υφυπουργός προερχόμενος 
από τη Λέγκα υπέβαλε σήμερα 
την παραίτησή του αφού κρίθη-
κε ένοχος για υπεξαίρεση, μια κί-

νηση που φαίνεται να αποτρέπει τη σύ-
γκρουση των δύο εταίρων του κυβερνη-
τικού συνασπισμού στην Ιταλία.
Δικαστήριο της Γένοβας καταδίκασε τον 
υφυπουργό Μεταφορών Εντοάρντο Ρίξι 
σε φυλάκιση τριών ετών και πέντε μηνών 
για απάτη με τα θεσμικά έξοδα που 
δήλωνε την εποχή που ήταν περιφερεια-
κός σύμβουλος στην περιοχή της Λιγου-
ρίας, το 2010-12. Ο ίδιος αρνείται ότι διέ-
πραξε οποιοδήποτε αδίκημα, όμως υπέ-
βαλε την παραίτησή του στον ηγέτη της 
Λέγκα Ματέο Σαλβίνι, ώστε να μην υπάρ-
ξει πρόβλημα με την κυβέρνηση. Ο Ρίξι 
δεν πρόκειται να οδηγηθεί στη φυλακή, 

τουλάχιστον μέχρι την εκδίκαση της έφε-
σής του.
Πολλά στελέχη της Λέγκας είχαν απορ-
ρίψει τις εκκλήσεις του αντισυστημικού 
Κινήματος 5 Αστέρων, του κυβερνητικού 
εταίρου τους, να παραιτηθεί ο Ρίξι στην 
περίπτωση που καταδικαστεί. Η από-
φαση του ίδιου να παραιτηθεί θα επιτρέ-
ψει στα δύο κόμματα να αποφύγουν άλλη 
μια σύγκρουση αμέσως μετά την προε-
κλογική εκστρατεία για τις ευρωεκλογές 
κατά τη διάρκεια της οποίας ανταγωνίζο-
νταν για τις ψήφους των Ιταλών και εξα-
πέλυαν διαρκώς επιθέσεις οι μεν στους 
δε.
«Αποδέχομαι την παραίτησή του μόνο 
και μόνο για να προστατεύσω τον ίδιο και 
την κυβέρνηση από ανόητες επιθέσεις» 
ανέφερε ο Σαλβίνι σε ανακοίνωσή του.
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Α
πειλές αλλά και εκκλήσεις, εντά-
σεις, υποσχέσεις, μπλόφες και 
ψέματα. Και μετά ο χρόνος έδω-
σε τη λύση. Με μία κλιμάκωση 

του δράματος. Τετάρτη 29 Μαΐου, γύρω 
στα μεσάνυχτα, με 74 ψήφους υπέρ και 45 
κατά οι βουλευτές της 21ης Κνεσέτ ψήφι-
σαν τη διάλυση του Κοινοβουλίου, το ο-
ποίο εξελέγη μόλις πριν από ενάμιση μήνα, 
δηλαδή στις 9 Απριλίου.
Τετάρτη 29 Μαΐου γύρω στα μεσάνυχτα 
με 74 ψήφους υπέρ και 45 κατά οι βου-
λευτές της 21ης Κνεσέτ ψήφισαν τη διά-
λυση του ΚοινοβουλίουΗ εξέλιξη αυτή δεν 
έχει προηγούμενο και οφείλεται τόσο στις 
ιδιαιτερότητες του ισραηλινού κοινοβου-
λευτικού συστήματος αλλά και στην απί-
στευτη επιμονή του Μπένζαμιν Νετανιά-
χου να κρατηθεί στην εξουσία με οποιο-
δήποτε τίμημα.
Με αυτά τα λόγια η γαλλική «Le Mοnde» 
σχολίασε την είδηση ως προς την πλήρη 
αποτυχία του Μπένζαμιν Νετανιάχου να 
σχηματίσει κυβέρνηση 
με διάφορες συμμαχίες, 
που ανήκουν κυρίως στην 
ακροδεξιά πτέρυγα του 
ισραηλινού πολιτικού σκη-
νικού.
Τον Απρίλιο ο Νετανιά-
χου έμοιαζε να οδεύει σε 
πέμπτη θητεία, καθώς το 
κόμμα του, το Λικούντ, 
κατέλαβε τις 35 από τις 120 έδρες της Κνε-
σέτ, παρά τη φημολογία για το ενδεχόμενο 
να προσαχθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης 
για τρεις υποθέσεις διαφθοράς.
Ο επικεφαλής της ισραηλινής Δεξιάς δια-
ψεύδει τις κατηγορίες σε βάρος του και 
καταγγέλλει την έρευνα που διενεργεί-
ται από τη Δικαιοσύνη κάνοντας λόγο για 
«κυνήγι μαγισσών».
Παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις 
με τους δυνητικούς κυβερνητικούς εταί-
ρους του κράτησαν εβδομάδες, ο Νετανιά-
χου δεν κατάφερε να γεφυρώσει το χάσμα 
μεταξύ των θρησκευτικών κομμάτων και 
εκείνων που τάσσονται υπέρ του κοσμικού 
χαρακτήρα του κράτους με τα οποία σκό-
πευε να συνεργαστεί.
Οι νέες εκλογές εκτιμάται ότι θα μπορού-
σαν να διεξαχθούν τη 17η Σεπτεμβρίου.
Την πρόταση να διαλυθεί η ισραη-
λινή εθνική αντιπροσωπεία υπέβαλε το 
Λικούντ, καθώς προφανώς ο Νετανιά-
χου προτίμησε να οδηγηθεί η χώρα στις 

κάλπες για δεύτερη φορά σε μικρό χρο-
νικό διάστημα, παρά να δώσει στον πρόε-
δρο της χώρας Ρεουβέν Ρίβλιν τη σκυτάλη 
προκειμένου να αναθέσει τη διερευνη-
τική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε 
κάποιον άλλο πολιτικό αρχηγό.
Ο Νετανιάχου συζητά με τον πρώην ανα-
πληρωτή υπουργό Υγείας Yaakov Litzman
Ο Νετανιάχου συζητά με τον πρώην ανα-
πληρωτή υπουργό Υγείας Yaakov Litzman
Πρόκειται για σενάριο χωρίς προηγούμενο 
στην ιστορία του Ισραήλ.
Ο Νετανιάχου δήλωσε μετά την εξέλιξη 
πεπεισμένος ότι το κόμμα του θα κερδί-
σει και τις νέες πρόωρες εκλογές. Υποσχέ-
θηκε να διεξαγάγει μια «σαφή προεκλο-
γική εκστρατεία, η οποία θα μας φέρει τη 
νίκη», προσθέτοντας πως «θα νικήσουμε 
(...), ο λαός θα νικήσει».
Ο Μπένζαμιν Νετανιάχου θα γίνει ο πρω-
θυπουργός με την πιο μακρά θητεία στην 
ιστορία του Ισραήλ μέσα στο καλοκαίρι, 
καθώς παραμένει στον θώκο σε υπηρε-

σιακό ρόλο. Ωστόσο, η 
εξέλιξη χαρακτηρίζεται 
σοβαρό πλήγμα για τον 
ίδιο.
Οι κατηγορίες που αντιμε-
τωπίζει αφορούν μεταξύ 
άλλων σε δωροδοκία, 
απάτη και κατάχρηση 
εμπιστοσύνης.
Την πρόταση να διαλυθεί η 

ισραηλινή εθνική αντιπροσωπεία υπέβαλε 
το Λικούντ, καθώς προφανώς ο Νετανιά-
χου προτίμησε να οδηγηθεί η χώρα στις 
κάλπες για δεύτερη φορά μέσα σε πέντε 
μήνες παρά να δει τον πρόεδρο της χώρας 
Ρεουβέν Ρίβλιν να αναθέτει διερευνη-
τική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε 
κάποιον άλλο πολιτικό αρχηγό.
Πρόκειται για σενάριο χωρίς προηγούμενο 
στην ιστορία του Ισραήλ.
Ο Νετανιάχου δήλωσε μετά την εξέλιξη 
πεπεισμένος ότι το κόμμα του θα κερδί-
σει και τις νέες πρόωρες εκλογές. Υποσχέ-
θηκε να διεξαγάγει μια «σαφή προεκλο-
γική εκστρατεία, η οποία θα μας φέρει τη 
νίκη», και πρόσθεσε «θα νικήσουμε (...), ο 
λαός θα νικήσει».
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα γίνει ο πρω-
θυπουργός με την πιο μακρά θητεία στην 
ιστορία του Ισραήλ μέσα στο καλοκαίρι, 
καθώς παραμένει στον θώκο σε υπηρεσι-
ακό ρόλο. Ωστόσο η εξέλιξη χαρακτηρίζε-
ται σοβαρό πλήγμα γι’ αυτόν.

Σύρεται σε νέες εκλογές ο 
Νετανιάχου

Ιστορικό χαρακτήρα 
προσλαμβάνουν για την Κύπρο τα 
αποτελέσματα των ευρωεκλογών, 
καθώς για πρώτη φορά από τη 
δεκαετία του 1960, σε εκλογική 
διαδικασία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, η κάλπη ανέδειξε 
Τουρκοκύπριο. 

Π
ρόκειται για τον ένθερμο υπο-
στηρικτή της ομοσπονδιακής 
λύσης του κυπριακού προβλή-
ματος, καθηγητή στο Πανεπι-

στήμιο Κύπρου και συγγραφέα Νιαζί Κι-
ζίλγιουρεκ, ο οποίος πέτυχε την είσοδό 
του στην Ευρωβουλή με τον συνδυασμό 
του κόμματος της Αριστεράς ΑΚΕΛ. Ση-
μειώνεται ότι ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ έλαβε 
πέραν των 25.000 ψήφων, αριθμός πολ-
λαπλάσιος των 5.500 ψήφων των Τουρ-
κοκυπρίων, που πέρασαν χθες τα οδο-
φράγματα για να ασκήσουν το εκλογικό 
τους δικαίωμα. 

Μπλόκο στο ακροδεξιό ΕΛΑΜ 
Μεγάλο διακύβευμα της εκλογικής δια-
δικασίας στην Κύπρο ήταν το κατά πόσον 
το αδελφό κόμμα της ελληνικής Χρυσής 
Αυγής, ΕΛΑΜ, θα κατάφερνε να δικαι-
ώσει τις δημοσκοπήσεις και να εκλέξει 
ευρωβουλευτή.
Κάτι τέτοιο δεν έγινε, αφού -όπως φαίνε-
ται- οι ψηφοφόροι κομμάτων του δημο-
κρατικού τόξου επέλεξαν να πριμοδοτή-
σουν με την ψήφο τους τους σοσιαλιστές 
της ΕΔΕΚ, αφήνοντας εκτός Ευρωβουλής 
το ΕΛΑΜ και επανεκλέγοντας τον υποψή-

φιο της ΕΔΕΚ Δημήτρη Παπαδάκη.
Συγκεκριμένα, στη μάχη για την έκτη 
κυπριακή έδρα η ΕΔΕΚ ήταν η μεγάλη 
κερδισμένη με ποσοστό 10,58% έναντι 
του 8,25% του ΕΛΑΜ. Τα ποσοστά του 
εθνικιστικού κόμματος πάντως παρουσί-
ασαν μεγάλη αύξηση, δεδομένου ότι στις 
ευρωεκλογές του 2014 είχαν λάβει ποσο-
στό ελάχιστα υψηλότερο από το 2,5 %.

Νικητής αλλά χαμένος ο ΔΗΣΥ
Πρώτο κόμμα των ευρωεκλογών ανα-
δείχθηκε το κυβερνών ΔΗΣΥ, το οποίο 
με ποσοστό 29,02% εξέλεξε δύο ευρω-
βουλευτές. Στον ΔΗΣΥ, πάντως, είδαν τα 
ποσοστά τους να καταγράφουν αξιοση-
μείωτη μείωση, που αγγίζει σχεδόν τις 
εννέα ποσοστιαίες μονάδες. Δύο ευρω-
βουλευτές εξέλεξε επίσης το ΑΚΕΛ, το 
οποίο έδωσε μάχη για την πρωτιά μέχρι 
την τελευταία στιγμή και έλαβε ποσο-
στό 27,49%. Τρίτο κόμμα αναδείχθηκε 
το ΔΗΚΟ με ποσοστό 13,8% και έναν 
ευρωβουλευτή, ενώ βαριά εκλογική ήττα 
υπέστη το Κίνημα Οικολόγων- Συνεργα-
σία Πολιτών, το οποίο έλαβε εξαιρετικά 
χαμηλά ποσοστά παρά το γεγονός ότι το 
κλίμα για τα κόμματα των Πρασίνων σε 
όλη την Ευρώπη είναι εξαιρετικά ευνο-
ϊκό.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσο-
στό της αποχής στις ευρωεκλογές στην 
Κύπρο έφτασε το 57,20% και είναι ένα 
από τα υψηλότερα της Ευρώπης. Αξιο-
σημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός ότι η 
Κύπρος ενδέχεται να είναι η μόνη χώρα 
πανευρωπαϊκά που δεν εκλέγει γυναίκα 
ευρωβουλευτή.

Πρώτη φορά Τουρκοκύπριος 
στην Ευρωβουλή
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ
Ένα καλομαθημένο 
παιδί δεν είναι ένα 
ευτυχισμένο παιδί

Ό
ταν προσφέρουμε τον ουρανό 
με τ’άστρα σε ένα παιδί, μπο-
ρεί να νομίζουμε ότι κάνου-
με ό,τι καλύτερο μπορούμε, 

όμως, η υπερβολική μας φροντίδα στην 
παιδική του ηλικία είναι πιθανό να του 
δημιουργήσει προβλήματα αργότερα στη 
ζωή. 
Δεν είναι παράλογο να νομίζουμε ότι το 
να ικανοποιούμε τις επιθυμίες του παι-
διού μας θα το κάνει πιο ευτυχισμένο, 
ακούγεται λογικό. Όμως, οι έρευνες στον 
τομέα της παιδοψυχολογίας, μάς δείχνουν 
ότι αυτή η στάση μας απέναντι στο παιδί, 
έχει δυστυχώς σοβαρές συνέπειες.
Όταν μεγαλώσει, είναι απίθανο ο κόσμος 
γύρω του να προσπαθεί να ικανοποιή-
σει κάθε του επιθυμία χωρίς όρους, και 
όταν βρεθεί σε αυτό το περιβάλλον, το 
παιδί θα νιώσει προδομένο, απροετοίμα-
στο και ευάλωτο. Δεν μπορούμε να προ-
στατέψουμε τα παιδιά μας επ’αόριστον, 
επομένως, η δουλειά μας ως γονείς είναι 
να τα βοηθήσουμε από νωρίς να μάθουν 
να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες μόνα 
τους, και να νιώσουν την ικανοποίηση 
που έρχεται μετά την επίλυση ενός προ-
βλήματος. Αυτό θα τα εκπαιδεύσει να μην 
στέκονται σαστισμένα μπροστά από ένα 
εμπόδιο, ή να μην βρίσκουν την παραμι-
κρή δυσκολία βουνό. Αντιθέτως, θα τους 
δώσει τα εφόδια να βλέπουν κάθε εμπό-
διο σαν μία πρόκληση που είναι ικανά να 
την χειριστούν με επιτυχία.
Έχει παρατηρηθεί, ότι παιδιά που μεγα-
λώνουν με κάθε ευκολία, όταν βρεθούν 
στο σχολείο αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
στα μαθήματα και ιδιαίτερα στα μαθημα-
τικά, μία επιστήμη που δεν ‘χαρίζεται’ σε 
κανέναν. Ο μύθος του ‘μαθηματικού’ μυα-
λού στα παιδιά λοιπόν αρχίζει να καταρρί-
πτεται. Μαθηματικό μυαλό μπορεί να έχει 
και ένα παιδί που τα είχε όλα εύκολα στη 
ζωή του, όμως λόγω της δικής του στάσης 
απέναντι στις δυσκολίες, μπορεί αυτό να 
μην φανεί ποτέ.
Το ότι κάποια ιδιαίτερα καλομαθημένα 
παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα 
μαθήματα δεν είναι παράλογο, δεδομέ-

νου ότι αυτά τα παιδιά έχουν μάθει να τα 
παίρνουν όλα έτοιμα και να μην χρειάζε-
ται να προσπαθούν για τίποτα. Ένα τέτοιο 
παιδί, όταν καθίσει να λύσει ένα μαθη-
ματικό πρόβλημα, δεν σκέφτεται “τί πρέ-
πει να κάνω τώρα για να το λύσω;” αλλά, 
“αφού έτσι κι αλλιώς δε θα τα καταφέρω, 
γιατί να προσπαθήσω;” Και το πιο πιθανό 
είναι να τα παρατήσει, χωρίς την παραμι-
κρή προσπάθεια.
Με τον καιρό, τα παιδιά αυτά χάνουν το 
θάρρος τους και αποφασίζουν ότι δεν 
θα τα καταφέρουν ποτέ. Όχι μόνο στα 
μαθήματα, αλλά σε οτιδήποτε. Έτσι, δεν 
βάζουν τον πήχη ψηλά στις επιδιώξεις 
τους και δεν πετυχαίνουν τους στόχους 
που αντιστοιχούν στις πραγματικές τους 
ικανότητες. Αυτούς που θα πετύχαιναν αν 
δεν τα είχαν όλα έτοιμα στη ζωή τους από 
πολύ μικρά.
Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα. Η υπερβο-
λική φροντίδα που βάζει ένα παιδί στο 
κέντρο της προσοχής, το κάνει να θέλει 
πάντα να βρίσκεται εκεί. Αν μεγαλώνο-
ντας σταματήσει να είναι το κέντρο της 
προσοχής, θα προσπαθήσει να ανακτή-
σει το status του με κάθε τρόπο, συνήθως 
με εκδηλώσεις κακής συμπεριφοράς. Η 
κακή συμπεριφορά είναι ένα δείγμα δει-
λίας. Ενός αποθαρρυμένου παιδιού που 
είναι πεπεισμένο ότι δεν μπορεί να γίνει 
το κέντρο της προσοχής με θετικό τρόπο, 
άρα καταφεύγει στον αρνητικό, γιατί 
ξέρει ότι μόνο έτσι μπορεί να το πετύχει.
Η υπερβολική φροντίδα ενός παιδιού, 
όπως βλέπουμε, έχει πραγματικές συνέ-
πειες. Αν θέλουμε τα παιδιά μας να είναι 
αυτόνομα, να έχουν αυτοπεποίθηση και 
να ξέρουν πώς να ξεπερνούν τα εμπόδια 
που θα συναντήσουν στη ζωή τους, πρέ-
πει να τα εκπαιδεύσουμε από νωρίς.
Παραδόξως λοιπόν, ένα καλομαθημένο 
παιδί δεν είναι ένα ευτυχισμένο παιδί. 
Όταν το υπερπροστατεύουμε, του στε-
ρούμε τις βασικές απολαύσεις στη ζωή: το 
να είναι χρήσιμο, να είναι αρεστό στους 
άλλους, να πετυχαίνει ό,τι βάλει σαν 
στόχο και να είναι ευρηματικό, ξεπερνώ-
ντας κάθε δυσκολία που θα προκύψει.

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

Π
ολλές φορές έκανα αυτήν τη 
σκέψη και την ερώτηση για 
τους συνεργάτε ς μου, γ ια 
τους φίλους μου, ακόμα και 

για τη γυναίκα μου και για τα παιδιά 
μου. Γιατί δεν είσαι πιο  ήρεμος, πιο α-
νεκτικός ή πιο πονετικός; Δυσκολεύομαι 
να το παραδεχτώ, γιατί όταν το σκέφτο-
μαι, δε θα μου άρεσε πολύ αν όλοι είχαν 
το δικό μου χαρακτήρα ή η προσωπικό-
τητά τους ήταν ίδια με τη δική μου. Τελι-
κά, χαίρομαι που έμαθα να είμαι ευγνώ-
μων για όλους εσάς που είστε λεπτολό-
γοι αλλά και για σας που είστε δυναμι-
κοί και ίσως επιθετικοί. Ευχαριστώ το 
Θεό που δεν είστε σαν εμένα!

Πέντε λέξεις για έναν καλύτε-
ρο γάμο
Αν θέλεις ο γάμος σου να γίνει καλύ-
τερος, τότε να λε ς αυτήν τη μικρή 
φράση στον άντρα σου ή στη γυναίκα 
σου, «Πόσο χαίρομαι που σε παντρεύ-
τηκα.» Αυτά τα απλά λόγια επιβεβαι-
ώνουν τα αισθήματά σου και ο άλλος 
που τα ακούει νιώθει ότι εξακολουθείς 
να τον εκτιμάς και να τον αγαπάς. Αν 
νιώθει ανασφάλεια ή ότι είναι ανεπι-
θύμητος, αυτά τα λόγια θα του επιβε-
βαιώσουν την αγάπη σου. Αν περνάτε 
κάποια δύσκολη περίοδο στη συζυγική 
σας ζωή, προσπαθήστε και δοκιμάστε 
να πείτε αυτά τα λόγια. Μπορείτε να τα 
πείτε την ώρα που είστε στο τραπέζι 
κάτω από το φως των κεριών, ή ακόμα 
μέσα στο αυτοκίνητο την ώρα που πάτε 
το παιδί σας στο γήπεδο για προπό-
νηση. Δεν έχει σημασία ο χώρος αλλά 
τα λόγια.

Πώς συμπεριφέρεσαι στα ενήλι-
κα παιδιά σου;
Πώς συμπεριφέρεσαι στα ενήλικα παι-
διά σου; Κάποια γνωστή μου είναι σχε-
δόν σαράντα χρονών και μέχρι σήμερα 
η μαμά της της λέει τι να κάνει. Όπως, 
«Αυτά τα λουλούδια δεν τα πότισες. 
Θέλουν πότισμα.» «Η επιδερμίδα σου 
είναι ξερή—βάλε κρέμα.» ‘Η, «το σπίτι 
θα ήταν πιο ωραίο με κουρτίνες.» Καθώς 
τα παιδιά σου αλλάζουν και γ ίνονται 
ενήλικα, πρέπει ν’ αλλάξει και ο δικός 
σου ρόλος. Εκτός αν είναι θέμα ζωής ή 
θανάτου, να δώσεις τη συμβουλή σου 
όταν σου τη ζητήσουν. Φρόντισε να είσαι 
καλός ακροατής και να ενθαρρύνεις αντί 
να κριτικάρεις. Δείξε την αγάπη σου και 
άφησέ τους να γίνουν οι άνθρωποι που 
τους δίδαξες ότι πρέπει να είναι.

Μήπως το παιδί σου έχει πρό-
βλημα με το βάρος του; 
Μήπως το παιδί σου είναι υπέρβαρο; Αν 
έχει παραπανίσια κιλά δεν είναι καλό για 
την υγεία του. Αλλά είναι επίσης κακό και 
για την αυτοπεποίθησή του. Με το να το 
κριτικάρουμε συνέχεια το κάνουμε να 
έχει πάντα το μυαλό του στο φαϊ και να 
θέλει να τρώει περισσότερο. Αντίθετα, 
μπορείς με τρόπο να το ενθαρρύνεις να 
κάνει κάποια φυσική δραστηριότητα. 
Πηγαίνετε μαζί έναν περίπατο, ή γράψτο 
σε κάποιο πρόγραμμα γυμναστικής, ίσως 
χορού ή σε πολεμικές τέχνες. Για φαγητό, 
φρόντισε να έχεις υγιεινές επιλογές. Μη 
χαρακτηρίζεις τα φαγητά ή τις διάφορες 
τροφές ως «κακές» ή  «απαγορευμένες» 
-- απλά να του τις δίνεις σε λογικές ποσό-
τητες και με μέτρο.

Γιατί δεν είστε 
σαν εμένα;
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Η 
άσκηση μπορεί να 
συμβάλλει στην ε-
ξισορρόπηση των 
ψυχ ικών και συ-

να ισ θηματ ικών δια ταρα-
χών που βιώνουν οι γυναί-
κες στην περίοδο της κλιμα-
κτηρίου που οδηγεί στην ο-
ριστική διακοπή της εμμή-
νου ρύσεως (εμμηνόπαυση). 
Πρόκειται γ ια μια περίοδο 
που πολλές γυναίκες βιώ-
νουν δυσάρεστα μια και 
δεν ε ίναι προε τοιμα-
σμένε ς να αν τ ιμε τω-
πίσουν τις ξαφνικές ε-
ξάψεις και εφιδρώσεις, 
ούτε τα ψυχικά σκα-
μπανεβάσματα η 
αιτ ία των οποί-
ων βρίσκεται στις 
ορμονικές διακυ-
μάνσεις, χωρίς ό -
μως αυτό να τις καθιστά 
πιο εύκολα διαχειρίσι-
μες.
Ο ρόλος της συστη-
ματ ικής άσκησης 
θεωρείται σημαντι-
κός για την καλύτερη 
πλεύση μια γυναίκας 
σ την απαιτητ ική αυτή 
περίοδο της ζωής της.
Έχουν μάλιστα γίνει 
και έρευνες που ανα-
δε ικ νύουν τ ις  π ιο 
αποδοτικές ασκήσεις 
γ ια την ανακούφιση 
των γυναικών από τ ις 
εξάψεις που τις ταλαιπω-
ρούν λόγω των ορμονικών 
διαταραχών.
Πρώτο σ την κορυφή της 
σ χε τ ικής λίσ τας ε ίνα ι  το 
φημισμένο πιλάτ ε ς – γ ια 
την ακρίβεια η μέθοδος που 
άρχισε να αναπτύσει σ τ ις 
αρχές του 1920 ο φημισμέ-
νος πλέον Joseph Hubertus 
P ilates.  Έκ τοτ ε βέβαια η 
μέθοδος έχει εξελιχθεί και 
έ χε ι  πολ λέ ς παραλ λαγέ ς. 
Κάποια από αυτές σίγουρα 
θα σας φανεί ενδιαφέρουσα 
εάν θέλετε να δοκιμάσετε το 
Pilates.  

