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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Τάισε ένα σκύλο 
για 3 μέρες 

και θα σε θυμάται 
για 3 χρόνια...

Τάισε έναν 
άνθρωπο 

για 3 χρόνια 
και θα σε ξεχάσει 

σε 3 μέρες...

ΓΟΝΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ… Ο ΣΚΥΛΟΣ ΔΑΓΚΩΝΕΙ

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Γεια σας ! Ο Θεός κοντά σας.
Νομίζω (όχι σίγουρα) ότι μπαίνουμε στο καλοκαι-
ράκι και πολλοί από εσάς αρχίζετε και φεύγετε δια-
κοπές μικρές ή μεγάλες για να ξεφύγετε (και καλά 

κάνετε) από την καθημερινότητα που δυστυχώς δεν είναι 
και τόσο ευχάριστη με τα τόσα που γίνονται και ακούγονται. 
Φυσικά, μια συμβουλή που δίνω σε όσους φεύγουν για λίγο 
καιρό είναι ότι όπου και να πας θα πρέπει να περνάς σεμνά 
και ταπεινά ώστε να αποφύγεις δυσάρεστες καταστάσεις για 
τον εαυτό σας ή την οικογένειας σας. Δηλαδή, πας διακοπές 
για να ξεκουραστεί κι όχι να δείξεις τα χρυσαφικά σου κι ότι 
λαμπερό ή ακριβό έχεις. ΣΕΜΝΑ γιατί οι κίνδυνοι και λόγω της 
οικονομικής κρίσης παγκοσμίως είναι πάρα πολλοί και παρα-
μονεύουν.
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΨΗΤΟ !!!
Τελευταία δημοσιογραφικές πληροφορίες, αλλά και καταγ-
γελία που έκαναν στην εφημερίδα μου κάποιοι συμπατρι-
ώτες χτύπησαν κουδουνάκι κι εγώ χτυπάω κουδουνάκι σε 
κάποιους γονείς που ίσως έχουν χάσει τον έλεγχο των παι-
διών τους. Λοιπόν, κοιτάτε και ελέγχετε όσο μπορείτε, ειδικά 
τις θυγατέρες σας 12,13,14 ετών που πηγαίνουν σχολείο (ή 
ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ) έχουν κάνει μικρές ομά-

δες κρούσης τρεις, τέσσερις ή πέντε κοπελιές κι άρχισαν 
και κάνουν επικίνδυνα άστατη ζωή… με οικονομικά ανταλ-
λάγματα. Φυσικά έχει γίνει καταγγελία στην αστυνομία και 
η αστυνομία είπε ότι όταν υπάρχει οικονομική συναλλαγή 
σημαίνει ότι υπάρχει συναίνεση και δεν μπορούν να κάνουν 
πολλά πράγματα επειδή είναι ανήλικες.
Λοιπόν, ω ΓΟΝΕΙΣ, παρακολουθείτε τα παιδιά σας και όταν 
βλέπετε αλλαγές που έχουν κάνει αγοράζοντας ή σκορπώντας 
χρήματα που εσείς δεν τα έχετε δώσετε… ΨΑΧΤΕΙΤΕ… Δεν θα 
ήθελα να γράψω τίποτα άλλο για τώρα. Όταν η οργανωμένη 
οικογένεια είναι μαζί θα πρέπει να ξέρουμε 100% τι γίνεται με 
τα μέλη της οικογένειας και να μην λέμε μετά «ε, τι να πρωτο-
κάνω δουλεύω 10 ώρες την ημέρα…». 
Ελληνάρες, οι εποχές έχουν αλλάξει και μια κοπελιά ή νεαρός 
όταν θέλει κάτι και δεν μπορεί η οικογένεια του να το προ-
σφέρει διαλέγει άλλα μονοπάτια… επικίνδυνα. Λοιπόν, 
αυτά για σήμερα και προσοχή… Ο ΣΚΥΛΟΣ ΔΑΓΚΩ-
ΝΕΙ!

Θανάσ ης  Κ ουρ τέσ ης
Εκδότης /Παραγωγός

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ
GREEK BUSINESS DIRECTORY ΣΤΟ

WWW.GREEKBUSINESSDIRECTORY.CA
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Προεκλογικά ρουσφέτια: «Παγώνει» το δεύτερο κύμα 
μετατάξεων μετά την κατακραυγή

Ο
σοι πρόλαβαν – πρόλαβαν καθώς με απόφαση 
του προέδρου της Βουλής Νίκου Βούτση παγώνει 
η δεύτερη φουρνιά μετατάξεων στο κοινοβούλιο. 
Περίπου 29-31 μετατάξεις μπαίνουν στο «περίμε-

νε» και η διαδικασία δεν ακυρώνεται, αλλά μετατίθεται χρονι-
κά η ολοκλήρωσή της, προφανώς για να κοπάσει ο θόρυβος.
Είχε προηγηθεί επικοινωνία του κ. Βούτση με τον πρωθυ-
πουργό Αλέξη Τσίπρα οι οποίοι προκειμένου να αντιμετω-
πιστεί η γενικευμένη κατακραυγή για την ύπαρξη φίλων και 
συγγενών μεταξύ των μεταταχθέντων αποφάσισαν να «μπλο-
κάρουν» την διαδικασία τουλάχιστον εως ότου διεξαχθούν οι 
εκλογές.
«Σας επαναλαμβάνω ότι η διαδικασία ξεκίνησε τον περασμένο 
Φεβρουάριο όταν με ευρεία πλειοψηφία αποφασίσαμε να 
ισχύσει στην Βουλή ότι ισχύει και στο υπόλοιπο δημόσιο. 
Δηλαδή το σύστημα της κινητικότητας. Αυτό που έγινε είναι 
νόμιμο. Είναι ο νόμος της κινητικότητας στον οποίο η Βουλή 
μπήκε καθυστερημένα. Η διαδικασία που ξεκίνησε τον περα-
σμένο Φεβρουάριο ολοκληρώθηκε πριν από 3 εβδομάδες» 
τόνισε αρχικά ο κ. Βούτσης για να προσθέσει «παρότι η δια-
δικασία είναι νόμιμη – και μαχητή στα δικαστήρια – και δεν 
υποκρύπτει Συριζαϊκό τσουνάμι επειδή δημιουργήθηκε αυτό 
το κλίμα αναστέλλουμε την περαιτέρω διαδικασία. Μετά από 
συνεννόηση με τον πρωθυπουργό και με εντολή δική μου 
αναστέλλουμε τις υπόλοιπες μετατάξεις. Αυτό δείχνει την πρέ-
πουσα ευαισθησία για το θέμα».
Να σημειωθεί ότι στην αναμονή θα μείνουν περίπου 29-31 
υπάλληλοι που περίμεναν και επίσημα την μετάταξή τους στην 
Βουλή μεταξύ των οποίων και η κόρη της κυρίας Τασίας Χρι-
στοδουλοπούλου. Στο πρώτο «κύμα» των μετατάξεων -αυτών 
που ολοκληρώθηκαν- περιλαμβάνεται και η πρώην σύζυγος 
του κ.Βούτση.
Όπως διευκρίνισε ο κ Βούτσης οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι 
εργάζονταν στην Βουλή ως αποσπασμένοι ακόμα και πριν από 
το 2015. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται και η πρώην σύζυ-
γός του που αποσπάστηκε στο κοινοβούλιο το 2007.
«Η πρώην σύζυγός μου είναι εδώ από το 2007, πριν εκλεγώ 
βουλευτής. Δεν ντρεπόμαστε λιγάκι» ανέφερε ο κ. Βούτσης 
εμφανώς εκνευρισμένος για τα σχετικά δημοσιεύματα.

Παραιτήθηκαν μετά το σάλο δύο θυγατέρες στε-
λεχών του ΣΥΡΙΖΑ
Την παραίτηση τους υπέβαλαν δύο από τις θυγατέρες στελε-
χών του ΣΥΡΙΖΑ που διορίστηκαν στην Βουλή μετά το σάλο 
που προκάλεσαν οι σχετικές αποκαλύψεις.
Πρόκειται για την κυρία Αλεξάνδρα Αλεξανδροπούλου κόρη 
της διευθύντριας του γενικού γραμματέα της Βουλής Βασιλικής 

Τσιακανίκα και για την κυρία Μαρίνα Λελούδα Σκουρογιάννη 
κόρη της προϊσταμένης της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ειρήνης Πανταλού.
Σύμφωνα με ενημέρωση από το γραφείο του Προέδρου της 
Βουλής οι κυρίες Αλεξανδροπούλου και Σκουρογιάννη επικα-
λέστηκαν λόγους «ατομικής ευαισθησίας». Πρέπει ωστόσο να 
τονιστεί ότι οι λόγοι ευαισθησίας προέκυψαν μετά την αποκά-
λυψη της ρουσφετολογικής τους πρόσληψης και όχι κατά την 
αποδοχής.

Δραγασάκης για ρουσφέτια ημετέρων: Γίνονται 
και... λάθη αλλά δεν είναι όλα προεκλογικό ρου-
σφέτι
Πρώτα αποκαλύφθηκε το όργιο αποσπάσεων, μετατάξεων και 
διορισμών στον προνομιακό χώρο της Βουλής προσώπων που 
συνδέονται ακόμη και με δεσμούς αίματος με βουλευτές και 
υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτηθείσα σχετικά με την μετάταξη 
της κόρης της στη Βουλή, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Τασία Χρι-
στοδουλοπούλου παραδέχθηκε κυνικά ότι για να αποσπαστεί 
η θυγατέρα της αξιοποίησε «κάποιες γνωριμίες, διασυνδέσεις 
και τα λοιπά» και δήλωσε ευθέως ότι πράγματι υπάρχει ηθικό 

θεμά. Για τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη 
«πρόκειται για μια συνειδητή προσπάθεια να εμφανιστεί μια 
εικόνα πώς ό,τι κι αν γίνεται σήμερα είναι ρουσφέτι.
Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Real, ο Γιάννης Δραγα-
σάκης σχολίασε τα ρουσφέτια των υπουργών και βουλευτών 
του ΣΥΡΙΖΑ με το βόλεμα» συγγενών και φίλων στη Βουλή 
λέγοντας:
«Δεν ξέρω αν υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα που θα 
μπορούσε κανείς να δει και να αποφύγει, φυσικά πάντα γίνο-
νται και λάθη. Η εικόνα η μεγάλη που έχω εγώ και βλέποντας 
και το δικό μου υπουργείο εδώ πρόκειται για μια συνειδητή 
προσπάθεια να εμφανιστεί μια εικόνα πώς ό,τι κι αν γίνεται 
σήμερα είναι ρουσφέτι, είναι προεκλογικό ρουσφέτι με δύο 
στόχους πάλι να μη συζητήσουμε για προγράμματα συγκεκρι-
μένα και δεύτερον πρέπει να επισημάνω και μια δυσλειτουρ-
γία, η προσπάθεια δημιουργίας δυσλειτουργίας στη διοίκηση 
διότι όταν ένας υπάλληλος βλέπει να δημιουργείται το κλίμα 
να δηλώνουν αρχηγοί κομμάτων ότι εμείς δεν πάμε στη Βουλή, 
η κυβέρνηση τέλειωσε, καταλαβαίνετε ότι του δημιουργείται 
μια παρόρμηση αν δεν είναι προσεκτικός να κάνει και αυτός το 
ίδιο. Έχω στο γραφείο μου να υπογράψω ή να μην υπογράψω 
την παράδοση του αναπτυξιακού νόμου, έχω την επέκταση 
ή όχι των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας. Ότι λοιπόν 
αφορά λειτουργίες του κράτους ή ότι αφορά εισήγηση των 
υπηρεσιών, εγώ θα υπογράφω μέχρι το τελευταίο λεπτό και 
οι υπογραφές μου θα είναι στην κρίση των οργάνων, της Πολι-
τείας και του ελληνικού λαού. Βεβαίως υπάρχουν πράγματα 
που τα πάγωσα εγώ ο ίδιος».

Βούτσης: Απομακρυνθήκαμε από το πελατεια-
κό κράτος!
«Είμαι ικανοποιημένος γιατί σε όλο αυτό το διάστημα αυτό το 
προσωπικό δουλεύει μέσα στη Βουλή, κάνει εργασία, δου-
λεύει αποδοτικά και έχει πολύ σημαντική συμβολή και γνωρί-
ζουμε και καθένας τι δουλειά κάνει και πόσο αποδίδει» ανέ-
φερε για να προσθέσει: «Απομακρυνθήκαμε 100% από αυτό 
το οποίο σε ένα μεγάλο βαθμό βρήκαμε. Δηλαδή την αδιαφά-
νεια και το πελατειακό κράτος. Συνεργαστήκαμε με όλους τους 
υπαλλήλους της Βουλής που είχαν όμως προσληφθεί κατά και-
ρούς με απόφαση του εκάστοτε προέδρου. Σε ό,τι μας αφορά 
δεν υπήρξε το κριτήριο της κομματικής ταυτότητας ούτε μια 
στιγμή είτε μιλάμε για όσους ήταν στην Βουλή είτε για όσους 
προστέθηκαν. Ξεκαθαρίσαμε απολύτως το ζήτημα των 68 ειδι-
κών φρουρών που βρήκαμε σε ειδικό καθεστώς από το 2003 
και μετά από ομόφωνη απόφαση Βουλής – και χωρίς να γνωρί-
ζουμε κομματικές προελεύσεις – τους εντάξαμε κανονικά στις 
υπηρεσίες της Βουλής».

Ενώ υποστήριζουν ότι είναι 
όλα νόμιμα και ο πρόεδρος 
της Βουλής δήλωνε  ότι δεν 
αισθανόταν απολογούμενος 
τώρα αναστέλλουν  περίπου 
30 με τατάξε ις,  ε νώ έ χουν 
ολοκληρωθεί άλλες 32
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Μ
ήνυση προς τους άλλους δύο 
προστατευόμενους μάρτυρες 
της υπόθεσης Novartis, Αικατε-
ρίνη Κελέση και Μάξιμου Σα-

ράφη υπέβαλε ο Νίκος Μανιαδάκης, που ως 
προστατευόμενος μάρτυρας έφερε το ψευδώ-
νυμο «Γιάννης Αναστασίου» και η ταυτότητά 
του αποκαλύφθηκε όταν ασκήθηκε ποινική 
δίωξη σε βάρος του.
Ο κ. Μανιαδάκης στη μήνυσή του καταγγέλλει 
ότι οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες τέλε-
σαν σε βάρος του το αδίκημα «της ψευδορ-
κίας (224 παρ.2-1), της ψευδούς καταμηνύ-
σεως (αρθρ.229 παρ.2ΠΚ) και της συκοφαντι-
κής δυσφημήσεως (362 και 363 ΠΚ) τα οποία 
τέλεσαν, με σειρά καταθέσεων τους ενώπιόν 
της Εισαγγελέως Διαφθοράς Ελένης Τουλου-
πάκη από τις 6.11.2017 έως τα τέλη του 2018».

Σύμφωνα με τον κ. Μανιαδάκη, οι καταθέ-
σεις τους, που οδήγησαν στην άσκηση ποινι-
κής δίωξης σε βάρος του για παθητική δωρο-
δοκία, με ζημία άνω των 150.000 ευρώ του 
Ελληνικού Δημοσίου «βρίθει ψευδών και 
συκοφαντικών ισχυρισμών, μεταξύ άλλων και 
σε βάρος μου».
Μάλιστα, αναφέρει ότι τα πραγματικά ονό-
ματα των δύο προστατευόμενων μαρτύρων 
είναι Φιλίστωρ Δεσταμπασίδης και Μαρία 
Μαρανγκέλη, ο πρώτος στέλεχος της Novartis 
και η δεύτερη γραμματέας του Κωνσταντίνου 
Φρουζή. Ο κ. Μανιαδάκης αναφέρει ότι «είτε 
από αμέλεια είτε από κακό συγχρονισμό της 
διαδικασίας λήψης καταθέσεων από τους προ-
στατευόμενους μάρτυρες, είχαμε λάβει άπα-
ντες γνώση της ταυτότητας ενός εκάστου από 
εμάς».

Υπόθεση Novartis: Ο Μανιαδάκης 
έβγαλε τις κουκούλες «Σαράφη» και 
«Κελέση» και τους κάνει μήνυση

Ο ρόλος του Ράμα για να 
“περάσει” η Συμφωνία των 
Πρεσπών

Τ
ην μεσολάβηση των Τιράνων για 
να συμβάλει ο «αλβανικός παρά-
γοντας» στην στήριξη του Ζόραν 
Ζαεφ για την υπογραφή της Συμ-

φωνίας των Πρεσπών χωρίς βεβαίως να 
αναφέρεται έναντι ποιου ανταλλάγματος 
έγιναν αυτές οι παρεμβάσεις, αποκάλυψε 
σε συνέντευξη του ο πρώην ΥΠΕΞ της Αλ-
βανίας, Ντιμίτρι Μπουσάτι.
Η παρέμβαση αυτή έγινε την στιγμή που 
ήταν σε παράλληλη εξέλιξη ιδιαίτερα 
ευαίσθητες συνομιλίες μεταξύ Αθήνας και 
Τιράνων όπου η αλβανική πλευρά επιχει-
ρούσε να υποβαθμίσει τα ζητήματα της 
μειονότητας, να επιβάλει την δική της 
ατζέντα στο μείζον θέμα της οριοθέτησης 
των Θαλασσίων συνόρων και να επιβά-
λει έστω και με πλάγιο 
τρόπο θέμα Τσάμηδων 
στην ατζέντα.
Η στήριξη που προσέ-
φερε ο Αλβανικός παρά-
γοντας στην κυβέρνηση 
Ζαεφ αρχικά για να απο-
κ τήσε ι κυβερνητ ική 
πλειοψηφία και κατό-
πιν για να περάσει ταυτόχρονα η Συμφω-
νία των Πρεσπών αλλά και η αναγνώριση 
της Αλβανικής γλώσσας ως δεύτερης επί-
σημης σε όλη την χώρα, ήταν μια σημα-
ντική επιτυχία του αλβανικού μεγαλοϊ-
δεατισμού, που στην «Βόρεια Μακεδο-
νία» αναδεικνύεται σε ισότιμη συνιστώσα 
οντότητα του κράτους, με την σλαβική, την 
στιγμή που στο Κόσοβο δίνεται η άλλη 
μάχη που προβλέπει ακόμη και την ανταλ-
λαγή εδαφών με την Σερβία…
    – Ο Ντμίτρι Μπουσάτι, ρωτήθηκε σε 
συνέντευξη του εάν η φιλία μεταξύ Ελλά-
δας-Βόρειας Μακεδονίας μπορεί να απο-
τελέσει μοντέλο για την επίλυση των 
εκκρεμών προβλημάτων που έχει η Αλβα-
νία με την Ελλάδα.. Ο κ. Μπουσάτι απά-
ντησε ότι είναι ένα «παρόμοιο παράδοξο 
και αποκάλυψε ότι ο ίδιος και ο Ε. Ράμα 
είχαν εμπλακεί για να συμβάλλουν με τον 
«Αλβανικό παράγοντα» ώστε ο “Μακε-
δόνας” πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ να 
επιτύχει μια συμφωνία με την Ελλάδα, 
και τώρα μας υποβάλουν την ερώτηση 
για το εάν η Συμφωνία των Πρεσπών είναι 
μοντέλο για μια συμφωνία μεταξύ της 
Αλβανίας και της Ελλάδας. Αυτά τα δυο 

θέματα όπως είπε δεν συγκρίνονται αλλά 
είναι σίγουρος ότι μπήκαν σταθερά θεμέ-
λια για μια Συμφωνία και τα συγκεντρώ-
σαμε όλα σε ένα πακέτο λύσης.
Ο πρώην Αλβανός ΥΠΕΞ, ρωτήθηκε τι δεν 
έχει συμφωνηθεί ακόμη και εάν εκτιμά ότι 
θα υπάρξει σύντομα λύση.
Ο κ.Μπουσατι δηλώνει ότι δεν έχει επι-
λυθεί ακόμη το θέμα του Εμπολέμου και 
των θαλασσίων συνόρων, ενώ θεωρεί ότι 
μπορεί να υπάρξει σύντομα λύση, αλλά 
προς το παρόν το εμπόδιο είναι οι εκλογές 
στην Ελλάδα.
Η Αθήνα έχοντας ήδη προσφέρει χει-
ροπιαστά ανταλλάγματα στον κ. Ραμα 
όπως είναι το Apostille (για αναγνώριση 
των αλβανικών επίσημων εγγράφων και 

πιστοποιητικών) και η ανα-
γνώριση των αλβανικών 
διπλωμάτων οδήγησης το 
μόνο που «εισέπραξε» είναι 
η πρώτη ανασκαφή και έρυνα 
για οστά Ελλήνων στρατιω-
τών πεσόντων του αλβανικού 
μετώπου, διαδικασία μάλιστα 
που μετά τις πρώτες έρευνες, 

τελικά έχει απονεκρωθεί.
Κάνοντας ένα μεγάλο λάθος τακτικής η 
Αθήνα δέχθηκε να προσφέρει στην αλβα-
νική πλευρά την διαπραγμάτευση όλων 
των θεμάτων που εγείρουν οι δυο πλευ-
ρές υπό μορφή πακέτου και έτσι ζητή-
ματα όπως τα δικαιώματα και το περιουσι-
ακό της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, 
μπαίνουν στο ιδιο καλάθι με τις αλβανι-
κές περιουσίες στην Ελλάδα (αυτές που 
είναι υπό καθεστώς μεσεγγύησης) και με 
τα δικαιώματα των …Αλβανών μετανα-
στών στην Ελλάδα.
Οι Αλβανοί επιχειρούν και μέσω της απαί-
τησης για άρση του Εμπολέμου με από-
φαση της Ελληνικής Βουλής να φέρουν 
στο τραπέζι και θέμα «Τσάμηδων», το 
οποίο έχουν ήδη προβάλει ως θέμα συζή-
τησης υπό την …ανθρωπιστική μορφή 
του και υπό το «πρίσμα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων»… Βεβαίως δεν είναι γνω-
στό εάν και σε ποια μορφή του τέθηκε το 
θέμα των Τσάμηδων από την αλβανική 
πλευρά στην διάρκεια των κατ’ ιδίαν επα-
νειλημμένων συναντήσεων των κ.Κοτζιά 
και Μπουσάτι, χωρίς την παρουσία ούτε 
πρακτικογράφου.
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Στην τροπολογία για τη μη μείωση του αφορολόγητου προβλέπεται και η κατάργηση των αντιμέτρων 
για τη μεσαία τάξη - Πρόκειται για την κατάργηση της έκπτωσης του ΕΝΦΙΑ για το 2020, την κατάργηση 
της μείωσης του κατώτατου συντελεστή της φορολογικής κλίμακας από το 22% στο 20% και την 
κατάργηση της νέας ευνοϊκότερης κλίμακας υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης

Τ
ην κατάργηση των θετικών μέ-
τρων μείωσης του ΕΝΦΙΑ, του 
φόρου εισοδήματος κ.ά προ-
βλέπει τροπολογία που κατά-

θεσε το υπουργείο Οικονομικών στη 
Βουλή, προκειμένου να δικαιολογήσει 
δημοσιονομικά την παράλληλη κα-
τάργηση της περαιτέρω μείωσης του 
αφορολόγητου, που ψήφισε το 2017 
η κυβέρνηση. Η τροπολογία εντάσσε-
ται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου 
Υγείας για τη δωρεά του Ιδρύματος 
Σταύρου Νιάρχου.
Με την προτεινόμενη διάταξη καταρ-
γείται το άρθρο 10 του ν.4472/2017 
αναφορικά με την προβλεπόμενη μεί-
ωση φόρου εισοδήματος λόγω οικο-
γενειακής κατάστασης, με έναρξη 
ισχύος από την 1.1.2020 και εφεξής. 
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική 
έκθεση της τροπολογίας, «η εν λόγω 
κατάργηση κρίνεται αναγκαία για 
λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, προ-
κειμένου οι φορολογούμενοι να εξα-
κολουθήσουν να τυγχάνουν των ισχυ-
ουσών φορολογικών ελαφρύνσεων».
Παράλληλα, λόγω της ως άνω κατάρ-
γησης, καταργούνται και τα αντίμετρα 
που είχαν θεσπισθεί με τα άρθρα 11, 
12 και 13 του ν.447212017, δηλαδή οι 
μειώσεις σε ΕΝΦΙΑ, η αλλαγή της κλί-
μακας για το φόρο εισοδήματος και η 
μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης.
Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, από την 
κατάργηση της μείωσης του αφορο-
λογήτου προκύπτει επιβάρυνση για 
τον προϋπολογισμό 1,92 δισ. ευρώ 
για το 2020 και 2,05 δισ. ευρώ για το 
2021. Από την μη εφαρμογή των θετι-
κών αντιμέτρων προκύπτει αύξηση 
εσόδων 1,454 δισ. ευρώ για το 2020 
και αύξηση εσόδων 1,61 δισ. ευρώ 
για το 2021.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους, με την προωθούμενη ρύθ-
μιση καταργούνται οι διατάξεις των 
άρθρων 10,11, 12 και 13 του νόμου 
4472/2017, σχετικά με:
- Την μείωση του αφορολόγητου 

ορίου εισοδήματος από μισθωτή 
εργασία και συντάξεις
- Τα φορολογικά αντίμετρα που θεσπί-
στηκαν σε αντιπαραβολή του προα-
ναφερόμενου μέτρου (μείωση του 
συνολικού ποσού του ΕΝΦΙΑ κατά 
30% όταν δεν υπερβαίνει τα 700 
ευρώ, μείωση του φορολογικού 
συντελεστή βάσει του οποίου υπο-
λογίζεται ο φόρος επί του εισοδήμα-
τος, ύψους από 0 έως 20.000 ευρώ 
από μισθούς και συντάξεις και επα-
ναπροσδιορισμός του ύψους εισοδή-
ματος των φυσικών προσώπων ή της 
σχολάζουσας κληρονομιάς, καθώς και 
της κλίμακας βάσει της οποίας υπολο-
γίζεται η «ειδική εισφορά αλληλεγ-
γύης».
Από τις προτεινόμενες διατάξεις 
επέρχεται απώλεια εσόδων από την 
κατάργηση της μείωσης της έκπτω-
σης φόρου επί του εισοδήματος, η 

οποία για το 2020 εκτιμάται σε 1,92 
εκατ ευρώ και για το 2021 και έπειτα 
σε 2,058 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, επέρχεται αύξηση εσό-
δων από την κατάργηση των φορολο-
γικών αντίμετρων:
- 209 εκατ ευρώ για το έτος 2020 από 
την μείωση του ΕΝΦΙΑ
- 877 εκατ ευρώ για το 2020 και 997 
από το 2021 και έπειτα από την κατάρ-
γηση του φόρου εισοδήματος
- 368 εκατ ευρώ για το 2020 και 613 
από το 2021 και μετά από την κατάρ-
γηση της αύξησης του εισοδήματος 
ή σχολάζουσας κληρονομίας επι του 
οποίου επιβάλλεται η εισφορά αλλη-
λεγγύης
Όλα τα παραπάνω σημαίνουν, ουσι-

αστικά, ότι η κυβέρνηση κάνει «όπι-
σθεν ολοταχώς» στις υποσχέσεις περί 
αποκατάστασης της μεσαίας τάξης. 
Προφανώς, πρόκειται για πολιτική 
επιλογή της τελευταίας στιγμής, να 
στραφεί στους «νεόπτωχους» της 
πρώην μεσαίας τάξης, αντί να συνε-
χίζει να αναζητεί ξανά ερείσματα κατά 
τις τελευταίες 30 ημέρες πριν τις εκλο-
γές, μεταξύ όσων απέμειναν από την 
μεσαία τάξη και άντεξαν να δηλώνουν 
ακόμη 20 ή 30 χιλιάδες ευρώ και άνω 
ετησίως.
Ωστόσο, το μέτρο της διατήρησης του 
αφορολογήτου με ταυτόχρονη κατάρ-
γηση άλλων φοροελαφρύνσεων, επι-
φέρει νέο πλήγμα στην αξιοπιστία της 
κυβέρνησης, όχι μόνον στο εσωτερικό 
επειδή «άλλα λέει και άλλα κάνει», 
αλλά και στο εξωτερικό.
Οι χθεσινές αιχμηρές δηλώσεις κατά 
των παροχών Τσίπρα, ακόμα από τους 
πιο φιλικούς προς την κυβέρνηση 
Ευρωπαίους αξιωματούχους, όπως 
τον αντιπροέδρο της Κομισιόν Βάλντις 
Ντομπρόβσκις και τον Επίτροπο Πιέρ 
Μοσκοβισί (που δεν έχαναν ευκαι-
ρία εδώ και δύο χρόνια για να επι-
σκέπονται την Αθήνα και στήριξαν 
την κυβέρνηση σε μέτρα όπως η απο-
φυγή της αύξησης του ΦΠΑ στα πέντε 
νησιά του Αιγαίου ή της ματαίωσης 
της περικοπής των συντάξεων) συνε-
πάγονται και άλλο ένα πλήγμα για την 
κυβέρνηση: διαλύουν την «απειλή» 
του πρωθυπουργού, που προειδο-
ποιούσε πριν ένα μήνα από το Ζάπ-
πειο πως μπορεί «ο βαθιά ανθέλλη-
νας Βέμπερ και ο «φίλος» του στην 
Ελλάδα Κυριάκος Μητσοτάκης» να 
ακυρώσουν μετά τις εκλογές τα μέτρα 
που εξήγγειλε, όπως την 13η σύνταξη 
και όλες τις άλλες παροχές.
Αντίθετα, αποδεικνύουν ότι και πριν 
τις εκλογές, ακόμα και οι «φιλικά δια-
κείμενοι» για την κυβέρνηση και τη 
χώρα Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, δια-
πιστώνουν τον κίνδυνο δημοσιονομι-
κού εκτροχιασμού και προειδοποιούν 
την Αθήνα να βάλει φρένο στις άκρα-
τες παροχές.