Οι ασκήσεις ενδυνάμωσης 
έρχονται δεύτερες στη σχε-
τική λίστα των ευεργετικών 
προπονήσεων για τις γυναί-
κες σ την κλιμακτήριο που 
δημιούργησαν οι Ισπανοί 
επιστήμονες από την Ισπα-
ν ική Εταιρία Εμμηνόπαυ-
σης, την Ισπανική Καρδιο-
λογική Εταιρία και την Ισπα-
νική Ομοσπονδία Αθλητικής 
Ιατρικής
H  δ ια λ ε ιμ μ α τ ι κ ή  π ρ ο -

πόνηση τ έ λος έρχε ται 
τρίτη στη σχετική λίστα. 
Ωσ τόσο όπως επιση -

μαίνουν και οι ειδικοί 
σημασία έχει να επι-
λ έξ ε τ ε  μ ια μορφή 
άθλησης όποια και 

αν είναι αυτή και να μην 
την εγκαταλείψετε.

Συμπληρώματα 
Διατροφής για 
Υγ ιή  Εμμηνό -

παυση
Η βιταμίνη E (200-600iu) 

ε ίνα ι  πλέον  γ νωσ τό 
ότ ι μπορε ί να βοη-
θήσει σ τη μετρίαση 
τ ων  σ υμπ τ ωμά τ ων 

τ ης  εμμηνόπαυσης, 
κυρίως των εξάψεων, 
της νυχτερινής εφίδρω-

σης, της ταχυπαλμίας 
και της ξηρότητας του 
κόλπου (2). Ο συνδυα-

σμός με βιταμίνη C και 
βιοφλαβονοειδή, κυρίως 

με εσπεριδίνη, σε ποσό-
τητα περίπου 1000mg το 
καθένα, μπορεί να βοηθήσει 
τόσο στη μετρίαση των εξά-
ψεων όσο και σε άλλα προ-
βλήματα του κυκλοφορικού 
(2). Επιπλέον, πολλές γυναί-
κες έχουν διαπιστώσει ότι 
λαμβάνοντας επίσης 1500-
3000mg ελαίου νυχτολού-
λουδου (evening primrose 
oil), μπορούν να βοηθηθούν 
ακόμα περισσότερο σ την 
ανακούφιση από τα γενικά 
εμμηνοπαυσιακά συμπτώ-
ματα.

 ª Περιορίστε την κατανάλωση αλατιού. Το αλάτι οδηγεί σε κατακρά-
τηση υγρών, πράγμα το οποίο προκαλεί πρήξιμο που επηρεάζει ολό-
κληρο το σώμα, συμπεριλαμβανομένων των γοφών και των μηρών

 ª Προσθέστε ηλεκτρολύτες στη διατροφή σας. Ηλεκτρολύτες όπως 
το κάλιο, το μαγνήσιο και το  ασβέστιο βρίσκονται σε πολλά υγιεινά τρό-
φιμα, τα οποία μπορεί ήδη να περιλαμβάνετε στη διατροφή σας. Όλοι 
-και ειδικά το κάλιο – αντιρροπεί τη δράση του αλατιού. Όσο περισσότε-
ρους ηλεκτρολύτες προσλαμβάνετε, τόσο λιγότερο αλάτι κατακρατά το 
σώμα σας. Τα φυλλώδη λαχανικά με σκούρο χρώμα, το γιαούρτι και οι 
μπανάνες είναι μια εξαιρετική πηγή ηλεκτρολυτών.

 ª Μειώστε τους υδατάνθρακες. Για την απώλεια βάρους και την ανά-
κτηση της φόρμας του σώματος η κίνηση κλειδί είναι να περιορίσετε 
τους υδατάνθρακες και να αυξήσετε τις πρωτεΐνες στη διατροφή. Αυτό, 
βέβαια, δε σημαίνει ότι πρέπει να εξαιρέσετε εντελώς μακαρόνια, πατά-
τες, ρύζι και άλλες τροφές που περιέχουν υδατάνθρακες, καθώς αποτε-
λούν εξαιρετικές πηγές ινών που συμβάλλουν στην υγεία της καρδιάς, 
καθώς και φυλλικού οξέος, σιδήρου, μαγνησίου, αντιοξειδωτικών και 
άλλων θρεπτικών ουσιών. 

 ª Πίνετε πολύ νερό. Όσο λιγότερο νερό πίνετε, τόσο περισσότερο 
συγκρατεί ο οργανισμός. Από την άλλη μεριά η κατανάλωση μεγάλων 
ποσοτήτων νερού βοηθά μέσω της διούρησης και της εφίδρωσης στην 
αποβολή του πλεονάζοντος νατρίου και των περιττών ουσιών με αποτέ-
λεσμα να μειώνεται το πρήξιμο, αλλά και να ρυθμίζεται η όρεξη, καθώς 
η αφυδάτωση δημιουργεί παρόμοια αίσθηση με την πείνα.

 ª Βάλτε την καρδιοαναπνευστική προπόνηση στην καθημερινότητά 
σας. Η αεροβική γυμναστική είναι ένας καλό τρόπος για την αποβολή 
του πλεονάζοντος νατρίου και την αποφυγή της κατακράτησης υγρών. 

 ª Καταγράψτε τα γεύματά σας. 
 ª Καταναλώστε περισσότερες φυτικές ίνες και πρωτεΐνες.

 ª Ξεκινήστε με έντονο περπά-
τημα. Κάντε ένα χιλιόμετρο για αρχή 
και μετρήστε τις επιδόσεις σας. Επα-
ναλάβετε μετά από δύο ημέρες και 
κάντε το ίδιο. Μην ζορίζεστε και 
σταματήστε αν νιώσετε οποιαδή-
ποτε ενόχληση. Μετά από πέντε 
τέτοιες προπονήσεις, δηλαδή μετά 
από δύο εβδομάδες, περάστε στο 
τρέξιμο.

 ª Ξεκινήστε με ήπιες διατάσεις. 
Κατόπιν τρέξτε πάλι ένα χιλιόμετρο 
με πιο αργό ρυθμό και χρονομε-
τρήστε. Κάντε διατάσεις στο τέλος. 
Επαναλάβετε στο ίδιο τέμπο για τις 
επόμενες δύο φορές. Τώρα, λογικά, 
θα είστε κοντά στο να ακολουθή-
σετε κάποιο πιο οργανωμένο πρό-
γραμμα και σταδιακά να μπορείτε 
να παίρνετε μέρος σε αγώνες.

 ª Είναι δύσκολο να βρεθείς 
κάπου αν δεν ξέρεις πού πηγαί-
νεις. Θέλετε να ολοκληρώσετε μια 
κούρσα πέντε χιλιομέτρων; Να 
χάσετε βάρος ή απλώς να βελτιώ-
σετε την υγεία σας; Αποφασίστε. 
Και θυμηθείτε να μετράτε την από-
σταση, το βάρος, την αρτηριακή σας 
πίεση – ό,τι σχετίζεται με τον στόχο 
σας – για να μπορείτε να παρακο-
λουθείτε την πρόοδό σας. Αυτό θα 
σας βοηθήσει να έχετε κίνητρα. 
Ένας καλός στόχος είναι να βγάλετε 
τουλάχιστον 120 λεπτά την εβδο-
μάδα μέτριας έντασης τρέξιμο. 
Μπορείτε να το μοιράσετε σε τέσ-
σερα μισάωρα, μέρα παρά μέρα. 
Μέτρια ένταση σημαίνει ότι τρέχετε 
χωρίς να λαχανιάζετε και ότι βγάζετε 
εύκολα το μισάωρο. Ύστερα από 
περίπου ενάμιση μήνα, θα μπο-
ρείτε να περάσετε σε ένα καλό πρό-
γραμμα που θα ξεκινάει μίνιμουμ 
από τα 5 χιλιόμετρα και θα φτάνει 
μάξιμουμ τα 8. Το περισσότερο θα 
καταπονήσει υπερβολικά το σώμα 
σας, το λιγότερο δεν θα σας βοη-
θήσει να βρεθείτε σε φόρμα. Ξεκι-
νήστε με τα 5 χιλιόμετρα σε αργό 
τέμπο και με τον καιρό αυξήστε την 
ένταση.

 ª Ξεκινήστε και τελειώστε με 
ήπιες διατάσεις, που δεν φέρνουν 
πόνο. Προσοχή διότι τραυματισμοί 
συμβαίνουν και από υπερβολικές 
διατάσεις.

 ª Σταματήστε αν αισθανθείτε 
ζάλη, τράβηγμα, κούραση, ναυτία, 
ενοχλήσεις στα γόνατα, σφίξιμο στη 
γάμπα ή οποιαδήποτε άλλη ενό-
χληση.

Tips για όσους 
ξεκινούν τρέξιμο 
μετά τα 40

Πως να μειώσουμε το 
λίπος στους μηρούς και 
τα πόδια

Εμμηνόπαυση: Τρεις ασκήσεις 
που ανακουφίζουν από τα 
συμπτώματα

υγεία

Ενώ η υπέρταση, η υψηλή 
χοληστερόλη, ο σακχα-
ρώδης διαβήτης και το 

κάπνισμα συνδέονται στενά 
με τις πιθανότητες ενός ατό-
μου να εμφανίσει καρδιαγγει-
ακές παθήσεις, αυτοί οι παρά-
γοντες είναι τόσο συνηθισμέ-
νοι στους ηλικιωμένους ανθρώ-
πους που ο συνολικός αριθμός 
των παραγόντων κινδύνου καθί-
σταται σχεδόν χωρίς νόημα για 
την πρόβλεψη της μελλοντικής 
τους υγείας, αναφέρουν οι ερευ-
νητές. Η νέα μελέτη δείχνει ότι 
οι γιατροί μπορούν να έχουν 
μία καλύτερη εικόνα της υγείας 
των γηραιότερων ασθενών τους 
εξετάζοντας πόσο καλή είναι η 
φυσική τους κατάσταση αντί για 
το πόσους παράγοντες κινδύνου 
συγκεντρώνουν.
Η ομάδα των ερευνητών ανέ-

λυσε τα ιατρικά δεδομένα περισ-
σότερων από 6.500 χιλιάδων 
ανθρώπων ηλικίας 70 ετών και 
άνω, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε 
ένα τεστ κοπώσεως μεταξύ των 
ετών 1991 και 2009. Οι ερευνη-
τές αξιολόγησαν τη φυσική κατά-
σταση των ασθενών ανάλογα με 
την απόδοση τους στο τεστ και 
ακολούθως τους χώρισαν σε 
τρεις ομάδες: πολύ γυμνασμέ-
νους, μεσαίας φυσικής κατάστα-
σης και κακής φυσικής κατάστα-
σης.
Οι ερευνητές ακολούθησαν τους 
ασθενείς για περίπου 10 χρόνια 
εντός των οποίων το 39% των 
ηλικιωμένων απεβίωσε. Μετά 
από αυτή την περίοδο οι ερευνη-
τές διαπίστωσαν ότι οι άνθρω-
ποι καλύτερης φυσικής κατάστα-
σης είχαν αξιοσημείωτα αυξη-
μένα ποσοστά επιβίωσης. 

Τι καθορίζει αν θα ζήσουμε 
μετά τα 70
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Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και o ΠΟΛΥΚΟΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΜΕΡΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΔΙΜΟΥΝ ΣΤΟ 
ΠΟΛΥΚΟΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΚΟ ΟΝΟΜΑ

Πολλά μικρά κόμματα προφανώς  δεν είχαν τίποτα να 
προσφέρουν που ενδιέφερε  τους ψηφοφόρους.
Μα τι διαφορετικό πρεσβεύουν τα πολλά και διάφορα 
κόμματα; Πολλοι πολιτικοί  σχεδιασμοί,  βασίζονται σε 
εγωκεντρική διάθεση, ανικανότητα συνεργασίας, προ-
σωπικά συμφέροντα και  αγάπη για την εξουσία που 
τους ξεφεύγει τελικά!
Στην ουσία υπάρχει, η αριστερά, οι αριστερίζοντες σοσι-
αλιστές, οι άκρα δεξιοί, οι  συντηρητικοί, και οι κεντρώοι 
που μετακινούνται  δεξιά η αριστερά ανάλογα με τη περι-
πτωση.   
Πολλά μικρά κόμματα δεν έχουν ξεκάθαρο όραμα συχνα 
δημιουργούν  κυβέρνηση μειοψηφίας  και ένα  φαύλο 
κύκλο με συμμαχίες και διαπλοκές στις ψηφοφορίες.
Αν αναφέρουμε όλα τα Ελληνικά κόμματα του παρελθο-
ντος που δεν υπάρχουν πια θα γεμίσουμε σελίδες !  

Μ
ε βάση την ιστορική εμπειρία, ο πολυκομματι-
σμός δεν συμβάλλει στην πολιτική σταθερότη-
τα μιας χώρας, σε πολλές δε περιπτώσεις ενερ-
γεί προς την αντίθετη κατεύθυνση

Τα 40 κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων που  συμμετεί-
χαν  στις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και οι ψήφοι 
που πήραν είναι οι εξής:

Συμμετοχή 59% 
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 33.23
ΣΥΡΙΖΑ 23.80 
Κίνημα Αλλαγής 7,62 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 5,50 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 4,85 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 4,12 
ΜέΡΑ25  Γιαννης Βαρουφακης 3,03 
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 1,62 
ΠΟΤΑΜΙ 1,57 
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1,45 
ΕΛΛΑΔΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ 1,25 
ΛΑ.Ο.Σ. Καρατζαφέρης 1,23 
ΠΟΛΙΤΕΣ του ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ 0,92 
Οικολόγοι Πράσινοι Νίκος Χρυσόγελος 0,88 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ 0,80 
Ελεύθερη Πατρίδα 0,72 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ 0,69 
ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ Φαήλος Κρανιδιώτης  0,66 
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 0,66   
ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ 0,58 
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - Λαφαζάνης 0,57 
Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα  Τσιομπανίδης. 0,54 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Αρτέμης Σώρας  0,51 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 0,45 
ΕΝΥΠΕΚΚ - ΟΡΘΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  Ρωμανιάς 0,40 
ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ 0,33 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Χάρης Θεοχάρης 0,31 
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ 0,22 
Νέα Ελληνική Ορμή Κατερίνα Παπακώστα 0,21 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 0,20 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 0,19 
ΛΕΥΚΟ - ΛΑΪΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 0,18 
ΑΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 0,17 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ Σάββας Τσιτουρίδης 0,16 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ/ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 0,11 
Φιλελεύθερη Συμμαχία Γεράσιμος (Μάκης) Σπυράτος 0,11 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ 0,08 
ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 0,06 
"Λ.Ε.Υ.Κ.Ο" "ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ" 0,06 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ  Κωνσταντίνος Τσανεκλίδης 0,04

 ª 7 κόμματα πήραν άνω του 3% και βγάζουν Ευρωβουλευτές
 ª 33 κόμματα πήραν κάτω του 3 της εκατό 
 ª 28 κόμματα κάτω του ένα της εκατό
 ª 17 κόμματα κάτω τη μισού της εκατό 

Τα αποτελέσματα δείχνουν  ότι 83% των κομμάτων ήταν παρά-
λογα αισιόδοξοι, σχηματίζοντας ένα κόμμα, κατεβαίνοντας στις 
εκλογές και ελπίζοντας σε εκλογή έστω και ενός βουλευτή.  Ο 
Ελληνικος λαός τους αγνόησε.  Ειδικά τα τελευταία 28 κόμματα  
που πήραν κάτω του 1%  αποτελούν κατά τη γνώμη μου ένα θλι-
βερό φαινόμενο ουραγών  με υπέρτατες φιλοδοξίες. Αυτά τα κόμ-
ματα δίνουν στο πολυκομματισμό κακο ονομα. Κάλος ο πολυκομ-
ματισμός αλλα αυτή η κατάντια δημιούργει την εντύπωση ότι τα 
κόμματα αυτά δεν είχαν τίποτα να προσφέρουν που να ενδιέφερε  
τους ψηφοφόρους.
Μα τι διαφορετικό πρεσβεύουν τα πολλά και διάφορα κόμματα; 
Πασιφανώς τα πολλά φανερώνουν μία εγωκεντρική διάθεση και  
αγάπη για την εξουσία που τους ξεφεύγει τελικά? 
Οι πολιτικοί  σχεδιασμοί, αυτοί βασίζονται σε προσωπικά συμφέ-
ροντα. Πέντε- έξη ξεκάθαρες πολιτικές παρατάξεις είναι αρκετές 
να εκφράζουν όλες τις διαφορετικές πολίτικες φιλοσοφίες.
Οι ιδεολογίες βέβαια δεν είναι σαράντα . Είναι μετρημένες Καπι-
ταλισμός, , σοσιαλισμός,  κομμουνισμός (δεξιά, κέντρο, αρι-
στερά), που με κάποιους συνδυασμούς γίνονται  5-6 κόμματα. Τι 
χρειάζονται τα σαράντα? 
Όποιος θέλει να πολιτευθεί θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα από 
ταύτα τα   κόμματα.  Τα κόμματα των κυνηγών, νέων, ομοφυλοφί-
λων, αγροτών ειναι ανόητα. 
Η Χρυσή Αυγή, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, ο ΛΑΟΣ η Νέα Δημοκρα-
τία  είναι δεξιά κόμματα. 
ΚΚΕ, το ΚΚΕ Μ-Λ, Λαϊκή ενότητα και όλα τα παρεμφερή είναι κομ-
μουνιστικά κόμματα. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Λαϊκή Ενότητα, η ΔΗΜΑΡ, ο ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι  Αρι-
στερά κόμματα .
ΠΑ.ΣΟ.Κ.,  Ποτάμι, ένωση κεντρώων κίνημα πολιτών είναι 
κεντρώα κόμματα.
Δηλαδή, στην ουσία υπάρχει, η αριστερά, οι αριστερίζοντες σοσι-
αλιστές, οι άκρα δεξιοί, οι  συντηρητικοί, και οι κεντρώοι που 
μετακινούνται  δεξιά η αριστερά ανάλογα με τη περιπτωση.   Το 
αριστερό - δεξιό φιλοσοφικό βάθρο του κάθε κόμματος δημι-
ουργεί εάν μείγμα πολιτικό και διαμορφώνει  το πολιτικό  φάσμα, 
των κομμάτων.  Μέσα σ’ ένα τέτοιο πολιτικό σχεδιασμό φυσικά 
γίνονται και οι αναγκαίες ζυμώσεις οπού  συντηρητικοί εκφρά-
ζουν και σοσιαλιστικές  θέσεις ενώ στο χώρο τη σοσιαλιστικής 
παράταξης, να δημιουργούνται και ρεύματα συντηρητισμού. Μια 
υγιή πολιτική συνείδηση επιτρέπει στα στελέχη ενός κόμματος, να 
παραβιάζουν τα στενά κομματικά όρια ψηφίζοντας  νόμους που 
υπαγορεύουν η ευρύτερη κοινωνία όχι η πολιτική ιδεολογία του 
κόμματος.
Εάν εξετάσουμε τη φιλοσοφία των πολλών μικρών ελληνικών 
κομμάτων θα διακρίνουμε ότι  δεν έχουν ξεκάθαρο όραμα.  Ο 
πολυκομματισμός στην Ελλάδα είναι ανώφελος και βλαβερός 

και μια βασική αιτία οπισθοδρόμησης της χώρας. Ο πολυκομμα-
τισμός κάποιες φορές δημιουργεί  κυβέρνηση μειοψηφίας  ένα  
φαύλο κύκλο με συμμαχίες και διαπλοκές στις ψηφοφορίες.
Οι Έλληνες δεν ειναι σε θέση να γνωρίζουν τι πρέπει να ψηφίσουν 
με τόσα κόμματα και πλατφόρμες φτιαγμένες στην ομίχλη.
Αν αναφέρουμε όλα τα κόμματα του παρελθοντος που δεν υπάρ-
χουν πια θα γεμίσουμε σελίδες !  Γι αυτό από τότε που η Ελλάδα 
έγινε κράτος (1827), σπανίως είχε σταθερή κυβέρνηση τετραετίας. 
186 κυβερνήσεις σε μια χρονική περίοδο 192 ετών! Κατά μέσον 
όρο είχαμε μια κυβέρνηση το χρόνο.
Σε τι οφείλεται αυτό το γελοίο όσο και καταστροφικό φαινόμενο 
των 40 κομμάτων; 
Νομίζω το φαιδρότατο  φαινόμενο οφείλεται στη παθολογική 
φιλοδοξία των Ελλήνων. Όλοι οι Έλληνες θέλουν να γίνουν βου-
λευτές, υπουργοί και πρωθυπουργοί. Πολλοι  πιστεύουν ότι είναι 
ικανοί και κατάλληλοι γι’ αυτά τα αξιώματα. Τους λείπει προφα-
νώς η αυτογνωσία. 
Αν λάβει κανείς υπ’ όψη του ότι στις ΗΠΑ υπάρχουν ουσιαστικά 
δύο κόμματα, στην Αγγλία τρία, στη Γαλλία τρία, στη Γερμανία τέσ-
σερα και στην Ελλάδα σαράντα  μπορεί να καταλάβει γιατί βρι-
σκόμαστε σε αυτή την άθλια πολιτική και οικονομική κατάσταση.
Ο μεταπολιτευτικός πόλος των δύο μεγάλων κομμάτων που 
κυρίως εναλλάσσονταν στην εξουσία έχει μάλλον οριστικώς τερ-
ματιστεί. Η κρίση διέσπασε τους παραδοσιακά μεγάλους κομμα-
τικούς σχηματισμούς, συρρίκνωσε δραματικά  αυτά τα κόμματα, 
διεύρυνε σε επιρροή τα «μικρά» κόμματα.  Ασφαλώς στο δημο-
κρατικό βίο ο πολυκομματισμός είναι θεσμοθετημένος και καλο-
δεχούμενος αλλα όχι 40!
Το κρίσιμο συνεπώς ζήτημα είναι το τι εκπροσωπεί το κάθε νέο 
πολιτικό κόμμα, 
Πώς παρεμβαίνει στο πολιτικό σύστημα,
Ποιο πρόγραμμα επαγγέλλεται εν όψει του υπάρχοντος,
ποια πολιτική εισηγείται για το κάθε σοβαρό ζήτημα, 
Ποιοι είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές που συνιστά.
Ο πολυκομματισμός στην πολιτική ζωή μιας χώρας έχει και την 
αρνητική του πλευρά. Τα πολύ μικρά κόμματα δύσκολα μπορεί 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εσωτερικής αι εξωτερικής 
πολιτικής. Γι’ αυτό τις περισσότερες φορές περιορίζονται σε γενι-
κότητες και ρητορικά σχήματα. 
Συνήθως τα νεοπαγή πολιτικά κόμματα είναι προσωποπαγή και 
εξυπηρετούν προσωπικές φιλοδοξίες ή είναι δημιουργήματα 
των περιστάσεων. 
Με βάση την ιστορική εμπειρία, ο πολυκομματισμός δεν συμβάλ-
λει στην πολιτική σταθερότητα μιας χώρας, σε πολλές δε περιπτώ-
σεις ενεργεί προς την αντίθετη κατεύθυνση. 
Μια χωρά με πολυκομματισμό δεν έχει την ανάλογη βαρύτητα 
στην ευρωπαϊκή και διεθνή ζωή αποδίδεται στην πολιτική της 
αστάθεια. Η διακυβέρνηση μια χωράς  από συνασπισμό,  συνή-
θως δεν άντεχαν πολύ στον χρόνο.
Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα των περισσότερων κομμάτων 
τα τελευταία χρονιά ήταν ο Αντιμνημονιακό και η αμφισβήτηση 
της ικανότητας των μεγάλωμά κομμάτων να βγάλουν τη χώρα από 
το τέλμα.
Στις εκλογές του 2019 φαίνεται ότι  τα πράγματα δεν πήγαν  καλά 
για τα μικρά κόμματα. Ο πολυκομματισμός δείχνει να μην είναι 
πια της μόδας Ενας νέος δικομματισμός δείχνει να συγκροτείται.  
Είναι τέλος εποχής για τους αγανακτισμένους η οι αγανακτισμένοι 
ξεθύμαναν και η οργή πέρασε σε δεύτερη μοίρα. 
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Ά
λλη μία επιτυχημένη βραδιά δι-
οργανώθηκε στην αίθουσα της 
Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας 
Καναδά, αυτή τη φορά από τον 

Σύλλογο Θεσσαλονικέων Τορόντο. Τα μέλη 
του Συμβουλίου έδωσαν τον καλύτερο τους 
εαυτό για να μην μείνει κανείς παραπονεμέ-
νος και όπως πάντα γεμάτοι κέφι κατάφε-
ραν να εξυπηρετήσουν τους παρευρισκό-
μενους προσφέροντας πολύ φαγητό, ποτό 
και χορό. 
Μάλιστα, για πρώτη φορά παρουσιάστηκε 

το χορευτικό του Συλλόγου, το οποίο δεν 
παρουσίασε μονάχα χορούς από την Μακε-
δονία, αλλά φρόντισε και να ευχαριστήσει 
κι όσους δεν κατάγονται από τον Βορρά. 
Κατά τα άλλα η ορχήστρα ΠΑΡΕΑ του 
Γιάννη Τσιφλικλή για άλλη μία φορά κρά-
τησε ζωντανό το κέφι ως αργά. Η βραδιά 
ήταν αφιερωμένη στο χορευτικό συγκρό-
τημα των Θεσσαλονικέων, το οποίο κάθε 
Τρίτη 7μμ με 9μμ διδάσκει παραδοσιακούς 
χορούς υπό τις οδηγίες της κα Μαρίας Ζάι-
κου.

Η οικογένεια Γκούσιος

Το Συμβούλιο του Συλλόγου Θεσσαλονικέων με τους, Νίκο Χρηστίδη, Παναγιώτα Αμμανατίοδυ, 
Κάθυ Μανούκα Νικολαΐδη, Μιλτιάδη Τσαβδαρίδη, Ανθούλα Παπάζογλου, Δόμνα Σισκόπουλος, 

Δήμητρα Κοτζιά και Ντένη Μανούκα

Το χορευτικό των Θεσσαλονικέων έκανε το «ντεμπούτο» του κι εντυπωσιάσε... Εύγε !

H κα Δόμνα Σισκόπουλος με την Χριστιάνα 
Κιέσκου

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, 
κ. Γιώργος Παπαδάκης

Η χοροδιδάσκαλος κα Μαρία Ζάικος Η κα Ανθούλα Παπάζογλου 
Η πάντα ακούραστη πρόεδρος, 

κα Δόμνα Σισκόπουλος Ο αεικίνητος κ. Μιλτιάδης Τσαβδαρίδης

Με μεγάλη επιτυχία, κέφι, και χορό η βραδιά 
του Συλλόγου Θεσσαλονικέων Τορόντο

ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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Το τραπέζι της οικογένειας Μανούκα
Το τραπέζι με την παρέα του κ. Κώστα Τσιλφίδη και της Παναγιώτας Αμμανατίδου, όπου μεταξύ άλλων 

βρέθηκαν ο κ. Νίκος Χριστοφορίδης μετά της συζύγου του και ο κ. Σίμος Λεπτοκαρύδης

Το τραπέζι του κ. Νίκου Χρηστίδη

Η παρέα της οικογένεια του κ. Νίκου Χρηστίδη Το τραπέζι με την οικογένεια και την παρέα του κ. Μιλτιάδη Τσαβδαρίδη

Από το Συμβούλιο της Παμμακεδονικής, ο πρόεδρος κ. Γιώργος Παπαδάκης, η Γραμματέας κα Ειρήνη 
Καλομοίρη με τον σύζυγο της, ο ταμίας κ. Τάκης Μεδίτσκος με την σύζυγο του, ο Υπεύθυνος Συλλόγων, 

κ. Δημήτρης Νάσκος και ο Υπεύθυνος Κτιρίου, ο κ. Αλέξανδρος Τσικουρλής

Η πρόεδρος κα Δόμνα Σισκόπουλος, με τον πατέρα της κ. 
Νίκο Χρηστίδη, τον κ. Αλέξανδρο Τσικουρλή και την κα 

Μαρία Στεφανίδη

Οι «barmen» της βραδιάς, οι κύριοι 
Ντένης Μανούκας και Μιλτιάδης 

Τσαβδαρίδης

Ο Σύλλογος Θεσσαλονικέων Τορόντο συνεχίζει
να εντυπωσιάζει με τις εκδηλώσεις του
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Τριακοστή (30η) ΔΙΕΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Θέμα: «Πασα βασιλεία μερισθεισα καθ' έαυτήν έρημουται, καί πασα πόλις η οικία μερισθεισα καθ' έαυτήν ού σταθήσεται». Ματθ. ιβ' 25

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
8:45 π.μ.  Όρθρος
9:45 π.μ.  Θεία Λειτουργία - Καθεδρικός Ναός Αγίου Γεωργίου,
   4500 Arbutus St., Vancouver. Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν από  
   το ξενοδοχείο στις 8:30 και 9:15 π.μ
12:30 μ.μ. Γεύμα προσφερόμενο από τις Ελληνορθόδοξες Κοινότητες, 
   Αγ.Γεωργίου, Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης και Αγ. Νικολάου,   
   Vancouver και περιχώρων
2:15 μ. μ.  Αναχώρηση λεωφορείων για περιήγηση της Φιλοπτώχου
3:00 - 7:00 μ.μ.  Εγγραφή στο ξενοδοχείο (Δωμάτιο Juniper)
6:30 μ.μ.  Δείπνο - Ελεύθερος χρόνος
7:30 μ.μ.  Εκλογές Φιλοπτώχου Αδελφότητας

ΔΕΥΤΕΡΑ, 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
8:00 - 9:00 π.μ.  Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι του ξενοδοχείου 
   (Red Cedar Ballroom C)
8:00 - 10:00 π.μ.  Εγγραφή στο ξενοδοχείο (Δωμάτιο Juniper)
9:00 - 10:00 π.μ.  Πρωινό γεύμα - Ελεύθερος χρόνος
10:30 - 12:30 π.μ.  Επίσημη έναρξη της Κληρικολαϊκής Συνέλευσης
   (Red Cedar Ballroom A&B)
   Εισηγητική ομιλία: 
   «Πάσα βασιλεία μερισθεΐσα καθ’ έαυτην έρημούται, καί πάσα 
   πόλις η οικία μερισθεΐσα καθ’ έαυτην ου σταθήσεται.» Ματθ. ιβ’ 25  
   Ομιλητής: Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Σωτήριος
12:30 - 1:30 μ.μ.  Γεύμα - Ελεύθερος Χρόνος
12:30 - 1:30 μ.μ.  Γεύμα και συνεδρίαση με το Μητροπολιτικό Συμβούλιο,
   τους Άρχοντες και τον Μητροπολίτη Σωτήριο (Red Cedar Ballroom A&B)
2:00 - 3:30 μ.μ. 1o Σεμινάριο:  «Η Νεολαία ως γέφυρα μεταξύ του Παρελθόντος,   
   Παρόντος και Μέλλοντος»
   Ομιλητής: Πανοσ. Αρχιμ. π. Δ. Αντωνόπουλος
3:30 - 4:00 μ.μ.  Διάλειμμα για καφέ
4:00 - 5:30 μ.μ. 2ο Σεμινάριο: «Φιλανθρωπία: Εσωτερική και Εξωτερική»
   Ομιλητής: Αιδ. π. Θ. Αλαμάνος
   Διακοπή για το Επίσημο Γεύμα.
   Τα λεωφορεία αναχωρούν από το ξενοδοχείο για τον Ιερό Ναό 
   Αγ. Γεωργίου, στις 6:00 μ.μ και 6:30 μ.μ
6:15 - 7:00 μ.μ. Ορεκτικά
7:00   Επίσημο Δείπνο.
   Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Αγ. Γεωργίου,
   4500 Arbutus St., Vancouver
   Τα λεωφορεία αναχωρούν από την Εκκλησία για το ξενοδοχείο
   στις 10:30 μ.μ. και 11:00 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ, 2α ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
8:00 - 9:00 π.μ.  Πρωινή προσευχή, στο εκκλησάκι του ξενοδοχείου (Red Cedar Ballroom C)
9:00 - 10:00 π.μ.  Πρωινό - Ελεύθερος χρόνος
10:30 - 12:30 π.μ.  3ο Σεμινάριο: «Ελληνική πίστη και Ορθόδοξη Παιδεία:
   Συνδυασμός της σωτηρίας με την Ελληνική Παιδεία»
   Ομιλητής: Άρχων Δεπουτάτος Σπύρος Βολονάκης, Διευθυντής 
   Ελληνικής Παιδείας
12:30 - 1:30 μ.μ.  Γεύμα - Ελεύθερος χρόνος
12:30 - 1:30 μ.μ.  Γεύμα του Σεβασμιωτάτου με τις Πρεσβυτέρες
2:00 - 3:30 μ.μ. 4ο Σεμινάριο: «Διαδικτυκή Διακονία: Σπουδαιότητα, 
   Προϋπολογισμός και Προσδοκίες»
   Ομιλητής: Άρχων Οστιάριος Ευάγγελος Σωτηρόπουλος
3:30 - 4:00 μ.μ. Διάλειμμα για καφέ
4:00 - 5:30 μ.μ. 5ο Σεμινάριο: «Κατ’ οίκον Εκκλησία: Σύγχρονες Προκλήσεις»
   Ομιλητής: Αιδ. π. Κ. Καλτσίδης

5:30 μ.μ.  Τα λεωφορεία αναχωρούν για τον Ι. Ναό Άγ. Γεωργίου
6:00 μ.μ.  Θεία Λειτουργία
8:00 μ.μ.  Δείπνο στην αίθουσα του Ι. Ναού

ΤΕΤΑΡΤΗ, 3η ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
8:00 - 9:00 π.μ.  Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι του ξενοδοχείου (Red Cedar Ballroom C)
9:00 - 9:30 π.μ.  Πρωινό - Ελεύθερος χρόνος
10:00 - 11:30 π.μ  6ο Σεμινάριο: «Ελληνορθόδοξη Κοινότητα: Ενώνοντας τους πιστούς  
   -Πνευματική Ζωή - Διοίκηση - Συμμόρφωση και αρμονική
   συμπόρευση με την Ιερά Μητρόπολη και το Οικουμενικό Πατριαρχείο»
   Ομιλητής: Άρχων Προστάτης των Γραμμάτων, Μιχαήλ Οικονόμου
11:30 - 1:30 μ.μ.  Γεύμα - Ελεύθερος χρόνος
12:30 - 2:30 μ.μ. Συνεδρίαση και γεύμα προέδρων Ελληνορθόδοξων Κοινοτήτων
2:30 - 3:30 μ.μ.  Διάλειμμα για καφέ
3:30 - 5:00 μ.μ.  Εκλογή των Μελών του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Καναδά
5:30 μ.μ.  Ελεύθερο βράδυ

ΛΗΞΗ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΑΞΗΣ ΙΕΡΕΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ, 4η ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
8:00 - 9:00 π.μ.  Πρωινή προσευχή, στο εκκλησάκι του ξενοδοχείου (Red Cedar Ballroom C)
9:00 - 10:00 π.μ.  Πρωινό (χωρίς χρέωση)
10:00 π.μ. Πνευματική Σύναξη Ιερέων
   Εκλογές Συμβουλίου Πρεσβυτέρων
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Τ
ην Κυριακή 26 Μαΐου, το Γυναι-
κείο Τμήμα της Παναρκαδικής Ο-
μοσπονδίας, σε συνεργασία με την 
κα. Ντίνα Μιχαλοπούλου, οργάνω-

σε μια πολύ σημαντική ερανική εκδήλωση 
για τη υποστήριξη της μικρής Μελίνας.
Η Μελίνα ζει στην Τρίπολη και είναι σχε-
δόν 6 ετών. Δυστυχώς, πάσχει από λευ-
χαιμία. Πρόσφατα, υποβλήθηκε στην πολύ 
επίπονη εγχείρηση μεταμόσχευσης οστι-
κού μυελού. Από τότε, διαμένει στο νοσο-
κομείο στην απομόνωση. 
Η Παναρκαδική Ομοσπονδία θέλει να 
ευχαριστήσει όλους όσους πήραν μέρος 
στην εκδήλωση της Κυριακής και προσέ-
φεραν όποιο ποσό μπορούσαν.

Ένα ειδικό ευχαριστώ στις εκκλησίες, τους 
συλλόγους και τις επιχειρήσεις για τις γεν-
ναίες δωρεές τους.
Μέχρι αυτή τη στιγμή έχει συγκεντρωθεί 
το ποσό των $15.800 και ακόμα εισέρχο-
νται δωρεές.
Επίσης, ένα πολύ θερμό ευχαριστώ στις 
κυρίες που έφεραν τα γλυκά και τις πίτες.
Τέλος, η κα Νότα Ηλιοπούλου ευχαριστεί 
θερμά όλες τις γυναίκες του Γυναικείου 
Τμήματος που είναι πάντα τόσο πρόθυμες 
να βοηθήσουν.
Συγχαρητήρια σε όλους και ελπίζουμε 
να δούμε πολλές άλλες τέτοιες κινήσεις 
συμπαράστασης στους συνανθρώπους 
μας.

Η κα Ντίνα Κουμαρέλα με την παρέα της Η κα Άννα Χριστοπούλου με την παρέα της

Ο κ. Γιάννης Ηλιόπουλος, ο κ. Τζίμης Χριστόπουλος και 
ο κ. Θεόδωρος Πάππας

Η κα Ντίνα Μιχαλοπούλου, η κα Νότα Ηλιοπούλου 
και η κα Τασσία Τουρνά

Ο πρόεδρος της Παναρκαδικής, κ. Πήτερ Γαλάνης, η πρόεδρος του Γυναικείου Τμήματος, 
κα Νότα Ηλιοπούλου με το Συμβούλιο της

Μια μεγάλη κίνηση αγάπης και ανθρωπιάς 
του Γυναικείου Τμήματος 

Η κα Ντίνα Μιχαλοπούλου και 
η κα Νότα Ηλιοπούλου
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Οι κυρίες του Συλλόγου «Άγιος Πέτρος». 
Οι κυρίες Κατσή και Κολοβός με την παρέα τους

Η σύζυγος του προέδρου της Παναρκαδικής, κα Κωνσταντίνα Γαλάνη, 
με την παρέα της και την κα Αγγελική Σαρδέλη H παρέα της κα Αγγελικής Ξινής

της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας 
για τη στήριξη της μικρής Μελίνας
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

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

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

Η πανέμορφη Σέριφος των Κυκλάδων βρίσκεται 62 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Πειραιά. 
Το νησί είναι γνωστό για τα μαγευτικά τοπία του, τις θαυμάσιες παραλίες, τα βουνά και το 

σκληροτράχηλο έδαφος. Κατά την μυθολογία, το νησί έγινε πέτρινο όταν ο Περσέας 
αποκάλυψε με περηφάνια το κεφάλι της Μέδουσας.

Το 1954, όπως βλέπουμε στη φωτογραφία, η Σέριφος ήταν ένα ειδυλλιακό, σχετικά άγνωστο 
νησί με ήρεμες αμμουδιές και γαλάζιους κόλπους.

Σήμερα, παρά το ότι είναι ακόμα αρκετά εκτός των κυρίων γραμμών, η Σέριφος προσφέρει ένα 
πολυσύχναστο λιμάνι, το οποίο επισκέπτονται καράβια από τη στερεά Ελλάδα όπως και 
ιδιωτικά σκάφη από όλη την Ευρώπη. Μπορείς να βρεις μεγάλη ποικιλία ξενοδοχείων και 

πεντανόστιμων εστιατορίων, όπως και στρωμένους δρόμους που διευκολύνουν την εξερεύνηση 
όλου του νησιού.

- Lesley Doucas
Η γιαγιά του Michael Doucas κατάγεται από τη Σέριφο. Οι Michael & Lesley Doucas και η 

οικογένειά τους διατηρούν μια κατοικία εκεί την οποία επισκέπτονται κάθε καλοκαίρι.

Ο ΗΣΑΠ στο κέντρο των ΑΘηνών

Το εικονοστάσι της Τζένης Καρέζη

Η χιονισμένη πλατεία Κολοκοτρώνη

Η ιστορική οδός Σταδίου 

Ψαράς στα Χανιά

Φωκίωνος Νέγρη

«ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΞΕΡΟΛΙΘΙΑ» ΑΝΑΦΗ (Τόπος 
εξορίας) 1937. Το λάθος της γυναίκας αυτής ήταν ότι 
ζήτησε να δουλεύει οκτάωρο με αποτέλεσμα να την 

συλλάβουν και να την εξορίσουν
Οι τελευταία Έλληνες Εβραίοι στα Ιωάννινα στις 25 Μαρτίου του 1944 καθώς ετοιμάζονται να 

επιβιβαστούν στα τρένα από του Γερμανούς
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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

ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Θέλετε η καθαριότητα του 
σπιτιού ή του γραφείου σας να 

γίνεται από Ελληνικά χέρια και να 
μοσχοβολάει;

Τηλεφωνήστε στο 647.241.2929

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

FULL OR PART TIME
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ & ΜΙΣΘΟΣ

416.220.0166

Την Κυριακη 26 Μαϊου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου ετελέσθη επιμνημόσυνη δέηση 
για τους πεσόντες στην Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως στις 29 Μαϊου 1453. Είναι 
μία σεμνή και σημαντική τελετή που γίνεται στον Άγιο Γεώργιο εδώ και 8 χρόνια με το 
σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών Τορόντο και τον Πρόεδρο του Κώστα Μίσθιο, Άρχο-
ντα Χαρτουλάριο του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου.
Όπως είπε και ο π. Τριαντάφυλλος στην ομιλία του η δέηση αυτή είναι ένας φόρος 
τιμής για να μένει ζωντανή η μνήμη των πεσόντων αυτών σ’ όλους μας για να παρα-
δειγματιζόμαστε. Στο εκκλησίασμα διακρίναμε τον Φράνκ Τόπο, Άρχοντα Μαέστρο 
του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, τον Γιώργο Καλαμάρη, την Έφη Τσάτσου και πολ-
λούς άλλους.

Επιμνημόνυση δέηση για 
τους πεσόντες της Άλωσης 
της Κωνσταντινουπόλεως 

στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου
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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 ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ

Γνωστό κομμωτήριο της παροικίας μας 
ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝHΤΡΙΑ  ΓΙΑ
ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ/ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ

Επίσης νοικιάζει καρέκλες για 
κομμωτή/κομμώτρια full ή part time 

με δική του πελατεία

Τηλ. για ραντεβού στην κα Βαλεντίνα
στο 416.825.2502
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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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Σ
υγκεκριμένα η αστυνομία συνέλαβε τον 19χρονο καθώς σύμφωνα με πληροφορί-
ες χρησιμοποίησε το όπλο πυροβολώντας πέντε φορές ενάντια σε κάποιον άλλον, 
τον οποίο φέρεται πως κυνηγούσε. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο Roncesvalle το 
βράδυ της Τετάρτης. Μέχρι στιγμής δεν έχει γνωστοποιηθεί αν έχει υπάρξει κάποιο 

θύμα, ούτε δηλώθηκε κάποιος να έχει τραυματιστεί. Ο Alec Subero από το Τορόντο είναι ο 
φερόμενος ως δράστης.

Μ
ια 32χρονη γυναίκα πα-
ραδόθηκε σ την αστυνο-
μία την Πέμπτη καθώς 
η μηχανή όπου επέβαι-

νε τραυμάτισε την Κυριακή σοβαρά έ-
να τετράχρονο αγόρι. Η Breanne Lynn 
Maclellan, 32 ετών, του Markham, α-
ντιμετωπίζει την κατηγορία ότι προ-
σπάθησε να διαφύγει των αρχών. Ή-
ταν επιβάτης στη μοτοσικλέτα. Αναμέ-
νεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο την 
Πέμπτη. Ο μοτοσικλετιστής, ένας άν-
δρας 31 ετών, είχε παραδοθεί στην α-
στυνομία τη Δευτέρα. Μια μοτοσικλέτα 

Harley Davidson 2016 κατασχέθηκε. Οι 
ανακριτές δήλωσαν ότι το όνομα του ο-
δηγού δεν θα δοθεί στη δημοσιότητα 
για να «προστατεύσει την ακεραιότη-
τα της έρευνας». Η αστυνομία κλήθη-
κε στη λεωφόρο Victoria Park και στην 
Adair Road κοντά σ τη λεωφόρο St. 
Clair East, γύρω στις 1:30 μ.μ. Κυρια-
κή. Η μοτοσικλέτα κατευθυνόταν βό-
ρεια στο Victoria Park, βόρεια της St. 
Clair Avenue East, όταν ξαφνικά το αγό-
ρι βγήκε στο δρόμο και χτυπήθηκε από 
τη μοτοσικλέτα. Ο οδηγός δεν σταμάτη-
σε και συνέχισε την πορεία του.

Τ
α αποτελέσματα των ψή-
φων έβγαλαν στην κορυφή 
τον συγκεκριμένο δρόμο, 
ενώ πέρυσι είχε ψηφιστεί 

το Δυτικό μέρος ως ο χειρότερος. 
Αναλυτικά η φετινή λίστα με τους 
χειρότερους δρόμους του Οντά-
ριο.
1. Eglinton Avenue East, Toronto
2. Riverdale Drive, Washago
3. Dufferin Street, Toronto
4. County Road 49, Pr ince 
Edward
5. Barton Street East, Hamilton
6. Burlington Street East , 
Hamilton
7. Avondale Road, Belleville
8. Sheppard Avenue East , 
Toronto
9. Carnegie Beach Road, Scugog
10. Bathurst Street, Toronto

Παραδόθηκαν οι δράστες που 
χτύπησαν με την μηχανή τους 
4χρονο αγόρι

Η Eglinton Avenue East είναι ο 
χειρότερος δρόμος στον Οντάριο 
για το 2019 σύμφωνα με την CAA

Το ΝΒΑ «βάζει χέρι» στον ράπερ 
Drake για την συμπεριφορά του 

Σ
ύμφωνα με το Canadian Press το 
ΝΒΑ κάλεσε του Τορόντο Ράπτορς 
με σκοπό να μιλήσουν για την 
συμπεριφορά του διεθνούς 

φήμης ράπερ και «εκπρόσωπο» της ομά-
δας, Drake. Παράλληλα με την σπουδαία 
νίκη της μπασκετικής ομάδας, ο ράπερ 
είχε γραφτεί κι αυτός στα πρωτοσέλιδα 
εξαιτίας της προκλητικής συμπεριφο-
ράς είτε φωνάζοντας στους αντίπαλους 
παίκτες, είτε μπαίνοντας στο αγωνιστικό 
χώρο είτε αποσπώντας την προσοχή του 
προπονητή των Ράπτορς. Δεν είναι πρώτη 
φορά που η συμπεριφορά του Ντρέικ 
βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς ο Ντρέικ 
παραλίγο να πιαστεί στα χέρια με ένα παί-
κτη του Κλίβελαντ Καβαλίερς με αποτέ-
λεσμα ο ράπερ να απομακρυνθεί από το 
γήπεδο για να εξομαλυνθεί η κατάσταση. 
Παρόλα αυτά ο Ντρέικ συνεχίζει να έχει 
την υποστήριξη των φαν του Τορόντο.

Συνελήφθη 19χρονος για κατοχή 
όπλου και χρήση αυτού
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LIFE

Jessica Goicoechea: 
Το κορίτσι από τη Βαρκελώνη 

Η αλήθεια είναι πως 
δεν έχει τα τυπικά 
χαρακτηριστικά μίας 
Ισπανίδας. Όμως, 
έχει το φλογερό 
ταμπεραμέντο 
(στην ξανθιά του 
έκδοση) και είναι 
μοναδική στο πώς 
μεταμορφώνεται 
στις επαγγελματικές 
της φωτογραφήσεις. 
Ο λόγος για την 
Jessica Goicoechea, 
το μοντέλο από τη 
Βαρκελώνη που 
είναι μεγάλη σταρ 
του Instagram.

Άλλωστε, από το 
συγκεκριμένο 
μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης ξεκίνησε 
την καριέρα της 
στο μόντελινγκ. Η 
22χρονη εκτός από 
καλλίγραμμο κορμί 
διαθέτει και φυσική 
ομορφιά.

Το πρόσωπο της 
είναι υπέροχο και 
οι followers της 
εκτός από τις σέξι 
φωτογραφίες της, 
εκτιμούν δεόντως 
και τις φυσικές που 
αναδεικνύουν την 
ομορφιά της.
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K
αι το όνομα 
αυτού,Νίκος 
Αντωνόπου-
λος και λίγο 

πριν βιαστείτε να μι-
λήσετε,όχKαι σίγουρα 
όπως κάθε νέο παιδί-
,λατρεύει και ο ίδιος 
τα κοινωνικά δίκτυα 
το καλοκαίρι είναι μια 
ανάσα μακρυά μας,ή-
δη ο Νίκος πρέπει να 
τόλμησε το πρώτο του 
μπάνιο και το μοιρά-
στηκε μαζί μας και σί-
γουρα όλο το καλοκαί-
ρι τα καρδιοχτυπήμα-
τα των θαυμαστριών 
θα είναι πολλάι δεν 
ανήκει ακόμη σε κά-
ποιο πρακτορείο είναι 
αυτό που λέμε νέο αί-
μα στον χώρο.

Η Αλεξάνδρα 

Παναγιώταρου μόνο 

με τα εσώρουχα

Αν μπορούσαμε να στελεχώ-
νουμε το My Style Rocks κάθε 
χρόνο, τότε θα είχαμε ως δύο 
σταθερές την Ιωάννα Τούνη 
και την Αλεξάνδρα Παναγιώ-
ταρου. Να διαγωνίζονται, να 
κρίνουν, να παρουσιάζουν, να 
κάνουν την παραγωγή. Οτιδή-
ποτε χρειάζεται το πρόγραμμα 
για να βγει.
Τώρα βέβαια θα αφήσουμε για 
λίγο στην απ΄έξω την Τούνη και 
θα εστιάσουμε στην Αλεξάν-
δρα Παναγιώταρου.

Ο Θεοχάρης 

Ιωαννίδης...

αποκαλύπτεται!

Ο πρωταγωνιστής του σίριαλ 
«Η επιστροφή» αποκαλύπτει 
όλα εκείνα που απολαμβάνει! 
Καλύτερο δώρο που δέχθη-
κες: Ένα φιλί.
Καλύτερη στιγμή της καριέ-
ρας σου: Όταν κατάλαβα ότι 
δεν υπάρχουν κανόνες… 
Τι θυμάσαι από την παιδική 
σου ηλικία: Αγάπη. 
Σχολείο (και μια ανάμνηση): 
Minnetonka High School – 
παγωμένες λίμνες.
Τι θα άλλαζες πάνω σου: 
Τίποτα απολύτως.