Αφορολόγητο: Καταργούν τη μείωση και... 
τις ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη 

Άρον - άρον «παγώνουν» 
προσλήψεις και μετατάξεις

Μ
ετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε από τη 
σωρεία μετατάξεων και προσλήψεων κυρίως 
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ο Πρωθυπουρ-
γός ζήτησε από τον πρόεδρο της Βουλής Νί-

κο Βούτση να παγώσουν όλες, έστω και νομότυπες,οι δια-
δικασίες που επιτρέπουν σε μέλη της οικογενείας και του 
περιβάλλοντος στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ να «βολεύονται» σε 
θέσεις του Δημοσίου.
Την παρέμβαση του Πρωθυπουργού προκάλεσε και η 
όντως κυνική παραδοχή και ομολογία από την αντιπρό-
εδρο της Βουλής και πρώην υπουργό, Τασία Χριστοδου-
λοπούλου, η οποία σε τηλεοπτική εκπομπή εξήγησε πως η 
κόρη της μετατάχθηκε στη Βουλή  από το Υπουργείο Παι-
δείας, «λόγω γνωριμιών και διασυνδέσεων».
Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Βουλή, παγώνει και η 
μετάταξη  - διορισμός της θυγατέρας της αντιπροέδρου της 
Βουλής, Τασίας Χριστοδουλοπούλου. 
Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης έγινε γνωστό πως δύο 
θυγατέρες στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθειά τους να 
αποφύγουν τον διασυρμό, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους 
από τις θέσεις τις οποίες είχαν τοποθετηθεί στη Βουλή.
Αμέσως μετά ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, ανα-
κοίνωσε πως παγώνουν 32 τέτοιες μετατάξεις οι οποίες 
είχαν πάρει τον δρόμο της κανονικοποίησης.
Όπως είπε ο ίδιος, για τις πρώτες 32 μετατάξεις έχει ήδη 
ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο του πρωθυ-
πουργού, Αλέξη Τσίπρα, «ο πρωθυπουργός είχε επικοι-
νωνία με τον Πρόεδρο της Βουλής και ζήτησε να αναστα-
λεί η διαδικασία των μετατάξεων που, παρά το γεγονός 
ότι ήταν καθόλα νόμιμη, διαφανής και με διακομματική 
συναίνεση, αξιοποιήθηκε από τη ΝΔ για να δημιουργη-
θούν εντυπώσεις σε ένα κρεσέντο πολιτικής σκοπιμότητας. 
Κατά τη συνομιλία τους, από κοινού αποφάσισαν ο Πρό-
εδρος της Βουλής να προβεί στις σχετικές ανακοινώσεις».
«Η διαδικασία είναι απολύτως νόμιμη, σύμφωνα με το ν. 
4044/2016, το νόμο της κινητικότητας. Η Βουλή μπήκε από 
τον περασμένο Φεβρουάριο στη διαδικασία της κινητικό-
τητας, μετά μάλιστα από πρόταση στελέχους της Βουλής 
που δεν ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε ο Νίκος Βούτσης 
και πρόσθεσε ότι καθώς επί σειρά ετών υπήρχαν αποσπα-
σμένοι στη Βουλή από άλλες υπηρεσίες, τέθηκε υπόψη 
τους ότι το κοινοβούλιο εναρμονίζεται με την κινητικότητα, 
για να δηλώσουν, σύμφωνα με το νόμο, που θέλουν να 
εργαστούν. Ακολούθησε αλληλογραφία με τα υπουργεία 
η οποία κράτησε μήνες. Τις τελευταίες εβδομάδες άρχισαν 
να εκδίδονται τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας και 
ήδη για 32 υπαλλήλους έχει εκδοθεί ΦΕΚ στο πλαίσιο της 
κινητικότητας.
«Μολονότι αυτή η διαδικασία μετατάξεων στο πλαίσιο της 
κινητικότητας είναι νόμιμη και μάλιστα είναι και μαχητή 
στα δικαστήρια, για όσους έχουν έννομο συμφέρον, και 
δεν πρόκειται για Συριζαϊκό τσουνάμι, παρότι, τονίζω, 
είναι απολύτως νόμιμη διαδικασία, μετά από συνεννό-
ηση με τον πρωθυπουργό, θα παγώσουμε και θα αναστεί-
λουμε τη διαδικασία για τις υπόλοιπες μισές μετατάξεις 
αποσπασμένων στη Βουλή», είπε ο πρόεδρος της Βουλής 
και πρόσθεσε ότι «μετά από συνεννόηση με τον πρωθυ-
πουργό, έδωσε εντολή να παγώσουν οι υπόλοιπες μετα-
τάξεις».
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Τ
ην ανάδειξη του ευρύτερου σταθερο-
ποιητικού ρόλου που διαδραματίζει 
η Ελλάδα στη γεωπολιτικά ευαίσθητη 
περιοχή των Βαλκανίων και της νοτι-

οανατολικής Μεσογείου τόνισε ο υπουργός 
Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης, κατά τη δι-
άρκεια της ομιλίας του στο επίσημο δείπνο 
του 35ου συνεδρίου της Παγκόσμιας Συντο-
νιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕ-
ΚΑ) στην Ουάσινγκτον.
Στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς την 
Τουρκία, ο υπουργός Άμυνας σημείωσε 
ότι έχει καλέσει την Άγκυρα να απέχει από 
περαιτέρω μονομερείς ενέργειες που παρα-
βιάζουν το Διεθνές Δίκαιο«Η σταθερή πολι-
τική και επιθυμία της Ελλάδας είναι η ειρη-
νική συνύπαρξη με τους γείτονές της με βάση 
το Διεθνές Δίκαιο, τις ισχύουσες συνθήκες 
και τη νομιμότητα. Σε αυτήν την εποχή των 
απρόβλεπτων προκλήσεων, η Ελλάδα παρα-
μένει στην πρώτη γραμμή και έχει αποδει-
χθεί ότι είναι ένας πυλώνας σταθερότητας 
και ένας πάροχος ασφαλείας στην Ανατολική 
Μεσόγειο, στα Βαλκάνια και παραπέρα» επε-
σήμανε ο κ. Αποστολάκης.
Ο Έλληνας υπουργός πραγ-
ματοποιεί επίσημη επί-
σκεψη σ την αμερικα -
νική πρωτεύουσα και είχε 
σειρά επαφών με βουλευ-
τές και γερουσιαστές στο 
Κογκρέσο. Κατά τη διάρκεια 
της ομιλίας του στην ΠΣΕΚΑ, 
ο κ. Αποστολάκης δεν παρέ-
λειψε να στείλει μήνυμα 
προς την Τουρκία για τον σεβασμό της διε-
θνούς νομιμότητας, αλλά και να τονίσει τη 
σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στην αμυ-
ντική συνεργασία με τις ΗΠΑ και στις νατοϊ-
κές της υποχρεώσεις.

Μήνυμα στην Τουρκία
Στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς την 
Τουρκία, ο υπουργός Άμυνας σημείωσε 
ότι έχει καλέσει την Άγκυρα να απέχει από 
περαιτέρω μονομερείς ενέργειες που παρα-
βιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και υπονομεύουν 
τη σταθερότητα και την ευημερία στην περι-
οχή. Μάλιστα, επεσήμανε ότι έχει τονιστεί η 
ανάγκη σεβασμού των κυριαρχικών δικαιω-
μάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός της 
Αποκλειστικής Οικονομικής της Ζώνης.
Παράλληλα, δεν παρέλειψε να εκφράσει 
μεγάλη ανησυχία για τις πρόσφατες παρά-
νομες ενέργειες της Τουρκίας που σχετίζο-
νται με το συγκεκριμένο θέμα, λέγοντας ότι 
η χώρα μας έχει έναν «δύσκολο γείτονα» με 
τον οποίο πρέπει να ζήσει.

«Ανησυχώ για τον αποσταθεροποιητικό 
ρόλο και την προβληματική στάση της Τουρ-
κίας, που εκφράζεται μέσα από αβάσιμους 
ισχυρισμούς που παραβιάζουν την εθνική 
μας κυριαρχία και τα δικαιώματα» σημεί-
ωσε.
Ο Έλληνας υπουργός υποστήριξε ότι η ενερ-
γητικότερη συμμετοχή των ΗΠΑ στα αμυ-
ντικά σχήματα περιφερειακής συνεργασίας 
εκπέμπει ένα σταθερό και σαφές μήνυμα.
«Θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία της 
συμμετοχής του υπουργού Πομπέο στην 
πρόσφατη τριμερή συνάντηση κορυφής 
μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου. Η στρατη-
γική συνεργασία με τις ΗΠΑ, σε συνδυασμό 
με τη δέσμευσή μας για το ΝΑΤΟ, αποτελεί 
για μας μια αμυντική προτεραιότητα. Από 
αυτήν την άποψη, επενδύοντας στη μακρο-
χρόνια φιλία μας, αυξάνουμε τη δυναμική 
και τις νέες πτυχές των εξαιρετικών στρατι-
ωτικών μας σχέσεων» ανέφερε ο κ. Αποστο-
λάκης.
Χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα και την Κύπρο 
ως «ιστορικά προπύργια της δημοκρατίας 

και σταθερούς πυλώνες 
σταθερότητας», ο Έλλη-
νας υπουργός ανέλυσε 
τον εποικοδομητικό ρόλο 
που διαδραματίζουν στη 
γεωπολιτ ική διαμόρ-
φωση της περιοχής μέσα 
από την προώθηση της 
ευρύτερης περιφερειακής 
συνεργασίας με στόχο την 
επίτευξη της ειρήνης και 

την εμπέδωση της ευημερίας στην περιοχή.
Όπως εξήγησε ο κ. Αποστολάκης, «η Ελλάδα 
διατηρεί άριστες σχέσεις με όλες σχεδόν τις 
χώρες της ευρύτερης περιοχής. Προωθούμε 
συνεργίες και ενεργούμε ως αγωγός μεταξύ 
των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και 
του Κόλπου. Συμμετέχουμε σε πολυμερή 
αμυντικά προγράμματα μεταξύ Ελλάδας-Κύ-
πρου-Ισραήλ και Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρου-
μανίας-Σερβίας, διεξάγοντας ασκήσεις και 
πραγματοποιώντας συναντήσεις σε υπουρ-
γικό επίπεδο Άμυνας».
Συνεχίζοντας, ο υπουργός Άμυνας ανέλυσε 
την αστάθεια και την πολυπλοκότητα που 
χαρακτηρίζουν τις αναδυόμενες προκλήσεις 
που διαμορφώνουν το σύγχρονο γεωπολι-
τικό περιβάλλον της χώρας μας. Υπό αυτό το 
πρίσμα, σημείωσε ότι η ελληνική πολιτική 
πιστεύει ότι ο «αποτελεσματικότερος τρόπος 
αντιμετώπισης των ζητημάτων ασφαλείας 
είναι η συντονισμένη συνεργασία περιφερει-
ακών και διεθνών συμμάχων και εταίρων με 
στόχο τη σύνθεση κι όχι τη διαίρεση».

Προτεραιότητα η στρατηγική 
συνεργασία με τις ΗΠΑ 

Και άλλοι πέντε πολυεκατομμυριούχοι στον κατάλογο των 200 
πλουσιοτέρων Αυστραλών

Τρεις Έλληνες δισεκατομμυριούχοι 
στην Αυστραλία

Ο
ι πλούσιοι Έλληνες της Αυ-
στραλίας γίνονται… πλουσι-
ότεροι!
Αυτό προκύπτει από τον 

κατάλογο των 200 πλουσιοτέρων 
Αυστραλών που δημοσίευσε το περιο-
δικό Australian Financial Review.
Σύμφωνα με τον κατάλογο, στην πρώτη 
θέση με προσωπική περιουσία 15.57 
δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι η 
οικογένεια του Anthony Pratt και στην 
2η η Gina Rinehart με 13.81 δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων.
Στην πρώτη θέση των πλουσιοτέρων 
Ελλήνων της Αυστραλίας πέρασε και 
πάλι ο Κώστας Μακρής και η οικογέ-
νειά του (προέρχονται από την Αδελα-
ΐδα, αλλά, ως έδρα αναφέρεται το Gold 
Coast) με $ 1.32 δισεκατομμύρια δολά-
ρια. Ο κ. Μακρής είναι 69ος στη γενική 
λίστα.
Ο Νίκος Πολίτης έπεσε στην 74η θέση. 
Πέρυσι ήταν στην 55η της γενικής 
κατάταξης με περιουσία $1.35 δισεκα-
τομμυρίων, ενώ φέτος «περιορίστηκε» 
στα $ 1.23 δισεκατομμύρια. Ο Πολί-
της, ο δεύτερος Έλληνας στη λίστα των 
δισεκατομμυριούχων της Αυστραλίας, 
έχει ως κύριες επιχειρηματικές δρα-
στηριότητες την πώληση αυτοκινήτων 
και τα ακίνητα.
Στην 3η θέση των Ελλήνων δισεκα-

τομμυριούχων είναι η οικογένεια του 
Νίκολα Πασπάλη από το Ντάργουϊν, 
που, εκτός των άλλων, ασχολείται και 
με την καλλιέργεια μαργαριταριών.
Εκτός δισεκατομμυριούχων αλλά με 
πολλά εκατομμύρια και στην 4η θέση 
των ομογενών Κροίσων βρίσκεται ο 
Μελβουρνιώτης Σπύρος Αλυσανδρά-
τος, με 931 εκατομμύρια δολάρια. Γεν-
νημένος στην Κεφαλονιά, ο Σπύρος 
Αλυσανδράτος έχει ένα από τα μεγαλύ-
τερα ταξιδιωτικά γραφεία του κόσμου 
σήμερα.
Στα ακίνητα έχει επενδύσει και ο Θίο 
Καρύδης (5ος) με προσωπική περιου-
σία 815 εκατομμυρίων δολαρίων.
Στην 6η θέση των πλουσιοτέρων Ελλή-
νων της Αυστραλίας βρίσκεται η οικο-
γένεια του Χάρη Σταμούλη με 767 εκα-
τομμύρια δολάρια. Και ο Χ. Σταμούλης 
(με έδρα τη Μελβούρνη) δραστηριο-
ποιείται κυρίως στον χώρο των ακινή-
των. Η αξία του σπιτιού του στο Toorak 
λέγεται ότι αξίζει 70 εκατομμύρια 
δολάρια.
Στην 7η θέση με 662 εκατομμύρια 
δολάρια βρίσκεται ο Κέρι Χαρμάνι με 
επενδύσεις σε ορυχεία.
Στην 8η θέση είναι η Kayla Itsines και 
ο Tobias Pearce με 486 εκατομμύρια 
δολάρια. Η Kayla Itsines είναι η μονα-
δική Ελληνίδα στη λίστα.
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Στη δημοσιότητα  η τρίτη 
έκθεση μεταμνημονιακής 
εποπτείας 

Δ
ημοσιονομικό κόστος 
που μπορεί να φθάσει 
συνολικά τα 4,4-5,5 δισ. 
ευρώ τη διετία 2019-

2020 έχουν οι έχουν οι παροχές 
Τσίπρα, όπως προκύπτει από ανα-
λυτικό πίνακα που περιλαμβάνεται 
στην 3η έκθεση ενισχυμένης μετα-
μνημονιακής εποπτείας της Κομι-
σιόν. Σύμφωνα με την έκθεση, που 
δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 
κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το συ-
νολικό κόστος των μέτρων στη δι-
ετία θα είναι μόλις 2,3 δισ. ευρώ.
Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί επισημαί-
νουν στην εισαγωγή της έκθεσης 
ότι το δημοσιονομικό κόστος των 
παροχών και των ρυθμίσεων οφει-
λών σε έως 120 δόσεις ξεπερνά το 
1% του ΑΕΠ (1,9 δισ. ευρώ) φέτος 
και τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, 
αναλυτικός πίνακας που ακολου-
θεί ανεβάζει τον λογαριασμό στα 
4,4-5,5 δισ. ευρώ σε επίπεδο διε-
τίας, καθώς βλέπει:
- Δημοσιονομικό κόστος 1,1%-
1,4% του ΑΕΠ φέτος (2,1-2,6 δισ. 

ευρώ)
- Δημοσιονομικό κόστος 1,2%-
1,5% του ΑΕΠ το 2020 (2,3 - 2,9 
δισ. ευρώ).
Όσον αφορά στις πρόσθετες 
παροχές που εξήγγειλε η κυβέρ-
νηση για το 2020, οι θεσμοί σημει-
ώνουν ότι η κυβέρνηση έχει 
δώσει μια μερική εκτίμηση για 
δημοσιονομικό αντίκτυπο ύψους 
1,2 δισ. ευρώ ή 0,6% του ΑΕΠ, 
αλλά δεν έχει γίνει οριστική απο-
τίμηση των μέτρων αυτών, καθώς 
δεν έχουν νομοθετηθεί.
«Στις 15 Μαΐου, μετά την υπο-
βολή του Προγράμματος Σταθε-
ρότητας, οι αρχές υιοθέτησαν ένα 
πακέτο μόνιμων δημοσιονομικών 
μέτρων τα οποία εκτιμάται από 
τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ότι 
θα έχουν δημοσιονομικό κόστος 
άνω του 1% του ΑΕΠ το 2019 και 
εξής. Τα μέτρα αυτά περιλαμβά-
νουν νέες ρυθμίσεις για χρέη προς 
την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία 
και τους δήμους, μειώσεις σε επι-
λεγμένους συντελεστές ΦΠΑ, 
την εισαγωγή 13ης σύνταξης και 
την ακύρωση της προηγούμενης 
μεταρρύθμισης στις συντάξεις 
χηρείας», υπογραμμίζεται στην 
έκθεση.
Οι θεσμοί διατυπώνουν επίσης την 

ένστασή τους για την «ποιότητα» 
των μέτρων που ανακοίνωσε η 
ελληνική κυβέρνηση, επισημαί-
νοντας ότι ακυρώνουν μνημονια-
κές μεταρρυθμίσεις στο πεδίο των 
συντάξεων και του ΦΠΑ. Οι βασι-
κές ενστάσεις που διατυπώνονται 
στην έκθεση είναι οι εξής:
- «Η διάρκεια των νέων ρυθμί-
σεων οφειλών είναι πολύ μεγάλη 
(120 μηνιαίες δόσεις) και οι ρυθμί-
σεις περιλαμβάνουν περιορισμέ-
νες μόνο προβλέψεις για να αξιο-
λογηθεί η δυνατότητα πληρωμής 

των οφειλετών»
- «Οι χαμηλότεροι συντελεστές 
ΦΠΑ για τρόφιμα, εστίαση, ηλε-
κτρισμό και φυσικό αέριο έρχο-
νται σε αντίθεση με ένα σημαντικό 
μέτρο που υιοθετήθηκε τον Ιού-
λιο του 2015, ενώ αφήνουν αμε-
τάβλητο τον πολύ υψηλό βασικό 
συντελεστή 24% και αυξάνουν 
περαιτέρω το χάσμα στον ΦΠΑ, 
που είναι ήδη το δεύτερο υψηλό-
τερο στην Ε.Ε.».
- Η 13η σύνταξη και οι αλλα-
γές στα κριτήρια χορήγησης των 

συντάξεων χηρείας αλλάζουν εν 
μέρει μέτρα που υιοθετήθηκαν 
το 2012 και το 2016 αντιστοίχως, 
θα αυξήσουν τη συνταξιοδοτική 
δαπάνη, που είναι ήδη η υψηλό-
τερη στην Ε.Ε. ως ποσοστό του 
ΑΕΠ, και έρχονται σε αντίθεση 
με μέτρα που υιοθετήθηκαν στον 
προϋπολογισμό του 2019 ώστε να 
διατεθεί υψηλότερο μερίδιο δαπα-
νών για κοινωνικά επιδόματα προς 
τους νέους και τους εργαζόμενους 
που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο φτώχειας.

Βόμβα από Κομισιόν για τις παροχές Τσίπρα: Πάνω από 
1% του ΑΕΠ το κόστος 

επικαιρότητα
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Τασία για τη μετάταξη της κόρης της 
στη Βουλή: Αξιοποιήθηκαν κάποιες 
γνωριμίες... 

Π
ροφανώς, με την έννοια που 
το λέμε, ότι δεν θα μπορούσε 
ο καθένας να αποσπαστεί στη 
Βουλή ώστε στη συνέχεια να 

μεταταχθεί, υπάρχει ένα ζήτημα ότι αξι-
οποιήθηκαν κάποιες γνωριμίες, διασυν-
δέσεις και τα λοιπά...» ήταν η απάντηση 
της Τασίας Χριστοδουλοπούλου στο ε-
ρώτημα αν η μετάταξη της θυγατέρας της 
στη Βουλή δημιουργεί ηθικό θέμα.
Με κυνισμό αλλά και ειλικρίνεια, η βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της 
Βουλής παραδέχθηκε ότι για τη μετάταξη 
της κόρης της στη Βουλή «αξιοποιήθη-
καν κάποιες γνωριμίες, διασυνδέσεις και 
τα λοιπά...». 
«Υπάρχει ζήτημα, δεν το συζητάμε αυτό, 
ούτε θέλω να πω ότι ήταν γνωστά τα 
προσόντα της και η Βουλή φώναξε έλα 
έδω» συνέχισε η κυρία Χριστοδουλο-
πούλου όταν κλήθηκε από τους δημο-

σιογράφους του Alpha να εξηγήσει αν 
υπάρχει ηθικό ζήτημα από τη μετάταξη 
της κόρης της στη Βουλή λίγες ημέρες 
πριν τις πρόωρες εκλογές.
Η Τασία Χριστοδουλοπούλου υποστή-
ριξε ωστόσο ότι η απόσπαση της κόρης 
της στη Βουλή των Ελλήνων «δεν επιβα-
ρύνει το Δημόσιο ούτε με μια δραχμή 
γιατί ήδη πληρωνόταν από το Δημό-
σιο...». Κατά την άποψη της αντιπροέ-
δρου της Βουλής οι αποσπάσεις, μετα-
τάξεις και προσλήψεις συγγενών, φίλων, 
πρώην συζύγων ή μετακλητών υπλλή-
λων στο κοινοβούλιο έγιναν «ανεξαρ-
τήτως πολιτικών φρονημάτων και πολι-
τικής τοποθέτησης». Σημειώνεται ότι 
η μετάταξη της κόρης της κυρίας Χρι-
στοδουλοπούλου περιλαμβάνεται στο 
πακέτο των 29-31 μετατάξεων, που 
παγώνουν μετά τις ανακοινώσεις Βού-
τση, το απόγευμα.

επικαιρότητα

Λυκουρέζος: Χονδροειδέστατο ψεύδος 
ότι αλλάξαμε συμπεριφορά απέναντι στη 
Μάρθα Κουτουμάνου 

Τη δική του οπτική στη δικαστική 
διαμάχη ανάμεσα στην κόρη του 
Μαρία Ελένη και την ετεροθαλή 
αδελφή της Μάρθα Κουτουμάνου 
περιέγραψε ο γνωστός ποινικολόγος

Χ
ονδροειδέστατο ψεύδος» χαρα-
κτήρισε ο ποινικολόγος Αλέξαν-
δρος Λυκουρέζος τον ισχυρισμό 
της Μάρθας Κουτουμάνου ότι η 

συμπεριφορά της ετεροθαλούς αδελφής της 
Μαρίας - Ελένης Λυκουρέζου και του ιδίου, 
άλλαξε απέναντί της μετά το θάνατο της μη-
τέρας της, Ζωής Λάσκαρη.
«Τη φιλοξενούσαμε, εκεί έμενε, εκεί κοι-
μόταν, εκεί έτρωγε, δεν προσέφερε τίποτε 
απολύτως οικονομικά, δεν εργαζόταν, δεν 
μπορούσε». Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος, 
μετά από τον θόρυβο που έχει δημιουργη-
θεί με τη δικαστική διαμάχη 
που ξέσπασε ανάμεσα στην 
κόρη του Μαρία Ελένη 
και την κόρη της Ζωής 
Λάσκαρη από τον πρώτο 
της γάμο, Μάρθα Κου-
τουμάνου εξιστόρησε τα 
πράγματα από τη δική του 
οπτική μιλώντας στην εκπο-
μπή Μαζί σου, της Τατιάνας 
Στεφανίδου, στον Σκάι.
«Μετά τον θάνατο της Ζωής, τον Αύγουστο 
του 2018, έγινε η διανομή -με τη δική μου 
παρουσία- όλων των πραγμάτων μεταξύ 
των παιδιών Μαρίας Ελένης και Μάρθας 
ηρεμότατα και ωραιότατα. Η κάθε μία επέ-
λεγε τι θέλει να πάρει από τα αντικείμενα, 
τα ρούχα και με απόλυτη συμφωνία προχώ-
ρησε αυτή η διανομή. Όλα αυτά που λέγο-
νται ότι άλλαξε η συμπεριφορά απέναντί της 
είναι ένα χονδροειδέστατο ψεύδος!», είπε 
και πρόσθεσε:
«Την Μάρθα Κουτουμάνου και την κόρη 
της τη Ζένια Μπονάτσου τις μεγάλωσα σαν 
κόρη μου και εγγονή μου γιατί τα αγαπούσα 
και τα αγαπώ. Μετά τον θάνατο της Ζωής 
όλα έγιναν με απόλυτη τάξη. Η συμφωνία 
ήταν το ταχύτερο να αδειάσει το σπίτι στο 
Πόρτο Ράφτη για να μπορέσει ή να πωλη-
θεί ή να μισθωθεί. Το σπίτι ανήκει εξίσου 
και στις δύο, εγώ αποποιήθηκα. Δυστυ-
χώς, η Μάρθα αποφάσισε τελικά να μείνει 
στο σπίτι και όχι μόνο αυτό, επί 2 ολόκληρα 
χρόνια αρνείται να δώσει τα κλειδιά στην 
άλλη ιδιοκτήτρια που είναι η Μαρία Ελένη 
Λυκουρέζου. Γι’ αυτό και αναγκάστηκε η 

Μαρία Ελένη να καταφύγει στο δικαστή-
ριο γιατί δεν ήθελε να προκαλέσει οξύτητα 
πηγαίνοντας στο σπίτι που είχε κάθε δικαί-
ωμα να πάει. Το δικαστήριο προ ημερών την 
διόρισε προσωρινή διαχειρίστρια και υπο-
χρέωσε την πλευρά της Μάρθας να παρα-
δώσει τα κλειδιά, το οποίο υποτίθεται ότι θα 
γίνει αύριο, μετά από 2 ολόκληρα χρόνια! Η 
συμπεριφορά της Μάρθας τα δύο τελευταία 
χρόνια είναι τουλάχιστον ανεξήγητη! Ακόμα 
και τους πίνακες τους χαρίσαμε στη Μάρθα. 
Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες οικονομι-
κές, οι οποίες θα επιλυθούν με την πώληση 
του ακινήτου».
Ο κ.Λυκουρέζος όμως, αναφέρθηκε και στο 
διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά 
και το θέατρο. «Η Ζωή Λάσκαρη είχε επιλέ-
ξει τη Μαρία Ελένη Λυκουρέζου να είναι στο 
θέατρο, μαζί είχαν παίξει το πρώτο έργο. 
Η Μάρθα Κουτουμάνου ουδέποτε ενδια-

φέρθηκε ουσιαστικά για το 
θέατρο. Από μικρή η Μαρία 
Ελένη το παρακολουθούσε, 
η Ζωή μαζί με τη Μαρία 
Ελένη πήγαινε στο θέατρο. 
Η Μάρθα με τη Ζένια Μπο-
νάτσου, την αγαπημένη της 
κόρη που με αποκαλούσε 
παππού, μεγάλωσαν όλα 
αυτά τα χρόνια στο Πόρτο 
Ράφτη. Τη φιλοξενούσαμε, 

εκεί έμενε, εκεί κοιμόταν, εκεί έτρωγε, δεν 
προσέφερε τίποτε απολύτως οικονομικά, 
δεν εργαζόταν, δεν μπορούσε. Συνεπώς, με 
αγάπη τη μεγάλωσα σαν τέταρτο παιδί μου, 
όπως και τη Ζένια σαν εγγονή μου. Μάλιστα, 
η Ζωή είχε και ένα διαμέρισμα στην οδό 
Ομήρου που ανήκει και στα δύο κορίτσια 
και η Μαρία Ελένη πρότεινε να εγκαταστα-
θεί εκεί η Ζένια για να είναι στο κέντρο της 
Αθήνας κι εγώ δαπάνησα ένα πολύ σημα-
ντικό ποσό για να επισκευαστεί το σπίτι, το 
οποίο είχε πολλά προβλήματα, υγρασία και 
άλλα.
Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου έμενε σε άλλα 
σπίτια που νοίκιαζε κατά καιρούς. Στο σπίτι 
στο Πόρτο Ράφτη μέναμε η Ζωή Λάσκαρη, η 
Μάρθα Κουτουμάνου, η Ζένια Μπονάτσου 
κι εγώ. Η διανομή έγινε με απόλυτη τάξη και 
ησυχία και πολλές μέρες ήταν παρών ο κοι-
νός φίλος των κοριτσιών, Μάκης Σούλης. Το 
πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν η Μάρθα 
αποφάσισε να μείνει στο σπίτι και αρνείτο 
για δύο ολόκληρα χρόνια να δώσει τα κλει-
διά του σπιτιού στη συνιδιοκτήτρια αδελφή 
της».