Μπορεί το πρόγραμμα της 
να είναι απαιτητικό, γεμάτο 
συναυλίε ς,  πρόβε ς και 
συναυλίες σε όλη την Ευρώπη 
κατάφερε όμως με αφορμή 
τις διακοπές του Πάσχα να 
βρει λίγο χρόνο να ξεκουρα-
στεί και να γεμίσει τις μπατα-
ρίες της.
Mε το γνωστό της κέφι και 
τις εκρηκτικές της αναλογίες 
ενθουσίασε για ακόμα μια 
φορά τους followers της.

From Crete with love…

Αλεξία Ορφανού: Το κορίτσι 
του «Power of love» έγινε 
Instagrammer

Η Φουρέιρα «έριξε» 

το διαδίκτυο με το σέξι 

λίκνισμά της

Θ
εωρείται μία από τις πιο επιτυ-
χημένες παρουσιάστριες της μι-
κρής οθόνης, καθώς η πορεία 
της στο «Πρωινό» του Ant1 εί-

ναι ανοδική. Η Φαίη Σκορδά είναι πλέον 
σταθερή αξία στο μικρόκοσμο της TV, ω-
στόσο ξεχωρίζει και για την εξωτερική της 
εμφάνιση.

Με πόδια που πολλοί θεωρούν ότι είναι τα 
ωραιότερα της εγχώριας σόουμπιζ, η οικο-
δέσποινα του καναλιού του Αμαρουσίου 
έχει δημιουργήσει και ένα σούπερ λογα-
ριασμό στα social media. Η Φαίη φωτο-
γραφίζεται καθημερινά, ποστάρει στιγμιό-
τυπα και τρελαίνει τους 821.000 followers 
τους που την ακολουθούν πιστά.

Η Φαίη Σκορδά έχει το ωραιότερο 
κορμί της TV

Σ
υσ τήθηκε σ το 
ευρύ κοινό μέ-
σα από τον πρώ-
το κύκλο του ριά-

λιτι σχέσεων, «Power of 
love» του Σκάι, ξεχωρί-
ζοντας στο αντρικό κοι-
νό. Σήμερα, ένα χρόνο 
μετά, η Αλεξία Ορφανού 
μετρά περισσότερους α-
πό 40.000 followers στο 
Instagram, έχοντας και 
το δικό της κανάλι στο 
You Tube.
Ωστόσο, η μελαχρινή 
κοπέλα αναστατώνει και 
με τις προκλητικές της 
φωτογραφίες, οι οποίες 
αποτελούν συχνό φαι-
νόμενο στον προσω-
πικό της λογαριασμό στο 
Instagram. Μία μικρή 
γεύση μόνο από το προ-
φίλ της, θα σε πείσει και 
θα σε εντυπωσιάσει, 
εύκολα και ανεπάντεχα!
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Σ
την Κολομβία οι ω-
ραίε ς παρουσίες 
στον χώρο της α-
θλητικής δημοσιο-

γραφίας είναι πολλές, αλλά 
η σέξι Έρικα του FOX Sports 
είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει!
Η γνωστή αθλητικογράφος 
-όπως όλες σχεδόν οι γυναί-
κες στην Κολομβία- διαθέτει 
ένα σώμα με… τέλειες ανα-
λογίες, που προκαλεί «εγκε-
φαλικά» στον ανδρικό πλη-
θυσμό.

Τ
ο Game of Thrones 
ανήκει πια στην 
τηλεοπτική ιστο-
ρία αλλά ο πρωτα-

γωνιστής του και γόηςKit 
Harington αντιμετωπίζει 
σοβαρά προσωπικά προ-
βλήματα.

Σύμφωνα με το περιοδικό 
Variety και όπως επιβε-
βαιώνει ο εκπρόσωπος 
του ηθοποιού, ο 33χρονος 
αποφάσισε να κάνει ένα 
διάλειμμα και να περάσει 
κάποιον χρόνο σε κλινικής 
ευεξίας για να αντιμετωπί-
σει κάποια δικά του προ-
σωπικά προβλήματα

Ασχημα νέα για τον πρωταγωνιστή 
του Game of Thrones

Η 
εντυπωσι-
ακή ηθο-
ποιός Ana 
de Armas 

μόλις αποκαλύφθηκε 
πως πρόκειται να είναι 
το επόμενο Bond girl 
– ωστόσο, δεν είναι 
άγνωστη στον κόσμο 
του Hollywood.
H 30χρονη star, που 
έπαιξε την κινηματο-
γραφική σύν τροφο 
του Ryan Gosling στο 
Blade Runner 2049, έχει 
ήδη μία πολύ λαμπερή 
ζωή, όπως αναφέρει 
η εφημερίδα The Sun. 
Το Instagram της είναι 
γεμάτο από φωτογραφίες 
σε εξωτικά μέρη, εμφανί-
σεις στο κόκκινο χαλί και 
selfies με τους celebrity 
φίλους της. Η Κουβανή-Ι-
σπανίδα ηθοποιός πρό-
κειται να είναι μία από τις 
νέες stars της 25ης ταινίας 
Jame Bond.

Σάλος με γνωστή αθλητικογράφο 
– Διέρρευσε γυμνή φωτογραφία

Στο καμαρίνι της μόνο 
με δαντελωτά εσώρουχα 

διάσημο μοντέλο

Κ
αυτή πόζα μπροστά σ τον 
καθρέφτη της.
Η Ιρίνα Σάικ δεν απογοη-
τεύει ποτέ τους θαυμαστές 

της και δεν σταματά φυσικά να ανεβά-
ζει σέξι φωτογραφίες στον λογαρια-
σμό της στο instagram.

Αυτή τη φορά επέλεξε κόκκινα εσώ-
ρουχα μάλλον επηρεασμένη από το 
χριστουγεννιάτικο κλίμα των ημερών.
Η 32χρονη δέ χθηκε βροχή από 
κοπλιμέντα κάτων από τη φωτογρα-
φία της ενώ συγκέντρωσε χιλιάδες 
likes.

Ana de Armas: η εντυπωσιακή 
ηθοποιός από την Κούβα
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Περιηγηθείτε στη μεσαιωνική πόλη 
μέρα και νύχτα. Διαβείτε μία από 
τις έντεκα πύλες και χαθείτε στα 
στενά δρομάκια μιας μοναδικής 
πόλης, έκτασης 420.000 τ.μ., που 
έχτισαν οι Ιππότες του Τάγματος 
του Αγίου Ιωάννη τον 12ο αιώνα, 
αναστήλωσαν οι Ιταλοί στις αρχές 
του 20ού αιώνα και κατοικείται 
ακόμη από 2.000 ανθρώπους. 

Σ
υγκαταλέγεται στα μνημεία παγκό-
σμιας κληρονομιάς της UNESCO. 
Περπατήστε στον υπέροχο δρόμο 
των Ιπποτών, στην ιπποτική γειτο-

νιά Κολλάκιο. Επισκεφτείτε το Παλάτι του 
Μεγάλου Μαγίστρου και το Αρχαιολογικό 
Μουσείο εντός του ιπποτικού νοσοκομεί-
ου. Στη λαϊκή γειτονιά του Μπούργκου, 
καφέ και καταστήματα συνυπάρχουν με 
τζαμιά και χαμάμ, βυζαντινούς ναούς, κτί-
ρια των ιπποτών και ενίοτε τμήματα της 
αρχαίας πόλης (Παλάτι Μεγάλου Μαγί-
στρου: τηλ. 22413-65270, Αρχαιολογικό 
Μουσείο: τηλ. 22413-65200).
Αν αντέχετε τη ζέστη, που στη Ρόδο τα 
μεσημέρια μπορεί να ξεπεράσει τους 40 
βαθμούς, κάντε έναν περίπατο πάνω στα 
τείχη της παλιάς πόλης. Η διαδρομή ξεκινά 
από το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου 
και επιτρέπεται από Δευτέρα έως Παρα-
σκευή, 12.00-15.00. Καταλήγει έπειτα από 
30-40 λεπτά στην Κόκκινη Πόρτα, όμως 
λάβετε υπόψη σας ότι δεν μπορείτε να επι-
στρέψετε με τον ίδιο τρόπο (η διαδρομή 
είναι one way).

ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Στο Μανδράκι, το λιμάνι της νέας πόλης, 
χαζέψτε τα κτίρια που χτίστηκαν από το 
1925 έως το 1939 από Ιταλούς αρχιτέκτο-
νες και σε διάφορα στιλ. Το ενδιαφέρον 
μονοπωλεί το παραλιακό μέτωπο με το 
δημαρχείο, τη νομαρχία, το Εθνικό Θέα-
τρο και την Εκκλησία του Ευαγγελισμού 
(1926), με τοιχογραφίες του Φώτη Κόντο-
γλου.
Τα πιο γοητευτικά εγκαταλελειμμένα κτί-
ρια θα τα δείτε στην Ελεούσα: την εκκλη-
σία του Αγίου Χαράλαμπου, το κτίριο με 
τις λότζιες, την αγορά του χωριού, το Κτί-
ριο Φασισμού (Casa del Fascio).
Στο δάσος του Προφήτη Ηλία, σε υψόμε-
τρο 800 μ., βρίσκονται τα κτίρια Έλαφος 
και Ελαφίνα, που χτίστηκαν μεταξύ 1929 
και 1932 στη λογική των σαλέ της βόρειας 
Ιταλίας. Ο Έλαφος έχει αναστηλωθεί και 
στεγάζει ξενοδοχείο-καφέ (τηλ. 22460-
22280).
Στις Επτά Πηγές θα δείτε το σπουδαίο 
υδροδοτικό έργο του 1930. Η ατραξιόν 
της περιοχής είναι το τούνελ 150 μέτρων, 
το οποίο μπορείτε να διασχίσετε – το 
παγωμένο νερό φτάνει μέχρι τον αστρά-
γαλο. Στην έξοδό του, μονοπάτι 5 λεπτών 
οδηγεί στο φράγμα και σε μια λιμνούλα.  
Επισκεφτε ίτ ε τα Λουτρά της Καλλι-
θέας (1929), που κατασκεύασαν οι Ιτα-
λοί ως κέντρο ποσιθεραπείας. Μνημει-
ακές σκάλες, πέργκολες, βοτσαλωτά 

δρομάκια και ροτόντες σάς μεταφέρουν 
πίσω στον χρόνο (τηλ. 22410-37090, 
kallitheasprings.gr).

Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΜΕΙΡΟΣ
Επισκεφτείτε τον αρχαιολογικό χώρο της 
Καμείρου (40 χλμ. από την πόλη), μία από 
τις τρεις σπουδαίες αρχαίες πόλεις της 
Ρόδου. Κατοικήθηκε από τους αρχαϊκούς 
έως τους ρωμαϊκούς χρόνους και τα ερεί-
πια που θα δείτε προέρχονται κυρίως από 
την ελληνιστική φάση της (τηλ. 22410-
40037).

«ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΗ» ΛΙΝΔΟΣ
Περιπλανηθείτε στα δαιδαλώδη σοκάκια 
της, χαζέψτε τα κατάλευκα σπίτια-πρό-
τυπα βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και 
τα καπετανόσπιτα του 17ου αιώνα με τις 
αυλόθυρες από πωρόλιθο και τα βοτσα-
λωτά δάπεδα. Ανεβείτε στην Ακρόπολη 
της αρχαίας Λίνδου, με τον ναό της Λινδίας 
Αθηνάς του 4ου αιώνα π.Χ., την οποία οι 
ιππότες μετέτρεψαν σε κάστρο. Ολοκλη-
ρώστε την ημέρα σας με δείπνο στο ιστο-
ρικό εστιατόριο Μαυρίκος (τηλ. 22440-
31232) ή σ το εστιατόριο του ξενώνα 
Μελένος (τηλ. 22440-32222).

ΔΥΣΗ ΣΤΑ ΚΑΣΤΡΑ
Δείτε το ηλιοβασίλεμα από τα κάστρα του 
Μονόλιθου και της Κρητηνίας. Σε αυτό της 
Κρητηνίας τα καλοκαίρια διοργανώνο-
νται και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Εναλλα-
κτικό ηλιοβασίλεμα μπορείτε να δείτε από 
τον λόφο Μόντε Σμιθ στη νέα πόλη, αφού 
πρώτα περιηγηθείτε στα ερείπια της ελλη-
νιστικής Ακρόπολης της Ρόδου.

Η ΚΟΙΛAΔΑ ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΟYΔΩΝ
Παίρνοντας το δυτικό οδικό άξονα (επαρ-
χιακή οδός Ρόδου– Καμείρου) και λίγο 
μετά το χωριό Παραδείσι, στρίβει κανείς 

αριστερά προς την Ψίνθο. Στην πορεία 
αυτή προς την Ψίνθο βρίσκεται η Κοιλάδα 
των Πεταλούδων. Η διαδρομή ξεκινάει 
από τη βόρεια είσοδο της Κοιλάδας όπου 
βρίσκεται και το Μουσείο Φυσικής Ιστο-
ρίας σε υψόμετρο 150 μέτρων. Το μονο-
πάτι είναι μήκους 1.300 μέτρων και κατα-
λήγει στην Ιερά Μονή της Παναγίας της 
Καλόπετρας σε υψόμετρο 470 μέτρων.
Το μονοπάτι είναι οργανωμένο με γέφυ-
ρες, ξύλινα κάγκελα κι έχει τιμή εισόδου 
στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η επί-
σκεψη στο Μουσείο Φυσική Ιστορίας.
Είναι μία άνετη και ευχάριστη διαδρομή 
κατά μήκος της κατάφυτης ρεματιάς, 
με μικρούς καταρράχτες και λιμνούλες. 
Φιλοξενεί τις γνωστές πεταλούδες της 
Ρόδου (Panaxia quadipunctaria) οι οποίες 
συγκεντρώνονται εδώ κατά χιλιάδες το 
καλοκαίρι, από τις αρχές Ιουνίου έως το 
τέλος Σεπτεμβρίου. Ιδιαίτερα από τα μέσα 
Ιουλίου μέχρι τα τέλη Αυγούστου, η Κοι-
λάδα είναι κατάμεστη από αυτές. Συγκε-
ντρώνονται απ’ όλο το νησί σ’ αυτό το 
μέρος λόγω των ιδιαίτερων κλιματολο-
γικών συνθηκών της Κοιλάδας η οποία 
χρησιμοποιείται από τις πεταλούδες ως 
τόπος συνάντησης. Στην Κοιλάδα των 
Πεταλούδων υπάρχει και το μοναδικό 
στην Ευρώπη φυσικό δάσος από ένα 
είδος πλατάνου που λέγεται Υγράμβαρη 
(Ζηδιά).

ΙΕΡA ΜΟΝH ΠΑΝΑΓIΑΣ ΤΣΑ-
ΜΠIΚΑΣ
Από τον ανατολικό οδικό άξονα (εθνική 
οδός Ρόδου– Λίνδου), πριν από το χωριό 
Αρχάγγελος και στο σημείο όπου υπάρ-
χει πινακίδα με την ένδειξη «αριστερά 
Παναγία Τσαμπίκα», ξεκινάει ένας ασφαλ-
τοστρωμένος δρόμος με πολλές στροφές 
μήκους περίπου 1.200 μέτρων ο οποίος 
καταλήγει σε μία πλατεία. Από εκεί ξεκι-

νάει προς την κορυφή της απότομης πλα-
γιάς ένα φιδωτό μονοπάτι αποτελούμενο 
από 297 σκαλοπάτια.
Περνώντας μέσα από ένα μαγευτικό δάσος 
από κυπαρίσσια ανακατεμένα με λιγοστά 
πεύκα φυτρωμένα πάνω στο βραχώδες 
έδαφος, καταλήγουμε στην κορυφή όπου 
βρίσκεται το εκκλησάκι της Παναγίας Τσα-
μπίκας «της Ψηλής» σε υψόμετρο 320 
μέτρων. Η πανοραμική θέα της γύρω περι-
οχής καθώς και η ατμόσφαιρα του μονα-
στηριού θα αποζημιώσουν τον επισκέπτη 
από τη μικρή σε μήκος αλλά απότομη ανά-
βαση.
Η επιστροφή γίνεται ακολουθώντας την 
ίδια διαδρομή.

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Ρίξτε μια βουτιά από το «τραμπολίνο», τον 
βατήρα που στέκεται μέσα στη θάλασσα 
σε απόσταση μερικών μέτρων από την 
παραλία της πόλης. Το έχτισαν οι Ιταλοί 
τη δεκαετία του 1930, ανακαινίστηκε το 
2007 και αποτελεί ένα από τα σύμβολα 
της Ρόδου. Για ήσυχες βουτιές ελάτε στην 
τεράστια παραλία της Λαχανιάς και νοτι-
ότερα στις ερημικές Άγιο Γεώργιο και 
Μαύρο Κάβο, με λεπτή άμμο, ρηχά νερά 
και κέδρους. Θα τις εντοπίσετε μετά το 
Πλημμύρι, στην κατάληξη μιας χωμάτινης 
διαδρομής 5 χιλιομέτρων. Σχετικά ήσυ-
χοι είναι και οι Φούρνοι, με χοντρή άμμο, 
βότσαλα και σπηλιές. Ιδανική παραλία 
αν έχετε παιδιά είναι η Αγάθη, με ρηχά, 
ζεστά νερά, ψιλή άμμο, καντίνες και θέα 
στο μεσαιωνικό κάστρο του Φαρακλού. 
Το Πρασονήσι, στο νοτιότερο σημείο του 
νησιού, αποτελεί σημείο συνάντησης για 
windsurfers και kitesurfers από όλο τον 
κόσμο, έμπειρους και αρχάριους. Ιδανι-
κές συνθήκες για surf θα βρείτε και στις 
μεγάλες, οργανωμένες παραλίες Ιξιά και 
Ιαλυσός.  

Ρόδος: Χίλια πρόσωπα
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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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Ήταν δυο φίλες καρφίτσες οι οποίες από 
τη βαρεμάρα τους είπαν να πάνε μια βόλτα 
πάνω στο βουνό έτσι για αλλαγή. Ξεκι-
νούν λοιπόν και κάπου στο μέσο της δια-
δρομής αρχίζουν να κουράζονται και να 
αγκωμαχούν. Φτάνοντας λίγο πιο πάνω 
σκέφτονται: «Μπορούμε, λίγος δρό-
μος έμεινε ακόμα, είμαστε σχεδόν στην 
κορυφή».
Αφού έφτασαν λοιπόν στην κορυφή βλέ-
πουν έναν σκαντζόχοιρο. Γυρνάει τότε η 
μία και λέει στην άλλη: 
- Ρε ηλίθια, γιατί δεν πήραμε το λεωφο-
ρείο!

Τέσσερις ναυαγοί ηλικίας 20, 30, 40 και 60 
ετών βρίσκονται σε ένα νησί και σε από-
σταση αναπνοής σε ένα άλλο νησί βρίσκο-
νται 4 καταπληκτικά φωτομοντέλα.
Ο 20άρης λέει: - Γρήγορα να κολυμπή-
σουμε να πάμε απέναντι στα κορίτσια!
Ο 30άρης του απαντά: - Καλά μην βιάζε-
σαι και τόσο...
Ο 40άρης προτείνει: - Εγώ λέω να κατα-
σκευάσουμε μία σχεδία.
O 60άρης: - Για σταθείτε βρέ παιδιά. Γιατί 
να τα κάνουμε όλα αυτά; Αφού και από 
εδώ βλέπουμε !!!

Ένας άνθρωπος κολυμπούσε σ την 
θάλασσα και εμφανίζεται ένας καρ-
χαρίας.
Όλοι πετάγονται στην ξηρά πανικό-
βλητοι, εκτός από έναν κολυμβητή 
που δεν κατάλαβε τί γινόταν.
Ο κόσμος βλέπει τον καρχαρία να 
τον πλησιάζει και να του λέει κάτι. Ο 
κολυμβητής απαντά.
Ο καρχαρίας του ξαναμιλά.
Ο κολυμβητής ξαναπαντά.
Ο καρχαρίας του λέει πάλι κάτι.
Απαν τά πάλι ο κολυμβητής και ο 
καρχαρίας φεύγει.
Βγαίνει ο κολυμβητής έξω και τον 
ρωτάνε οι άνθρωποι.
- Τί έγινε, ρε φίλε; Είδαμε τον καρχα-
ρία που σου μίλαγε και μετά έφυγε 
χωρίς να σε πειράξει. Τί συνέβει;
- Να, την πρώτη φορά με ρώτησε 
τ ί ψήφισα το 1984 και του ε ίπα 
ΠΑΣΟΚ.
- Και την δεύτερη;
- Τί ψήφισα το 1988, και του είπα 
πάλι ΠΑΣΟΚ.
- Και την τρίτη που εξαφανίστηκε;
- Τί ψήφισα το 1992. Και του ειπα 
πάλι ΠΑΣΟΚ και τότε τα πήρε σ το 
κρανίο και μου είπε: «Εσύ φίλε μου 
δεν τρώγεσαι με τίποτε!»

FUN

ΚΡΙΟΣ
Επιβάλετε τις απόψεις σας με ήρεμο τρόπο 
και τα επιχειρήματά σας θα πείσουν τους 
συνεργάτες σας. Αρπάξτε τις ευκαιρίες που 
σας δίνει η εποχή, καθώς η γοητεία σας θα 
είναι ο βοηθός σας. Οι μέρες αυτές σας 
δίνουν περισσότερη άνεση και μια δόση 
απαραίτητης ψυχαγωγίας. Στα επαγγελμα-
τικά σας όλα συνεχίζονται στον ίδιο ρυθμό. 

ΤΑΥΡΟΣ
Θα αναπτυχθεί τώρα ένα πιο πρόσφορο 
έδαφος για να προωθήσετε τις επαγγελ-
ματικές σας υποθέσεις, υπό την προϋπό-
θεση ότι θα αποφύγετε τις ενθουσιώδεις 
εξάρσεις. Μολονότι θα υπάρξουν κάποιες 
καθυστερήσεις, οι στόχοι σας θα ευοδω-
θούν. Ευνοούνται οι διακανονισμοί και οι 
συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς. 
Στον επαγγελματικό τομέα θα παρουσια-
στεί μία βελτίωση, που θα έχει επιπτώσεις 
και στα οικονομικά σας. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Έχετε την ανάγκη να τα αλλάξετε όλα και να 
αρχίσετε τη ζωή σας από την αρχή, αλλά 
βέβαια κάτι τέτοιο είναι δύσκολο. Είναι ανά-
γκη να καταλάβετε ότι τα περισσότερα προ-
βλήματα ξεκινούν από σας και είναι καιρός 
να αρχίσετε μέσα σας τις εκκαθαρίσεις, για 
να νιώσετε καλύτερα. Πρέπει κάποια στιγμή 
να κάνετε πράξη όλα αυτά που σκέ-
φτεστε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Παρόλο που κάποια 
γεγονότα θα σας ανα-
γκάσουν να περιορι-
στείτε σε χρόνο και 
χώρο, εσείς δεν έχετε 
πρόθεση να βρείτε διε-
ξόδους, για να συναντή-
σετε εκείνους που σας 
ενδιαφέρουν ή που αγα-
πάτε. Μην αντικρούετε προ-
τάσεις πριν πεισθείτε ότι δεν σας 
ενδιαφέρουν. Κινηθείτε οργανωμένα στα 
οικονομικά και μην αφήνετε ευκαιρίες ανεκ-
μετάλλευτες. Φυσικά, στο τέλος θα τα κατα-
φέρετε. 

ΛΕΩΝ
Στον επαγγελματικό τομέα νέες προοπτικές 
διαγράφονται στον ορίζοντα. Θα συνεργα-
στείτε με πολύ αξιόλογα άτομα που θα σας 
συμβουλέψουν πάνω στη δουλειά σας. Εκμε-
ταλλευτείτε λοιπόν όλες τις ευκαιρίες που θα 
σας παρουσιαστούν. Δείξτε κάποια προσοχή 
στην υγεία σας γιατί είναι πιθανόν να σας 
παρουσιαστούν κάποια προβλήματα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Οι σχέσεις κυρίως οι οικογενειακές αλλά 
και οι επαγγελματικές θα είναι στο επίκε-
ντρο του ενδιαφέροντός σας την περίοδο 
αυτή. Δείξτε το απαραίτητο ενδιαφέρον. 
Θα υπάρξουν έξοδα αυτό το μήνα που θα 
σας βγάλουν έξω από τον οικονομικό σας 
προϋπολογισμό. Προσοχή στις σπατάλες 
γιατί θα βρεθείτε μπλεγμένοι. Η περίοδος 
αυτή δεν είναι κατάλληλη στο να παίρνετε 
ρίσκα.

ΖΥΓΟΣ
Είναι καλή στιγμή αυτή την εποχή να περά-
σετε τη γραμμή σας τώρα που οι άλλοι είναι 
πολύ θετικοί απέναντί σας. Τώρα μπορεί 
να αναγνωριστεί κάποια προσπάθεια που 
κάνατε εδώ και πολύ καιρό. Προσέξτε όμως 
τις κινήσεις σας αλλά και τις επιλογές σας 
που πολλές φορές σας οδηγούν σε περιπέ-
τειες. Οι σχέσεις σας με άτομα που έχουν 
κάποια ειδική γνώση ή βρίσκονται μακριά 
θα σας αποφέρουν πολύ θετικά αποτελέ-
σματα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αυτές τις μέρες, οι φίλοι μπορούν να στη-
ρίξουν τη ζωή σας, αρκεί βέβαια να μη σας 
πιάσει η εσωστρεφής διάθεση και κλείσετε 
τα μάτια στις ευκαιρίες και σε ότι καλό προ-
σεγγίζει τώρα τη ζωή σας. Αυτό που μάλλον 
θέλετε περισσότερο από όλα όμως, είναι να 
κόψετε τα δεσμά που νιώθετε ότι κρατούν 
εγκλωβισμένη τη ζωή σας, σε μια κατά-
σταση αντίθετη με τη φύση σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Ενδέχεται να ανήκετε στην κατηγορία εκεί-
νων των ανθρώπων που καταφέρνουν να 
ικανοποιούν τους στόχους τους έστω και 
με επίμονες προσπάθειες. Ίσως όμως και 
να βρίσκεστε ανάμεσα σε αυτούς που είναι 
παραπονεμένοι, διότι δεν εκπληρώνονται 

οι επιθυμίες τους όπως θα ήθελαν.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Δεν ε ίναι κατάλληλη 

η εποχή για καινού-
ρια επαγ γε λματ ική 
έναρξη, αλλά είναι 
αρκετά εποικοδομη-
τική στο να πάρετε τις 
πληροφορίες σας και 

να έρθετε σε επαφή με 
άτομα που σας ενδια-

φέρουν. Θα χρειαστεί να 
κάνετε μία μικρή υπομονή 

γιατί η τύχη τελικά θα σας χαμο-
γελάσει σε λίγες μέρες. Τα αποτελέσματα 
θα τα δείτε στην πορεία.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Θα πρέπει να επενδύσετε στη δουλειά σας 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Και ο 
λόγος είναι ένας. Θα πετύχετε σε καθετί 
που αναλαμβάνετε, αν και τα αποτελέσματα 
μπορεί να αργήσουν να φανούν. Για να δια-
τηρήσετε την ισορροπία στα οικονομικά 
σας, μην παρασύρεστε σε σπατάλες. Έχετε 
ανάγκη από συνετές συμβουλές. 

ΙΧΘΕΙΣ
Δύσκολα θα μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα 
με τις υποχρεώσεις που έχετε επωμισθεί. 
Το άγχος σας έχει ενταθεί και είναι πιθανό 
να σας οδηγήσει σε σπασμωδικές κινήσεις 
τόσο στον επαγγελματικό, όσο και στον 
αισθηματικό τομέα. Μην τρομάξετε αν μια 
επαγγελματική συμφωνία ή υπόσχεση ανα-
βληθεί ή ματαιωθεί. Γρήγορα θα υπάρξουν 
καλύτερες ευκαιρίες, αρκεί να έχετε υπο-
μονή και αντοχή. Θα χρειαστεί να καταβά-
λετε μεγάλες προσπάθειες, για να κερδίσετε 
ουσιαστικά πολύ ελάχιστα.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Χρυσός Φοίνικας για την 
καλύτερη ταινία Μικρού 
Μήκους απονεμήθηκε σήμερα 
στον Ελληνα σκηνοθέτη 
Βασίλη Κεκάτο για την 
τέταρτη ταινία του με τίτλο 
«Η Απόσταση Ανάμεσα στον 
Ουρανό κι Εμάς» στο 72ο 
Φεστιβαλών Καννών. 

Ο 
Βασίλης Κεκάτος είναι 
ο πρώτος Ελληνας σκη-
νοθέτης που κερδίζει το 
Χρυσό Φοίνικα Μικρού 

Μήκους στις Κάννες. 
Η ταινία του κατάφερε να ξεχωρίσει 
ανάμεσα στις 11 ταινίες που διαγω-
νίστηκαν για τον πολυπόθητο βρα-
βείο σε σύνολο 4.240 ταινιών που 
κατατέθηκαν από όλο τον κόσμο. 
Η υπόθεσή της αφορά δύο άγνω-
στους νεαρούς άντρες οι οποίοι 
συναντιούνται αργά τη νύχτα σε ένα 
ξεχασμένο βενζινάδικο της παλιάς 
Εθνικής Οδού. Ο ένας έχει σταμα-
τήσει για να βάλει βενζίνη στην 
μηχανή του. Ο άλλος έχει ξεμείνει 
εκεί. Για να γυρίσει στην Αθήνα του 
λείπουν 22.50 ευρώ. Όσο ακριβώς 
κοστίζει η απόσταση που τους χωρί-
ζει από τον ουρανό.
 Ο ταλαντούχος σκηνοθέτης ξεκί-
νησε να αποσπά τα βλέμματα του 

καλλιτεχνικού χώρου με τον «Ανά-
δρομο» και το Φεστιβάλ Δράμας, 
ενώ η πορεία του συνεχίστηκε με το 
«Zero Star Hotel» που είχε διακριθεί 
μέσα στις 15 καλύτερες απ’ όλον τον 
κόσμο στο διαγωνισμό Sundance 
Ignite. 
Διεθνώς αναγνωρίστηκε με την ται-
νία του «Η σιγή των ψαριών όταν 
πεθαίνουν», η οποία βραβεύ-
τηκε διπλά στο Φεστιβάλ της Δρά-
μας (καλύτερη ταινία νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης, ειδικό βραβείο επι-
τροπής) και στις Νύχτες Πρεμιέρας 

(ανδρικής ερμηνείας για τον Ανδρέα 
Κωνσταντίνου, β’ καλύτερη ταινία).
Μετά την επιτυχημένη πορεία της 
ταινίας του «Η σιγή των ψαριών 
όταν πεθαίνουν» που συμμετείχε 
στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστι-
βάλ του Λοκάρνο και του Σάντανς, 
ο Βασίλης Κεκάτος έφτασε στο επί-
σημο διαγωνιστικό τμήμα του 
Φεστιβάλ των Καννών όπου αναδεί-
χθηκε ο μεγάλος νικητής της κατη-
γορίας.
Τον σκηνοθέτη Βασίλη Κεκάτο για 
τον Χρυσό Φοίνικα που κέρδισε η 

μικρού μήκους ταινία του «Η από-
σταση ανάμεσα στον ουρανό και 
εμάς» στο 72ο Διεθνές Φεστιβάλ 
Καννών, συγχαίρει θερμά το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
«Ο σκηνοθέτης είναι ο πρώτος 
Έλληνας που κερδίζει το βραβείο 
καλύτερης ταινίας μικρού μήκους 
στις Κάννες και η ταινία του κατά-
φερε να ξεχωρίσει ανάμεσα στις 
11 ταινίες που διαγωνίσθηκαν σε 
σύνολο 4.240 ταινιών που κατατέ-
θηκαν από όλο τον κόσμο», σημειώ-
νει το ΥΠΠΟΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τ
ην «ανησυχία» του για την αλλαγή του 
καθεστώτος χρήσης της Αγίας Σοφίας 
Τραπεζούντας, εκφράζει ο Σύλλογος 
Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) με επι-

στολή του προς τη γενική διεύθυνση Βακου-
φίων στην Τουρκία, την οποία κοινοποιεί, με-
ταξύ άλλων, στο υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού της Ελλάδας, στο υπουργείο Πο-
λιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, καθώς 
και στην Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNESCO.
«Παρακολουθώντας το ζήτημα της μετατρο-
πής της Αγίας Σοφίας Τραπεζούντας σε τζαμί, 
ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφρά-
ζει την ανησυχία του για την αλλαγή του 
καθεστώτος χρήσης του εν λόγω μνημείου 
που έως το 2013 λειτουργούσε ως μουσείο. 
Όπως γνωρίζετε, η Αγία Σοφία Τραπεζούντας 
αποτελεί ένα εξέχον βυζαντινό μνημείο του 
Πόντου, ίδρυμα του Μανουήλ Α’ Κομνηνού 
(1238-1263), διακοσμημένο με μοναδικής 
τέχνης τοιχογραφίες. Αποτελεί αντιπροσω-
πευτικό μνημείο όχι μόνο για την ιστορία και 
τον πολιτισμό της Τουρκίας, αλλά και για όλον 
τον κόσμο», αναφέρει στην επιστολή του ο 
ΣΕΑ.
Παράλληλα τονίζει «ότι η Αγία Σοφία δεν 
μετατράπηκε σε τζαμί αμέσως μετά την κατά-
ληψη της Τραπεζούντας από τους Οθωμα-

νούς το 1461, αλλά, σύμφωνα με ιστορικές 
πηγές, το τελευταίο τρίτο του 16ου αιώνα και 
ενώ τα παρακείμενα κτίρια του μοναστηριού 
εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούνται για 
αρκετά χρόνια μετά από μοναχούς. Επομέ-
νως, ο συχνά διατυπωμένος συσχετισμός του 
μνημείου με το πρόσωπο του Μωάμεθ Β’ του 
Πορθητή δεν είναι βάσιμος».
Ο ΣΕΑ συμπληρώνει ότι «η περιορισμένη 
πρόσβαση των επισκεπτών στην Αγία Σοφία, 
μετά την επαναφορά της θρησκευτικής χρή-
σης σε αυτήν το 2013, τους αποκλείει από 

τη δυνατότητα κατανόησης και απόλαυσης 
του μνημείου», ωστόσο, όπως υπογραμμίζει, 
«σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κάθε 
χώρα θα πρέπει να προσφέρει καθολική πρό-
σβαση στα πολιτιστικά αγαθά και μνημεία της 
επικράτειάς της».
Οι αρχαιολόγοι του ΣΕΑ εκφράζουν επίσης 
την αγωνία τους για το μέλλον «του μονα-
δικού αυτού κτιρίου, με αφορμή δημοσιεύ-
ματα για νέες επικείμενες εργασίες στο μνη-
μείο, με τις οποίες θα αλλοιωθεί περαιτέρω ο 
αυθεντικός ιστορικός χαρακτήρας του. 

Η συνάντηση 
χριστιανικού 
και ελληνικού 
πνεύματος

Εκδήλωση αφιερωμένη στην 
πάλη μεταξύ της χριστιανι-
κής θρησκείας και της ελλη-

νικής παιδείας κατά τους πρώτους 
χριστιανικούς αιώνες θα λάβει 
χώρα στον Πύργο Βιβλίων της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, 
στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος, υπό την επιμέ-
λεια του Σταύρου Ζουμπουλάκη, 
Προέδρου του Εφορευτικού Συμ-
βουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
της Ελλάδος.
Την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019, από 
19:30 έως 21:30, ο Sébastien 
Morlet, Καθηγητής στο Πανεπι-
στήμιο της Σορβόννης (Paris IV), 
Διευθυντής Eρευνών στην Ομάδα 
Μελέτης της Κλασικής και Ύστε-
ρης Αρχαιότητας, Επισκέπτης 
Ερευνητής στη Γαλλική Σχολή 
Αθηνών θα πραγματοποιήσει 
στην αγγλική γλώσσα διάλεξη με 
θέμα Ancient christian thought 
and greek culture: rejection, 
appropriation, continuation (1st 
c.–6th c. CE) - Αρχαία χριστια-
νική σκέψη και ελληνική παιδεία: 
απόρριψη, πρόσκτηση, συνέχιση 
(1ος-6ος αι. μ.Χ.). Προλογίζει ο 
Μανόλης Παπουτσάκης, Διευθυ-
ντής του Δελτίου Βιβλικών Μελε-
τών και συντονίζει ο Τάσος Ανα-
στασιάδης, Διευθυντής Σπουδών 
στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Η 
είσοδος είναι ελεύθερη στο κοινό.
Η γέννηση του χριστιανισμού 
προκάλεσε μια πρωτοφανή 
«κρίση συνειδήσεως» στον 
ελληνόφωνο κόσμο σχετικά με 
την ιδέα της παιδείας. Για πρώτη 
φορά στην ιστορία ξέσπασε και 
διαδόθηκε ευρέως ανάμεσα 
στους λογίους, μια διαμάχη για 
την παιδεία η οποία αποτέλεσε 
ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία 
της αρχαίας χριστιανικής σκέψης. 
Το ερώτημα που τέθηκε ήταν εάν 
ο χριστιανισμός ήταν συμβατός 
με την παραδοσιακή, πολυθε-
ϊστική παιδεία. Ορισμένοι χρι-
στιανοί συγγραφείς στράφηκαν 
εναντίον της καταδικαστικά, ενώ 
άλλοι προσπάθησαν να την υπε-
ρασπιστούν ως χρήσιμη, αληθινή 
και ουσιωδώς συνδεδεμένη με 
την Αποκάλυψη. 

Βασίλης Κεκάτος: Ο πρώτος Ελληνας σκηνοθέτης που 
κερδίζει το Χρυσό Φοίνικα για ταινία Μικρού Μήκους

«Να μη γίνει τζαμί η Αγιά Σοφιά της 
Τραπεζούντας»: Έκκληση Ελλήνων αρχαιολόγων 
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Ο
ι Πειραιώτες έχουν προχωρήσει αρκετά 
θέματά τους εδώ και μέρες και σε όλες τις 
γραμμές που θέλει παίκτες. Στην επίθεση 
μία από τις βασικές προτεραιότητες του Ο-

λυμπιακού παραμένει ο Μάρκους Μπεργκ, εξακολου-
θώντας να έχει τις σημαντικές πιθανότητές του για την 
τελική συμφωνία. Οι πληροφορίες ανέφεραν πως η... 
απόσταση που υπήρχε ήταν για την χρονική διάρκεια 
του συμβολαίου με τους Πειραιώτες να δίνουν 2+1 
και τον έμπειρο άσο να θέλει τριετές. Εκτός από τον 
Μπεργκ υπάρχει για το κέντρο της άμυνας η περίπτω-
ση του Ρούμπεν Σεμέδο, την οποία οι ερυθρόλευκοι ε-
κτιμάται πως μπορεί να κλείσουν και τυπικά ακόμα και 
μες στην τρέχουσα εβδομάδα.
Επιπλέον σχετικά με άλλα θέματα: ο 
Μπρούνο αλλά και ο Ματέο Γκαρσία 
συνεχίζουν να είναι κοντά σε τελικό 
deal. Ο Αργεντίνος για να μείνει στο 
ρόστερ και ο Βραζιλιάνος για να αξιο-
λογηθεί και μετά να ληφθούν οι όποιες 
επόμενες αποφάσεις.

Ενδιαφέρον για Τσάβλαν, σύμφω-
να με τους Αγγλους
Ο Κανέρ Τσαβλάν είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού 
σύμφωνα με αγγλική ιστοσελίδα.
Η «footballinsider247» υποστηρίζει πως ο Τούρκος 
αριστερός μπακ, που μένει ελεύθερος από την Έμεν, 
ενδιαφέρει τόσο τον Ολυμπιακό αλλά και την άλλη 
ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη, τη Νότιγχαμ. 
Πάντως, τονίζεται πως ο Τσάβλαν έχει τραβήξει το 
βλέμμα και της Μπέτις.

Κλεισμένος ο πιτσιρικάς Τραμονί σύμφω-
να με τους Γάλλους
Ο Ολυμπιακός έχει κλείσει τον νεαρό μεσοεπιθετικό 
Ματέο Τραμονί, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφο-
ρίες από την Γαλλία. Μία περίπτωση που είχε αναδείξει 
και αναφέρει το Gazzetta.
Παίκτης ηλικίας 19 ετών που είναι κυρίως winger και 
αγωνιζόταν στην Αζαξιό, έχοντας την χρονιά που μας 
πέρασε 30 ματς με 2 γκολ και 1 ασίστ.
Πρόκειται για παίκτη που είχε ξεχωρίσει και εισηγη-
θεί ο Μοντέστο. Ο Ματέο Τραμονί μπορεί να αγωνι-
στεί και σε διάφορες θέσεις στον άξονα και ακόμα και 

σε οργανωτικό ρόλο. Παίζει και ως αριστερός μέσος. 
Στην Αζαξιό έχει στο σύνολο 39 ματς με 3 γκολ και 
1 ασίστ. Χαρακτηριστικά ΜΜΕ στην Γαλλία όπως το 
Corse Sport τονίζουν πως ο παίκτης οδεύει πρόσω 
ολοταχώς για τον Ολυμπιακό και ότι ουσιαστικά είναι 
κλεισμένος. Φαίνεται μάλιστα πως προορίζεται για την 
πρώτη ομάδα.

Φενέρ και Ρέιντζερς έχει ως αντιπάλους 
για Σκρτελ ο Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προσπάθεια απόκτησης 
του Μάρτιν Σκρτελ, για τον οποίο ωστόσο ενδιαφέρο-
νται και οι Φενέρ, Ρέιντζερς.

Ο Σλοβάκος κεντρικός αμυντικός είναι ο εκλε-
κτός των «ερυθρολεύκων», ωστόσο στην 

προσπάθειά απόκτησής του δεν είναι 
μόνοι τους. Συγκεκριμένα όπως αναφέ-
ρει και η εφημερίδα «Φως των Σπορ» 
για τον Σκρτελ ενδιαφέρονται τόσο η 
Φενέρ στην οποία αγωνιζόταν ο έμπει-
ρος αμυντικός, όσο και οι Ρέιντζερς. Οι 

Τούρκοι πρότειναν στον Σλοβάκο να ανα-
νεώσει με συμβόλαιο 1+1, ενώ οι Σκωτσέζοι 

έχουν στον πάγκο τον Στίβεν Τζέραρντ ο οποίος 
θέλει τον πρώην συμπαίκτη του στην Λίβερπουλ για 
την άμυνα της ομάδας του.

Απέκτησε ξανά προβάδισμα για τον Μα-
τέο Γκαρσία
Ο Ολυμπιακός έχοντας κάνει νέα σημαντική προσπά-
θεια για τον Ματέο Γκαρσία - σύμφωνα με πληροφο-
ρίες από την Ισπανία - πλησιάζει εκ νέου στο να κάνει 
δικό του τον παίκτη.
Ο Ματέο Γκαρσία καιρό τώρα παραμένει στο... κάδρο 
του Ολυμπιακού. Αυτήν την στιγμή σύμφωνα με τα 
όσα γίνονται γνωστά και από την Ισπανία οι Πειραιώ-
τες έχουν φτάσει ξανά κοντά στο να κάνουν δικό τους 
τον παίκτη.
Ο 22χρονος Αργεντίνος άσος, που φόρεσε την φανέλα 
του Άρη την περασμένη περίοδο, είχε 32 παιχνίδια με 
11 γκολ και 1 ασίστ στην Super League. Ο Γκαρσία είναι 
κυρίως ακραίος επιθετικός και για την μεταγραφή του 
έχουν λόγο τόσο η Λας Πάλμας όσο και η αργεντίνικη 
Ινστιτούτο (οι Ισπανοί έχουν το 80% του παίκτη και η 
Ινστιτούτο το 20%). 

SPORTSNEWS

Ο Ολυμπιακός φουλάρει για τα καλά προκειμένου να κλείσει τα επόμενα ανοιχτά του μέτωπα. 
Οι Μπεργκ και Σεμέδο παραμένουν δύο εκ των βασικών προτεραιοτήτων του για επίθεση και 
άμυνα. Παραμένουν κοντά σε τελικό deal οι Μπρούνο και Ματέο Γκαρσία. 

Ολυμπιακός: Φουλάρει για 
τις επόμενες κινήσεις

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση της 
συνεργασίας της με τον Φερνάντο Βαρέλα μέχρι και το καλοκαίρι 
του 2022.
Πιο αναλυτικά στην ανακοίνωση με την οποία επιβεβαιώνεται το 

«χάπι εντ» του φετινού σήριαλ, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αναφέρει:
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον 
Φερνάντο Βαρέλα ως τον Ιούνιο 2022.
Μετά από μία τετραετία σπουδαίας καριέρας στη Ρουμανία και της 
Βασλούικαι Στεάουα Βουκουρεστίου, αποφάσισε το καλοκαίρι του 2016 
να αποδεχθεί την πρόταση του ΠΑΟΚ. Υπέγραψε το συμβόλαιο του, πήρε 
την οικογένεια του και εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη.
Την συνέχεια λογικά δεν την είχαν καν ονειρευτεί. Τρία Κύπελλα Ελλάδας, 
ένα πρωτάθλημα, αμέτρητες ατομικές διακρίσεις και ένα πρωτόγνωρο 
συναισθηματικό δέσιμο που όμοιο του δεν είχε βιώσει κανένα μέλος του 
Varela Family.
Μετά από έναν κύκλο συζητήσεων η χρυσή τομή βρέθηκε και ο The Beast, 
η σύζυγος του και τα τρία τους παιδιά δεν πάνε πουθενά.
Ο στόπερ από το Πράσινο Ακρωτήρι αποδέχθηκε την πρόταση της ΠΑΕ 
ΠΑΟΚ και ανανέωσε την συνεργασία του με τον Δικέφαλο μέχρι τον Ιού-
νιοτου 2022.
Ένας από τους πρωταγωνιστές της τελευταίας τριετίας, ακρογωνιαίος 
λίθος της ομάδας του Ράζβαν Λουτσέσκου, ένας εξαιρετικός επαγγελμα-
τίας, μία σπουδαία προσωπικότητα εντός και εκτός γηπέδου μένει για να 
συνεχίσει να γράφει ιστορία με την ασπρόμαυρη φανέλα.
Καλή συνέχεια…. #TheBeast»
Ο διεθνής με το Κάπε Βέρντε σε εμφανώς καλή διάθεση λίγα λεπτά μετά 
την επέκταση της συνεργασίας του με τους πρωταθλητές Ελλάδας μέχρι 
το 2022 δήλωσε: «Δεν ξέρω εάν είναι η καλύτερη μέρα της καριέρας μου, 
αλλά είναι σίγουρα μια από τις ομορφότερες. Έχω ζήσει πολλές ωραίες 
στιγμές στη Θεσσαλονίκη με αποκορύφωμα την κατάκτηση του πρωτα-
θλήματος, αλλά είναι σίγουρα μια από τις καλύτερες. Είναι σπουδαίο να 
γράφεις ιστορία με αυτή την ομάδα και αυτό θέλω να συνεχίσω να κάνω».
«Το συζητούσα σήμερα με την σύζυγο μου αυτό. Ο ΠΑΟΚ είναι η πρώτη 
ομάδα στην καριέρα μου, στην οποία θα αγωνιστώ για περισσότερα από 
τρία χρόνια. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που βρίσκομαι εδώ. 
Αυτός ήταν ο στόχος μου από την πρώτη στιγμή που ήρθα στην ομάδα, 
μολονότι τα αποτελέσματα δεν ήταν τα ίδια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω 
τον Ιβάν Σαββίδη και τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ που με κράτησαν εδώ».
«Είχα αποφασίσει αρχικά να φύγω από την ομάδα, αλλά την ημέρα που θα 
ταξίδευα για την Πορτογαλία τα παιδιά έκλαιγαν πολύ εκείνη την μέρα και 
μάλιστα δεν μου μιλούσαν καν. Μου έλεγαν: ‘πατέρα γιατί να φύγεις; Έχεις 
τα πάντα εδώ, έχεις φίλους, η πόλη είναι όμορφη, ο σύλλογος πολύ καλός. 
Γιατί να φύγουμε; Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συμβεί αυτό’. Ξέρω πως 
τα παιδιά μου δεν θα ήταν χαρούμενα και πως θα υπήρχε πρόβλημα 
ακόμα και στο πως θα μεγαλώσουν. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό».
«Ο Ραζβάν Λουτσέσκου πίεζε την διοίκηση από τον περασμένο Ιανου-
άριο προκειμένου να συνεχίσω στον ΠΑΟΚ. Με τον Βιεϊρίνια συναντή-
θηκα όταν πήγα να πάρω κάποιες φανέλες. Με ρώτησε αν όλα ήταν εντά-
ξει και έχει τελειώσει το θέμα και του απάντησα αρνητικά και πως κλαίει 
ο γιος μου. Τότε ο Βιεϊρίνια μου είπε άστο πάνω μου, εγώ θα το ρυθμίσω. 
Στη συνέχεια δέχθηκα τηλεφώνημα από τον Σαββίδη και όλα πήραν τον 
δρόμο τους. Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω στον ΠΑΟΚ».

ΠΑΟΚ: Βαρέλα και επίσημα ως 
το 2022! 

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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αθλητικά

Ο 
πρώην αμυντικός του Ολυμπια-
κού και του Άρη, Ραούλ Μπρά-
βο και ο πρώην αμυντικός του 
ΠΑΟΚ, Ινίγο Λόπεθ βρίσκονται 

ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που κα-
τηγορούνται για στημένα παιχνίδια στην 
Ισπανία.
Όπως αναφέρει η El Pais, ο Ραούλ 
Μπράβο φέρεται να είναι ο εγκέφαλος 
των στημένων αγώνων σε Primera και 
Segunda Division, αποκομίζοντας μεγάλα 
κέρδη από το στοίχημα.
Εκτός από τον πρώην παίκτη των Ολυ-
μπιακού, Άρη και Βέροιας, στα χέρια των 
Αρχών βρίσκεται και ο πρώην αμυντικός 
του ΠΑΟΚ, Ινίγο Λόπεθ, καθώς επίσης και 
οι: Μπόρχα Φερνάντεθ (ποδοσφαιριστής 
της Βαγιαδολίδ), Κάρλος Αράντα (πρώην 
ποδοσφαιριστής), Σάμουελ Σάιθ Αλόνσο 
(ποδοσφαιριστής της Χετάφε).
Ακόμα η αστυνομία συνέλαβε και τον 
πρόεδρο της Ουέσκα, Αγουστίν Λασαόσα 
αλλά και τον επικεφαλής του ιατρικού τιμ 
του συλλόγου, Χουάν Κάρλος Γκαλίνδο.
Η επιχείρηση των ισπανικών Αρχών ξεκί-
νησε τις πρώτες πρωινές ώρες της 
Τρίτης, με τους συλληφθέντες να 
κατηγορούνται για σύσταση 
εγκληματικής οργάνωσης, 
διαφθορά και ξέπλυμα χρή-
ματος.