Πριν τις εκλογές ο Τσίπρας βρήκε ώρες 
στο κυβερνητικό αεροσκάφος για να 
πάνε αθλητές στο Μινσκ 

Ν
έο προεκλογικό θέατρο έστησε η 
κυβέρνηση μετά την πρωτοφανή 
αμέλεια του ΣΕΓΑΣ να βρει εισιτήρια 
για τη μετάβαση των αθλητών του 

στίβου στο Μινσκ για τους Ευρωπαϊκούς Αγώ-
νες.
Ο κ.Τσίπρας εν μέσω προεκλογικής περιόδου 
«κατάφερε» να βρει ελεύθερες ώρες πτήσης 
στο κυβερνητικό αεροσκάφος προκειμένου να 
μεταβούν με αυτό οι αθλητές στο Μινσκ για 
τους αγώνες που θα διεξαχθούν στο διάστημα 
από τις 23 έως τις 28 Ιουνίου. 
Υπενθυμίζουμε ότι νωρίς το μεσημέρι ο ΣΕΓΑΣ 
εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση μέσω της 
οποίας ενημέρωσε ότι παρά τις προσπάθειες 
του δεν κατάφερε να βρει εισιτήρια (!!!), αν και 

είχε ενημερωθεί από τον Απρίλιο, με αποτέλε-
σμα να ανακοινώσει την απόσυρση της ελληνι-
κής συμμετοχής.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκάλεσε την οργή 
των Ευρωπαϊκών ομοσπονδιών, αλλά και την 
απογοήτευση του προέδρου της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρου Καπράλου, 
ωστόσο όσο περνούσε η ώρα τόσο εντείνονταν 
και οι αντιδράσεις με αποτέλεσμα να υπάρξει 
αντίδραση κι από τον κρατικό μηχανισμό.
Οι πληροφορίες από το Υφυπουργείο Αθλητι-
σμού αναφέρουν ότι με εντολή Τσίπρα και τις 
απαραίτητες ενέργειες του Γιώργου Βασιλειάδη 
που ήρθε σε επικοινωνία με τον ΣΕΓΑΣ βρέθηκε 
η λύση και η αποστολή θα μεταβεί στο Μινσκ 
με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος!
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Η Κομισιόν αποφάσισε 
σήμερα να αποστεί-
λει προειδοποιητική 

επιστολή (πρώτη φάση διαδι-
κασίας επί παραβάσει) στην 
Κύπρο για παραβάσεις σχε-
τικά με την εγχώρια νομοθεσία 
για την ακινητοποίηση μηχα-
νοκίνητων οχημάτων, η οποία 
προβλέπει επί τόπου ακινη-
τοποίηση των μηχανοκίνητων 
οχημάτων χωρίς προηγού-
μενη προειδοποίηση, όταν δεν 
έχουν τηρηθεί οι κανόνες προ-
σωρινής εισαγωγής και κατα-
χώρισης.
Η ίδια νομοθεσία σε ορισμένες 
περιπτώσεις προβλέπει ότι επί-
σης να επιβληθούν διοικητικά 
πρόστιμα, τα οποία θα μπο-
ρούσαν να υπερβαίνουν την 
αξία του ίδιου του οχήματος.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα 
κράτη μέλη υποχρεούνται να 
συμμορφώνονται με την ενω-
σιακή νομοθεσία και τις γενικές 
αρχές της, συμπεριλαμβανομέ-
νης της αρχής της αναλογικότη-
τας, ενώ το Δικαστήριο της ΕΕ 
έχει επανειλημμένα αποφαν-
θεί ότι τα διοικητικά μέτρα ή οι 
κυρώσεις δεν πρέπει να υπερ-
βαίνουν τα απολύτως αναγκαία 
και πρέπει να συνάδουν με τις 
ελευθερίες που κατοχυρώνο-
νται στο άρθρο 45 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ).
Εάν η Κύπρος δεν λάβει μέτρα 
εν τός των προσεχών δύο 
μηνών, η Επιτροπή μπορεί να 
στείλει αιτιολογημένη γνώμη 
στις κυπριακές αρχές.
Επιπλέον η Κομισιόν αποφά-
σισε να κινήσει διαδικασίες 
επί παραβάσει κατά της Γερμα-
νίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, 
της Κροατίας, της Κύπρου, της 
Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, 
της Σλοβενίας και της Σουη-
δίας σχετικά με την υποχρέωσή 
τους να εφαρμόσουν πλήρως 
την ευρωπαϊκή νομοθεσία για 
την ανακύκλωση πλοίων (κανο-
νισμός για την ανακύκλωση 
πλοίων [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1257/2013].

Η Κομισιόν καλεί 
την Κύπρο να 
τροποποιήσει 
τους κανόνες για 
τα εισαγόμενα 
αυτοκίνητα

Το Υπουργικό Συμβούλιο 
θα εγκρίνει με απόφαση 
του το δεσμευτικό πλαίσιο 
που έτυχε νομοτεχνικής 
επεξεργασίας από τη Νομική 
Υπηρεσία το οποίο ρυθμίζει 
την αγορά υπηρεσιών 
ειδικών συμβούλων της 
προεδρίας της Δημοκρατίας, 
των Υπουργών και του 
Προέδρου της Βουλής, 
δήλωσε ο Διευθυντής του 
Γραφείου του Προέδρου 
της Δημοκρατίας Πέτρος 
Δημητρίου.

Σ
τη δήλωση, την οποία προ-
έβη μετά τη συζήτηση από 
την Κοινοβουλευτική Επι-
τροπή Ελέγχου των διαδι-

κασιών που ακολουθούνται στην 
πρόσληψης συνεργατών από την 
Προεδρία της Δημοκρατίας ή/και 
Υπουργούς, ο κ. Δημητρίου επε-
σήμανε πως η Προεδρία θα συμ-
βάλει με κάθε τρόπο σε ενδεχό-
μενη πρωτοβουλία της Βουλής να 
ρυθμίζει με νόμο το θέμα των συ-
νεργατών της προεδρίας, των Υ-
πουργών, του Προέδρου της Βου-
λής και των Βουλευτών.
Ερωτηθείς σχετικά διευκρίνισε 
πως σε ό,τι αφορά την Κυβέρνηση 
το δεσμευτικό πλαίσιο κρίνεται 
επαρκές, αλλά εφόσον το νομοθε-
τικό σώμα κρίνει ότι απαιτείται δια 
νόμου ρύθμιση, η Κυβέρνηση θα 
συμβάλει.  
«Εκφράσαμε τη βούληση μας, όταν 
και εφόσον κατατεθεί στη Βουλή 
πρόταση (νόμου) για νομοθε-
τική ρύθμιση της αγοράς υπηρε-
σιών,  όπως συμβάλουμε με κάθε 
τρόπο, όπως στο σύνολο της πολι-
τικής ζωής που γίνεται αγορά υπη-
ρεσιών, δηλαδή και στους κοινο-
βουλευτικούς συνεργάτες, και τους 
ειδικούς συμβούλους του Προέ-
δρου ή των Υπουργών», είπε στη 

δήλωση του ο κ. Δημητρίου.
Ο κ. Δημητρίου ανέφερε περαι-
τέρω «πως οποιαδήποτε πρό-
σληψη έγινε, είναι σύννομη με τις 
διαδικασίες με τον περί προϋπο-
λογισμού νόμο του 2015 και όταν 
διαπιστώθηκε κάτι διαφορετικό 
έγιναν διορθωτικές ρυθμίσεις».
Απαντώντας σε ερώτηση ανέφερε 
πως είναι ένα ζήτημα που εκκρε-
μεί από το 2005 και μόλις πρό-
σφατα το παρόν Υπουργικό Συμ-
βούλιο κατέθεσε τους δικούς του 
περιορισμούς, τη διαδικασία και 
συγκεκριμένες απαιτήσεις προ-
κειμένου μια αγορά υπηρεσιών 
να μπορεί να καταστεί επιτρεπτή 
στην πράξη.
Αναφορικά με τη σύμβουλο της 
πρώτης κυρίας και τους σύμβου-
λους του Επιτρόπου Ανάπτυξης 
Ορεινών Κοινοτήτων Γιαννάκη 
Παπαδούρη,  που έγιναν κάποιες 
επισημάνσεις, ο κ. Δημητρίου είπε 
στην περίπτωση της συμβούλου 
της πρώτης κυρίας δεν υπήρχαν 
οι όποιοι περιορισμοί, όπως δεν 
υπήρχαν και στους κοινοβουλευ-
τικούς συνεργάτες, οι περιορισμοί 
τέθηκαν αργότερα και ως εκ τού-
του ουδέν πρόβλημα απορρέει 
από τη συγκεκριμένη σύμβαση.
Σε σχέση με τους συμβούλους του 
κ. Παπαδούρη, ο Δημητρίου είπε 
πως πρόκειται για 
ένα επίτροπο που 
αρνήθηκε την αντι-
μισθία του και έχει 
παραδώσει στοι-
χεία που προσεγγί-
ζουν έξοδα μισού 
εκατομμυρίου για 
μελέτες που δωρί-
ζει στο κράτος.
Πρόσθεσε πως μετά το διορισμό 
του ως Επιτρόπου ζήτησε όπως  
διατηρηθούν οι Σύμβουλοι του, 
τους οποίους προσέλαβε λίγους 
μήνες πριν και εκπαίδευσε ειδικά 
για να ασχοληθούν με τις αρμοδι-

ότητες του γραφείου του ως Επι-
τρόπου.
Ο κ. Δημητρίου συμπλήρωσε πως 
μετά τις διευκρινίσεις αυτές φαί-
νεται ότι ο Γενικός Ελεγκτής δεν 
φάνηκε να επικαλείται οποιοδή-
ποτε ζήτημα.
Σχολιάζοντας την παρατήρηση ότι 
ο Γενικός Ελεγκτής ανέγνωσε δια-
φορετικά την απόφαση πλαίσιο 
του Υπουργικού, ο κ. Δημητρίου 
διευκρίνισε πως η ανάγνωση που 
έκανε ο Γενικός Ελεγκτής ήταν επί 
του προσχεδίου και πριν αυτό 
τύχει νομοτεχνικής επεξεργασίας 
από τη νομική υπηρεσία, η οποία 
το επέστρεψε στο Υπουργικό με 
τροποποιητικές εισηγήσεις για να 
επικυρωθεί εκ νέου.
Διευκρίνισε τέλος πως όταν οι 
υπηρεσίες προσφέρονται με 
αγορά υπηρεσιών δεν προκύπτει 
θέμα να καταστούν υπάλληλοι 
αορίστου χρόνου, οι σύμβουλοι 
που τις προσφέρουν.

Ευχήθηκε να φανεί αντάξι-
ος του κυπριακού λαού ο 
νέος Υπουργός Δικαιοσύ-
νης
Έντιμα θα δουλέψω και εύχομαι 
να  αξιωθώ να φανώ αντάξιος των 
προσδοκιών του κυπριακού λαού 
που αξίζει της καλύτερης μεταχεί-

ρισης είπε ο νεοδι-
ορισθείς Υπουργός 
Δικαιοσύνης Γιώρ-
γος Σαββίδης, μιλώ-
ντας ενώπιον της 
Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Νομικών 
στην πρώτη, εθιμο-
τυπική παρουσία 

του στη συνεδρία της.
Ο κ. Σαββίδης ανέφερε ότι έγινε 
έργο από τον προκάτοχο του το 
οποίο θα συνεχίσει και θα διευ-
ρύνει.
Διαβεβαίωσε περαιτέρω την Κοι-
νοβουλευτική Επιτροπή Νομικών 

ότι η πρόθεση του είναι να λει-
τουργήσει συναινετικά τόσο με 
το κοινοβούλιο όσο και με τα κόμ-
ματα.
Της συνάντησης του με την Επι-
τροπή Νομικών, προηγήθηκε 
συνάντηση με τον Πρόεδρο της 
Βουλής Δημήτρη Συλλούρη κατά 
την οποία ο Πρόεδρος του νομο-
θετικού σώματος ενημέρωσε τον 
νέο Υπουργό για τη θεσμική λει-
τουργία της Βουλής και για την 
πρόθεση του να εφαρμόζει τον 
κανονισμό της Βουλής και τις 
συνταγματικές διατάξεις που αφο-
ρούν το νομοθετικό έργο.
Ο Πρόεδρος της Βουλής που παρέ-
στη στην έναρξη της εθιμοτυπικής 
συνεδρίας της Επιτροπής με τον 
νεοδιορισθέντα Υπουργό Δικαι-
οσύνης, αναφέρθηκε στη συνά-
ντηση που είχαν, επαναλαμβάνο-
ντας ότι η Επιτροπή Νομικών είναι 
πολύ βοηθητική στο έργο του 
Υπουργείου.
Πρόσθεσε πως είναι ταυτόχρονα 
και πολύ απαιτητική Επιτροπή, 
προσθέτοντας πως θα πρέπει να 
δημιουργηθούν οι συνθήκες για 
τον καλύτερο δυνατό συντονισμό 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης με 
την Επιτροπή.
Ο Πρόεδρος της Βουλής παρα-
τήρησε πως είναι φυσιολογικές, 
αναγκαίες και χρήσιμες  οι διαφο-
ρετικές προσεγγίσεις, επισημαί-
νοντας ότι για την παραγωγή του 
καλύτερου νομοθετικού έργου δεν 
θα γίνονται εκπτώσεις στην εφαρ-
μογή του κανονισμού της Βουλής.
Ο κ. Σαββίδης μιλώντας ενώπιον 
της Επιτροπής Νομικών, είπε πως 
για αυτόν η ανάληψη της ηγεσίας 
Υπουργείου Δικαιοσύνης τον εισή-
γαγε σε πρωτόγνωρες εμπειρίες.
Ανέφερε πως με όλες τις δυνάμεις 
του προσπαθεί να ενημερωθεί και 
σημείωσε πως έχει δηλώσει πως 
δεν θα μιλήσει παρά μόνο εφόσον 
θα έχει κάτι να πει.

Το Υπουργικό ρυθμίζει τις υπηρεσίες των ειδικών 
συμβούλων για Προεδρία, Υπουργούς και Πρόεδρο
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εδώ Κύπρος

Ο 
Υπουργός Άμυνας Σάββας Αγγελίδης, ανέ-
φερε ότι δεν υιοθετεί τα όσα αναφέρονται 
σε ρεπορτάζ, περί ελλείψεων στα ψυχομε-
τρικά τεστ της Εθνικής Φρουράς, σημειώ-

νοντας ότι λαμβάνονται συνεχώς μέτρα για αναβάθ-
μιση αυτών των διαδικασιών.
Ερωτηθείς για θέμα που έφερε στη δημοσιότητα η 
τηλεόραση του Alpha με αφορμή και το περιστα-
τικό του κατά συρροή δολοφόνου, ίλαρχου της Εθνι-
κής Φρουράς, o Υπουργός ανέφερε ότι το Υπουργείο 
Άμυνας και η Εθνική Φρουρά συνεχώς αναβαθμί-
ζει την ποιότητα τόσο επιχειρησιακά αλλά και για το 
προσωπικό της σε σχέση με αυτό το θέμα.
« Στα πλαίσια αυτά λαμβάνονται συνεχώς μέτρα και 
ήδη είχαμε κάποια μέτρα τα οποία είχαν προωθη-
θεί, αλλά ειδικά για αυτόν τον τομέα προωθούμε και 
άλλα μέτρα που πολύ σύντομα θα τα δείτε», ανέφερε 
μιλώντας σε διάσκεψη Τύπου για την έναρξη της Δρά-
σης «ΑΘΗΝΑ 2019».
Ερωτηθείς κατά πόσο υπάρχει κάτι συγκεκριμένο 
που μπορεί να πει, ο ΥΠΑΜ ανέφερε ότι για τα ψυχο-
μετρικά τεστ θα ήθελε να αναφερθεί από κάποιον, 
-αφού όπως είπε αυτό δεν έγινε ποτέ-, ποιο προλη-
πτικό μέτρο μπορεί να υπάρξει για εξειδικευμένες 

περιπτώσεις όπως η συγκεκριμένη που ήρθε στο 
φως της δημοσιότητας μετά τις δολοφονίες.
Γενικότερα μιλώντας και διευκρινίζοντας ότι αυτό 
δεν συνδέεται με το περιστατικό, πρόσθεσε ότι έχει 
αλλάξει ο τρόπος των ψυχομετρικών εξετάσεων των 
υποψηφίων για τις παραγωγικές σχολές για να συνά-
δει με τις εξετάσεις που έχουν οι δόκιμοι αξιωμα-
τικοί. Πρόσθεσε ότι τα αποτελέσματα που υπήρξαν 
δίνουν το στίγμα της αλλαγής, αφού παλαιότερα το 
ποσοστό επιτυχίας ήταν στο 95% τώρα είναι στο 
50%, κάτι που όπως είπε δείχνει ότι ανεβαίνει το 
επίπεδο.
Ερωτηθείς  κατά πόσο αναφέρονται τα κρούσματα 
που υπάρχουν στον στρατό, είπε ότι υπάρχουν όλες 
εκείνες οι διαδικασίες που ακολουθούνται έτσι ώστε 
τέτοια περιστατικά που έρχονται στην επιφάνεια να 
οδηγούνται προς επιτροπές οι οποίες εξετάζουν αυτά 
τα άτομα.
Πρόσθεσε ότι από πέρυσι έχει καταρτιστεί Επιτροπή 
από ψυχιάτρους της Εθνικής Φρουράς και του ευρύ-
τερου δημόσιου τομέα, έτσι ώστε να εξετάζουν αυτές 
τις περιπτώσεις ως Επιτροπή.
«Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν κενά σε αυτή τη διαδικα-
σία», κατέληξε.

Υπ. Άμυνας: Δεν υιοθετώ τα περί 
ελλείψεων στα ψυχομετρικά τεστ της 
Εθνικής Φρουράς 

ΥΠΟΙΚ: Προτεραιότητα στην προσέλκυση 
ποιοτικών φοιτητών

Ο 
Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιά-
δης τόνισε τη σημασία, που δίδεται ιδι-
αίτερα στον τομέα της ανάπτυξης της Εκ-
παίδευσης για ανάδειξη της Κύπρου ως 

εκπαιδευτικό κέντρο ανώτατης εκπαίδευσης και την 
προτεραιότητα που δίνεται στην προσέλκυση ποιο-
τικών φοιτητών, σε συνάντηση που είχε με τα μέλη 
του Δ.Σ. του  Επιχειρηματικού Οργανισμού των Ευ-
ρωπαϊκών Πρωτευουσών (BECC).
Σε ανακοίνωση του  Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Λευκωσίας (ΕΒΕΛ) αναφέρεται ότι 
φιλοξενεί για πρώτη φορά στη Λευκωσία την Ολο-
μέλεια του ΔΣ των Μελών του οργανισμού, σημειώ-
νοντας ότι στη συνάντηση με τον ΥΠΟΙΚ οι αντιπρό-
σωποι από όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ενη-
μερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις στην οικο-
νομία καθώς και για την προσπάθεια της Κυβέρ-
νησης να τοποθετήσει τη Λευκωσία στον Ευρωπα-
ϊκό Χάρτη, ως ένα ελκυστικό κέντρο αναφοράς που 
παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε  ακαδημα-
ϊκό επίπεδο.

Κύριος στόχος του Επιχειρηματικού Οργανισμού 
των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών (BECC)  είναι η 
προώθηση συνεργασιών σε ότι αφορά την οικο-
νομική, κοινωνική και πολιτιστική ανταλλαγή από-
ψεων και εμπειριών μεταξύ των πρωτευουσών. Ο 
ρόλος του Οργανισμού θεωρείται πολύ σημαντι-
κός και αξιόλογος στην Ευρώπη, αφού ασχολείται 
με θέματα, προβλήματα και προκλήσεις που έχουν 
επιπτώσεις στις πρωτεύουσες όπως η οικονομία, τα 
αναπτυξιακά έργα, η μετανάστευση, η εκπαίδευση, 
η ανεργία, ο τουρισμός κ.α.
Ο Διευθυντής του ΕΒΕ Λευκωσίας, Σωκράτης Ηρα-
κλέους, που είναι και Αντιπρόεδρος του BECC, 
δήλωσε ότι τέτοιου είδους συναντήσεις αποτελούν 
εξέχουσας σημασίας για την Κύπρο και ιδιαίτερα 
τη Λευκωσία, αφού τοποθετούν τη χώρα μας στον 
χάρτη του επιχειρηματικού γίγνεσθαι και προβά-
λουν την Λευκωσία ως σημείο αναφοράς στον επι-
χειρηματικό κόσμο και την κατατάσσουν μαζί με τις 
υπόλοιπες πρωτεύουσες ως διακεκριμένο αναπτυσ-
σόμενο επιχειρηματικό κέντρο.

Πάλμερ: Η Τουρκία να 
αποφύγει παράνομες 
δραστηριότητες 

Τ
η θέση πως η Τουρκία θα πρέπει να αποφύγει παράνομες 
δραστηριότητες στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας δι-
ατύπωσε ο Βοηθός Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αρ-
μόδιος για Ευρωπαϊκές και Ευρασιατικές Υποθέσεις Μάθιου 

Πάλμερ, στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο 
Αναστασιάδη, επαναλαμβάνοντας τη θέση της χώρας του υπέρ των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως δή-
λωσε μετά τη συνάντηση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος 
Προδρόμου.
Ο Εκπρόσωπος είπε πως “ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε 
την ικανοποίηση και την ευαρέσκεια του” για τη θέση που εξέφρασε 
ο Αμερικανός αξιωματούχος και ζήτησε όπως συμβάλουν και οι 
ΗΠΑ στο να επηρεαστεί η Τουρκία για να υπάρξει επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, νοουμένου ότι θα τερματι-
στούν οι παράνομες δραστηριότητες και προκλήσεις που εκδηλώ-
νονται σήμερα από πλευράς ̀Αγκυρας.
Στις δηλώσεις του, ο κ. Προδρόμου ανέφερε πως κατά τη συνάντηση 
έγινε μια συνολική ανασκόπηση των αμερικανο-κυπριακών σχέσεων 
με έμφαση στην αναβάθμιση τους το τελευταίο διάστημα.
“Ιδιαίτερα συζητήθηκαν οι τουρκικές παράνομες δραστηριότητες 
στην κυπριακή θάλασσα, στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
και ο κ. Πάλμερ επανέλαβε τη θέση των ΗΠΑ υπέρ των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας ότι η 
Τουρκία θα πρέπει να αποφύγει αυτές τις παράνομες δραστηριότη-
τες, θέση για την οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την 
ικανοποίηση και την ευαρέσκεια του”, πρόσθεσε.
Ο κ. Προδρόμου σημείωσε πως στη συνάντηση τέθηκε ολόκληρο 
το φάσμα των διμερών σχέσεων, αλλά και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
των ΗΠΑ στη λειτουργία του μηχανισμού 3+1, δηλαδή της Τριμε-
ρούς Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, ως ενός 
μηχανισμού, ο οποίος συμβάλλει στη σταθερότητα και την ασφάλεια 
στην περιοχή μας”.
Πρόσθεσε πως συζητήθηκε η πρόοδος στην προσπάθεια άρσης του 
εμπάργκο πώλησης όπλων προς την Κύπρο και της συνεπακόλουθης 
νέας σχέσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κύπρο.
Συζητήθηκαν ακόμα οι οικονομικές σχέσεις και οι σημαντικές προο-
πτικές εμβάθυνσης και διεύρυνσης τους, όπως επίσης και η ενεργει-
ακή συνεργασία μέσω των μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποι-
ούνται στο κυπριακό ενεργειακό πρόγραμμα, και των αμερικανικών 
συμφερόντων που υπάρχουν στην περιοχή, ανέφερε.
Σε ότι αφορά τη συζήτηση που έγινε για το Κυπριακό, ο κ. Προδρό-
μου είπε πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε  ότι όλο αυτό 
το προηγούμενο διάστημα, όπως και τώρα, είναι έτοιμος για να ξεκι-
νήσουν ξανά οι συνομιλίες “νοουμένου βεβαίως ότι θα τερματι-
στούν οι παράνομες δραστηριότητες και προκλήσεις που εκδηλώνο-
νται σήμερα από την Τουρκία,” και σημείωσε πως δυστυχώς σε όλο 
αυτό το προηγούμενο διάστημα η τουρκική πλευρά παρουσιάστηκε 
απρόθυμη για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
Ο κ. Προδρόμου είπε πως ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο κ. Πάλ-
μερ συζήτησαν τις διάφορες πτυχές για την επανέναρξη των δια-
πραγματεύσεων, και σημείωσε ότι ο Αμερικανός αξιωματούχος, 
έχοντας στο παρελθόν ζήσει και εργαστεί εδώ στην Κύπρο, γνωρίζει 
πολύ καλά τις διάφορες πτυχές του κυπριακού ζητήματος.
“Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε όπως συμβάλουν και οι ΗΠΑ 
στο να επηρεαστεί η Τουρκία για να έχουμε την επανέναρξη των δια-
πραγματεύσεων», πρόσθεσε ο κ. Προδρόμου.
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Η 
εταιρεία παραγωγής του Μπα-
ράκ και της Μισέλ Ομπάμα, 
Higher Ground, υπέγραψε συμ-
φωνία με το Spotify, που προ-

βλέπει την παραγωγή αποκλειστικών 
podcast για λογαριασμό της πλατφόρμας 
μουσικής στο Διαδίκτυο, η οποία επιδιώ-
κει να διευρύνει τις δραστηριότητές της.
Βάσει της συμφωνίας, το ζεύγος Ομπάμα 
θα «αναπτύσσει, παραγάγει και δανείζει 
τη φωνή του» σε επιλεγμένα podcast που 
θα διανέμονται παγκοσμίως, εξηγείται 
στην ανακοίνωση που εξέδωσαν η Spotify 
και η Higher Ground.
«Είμαστε ενθουσιασμένοι, καθώς τα 
podcast προσφέρουν μια μοναδική ευκαι-
ρία να ενθαρρύνουμε τον εποικοδομητικό 

διάλογο, να κάνουμε τον κόσμο να χαμο-
γελάει και να τους κάνουμε να σκέφτονται, 
ελπίζοντας να έρθουμε λίγο κοντύτερα ο 
ένας με τον άλλο» σχολιάζει στο δελτίο 
τύπου ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.
Στο ίδιο κλίμα, η Μισέλ Ομπάμα επι-
σήμανε την «ευκαιρία» που παρουσιά-
ζει αυτή η συνεργασία να «αντηχήσουν 
φωνές που συχνά αγνοούνται ή καταπνί-
γονται».
Η εν λόγω ανακοίνωση ακολουθεί την 
πολυετή συμφωνία που υπογράφθηκε 
μεταξύ της Higher Ground και της Netflix 
και ανακοινώθηκε το 2018, η οποία προ-
βλέπει την παραγωγή ταινιών, ντοκιμαντέρ 
κι άλλων σειρών από τον πρώην πρόεδρο 
και την πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

διεθνή νέα

Η 
επικεφαλής των Δημοκρατικών 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων, 
η Νάνσι Πελόζι, δήλωσε σήμε-
ρα ότι θα προτιμούσε να δει 

τον Ντόναλντ Τραμπ «στη φυλακή» με-
τά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές 
του 2020, παρά να στοχοποιηθεί με την 
έναρξη της διαδικασίας καθαίρεσής του.
«Δεν θέ λω να τον δω να καθαιρε ί-
ται, θέλω να τον δω στη φυλακή», είπε 
η Πελόζι –σύμφωνα με το Politico– σε 
μια συνάντηση που είχε, κεκλεισμένων 
των θυρών, την Τρίτη, με υψηλόβαθμα 
στελέχη των Δημοκρατικών. Ορισμένοι 
Δημοκρατικοί τάσσονται υπέρ της έναρ-
ξης διαδικασίας για την παραπομπή του 
προέδρου σε δίκη με το ερώτημα της 
καθαίρεσης.
Η πρόεδρος της Βουλής είπε επίσης ότι 
καταλαβαίνει τη θέση αυτών των στε-
λε χών, όμως δεν ε ίναι η κατάλληλη 
ώρα γ ια να ξ εκ ινήσε ι 
μια τ έ τοια διαδικασ ία, 
η οποία ούτως ή άλλως 
είναι καταδικασμένη να 
αποτύχει, δεδομένου ότι 
η Γερουσία ελέγχεται από 
τους Ρεπουμπλικάνους. 
Επιπροσθέτως,, οι δημο-
σκοπήσεις δείχνουν ότι η 
κοινή γνώμη δεν συμφω-
νεί με αυτήν την κίνηση.
«Συμφώνησαν να διατηρήσουν στο τρα-
πέζι όλες τις επιλογές», είπε στο Politico 
μια εκπρόσωπος της Πελόζι, η Άσλι 
Ετιέν.
Οι Δημοκρατικοί συζητούν ακόμη ποια 
θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματά 
τους, με τά τη δημοσ ιοποίηση, σ τ ις 
18 Απριλίου, της έκθεσης του ειδικού 
εισαγγελέα Ρόμπερτ Μάλερ για την ανά-
μιξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλο-
γές του 2016. Μετά από μακρά έρευνα, 
ο Μάλερ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
δεν υπήρξε αθέμιτη σύμπραξη μεταξύ 
του προεκλογικού επιτελείου του Τραμπ 
και της Μόσχα, όμως από την άλλη δεν 
απάλλαξε τον πρόεδρο από τις υποψίες 
περί παρεμπόδισης της δικαιοσύνης.

Πελόζι κατά Facebook: Δεν «κα-
τεβάζουν» βίντεο που την εμ-
φανίζει σαν... μεθυσμένη!

Επίθεση σ το Facebook εξαπέλυσε η 
Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι. Και αυτό, 
καθώς η δημοφιλής πλατφόρμα κοινω-
ν ικής δικτύωσης αρνήθηκε να «κατε-
βάσει»-αποσύρει ένα βίντεο, το οποίο 
ελέγχεται για την ακρίβειά του και επι-
χειρεί να την εμφανίσει ως μεθυσμένη 
ή άρρωστη.
Επανερχόμενη σ τη γνωσ τή υπόθεση 
της εμπλοκής των Ρώσων στις αμερικα-
νικές προεδρικές εκλογές του 2016, η 
Πελόζι δήλωση σε ραδιοφωνικό σταθμό 
σ την Καλιφόρν ια: «Όλον αυτόν τον 
καιρό, λέγαμε από την αρχή, καημένο 
Facebook, σε εκμεταλλεύθηκαν οι Ρώσοι 
παρά τη θέλησή σου... Εγώ πιστεύω ότι 
όλα έγιναν συνειδητά, γιατί τώρα επι-
τρέπουν κάτι που γνωρίζουν ότι είναι 
ψευδές. Νομίζω ότι είναι λάθος, μπορώ 
να το καταλάβω. Αλλά το Facebook 

κοροϊδεύει τον κόσμο».
Και,  προχωρών τας έ τ ι 
π ε ρ α ι τ έ ρ ω,  σ υ μ π λ ή -
ρωσε: «Νομίζω ότι απέ-
δειξαν -με το να μην απο-
σύρουν κάτι που γνωρί-
ζουν ότ ι ε ίναι ψεύτ ικο- 
ότι πρόθυμα επέτρεψαν 
τη ρωσική ανάμειξη στις 
εκλογές μας».

Το βίν τεο, που διακινείται σ τα social 
media από υποστηρικτές του Ρεπου-
μπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, 
έχει υποστεί επεξεργασία, προκειμέ-
νου να δίνει την εντύπωση ότι η Πελόζι 
είναι... τύφλα στο μεθύσι και δεν μπορεί 
καλά-καλά να μιλήσει.
Ακόμα και ο δικηγόρος του Τραμπ, 
πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, 
Ρούντι Τζουλιάνι, δεν δίστασε να προ-
ωθήσει το «fake» βίν τεο μέσα από το 
Twitter,  ε ιρωνευόμενος την Πε λόζ ι 
-μόνο και μόνο γ ια να αποσύρει την 
επίμαχή ανάρτησή του σχεδόν αμέσως 
μετά.
Αλλά και ο ίδιος ο Τραμπ δεν δίστασε να 
μοιραστεί μέσω Twitter ένα άλλο, «πει-
ραγμένο» βίντεο της Πελόζι, στο οποίο 
η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής 
των Αντιπροσώπων εμφανιζόταν σχε-
δόν να τραυλίζει στη διάρκεια συνέντευ-
ξης Τύπου.

Νάνσι Πελόζι: «Θα προτιμούσα να 
δω τον Τραμπ στην φυλακή» 
Δεν θέλω να τον δω να καθαιρείται, θέλω να τον δω στη φυλακή, είπε η Πελόζι –
σύμφωνα με το Politico– σε μια συνάντηση που είχε, κεκλεισμένων των θυρών, 
την Τρίτη, με υψηλόβαθμα στελέχη των Δημοκρατικών

Οι Ομπάμα εισέρχονται στην 
αναπτυσσόμενη βιομηχανία των 
podcast 
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Στη Νορμανδία, ο πρόεδρος των 
ΗΠΑ έτυχε θερμής υποδοχής από 
τους Αμερικανούς βετεράνους

Σ
τις 6 Ιουνίου 1944, όταν αποβιβά-
στηκε στην ακτή Ομάχα της Νορ-
μανδίας ο Αμερικανός Τζακ Γκά-
τμαν, 18χρονος στρατιώτης τότε, 

μετείχε στη μεγαλύτερη πράξη διατλαντι-
κής συνεργασίας στην Ιστορία, ιδρυτική 
μιας πολυμέρειας την οποία συχνά πυκνά 
ο Ντόναλντ Τραμπ κατακρίνει.
Η απόβαση στη Νορμανδία, επί προε-
δρίας Φραγκλίνου Ρούζβελτ, ήταν καθο-
ριστική για τη νίκη των Συμμάχων επί 
των ναζί στον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο 
Τζακ Γκάτμαν, επιστρέφοντας στη Νορ-
μανδία για πρώτη φορά, υπερήλικας πια, 
δεν βλέπει κάποια αντίφαση μεταξύ του 
παρελθόντος του ως αμερικανού στρατι-
ώτη που συνέβαλε στην απελευθέρωση 
της Ευρώπης και της συμπάθειας που 
τρέφει για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος 
είναι πολέμιος της πολυμέρειας.
«Θα ήμουν πανευτυχής να τον συνα-
ντήσω, γιατί έκανε πολλά για τη χώρα 
μας», είπε ο Καλιφορνέζος Γκάτμαν 
καθώς επισκεπτόταν το αμερικανικό 
νεκροταφείο στο Κολβίλ-σιρ-Μερ, λίγο 
πριν από μια τε λε τή 
παρουσία του Τραμπ και 
του προέδρου της Γαλλίας 
Εμανουέλ Μακρόν.
Για τους επικριτές του, 
το πολιτικό δόγμα του 
Τραμπ,  «Η Αμερική 
πρώτα», είναι ασύμβατο 
με τη συμμετοχή των ΗΠΑ 
στο ΝΑΤΟ και την ιστο-
ρική του συνεργασία με την Ευρώπη.
Στη Νορμανδία, έτυχε θερμής υποδο-
χής από τους Αμερικανούς βετεράνους. 
«Πολύς κόσμος στην Πενσυλβάνια θέλει 
να σας ψηφίσει», του είπε ένας βετεράνος 
ακριβώς προτού του σφίξει το χέρι.
Μια εγκαρδιότητα που μαρτυρά τη 
συμπάθεια των αμερικανών βετεράνων 
για το ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο. 
Σύμφωνα με δημοσκόπηση του CNN που 
έγινε στην έξοδο από τα εκλογικά τμή-
ματα, την ημέρα των αμερικανικών προ-
εδρικών εκλογών το 2016, το 60% των 
βετεράνων είχε ψηφίσει τον Τραμπ.

Τον Απρίλιο του 2017, το 54% των βετε-
ράνων ενέκριναν το έργο του προέδρου, 
σαφώς περισσότερο από το 39% του 
συνόλου του πληθυσμού, σύμφωνα με 
δημοσκόπηση του ινστιτούτου Pew. 
Ανεξάρτητα από τον απομονωτισμό που 
πρεσβεύει ο Τραμπ, οι αμερικανοί βετε-
ράνοι τους οποίους συνάντησε το AFP 
στις επετειακές εκδηλώσεις στη Νορ-
μανδία επικροτούν τον πραγματισμό και 
την αποφασιστικότητά του στις εσωτερι-
κές υποθέσεις της χώρας. Εξαίρουν την 
απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να επι-
τρέψει στους βετεράνους να έχουν ιδι-
ωτική ιατρική περίθαλψη, με έξοδα της 
κυβέρνησης, ώστε να αποφεύγουν τη 
μεγάλη αναμονή στα δημόσια νοσηλευ-
τικά κέντρα.
«Ο πρόεδρος είναι αυτός που έκανε τα 
περισσότερα για τους βετεράνους», 
δηλώνει ο Τζορτζ Τσιάμπα, ο οποίος επί-
σης μετείχε στην απόβαση, στις 6 Ιου-
νίου του 1944 και γυρίζει ένα ντοκιμα-
ντέρ με τις μαρτυρίες των συντρόφων 
του. Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωνε το 2016: 
«Δεν νομίζω ότι οποιοσδήποτε πρόε-
δρος έκανε περισσότερα από μένα για τον 
στρατό και τους βετεράνους».
Ο Τσιάμπα μετείχε στη μονάδα που 
περισυνέλεξε και έθαψε σχεδόν 75.000 

θύματα, Αμερικανούς 
και Γερμανούς, τη χρο-
νιά μετά την Απόβαση. Ο 
ίδιος ο Τραμπ αποδοκιμά-
στηκε γιατί απέφυγε τον 
πόλεμο του Βιετνάμ προ-
βάλλοντας μια αμφισβη-
τούμενη δικαιολογία, ότι 
ιατρικοί λόγοι τον κράτη-
σαν μακριά από το καθή-

κον... Αυτό ωστόσο δεν εμποδίζει τον 
Τσιάμπα να τον υποστηρίζει. «Για πολλά 
χρόνια ήμουν Δημοκρατικός. Ψήφισα τον 
Κένεντι και τους άλλους». Πλέον δηλώνει 
συντηρητικός, ανεξάρτητος και θαυμα-
στής του πραγματισμού του προέδρου.
«Δεν είναι πολιτικός, όταν βλέπει ένα 
πρόβλημα, βρίσκει τη λύση. Ο Τζορτζ 
Πάτον έκανε το ίδιο», εξηγεί αναφερό-
μενος στον Αμερικανό στρατηγό που 
διοίκησε τις αμερικανικές δυνάμεις στην 
Ευρώπη στην τελική φάση του πολέμου. 
«Είχε το ίδιο ταπεραμέντο με τον Τραμπ 
και βοήθησε να κερδίσουμε τον πόλεμο».

διεθνή νέα

Ντόναλντ Τραμπ: Δημοφιλής 
στις τάξεις των βετεράνων του 
πολέμου

Η 
Χίλαρι και η Τσέλσι Κλίντον πρό-
κειται να δημιουργήσουν μια κι-
νηματογραφική και τηλεοπτική 
εταιρεία για να παράγουν περι-

εχόμενο επικεντρωμένο στις γυναίκες. Το 
Bloomberg και το The Hollywood Reporter 
έχουν επιβεβαιώσει ότι η πρώην υπουργός 
Εξωτερικών και πρώην πρώτη κυρία των 
ΗΠΑ και η κόρη της είναι σε συνομιλίες με 
εκπροσώπους στούντιο για μία σειρά προ-
γραμμάτων που έχουν ως στόχο να επιδρά-
σουν στον πολιτισμό και την κοινωνία τώρα 
που η Χίλαρι Κλίντον είναι εκτός πολιτικής.
Τον περασμένο Αύγουστο, η Χίλαρι Κλί-
ντον, πρώην υποψήφια πρόεδρος των ΗΠΑ 
με το Δημοκρατικό Κόμμα υπέγραψε συμ-
φωνία για την εκτελεστική παραγωγή του 
«The Hour of Women», μια σειρά παραγω-
γής του Στίβεν Σπίλμπεργκ για το κίνημα για 
το δικαίωμα ψήφων των γυναικών.
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάρακ 
Ομπάμα ίδρυσε πρόσφατα μια εταιρία 
παραγωγής ταινιών και τηλεοπτικών παρα-
γωγών που ονομάζεται Higher Ground μαζί 
με τη σύζυγό του Μισέλ Ομπάμα. Το σχήμα 
συνεργάζεται με το Netflix και τον περα-
σμένο μήνα παρουσίασε τις αρχικές επι-
λογές επτά πρότζεκτ, δηλώνοντας επίσης 

ότι φιλοδοξία του είναι να αλλάξει την κοι-
νωνία.
«Αγγίζοντας θέματα φυλετικά, ταξικά , 
δημοκρατίας και πολιτικών δικαιωμά-
των και πολλά άλλα» δήλωσε ο Ομπάμα, 
«πιστεύουμε ότι κάθε μία από αυτές τις 
παραγωγές όχι μόνο θα διασκεδάσει, αλλά 
θα εκπαιδεύσει, θα μας συνδέσει και θα 
μας εμπνεύσει όλους».
Οι τρεις ταινίες και οι τέσσερις τηλεοπτι-
κές σειρές περιλαμβάνουν μια εκπομπή για 
ανθρώπους που έχουν φύγει πρόσφατα 
από τη ζωή και είχαν επιφέρει ριζικές αλλα-
γές και μία για παιδιά προσχολικής ηλικίας 
για τα λαχανικά σε όλο τον κόσμο.
Ένα θεατρικό έργο για την αποτυχημένη 
διεκδίκηση της προεδρίας των ΗΠΑ από 
την Χίλαρι Κλίντον το 2016 έχει ανέβει στο 
Μπρόντγουεϊ, με τη Λόρι Μέτκαλφ στον 
πρωταγωνιστικό ρόλο. Η αυτοβιογρα-
φία της Μπιλ Κλίντον που κυκλοφόρησε 
το 2017 με τίτλο «What Happened» εισέ-
πραξε θετικές κριτικές και έκανε σημαντι-
κές πωλήσεις.
Η Τσέλσι Κλίντον εργάστηκε για σύντομο 
χρονικό διάστημα ως ειδική ανταποκρίτρια 
στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC και πιο πρό-
σφατα έγραψε πέντε παιδικά βιβλία.

ΗΠΑ: Χίλαρι και Τσέλσι Κλίντον ιδρύουν 
κινηματογραφική και τηλεοπτική 
εταιρεία 

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης 
ζήτησε επισήμως συγγνώμη για 
την επιδρομή στο Stonewall Inn

Ο 
αρχηγός της αστυνομίας της 
Νέας Υόρκης ζήτησε σήμερα 
συγγνώμη για την επιδρο-
μή των αρχών, πριν από μι-

σό αιώνα, στο γκέι μπαρ Stonewall Inn 
- η οποία στάθηκε αφορμή για τη γέν-
νηση του σύγχρονου κινήματος για τα 
δικαιώματα των ΛΟΑΔ - χαρακτηρίζο-
ντας το επεισόδιο αυτό ως «παρενό-
χληση» που ήταν «καθαρά και ξάστε-
ρα, λάθος».
Οι θαμώνες του μπαρ αντισ τάθηκαν 
στην επιδρομή, στις 28 Ιουνίου 1969. Το 
γεγονός αυτό οδήγησε στην οργάνωση 
πρωτοφανών διαδηλώσεων για τα δικαι-
ώματα των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, 
τον αμφιφιλόφυλων και των διαφυλικών 
ανθρώπων στους δρόμους του Γκρίνου-
ιτς Βίλατζ, έξω από το Stonewall.

«Αυτό που συνέβη δεν θα έπρεπε να 
έχει συμβεί. Οι ενέργειες της αστυνο-
μίας της Νέας Υόρκης ήταν λανθασμέ-
νες, καθαρά και ξάστερα», είπε ο Τζέ-
ιμς Ο’Νιλ. «Οι ενέργειες και οι νόμοι 
ήταν μεροληπτικοί και καταπιεστικοί 
και για αυτό, ζητώ συγγνώμη», πρό-
σθεσε.
Κάθε Ιούνιο, συνήθως γύρω στις 28 
του μηνός, οργανώνονται πλέον σε 
όλον τον κόσμο οι παρελάσεις gay 
pr ide. Φέτος οι οργανωτές αναμέ-
νουν ότι στη Νέα Υόρκη θα συρρεύ-
σουν 4 εκατομμύρια άνθρωποι για την 
World Pride, μια διεθνή παρέλαση για 
την 50η επέτειο από την εξέγερση του 
Stonewall. Η ετήσια παρέλαση gay 
pride στην πόλη της Νέας Υόρκης θα 
διεξαχθεί φέτος στις 30 Ιουνίου.
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Δ
ύο Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί, 
οι οποίοι είχαν ταχθεί υπέρ του 
νόμου που θεωρεί την άμβλωση 
θεμελιώδες δικαίωμα των γυναι-

κών, δεν θα μπορούν στο εξής να λάβουν 
τη θεία κοινωνία, μέχρι «να μετανοήσουν 
πραγματικά για τα σοβαρά αμαρτήματά 
τους», ανακοίνωσε σήμερα η Ρωμαιοκα-
θολική Εκκλησία στο Ιλινόι.
Ο Μάικλ Μάντιγκαν και ο Τζον Κάλερτον, 
πρόεδροι της Βουλής των Αντιπροσώπων 
και της Γερουσίας του Ιλινόι αντίστοιχα, 
«επέμειναν πεισματικά να προάγουν το 
βδελυρό έγκλημα και το σοβαρό αμάρ-
τημα της άμβλωσης», γράφει στην από-
φασή του, με ημερομηνία 2 Ιουνίου, ο επί-
σκοπος Τόμας Παπρόκι, ο επικεφαλής της 
επισκοπής του Σπίνγκφιλντ.
Το διάταγμα αυτό τονίζει επίσης ότι οι 
Καθολικοί κοινοβουλευτικοί οι οποίοι 
«συνεργάστηκαν σε αυτό το κακό (...) 
ψηφίζοντας για οποιον-
δήποτε νόμο προωθεί τις 
αμβλώσεις, δεν θα πρέπει 
να παρουσιαστούν για να 
λάβουν τη θεία κοινωνία αν 
προηγουμένως δεν προ-
σεγγίσουν τον Χριστό και 
την Εκκλησία».
Οι δύο Δημοκρατικοί κοι-
νοβουλευτικοί στήριξαν ή 
διευκόλυναν την ψήφιση δύο νόμων υπέρ 
των αμβλώσεων, το 2017 και το 2019. Ο πιο 
πρόσφατος νόμος, που εγκρίθηκε στα τέλη 
Μαΐου από τη Γερουσία, αναφέρει μεταξύ 
άλλων ότι η άμβλωση είναι θεμελιώδες 
δικαίωμα της γυναίκας και ότι «ένα γονι-
μοποιημένο ωάριο ή ένα έμβρυο δεν έχει 
ανεξάρτητα δικαιώματα». Ο νόμος αυτός 
θα πρέπει να επικυρωθεί από τον κυβερ-
νήτη για να τεθεί σε ισχύ.
Πολλές άλλες συντηρητικές Πολιτείες 
έχουν υιοθετήσει πολύ περιοριστικούς 
νόμους για την άμβλωση τους τελευταίους 
μήνες.
Το διάταγμα της επισκοπής του Σπρίν-
γκφιλντ πιθανότατα δεν θα εμποδίσει τους 
δύο πολιτικούς, που εδρεύουν στο Σικάγο, 
να μεταλάβουν.
Η επισκοπή του Σπρίνγκφιλντ είχε λάβει την 
ίδια απόφαση σε βάρος του Δημοκρατι-
κού γερουσιαστή Ντικ Ντάρμπιν, ο οποίος 
εμπόδισε να περάσει από το Κογκρέσο 
των ΗΠΑ ένας περιοριστικός νόμος για τις 

αμβλώσεις το 2018. Ο επίσκοπος εξήγησε 
τότε ότι ακολουθεί τις αποφάσεις που είχαν 
λάβει οι προκάτοχοί του το 20ο4. Τη χρο-
νιά εκείνη, εν μέσω προεκλογικής εκστρα-
τείας για τις προεδρικές εκλογές, Καθολικοί 
επίσκοποι είχαν δηλώσει ότι θα αρνούνταν 
να μεταλάβουν τον Καθολικό υποψήφιο 
των Δημοκρατικών Τζον Κέρι επειδή τασ-
σόταν υπέρ των αμβλώσεων.

Παρατάθηκε η λειτουργία της τε-
λευταίας κλινηκής για αμβλώσεις 
στο Μιζούρι
Η τελευταία κλινική στο Μιζούρι που κάνει 
αμβλώσεις θα παραμείνει ανοιχτή, του-
λάχιστον προσωρινά, έκρινε σήμερα ένας 
δικαστής του Σεντ Λούις, κατόπιν προσφυ-
γής της οργάνωσης Planned Parenthood.
Η κλινική αυτή ανήκει στην Planned 
Parenthood και απειλούνταν με άμεσο 
κλείσιμο, μετά την απόφαση του Ρεπου-

μπλικανού κυβερνήτη της 
Πολιτείας να μην ανανεώ-
σει την άδεια της με το σκε-
πτικό ότι δεν έχει συμμορ-
φωθεί με τους διοικητι-
κούς κανονισμούς.
Ο δικαστής Μάικλ Στέλτζερ 
εκτίμησε ότι η άδεια της 
κλινικής μπορεί να παρα-
ταθεί και μετά τα μεσάνυ-

χτα απόψε και όρισε νέα δικάσιμο στις 4 
Ιουνίου.
Εάν δεν είχε δοθεί η παράταση, το Μιζούρι 
θα γινόταν η πρώτη Πολιτεία μετά το 1973 
όπου θα ήταν αδύνατο για μια γυναίκα να 
κάνει άμβλωση.
Εκτός από το Μισούρι, πολλές συντηρητι-
κές Πολιτείες, ιδίως στον νότο, έχουν ψηφί-
σει τους τελευταίους μήνες πολύ περιορι-
στικούς ή απαγορευτικούς νόμους για τις 
αμβλώσεις. Ο δεδηλωμένος στόχος των 
νομοθετών είναι να αναγκάσουν το Ανώ-
τατο Δικαστήριο να ανατρέψει την από-
φαση Roe v. Wade του 1973 με την οποία 
επιτράπηκαν οι αμβλώσεις μέχρι περίπου 
και την 24η εβδομάδα της κύησης.
«Σήμερα ήταν μια νίκη για τις γυναίκες 
του Μιζούρ, όμως αυτή η μάχη δεν έχει 
τελειώσει», είπε η πρόεδρος της Planned 
Parenthood Λιάνα Γουέν.
Οι εκπρόσωποι του υπουργείου Υγείας 
του Μιζούρι δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι 
να σχολιάσουν την απόφαση του δικαστή.

ΗΠΑ: Η Καθολική Εκκλησία 
απαγορεύει τη μετάληψη σε όσους 
ψήφισαν υπέρ των αμβλώσεων 

Δύο Καναδέζες φοιτήτριες, 
εθελόντριες μιας φιλανθρωπικής 
οργάνωσης, απήχθησαν 
στο Κουμάσι, τη δεύτερη σε 
πληθυσμό πόλη της Γκάνας, όπου 
το τελευταίο διάστημα έχουν 
σημειωθεί πολλές απαγωγές, ιδίως 
αλλοδαπών, από δράστες που 
ζητούν λύτρα για να τους αφήσουν 
ελεύθερους.

Ο
ι φοιτήτριες του Τεχνικού Πα-
νεπιστημίου του Κουμάσι, η-
λικίας 19 και 20 ετών, απή-
χθησαν την Τρίτη γύρω στις 8 

το βράδυ, μόλις βγήκαν από ένα ταξί που 
τις μετέφερε σε μια λέσχη γκολφ, σύμ-
φωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομί-
ας Ντέιβιντ Εκλού. Μέσα στο όχημα βρι-
σκόταν και μια τρίτη νεαρή γυναίκα, η ο-
ποία δεν πρόλαβε να βγει έξω και γλίτω-
σε. «Όταν ο οδηγός της Uber αντιλήφθη-
κε τι συνέβαινε, συνέχισε την πορεία του 
με την τρίτη πελάτισσα» η οποία επικοι-
νώνησε με τις αρχές και ανέφερε την α-
παγωγή, εξήγησε ο Εκλού.
Οι δύο νεαρές γυναίκες είναι εθε-

λόν τ ριε ς  τ ης  Youth Chal lenge 
International, μιας καναδικής οργάνω-
σης που εδρεύει στο Τορόντο.
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτε-
ρικών του Καναδά, Γκιγιόμ Μπεριμπέ, 
αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο 
ή να δώσει πληροφορίες για την υπό-
θεση, για να μην εμποδίσει τις προσπά-
θειες που καταβάλλονται για την απε-
λευθέρωση των δύο γυναικών.
Αν και δεν έχει γίνει κάποια επίσημη 
ανακοίνωση, οι αρχές θεωρούν ότι 
έχουν να κάνουν με άλλη μια υπόθεση 
απαγωγής για λύτρα. Η πρακτική αυτή 
είναι πολύ συν ηθισμένη στη γειτονική 
Νιγηρία. Τους τελευταίους μήνες έχουν 
γίνει πολλές απαγωγές για λύτρα στην 
Γκάνα, «ένα φαινόμενο που πλήττει τους 
Νιγηριανούς αδελφούς μας αλλά εμείς 
δεν το γνωρίζαμε μέχρι τώρα», είχε 
δηλώσει στα τέλη Απριλίου ο πρόεδρος 
Νάνα Ακούφο-Άντο.
Τον Απρίλιο, ένας Εσθονός διπλωμάτης 
απήχθη στην Άκρα και κρατήθηκε για 
24 ώρες από μια ομάδα Νιγηριανών. Στο 
Κουμάσι απήχθη επίσης ένας Ινδός επι-
χειρηματίας, ο οποίος κρατήθηκε από 
τους δράστες για περίπου δύο ημέρες.