«Από την Ελλάδα ο 
μεσάζοντας του Ραούλ 
Μπράβο για τα στημένα»
Ο Ραούλ Μπράβο, που πέρασε στο 
παρελθόν από τον Ολυμπιακό, τον Άρη 
και τη Βέροια, βρίσκεται ανάμεσα στους 
συλληφθέντες των Ισπανικών Αρχών στο 
σκάνδαλο για τα στημένα παιχνίδια. Όπως 
αποκαλύπτει μάλιστα η Confidencial, ο 
Ραούλ Μπράβο είχε έναν μεσάζοντα 
στην Ελλάδα για αυτές τις δουλειές, ενώ 
η επιχείρηση είχε την ελληνική ονομασία 
«Οίκος».
Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα:
«To κύκλωμα των στημένων αγώνων στην 
Πριμέρα και στη Σεγούντα Ντιβιζιόν, που 
αποκαλύφθηκε την Τρίτη, από την αστυ-
νομία, χρησιμοποιούσε μια επαφή στην 
Ελλάδα για να πραγματοποιεί πονταρί-
σματα σε παράνομες στοιχηματικές εται-
ρείες στην Ασία. 
Τα κέρδη του δικτύου ξεπερνούσαν τις 

300.000 ευρώ, αν και ακόμα δεν έχουν 
διευκρινιστεί τα ακριβή ποσά που διακι-
νούσαν οι φερόμενοι εγκέφαλοι, Ραούλ 
Μπράβο και Κάρλος Αράντα. 
Ο Μπράβο γνώρισε τον φερόμενο ενδιά-
μεσο του δικτύου την περίοδο που αγω-
νιζόταν στην Ελλάδα, μια από τις χώρες 
στις οποίες ευδοκιμούν εγκληματικές 
οργανώσεις που σχετίζονται με στημένα 
παιχνίδια. Ο πρώην αμυντικός της Ρεάλ 
Μαδρίτης έπαιξε στον Ολυμπιακό από 
τον Ιούλιο του 2007 ως τον Αύγουστο του 
2011 και επέστρεψε στην Ελλάδα για να 
κλείσει την καριέρα του στη Βέροια και 
στον Άρη, όπου κρέμασε τα παπούτσια 
του το καλοκαίρι του 2017.
Το όνομα που επιλέχθηκε για την επι-
χείρηση είναι Οίκος, που στα ελληνικά 
σημαίνει σπίτι. Για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα ο Μπράβο έμπλεξε με τη μαφία 
των στοιχημάτων και από εκεί έχουν 
περάσει και άλλοι εμπλεκόμενοι. Εκεί 
βρήκε και τον μεσάζοντα, ο οποίος διευ-
κόλυνε τη δουλειά του κυκλώματος προς 
την Ασία».

Ο Ραούλ Μπράβο εί-
χε τσακωμό με παί-
κτη που... χάλασε το 
στοίχημα!
Οι αποκαλύψεις σ την 
Ισπανία με την εμπλοκή 
του Ραούλ Μπράβο και 

άλλων ποδοσφαιριστών στο 
σκάνδαλο με τους στημένους 

αγώνες συνεχίζονται.
Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais μάλι-
στα ο Ραούλ Μπράβο τσακώθηκε στις 13 
Μαΐου στην αναμέτρηση της Σαρινιένα με 
την Καρινιένα (1-1) για την τέταρτη κατη-
γορία με έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος... 
χάλασε το στοίχημα που είχε παιχτεί.
Το γκολ της ισοφάρισης στο συγκεκριμένο 
παιχνίδι ήρθε στα τελευταία λεπτά, κάτι 
που δεν είχε συμφωνηθεί με αποτέλεσμα 
να υπάρξει επεισόδιο μεταξύ του Ραούλ 
Μπράβο και ενός παίκτη που είχε συμμε-
τοχή σε αυτό.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της ισπανι-
κής εφημερίδας, ο Ραούλ Μπράβο ηρέ-
μησε καθώς συμφώνησε με τον ποδο-
σφαιριστή να βρεθεί λύση σε κάποια άλλη 
μεταξύ τους συνεργασία για στήσιμο 
αγώνα μελλοντικά.

Ραούλ Μπράβο και Ινίγο Λόπεθ σε 
κύκλωμα στημένων αγώνων

Ξεκαθαρίζοντας πως γνωρίζει και ο 
ίδιος και ο Γιώργος Δώνης ότι έχουν 
αναλάβει τρομερά δύσκολο πρότζεκτ, 
αλλά συνεχίζουν τις προσπάθειές 
τους, ο Νίκος Νταμπίζας αναφέρθηκε 
σε όλα τα ζητήματα που περιβάλλουν 
τον Παναθηναϊκό το φετινό καλοκαίρι. 

Α
υτό στα οποίό θέλησε να δώσει ιδι-
αίτερη έμφαση ήταν πως «Για να υ-
πάρχει βιωσιμότητα θέλουμε τους 
πάντες κάτω από την ίδια σκέπη. 

Το ποδοσφαιρικό, το διοικητικό, τους φιλά-
θλους. Αν δεν γίνει αυτό θα είναι σαν να χτί-
σουμε στην άμμο», ενώ, αναφέρθηκε και στα 
μεταγραφικά ζητήματα...
Στο πρώτο κομμάτι έκανε έναν μικρό απο-
λογισμό: 
«Ο χώρος που είμαστε είναι αντάξιος αυτού 
που θέλουμε να κάνουμε. Από τις φωτογρα-
φίες πίσω μου και πίσω σας. Βασικό καθήκον 
μας είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο για 
όσα συμβαίνουν στην ομάδα και τι θέλουμε 
να κάνουμε στο παρόν και το μέλλον.
Θεωρώ ότι υπάρχουν δύο τάσεις στο ποδο-
σφαιρικό κομμάτι. Κάποιοι βλέπουν το 
ποτήρι μισοάδειο και άλλοι μισογεμάτο και 
άλλοι άδειο. Όσο το βλέπουν εντελώς άδειο, 
είναι εκείνοι που θεωρούσαν βέβαια τον 
υποβιβασμό της ομάδας. Όσοι το βλέπουν 
μισογεμάτο, το έβλεπαν πιο αισιόδοξα, με 
μεγαλύτερη ισορροπία.
Στο πρώτο μισό είχαμε μια πάρα πολύ καλή 
παρουσία. Και βαθμολογικά και ως αύρα, 
στην σχέση με τον κόσμο, στην γενικότερη 
αποδοχή και αυτό έχει συγκεκριμένα στοι-
χεία.
Στο δεύτερο εξάμηνο μια διαφορετική 
εικόνα, εμφανίσεις και αποτελέσματα. Μια 
αλλαγή σε όλα. Για όλα υπάρχουν απαντή-
σεις. Στο πρώτο γύρο ήμασταν πολύ απο-
τελεσματικοί χωρίς πολλές ευκαιρίες, ήμα-
σταν συμπαγείς. Αυτό μας έδωσε τα αποτελέ-
σματα. Αυτό είναι που χτίζει πράγματα, δίνει 
αυτοπεποίθηση.
Αυτό άλλαξε στον δεύτερο γύρο και υπήρχαν 
διάφοροι παράγοντες. Χάσαμε την αποτελε-
σματικότητα και δεχόμασταν εύκολα γκολ. 
Βελτιωθήκαμε εκείνο το διάστημα σε άλλους 
τομείς του παιχνιδιού. Η ομάδα ήταν βελτιω-
μένη στον δεύτερο γύρο σε κάποια σημεία 
αλλά μας κόστισε η αποτελεσματικότητα. 
Ενώ φτάναμε με μεγαλύτερες προϋποθέσεις 
δεν είχαμε την ίδια αποτελεσματικότητα.

Πέρα από το αθλητικό κομμάτι μπαίνει και το 
ψυχολογικό. Οι προσδοκίες που δημιουργή-
θηκαν, κάποια παιχνίδια, κάποιοι τραυματι-
σμοί ήταν ένα πλήγμα για το πως έπρεπε να 
διαχειριστούμε την πίεση. Δεν μπορέσαμε 
να το διαχειριστούμε καλά. Η ομάδα είχε 
μια συγκεκριμένη δυναμική αλλά η διαχεί-
ριση του συναισθήματος από την εικόνα του 
πρώτου γύρου, δεν είχε ανάλογη συνέχεια. 
Η χρονιά έκλεισε με ένα κακό κλίμα σε όλα τα 
επίπεδα, κάτι που είναι αναπόφευκτο, αφού 
το αποτέλεσμα δίνει τις βάσεις για μια καλύ-
τερη συνέχεια». 
Για τη σεζόν που έρχεται:
Ίδια λογική, χροιά και κατεύθυνση. Είχε μια 
στατικότητα στο 2019 και πρέπει να έρθει η 
εξέλιξη. Θα μπορέσουμε να κάνουμε μετα-
γραφές, δεν υπάρχουν βαθμολογικοί περι-
ορισμοί και σίγουρα να μπορέσουμε να 
έχουμε ένα βελτιωμένο ρόστερ μέσα στην 
τήρηση του πλάνου μας. Προτεραιότητα 
είναι να ανανεώσουμε τους παίκτες που 
έχουμε κρίνει ότι τους θέλουμε και έχουμε 
ενημερώσει τους παίκτες που δεν θέλουμε 
να συνεχίσουν μαζί μας. Αυτά είναι προτε-
ραιότητα.
Συνέπεια, σταθερότητα και οικονομικό 
πλάνο στα πρώτα επίπεδα.
Δεν ξέρω πως μεταφέρονται κάποια πράγ-
ματα προς τα έξω. Εμείς μιλήσαμε για κάποια 
πράγματα που δεν μπορέσαμε να προϋπολο-
γίσουμε και μετά τις όποιες συνέπειες υπήρ-
χαν διαφοροποιήσεις. Υπήρχε κατανόηση 
στο οικονομικό. Εγώ αυτό που ζητάω είναι 
συνέπεια. Δεν με ενδιαφέρει να μεγαλώσει 
το μπάτζετ. Να σεβαστούμε τους παίκτες και 
εκείνοι την προσπάθεια που γίνεται. Εμείς 
μπήκαμε σε μια διαδικασία μέσα στην χρο-
νιά να δείξουμε πράγματα και να δούμε πως 
θα διαχειριστούν στο μέλλον όσοι μείνουν 
ή φύγουν.
Δεν κάνει διαφορά να έχεις 500.000 παρα-
πάνω σε μπάτζετ 4 εκατομμυρίων. Χτίζουμε 
πιο σημαντικά πράγματα εδώ. Θέλουμε να 
είμαστε συνεπείς σε όσους είναι εδώ και να 
είμαστε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστι-
κοί. Ο στόχος είναι να υπάρχει συνέπεια και 
σεβασμός για να λειτουργήσουμε καλύτερα. 
Είναι καλύτερο να βελτιωθούμε εδώ παρά να 
αυξηθεί το μπάτζετ. Άλλα πράγματα κάνουν 
την διαφορά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν 
θέλουμε να υπάρχει βελτίωση και σε αυτό το 
κομμάτι. Υπάρχει μια διαδικασία αξιολόγη-
σης, ώστε μέσα από εξοικονόμηση χρημά-
των να υπάρξουν διαθέσιμοι πόροι.»

Νταμπίζας: «Ενίσχυση σε όλες τις 
γραμμές, απαραίτητη η ενότητα»
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Νέα εποχή στην Παναχαϊκή, η οποία 
ανακοίνωσε πως πλέον το 51,18% 
των μετοχών ανήκει στον Διονύση 
Καλογερόπουλο.

Ά
λλαξε σελίδα η Παναχαϊκή την 
Τρίτη! Ο Κώστας Μπακαλάρος 
που κατείχε το 25% των μετοχών, 
συμφώνησε να το παραχωρήσει 

στους Ελληνοσουηδούς κι έτσι ολοκληρώ-
θηκε το deal μεταξύ της ΠΑΕ και των επεν-
δυτών.
Αυτό σημαίνει, πως νέος βασικός μέτοχος 
είναι ο Διονύσης Καλογερόπουλος, έχοντας 
πλέον το 51,18% των μετοχών.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Παναχαϊκή Γ.Ε. 1891 ανακοινώνει 
ότι σήμερα κατατέθηκαν στα γραφεία της 
συμφωνητικά μεταβίβασης μετοχών που 
αντιστοιχούν σε ποσοστό 51,18 % του μετο-
χικού κεφαλαίου. Με τα συμφωνητικά αυτά, 
μεταβιβάστηκε ποσοστό 51,18 % των μετό-
χων και συνεπώς βασικός μέτοχος της ΠΑΕ 
καθίσταται πλέον ο κος Διονύσιος Καλογε-
ρόπουλος του Ευθυμίου.
Πάτρα 28/5/19
Για την ΠΑΕ Παναχαϊκή 1891, 
ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Αποστολόπου-
λος».

Γεωργίου: «Υπέβαλα την παραίτη-
σή μου από την προεδρία του Α-
πόλλωνα Σμύρνης»
Ο Γιώργος Γεωργίου τοποθετήθηκε για τις 
πρόσφατες δηλώσεις του που ξεσήκωσαν 
θύελλα αντιδράσεων, τονίζοντας πως υπέ-
βαλε την παραίτησή του από τον Απόλλωνα 
Σμύρνης.
Τέλος στη θητεία του ως πρόεδρος του 
Απόλλωνα Σμύρνης έβαλε ο Γιώργος Γεωρ-
γίου. Ο δημοσιογράφος, τοποθετήθηκε για 
τις πρόσφατες δηλώσεις του πως ο Ιβάν 
Σαββίδης έχει αγοράσει Παναιτωλικό και 
Ξάνθη, τονίζοντας πως πηγάζουν από δημο-
σιογραφικές πληροφορίες, ενώ ανακοίνωσε 
και την παραίτησή του από την προεδρία 
της ομάδας της Ριζούπολης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ξεκαθαρίζω ότι οι πρόσφατες δηλώσεις 
μου, ουδεμία σχέση έχουν με την ΠΑΕ 
Απόλλων Σμύρνης. Πηγάζουν αποκλειστικά 
στην δημοσιογραφική ιδιότητά μου και στις 
δημοσιογραφικές πληροφορίες μου. Μάλι-
στα, προκειμένου να μην υπάρχει η παρα-
μικρή σύγχυση μεταξύ των δύο ιδιοτήτων, 

υπέβαλα την παραίτησή μου από τη θέση 
του προέδρου της ΠΑΕ Απόλλων Σμύρ-
νης. Εύχομαι ο Απόλλων Σμύρνης να πετύ-
χει τους στόχους του και να τους πανηγυρί-
σουμε όλοι μαζί».

Ηρακλής: Καμία βοήθεια από την 
πολιτεία και το αρμόδιο Υπουρ-
γείο!
Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, αναφο-
ρικά με τη βιωσιμότητα της ΠΑΕ για τη συμ-
μετοχή της σε κάποια επαγγελματική κατη-
γορία, αναφέρει σε νέα ανακοίνωση ο Ηρα-
κλής. 
Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
Εκ μέρους της ΠΑΕ Ηρακλής και με αφορμή 
διάφορα δημοσιεύματα που σχετίζονται για 
την συμμετοχή της ομάδος μας στο πρωτά-
θλημα super league δύο και football league, 
διευκρινίζουμε oτι εξετάζονται όλες οι 
δυνατές πιθανότητες και οι επιμέρους επι-
πτώσεις στην ύπαρξη και καθημερινή λει-
τουργία της ΠΑΕ.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα παρά τις επα-
νειλημμένες υποσχέσεις και διαβεβαιώ-
σεις από πλευράς πολιτείας και αρμόδιου 
υπουργείου για την προστασία του εταιρι-
κού λογαριασμού ή ακόμη και για την προ-
στασία της μη κατάπτωσης της εγγυητικής 
δεν έχει δοθεί η παραμικρή βοήθεια και 
δεν έχει βρεθεί λύση στα δύο αυτά φλέγο-
ντα θέματα.
Ως εκ τούτου δυσχεραίνονται αφάνταστα 
και απεριόριστα οι όποιες κινήσεις κάνουμε 
για την βιωσιμότητα της εταιρείας και την 
ομαλή μετάβαση της σε οποιονδήποτε από 
τα δύο πρωταθλήματα.
Συνεχίζουμε, ερευνούμε και συζητούμε 
σε καθημερινή βάση όλες τις πιθανές προ-
τάσεις και λύσεις που προσφέρονται την 
παρούσα στιγμή.
Διαβεβαιώνουμε τους φίλους της ομάδας 
μας ότι είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε 
και να εκτελέσουμε την καλύτερη δυνατή 
πρόταση για το καλό της ομάδας μας.

Λεουτσάκος: Για την SL2 αποφα-
σίζει η Λίγκα
Η δήλωση του Λεωνίδα Λεουτσάκου για τον 
τρόπο διεξαγωγής της νέας Super League 2.
Ο πρόεδρος της Football League Λεωνίδας 
Λεουτσάκος προέβη στην εξής δήλωση:
«Με τον πρόεδρο της Super League, κ. 
Λυσάνδρου, έχουμε άψογη συνεργασία και 
οργανώνουμε κοινές δράσεις, προκειμένου 
να κάνουμε ακόμη πιο ελκυστικό το προ-

ϊόν σε όλες τις κατηγορίες και στις υποδο-
μές μας.
Ουδέποτε βεβαίως συζητήσαμε με κανέ-
ναν, τον τρόπο διεξαγωγής του Πρωταθλή-
ματος της SL2 για τη νέα περίοδο. Αυτό θα 
αποφασιστεί σε προσεχές συμβούλιο με τα 
12 μέλη της κατηγορίας, όπου θα καταθέ-
σουν τις προτάσεις τους για την σεζόν 2019-
2020».

Εργοτέλης: Ο Παπαβασιλείου έχει 
συμβόλαιο!
Επίσημη θέση για τη φημολογία που θέλει 
τον Κύπριο προπονητή να… αναχωρεί για 
άλλες πολιτείες, πήρε η κρητική ΠΑΕ. 
Επιπλέον, στον Εργοτέλη τονίζουν πως 
έχουν έτοιμο προπονητή, σε περίπτωση 
που, τελικά, ο Παπαβασιλείου φύγει.
Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: 
Η ΠΑΕ Εργοτέλης επισημαίνει ότι ο προπο-
νητής Νικόδημος Παπαβασιλείου δεσμεύ-
εται με συμβόλαιο για δυο ακόμα χρόνια.
Σε περίπτωση που ο ίδιος αποφασίσει ν’ 
αποχωρήσει επιλέγοντας έναν νέο σταθμό 
στην προπονητική του καριέρα η διοίκηση 
της ΠΑΕ δεν θα σταθεί εμπόδιο διασφαλί-
ζοντας ωστόσο τα συμφέροντα της ομάδος.
Παράλληλα όμως είμαστε σε θέση να 
κάνουμε γνωστό ότι η καρεκλά του τεχνι-
κού δεν θα μείνει λεπτό κενή. Έχει γίνει ήδη 
επιλογή και έχουμε έρθει σε συμφωνία με 
νέο τεχνικό  πάντα μέσα στο πλάνο και την 
φιλοσοφία που έχει χαράξει από την πρώτη 
ημέρα η διοίκηση του Μάγκετ Σάμι.

Κέρκυρα: Αφαίρεση βαθμών λό-
γω Μυτίδη
Οι Φαίακες έχουν προθεσμία 3 ημερών να 
τακτοποιήσουν την οφειλή στον πρώην παί-
κτη τους.
Η σχετική ενημέρωση αναφέρει:
Το Διαιτητικό Δικαστήριο, κατά την τελευ-
ταία του συνεδρίαση, έλαβε την ακόλουθη 
απόφαση.
Ενεργοποιεί σε βάρος της καθ’ ης η αίτηση 
Π.Α.Ε. Α.Ο. Κασσιόπη την επιβληθείσα με 
την υπ’ αριθμ. 61/2019 απόφαση του παρό-
ντος Δικαστηρίου ποινή της αφαιρέσεως 
τριών (3) βαθμών, μέχρι την πλήρη και 
ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδο-
σφαιριστή Νέστωρα Μυτίδη του Νικολάου, 
κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό 
της 98/2019 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ 
Ε.Ε.Ο.Δ./ ΕΠΟ, εντός προθεσμίας τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα 
της κοινοποίησης της παρούσας.

Φουλ ανανεώσεις θέλουν στον Α-
ΟΧ Κισσαμικό
Σε διπλάσιο αριθμό θα φτάσουν οι ανανεώ-
σεις στα Χανιά μετά τη σχετική οδηγία που 
έχει δώσει στη διοίκηση ο Αλέκος Βοσνιά-
δης. Ηδη έχουν ξεκαθαρίσει οι πρώτες και 
μένει να φανεί ποια θα είναι η συνέχεια.
Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Δευ-
τέρας υπήρξε συνάντηση με τον Αγγελο 
Ζιούλη, που εκτός απροόπτου ανανεώνει 
για να συνεχίσει έτσι για τρίτη σερί σεζόν 
στην ομάδα. 

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Παναχαϊκή: Αλλαγή σελίδας στα διοικητικά
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Η 
Άννα Κορακάκη κέρδισε το χρυ-
σό μετάλλιο στα 10μ αεροβόλο 
πιστόλι στο Μόναχο.
Η Ολυμπιονίκης του Ρίο κέρ-

δισε το χρυσό μετάλλιο στα 10μ. αερο-
βόλο πιστόλι, στο Παγκόσμιο Κύπελλο 
σκοποβολής που διεξάγεται στο Μόναχο 
και συνεχίζει να γράφει ιστορία. 
Η Κορακάκη συγκέντρωσε 241.4 βαθμούς 
στον τελικό του αγωνίσματος και άφησε 
στην δεύτερη θέση την Κινέζα Γουέι Κιάν 
με 239.6. Την τριάδα του βάθρου συμπλή-
ρωσε η Μιντζούνγκ Κιμ από τη Νότια 

Κορέα με 220.8 βαθμούς.
Στον προκριματικό του αγωνίσματος η 
Κορακάκη κατετάγη τέταρτη με 582 βαθ-
μούς.  Εκτός από την Κορακάκη, στον 
προκριματικό των 10μ. αεροβόλο πιστόλι 
μετείχε από ελληνικής πλευράς και η Χρι-
στίνα Μόσχη, η οποία με επίδοση 561 
κατέλαβε την 88η θέση μεταξύ των 136 
αθλητριών που βαθμολογήθηκαν.
Υπενθυμίζεται ότι η Κορακάκη, η οποία 
την Δευτέρα έμεινε εκτός τελικού στα 25μ. 
πιστόλι, θα αγωνιστεί στο μικτό με τον 
αδελφό της, Διονύση.

Χρυσό μετάλλιο η Κορακάκη 
στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο 
Μόναχο

Χρυσό μετάλλιο για την Αραούζου 
στη Γλασκόβη

Δ
υο χρυσά μετάλλια κατέκτη-
σαν οι Έλληνες κολυμβητές 
σ τη 2 ημέρα του διεθνούς 
μίτινγκ της Γλασκόβης. 

Με γάλη  πρωταγων ίσ τ ρια  ή ταν  η 
Κέλυ Αραούζου η οποία κέρδισε  με 
8:56.36 το χρυσό στα 800μ ελεύθερο 
και έδειξε πως ε ίναι σε καλή κατά-
σ ταση. Η αθλήτρια του Νίκου Γέμε-
λου είναι η μεγάλη μας ελπίδα για διά-
κριση στο Παγκόσμιο της Κορέας στην 
Μαραθώνια κολύμβηση.
Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέ-
βηκε και ο Νίκος Ντάνος σ τα 200μ. 

πε ταλούδα με χρόνο 2:00.83, που 
αποτελεί και ατομικό του ρεκόρ.
Στα 50μ. ύπτιο, ο Γιώργος Σπανουδά-
κης ήταν δεύτερος με 25.84, ο Βαγ-
γέλης Μακρυγιάννης τρίτος με 26.05 
και ο Παναγιώτης Μπολάνος κατετάγη 
έβδομος με 26.89.
Την τέ ταρτη θέση κατέλαβε η Νικόλ 
Παυλοπούλου στα 100μ. πρόσθιο με 
1:11.06, όπως και ο Δαν ιήλ Γιουρ-
τζ ίδης σ τα 400μ. μικ τή ατομική με 
4:36.95. Ακόμη η Μαρία-Ραφαέλα 
Κάργα κατετάγη 35η σ τα 50μ. ύπτιο 
με 31.74.

Diamond League: Ελληνικό... 
καρέ στον αγώνα της 
Στοκχόλμης

Στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη 
Στοκχόλμη μεταφέρεται την Πέμπτη η 
σειρά των αγώνων Diamond League.