Γκάνα: Δύο Καναδέζες φοιτήτριες 
απήχθησαν στο Κουμάσι
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ
Πόσο χρόνο πρέπει να 

αφιερώνω στο παιδί μου 
κάθε μέρα;

Ο
ι περισσότεροι γονείς νιώθουν 
ότι δεν περνούν αρκετό χρόνο 
με τα παιδιά τους. Με τη δου-
λειά και τις τόσες άλλες υπο-

χρεώσεις που πέφτουν στην πλάτη των 
γονιών, ο κοινός χρόνος με τα παιδιά ελα-
χιστοποιείται. Πόσο όμως χρόνο θα ήταν 
ιδανικό να αφιερώνουμε στα παιδιά μας; 
Και τί εννοούμε όταν λέμε κοινό χρόνο;
Σήμερα, θεωρούμε ότι τα παιδιά πρέπει 
κάθε λεπτό να ψυχαγωγούνται, να εκπαι-
δεύονται, να περνούν καλά. Και κάνουμε 
τα πάντα για να το εξασφαλίσουμε αυτό. 
Τα γεμίζουμε με παιχνίδια, τα τρέχουμε 
σε πληθώρα δραστηριοτήτων, τα στρώ-
νουμε μπροστά από οθόνες, και τον 
χρόνο που μάς μένει, τον κοινό χρόνο της 
οικογένειας ένα απόγευμα ή μία Κυριακή, 
οργανώνουμε συγκεντρώσεις με φίλους, 
εξορμήσεις, επισκέψεις στο λούνα παρκ, 
στο μουσείο κ.ά.
Καί στη μία περίπτωση της παραδοσιακής 
οικογένειας, καί στην άλλη, τη δική μας, 
μοιάζει να απουσιάζει αισθητά ο κοινός 
χρόνος με τα παιδιά. Είναι σχεδόν σαν να 
μην έχει αλλάξει τίποτα. Η μόνη διαφορά, 
είναι ότι στην πρώτη περίπτωση τα παι-
διά έπρεπε να επινοήσουν ασχολίες για να 
αντιμετωπίσουν την πλήξη τους, ενώ στη 
δεύτερη, τα παιδιά σφύζουν από ασχο-
λίες που παρόλο που είναι προσεκτικά 
επιλεγμένες, καμιά φορά μπορεί και να 
τους προκαλούν πλήξη.
Και αυτό μας φέρνει στο ερώτημα, τί 
έννοούμε όταν λέμε κοινό χρόνο; Ίσως 
αυτό που έχει σημασία να μην είναι ο 
χρόνος αυτός καθεαυτός, δηλαδή τα 
λεπτά, οι ώρες κτλ. που αφιερώνουμε στα 
παιδιά μας, αλλά η θετική προσοχή που 
τους δίνουμε.
Τα παιδιά δεν χρειάζονται όλο τον χρόνο 
που μας μένει πέρα από τις υποχρεώσεις 
μας, εξάλλου, έχουμε κι εμείς ανάγκη από 
κάποιον χρόνο για τον εαυτό μας. Όμως, 
έχουν ανάγκη από θετική προσοχή: είναι 
ένας τρόπος να τους δείξουμε την αγάπη 
μας και ότι τα αναγνωρίζουμε ώς ισότιμα 
μέλη της οικογένειας. Θετική προσοχή 
όμως δεν σημαίνει απαραίτητα παιχνίδι 

για 3 ώρες την μέρα. Ούτε το να αφηγη-
θούμε 10 παραμύθια κάθε βράδυ πριν 
τον ύπνο.
Μπορεί να είναι το να τους ζητήσουμε 
να μάς βοηθήσουν σε κάποια δουλειά 
του σπιτιού, και να την κάνουμε μαζί 
σε κλίμα ευχάριστο και δημιουργικό. 
Μπορεί να είναι να ρωτήσουμε τα παι-
διά με τί θέλουν να ασχοληθούν και να 
τα βοηθήσουμε να στήσουν το σκηνικό, 
πχ. αν θέλουν να ζωγραφίσουν να τους 
βγάλουμε τα χρώματα και τα πινέλα, αν 
θέλουν να παίξουν τουβλάκια να τους 
δώσουμε μία ιδέα για το τί μπορούν 
να φτιάξουν. Αν συναντήσουν κάποια 
δυσκολία και μάς ζητήσουν βοήθεια, να 
σπεύσουμε να τους δείξουμε τον τρόπο.
Σε παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών, μπο-
ρεί να δώσουμε το έναυσμα για μία 
συζήτηση, πχ. “σε βλέπω λίγο πεσμένο 
σήμερα, έγινε κάτι που θέλεις να συζη-
τήσουμε;” Αν το παιδί ανταποκριθεί, και 
αυτό που θέλει να συζητήσει είναι σημα-
ντικό, μπορούμε να βάλουμε οποιαδή-
ποτε άλλη ασχολία σε δεύτερη προτεραι-
ότητα μέχρι να κάνουμε αυτή τη συζή-
τηση.
Είναι πιο σημαντικό να είμαστε εκεί για 
τα παιδιά μας όταν μάς χρειάζονται, να τα 
βοηθάμε να καταπιάνονται με δικές τους 
ασχολίες, να καλαμπουρίζουμε μαζί τους 
και να τα αφήνουμε να παίρνουν μέρος σε 
δικές μας ασχολίες μέσα στο σπίτι, παρά 
να ‘κλείνουμε ραντεβού’ μαζί τους για 
συγκεκριμένη ώρα και όλο τον υπόλοιπο 
χρόνο να είμαστε απόντες ή απόμακροι.
Και αν κάποια μέρα έχουμε όρεξη να 
ζωγραφίσουμε κι εμείς, να ζωγραφί-
σουμε μαζί τους.
Ο κάθε ένας έχει τα δικά του ενδιαφέρο-
ντα, τις δικές του ασχολίες, τον δικό του 
ρόλο μέσα στην οικογένεια. Κοινός χρό-
νος λοιπόν είναι η συναναστροφή μας 
μέσα στο σπίτι ή έξω από αυτό, μακριά 
από αγνώστους, από οθόνες, ή άλλους 
περισπασμούς. Κοινός χρόνος είναι ο 
αυθόρμητος χρόνος μας μαζί. Και όσο 
περισσότερος είναι, τόσο το καλύτερο για 
όλους.

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
οιο μάθημα του σχολείου είναι 
το αγαπημένο μάθημα του παι-
διού σου; Ποιο μάθημα δεν του 
αρέσει καθόλου; Ξέρεις τα ονό-

ματα τουλάχιστο δύο δασκάλων του; Αν δεν 
μπορείς να απαντήσεις αυτές τις ερωτήσεις , 
δεν είσαι ο μόνος. Οι πιο πολλοί μπαμπάδες 
αφήνουν τις λεπτομέρειες που αφορούν τη 
μόρφωση του παιδιού τους στη μητέρα.  Αν 
όμως πάρουν μέρος και οι μπαμπάδες, τότε 
τα αποτελέσματα μπορεί να είναι θεαματι-
κά. Τα κορίτσια που ο μπαμπάς τους ενδια-
φέρεται για το σχολείο τους τα καταφέρνουν 
καλύτερα στα μαθηματικά. Και μια μελέτη 
που έκανε το Τμήμα  Παιδείας διαπίστωσε 
ότι όταν ο πατέρας συμμετέχει στις δραστη-
ριότητες του σχολείου, τα παιδιά του παίρ-
νουν καλύτερους βαθμούς και έχουν λιγότε-
ρα προβλήματα συμπεριφοράς. Γι αυτό λοι-
πόν, πατέρες, ασχοληθείτε με τα μαθήματα 
του παιδιού σας.

Μήπως βγάζεις τα παιδιά σου από 
το αδιέξοδο:
Μήπως είσαι η σανίδα σωτηρίας για τα παι-
διά σου; Αν η κόρη σου ξεχνάει να πάρει το 
φαγητό της μαζί της στο σχολέιο συστημα-
τικά τρεις μέρες συνέχεια, μήπως τρέχεις 
και της το πηγαίνεις εσύ στο σχολείο; Όταν 
το παιδί σου, ο έφηβος, οδηγεί σα μανια-
κός, και χτυπήσει το αυτοκίνητο, πληρώ-
νεις εσύ για τη ζημιά; Όταν λένε ότι η δου-
λειά που τους ανέθεσε ο καθηγητής για το 
σπίτι είναι «πάρα πολύ δύσκολη», μήπως  
την κάνεις εσύ γι αυτά; Πολλοί γονείς που 
αγαπούν τα παιδιά τους με καλές προθέσεις, 
χωρίς να εξαιρούμαι κι εγώ, μπερδεύουμε 
την ανευθυνότητα με τις συνέπειες. Αλλά η 
υπερπροστασία μας μπορεί να καλλιεργή-

σει μία μόνιμη εξάρτηση και μόνιμη ανωρι-
μότητα. Μπορείς να είσαι στο πλάι του, αλλά 
άφησέ το να νιώσει και λίγο πόνο όταν κάνει 
κάποιο λάθος ή κάποια κακή επιλογή.

Από πότε έχεις ν’ αλλάξεις τις φω-
τογραφίες στο πορτοφόλι σου;
Πόσο πρόσφατες είναι οι φωτογραφίες που 
έχεις στο πορτοφόλι σου; Βγάλε το πορτο-
φόλι σου και κοίτα. Τι βλέπεις; Τις σχολικές 
φωτογραφίες του παιδιού σου τρία και τέσ-
σερα χρόνια πριν; Δε σου φαίνεται σα να 
τις έβαλες χθες; Τα χρόνια περνούν τόσο 
γρήγορα, και τα παιδιά μεγαλώνουν πολύ 
γρήγορα. Γι αυτό πρέπει να συνειδητοποιή-
σουμε ότι κάθε μέρα που περνάει σημαίνει 
ότι θα έχουμε τα παιδιά μας μια μέρα λιγό-
τερη. Κάνε ό,τι μπορείς να μπεις κι εσύ στη 
φωτογραφία... γιατί δε θάχεις αναμνήσεις 
αν δεν είσαι εκεί.

Ξέρεις τη δύναμη έχει η «λίστα»;
Αν συνηθίζετε να κάνετε «λίστα» κερδίζετε 
εκατοντάδες ίσως και χιλιάδες δολλάρια το 
χρόνο. Και να πώς λειτουργεί το σύστημα: 
Πριν να πάτε για ψώνια ετοιμάστε τη λίστα. 
Στη συνέχεια, όταν πάτε στο μαγαζί – ακο-
λουθήστε την πιστά. Αν δεν την ακολουθή-
σετε, ξέρετε τι θα συμβεί. Θα πηγαίνετε για 
γάλα και θα βγαίνετε με potato chips. Ή, αν 
σταματήσετε σε κάποιο πολυκατάστημα 
για να πάρετε  ένα ζευγάρι καφέ παπού-
τσια μπορεί να βγείτε με ένα πουκάμισο, 
ένα ανθοδοχείο κι ένα βραχιόλι. Τέτοιες 
απρογραμμάτιστες αγορές μπορεί να γίνο-
νται κάθε τόσο και συνεχώς να πολλαπλα-
σιάζονται. Γι αυτό πριν πάτε στην αγορά να 
ετοιμάζετε τη λίστα σας με τα πράγματα που 
θέλετε να αγοράσετε . 

Πατέρες, μπορείτε να 
απαντήσετε τις παρακάτω 

ερωτήσεις; 
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Μ
ε λ έ τ η που δη -
μοσ ιεύθηκε σ το 
J ourna l  o f  the 
American College 

of Cardiology, διαπίστωσε ότι 
περίπου 20-40 λεπτά σωματι-
κής άσκησης την ημέρα εξαλεί-
φουν τους περισσότερους κιν-
δύνους για την υγεία που σχε-
τίζονται με την καθιστική ζωή. 
Ενώ γνωρίζουμε ότι η κίνηση 
είναι καλύτερη από το καθισιό, 
είναι πολύ λιγότερο σαφές 
ποια είναι η ποσότητα της 
κίνησης που μπορεί να 
αν τ ισ ταθμίσει τ ις βλά-
βες από το καθισιό. Αυτό 
ήθελε να μάθει μια 
μελέτη που παρα-
κολούθησε περί-
που 150.000 μεσή-
λικες και ηλικιωμέ-
νους Αυστραλούς.
Π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή θ η κ α ν 
άνθρωποι που συμμε-
τείχαν στη μελέτη σε 
ηλικία τουλάχιστον 
45 ετών για σχεδόν 
εννέα χρόν ια. Εξε-
τάστηκαν οι σχέσεις 
μεταξύ καθιστικής ζωής 
και σωματικής δραστη-
ριότητας και οι θάνα-
τοι από οποιαδήποτε 
αιτ ία καθώς και οι 
θάνατοι από καρδιαγ-
γειακές παθήσεις. 
Τα άτομα που δεν είχαν 
σωματ ική δρασ τηριό -
τητα και κάθονταν περισ-
σότερο από οκτώ ώρες την 
ημέρα είχαν διπλάσιο κίνδυνο 
να πεθάνουν από καρδιαγγει-
ακές παθήσεις σε σύγκριση με 
τα άτομα που έκαναν τουλάχι-
στον μία ώρα σωματικής άσκη-
σης και κάθονταν λιγότερο από 
τέσσερις ώρες την ημέρα (αυτή 
ήταν η «βέλτιστη ομάδα»).
Αλλά δεν ήταν αρκε τό γ ια 
κάποιον μόνο να κάθεται λιγό-
τερο. Οι άνθρωποι που είχαν 
σωματική δραστηριότητα κάτω 
από 150 λεπτά την εβδομάδα 
και κάθον ταν λιγότερο από 
τέσσερις ώρες την ημέρα είχαν 

υψηλότερο κίνδυνο θανάτου 
από καρδιαγγειακές παθήσεις 
κατά 44-60%, σε σχέση με τη 
βέλτιστη ομάδα.
Μεταξύ των ανθρώπων που 
κάθον ταν πολύ (πάνω από 
έξι ώρες την ημέρα) αντικα-
θιστώντας μια ώρα καθισιού 
με μέτρια σωματική δραστη-
ριότητα όπως η έντονη κηπου-
ρική και οι οικιακές εργασίες 
(αλλά όχι απλώς ορθοστασία) 
συσχετίστηκε με 20% μείωση 

της θνησιμότητας από καρ-
διαγγειακές παθήσεις.
Επίσης βρέθηκε ότ ι  η 

α ν τ ι κα τ ά σ τ α σ η  μ ια ς 
ώρας  καθ ισ ιού  με 
έ ν τονη δρασ τηριό -
τητα μιας ώρας, όπως 

η κολύμβηση, η αερο-
βική άσκηση και το 
τ έ ν ι ς ,  ε ί χ ε  ο φ έ λη 
πολύ με γαλύτ ερα, 
με μείωση κατά 64% 

του κινδύνου θανά-
του από καρδιαγγειακές 

παθήσεις.
Τα σπουδαία νέα γ ια 

αυτούς που κάθονται 
πολύ, συμπεριλαμβα-
νομένων των υπαλλή-

λων γραφείων, είναι ότι 
η ποσότητα της σωματικής 
άσκησης που απαιτείται 

για να αντισταθμιστούν 
οι κίνδυνοι για την υγεία 
ήταν σημαντικά χαμηλό-

τερη από τη μία ώρα την 
ημέρα που βρήκε μια προη-

γούμενη μελέτη.
Ακόμη και 20-40 λεπτά σωμα-
τικής άσκησης την ημέρα - το 
ισοδύναμο της τήρησης των 
κα τ ευθυν τήριων γραμμών 
σωματικής άσκησης 150-300 
λεπτά την εβδομάδα - φαινό-
ταν να εξαλείφει τους περισ-
σότερους κινδύνους που σχε-
τίζονται με την καθιστική ζωή. 
Η έντονη σωματική δραστηρι-
ότητα ήταν καλύτερη από την 
μέτρια δραστηριότητα. Και η 
μέτρια δραστηριότητα ήταν 
καλύτερη από την απλή ορθο-
στασία.

Ο
ι ερευνητές εκτιμούν ότι ο μέσος Αμερικανός καταναλώνει περισ-
σότερα από 70.000 σωματίδια μικροπλαστικών ετησίως. Οι επι-
πτώσεις της κατανάλωσης αυτής στην υγεία δεν είναι προς το πα-
ρόν γνωστές.

Τα μικροπλαστικά είναι μικροσκοπικά κομμάτια πλαστικού που μπορούν να 
προκύψουν από πολλαπλές πηγές, όπως η αποδόμηση μεγαλύτερων πλα-
στικών στο περιβάλλον ή η αποβολή σωματιδίων από δοχεία τροφίμων και 
νερού κατά τη συσκευασία τους.
Οι άνθρωποι μπορούν ακούσια να προσλάβουν τα υλικά όταν τρώνε, πινουν 
ή αναπνέουν. Οι επιπτώσεις στην υγεία από την κατάποση αυτών των σωματι-
δίων είναι άγνωστες, αλλά ορισμένα κομμάτια είναι αρκετά μικρά για να εισέλ-
θουν σε ανθρώπινους ιστούς, όπου θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανοσο-
λογικές αντιδράσεις ή να απελευθερώσουν τοξικές ουσίες.
Αλλά πόσα μικροπλαστικά καταναλώνουν οι άνθρωποι;
Αυτή είναι η ερώτηση που θέλησαν να αντιμετωπίσουν οι ερευνητές με επι-
κεφαλής τον Kieran Cox, από το University of Victoria, στον Καναδά. Για το 
σκοπό αυτό, οι επιστήμονες εξέτασαν 26 προηγούμενες μελέτες που ανέλυαν 
τις ποσότητες μικροπλαστικών σωματιδίων σε ψάρια, οστρακοειδή, προστι-
θέμενα σάκχαρα, αλκοόλ, αλάτι, μπύρα, νερό βρύσης ή εμφιαλωμένο νερό 
και στον αέρα. Άλλες τροφές δεν συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση επειδή τα 
δεδομένα ήταν ελλιπή.
Η ερευνητική ομάδα αξιολόγησε  πόσα από αυτά τα τρόφιμα οι άνδρες, οι 
γυναίκες και τα παιδιά τρώνε από τις συνιστώμενες διαιτητικές προσλήψεις των 
κατευθυντήριων γραμμών διαιτητικών για τους Αμερικανούς 2015-2020. Από 
την ανάλυση αυτή, η εκτιμώμενη μικροπλαστική κατανάλωση κυμάνθηκε από 
74.000 έως 121.000 σωματίδια ετησίως, ανάλογα με την ηλικία και το φύλο.
Οι άνθρωποι που πίνουν μόνο εμφιαλωμένο νερό θα μπορούσαν να κατανα-
λώσουν επιπλέον 90.000 μικροπλαστικά ετησίως σε σύγκριση με αυτούς που 
πίνουν μόνο νερό της βρύσης.1

Ο 
τρόπος με τον οποίο εντο-
πίζεται η δυσκοιλιότητα 
ποικίλλει σημαντικά. Με-
ρικοί ασθενείς κάνουν αυ-

τοδιάγνωση, μερικοί γιατροί τη διαγι-
γνώσκουν ρεαλιστικά και άλλοι χρη-
σιμοποιούν τυπικά κριτήρια (Rome 
IV), τα οποία προσδιορίζουν συνδυα-
σμούς των συμπτωμάτων που εμφα-
νίζονται σε συγκεκριμένες χρονικές 
περιόδους.
Ο κύρια συγγραφέας της παρούσας 
μελέτης Δρ. Ειρήνη Δημήδη  δήλωσε: 
«Προηγούμενες μελέτες έχουν προ-
σπαθήσει να εκτιμήσουν πόσα άτομα 
πάσχουν από δυσκοιλιότητα, αλλά 
τα αποτελέσματά τους κυμαίνονται 
μεταξύ 3% και 35%. Ένας λόγος για 
τον μη ακριβή τρόπο διάγνωσης είναι 
ότι δεν υπάρχει σαφήνεια γύρω από 
τα συμπτώματα της πάθησης. Σήμερα 
τα συνταγογραφούμενα φάρμακα για 
τη δυσκοιλιότητα αποτυγχάνουν στο 
60% των ασθενών και σχεδόν οι μισό 
αναφέρουν ότι δεν είναι ικανοποιημέ-
νοι με τη θεραπεία τους».
Διαπίστωσαν ότι από εκείνους που 
αυτοανέφεραν δυσκοιλιότητα, το 
94% πληρούσε τα τυπικά διαγνω-
στικά κριτήρια (Ρώμη IV). Παραδό-
ξως, από τα 1.623 άτομα που δεν 
αυτοανέφεραν δυσκοιλιότητα, το 
29% πληρούσε τα κριτήρια αυτά. 
Δηλαδή ένας στους τρεις «υγιείς» 
ασθενείς είχε δυσκοιλιότητα αλλά δεν 
το αναγνώριζαν.
Η μελέτη επισήμανε έξι βασικά 
συμπτώματα που συγκαταλέγονται 
μεταξύ των ομάδων μελέτης:

 ª κοιλιακή δυσφορία,
 ª πόνος και φούσκωμα
 ª ορθική δυσφορία,
 ª σκληρά κόπρανα,
 ª μετεωρισμός και φούσκωμα,
 ª ακράτεια κοπράνων

Ο καθηγητής Kevin Whelan δήλωσε: 
«Η μελέτη μας αποκάλυψε ότι πολλά 
συμπτώματα θεωρούνται σημαντικά 
για τη διάγνωση της δυσκοιλιότητας 
από τον γενικό πληθυσμό που δεν 
αποτελούν μέρος των διαγνωστικών 
κριτηρίων ή των εργαλείων αξιολόγη-
σης, με σημαντικές διαφορές μεταξύ 
ασθενών και γιατρών. Αυτό είναι 
σημαντικό καθώς οι ασθενείς που 
αναζητούν ιατρική περίθαλψη για τα 
συμπτώματα που σχετίζονται με τη 
δυσκοιλιότητα μπορεί να μην έχουν 
τα συμπτώματά τους αναγνωρισμένα 
ως δυσκοιλιότητα από τον γιατρό και 
επομένως να μην μπορούν να αντιμε-
τωπιστούν ως τέτοια.»

Νέα έρευνα 
επαναπροσδιορίζει 
τη δυσκοιλιότητα

Καταναλώνουμε τουλάχιστον 
70.000 σωματίδια 
μικροπλαστικών ετησίως

Πόση άσκηση χρειάζεστε για 
να αντισταθμίσετε τις βλαβερές 
συνέπειες της καθιστικής ζωής;

υγεία

Νέα έρευνα που δημοσιεύ-
θηκε στο Obesity και διε-
ξήχθη από ερευνητές του 

Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ 
και του Πανεπιστημίου Edith 
Cowan βρήκε ότι οι άνθρω-
ποι με χαμηλότερα εισοδήματα 
είναι πιο πιθανό να παρουσιά-
σουν παχυσαρκία λόγω της ψυχι-
κής δυσφορίας που νιώθουν και 
τους στρέφει σε συναισθηματική 
υπερφαγία.
Οι ερευνητές εξέτασαν αν η 
σχέση μεταξύ του κοινωνικοοι-
κονομικού στάτους και της παχυ-
σαρκίας εξηγείται μέσου του 
μηχανισμού της συναισθηματι-
κής υπερφαγίας ως στρατηγικής 
κατευνασμού της  στεναχώριας 
που βιώνει το άτομο.
Στη σχετική έρευνα συμμετείχα 
150 άτομα από τη Βορειοδυ-
τική Αγγλία προερχόμενα από 

μια ευρεία κλίμακα κοινωνικο-
οικονομικού υπόβαθρου. Οι 
συμμετέχοντες συμπλήρωσαν 
ερωτηματολόγια ώστε να αξιο-
λογηθεί η ψυχική στεναχώρια, η 
συναισθηματική υπερφαγία και 
η ανθεκτικότητά τους. Ανέφεραν 
το εισόδημα και το μορφωτικό 
τους επίπεδο σαν ένα δείκτη του 
κοινωνικοοικονομικού στάτους, 
καθώς επίσης το ύψος και το 
βάρος τους για να υπολογιστεί ο 
Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ).
Η μελέτη της οποίας επικεφαλής 
ήταν η Δρ. Charlotte Hardman 
από το Πανεπιστήμιο του Λίβερ-
πουλ βρήκε πως το χαμηλό-
τερο κοινωνικοοικονομικό επί-
πεδο συσχετιζόταν με υψηλό-
τερη ψυχική δυσφορία που με 
τη σειρά της συνδεόταν με αυξη-
μένη συναισθηματική υπερφα-
γία και αυξημένο ΔΜΣ.

Πώς μας παχαίνει η 
στενοχώρια
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Πέτρος Αραπάκης
Ο Μανιάτης θαλασσοπόρος που έκανε τον γύρο του κόσμου

με ένα 12μετρο σκάφος

Ο 
Πέτρος Αραπάκης γεννήθηκε στη Χαριά της Μάνης 
το 1879. Ήταν εγγονός του ιατροχειρούργου και α-
γωνιστή του 1821 Ηλία Αραπάκη. 
 Από πολύ μικρή ηλικία έδειξε την αγάπη του για τη 

θάλασσα. Σε ηλικία μόλις 16 ετών με μια απλή βάρκα περίπου 
5 μέτρων ταξίδεψε 1.500 μίλια στις ακτές της Μεσογείου για να 
συναντήσει μερικούς φίλους του αψηφώντας τους κινδύνους 
και τις κακουχίες. Γύρω στο 1903 ήταν ο πρώτος που μπήκε στο 
άγνωστο και ανεξερεύνητο μέχρι τότε σπήλαιο της Βλυχάδας (ή 
Γλυφάδας), ενός από τα σπήλαια του Δυρού.
 Ο Πέτρος Αραπάκης χάραξε το όνομά του σε βάθος 1.200 
μέτρων, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τον Ιωάννη Πετρόχειλο 
και τη σύζυγό του Άννα, σπουδαίους σπηλαιολόγους, που εξε-
ρεύνησαν τη Βλυχάδα το 1949.
Να σημειώσουμε εδώ ότι το λιμναίο σπήλαιο της Βλυχάδας, για 
τον εντυπωσιακό και πολύχρωμο διάκοσμό του θεωρείται το 
ωραιότερο λιμναίο σπήλαιο του κόσμου. Πληροφοριακά ανα-
φέρουμε ότι δεύτερο ωραιότερο θεωρείται το σπήλαιο Παντι-
ράκ της Νότιας Γαλλίας και τρίτο το λιμναίο σπήλαιο Ζάιτα της 
Βηρυτού.
Επανερχόμαστε στον Πέτρο Αραπάκη όμως. Φοίτησε στο 
Γυμνάσιο της Καλαμάτας και στη συνέχεια γράφτηκε στην 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ένα χρόνο αργό-
τερα όμως την εγκατέλειψε, καθώς η αγάπη του για τη θάλασσα 
υπερίσχυσε. Έτσι πήγε στην Αγγλία, όπου σπούδασε σε Σχολή 
Εμποροπλοιάρχων στο Λονδίνο.
 Όταν αποφοίτησε τύπωσε ένα ναυτικό χάρτη που εντυπωσί-
ασε ακόμα και τους καθηγητές του στη Σχολή. Στη συνέχεια 
έφυγε για τη Νέα Υόρκη. Εκεί έμεινε ένα χρόνο εργαζόμενος 
στο κατάστημα κάποιου συμπατριώτη μας.
 Μόλις εξοικονόμησε μερικά χρήματα έφυγε για την Αυστρα-
λία (1908). Στο Σίδνεϊ γνώρισε μια πλούσια κοπέλα τη Σεσίλια 
Άνταμς, η οποία τον προσέλαβε ως καπετάνιο στη θαλαμηγό 
της. Σύντομα οι δύο νέοι ερωτεύτηκαν.
Στη διάρκεια μιας συζήτησης στο Σίδνεϊ με δύο φίλους του 
έναν Γερμανό που ονομαζόταν Φρίντριχ και τον Άγγλο George 
Blythe, επίσης εμποροπλοιάρχους, υπήρξε μεταξύ τους έντονη 
διαφωνία για το ποιος είναι ο καλύτερος ναυτικός λαός του 
κόσμου. Ο καθένας διεκδικούσε τον τίτλο αυτό για τη χώρα 
του. Ο Αραπάκης τους ανακοίνωσε τότε ότι σκοπεύει να κάνει 
τον γύρο του κόσμου με σκάφος για να αποδείξει ότι οι Έλληνες 
είναι οι καλύτεροι ναυτικοί παγκοσμίως.
H Σεσίλια Άνταμς όχι μόνο πρόσφερε το γιοτ της ‘’Πανδώρα’’, 
μήκους περίπου 12 μέτρων και βάρους 9 τόνων, αλλά και 60 
λίρες την εβδομάδα σε όποιον τον συνόδευε ως ναύτης στο 
τολμηρό εγχείρημά του.
Είχε προσπαθήσει αρχικά να μεταπείσει τον Αραπάκη αλλά 
εκείνος ήταν ανένδοτος. Για κάποιο διάστημα δεν εμφανιζόταν 
κάποιος πρόθυμος να συνοδεύσει τον Αραπάκη, ο φίλος του 
George Blythe παρουσιάστηκε και του είπε ότι δέχεται να ταξι-
δέψει μαζί του ως ναύτης.
Πριν φύγει ο Πέτρος Αραπάκης αρραβωνιάστηκε τη Σεσίλια 
Άνταμς. Ο Blythe φαίνεται ότι είχε στο μυαλό του το ταξίδι του 
Αμερικανού Joshua Slocum, που το 1895 είχε διασχίσει μόνος 
του τον Ατλαντικό από τη Βοστόνη ως το Γιβραλτάρ και σκέ-
φτηκε ότι θα μπορούσε να κάνει το γύρο του κόσμου με τον 
Αραπάκη και την ‘’Πανδώρα’’.
Tο ταξίδι των δύο φίλων ξεκίνησε από το Burrureg της Δυτικής 
Αυστραλίας στις 3 Μαΐου 1910. H Όλγα Στάθη-Μάρτιν, 10 ετών 
τότε(εδώ τη βλέπουμε σε φωτογραφία της το 1987) και ο πατέ-
ρας της, ήταν οι τελευταίοι που τους αποχαιρέτησαν. Στις 29 
Μαΐου μετά από ένα επικίνδυνο ταξίδι 2.000 μιλίων έφτασαν 
στη Μελβούρνη, όπου έμειναν για μερικές εβδομάδες. Στις 16 
Αυγούστου έφτασαν στο Σίδνεϊ.
Από εκεί, έφυγαν την άλλη μέρα για τη Νέα Ζηλανδία.
Ο καιρός που συνάντησαν, ήταν πολύ άσχημος. Στις 2 Οκτω-
βρίου 1911, η «Πανδώρα» έφυγε από τη Νέα Ζηλανδία και 
ξανοίχτηκε στον ωκεανό.
Στις 22 Ιανουαρίου 1911, αφού είχαν περιπλεύσει το ακρωτή-
ριο Cape Town και βρισκόταν μόνο τρία μίλια μακριά από την 

ακτή, ένα τεράστιο κύμα, αναποδογύρισε την «Πανδώρα», 
ωστόσο ένα άλλο, τους επανέφερε στην αρχική τους θέση.
Ένα νορβηγικό φαλαινοθηρικό που ψάρευε στην περιοχή, τους 
ρυμούλκησε ως το New Island, όπου ο Αραπάκης και ο Blythe 
επισκεύασαν, εντελώς δωρεάν μάλιστα, τις ζημιές της «Πανδώ-
ρας» και συνέχισαν το ταξίδι τους για την Αμερική.
Τελικά, οι δύο τολμηροί θαλασσοπόροι, κατάφεραν να φτά-
σουν στην Νέα Υόρκη.

Ο Πέτρος Αραπάκης στη Νέα Υόρκη
Όταν ο Αραπάκης και ο Blythe έφτασαν στη Νέα Υόρκη, η υπο-
δοχή που τους έγινε ήταν απίστευτη.

Έδεσε την «Πανδώρα» δίπλα σ’ ένα μεγάλο υπερωκεάνιο.
Οι εφημερίδες αφιέρωσαν πολλές σελίδες στο κατόρθωμα 
των δύο ναυτικών. Μία μάλιστα, κάτω από τη φωτογραφία της 
«Πανδώρας» και του υπερωκεάνιου, είχε τη λεζάντα:
«Το μεγαλύτερο και το μικρότερο υπερωκεάνιο του κόσμου»!
Πολλοί επιχειρηματίες ζητούσαν από τον Αραπάκη να εμφανί-
ζεται για λίγα λεπτά της ώρας με εισιτήριο, μόνο και μόνο για 
να τον βλέπει ο κόσμος. Οι ομογενείς που ήδη είχαν αρχίσει να 
πληθαίνουν στην αμερικανική μεγαλούπολη (και στις Η.Π.Α. 
γενικότερα βέβαια), του ζητούσαν να μείνει κοντά τους και να 
μην φύγει. Ωστόσο, ο Μανιάτης θαλασσοπόρος ήταν ανέν-
δοτος. Κάποιοι συμπατριώτες του απ’ τη Μάνη, σκέφτηκαν 
να καταστρέψουν την «Πανδώρα», για να τον αναγκάσουν να 
ματαιώσει τα παράτολμα σχέδιά του. Εκείνος όμως το κατάλαβε 
και έμενε συνέχεια στο σκάφος για να αποφύγει οποιαδήποτε 
δολιοφθορά.
Λέγεται ότι πριν εγκαταλείψουν τη Νέα Υόρκη, ένας Αμερικα-
νός θαλασσόλυκος, ο T. F. Day, προειδοποίησε  τον Αραπάκη 
και τον Blythe, ότι η συνήθεια που είχαν να δένουν το τιμόνι και 
ν’ αφήνου το γιοτ να ταξιδεύει μόνο του, ήταν πολύ επικίνδυνη.

Το τελευταίο ταξίδι
Η «Πανδώρα» με τους Αραπάκη και Blythe, ξεκίνησε τελικά 
από τη Νέα Υόρκη με προορισμό το Λονδίνο.
Από εκεί σκόπευαν να περάσουν στη Μεσόγειο, να έρθουν 
στην Ελλάδα και στη συνέχεια μέσω της διώρυγας του Σουέζ να 
συνέχιζαν το ταξίδι τους για την Αυστραλία, έχοντας ολοκλη-
ρώσει τον γύρο του κόσμου.
Οι δύο γενναίοι θαλασσοπόροι, δοκιμάστηκαν σκληρά στον 

Ατλαντικό Ωκεανό.
Λίγο έξω από την Ισπανία, τους συνάντησε ένα υπερωκεάνιο. 
Η «Πανδώρα» είχε υποστεί μεγάλες ζημιές από μια τρικυμία. 
Ήταν και οι δύο τους με κουρελιασμένα ρούχα, μακριά μαλλιά 
και γένια και με κόκκινα μάτια από την αϋπνία και δεν είχαν 
νερό και τρόφιμα.
Αυτά, νερό και τρόφιμα, ήταν τα μόνα που ζήτησαν από το πλή-
ρωμα του υπερωκεάνιου, το οποίο τους τα πρόσφερε. Μάλι-
στα, τους ζήτησαν να εγκαταλείψουν την «Πανδώρα» και να 
ανεβούν στο υπερωκεάνιο που θα συνέχιζε τη ρότα του προς 
τη Μεσόγειο. Ο Πέτρος Αραπάκης ήταν όμως ανένδοτος.
-    Όχι, ξεκίνησα με ένα σκοπό και δεν μου επιτρέπεται να 
φυγομαχήσω. Ή θα φτάσω ή θα χαθώ.
Αυτό ήταν και το τελευταίο σημείο ζωής που έδωσαν οι Αρα-
πάκης και Blythe.
Είτε κάποια φουρτούνα βύθισε την «Πανδώρα», είτε λόγω 
της συνήθειας τους να πλέουν με το τιμόνι δεμένο, έπεσαν σε 
κάποιο άλλο, μεγαλύτερο πλοίο και βούλιαξαν, χωρίς να αντι-
ληφθεί κάποιος κάτι.
Έτσι, τον Μάρτιο του 1911, έξω από τις ακτές της Ισπανίας, 
γράφτηκε, άδοξα, άδικα και πρόωρα, το τέλος ενός μεγάλου 
Έλληνα θαλασσοπόρου, του Πέτρου Αραπάκη και του θαρ-
ραλέου Άγγλου καπετάνιου George Blythe… Υπολογίζεται ότι 
είχαν διανύσει συνολικά 122.000 ν.μ.!

Η Σεσίλια Άνταμς στην Ελλάδα
Το 1940, λίγο πριν τον πόλεμο, ήρθε στην Ελλάδα η Σεσίλια 
Άνταμς, η αρραβωνιαστικιά του Πέτρου Αραπάκη.
Ήθελε να γνωρίσει από κοντά, 30 χρόνια αργότερα, τον τόπο 
καταγωγής του αγαπημένου της.
Κατέλυσε στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» και έμεινε στη 
χώρα μας για 15 ημέρες. Ο αδελφός του Πέτρου, Γιάγκος (Ιωάν-
νης) Αραπάκης, διαπρεπής γιατρός και Δήμαρχος Καλλιθέας 
από το 1933 ως το 1941, ανέλαβε να την ξεναγήσει και να την 
περιποιηθεί.
Ήταν ένας φόρος τιμής της Σεσίλια, στη μνήμη του αγαπημέ-
νου της…
Στην παγκόσμια ναυτική ιστορία, ο Αραπάκης και ο Blythe, 
έχουν καταγραφεί ως οι πρώτοι που περιέπλευσαν το ακρωτή-
ριο Χορν από τη Δύση στην Ανατολή.
Στο “A Mariner’s Miscellany” («Ανάλεκτα ενός Ναυτικού») ανα-
φέρεται ότι αυτό έγινε το 1911 από τους George Blythe και 
Peter Arapakis με το μικρό πλοίο (sloop είναι η λέξη που χρησι-
μοποιείται), «Pandora».
Το Ακρωτήριο Χορν, είναι το νοτιότερο άκρο της Λατινικής 
Αμερικής και αποτελεί το σημείο όπου χωρίζονται ο Ατλαντικός 
και ο Ειρηνικός Ωκεανός.
Τα κύματα στην περιοχή είναι τεράστια και η θάλασσα πολύ 
επικίνδυνη, καθώς εκεί «πλέουν» και παγόβουνα. Μέχρι την 
διάνοιξη της Διώρυγας του Παναμά, αποτελούσε το μοναδικό 
πέρασμα από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό Ωκεανό και αντί-
στροφα.
Το πέρασμα του ακρωτηρίου Χορν, για τους ναυτικούς θεω-
ρείται κάτι αντίστοιχο με την αναρρίχηση στο Έβερεστ για τους 
ορειβάτες!
Ο Joshua Slocum που αναφέραμε παραπάνω, φαίνεται ότι δεν 
έκανε στο ταξίδι του τον περίπλου του ακρωτηρίου Χορν. Το 
1934, ο Νορβηγός Al Hansen, με το σκάφος «Mary Jane», ήταν 
ο πρώτος που περιέπλευσε το Χορν από την Ανατολή στη Δύση, 
ωστόσο το πλοίο του καταστράφηκε στις ακτές της Χιλής. 
Το άλλοτε αμυντικό οχυρό συγκρότημα της οικογένειας Αρα-
πάκη στη Χαριά Πύργου Δυρού στη Μάνη, αναστηλώθηκε με 
περισσή φροντίδα και σεβασμό στην παραδοσιακή μανιάτικη 
αρχιτεκτονική, μετατράπηκε σε ξενοδοχείο επιπλωμένων δια-
μερισμάτων Α’ τάξης.
Εδώ γεννήθηκε ο μεγάλος θαλασσοπόρος Πέτρος Αραπάκης 
που, όπως πολλοί σπουδαίοι Έλληνες, είναι ελάχιστα γνωστός. 
Ελπίζουμε με το άρθρο αυτό, όχι μόνο να τον μάθουν περισσό-
τεροι, αλλά και η ελληνική Πολιτεία να τον τιμήσει με κάποιο 
τρόπο, έστω και μετά από 110 χρόνια…
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απόψεις

Η υπερηφάνεια
Τελικά, όλοι είμαστε περήφανοι για κάτι… 

Δικαιολογείται όμως όλη αυτή η περηφάνεια?

Α
κούμε τελευταία όλο το κόσμο να λέει είναι περή-
φανοι. Περήφανοι γιατί καταγωγή τους, για το χω-
ριο τους, για τους γονείς τους, για τα παιδιά τους, 
για τα επιτεύγματα τους, ακόμη για το ότι ειναι ο-

μοφυλόφιλοι και συμμετέχουν στη παρέλαση υπερηφάνει-
ας των ομοφυλοφίλων για να το αποδείξουν.
Καλά είναι όλη αυτή η περηφάνεια δικαιολογημένη? 
Νομίζω το παρατραβήξαμε το σχοινί. Είμαστε πια υπερή-
φανοι για όλους και για όλα είτε έχομε ενεργή συμμετοχή 
σ’ αυτό για το οποίο είμαστε υπερήφανοι η όχι.  Μια τέτοια 
συμπεριφορά υπερηφάνειας θα πρέπει να μετριάζεται.
Αν κοιτάξετε στην αρχαία Ελληνική ιστορια, στην Ιλιάδα, 
για παράδειγμα, θα δείτε τους ήρωες να εκφράζουν την 
υπερηφάνεια για τα επιτεύγματά τους, την ανδρεία και την 
καταγωγή τους.  Και καλά η ανδρεία τους και τα επιτεύγματα 
τους, η  υπερηφάνεια όμως που βασίζεται στην καταγωγή, 
και τη κληρονομιά αίματος η πλούτου είναι δικαιολογημένη  
περηφάνεια?    Η υπερηφάνεια για τη δόξα μιας οικογένειας 
είναι περισσότερο δικαιολογημένη από τη περηφάνεια της 
καταγωγής που μπορεί να πάει πολύ-πολύ πίσω αιώνες 
πριν.  Εμείς οι Έλληνες είμαστε υπερήφανοι για τους προ-
γόνους μας. Οι πρόγονοι μας ήταν οι πρώτοι, η κορυφή του 
τότε κόσμου, αλλα εμείς τι σχέση έχουμε μ αυτή τη πρώτη 
θέση?  Πόσο πίσω είναι μια χρεοκοπημένη οικονομικά και 
ηθικά η χώρα  απ τη σημερινή πρώτη θέση.  Μήπως καπη-
λευόμαστε τους προγόνους μας? Η μήπως βρίσκομε παρη-
γοριά στους  αρχαίους προγόνους μας αντιλαμβανόμενοι 
πόσο υστερούμε απ αυτούς?
Η υπερηφάνεια πρέπει να αντισταθμίζεται με το  ρεαλισμό 
του τώρα. Δε μπορεί να είμαστε υπερήφανοι μόνο για αυτά 
που πέτυχαν άλλοι πριν από μας, όταν εμείς είμαστε ένα 
μάτσο χάλια αλλα ψωροπερήφανοι.
Η υπερηφάνεια κυκλοφορεί  περισσότερο στα ανώτερα 
στρώματα  της κοινωνίας. Ος πιο υψηλή η κοινωνική τάξη 
τόσο πιο μεγάλη η περηφάνεια, απαιτεί οικόσημα, σπουδές 
σε “ivy league” πανεπιστήμια,  συμμετοχή σε αποκλειστικά 
clubs και βάλε Οι υψηλά ιστάμενοι λοιπόν έχουν να υπερα-

σπιστούν την κοινωνική, οικονομική,  και πολιτική υπεροχή 
τους και το κάνουν κατά μέγιστο μέρος με τη περηφάνεια 
τους γιατί ξεχωρίζουν. 
Οι φτωχοί και οι ανήμποροι περιορίζουν τη περηφάνεια 
τους στο ότι έχουν «καθαρό το μέτωπο τους», είναι τίμιοι 
στη κοινωνία.  Λογικό, αλλα σε τελευταία ανάλυση κατά 
πόσο ο  να αυτοπροσδιορισμός αυτός του τιμίου δικαιολο-
γεί τη περηφάνεια ?  Ίσως αλλα όχι απαραίτητα οι φτωχοί 
πρέπει να είναι υπερήφανοί για τη τιμιότητα τους.  Τελικά 
όλοι βρίσκουν ένα λόγο τους να είναι περήφανοι.
Η υπερηφάνεια ήταν μια μεγάλη  «αμαρτία» για τους αρχαί-
ους Έλληνες. Το «Μηδέν Άγαν» η όλα με μετρ ήταν μια ιδέα 

βαθιά χαραγμένη στον Ελληνικό πολιτισμό, και στη  καθη-
μερινή ζωή. Η αδικαιολόγητη υπερηφάνεια ήταν κάτι περισ-
σότερο από μια ανήθικη πράξη,  ήταν η παραβίαση των 
κανόνων, μια εξέγερση ενάντια στη φυσική τάξη  πραγμά-
των. Αν είσαι περήφανος για κάτι που δεν πρέπει, αφαι-
ρείς η έστω ισοπεδώνεις τη δικαιολογημένη περηφάνεια 
αυτών που έχουν να επιδείξουν προσωπικά επιτεύγματα 
και ανδραγαθήματα.
Αυτοί που τείνουν να υπερεκτιμούν τις ικανότητές τους, να 
παραβιάζουν  τα ιερά και οσία και να  υπερηφανεύονται  
πέρα από το μέτρο, σε τελική ανάλυση προσβάλλουν όλους 
τους άλλους.

Π
ώς αλλιώς, να χαρακτηρίσω τους 
συμπατριώτες μας που δημιούρ-
γησαν μια κοινωνία που δεν προ-
νοεί, και που έχει κάνει την αντι-

κοινωνικότητα κύριο τρόπο ζωής;
Η ολοκληρωτική αδιαφορία για τους 
συνανθρώπους μας πρώτα απ όλα είναι 
σκληρότητα. Επαναλαμβανομένη σκληρό-
τητά ειναι απανθρωπιά.  Η απανθρωπιά, 
καταλέγει σε κοινωνική ηλιθιότητα, και κοι-
νωνική αναπηρία.
Πρέπει να βρούμε τρόπους να ξεφύγουμε 

απ αυτή την κατάσταση.
Σκεφτείτε και κρίνετε μονοί σας  το τρόπο 
οδικής μας συμπεριφοράς.  Πώς οδη-
γούμε, πώς αντιμετωπίζουμε τους άλλους 
οδηγούς , τους πεζούς, τους συνεπιβάτες 
μας…  
Σκεφτείτε και κρίνε τε μονοί σας πώς στε-
κόμαστε στην ουρά μπουλούκι, όχι ένας 
- ένας και χωρις απόσταση από το πρώτο 
που εξυπηρετείται.  Πρέπει να ακούσομε 
σώνει και καλά τη προσωπική του περι-
πτωση, και μάλιστα να παρέμβουμε με το 

μακρύ η το κοντό μας?
Σκεφτείτε και κρίνετε μονοί σας το πόσο 
αγενείς και εγωκεντρικοί είμαστε σε κάθε 
κοινωνική μας επαφή. Όλα δικά μας τα 
θέλουμε λες και δεν υπάρχει άλλος στο 
κόσμο,  η ο άλλος δεν εχει δικαιώματα. 
Εγωπαθείς, αγενείς, και απολύτως αδιάφο-
ροι για οποιονδήποτε άλλο.
Αυτοϊκανοποιούμαστε ότι δώσαμε τα 
φωτά στην ανθρωπότητα  ότι το «Ελληνικό 
δαιμόνιο»  μπορεί να κάνει θαύματα , ότι 
η Ελλάδα ενωμένη μεγαλουργεί  λες και 

αυτοί οι ισχυρισμοί  δικαιολογούν τό να 
μην έχομε ευγενική συμπεριφορά.
Εμείς οι Έλληνες φαίνεται πως έχουμε βαλ-
θεί να γίνουμε ένας σύντομος οδηγός του 
«πώς δεν πρέπει να είναι οι άνθρωποι που 
επιθυμούν να ζουν σε μια πολιτισμένη κοι-
νωνία». 
Σώνει και καλά να προσπαθούμε να απο-
δείξουμε ότι μπορεί να υπάρξει κοινωνία 
που να αποτελείται μόνο από αντικοινωνι-
κούς ανθρώπους.  
Ρε παιδιά είναι δυνατό αυτό?

Έλληνες με Κοινωνική Αναπηρία 
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ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ «ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ»

50 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΙΩΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ξ
έρετε όλοι ότι καλύπτοντας η εφημερίδα μας δεκαετίες 
τώρα ομογενειακές εκδηλώσεις σε Αμερική και Κανα-
δά προσπαθούμε από την μια πλευρά να φέρουμε με 
φωτογραφίες (λένε ότι μια φωτογραφία αξίζει χίλιες 

λέξεις) το τι έγινε εκείνο το βράδυ και, πραγματικά, εκείνο το 
βράδυ στο “Flipper’s” ήταν κατάμεστο για να γιορτάσει ένας 
ιστορικός σύλλογος τα 50 χρόνια ζωής, ο «Παπαγιάννης Λυ-

γκηστίς».
Οι ομιλίες κατ’ αρχήν του εξαίρετου Γενικού μας Πρόξενου 
κ. Βίκτωρα Μαλιγκούδη, της ομοσπονδιακής βουλευτού κας 
Μίττα, του Προέδρου του Συλλόγου κ. Παντελή Σκενδέρη, 
του Προέδρου της Παμμακεδονικής κ. Γιώργου Παπαδάκη 
και άλλων φίλων του Συλλόγου έδωσαν το νόημα της βραδιάς.
Όπως λέει ο Πρόεδρος στο μήνυμά του και εύχομαι για όλο 

τον Ελληνισμό της διασποράς «… είναι ηθικό χρέος μας στους 
δύσκολους καιρούς που περνάει η πατρίδα μας να παραδώ-
σουμε την σκυτάλη στη νέα γενιά…»
Με πολύ φαΐ και χορό έκλεισε άλλη μια ετήσια χοροεσπερίδα 
του Συλλόγου.
Και του χρόνου να μην λείπει κανείς και να γιορτάσουμε όλοι 
μαζί!!!

Ο κ. Τζον Μίχτης

Η κα Μάρθα Χέντη

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, 
κ. Γιώργος ΠαπαδάκηςΟ πρόεδρος, κ. Παντελής Σκενδέρης

Η Βουλευτής, κα Χριστίνα Μίττας, έδωσε κι αυτή το παρών

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ 
Μαλιγκούδης, έδωσε το παρών Η κα Μέγκη Μπελλης

Ο Α’ Αντιπρόεδρος του Συλλόγου, 
κ. Ευάγγελος Μπέλλης

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Παπαγιάννης - Φλώρινας «Λυγκηστίς»: (από τ’αριστερά) κα Βίκυ Γαζέας (μέλος), 
κ. Πέτρος Γαζέας (Β’ Αντιπρόεδρος), κ. Τραϊανός Κατσινός (ταμίας), κα Ιωάννα Κατσινού (μέλος), κα Πολυξένη Μπέλλη 
(μέλος), κ. Ευάγγελος Μπέλλης (Α’ Αντιπρόεδρος), κα Φανή Σκενδέρη (μέλος) και κ. Παντελής Σκενδέρης (πρόεδρος)

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργος Παπαδάκης, 
και ο κ. Τζον Μίχτης με τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Παπαγιάννης - Φλωρινας «Λυγκηστίς»

Το Δ.Σ. του Συλλόγου κόβει την τούρτα για τα 50 χρόνια μαζί με τον Γενικό Πρόξενο, 
κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδη
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Ο Μιχαλάκης Σκενδέρης, εγγονός του προέδρου, σέρνει πρώτος το χορό 
συνοδευόμενος από τους παππούδες του, κα Φανή και κ. Παντελής 

Σκενδέρης, καθώς και τον Α’ Αντιπρόεδρο, κ. Ευάγγελο Μπέλλη

Η ορχήστρα ΠΑΡΕΑ

To προσωπικό του Flipper’s House

Tο τραπέζι του Συλλόγου Θεσσαλονικέων με τον κύριο και την κα Μανούκα (ιδρυτικά μέλη του 
συλλόγου), την κα Μελίνα Σταματόπουλος, την κα Δόμνα Σισκόπουλος (νυν πρόεδρος), και τα μέλη του 

Δ.Σ. Ανθούλα Παπάζογλου, Κέλυ Μανούκας, Νίκος και Άννα Χρηστίδης

Ο κ. Γιώργος Καλομοίρης, με την κα Ροδή Ηλιάδη, κ. Στάθη Μιχαηλίδη, 
κ. Θανάση Κουρτέση και κα Ειρήνη Καλομοίρη

Η κα Χριστίνα Μίττας με την κα Πολυξένη 
και τον κ. Ευάγγελο Μπέλλη

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ 
Μαλιγκούδης, με τον πρόεδρο, 

κ. Παντελή Σκενδέρη

Η κα Φανή Σκενδέρη

Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου Flipper’s Fish House, 
κ. Στηβ Γαλιώτος , ο πρόεδρος του Συλλόγου, 

κ. Παντελής Σκενδέρης, κ ο εκδότης της Hellas 
News, κ. Θανάσης Κουρτέσης 

Το τραπέζι των επισήμων με τους κ. Παντελή Σκενδέρη, πρόεδρο του Συλλόγου, κα Μάρθα Χέντη, τον 
Γενικό Πρόξενο,  κ. Βίκτωρα Μαλιγκούδη, την Βουλευτή κα Χριστίνα Μίτας με τον συνεργάτη της, τον 

πρόεδρο της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργο Παπαδάκη, τον τέως πρόεδρο της Παμμακεδονικής, κ. 
Βασίλειο Σωκλαρίδη με την σύζυγο του καθώς και την κα Φανή Σκενδέρη Η παρέα του κ. Αβραάμ

Η παρέα των οικογενειών Σπανίδη, Δαστιρίδη, Τουρουντζά και Τρύφων Η παρέα του κ. Μπέλλη  κ του κ. Λαγούδη

ΜΕΓΑΛΗ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ 
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Οι κα Κατερίνα Ροΐδης, κ. Δημήτρης Κατσινός,  κα Τραϊαννή Κατσινού, Σπύρος και Αννούλα Tate, κα 
Ρίκα Ρούφος, κ. Ελευθέριος Ρούφος

Το τραπέζι με τους Δημήτρη και Νίκη Μπαρδάκας, Γιώργος και Δέσποινα Καλουτάς, Τραϊανός και 
Σούζαν Σκενδέρης και ο Δημήτρης Σκενδέρης

Το τραπέζι με τους Joyce, John, Evangelia & Alexander Mightis, Pat Cosqrove, Tina Tui, Millie 
(Theodoridis) Morrison, Tammy Theodoridis και Chris Theodoridis

Το τραπέζι του Συλλόγου Καστοριάς και Περιχώρων Οι  James, Mary, Michael, Penelope Σκενδέρης με τους Άντζελο, Αντονία και Μαγδαληνή Κατσινός

Η παρέα των οικογενειών Θεοδωρίδη, Καρακόλη, Mulgrew και Coughlan Το τραπέζι του Συλλόγου Κιλκίς

Το τραπέζι των οικογενειών Κατσινός, Τίρπκος, Δεμερτζή και Αλεξίου
Το τραπέζι με την παρέα από την Φλόριντα! Διακρίνονται μεταξύ άλλων η κα  Νότα Ηλιοπούλου με τον 

σύζυγο της Γιάννης, ο κ. Σάββας Λεβέντης με την σύζυγο του Άντζελα, και η Πένυ Κόντος

Το τραπέζι της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά
Οι Γιάννης και Άννα Κακούρος,  Γιώργος και Άντζελα Κακούρος, Λούης και Μαρία Μαντά, ο κύριος και 

η κυρία Μικρογιάννης καθώς και ο κύριος με την κα Καλκάνη

ΤΟ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ «FLIPPER’S BANQUET HALL»

Οι κκ Θανάσης Κουρτέσης, Σάββας Λεβέντης, Γιώργος Καλομοίρης, Γιάννης Τσιφλικλής & Πέτρος Γώγος
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Παρασκευή 7 Ιουνίου 
• Αγίας Ζηναΐδος θαυματουργού
• Αγίου Παναγή εκ Κεφαλληνίας
• Οσίας Σεβαστιανής θαυματουργού

Σάββατο 8 Ιουνίου
• Αγίας Καλλιόπης μάρτυρος
• Αγίου Ναυκρατίου

Κυριακή 9 Ιουνίου
• Αγίου Ροδίωνος

Δευτέρα 10 Ιουνίου
• Ιερομάρτυρος Τιμοθέου επισκόπου Προύσσης
• Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης

Τρίτη 11 Ιουνίου
• Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων
• Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως 

και Κριμαίας
• Αγίου Ζαφειρίου του Νεομάρτυρα

Τετάρτη 12 Ιουνίου
• Οσίου Ονουφρίου του Αιγυπτίου
• Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας

Πέμπτη 13 Ιουνίου
• Αγίου Τριφυλλίου

Συναξάρι ποια αγαπημένα, γνωστά σας πρόσωπα γιορτάζουν

(ονομαστική εορτή) σήμερα, αύριο και όλη την εβδομάδα

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Εκατομμυριούχος 
ομογενής συνελήφθη 

στις ΗΠΑ μετά την 
εξαφάνιση της εν 

διαστάσει συζύγου του

Ο 
Ελληνοαμερικανός Φώτης 
Ντούλος και η Μισέλ Τρο-
κόνις, με καταγωγή από την 
Αργεν τ ινή, συνελήφθησαν 

στο Κονέκτικατ σε σχέση με την υπόθε-
ση εξαφάνισης της Τζένιφερ Ντούλος, 
μητέρας πέντε παιδιών, από την πόλη 
Νιου Κάνααν.
Η Τζέν ιφερ Ντούλος, εν διασ τάσει 
σύζυγος του συλληφθέντα, εθεάθη για 
τελευταία φορά πριν από εννέα μέρες, 
όταν πήγε να αφήσει τα παιδιά της στο 
σχολείο και έπειτα χάθηκαν τα ίχνη της.
Σύμφ ωνα με  τα  τοπ ικά  ΜΜΕ,  η 
50χρονη γυναίκα είχε εμπλακεί σε μια 
σφοδρή διαμάχη με τον πρώην σύζυγό 
της για τους όρους του διαζυγίου και 
την κηδεμονία των παιδιών.
Ο 51χρονος Ντούλος και η 44χρονη 
Τροκόνις, που σύμφωνα με τους New 
York Times διατηρούν σχέση, κατηγο-
ρούνται για παραποίηση αποδεικτικών 
στοιχείων και παρακώλυση της δικαιο-
σύνης. Συνελήφθησαν το περασμένο 
Σάββατο και έκ τοτε κρατούν ται σε 
φυλακές του Κονέκτικατ. Εκπρόσωπος 
της αστυνομίας δήλωσε ότι το κατηγο-
ρητήριο εις βάρος τους «αναμένεται να 
επεκταθεί».
Σύμφ ωνα με  το  CBS  News ,  σ τα 
έγ γραφα του διαζυγ ίου η συγγρα-
φέας Τζένιφερ Ντούλος κατηγορούσε 
τον επιχειρηματία σύζυγό της ότι την 
απατούσε, την κακομεταχειριζόταν και 
την απειλούσε ότι θα απήγαγε τα παι-
διά και θα τα έπαιρνε μαζί του στην 
Ελλάδα. Μάλιστα φέρεται να είχε ζητή-
σει και ασφαλισ τ ικά μέ τρα, καθώς 
φοβόταν ότι θα έκανε τις απειλές του 
πραγματικότητα και ότι μπορεί να την 
έβλαπτε.
Ο Φώτης Ντούλος αρνείται κατηγορη-
ματικά τις κατηγορίες. Ωστόσο, σύμ-
φωνα με την Daily Mail, που επικαλεί-
ται πηγή από το περιβάλλον της οικο-
γένειας Ντούλος, ο ομογενής είναι ένα 