Σ
την πρωτεύουδα της Σουηδίας θ΄α-
γωνιστούν με στόχο την διάκριση 
τέσσερις Έλληνες, που είναι ο Μίλτος 
Τεντόγλου, ο Κώστας Φιλιππίδης, ο 

Εμμανουήλ Καραλής και η Ελένη Πολακ. 
Ο Τεντόγλου θα έχει την ευκαιρία ν’ αγωνι-
στεί κόντρα στους κορυφαίους στο μήκος 
αφού εκεί θα κάνει το ντεμπούτο του Κου-
βανός, Γιαν Ετσεβαρία, ενώ ο Αμερικανός 
Τζεφ Χέντερσον θα επιδιώξει να βελτιώσει 
το φετινό του 8,38 μέτρα. Με ενδιαφέρον 
αναμένεται η συμμετοχή του κορυφαίου 
φέτος στον κόσμο Ζαρκ Βίσερ (Ν. Αφρική) 
με 8,41 μέτρα, αλλά και των Τατζάι Γκάιλ 
(Τζαμάικα- 8,30 και του σταθερότερου άλτη 
των τελευταίων ετών, του Λούβο Μανιόν-
γκα (Ν. Αφρική). Ο Τεντόγλου είναι σε καλή 

κατάσταση και έχει ως βασική προτεραιό-
τητα να βελτιώσει το φετινό του 8,10 μ. και 
να βρεθεί ψηλά στην τελική κατάταξη. 
Ο Φιλιππίδης θα κάνει τον δεύτερο αγώνα 
του στη σεζόν, μετά το 5,46 μ. της Ντόχα. 
Από την άλλη ο Καραλής κάνει ντεμπούτο 
στη σεζόν και θέλει από νωρίς να κυνηγήσει 
μεγάλα άλματα. Στο ίδιο αγώνισμα ξεχωρί-
ζουν ακόμη οι Πάβελ Βογιεκόβσκι (Πολω-
νία), Πιοτρ Λίσεκ (Πολωνία), Σάμ Κέντρικς 
(ΗΠΑ) και Τιάγκο Μπράζ (Βραζιλία).
Το αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών, μπο-
ρεί να μην είναι στη σειρά των διαμαντιών, 
ωστόσο θα είναι μια ιδανική ευκαιρία για 
τις μετέχουσες να κάνουν έναν δυνατό 
αγώνα. Εκεί θα είναι και η Ελένη Πόλακ που 
ψάχνει ένα άλμα πάνω από τα 4,56 μ., που 
θα της δώσει την πρόκριση για το Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα. Η αθλήτρια 
κάνει στην ουσία τον πρώτο της αγώνα στη 
σεζόν, μετά το 4,35 μ. του διασυλλογικού 
πρωταθλήματος.

Τ
ο αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο 
Γιώργος Παπαδάκος στο Ευρω-
παϊκό Πρωτάθλημα Laser 4.7 
που διεξήχθη στο Ιέρ της Γαλ-

λίας. 

Ο νεαρός ιστιοπλόος είχε 99βπ μετά 
από 12 κούρσες. 

Από την άλλη ο Λεωνίδας Τσορτανίδης 

κατέλαβε τελικά την 4η θέση στο Ευρω-
παϊκό Κύπελλο RSX του Μέντεμπλικ της 
Ολλανδίας.

Ο Έλληνας ισ τ ιοπλόος  έφτασε μια 
ανάσα από την κατάκτηση του χρυσού 
μεταλλίου καθώς μπήκε δεύτερος στο 
medal race το οποιο και κέρδισε ,μια 
ποινή όμως στην εκκίνηση του στέρησε 
την τεράστια αυτή διάκριση.

Αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό 
Λέιζερ 4.7 ο Παπαδάκος
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αθλητικά

Νίκη με ανατροπή και άνοδο 
στην Γ΄ Εθνική για την ΑΕΜ στο 
Νεοχώρι επί του Ομήρου με 2-1, με 
τους Μεσολογγίτες να στέφονται 
πρωταθλητές Αιτωλοακαρνανίας 
για την αγωνιστική περίοδο 2018 – 
2019.

Π
ρωταθλήτρια ΕΠΣ Αιτωλοακαρ-
νανίας 2018-2019 η ΑΕΜ. Νίκη 
με ανατροπή και άνοδο στην Γ΄ 
Εθνική για την ΑΕΜ στο Νεοχώ-

ρι επί του Ομήρου με 2-1, με τους Μεσο-
λογγίτες να στέφονται πρωταθλητές Αιτω-
λοακαρνανίας για την αγωνιστική περίοδο 
2018 – 2019.
Πριν την έναρξη του παιχνιδιού κρατή-
θηκε ευλαβικά απ όλους ενός λεπτού σιγή 
στην μνήμη του 19χρονου παιδιού από 
το Νεοχώρι που έχασε την ζωή του τόσο 
άδικα στις 26 Μαΐου στην Φονική Διώ-
ρυγα, με τους γηπεδούχους να έχουν κρε-
μασμένο στο γήπεδο ένα πανό το οποίο 
ανέφερε.. «Όχι αλλά θύματα της ΦΟΝΙ-
ΚΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ θα ζείτε για πάντα στις 
καρδιές μας (14-10-18 / 26-5-19)».
Όσον αφορά το παιχνίδι, οι γηπεδούχοι 
ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στην 
αρχή, και με τον Νάκο κατάφεραν να 
πάρουν κεφάλι στο σκορ μόλις στο 13΄ 
μετά από απευθείας εκτέλεση φάουλ 1-0.
Οι φιλοξενούμενοι μετά το πρώτο σοκ 
θα κερδίσουν μέτρα στο γήπεδο και δυο 
λεπτά πριν την συμπλήρωση των 45΄με τον 
Πιστιόλη μετά από εξαιρετική μπαλιά του 
Καβαλλάρη θα φέρει το παιχνίδι στα ίσια 
1-1, που θα είναι και το σκορ του πρώτου 
ημιχρόνου.
Στο δεύτερο μέρος και στο 57΄η ΑΕΜ με 
δημιουργό αυτή την φορά τον Πιστιόλη 
και εκτελεστή τον Τσιούνη θα κάνει την 
πλήρη ανατροπή 1-2, μέσα σε ντελίριο 
πανηγυρισμών για τους φιλοξενούμε-
νους.
Στο 83΄ η ομάδα του Μεσολογγίου θα 
μένει με 10 παίκτες μετά από δεύτερη 
κίτρινη κάρτα κόκκινη του Κοκώνη για 
φάουλ.
Στο 85΄οι γηπεδούχοι θα απολέσουν τερά-
στια χαμένη ευκαιρία σε κεφαλιά του Γκα-
σούκα την οποία θα διώξει πάνω στην 
γραμμή του τέρματος ο Λίτσος.
Το τελικό σφύριγμα του αγώνα να βρει 
τους κανονιέρηδες να πανηγυρίσουν μαζί 
με τους φιλάθλους της το πρωτάθλημα και 

την άνοδο στην Γ΄ Εθνική κατηγορία.

Αγροτικός Αστέρας: Τέλος ο Τσιτε-
νίδης
Παρελθόν από τον Αγροτικό Αστέρα θεωρεί-
ται ο Ανέστης Τσιτενίδης, που δεν μίλησε τις 
τελευταίες μέρες με τη διοίκηση και οι δρόμοι 
των δυο πλευρών χωρίζουν. Άμεσα αναμένε-
ται η επίσημη ανακοίνωση των “πράσινων”, 
που εξετάζουν ήδη τις τελευταίες μέρες άλλες 
περιπτώσεις τεχνικών, ενώ και ο Τσιτενίδης 
πλέον είναι ελεύθερος να εξετάσει τις κρού-
σεις για το επόμενο προπονητικό του βήμα.
Αρνητικά απάντησε σήμερα στην ομάδα του 
Ευόσμου ο Νίκος Νεντίδης, που ήταν στη 
λίστα για να γυρίσει στο “Δ. Κοντικάκης”, με 
τον Πανσερραϊκό να δείχνει φαβορί για τον 
Θεσσαλονικιό τεχνικό (είχε και άλλες κρού-
σεις).
Έτσι, για τους “σταχυοφόρους” επιχειρείται 
στροφή σε άλλους στόχους, με τους Ανδρέα 
Παντζιαρά και Γιώργο Τσουκαλίδη να δεί-
χνουν ψηλά στη λίστα.
Ο πρώτος ήταν στον Άρη Παλαιοχωρίου, 
παλιότερα σε Δόξα Δράμας, Απόλλωνα Καλα-
μαριάς, Πανσερραϊκό, Τηλυκράτη Λευκάδας, 
Πυρσό Γρεβενών, Πλατανιά, Οδυσσέα Ανα-
γέννησης, Κρύα Βρύση και θεωρείται καλός 
γνώστης της κατηγορίας (έχει και άλλες προ-
τάσεις).
Ο Τσουκαλίδης, που έχει καλή σχέση με τον 
Γιώργο Φοιρό, είναι παλαίμαχος του Αστέρα, 
δούλεψε και πέρυσι στον Αγροτικό, ενώ τελεί-
ωσε τη σεζόν στην Καλαμπάκα και τα Μετέ-
ωρα (εύκολη παραμονή στη Γ´ Εθνική και 
Κύπελλο στα Τρίκαλα). Ο νεαρός τεχνικός 
δούλεψε ακόμα σε Παύλο Μελά και Κεραυνό 
Κολχικού.
Μέσα στα ονόματα των υποψηφίων ακούστη-
καν και αυτά των Νίκου Θεοδοσιάδη (φέτος 
Πιερικό, παλιότερα Ηρακλή, Καραϊσκάκη, 
Απόλλωνα Λάρισας και Αχιλλέα Νεοκαισά-
ρειας) και Κυριάκου Μπιμπισίδη (παλαίμα-
χος Άρη, άλλοτε τεχνικός σύμβουλος στους 
“κίτρινους, με θητεία και σε Απόλλωνα Καλα-
μαριάς, Τρίγλια, ΠΑΟΝΕ, Μακεδονικό, Αχιλ-
λέα Τριανδρίας, ΠΑΟ Κουφαλίων, Άγιο Αντώ-
νιο, Γερμανική Ακαδημία κ.α.), ενώ πάντα παί-
ζει και το ενδεχόμενο έκπληξης, με τον Φοιρό 
να χειρίζεται κυρίως το θέμα του νέου κόουτς.

Θα γίνουν προσεκτικές κινήσεις 
στον Πανακρωτηριακό
Ο Πανακρωτηριακός έδωσε μία εικόνα με 
την ανακοίνωση που εξέδωσε για τον Γιώργο 
Τσομπάνογλου, φέρνοντας στο προσκήνιο το 

επόμενο ζήτημα το οποίο και αφορά τις ανα-
νεώσεις.
Απόφαση μεταξύ τεχνικού τιμ και διοίκησης 
των πρωταθλητών Χανίων είναι να υπάρ-
ξουν αρκετές ανανεώσεις και ουσιαστικά το 
ρόστερ του Πανακρωτηριακού να μην αλλοι-
ωθεί πολύ εν όψει της νέας χρονιάς. Συγκε-
κριμένα, η επιδίωξη είναι να παραμείνουν οι 
περισσότεροι από τους ποδοσφαιριστές που 
οδήγησαν την ομάδα στην κατάκτηση του τίτ-
λου και από εκεί και πέρα να γίνουν κάποιες 
προσεγμένες προσθήκες σε επίπεδο μετα-
γραφών.
Σε γενικές γραμμές, ο Πανακρωτηριακός έχει 
ξεκινήσει να οργανώνεται για τη νέα χρονιά, 
τη στιγμή που παραμένει πάντοτε σε μια δια-
δικασία να περιμένει για το πώς θα αποφασι-
στεί να διεξαχθεί το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνι-
κής.

Ανανεώσεων συνέχεια στον ΑΟ Υ-
πάτου!
Μετά την ανανέωση της συνεργασίας με τον 
αρχηγό της ομάδας, Γιάννη Γκούμα, η διοί-
κηση του ΑΟ Υπάτου προχώρησε σε ακόμη 
μία, δίνοντας τα χέρια αυτή την φορά με τον 
Γιώργο Οικονομόπουλο!
Αναλυτικά η ανακοίνωση που αναρτήθηκε 
στην σελίδα του ΑΟ Υπάτου στο facebook: Ο 
ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ ανακοινώνει την ανανέωση της 
συνεργασίας του για για 1 ακόμη χρόνο με τον 
κεντρικό αμυντικό Γιώργο Οικονομόπουλο. 
Ευχόμαστε στον Γιώργο που θα αγωνιστεί για 
τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην ομάδα μας, να 
έχει υγεία και δύναμη και να επιτύχουμε τους 

στόχους που έχουμε θέσει!

Τρεις αποδεσμεύσεις στη Θύελλα 
Καμαρίου
Ο σύλλογος της Σαντορίνης ανακοίνωσε ότι 
τρεις παίκτες από το ρόστερ της ομάδας απο-
τελούν παρελθόν…
Αναλυτικά η ανακοίνωση: Ανακοινώνεται η 
λύση συνεργασίας μας με τους Ρέτζο Γιώργο, 
Ορέστη Μάκο και Γιάννη Ζανελάρι. Το Δ.Σ. 
της ομάδας μας ευχαριστεί τους αθλητές για 
την προσφορά τους στην ομάδα μας και τους 
εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα τους.
Μετά τιμής,
Το Δ.Σ. Θύελλας Καμαρίου

Πιάνουν δουλειά στον ΟΦΙ!
Ο ΟΦΙ ξεκινάει σιγά-σιγά τον προγραμμα-
τισμό του ενόψει της συμμετοχής του τη νέα 
σεζόν στη Football League για πρώτη φορά 
στην ιστορία του.
Ο σύλλογος της Ιεράπετρας θέλει φυσικά 
να έχει ενεργό ρόλο στην κατηγορία και το 
ζητούμενο είναι η δημιουργία ενός ανταγω-
νιστικού συνόλου. Ένα από τα βασικά θέματα, 
αυτό του προπονητή, λύθηκε, αφού ο Γιάννης 
Μάγγος ανανέωσε τη συνεργασία του με τους 
Λασιθιώτες.
Το διοικητικό συμβούλιο, μάλιστα, θα συνε-
δριάσει απόψε και η συνάντηση κρίνεται 
σημαντική, αφού αναμένεται να οριοθετη-
θούν οι στόχοι για την ερχόμενη περίοδο. 
Το επόμενο διάστημα, έτσι, θα είναι γεμάτο 
από εξελίξεις, αναφορικά με το καθαρά 
αγωνιστικό κομμάτι.

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Πήρε την άνοδο η ΑΕ Μεσολογγίου!
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Η Τσέλσι ήταν εντυπωσιακή στο 
Μπακού, διέλυσε με 4-1 την Αρσεναλ 
στον αγγλικό «εμφύλιο» και κατέκτησε 
το Europa League! Ο Αζάρ έγραψε 
θεαματικό φινάλε με τη φανέλα των 
Μπλε!

Τ
ο Λονδίνο είναι... Μπλε! Η Τσέλσι ή-
ταν η απόλυτη κυρίαρχος και ο Αζάρ 
ο μοναδικός πρωταγωνιστής. Ο Βέλ-
γος στο τελευταίο του παιχνίδι με τα 

Μπλε πέτυχε δυο γκολ, έκανε ασίστ και α-
ποχαιρετά την ομάδα της καρδιάς του με ευ-
ρωπαϊκή κούπα. Απίθανο δεύτερο μέρος της 
Τσέλσι, σκόρπισε με 4-1 την Αρσεναλ και 
η κούπα του Europa League θα βρε-
θεί στο Στάμφορντ Μπριτζ. Ετσι, 
έγινε η πρώτη ομάδα μετά τη 
Γιουνάιτεντ (2008) που πήρε 
την κούπα χωρίς ήττα σε ευ-
ρωπαϊκή διοργάνωση, με-
τρώντας 12 νίκες και τρεις ι-
σοπαλίες. Ο Μαουρίτσιο Σάρι 
πήρε την παρθενική του κούπα, 
ενώ έγινε ο πρώτος Ιταλός μετά τον 
Αλμπέρτο Μαλεζάνι που κατέκτησε ευρω-
παϊκό τρόπαιο! Ο 60χρονςο αφήνει πιθανό-
τατα το Λονδίνο με δυνατό απολογισμό, έχο-
ντας 39 νίκες στη χρονιά και μόνο ο Μουρί-
νιο στην πρώτη του παρουσία στον σύλλογο 
είχε περισσότερες (42). 
Ο Καντέ ξεπέρασε το πρόβλημα τραυμα-
τισμού και ο Σάρι τον συμπεριέλαβε στα 
βασικά του πλάνα. Μάλιστα, η Τσέλσι παρου-
σιάστηκε στον τελικό του Europa League, 
χωρίς κανέναν Βρετανό στη σύνθεσή της. 
Εγινε έτσι η πρώτη ομάδα σε ευρωπαϊκό 
τελικό μετά την Ιντερ το 2010 που δεν είχε 
παίκτη στο βασικό σχήμα από τη χώρα της. 
Στον αντίποδα, ο Εμερι θέλησε με την παρου-
σία του Νάιλς στην ενδεκάδα να βάλει εκρη-
κτικότητα και τα κατάφερε. Οι Gunners μπή-
καν δυνατά στο ματς, είχαν την ελαφρά υπε-
ροχή και στο 9ο λεπτό είχαν την πρώτη τους 
φάση. Ο Νάιλς έκανε το γύρισμα, ο Κέπα 
δεν έδιωξε σωστά, αλλά ο Ομπαμεγιάνγκ 
δεν μπόρεσε να σκοράρει. Στο 17’ η Αρσε-
ναλ ζήτησε πέναλτι σε πέσιμο του Λακαζέτ, 
αλλά το VAR δεν έδειξε καμία πρόθεση στον 
Κέπα. Η Αρσεναλ κυκλοφορούσε καλύτερα 
τη μπάλα, ενώ όταν έβρισκε χώρους απει-
λούσε, όπως ο Τζάκα στο 28’ η σουτάρα του 
οποίου βρήκε το οριζόντιο δοκάρι! Ο Παπα-
σταθόπουλος ήταν εξαιρετικός όσο χρειά-
στηκε, έχοντας τρεις πολύ καλές επεμβάσεις. 

Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 34’ της αναμέ-
τρησης για να δούμε την πρώτη ευκαιρία της 
Τσέλσι. Ο Εμερσον βρέθηκε σε πλεονεκτική 
θέση, έκανε το σουτ, αλλά ο Τσεχ έδιωξε εξαι-
ρετικά. Το ίδιο έκανε και στο 40ο λεπτό, αυτή 
τη φορά στην προσπάθεια του Ζιρού. 
Ο Σάρι φρόντισε να... ξυπνήσει τους Μπλε 
στο ημίχρονο και ο Ιταλός δεν μπορούσε να 
φανταστεί ιδανικότερο ξεκίνημα! Στο 49’ η 
Τσέλσι κατάφερε να ανοίξει το σκορ, όταν 
από τη σέντρα του Εμερσον ο Ζιρού με εντυ-
πωσιακή κεφαλιά πέτυχε το 1-0. Ηταν το 11ο 
γκολ του στη διοργάνωση κι έγινε ο μοναδι-
κός Γάλλος που πετυχαίνει τόσα τέρματα σε 
μια ευρωπαϊκή σεζόν. Ο τρελός ρυθμός που 

απέκτησε ξαφνικά το ματς ευνόησε την 
ποιότητα των Μπλε, οι οποίοι έκα-

ναν ό,τι ήθελαν! Ο Εμερι το 2015 
και το 2016 είδε τη Σεβίλλη να 
ανατρέπει την κατάσταση, 
αλλά τώρα ο Σάρι και οι παί-
κτες του είχαν τον απόλυτο 
έλεγχο. Στο 60ο λεπτό ήρθε το 

δεύτερο γκολ των Μπλε, όταν ο 
Αζάρ με άψογη ασίστ έδωσε στον 

Πέδρο, ο οποίος σημείωσε το 2-0. 
Οι Μπλε ήταν οι απόλυτοι πρωταγωνι-

στές στο ματς, με την Αρσεναλ να έχει υπο-
στεί καθίζηση. Πέντε λεπτά αργότερα ήρθε 
το τρίτο γκολ. Ο Νάιλς έπεσε άτσαλα στον 
Ζιρού, ο Γάλλος κέρδισε το πέναλτι και ο 
Αζάρ με άψογη εκτέλεση πέτυχε το 3-0! Ο 
Εμερι πέρασε στο 66’ τον Ιβόμπι και προσω-
ρινά χαμογέλασε, αφού τρία λεπτά αργότερα 
ο Νιγηριανός με απίθανο σουτ μείωσε σε 
3-1. Ωστόσο, η Τσέλσι ήταν αποφασισμένη 
να βάλει τέλος στα όνειρα των Gunners και 
στο 72’ ήρθε το τέταρτο χτύπημα. Λάθος του 
Ομπαμεγιάνγκ, άψογος συνδυασμός Ζιρού - 
Αζάρ και ο Βέλγος πέτυχε το δεύτερο τέρμα 
του στον τελικό! Ετσι, έγινε ο πρώτος παίκτης 
για αγγλικό κλαμπ που πετυχαίνει δυο γκολ 
σε τελικό μετά τον Μαρκ Χιουζ (με τη Γιουνά-
ιτεντ κόντρα στη Μπαρτσελόνα). Μονόλογος 
για τους Μπλε, ωστόσο ο Τσεχ με δυο μεγά-
λες επεμβάσεις σε σουτ των Αζάρ, Γουίλιαν 
εμπόδισε τον απόλυτο διασυρμό! 
Τσέλσι: Κέπα, Νταβίντ Λουίζ, Κρίστενσεν, 
Αθπιλικουέτα, Έμερσον, Ζορζίνιο, Καντέ, 
Κόβασιτς (76’ Μπάρκλεϊ), Πέδρο (71’ Γουί-
λιαν), Αζάρ (89’ Τζαπακόστα), Ζιρού
Άρσεναλ: Τσεχ, Κοσιελνί, Παπασταθόπου-
λος, Μόνρεαλ (66’ Γκεντουζί), Μέιτλαντ-Νά-
ιλς, Κολάσινατς, Τορέιρα (66’ Ιγουόμπι), 
Τζάκα, Εζίλ (78’ Γουίλοκ), Λακαζέτ, Ομπαμε-
γιάνγκ

αθλητικά

Μπλε κυριαρχία στον αγγλικό 
«εμφύλιο»

Ο 
Μαουρίτσο Ποκετίνο έδωσε 
τον πρώτο λόγο για τον τελι-
κό του Champions League στη 
Λίβερπουλ, ενώ άφησε θετικά 

μηνύματα για την πιθανότητα να αγωνι-
στεί το μεγάλο αστέρι της Τότεναμ.
Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για το 
μεγάλο ραντεβού της Μαδρίτης και από το 
Μπιλμπάο όπου βρίσκεται για ένα προπο-
νητικό φόρουμ, ο Μαουρίτσο Ποκετίνο 
έδωσε το πρώτο στίγμα του. Αρχικά για 
την ίδια την αναμέτρηση με τη Λίβερπουλ, 
την οποία κατονόμασε ως φαβορί...
«Κανείς δεν περίμενε ότι η Τότεναμ θα βρι-
σκόταν στον τελικό. Εχουμε την ευκαιρία 
μας να γράψουμε ιστορία, αλλά η αλήθεια 
είναι ότι το φαβορί είναι η Λίβερπουλ. Για 
τον τρόπο που διεκδίκησε φέτος το πρω-
τάθλημα και το ότι ήταν και πέρσι στον 
τελικό. Ολος ο κόσμος περιμένει μία μάχη 
τακτικής, αλλά περισσότερο αποφασι-
στικό θα είναι το ποιος θα είναι καλύτερα 
προετοιμασμένος ψυχολογικά».
Και εν συνεχεία εξέφρασε την αισιοδοξία 
του για την προσπάθεια που κάνει ο Χάρι 
Κέιν να αφήσει πίσω τον σοβαρό τραυμα-
τισμό του στον αστράγαλο και να είναι σε 
θέση να παίξει...
«Προπονείται και υπάρχει αρκετά θετική 
εξέλιξη στην αποθεραπεία του. Ελπί-
ζουμε ότι θα μπορέσει να μας βοηθήσει. 
Είτε ξεκινώντας στον αγώνα, είτε από τον 
πάγκο. Μακάρι όμως να είναι έτοιμος και 
υγιής και είμαστε αισιόδοξοι γι’ αυτό».

Ο Ποτσετίνο κατάφερε να... προ-
καλέσει κόντρα με τη Ρεάλ!
Αν είχε κάποιες πιθανότητες για το μεγάλο 
βήμα στην προπονητική του καριέρα και 
τη μετακίνηση στη Ρεάλ Μαδρίτης στο 
εγγύς μέλλον, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο... 
έβαλε τα χέρια του κι έβγαλε τα μάτια του!
Ο Αργεντινός προπονητής της Τότεναμ, σε 
συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπο-
μπή «Partidazo de COPE», αναφέρθηκε 
στη φιλοξενία από τη Ρεάλ στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας των «σπιρουνιών» για τον 
μεγάλο τελικό του Champions League στο 
Wanda Metropolitano, την 1η Ιουνίου.
Όπως και η Λίβερπουλ, έτσι και η Τότε-
ναμ θα χρησιμοποιήσουν το προπονητικό 
κέντρο των «μερένγκες» για προπονήσεις, 
με τον Ποτσετίνο όμως να δηλώνει πως 

είχε ζητήσει και διανυκτέρευση της ομά-
δας του στο Valdebebas, με τον Πέρεθ να 
δίνει αρνητική απάντηση.
Η Ρεάλ, τοποθετήθηκε επίσημα και ξεκα-
θάρισε πως τα μοναδικά αιτήματα που 
έλαβε ήταν για τη χρήση του προπονη-
τικού κέντρου στο κομμάτι των αγωνι-
στικών χώρων και των αποδυτηρίων και 
τίποτα περισσότερο, τονίζοντας ότι: «Ο 
σύλλογός μας έχει δείξει ότι είναι διαθέ-
σιμος προς όλα τα αιτήματα που μας μετα-
φέρονται από την UEFA και ουδέποτε 
υπήρξε αίτημα για τη χρήση και των κοι-
τώνων...».