ιδιαίτερα ασταθές και ευέξαπτο άτομο, 
με ροπή στις υπερβολικές αντιδράσεις. 
«Πολλοί άνθρωποι δεν τον συμπαθού-
σαν επειδή ήταν τόσο ευερέθισ τος. 
Έβαζε συχνά τις φωνές και μπλεκόταν 
σε επεισοδιακούς καυγάδες» αποκαλύ-
πτει η ανώνυμη πηγή στην βρετανική 
εφημερίδα. Όπως προσθέτει, ο Φώτης 
Ντούλος ήταν εριστικός με τους γείτο-
νές του και δεν δίσταζε να καλεί την 
αστυνομία όταν γινόταν ένα πάρτι στη 
γειτονιά ή εάν γ ίνονταν εργασίες σε 
κάποιο σπίτι. «Η οικογένεια είχε πολ-
λές νταντάδες, όλες νέες και όμορφες. 
Ο Ντούλος έχει πολλά ακίνητα σ την 
περιοχή», προσθέτει ακόμα η πηγή.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily 
Mail, το πρωί της Κυριακής ισχυρές 
αστυνομικές δυνάμεις με ειδικά εκπαι-
δευμένα σκυλιά διεξήγαγαν εξονυχι-
στική έρευνα σε ένα ακίνητο του Φώτη 
Ντούλου σ την περιοχή του Κονέκτι-
κατ. Το υπερπολυτελές οίκημα, αξίας 
2,8 εκατομμυρίων δολαρίων, είναι το 
δεύτερο σπίτι του επιχειρηματία που 
ερευνάται. Οι Αρχές έχουν κάνει ήδη 
«φύλλο και φτερό» την κύρια κατοικία 
του, ένα μέγαρο αξίας 4,3 εκατομμυ-
ρίων δολαρίων στην περιοχή Τζέφερ-
σον Κρόσινγκ.
Η Τζέν ιφερ Ντούλος ζούσε τα δύο 
χρόνια χωριστά από τον σύζυγό της, 
σε ένα νοικιασμένο σπίτ ι σ το Νιου 
Κάνααν, μαζί με τα πέντε παιδιά του 
ζευγαριού ηλικίας από 8-13 ετών (είχε 
αποκτήσει δύο φορές δίδυμα). Σύμ-
φωνα με την Daily Mail η ερωμένη του 
Ντούλου, Μισέλ Τροκόνις, είχε μετα-
κομίσει σ την πολυτελή κατοικία του 
Ελληνοαμερικανού λίγους μήνες αργό-
τερα, μαζί με την κόρη της.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σπίτι που 
ζούσε η Ντούλος μαζί με τα πέντε παι-
διά της οι Αρχές βρήκαν ίχνη αίματος 
της γυναίκας, τα οποία κάποιος είχε 
προσπαθήσει επιμελώς να εξαφανίσει.
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Φεστιβάλ Φιλίππων 2019: «Οδύσσεια» στα 
ποντιακά για τα 100 χρόνια από τη Γενοκτονία

Α
φιερωμένο στον Οδυσσέα και 
στο νόστο είναι το 62ο Φεστι-
βάλ Φιλίππων, το οποίο φέτος 
απλώνεται πέρα από το αρχαίο 

θέατρο, στον παράλιο χώρο της Καβάλας 
και σε άλλα απρόσμενα μέρη. Η επίσημη 
παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει 
την Κυριακή 19 Ιουνίου στο Καρνάγιο, ω-
στόσο, όπως έγινε γνωστό, οι θεατρικές 
και μουσικές παραστάσεις, τα αναλόγια, 
οι αναγνώσεις, οι συζητήσεις, οι εικαστι-
κές εκθέσεις, οι προβολές και ολόκληρο 
το 3ο Διεθνές Εργαστήριο Αρχαίου Δρά-
ματος αντλούν τη θεματική τους από την 
Οδύσσεια.
Το 62ο Φεστιβάλ Φιλίππων θα ξεκινήσει 
στις 10 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 
31 Αυγούστου.
Το αρχαίο θέατρο, ο ιστορικός πυρή-
νας του Φεστιβάλ, όπως κάθε χρόνο 
θα φιλοξενήσει μεγάλες παραστάσεις 
αρχαίου δράματος. Φέτος, όμως, χρο-
νιά που συμπληρώνονται τα 100 χρόνια 
από τη Γενοκτονία των Ποντίων, ξεχωρίζει 
η Οδύσσεια στα ποντιακά. Την απόδοση 
έχει κάνει ο αείμνηστος Παύλος Κοτανίδης, 
ο Πόντιος συγγραφέας και μεταφραστής 
που μετέφερε στην ποντιακή διάλεκτο 
και αρκετές κωμωδίες του Αριστοφάνη. 
Στο ρόλο του Οδυσσέα ο γιος του, Γιώρ-
γος Κοτανίδης, και στη λύρα ο Παναγιώτης 
Κογκαλίδης.

Επίσης, σ τον θερινό κινηματογράφο 
«Ζέφυρος», σε συνεργασία με το Ελληνικό 
Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών και την Κινη-
ματογραφική Λέσχη Στέγης Φίλων Γραμ-
μάτων και Τεχνών Καβάλας, θα προβληθεί 
το ιστορικό ντοκιμαντέρ του Αλέξανδρου 
Παπαηλιού Η Ανατολή έδυσε, το οποίο 
έκανε πρεμιέρα στο 21ο Φεστιβάλ Ντοκι-
μαντέρ Θεσσαλονίκης. Ο δημιουργός χρη-

σιμοποίησε τις ανταποκρίσεις του Κώστα 
Μισαηλίδη από τη Μικρασιατική Εκστρα-
τεία προκειμένου να δείξει πώς κόπηκε ο 
ομφάλιος λώρος του ελληνισμού με την 
Ανατολή – την ιστορική επιμέλεια έχει 
κάνει η Ειρήνη Σαρίογλου.
Το πρόγραμμα φέτος ανοίγει με μια συναυ-
λία της Ορχήστρας Κυκλάδων και της 
χορωδίας της Καβάλας, ΣυνΩΔΗπόροι σε 
έργα του Νίκου Κυπουργού και κλείνει με 
ένα μεγάλο αφιέρωμα στον ποιητή Μάνο 
Ελευθερίου με τον Γιώργο Νταλάρα.
Επίσης, ξεχωρίζουν η παράσταση Ο Οδυσ-
σέας ποιητής και ραψωδός με τον Άρη 
Λεμπεσόπουλο στο Καρνάγιο, οι ραψω-

δίες της Οδύσσειας στα κρητικά (προαύ-
λιο 7ου Δημοτικού Σχολείου), η παρά-
σταση για τα ψαροκάικα της Καβάλας και 
την ιστορία τους που σβήνει, οι διαλέξεις 
των Γιώργη Γιατρομανωλάκη και Κώστα 
Ακριβού για τον Όμηρο, το «Οδυσσέα, 
κάνε μου like» του Κωνσταντίνου Παπα-
χαράλαμπου, το νέο έργο του συγγρα-
φέα Θεόδωρου Γρηγοριάδη The Golden 
Odyssey που γράφτηκε ειδικά για το φετινό 
Φεστιβάλ, η εικαστική έκθεση πάνω στο 
μύθο της Οδύσσειας που θα φιλοξενηθεί 
στη Δημοτική Καπναποθήκη, και η έκθεση 
κοστουμιών από παραστάσεις του ΚΘΒΕ, 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Φιλίππων.

Ο Γιώργος Κοτανίδης στο ρόλο του Οδυσσέα
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Παναγία Γαλόκτιστη Τηλλυρίας
Μια εκκλησία χτισμένη με… γάλα

Α
ποτελεί ένα από τα δεκάδες 
ξωκκλήσια της ευρύτερης 
περιοχής Πύργου Τηλλυρίας. 
Ο λόγος για την Παναγία τη 

Γαλόκτιστη, που όπως το όνομα κατα-
δεικνύει, χτίστηκε με τη χρήση γάλα-
κτος αντί νερού. 
Ο ναός της Παναγίας της Γαλόκτιστης 
βρίσκεται σε ένα ύψωμα ανάμεσα 
σ τον Πάνω και σ τον Κάτω Πύργο. 
Κατοικος του Κάτω Πύργου και επί 
σειρά ετών μέλος κοινωνικών οργα-
νώσεων της περιοχής, τον ίζε ι ότ ι 
σύμφωνα με την παράδοση, για να 
στεριώσει κατά την ανέγερση του ο 
ναός, αντί για νερό η λάσπη ζυμώ-
θηκε με γάλα από τα πολλά κοπάδια 
των βοσκών της περιοχής. Ακόμη και 
σήμερα, συχνά οι πιστοί ραίνουν το 
ναό με γάλα ως μια ένδειξη πίστης 
προκειμένου να γιατρευτούν από διά-
φορα προβλήματα.
Το ίδιο το κτίσμα αποτελείται από δύο 
αρχιτεκτονικές φάσεις.
« Ο κυρίως ναός είναι μικρών διαστά-
σεων, μονόχωρος καμαροσκέπαστος. 
Σ’ αυτόν στα δυτικά προσετέθη τετρά-
γωνος νάρθηκας, ο οποίος καλύπτε-
ται με φουρνικό τρούλο, χαρακτηρι-
στικό γνώρισμα σειράς μνημείων της 
μεσοβυζαντινής εποχής της Κύπρου. 
Ως δομικά υλικά χρησιμοποιήθηκαν 
τοπικοί ηφαιστειογενείς λίθοι, ψαμ-
μιτόλιθοι και κροκάλες από το παρα-
κείμενο ποτάμι. Ως συνδετικό υλικό, 
χρησιμοποιήθηκε ασβεστοκονίαμα, 
το οποίο φαίνεται ότι αρχικά κάλυ-
πτε και τ ις εξωτερικές επιφάνειες 
των τοίχων, οι οποίες έφεραν ερυ-
θρόγραφη διακόσμηση από γεωμε-
τρικά στοιχεία. Ίχνη της διασώζονται 
στον δυτικό εξωτερικό τοίχο του νάρ-
θηκα. Η στέγη είναι καλυμμένη με 
υδραυλικό κονίαμα και το δάπεδο με 
βότσαλα. Ο ναός έχει δύο ορθογώ-
νιες εισόδους στον νάρθηκα (βόρειο 
και δυτικό τοίχο) και μικρό παράθυρο 
στην αψίδα του ιερού βήματος. Ο ναός 
ήταν πλήρης τοιχογραφιών. Έχουν 
εντοπισθεί δύο επάλληλα στρώματα, 
τα οποία όμως έχουν υποστεί εκτε-
ταμένες φθορές. Η ανασύσταση του 

εικονογραφικού κύκλου του ναού 
είναι δύσκολη. Από το αρχικό στρώμα 
δεν έχει διασωθεί κάποια σκηνή. Στην 
αψίδα του ιερού βήματος σώζεται 
από τους συλλειτουργούντες ιεράρ-
χες ο άγιος Αυξίβιος, ενώ στον βόρειο 
τοίχο του κυρίως ναού εικονίζονται οι 
άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη. Μέρος 
της σκηνής της Γέννησης του Χριστού 
σώζεται στο φουρνικό. Αδιάγνωστος 
άγιος βρίσκεται σ τον βόρειο τοίχο 
του νάρθηκα, και σ τον πεσσό του 
βόρειου σφαιρικού τριγώνου εικονί-
ζεται ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο 
οποίος ήταν μέρος της σκηνής της δέη-
σης. Στον νότιο τοίχο υπήρχε η μορφή 
αρχαγγέλου.
Με βάση αρχιτεκτονικά και τεχνο-
τροπικά στοιχεία, ως εποχή ανέγερ-
σης του κυρίως ναού, προτείνεται ο 
11ος αιώνας και για τον νάρθηκα και 
δεύτερη φάση τοιχογράφησης ο 12ος 
αιώνας.
Αξιόλογη είναι η μεγάλων διαστάσεων 
εφέστιος εικόνα του ναού, η οποία 
εικονίζει βρεφοκρατούσα Παναγία 

στον τύπο της Κυκκώτισσας, και χρο-
νολογικά τοποθετείται στα τέλη του 
13ου αιώνα».                                         
Σύμφωνα με τους παλαιούς κατοίκους 
του χωριού, η ονομασία Γαλόκτιστη 

δόθηκε λόγω του ότι το εκκλησάκι χτί-
στηκε με γάλα. 
« Στο εσωτερικό του ξωκλησιού δια-
σώζεται τοιχογραφικός διάκοσμος, ο 
οποίος ανάγεται σε δύο φάσεις: στον 
12ο και 14ο αιώνα, και αποτελεί ένα 

από τα παλαιότερα εκκλησάκια που 
κτίστηκαν στην Κύπρο». « Σύμφωνα 
με τ ις μαρτυρίες παλιών κατοίκων 
του χωριού, στο χώρο που βρίσκεται 
το ξωκλήσι, παλαιότερα υπήρχε ένα 
χωριό, γνωστό ως «Το χωρκούι» και 
σ' αυτό κατοικούσαν αρκετοί βοσκοί. 
Για τους κατοίκους αυτού του χωριού, 
λέγεται πως μια χρονιά είχε πέσει 
μεγάλη αρρώστια στα πρόβατα τους, 
γι' αυτό και παρακαλούσαν την Πανα-
γία να τους τα γιατρέψει. Η Παναγία, 
τους βοήθησε και τότε θα έκτιζαν τη 
μισοχαλασμένη εκκλησία της. Αποφά-
σισαν να κτίσουν την εκκλησία όχι με 
νερό, αλλά με γάλα. Σύμφωνα με την 
παράδοση, ζύμωναν τον πηλό με γάλα 
και όταν κάποια στιγμή προσπάθησαν 
να βάλουν νερό για να το κάνουν αυτό 
οι πέτρες δεν κολλούσαν μεταξύ τους».
Γύρω από το μοναδικό αυτό εκκλη-
σάκι, κυκλοφορούν πολλές ισ το-
ρίες για θαύματα στο χωριό και σε 

όλη την Τηλλυρία. Ένα από τα θαύ-
ματα είναι ότι κάποτε μια οικογένεια 
από τον Ποταμό του Κάμπου ήρθε σε 
αυτό, επειδή η γυναίκα δεν είχε γάλα 
να θηλάσει το παιδί της. Ανέβηκαν 
στο γαϊδουράκι τους και ήρθαν στην 
Παναγία την Γαλόκτιστη. Προσευχή-
θηκαν και αμέσως από το στήθος της 
γυναίκας άρχισε να τρέχει γάλα.
« Στα παλιά χρόνια οι χριστιανοί όταν 
ήθελαν να παρακαλέσουν για κάτι το 
Θεό, έκαναν όλη νύχτα παρακλήσεις 
με την εικόνα της Παναγίας». « Μια 
φορά αποκοιμήθηκαν και όταν ξύπνη-
σαν παρατήρησαν πως έλειπε η εικόνα 
της Παναγίας κι άρχισαν να κλαίνε 
γ ιατί πίστευαν πως την έκλεψαν οι 
Τούρκοι. Μετά όταν επέστρεψαν στο 
ξωκλήσι τους, την βρήκαν εκεί γεμάτη 
νερό με αγιολούλουδα και αναμμένα 
κεριά. Από τότε η εικόνα αυτή βρίσκε-
ται στο ναό των Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης, στο κέντρο του χωριού 
μας, για λόγους ασφαλείας».
Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η απο-
δοχή της οποίας τυγχάνει ο συγκε-
κριμένος ναός μεταξύ των τουρκοκυ-
πρίων. Κάτοικοι της Τηλλυρίας τονί-
ζουν ότι από τα παλαιότερα χρόνια, 
με την ανέγερση του, το εκκλησάκι 
αποτέλεσε χώρο προσκυνήματος και 
ταμάτων για πολλούς τουρκοκύπρι-
ους.
Γεγονός που δεν έχει σταματήσει ούτε 
συνεπεία της εισβολής και κατοχής, 
επεσήμαναν, με εκατοντάδες τουρ-
κοκύπριους να προσέρχονται μετά 
το άνοιγμα των οδοφραγμάτων στην 
Γαλόκτιστη για προσκύνημα.
Η φήμη της εκκλησίας αυτής έχει επε-
κταθεί όμως τα τελευταία, κυρίως, 
χρόνια και στην επαρχία Πάφου. Τόσο 
μεμονωμένοι επισκέπτε ς όσο και 
οργανωμένοι εκδρομείς από κοινό-
τητες της Πάφου φτάνουν ολοένα και 
συχνότερα στην ακριτική περιοχή με 
σκοπό να προσκυνήσουν την Πανα-
γία Γαλόκτιστη και να δουν από κοντά 
την εκκλησία με την τόσο αλλιώτικη 
ιστορία.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΑ
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Τις ημύνθη περί πάτρης; 
Μεταξύ δύο αντιπάλων μετερ-
χομένων την αυτήν διαφθορά, 
θα επιτύχει εκείνος όστις ευπρε-
πέστερον φορεί το προσωπείον 
κ' επιδεξιώτερον τον κόθορνον.
Και τι πταίει η γλαυξ, η θρη-
νούσα επί ερειπίων; Πταίουν οι 
πλάσαντες τα ερείπια. Και τα 
ερείπια τα έπλασαν οι ανίκα-
νοι κυβερνήται της Ελλάδος. 
Αυτοί οι πολιτικοί, αυτοί οι βου-
λεπταί, εκατάστρεψαν το έθνος, 
ανάθεμά τους. Κάψιμο θέλουν 
όλοι τους! Τότε σ' εξεθέωναν οι 
προεστοίκ' οι 'γυφτοχαρατζή-
δες', τώρα σε 'αθεώνουν' οι βου-
λευταί κ' οι δήμαρχοι.
Αυτοί που είχαν το λύειν και το 
δεσμείν εις τα δύο κόμματα, τους 
έταζαν 'φούρνους με καρβέλια', 
δώσαντες αυτοίς ουχί πλείονας 
των είκοσι δραχμών μετρητά, 
απέναντι, καθώς τους είπαν, και 
παρακινήσαντες αυτούς να εξο-
δεύσουν κι απ' τη σακκούλα τους 
όσα θέλουν άφοβα, διότι θα πλη-

ρωθούν μέχρι λεπτού, σύμφωνα 
με τον λογαριασμόν, όν ήθελαν 
παρουσιάσουν.
Το τέρας το καλούμενον επι-
φανής τρέφει τη φυγοπονίαν, 
την θεσιθηρίαν, τον τραμπου-
κισμόν, τον κουτσαβακισμόν, 
την εις τους νόμους απείθειαν. 
Πλάττει αυλήν εξ αχρήστων 
ανθρώπων, στοιχείων φθορο-
ποιών τα οποία τον περιστοιχί-
ζουσι, παρασίτων τα οποία απο-
ζώσιν εξ αυτού…
Άμυνα περί πάτρης θα ήτο η 
ευσυνείδητος λειτουργία των 
θεσμών, η εθνική αγωγή, η χρη-
στή διοίκησις, η καταπολέμη-
σις του ξένου υλισμού και πιθη-
κισμού, του διαφθείροντος το 
φρόνημα και εκφυλίσαντος 
σήμερον το έθνος, και η πρόλη-
ψις της χρεοκοπίας.

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
στην εφημερίδα «Ακρόπολις» 
115 χρόνια πριν

Τ
α εύσημα αξίζουν στον επιχειρηματία Ανδρέα Παπαδάκο, ο οποίος ότι λέει, ότι υ-
πόσχεται, το κάνει πράξη και ήδη προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς οι διαδικασί-
ες για την προμήθεια του αξονικού τομογράφου που κάνει δωρεά στο Νοσοκομείο 
Αμαλιάδας.

Στην επίσκεψη που έκανε στο Νοσοκομείο ο ίδιος, συναντήθηκε με τον αν. διοικητή και τους 
γιατρούς και συζητήθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες και εντός του Ιουνίου θα έχει γίνει η 
προμήθεια και η εγκατάσταση του αξονικού, που θα αποτελέσει ισχυρό χαρτί για την παρα-
μονή του Νοσοκομείου.
Και αυτό χάρη σε έναν άνθρωπο, στον Ανδρέα Παπαδάκο, ο οποίος με ανιδιοτέλεια προ-
σφέρει στον τόπο του.

Ανδρέας Παπαδάκος: 
Αξίζει τα εύσημα!
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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 βραδιά αυτή θα πρέπει να ήταν υπέροχη!

Η Τζένη Καρέζη και ο καρδιοκατακτητής Κώστας Καζάκος

Διαφήμιση γνωστού πρατηρίου βενζίνης το 1956

1928, Αθήνα, ο Μπάρμπα-Βασίλης, 
ο φύλακας του Παναθηναϊκού Σταδίου

Πανεπιστημίου, 1900

Άντρες από το αεροπλανοφόρο USS Intrepid (CV-11) 
αποβιβάζονται στο λιμάνι της Ζέας, Πειραιάς 1964

Κρήτη 1935
Ο γάμος του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου, που ράγιζε τις καρδιές 

των Ελληνίδω θαυμαστριών τουH Οδός Φιλελλήνων στην Αθήνα το 1916
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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

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

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

416-247-3669

ΜΑΝΑ ΜΟΥ, ΘΕΑ ΜΟΥ
Το φυρφιρένιο θυμιατό

γεμίστε το λιβάνι

δάκρυ ελιάς ευωδιαστό

τον ουρανό να φτάνει.-

Αρπάχτε σπίθα απ’ τη καρδιά

τη καρδιακή φωτιά της

κι ας γίνει η σπίθα πυρκαγιά

να λούσει τη ποδιά της.-

Να φτάσει τον τρανό Θεό

που λέγεται μητέρα

το πλάσμα αυτό το ιερό

που’ χει Θεό πατέρα.-

Γεμίστε το λιβανωτό

με μυρωμένες βιόλες

ύμνο στη μάνα στο Θεό

τραγούδια πέστε σ’ όλες.-

Ας κάνουμε λαμπρή γιορτή

στης μάνας το χατήρι

κι ας πίνουμε γλυκό κρασί

σε ασημί ποτήρι.-

Γιώργος Α. Γιγής
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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

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

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

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
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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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Λόγω γήρατος πωλείται
Επικερδής επιχείρηση

με εξασφαλισμένη πελατεία
Η επιχείρηση είναι εργοστάσιο

σιδερών κατασκευών

ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟΝ κ. ΝΙΚΟ

416.991.9940
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Η 
Προοδευτική Συντηρητική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα επιτρέψει 
την δημιουργία περισσότερων LCBO σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται και επι-
τρέποντας σε περισσότερα καταστήματα τροφίμων να πωλούν αλκοολούχα ποτά. 
Ο υπουργός Οικονομικών Vic Fedeli ανακοίνωσε ότι μερικά από τα καταστήματα 

θα ανοίξουν τον Αύγουστο. Ο αριθμός των καταστημάτων LCBO σε υποβαθμισμένες περι-
οχές, τα οποία θα αναδιαμορφωθούν σε καταστήματα λιανικής πώλησης LCBO, θα αυξηθεί 
σε 60 τον Αύγουστο και σε 200 έως την άνοιξη του 2020. Επίσης, 87 παντοπωλεία θα επι-
τρέπεται να πωλούν αλκοόλ από το Σεπτέμβριο.

Η 
Οτάβα διευκρίνισε επίσης ό-
τι θα εξετάσει το καθεστώς των 
διπλωματικών αντιπροσωπειών 
της Βενεζουέλας στον Καναδά, 

σύμφωνα με ανακοίνωση που έδωσε χθες, 
Κυριακή, στη δημοσιότητα το Υπουργείο 
Εξωτερικών. Σύμφωνα με την Καναδή Υ-
πουργό Εξωτερικών Κρίστια Φρίλαντ, «το 
καθεστώς έλαβε μέτρα για να περιορίσει 
την ικανότητα των ξένων πρεσβειών να λει-
τουργούν στη Βενεζουέλα, κυρίως όσων 
προτείνουν την αποκατάσταση της δημο-
κρατίας στη χώρα». «Δυστυχώς στο τέλος 
του μήνα οι Καναδοί διπλωμάτες στη Βε-
νεζουέλα δεν θα είναι σε θέση να λάβουν 
διπλωματικές διαπιστεύσεις από το καθε-

στώς Μαδούρο και οι άδειες παραμονής 
τους λήγουν», εξήγησε η Φρίλαντ. «Κατά 
συνέπεια, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το 
να αναστείλουμε προσωρινά και από τώ-
ρα τις δραστηριότητες της πρεσβείας του 
Καναδά στη Βενεζουέλα». Ο Καναδάς είναι 
μέλος μαζί με περίπου 12 χώρες της Λατι-
νικής Αμερικής της Ομάδας της Λίμας και 
«θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαι-
ώματα του λαού της Βενεζουέλας και την 
πλήρη αποκατάσταση της δημοκρατίας στη 
χώρα», τονίζεται στην ανακοίνωση. Τον Ι-
ανουάριο, ο Καναδάς μαζί με τις ΗΠΑ και 
περίπου 50 άλλες χώρες αναγνώρισαν τον 
Χουάν Γκουαϊδο ως μεταβατικό πρόεδρο 
της Βενεζουέλας.

Ο
ι ελεγκτές εναέριας κυκλοφο-
ρίας και τα πληρώματα των α-
εροσκαφών απαγορεύεται να 
κάνουν χρήση κάνναβης, για δι-

άστημα τουλάχιστον 28 ημερών πριν ανα-
λάβουν υπηρεσία, προειδοποίησε την Πέ-
μπτη η υπηρεσία ελέγχου των μεταφορών 
του Καναδά. Η νέα αυτή πολιτική τίθεται 
σε εφαρμογή άμεσα. Σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο 
της Transport Canada, Κανείς δεν πρέπει 
να εργάζεται υπό την επήρεια οποιουδή-
ποτε ναρκωτικού. Τον Οκτώβριο του 2018 
ο Καναδάς έγινε η πρώτη αναπτυγμένη 
χώρα του κόσμου που νομιμοποίησε τη 
χρήση κάνναβης. Από τότε, διάφορες βι-
ομηχανίες έχουν εκδώσει κατευθυντήρι-
ες οδηγίες για το πώς και αν επιτρέπεται 
η χρήση στους εργαζόμενους. Οι ένοπλες 
δυνάμεις του Καναδά απαγορεύουν στα 
μέλη τους να καταναλώνουν κάνναβη ο-
κτώ ώρες πριν αναλάβουν υπηρεσία, 24 
ώρες πριν συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε 
επιχείρηση στην οποία θα κάνουν χρήση 
όπλων ή οχημάτων.

Ο  Καναδάς έκλεισε προσωρινά την 
πρεσβεία του στη Βενεζουέλα

Οι πιλότοι και ελεγκτές εναέριας 
κυκλοφορίας μπορούν να κάνουν 

αλλά έχουν χρονικό περιορισμό για 
χρήση κάνναβης

Τελικοί NBA: Σαρώνουν σε τηλεθέαση 
στον Καναδά, πατώνουν στις ΗΠΑ !

Ό
πως φαίνε τα ι,  ο 
Καναδάς ζει και ανα-
πνέει για την μεγα-
λύτερη στιγμή των 

Ράπτορς στην ιστορία τους! 
Μετά το φοβερό ρεκόρ τηλεθέ-
ασης στον πρώτο Τελικό, η χώρα 
έδειξε στη πράξη πως είδε τις 
προσπάθειες των Καουάι Λέο-
ναρντ και λοιπών, με 10 εκατ. 
τηλεθεατές να παρακολουθούν 
έστω και για λίγο το Game 2! 
O αριθμός αυτός αφορά τους 
μοναδικούς τηλεθεατές, με τον 
μέσο όρο να καταγράφεται 4,3 
εκατ,! Και αν δεν σας έχει εντυ-
πωσιάσει ακόμα κάτι, αναφέ-
ρουμε ότι το 35% του Καναδά 
έχει δει τουλάχιστον ένα μέρος 
των αγώνων! Μένει να δούμε αν 
θα έχουμε και νέο ρεκόρ.

Πέρασε η πρόταση για το λύσιμο της 
συνεργασίας του Οντάριο με το Beer Store
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Kinsey Wolanski: 
Χαμός με την 
“εισβολέα” του τελικού 

Ο τελικός 
Champions League 
σημαδεύτηκε 
από την εισβολή 
της Κίνσεϊ 
Βολάνσκι στον 
αγωνιστικό χώρο. 
Η εντυπωσιακή 
ξανθιά εισέβαλε στο 
χορτάρι του Γουάντα 
Μετροπολιτάνο στο 
πρώτο ημίχρονο 
της αναμέτρησης 
ανάμεσα στην 
Λίβερπουλ και την 
Τότεναμ. 