Λίβερπουλ: Ετοιμος για τον τελι-
κό ο Φιρμίνο
Ο Ρομπέρτο Φιρμίνο επέστρεψε στις προ-
πονήσεις, ξεπέρασε το πρόβλημα τραυ-
ματισμού και θα είναι πανέτοιμος για τον 
τελικό της 1ης Ιουνίου.   
Ο Ρομπέρτο Φιρμίνο έχασε τα τρία τελευ-
ταία ματς της σεζόν λόγω προβλήματος 
στη βουβωνική χώρα, ωστόσο τα χαμό-
γελα επέστρεψαν. Ο Βραζιλιάνος επιθέτι-
κος τέθηκε στα πλάνα του Κλοπ στην Ισπα-
νία, προπονήθηκε κανονικά με την υπό-
λοιπη ομάδα και θα είναι πανέτοιμος για 
τον τελικό του Champions League με την 
Τότεναμ την 1η Ιουνίου. Θυμίζουμε, πως ο 
Φιρμίνο έχει σκοράρει 16 γκολ κι έχει μοι-
ράσει εννέα ασίστ σε αυτή τη σεζόν. 

Αλεξάντερ-Άρνολντ: Θα γίνει ο 
νεότερος παίκτης σε δύο σερί τε-
λικούς του Champions League
Στην περίπτωση που ο Κλοπ ξεκινήσει στο 
αρχικό του σχήμα τον Αλεξάντερ-Άρνολντ 
στον τελικό με την Τότεναμ, τότε εκείνος 
θα γίνει ο νεότερος παίκτες που παίζει σε 
δύο σερί τελικούς.
Ο Αλεξάντερ Άρνολντ ετοιμάζεται να γρά-
ψει ιστορία στον τελικό του Champions 
League της Μαδρίτης.
Την 1η Ιουνίου, η Λίβερπουλ αντιμε-
τωπίζει την Τότεναμ στον τελικό του 
Champions League. Και εκεί, ο Τρεντ Αλε-
ξάντερ-Άρνολντ ετοιμάζεται να γράψει 
ιστορία! Ο νεαρός δεξιός μπακ της Λίβερ-
πουλ, αν ξεκινήσει στην αρχική 11άδα 
(σ.σ. δύσκολα δεν θα συμβεί αυτό), θα 
γίνει ο πρώτος παίκτης κάτω των 21 ετών 
που συμμετέχει σε δύο σερί τελικούς.

Ποκετίνο: «Φαβορί η Λίβερπουλ, 
αισιοδοξία για Κέιν»!
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Η ΚΟΠ υπενθυμίζει περσινή απόφαση της (7 Ιουνίου 2018) για 
τους Κύπριους ποδοσφαιριστές και τι θα ισχύσει από την αγωνι-
στική περίοδο 2019-2020 στο Πρωτάθλημα Cyta.

Αναλυτικά:
«Για την αγωνιστική περίοδο 2019/2020 παραμείνει ο Κανονισμός για 
χρησιμοποίηση δύο ποδοσφαιριστών στην αρχική ενδεκάδα που ήταν 
εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΚΟΠ πριν την συμπλήρωση του 18ου 
έτους ηλικίας τους, αλλά αυξάνετε το πρόστιμο για μη χρησιμοποίηση 
του δεύτερου ποδοσφαιριστή από 2000 ευρώ σε 6500 ευρώ.
Επίσης παραμένει ο κανονισμός για το φύλλο αγώνος όπως στην αγω-
νιστική περίοδο 2018/2019. Δηλαδή, οι θέσεις των ποδοσφαιριστών 
στο Φύλλο Αγώνος μειώνονται σε είκοσι από είκοσι δύο. Τρείς από τους 
είκοσι ποδοσφαιριστές στο φύλλο αγώνος πρέπει να έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής στην Εθνική Κύπρου. Όσο αφορά τον πιο πάνω κανονισμό, 
σε περίπτωση που Σωματείο δεν δηλώσει τους τρείς ποδοσφαιριστές 
στο φύλλο αγώνα, τότε η θέση ή θέσεις θα μένουν κενές στο φύλλο αγώ-
νος. Σε αντίθεση περίπτωση θα υπάρχει πρόστιμο 5.000 ευρώ, για κάθε 
ποδοσφαιριστή που θα δηλώνετε σε κάθε μια από τις τρεις θέσεις που 
αναφέρονται πιο πάνω.
Για τη περίοδο 2019/20 η ΚΟΠ θα διαμοιράσει ποσό 180.000 ευρώ, σε 
όλες τις ομάδες που θα χρησιμοποιήσουν ποδοσφαιριστή ή ποδοσφαι-
ριστές που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΚΟΠ πριν την συμπλή-
ρωση του 18ου έτους της ηλικίας του. Το ποσό θα διαμοιραστεί ανάλογα 
με τον χρόνο συμμετοχής που θα δώσουν οι ομάδες σε ποδοσφαιριστές 
που εμπίπτουν στο πιο πάνω κανονισμό.
Επίσης επιπρόσθετο ποσό 20.000 ευρώ θα δοθεί σε κάθε μία από τις 
δύο πρώτες ομάδες του κάθε ομίλου που είχαν τον περισσότερο χρόνο 
συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο 
της ΚΟΠ πριν την συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας τους».

Παραμένει «Λέοντας» ο Ντόσα Τζούνιορ
Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιρι-
στή μας Ντοσα Τζούνιορ.
Η επίσημη ενημέρωση:
Η ΑΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ είναι στην  ευχάριστη θέση να ανα-
κοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή μας 
Ντοσα Τζούνιορ.
Ολόκληρη η οικογένεια της ΑΕΛ εύχεται στον αρχηγό της ομάδας μας 
ακόμα περισσότερες  επιτυχίες με την φανέλα της ομάδας μας.

Ο Περέιρα ψηλά στη λίστα
Ο ΑΠΟΕΛ ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Ζοέλ Περέιρα που αγω-
νίζεται στη Δόξα, με τον Πάολο Τραμετσάνι να ψάχνει ποδοσφαιριστές 
που είναι σε νεαρή ηλικία, αλλά μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα.
Οι «γαλαζοκίτρινοι» τον έχουν ψηλά στη λίστα, διότι είναι μικρός σε ηλι-
κία (22 ετών), δε πιάνει θέση ξένου και επίσης θα βρίσκεται στον κατά-
λογο Β ,́ οπότε από όλες τις συμφέρει η περίπτωση του.

Εξέλιξη με Βουό και Παπάζογλου
Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΛ Παττρίκ Βουό και ο πρώην αμυντικός του 
ΑΠΟΕΛ Τάσος Παπάζογλου αποχωρούν από τον ΟΦΗ.
Η ανακοίνωση της κρητικής ομάδας:
“Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει ότι δε θα ανανεωθεί η συνεργασία της 
με τους ποδοσφαιριστές Λεωνίδα Αργυρόπουλο, Πατρίκ Βουό, Δημή-
τρη Κομεσίδη, Βασίλη Κουτσιανικούλη, Παύλο Κυριακίδη, Τάσο Παπά-
ζογλου και Μανώλη Παπαστεριανό”

Ένα, ένα αρχίζουν να κλείνουν τα 
ανοικτά… μέτωπα στον ΑΠΟΕΛ τα οποία 
ομολογουμένως δεν είναι και τα ευκολότερα. 
«Μεγάλο καράβι, μεγάλες φουρτούνες» λέει 
μια σοφή λαϊκή ρήση και αυτή ταιριάζει γάντι 
στους «γαλαζοκίτρινους».

Τ
ο πλέον σημαντικό θέμα, αυτό του προπονητή 
έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο και σειρά παίρ-
νουν τα υπόλοιπα.
Πάμε να δούμε πως έχουν τα δεδομένα στα 

ανοικτά… μέτωπα των πρωταθλητών:
ΛΕΟ ΝΑΤΕΛ: Με το νεαρό Βραζιλιάνο τα βρήκαν οι 
πρωταθλητές και μάλιστα για πολυετές συμβόλαιο. Θα 
πρέπει να τα βρουν και την ομάδα του την Σάο Πάολο 
και μάλιστα ανέλαβε και ο ίδιος όντας στην Βραζιλία να 
το «τρέξει» το θέμα.
ΚΑΖΟΥ: Όλα συνηγορούν ότι θα υπάρξει συμφωνία 
και με τον έτερο νεαρό Βραζιλιάνο. Τον θέλει πολύ ο 
προπονητής στην ομάδα, εξάλλου το έδειξε ο Τραμε-
τσάνι με τις επιλογές του στην πορεία της ομάδας (δεν 

τον έβγαζε από την 11άδα) και οι επόμενες μέρες ενδέ-
χεται να φέρουν θετικές εξελίξεις.
ΝΟΥΝΟ ΜΟΡΑΪΣ: Ο αρχηγός του ΑΠΟΕΛ προτού 
φύγει για τις διακοπές του έμαθε τι του προσφέρει το 
ΑΠΟΕΛ για να παραμείνει και από οικονομικής πλευ-
ράς και από πλευράς χρονικής διάρκειας της συνεργα-
σίας (για τον επόμενο χρόνο). Το… μπαλάκι είναι στην 
δική του μεριά και στο κατά πόσον θα αποδεχθεί την 
πρόταση.
ΜΠΟΪ ΒΑΤΕΡΜΑΝ: Είναι από τις λίγες φορές που λέμε 
ότι θα είναι έκπληξη αν αποχωρήσει ένας ποδοσφαι-
ριστής με τον οποίο οι επαφές για ανανέωση χρονο-
λογούνται εδώ και κάποιες εβδομάδες και ακόμα δεν 
έχει προκύψει κατάληξη. Είναι μια αίσθηση θετική που 
βγαίνει από τα ενδότερα του Αρχαγγέλου και παραπέ-
μπει σε παραμονή του Ολλανδού τερματοφύλακα.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΡΚΗΣ: Είναι και περίπτωση που μοιάζει 
πολύ με αυτήν του Στάθη Αλωνεύτη και μάλιστα θα 
έχει και την ίδια κατάληξη. Το θέμα είναι πότε θα κρί-
νει αναγκαίο η διοίκηση να βγάλει την επίσημη ανα-
κοίνωση της ανανέωσης της συνεργασίας.
ΦΡΑΝΣΙΣ OYZOXO: Το θέμα είναι τελειωμένο και για 

όσους γνωρίζουν καλά τα πράγματα 
θεωρείται τυπικής διαδικασίας. Ο διε-
θνής Νιγηριανός τερματοφύλακας έχει 
συμφωνήσει σε όλα με τον ΑΠΟΕΛ και 
αυτό που απομένει έιναι να βγει το επί-
σημο… φιρμάνι.

Εξέλιξη με Σιβού…
Υποβιβασμός στη δεύτερη κατηγορία 
για την Μπούρσασπορ του Αμπτου-
λαχί Σιβού, με τον διεθνή Νιγηριανό και 
άλλοτε ποδοσφαιριστή της Ανόρθωσης, 
να ταλαιπωρείται από τραυματισμούς 
και να αγωνίζεται σε 13 παιχνίδια.
Μάλιστα, στη συγκεκριμένη ομάδα 
αγωνίζεται και ο Λέο Σβεχλέν. Μένει 
πλέον να δούμε, εάν ο φιλόδοξος Σιβού 
μείνει με την ομάδα του στη δεύτερη 
κατηγορία ή αν θα κοιτάξει για να πάρει 
μεταγραφή.
«Την βαθύτατη συγνώμη μου για όλους 
τους υποστηρικτές της Μπούρσα για την 
απογοητευτική σεζόν. Η υποστήριξη σας 
σε όλες τις δύσκολες στιγμές ήταν πάντα 
μεγάλη. Σας ευχαριστούμε για την βοή-
θεια σας και ξέρω ότι θα συνεχίσετε να 
το κάνετε. Το πνεύμα του συλλόγου δεν 
θα επιτρέψει να μείνουμε πίσω. Θα επα-
νέλθουμε με μεγαλύτερο κίνητρο για 
να επιστρέψουμε εκεί που ανήκουμε», 
έγραψε στα social media ο πρώην ποδο-
σφαιριστής της Ανόρθωσης.

αθλητικά

Μετά τον κόουτς, ο Νατέλ και… 
ακολουθούν οι υπόλοιποι

ΚΟΠ: Τι ισχύει με τους 
κύπριους ποδοσφαιριστές;
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αθλητικά
Περιστέρι Βίκος Cola – Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ 68-91

Ήταν... θηρίο στο κλουβί του!

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ... ξέσπασε μετά το «καθισιό» των 25 ημερών και παίζοντας κατά 
διαστήματα εξαιρετικό μπάσκετ, επικράτησε εύκολα του Περιστερίου Βίκος Cola με 91-68, 
έκανε το break και πήρε προβάδισμα...

Τ
ι και αν είχε περίπου έναν μήνα να παίξει σε 
επίσημο ματς... Τουλάχιστον όσον αφορά τον 
αγωνιστικό κομμάτι δεν φάνηκε (σχεδόν) κα-
θόλου. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός έμοιαζε 

με... ηφαίστειο που ξυπνά από τον λήθαργο των προ-
ηγούμενων ημερών και κάνοντας επίδειξη δύναμη 
στο κλειστό της οδού Τζον Κένεντι έφτασε δια περι-
πάτου στη νίκη κόντρα στο Περιστέρι (91-68) και στο 
1-0 στη σειρά των ημιτελικών του πρωταθλήματος.
Στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα οι «πράσινοι» 
ήταν οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού διατηρώντας στα-
θερά διαφορά που «άγγιζε» και ξεπερνούσε τους 
20 πόντους. Ο Ντεσόν Τόμας (21π., 10ριμπ.) και ο 
Νικ Καλάθης (19π., 11ασ., 6ριμπ.) ήταν εκείνοι που 
ηγήθηκαν για το «πράσινο» break της έδρας, ενώ ο 
Ματ Λοτζέσκι θυμήθηκε τον... παλιό, καλό, εαυτό του 
έχοντας 13 πόντους με 3/3 τρίποντα. Πλέον, η 
σειρά θα μεταφερθεί στο κλειστό του ΟΑΚΑ 
το απόγευμα του Σαββάτου (1/6, 18:00, 
Cosmote Sport 4) όπου ο Παναθηναϊ-
κός θα είναι ο γηπεδούχος.
Από την άλλη, το Περιστέρι θα κρα-
τήσει ένα καλό διάστημα στην τρίτη 
περίοδο όπου πραγματοποίησε ένα 
σερί 13-0 και έδειχνε να... ανησυχεί 
τον Παναθηναϊκό μειώνοντας στους 8 
πόντους. Μέχρι, εκεί, όμως. Η συνέχεια 
ανήκε και πάλι στους φιλοξενούμενους οι 
οποίοι έφτασαν εύκολα στη νίκη.

Το ματς
Ο Παναθηναϊκός έμοιαζε με... θηρίο στο κλουβί του 
ύστερα από 25 μέρες χωρίς αγωνιστική δράση και 
φρόντισε να το αποδείξει από το ξεκίνημα, κιόλας, 
του πρώτου ημιτελικού. Μετά το «ξεμούδιασμα» 
του πενταλέπτου όπου το Περιστέρι προσπάθησε 
να φανεί ανταγωνιστικό (13-14) χάρη σε κάποια τρί-
ποντα των Γκρέι και Καράμπελα, η συνέχεια ανήκε 
ολοκληρωτικά στον Παναθηναϊκό! Οι παίκτες του 
Ρικ Πιτίνο έβγαλαν από μέσα τους όλη την ενέργεια 
που είχαν συσσωρεύσει στο διάστημα της εποχής και 
πάτησαν απότομα το πόδι στο γκάζι!
Συγκεκριμένα πραγματοποίησαν ένα εντυπωσιακό 
28-5 (!) και... άρχισαν να ρίχνουν τους τίτλους τέλους 
του ματς! Είναι χαρακτηριστικό ότι προηγήθηκαν με 
24 πόντους διαφορά (18-42 στο 15’) με τους Τόμας 
(16π., 5/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3/4 βολές, 7 ριμπά-
ουντ στο πρώτο ημίχρονο) και Καλάθη (14π., 2/4 
δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 6 ασίστ, 4 ριμπά-

ουντ στο πρώτο μισό του ματς) να κάνουν... όργια στο 
κλειστό της οδού Τζον Κένεντι.
Συνολικά οι «πράσινοι» είχαν υψηλά ποσοστά ευστο-
χίας ύστερα από τα δύο πρώτα δεκάλεπτα του αγώνα 
(31-49) αφού σούταραν με 52% στα δίποντα (13/25), 
55% στα τρίποντα (5/9) και 80% στις βολές (8/10). 
Επιπλέον είχαν μοιράσει περισσότερες από τις διπλά-
σιες ασίστ στο πρώτο μέρος (12-5) ενώ είχαν υποπέ-
σει σε λιγότερα από τα μισά λάθη (4-9) σε σχέση με το 
Περιστέρι. Από τους γηπεδούχους που είχαν 11/34 
σουτ σε αυτό το διάστημα, ο Ζώης Καράμπελας είχε 
10 πόντους, ενώ 9 πόντους με 3/6 τρίποντα είχε ο Στί-
βεν Γκρέι.
Το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου προμήνυε και 
ανάλογη συνέχεια αφού η διαφορά ήταν στους 23 
πόντους για λογαριασμό του Παναθηναϊκού (33-56) 

στο 22’. Όμως μέσα σε ένα τρίλεπτο, οι «πρί-
γκιπες της δυτικής όχθης» φρόντισαν να 

βάλουν δύσκολα στους «πράσινους» 
με άμυνα «ζώνης» και με ένα σερί 
15-0 «έριξαν» την διαφορά στους 8 
πόντους (48-56) στα μέσα της 3ης 
περιόδου. Ήταν το σημείο όπου το 
«τριφύλλι» σταμάτησε να ήταν τόσο 
εύστοχο όσο στο πρώτο ημίχρονο 

με αποτέλεσμα να το εκμεταλλευτούν 
στο έπακρο οι γηπεδούχοι.

Όμως το τάιμ άουτ του Ρικ Πιτίνο «αφύ-
πνισε» τους παίκτες του Παναθηναϊκού! Τόμας 

και Λοτζέσκι ηγήθηκαν για ένα επιμέρους 15-1 με το 
οποίο βοήθησαν την ομάδα τους να στείλει εκ νέου 
τον δείκτη του σκορ στο +22 (49-71) στο ξεκίνημα της 
τελευταίας περιόδου.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος σε 
όλες τις στατιστικές κατηγορίες στα σουτ εντός παι-
διάς (48% στα δίποντα έναντι 33%, 52% στα τρίποντα 
έναντι 37%) και παρά το γεγονός ότι υπήρχε ισορρο-
πία στα ριμπάουντ (40-39), μοίρασε σχεδόν διπλά-
σιες ασίστ, ενώ υπέπεσε σε μόλις 9 λάθη έναντι 15 
των γηπεδούχων. Επίσης πραγματοποίησε και δύο 
μεγάλα επιμέρους σκορ (28-5 στο πρώτο ημίχρονο 
και 15-1 στο δεύτερο) με τα οποία δεν άφησε κανένα 
περιθώριο στο Περιστέρι.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Ντεσόν Τόμας ήταν εξαι-
ρετικός έχοντας 21 πόντους με 7/11 δίποντα, 1/3 
τρίποντα, 4/6 βολές, 10 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 
κανένα λάθος). Τα... πάντα έκανε και ο Νικ Καλάθης 
έχοντας 19 πόντους (3/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4/4 
βολές), 11 ασίστ και 6 ριμπάουντ.

ΑΕΚ - Προμηθέας 83-82
«Θρίλερ» και... 1-0! 

Η 
ΑΕΚ νίκησε δύσκολα 
τον Προμηθέα (83-82), 
για τον πρώτο ημιτελι-
κό της Basket League 

κι έκανε το 1-0 στη σειρά. Παρα-
τράγουδα στο τέλος του αγώνα, 
φοβερός ο Σαντ-Ρος, επέστρεψαν 
από το -10 οι Πατρινοί στο τέλος.
Οι «κιτρινόμαυροι» βρέθηκαν 
στο +10 στο 31’, αλλά οι φιλοξε-
νούμενοι έπαθαν... Γκόλντεν Στέιτ 
Ουόριορς (5 τρίποντα) κι επέ-
στρεψαν στο ματς, παίρνοντας 
μάλιστα και το προβάδισμα, με 
σερί (78-82, 39’). Χάντερ, Σάκοτα 
και Θίοντορ έκαναν το 83-82 κι 
εκεί επικράτησε... χαμός.
Ο Γιατράς μάζεψε τους παίκτες 
κοντά του στο τελευταίο 1’’, την 
ώρα που οι διαιτητές έβλεπαν το 
replay για το χρόνο, οι «κιτρινό-
μαυροι» πήγαιναν να τους... τρα-
βήξουν για να παίξουν κι επικρά-
τησε λίγη ένταση. Ο Χολ από την 
επαναφορά προσπάθησε να βρει 
τον Έλις, αλλά ο εκπληκτικός στο 
ματς Σαντ-Ρος έκλεψε, κι έδωσε 
την νίκη στην ΑΕΚ.
Πολλά τα παράπονα για την διαι-
τησία και από τις δύο ομάδες, 
ειδικά από την «Βασίλισσα».
Λίγος ο κόσμος στο ΟΑΚΑ, 
καθώς περίπου 1000 άτομα ήταν 
στις κερκίδες, στις οποίες κάθο-
νταν και 15-20 φίλοι του Προμη-
θέα.

Το ματς
Στο πρώτο μέρος η ΑΕΚ είχε 
τρομερό πρόβλημα στα ριμπά-
ουντ (10-22), ειδικά΄στα επιθε-
τικά (3-10), με τον Προμηθέα να 
το εκμεταλλεύεται. Οι Πατρινοί 
πήραν μια γρήγορη διαφορά 
(2-10, 3’), με την «Βασίλισσα» 
να... απαντά λίγο αργότερα με 
ένα σερί (12-13, 5’), μετά το τάιμ 
άουτ του Μπάνκι. Ο Σαντ-Ρος 
πήρε από το... χέρι τους «κιτρι-
νόμαυρους» (19-17, 8’), ο Λαρε-
ντζάκης έδωσε πολλές βοή-
θειες και ο Σάκοτα έφτασε στο 
+9 (41-37, 16’), με τον Προμη-
θέα να κάνει 10 λάθη (έναντι 2 
της ΑΕΚ). Παρκς και Λίποβι έκα-
ναν τα πάντα για να μειώσουν την 

διαφορά (49-47, 19’), με τον Θίο-
ντορ να πετυχαίνει buzzer beater 
στο τέλος της περιόδου (52-47, 
20’).
Μπράουν και Γκίκας με δύο γρή-
γορα τρίποντα έβαλαν τον Προ-
μηθέα ξανά μπροστά (54-57, 
23’). Το ματς ήταν πολύ... έντονο 
και με ένα επιμέρους 11-2, η ΑΕΚ 
πήρε προβάδισμα, με τον Σαντ-
Ρος να συνεχίζει σε καλό ρυθμό 
(65-59, 27’) και η ωραία συνερ-
γασία του Θίοντορ με τον Χάντερ 
έκανε το 69-61 στο 30’. Ο Λαρε-
ντζάκης πήγε το ματς για πρώτη 
φορά σε διψήφια διαφορά (71-
61, 31’), αλλά Μπράουν, Κασε-
λάκης και Κατσίβελης (δις) έκα-
ναν... ζημιά από τα 6.75, όπως και 
ο Έλις στη ρακέτα (73-75, 35’). 
Το παιχνίδι ήταν στην... κόψη 
του ξυραφιού (82-82, 39:30’), ο 
Θίοντορ έβαλε 1/2 βολές, ο Χολ 
προσπάθησε να βρει τον Έλις στο 
τέλος, αλλά έκλεψε ο Σαντ-Ρος την 
μπάλα.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η ΑΕΚ στην ουσία 
χαράμισε ό,τι είχε χτίσει και 
σώθηκε την τελευταία στιγμή 
από τους πόντους των Χάντερ, 
Σάκοτα και Θίοντορ, αλλά και το 
κλέψιμο του Σαντ-Ρος στο τέλος.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Σαντ-
Ρος έκανε πολύ καλή εμφάνιση 
με 18 πόντους, 8 ριμπάουντ, 
5 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ ο 
Λαρεντζάκης ολοκλήρωσε το 
ματς με 19 πόντους και 2 κλεψί-
ματα.
ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Ο Θίοντορ 
είχε 17 πόντους και 6 ασίστ και ο 
Χάντερ είχε 15 πόντους.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: 
Ο Μέιερ δεν φάνηκε καθόλου 
στο ματς.
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Στην τελευταία 
περίοδο ο Προμηθέας με 5 τρί-
ποντα επέστρεψε από το -10, (78-
82), ο Χάντερ σκόραρε, ακολού-
θησαν οι βολές των Σάκοτα - Θίο-
ντορ κι ύστερα ο Χολ προσπά-
θησε να βρει από την επαναφορά 
τον Έλις για κάρφωμα, αλλά δεν 
τα κατάφερε, αφού πετάχτηκε 
μπροστά του ο Σαντ-Ρος και πήρε 
την μπάλα.
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