Η Βολάνσκι 
οδηγήθηκε στο 
κοντινότερο 
αστυνομικό τμήμα 
και κρατήθηκε 
για κάποιες 
ώρες. Μόλις 
αποφυλακίστηκε 
το πανηγύρισε και 
πάλι με προκλητικό 
τρόπο. Βοηθός της 
Βολάνσκι στο ν’ 
αναστατώνει με τις 
δημοσιεύσεις της, 
ο σύντροφός της 
Βιτάλι Ζντοτοβέτσκι 
ο οποίος το 
παράκανε με τους 
πανηγυρισμούς έξω 
από το αστυνομικό 
τμήμα, όταν οι Αρχές 
άφησαν ελεύθερη 
την εισβολέα του 
τελικού. Αξίζει 
να σημειωθεί πως 
και ο Βιτάλι έχει 
εισβάλει σε ματς και 
μάλιστα στον τελικό 
του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου του 2014.
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Μ
ας έρχε-
ται απο 
την Λε-
βεντογέ-

να Κρήτη και υπόσχε-
ται πολλά,κυρίως στον 
χώρο του Modeling.Ο 
Αντώνης είναι ένα απο 
τα «αγαπημένα παι-
διά» του Νίκου Απο-
στολόπουλου,γιατί δι-
αθέτει ήθος,επαγγελ-
ματισμό και πολύ μα 
πάρα πολύ καλό χα-
ρακτήρα. Έχει πάρει 
μέρος σε μεγάλες πα-
σαρέλες Ελληνών Σχε-
διαστών άλλα και στο 
Mr Greece 2012.Και 
Ήταν απο τα μοντέλα 
αυτά που χάιδεψε η 
Αγγελική Ηλιάδη στην 
εκπομπή της Τατιάνας 
Στεφανίδου για να κα-
ταλάβει ποιος φοράει 
το άρωμα της.

Η Νάντια Δούκα 

«ρίχνει» το Instagram

Η “καυτή” Νάντια Δούκα είχε 
απασχολήσει το ελληνικό 
κοινό μέσω της παρουσίας της 
σε παλαιότερη εκπομπή του 
Σεφερλή, ενώ το τελευταίο διά-
στημα ασχολείται με το επαγ-
γελματικό τραγούδι.
Ο τρόπος, ωστόσο, με τον 
οποίο σχεδόν σε καθημε-
ρινή βάση απασχολεί τους 
θαυμαστές της είναι μέσα 
από τις φωτογραφίες της στο 
Instagram, οι περισσότερες εκ 
των οποίων είναι ιδιαιτέρως 
καυτές.

«Υπήρξε μια περίοδος 

που δεν πέρασε καμία 

από το κρεβάτι μου»

Μπορεί οι σχέσεις του να 
έχουν έρθει στο φως της 
δημοσιότητας, αλλά εκείνος 
αποφεύγει να μιλάει. Θέλει, 
να μιλάει μέσα απο τη δου-
λειά του! O λόγος για τον 
Γιώργο Σαμπάνη που αποκά-
λυψε στο Secret «Υπήρξε μια 
μεγάλη περίοδος της ζωής 
μου που δεν πέρασε καμία 
από το κρεβάτι μου γιατί η 
καρδιά μου ήταν κάπου».

Η 29χρονη Ελισάβετ Αβραμί-
δου ή αλλιώς Elli Avram είναι 
μια ιδιαίτερη ιστορία από 
μόνη της. Γέννημα θρέμμα 
Σουηδίας, μεγαλωμένη στην 
Στοκχόλμη από μητέρα Σου-
ηδέζα και πατέρα Έλληνα 
ποντιακής καταγωγής αγά-
πησε από νωρίς την πολιτι-
σμική φύση της και είπε να 
την επεκτείνει.
Η Ελισάβετ είχε πάντα όνειρο 
να γίνει σταρ του Bollywood 
και το κατάφερε.

Αντώνης Αρχοντουλάκης o 
Mr. GREECE !

Ελληνίδα καλλονή χώρισε 
και ποζάρει μόνο με το 
άρωμά της

Η Ελληνίδα που 

κατέκτησε το 

Bollywood

Η 
Ιωάννα Τούνη απολαμβάνει τις χει-
μερινές της διακοπές, δημοσιεύο-
ντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
φωτογραφίες από προσωπικές της 

στιγμές στο Instagram.
Η πρώην φιναλίστ του «My Style Rocks» δεν 
σταματά να φωτογραφίζεται και να χαρίζει 
στο κοινό της στο Instagram λήψεις μοναδι-

κές, στις οποίες εμφανίζεται πάντα φορώντας 
ελάχιστα.
Όπως πάντα, έτσι και τώρα, η Ιωάννα Τούνη 
έβγαλε τα ρούχα της, φόρεσε το μικροσκοπικό 
μαγιό της και πόζαρε στο σπα του σαλέ όπου 
βρέθηκε για χαλάρωσε, με τα likes να πέφτουν 
βροχή, καθώς και τα αποθεωτικά σχόλια των 
χιλιάδων ακολούθων της.

Η Ιωάννα Τούνη «προκαλεί» με 
μικροσκοπικό μαγιό

Η 
Ναυσικά Πα-
ν α γ ι ω τ α κο -
πούλου έχει 
ιδιαίτερη θέ-

ση στις καρδιές των α-
ντρών.
Συστήθηκε στο ευρύ 
κοινό ως το κορίτσι του 
Κώστα Σόμμερ, με τις 
εμφανίσεις της να γίνο-
νται αντικείμενο συζήτη-
σης λόγω του θεϊκού της 
κορμιού.
Η Ναυσικά Παναγιω-
τακοπούλου, το νεαρό 
μοντέλο με τις αποκα-
λυπτικές φωτογραφί-
σεις και τις σέξι πόζες, 
έχει ένα λογαριασμό στο 
Instagram που κόβει την 
ανάσα.
Μάλιστα, στην τελευταία 
της ανάρτηση ποζάρει 
εντελώς γυμνή, αναδει-
κνύοντας το σώμα και τις 
καμπύλες της. Η φωτο-
γραφία είναι τραβηγ-
μένη από την Κάτια Δέδε 
και προκάλεσε ιδιαίτερη 
αίσθηση.
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Η 
Τasha Whitmore 
είναι ένα μοντέλο 
και influencer α-
πό την Αυστραλία. 

Μέσα σε λίγα χρόνια, το νε-
αρό μελαχρινό κορίτσι εξε-
λίχθηκε σε μια ξανθιά σεξο-
βόμβα που κάθε της δημοσί-
ευση στο Instagram μαζεύει 
χιλιάδες likes.

Λ
ίγ ο  μ ε τ ά  τ α 
Oscars 2019, ο 
Bradley Cooper 
και η Irina Shayk 

είχαν έρθει στο επίκε-
ντρο των tabloids εξαιτίας 
του υποτιθέμενου ερωτι-
κού τριγώνου με την Lady 
Gaga.

Αυτή τη στιγμή κι ενώ 
όλος ο θόρυβος με το «A 
Star is Born» έχει πια κατα-
λαγιάσει, η εφημερίδα 
New York Post έρχεται με 
μεγάλο ρεπορτάζ να υπο-
στηρίξει πως ο Cooper και 
η Irina είναι ένα βήμα πριν 
τον χωρισμό.

 Όπως αναφέρει η Page Six 
της εφημερίδας, ο 44χρο-
νος και η 33χρονη που έγι-
ναν ζευγάρι το 2015, βιώ-
νουν μια βαθιά και αξεπέ-
ραστη κρίση στο δεσμό 
τους.

Να σου θυμίσουμε πως το 
ζευγάρι υποδέχτηκε την 
κόρη του Lea De Seine το 
2017 και να σου πούμε 
πως ο διάσημος σταρ δεν 
έχει ακόμα χωρίσει ακρι-
βώς γι’ αυτό το λόγο.

Ένα βήμα πριν τον χωρισμό ο 
Bradley Cooper με την Irina Shayk

Α
πό μοντέλο 
μπικίνι έγι-
νε μποξέρ 
κα ι  με τά 

τις παραλίες αναστα-
τώνει και τα ρινγκ. Ο 
λόγος για την Αυστρα-
λή Αβρίλ Μαθί που γε-
μίζει τον λογαριασμό 
της στο instagram με 
καυτές φωτογραφίες 
της είτε από την προπό-
νηση είτε από τις παρα-
λίες.
Η Αβρίλ ανεβάζει τη 
θερμοκρασία με την 
καλογυμνασμένη σιλου-
έτα αλλά και τις θηλυ-
κές καμπύλες της. Έκανε 
το επαγγελματικό ντε-
μπούτο της ως μποξέρ 
αρχές του 2018 ενώ διεκ-
δίκησε τον πρώτο τίτλο 
της τον Οκτώβριο. Μέσω 
instagram ανακοίνωσε ότι 
επιστρέφει στα ρινγκ στις 
2 Μαρτίου και οι θαυμα-
στές της περιμένουν ενα-
γωνίως να την καμαρώ-
σουν.

H Tarsha Whitmore είναι η 
Αυστραλή που πρέπει να μάθετε

H Elizabeth Hurley απέδειξε 
ότι είναι πιο σέξι από 

γυναίκες με τη μισή ηλικία

Η 
Elizabeth Hurley απέδει-
ξε γ ια μια ακόμη φορά, 
πως το να δείχνει μια γυ-
ναίκα υπέροχη με μπικί-

νι δεν έχει όριο ηλικίας. Η 53χρο-
νη star πόζαρε με ένα μικροσκοπι-

κό λεοπάρ μπικίνι από τη δική της 
συλλογή για μια φωτογραφία στο 
Instagram. To μοντέλο και πρώην 
ηθοποιός επέδειξε το γυμνασμένο 
σώμα της δίπλα στην πισίνα, με ένα 
πλατύ χαμόγελο.

Αυτή είναι η πιο σέξι μποξέρ του 
κόσμου
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Ανακαλύψτε την ιστορία της Καρπάθου 
σε τέσσερις στάσεις. Ξεκινήστε από 
τη βορειοδυτική πλευρά του νησιού, 
από τον βραχώδη λόφο Πυργάλλι, 
όπου σώζονται τα ερείπια της αρχαίας 
νεκρόπολης της Βρουκούντας. 

Δ
εκάδες λαξευμένοι υπόσκαφοι τά-
φοι χάσκουν στους βράχους – αν 
τους δείτε από τη θάλασσα, μοιά-
ζουν με πολεμίστρες. Φτάνετε εδώ 

με καΐκι από το ψαροχώρι Διαφάνι ή πεζή, 
κατηφορίζοντας το λιθόστρωτο μονοπάτι 4 
χλμ. από την Αυλώνα. Επόμενη στάση στα Πη-
γάδια, στο μικρό αλλά ενδιαφέρον Αρχαιολο-
γικό Μουσείο (τηλ. 22450-23441). Στεγάζεται 
σε αρ ντεκό κτίριο του 1935 και φιλοξενεί εκ-
θέματα από τη νεολιθική μέχρι τη βυζαντινή 
περίοδο. Συνεχίστε στην Αρκάσα, με την πα-
λαιοχριστιανική βασιλική της Αγίας Σοφίας, η 
οποία έχει στο κέντρο της αρχαίο βωμό που 
σήμερα χρησιμεύει σαν κολυμπήθρα. Δέκα 
λεπτά με τα πόδια απέχει το Παλαιόκαστρο, η 
αρχαία πόλη της Αρκάσας.

ΑΠΟ ΧΩΡΙΟ ΣΕ ΧΩΡΙΟ
Το πιο elegant χωριό του νησιού είναι το 
Απέρι, με τα ανακαινισμένα αρχοντικά του, 
που είναι χτισμένα από τους φημισμένους 
ντόπιους μάστορες. Στις Μενετές ανηφορίστε 
έως την εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου 
(1845), από την αυλή της οποίας έχετε πανο-
ραμική θέα στα πολύχρωμα σπίτια του οικι-
σμού. Για να εξερευνήσετε το ήσυχο Μεσο-
χώρι, θα χρειαστεί να ανεβοκατεβείτε σκα-
λοπάτια που διέρχονται από αυλές, όμως θα 
δροσιστείτε στις τρεις πηγές της Παναγίας 
Βρυσιανής (1553) και θα σας αποζημιώσει η 
θέα από ψηλά στο καφέ Σκοπή. Από το 1996 
μέχρι σήμερα, έχουν υπογράψει παντού με 
μαρκαδόρο –από τις πέργκολες μέχρι τις 
καρέκλες– πάνω από 11.600 επισκέπτες.

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
Μέχρι το 1970 δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα 
στην Όλυμπο, ενώ ο δρόμος ασφαλτοστρώ-
θηκε μόλις πριν από λίγα χρόνια. Διασχίζο-
ντας την άγρια βορινή Κάρπαθο, θα αντι-
ληφθείτε γιατί το ορεινό μεσαιωνικό χωριό 
παρέμενε αποκομμένο επί εκατοντάδες χρό-
νια. Χάρη στη δυσπρόσιτη τοποθεσία του, 
ωστόσο, διαφυλάχθηκαν έθιμα και παραδό-
σεις. Φτάνοντας, θα αισθανθείτε ότι βρίσκε-
στε σε ένα ζωντανό λαογραφικό μουσείο με 
πολύχρωμα σπίτια. Γυναίκες ντυμένες με τις 
παραδοσιακές φορεσιές –οι ηλικιωμένες τις 
φορούν καθημερινά– θα σας μάθουν πώς 
φοριέται η λουλουδάτη μαντίλα που αγο-
ράσατε, ενώ τριγυρίζοντας στα σοκάκια θα 
δείτε μέσα από τις μισάνοιχτες πόρτες υφά-
ντρες στους αργαλειούς. Για να αποφύγετε 
τα πλήθη, μην πάτε μεταξύ 11.00 και 17.30. 
Περάστε από το εργαστήρι της Πόπης Παυλί-
δου για ζωγραφιστά κεραμικά πιάτα και από 
το στιβανάδικο του Γιάννη Πρεάρη, του τελευ-
ταίου στιβανά.

Η ΑΓΡΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΣΑΡΙΑΣ
Αν είστε πεζοπόροι, ορνιθοπαρατηρητές, 
λάτρεις του σνόρκελινγκ ή ιστοριολάτρες, 

θα διηγείστε για καιρό την εμπειρία σας στη 
Σαρία, το νησάκι βόρεια της Καρπάθου. Στα 
21 τ.χλμ. έκτασής της χωράνε ίχνη αρχαίας 
οχύρωσης, δύο εγκαταλελειμμένοι οικισμοί 
–ένας εκ των οποίων ήταν ορμητήριο Σαρα-
κηνών πειρατών– και έξι διάσπαρτα ξωκλή-
σια. Με αφετηρία τον οικισμό Παλάτια, όπου 
δένει το τουριστικό καΐκι, θα κάνετε μια 
εύκολη 40λεπτη πεζοπορία στο φαράγγι του  
Έντι, όπου φωλιάζουν αετογερακίνες και μαυ-
ροπετρίτες. Άλλοι κάτοικοι του νησιού είναι η 
μεσογειακή φώκια Monachus monachus, που 
γεννά στις υποθαλάσσιες σπηλιές του, αλλά 
και περίπου 2.500 κατσίκες που θα λιγουρευ-
τούν το σνακ σας! Για την καλύτερη θέα, ανε-
βείτε στο ξωκλήσι του Αγίου Ζαχαρία.

ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΒΡΑΧΙΑ
Στο νησί υπάρχουν πάνω από 242 διαδρομές, 
οι περισσότερες στη μέση και στο νότιο τμήμα 
του. Δημοφιλές σημείο είναι το 500 μ. μήκους 
φαράγγι της Φλασκιάς, που ξεκινάει κοντά 
στην παραλία της Άδειας. Για εξειδικευμέ-
νες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον οδηγό 
climbkarpathos.com. Αν είστε αρχάριοι, οι 
εκπαιδευτές του ION Club θα σας καθοδηγή-
σουν (τηλ. 6989-805142).

ΣΕΡΦ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ
Εκατοντάδες windsurfers από όλο τον κόσμο 
έρχονται στον Αφιάρτη από τον Μάιο μέχρι 
τα μέσα Οκτωβρίου. Επιλέξτε, ανάλογα με το 
επίπεδό σας, έναν από τους τρεις κόλπους, 
τον Μακρύ Γιαλό ή Chicken Bay (αρχάριοι), 
τη Λίμνη, γνωστή και ως Gun Βay (μέτριας 
δυσκολίας), ή τα Βαθά, που αποκαλούνται και 
Devil’s Bay, αν σας συναρπάζει το μελτέμι 45 
knots. Τρεις σχολές λειτουργούν για μαθή-
ματα και ενοικίαση εξοπλισμού.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Χάρη στα ζεστά, καθαρά και διαυγή νερά της 
(ορατότητα σε απόσταση 30 μέτρων), η Κάρ-
παθος θεωρείται κορυφαίος καταδυτικός 
προορισμός στην Ευρώπη. Υποβρύχιοι λαβύ-
ρινθοι και τοίχοι, σπηλιές, ναυάγια πλοίων, 
συναντήσεις με χελώνες και, αν είστε τυχεροί, 

με φώκιες σάς περιμένουν στον βυθό της. Η 
Κάρπαθος και η γειτονική Σαρία είναι ιδανικά 
μέρη για την πρώτη καταδυτική εμπειρία. Για 
πληροφορίες: Karpathos Diving Center, τηλ. 
22450-22860.

ΚΑΡΠΑΘΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
Από τις πιο όμορφες διαδρομές είναι η 
μέτριας δυσκολίας Αυλώνα – Τρίστομο (3 
ώρες και 20΄). Θα δείτε το στενό πέρασμα που 
χωρίζει την Κάρπαθο από τη Σαρία, το μικρό 
εκκλησάκι του Άη Νικόλα, το οποίο, χτισμένο 
όπως είναι σε ξύλινη προβλήτα δίπλα στον 
βράχο, μοιάζει να επιπλέει στο νερό, και τα 
ερείπια της Καζάρμας, του στρατώνα των Ιτα-
λών στο Τρίστομο. Περισσότερες διαδρομές 
στο ενημερωμένο app Karpathian Paths.

ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ
Η Κάρπαθος έχει πάνω από 100 παραλίες. 
Βάλτε ξυπνητήρι νωρίς, για να αποφύγετε την 
πολυκοσμία στη διάσημη  Άπελλα, στην ανα-
τολική πλευρά του νησιού. Αργήσατε και η 
οργανωμένη πλευρά είναι ήδη γεμάτη; Καθί-
στε στα λευκά βραχάκια ή περπατήστε από το 
μονοπάτι (15 λεπτά) έως τα Μικρά  Άπελλα, 
όπου το μαγιό είναι προαιρετικό. Ανατο-
λικά βρίσκονται και οι οργανωμένες παρα-
λίες Αχάτα και Κυρά Παναγιά, η πρώτη με 
ψιλό βοτσαλάκι, η δεύτερη αμμουδερή. Στη 
νότια Κάρπαθο, μετά από 15λεπτη οδήγηση 
σε  χωματόδρομο, σε ένα απίθανο τοπίο με 
φρύγανα και κέδρους, θα σας αποκαλυφθεί 
ο Διακόφτης, μια εξωτική αμμουδιά με τιρ-
κουάζ νερά και λίγες ψάθινες ομπρέλες και 
ξαπλώστρες. Στα δυτικά, επιλέξτε τη βοτσα-
λωτή παραλία Αράκι και τον Άγιο Νικόλαο 
στην Αρκάσα για παιχνίδια στα κύματα – μεί-
νετε μέχρι αργά για το ηλιοβασίλεμα με θέα 
στην Κάσο. Για απομόνωση στον βορρά ενδεί-
κνυται ο Άγιος Μηνάς. Αν σας μπει η ιδέα να 
διανυκτερεύσετε, μη διστάσετε. Υποστηρίζε-
ται από 24ωρο καφέ-μπαρ.

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΓΚΟΥΡΜΕ
Το μανούλι, το ντόπιο κατσικίσιο τυρί, είναι 
οικογενειακή υπόθεση στην Κάρπαθο και 

οι ιδιοκτήτες κάθε ταβέρνας παράγουν δικό 
τους. Από τους 80 ανεμόμυλους και νερό-
μυλους που λειτουργούσαν στην Όλυμπο 
μέχρι περίπου το 1950, δύο είναι ενεργοί. 
Η ταβέρνα Μύλος (τηλ. 22450-51333) λει-
τουργεί στην αυλή ενός από αυτούς – καθί-
στε για σκεπαστή χορτόπιτα και κατσικάκι 
κοκκινιστό. Για φρέσκο ψάρι θα πάρε στα 
Σπόα, στην ταβέρνα Φωλιά (τηλ. 22450-
71341), ενώ για τις παραδοσιακές μακα-
ρούνες –ζυμαρικά περιχυμένα με τσιγαρι-
σμένο κρεμμύδι και κατσικίσιο βούτυρο– 
στην Άδεια, στην Ταβέρνα της Ευδοξίας (τηλ. 
22450-23686). Το εστιατόριο Poseidon (τηλ. 
6978-694482) πειραματίζεται με τα τοπικά 
προϊόντα και έχει εκτενή λίστα κρασιών. Για 
καρπαθιώτικο brunch με σπιτικές μαρμε-
λάδες, ομελέτα με τραγανή αγκινάρα και 
τοπικό τυρί, στο παραδοσιακό καφενείο του 
Ηλία στις Μενετές (ανοιχτό από τις 13.00, 
νωρίτερα κατόπιν συνεννόησης στο τηλ. 
6977-342007).

Πώς ζούσαν οι ντόπιοι στο παρελ-
θόν; 
Η βόλτα στα μουσεία της Καρπάθου δίνει 
απαντήσεις. Το Αγροτικό Μουσείο Πυλών 
αναπαριστά μια παραδοσιακή αγροικία 
με πατητήρι, τυροκομείο, ανεμόμυλο και 
αλώνι. Φτάνοντας, θα σας υποδεχτούν τα 
ζώα του στάβλου, ενώ φεύγοντας θα δοκι-
μάσετε κρεμμυδοκουλούρα ψημένη στον 
ξυλόφουρνο. Το Λαογραφικό Μουσείο 
Όθους (τηλ. 22450-31460) αποτελεί την 
καλύτερη αναπαράσταση καρπαθιώτικου 
σπιτιού – θα δείτε και τον χαρακτηριστικό 
σοφά, που χρησιμοποιούνταν αντί για κρε-
βάτι. Στο ίδιο χωριό βρίσκεται και το εργα-
στήριο ξυλογλυπτικής του Γιώργου Κωστέ-
τσου (τηλ. 22450-31460). Μέσα σε σύννεφα 
από πριονίδι κατασκευάζει ξυλόγλυπτα δια-
κοσμητικά, αλλά και την παραδοσιακή καρ-
παθιώτικη λίρα. Στο Λαογραφικό Μουσείο 
Μενετών (τηλ. 6907-346445), που στεγάζε-
ται σε δίπατο κτίριο 200 ετών, η υπεύθυνη 
του μουσείου, Ειρήνη Ροζάκη, έχει εντάξει 
στην ξενάγηση καρπαθιώτικες μαντινάδες.

Κάρπαθος: Πολλά νησιά σε ένα
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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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Η δίκη είχε ξεκινήσει. Ένας πολύ 
ανθυγιεινός τύπος δικαζόταν και ο
δικαστής απευθυνόμενος σ αυτόν 
λέει:
-Κατηγορείσαι ότ ι σκότωσες μια 
δασκάλα με ένα αλυσοπρίονο...
-Παλιοψεύτη ! Ακούγεται μια φωνή 
από το βάθος της αίθουσας του 
δικαστηρίου.
-Ησυχία στο ακροατήριο, φωνάζει ο 
δικαστής, και κοιτάζει πάλι τον
κατηγορούμενο λέγοντας του:
-Κατηγορείσαι επίσης, ότι σκότωσες 
το παιδί που μοιράζει τις εφημερί-
δες με ένα φτυάρι...
-Παλιομίζερε ! Ακούγεται η ίδια 
φωνή από το βάθος της αίθουσας 
του δικαστηρίου.
-Είπα ησυχία ! Φωνάζει ο δικαστής, 
κοιτάζει πάλι τον κατηγορούμενο και 
του λέει:
-Κατηγορείσαι επίσης, ότι σκότωσες 
και ένα ταχυδρόμο με ένα ηλεκτρικό
τρυπάνι...
-Εγωιστικό γαϊδούρι ! Ξεφωνίζει ο 
ίδιος τύπος.
-Τι ξεσπάσματα ε ίναι αυτά κύριε 
μου; Ρωτά ο δικαστής.
-Κύριε δικαστά, είμαι γείτονας του 
κατηγορούμενου 10 χρόνια τώρα, 

και ξέρετε...ποτέ δε μου δάνεισε ένα 
εργαλείο όταν το χρειαζόμουν!!!

Ένα ζευγάρι συζητά για τις διακοπές:
- Λοιπόν, γυναίκα, πρέπει να αποφα-
σίσεις. Διακοπές στη Χαβάη ή δια-
κοπές στο χωριό σου για να… μπο-
ρέσω να σου αγοράσω εκείνο το 
μενταγιόν που είδαμε τις προάλλες;
- Διακοπές στη Χαβάη!
- Πώς κι έτσι;
- Να, έχω ακούσει ότι εκεί τα κοσμή-
ματα είναι φτηνά...

Ένα κοριτσάκι, παρακολουθώντας για 
πρώτη φορά ένα γάμο, ψιθυρίζει στην 
μητέρα του:
- «Γιατί η νύφη φοράει λευκά;»
- «Γιατί το λευκό είναι το χρώμα της 
χαράς και σήμερα είναι η πιο χαρού-
μενη μέρα της ζωής της!» , απαντάει η 
μητέρα της , όσο πιο απλά μπορούσε.
Το κοριτσάκι μετά από λίγη σκέψη , 
λέει :
-  «Τότ ε ο γαμπρός γ ια τ ί  φοράε ι 
μαύρα;»

FUN

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

ΤΑΥΡΟΣ
Αυτή η περίοδος θα μπορούσε να σας φέρει 
αρκετά καλά οικονομικά αποτελέσματα, 
εφόσον στρέψετε το ενδιαφέρον σας σε 
αυτόν τον τομέα. Είστε ακόμη γεμάτοι άγχη 
και εκνευρισμό, αλλά ξέρετε τις αιτίες. Πρέ-
πει να μάθετε να δαμάζετε τον εαυτό σας. 
Δεχτείτε την πραγματικότητα και σιγά-σιγά 
αντιμετωπίστε την. Ξεκινήστε σαν να είναι 
η αρχή, με καινούργιους και μεγάλους στό-
χους.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Μειωμένες είναι οι καθημερινές προσπά-
θειες που καταβάλλετε στην εργασία σας 
και αυτό φαίνεται να δημιουργεί προβλή-
ματα. Η περίοδος αυτή ευνοεί κάθε δρα-
στηριότητα που μπορεί να αγγίξει τον 
ψυχικό σας κόσμο. Οι σωματικές σας δυνά-
μεις και ο ψυχισμός σας θα βρίσκονται σε 
πολύ καλά επίπεδα καθώς ο συναι-
σθηματικός σας κόσμος και η 
καλή σας διάθεση, φέρνουν 
θετικές επιδράσεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Συζητήσεις και μετα-
κινήσεις σας κρατούν 
σε μια διαρκή ένταση. 
Καλό θα ήταν βέβαια 
να είστε προσεκτικοί 
στις μετακινήσεις και τις 
εκφράσεις σας. Το αντίθετο 
θα σας έβλαπτε. Για πολλούς 
θα υπάρχουν αναπάντεχες οικογε-
νειακές κόντρες. Στη δουλειά σας αξιοποιή-
στε τις επικοινωνιακές σας δραστηριότητες 
και δυνατότητες.

ΛΕΩΝ
Επαγγελματικά γίνονται διάφορα ανοίγματα 
που δεν ανταποκρίνονται στο ύψος των απαι-
τήσεών σας. Ωστόσο βλέπετε πιο καθαρά τις 
αλλαγές εκείνες που έχουν αρχίσει να γίνο-
νται. Αρχίζετε τελικά να παίζετε σημαντικό-
τερο ρόλο στο περιβάλλον σας, βρίσκετε τη 
χαμένη σας γοητεία και επεκτείνεστε περισ-
σότερο κοινωνικά. Όμως, επαγγελματικά θα 
αντιμετωπίσετε δυσκολίες που θα σας ωρι-
μάσουν.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Οι επαγγελματικοί σας ορίζοντες διευ-
ρύνονται και ανοίγει πρόσφορο έδαφος 
για αξιόλογες συνεργασίες. Παράλληλα 
η δημιουργικότητά σας μπορεί να μετα-
φραστεί σε αρκετό χρήμα, αρκεί να κάνετε 
τις κατάλληλες παρέες με άτομα που μπο-
ρούν να στηρίξουν τις προσπάθειές σας. 
Να φυλάγεστε από τους «φίλους» που σας 
αγαπάνε πολύ!

ΖΥΓΟΣ
Αφήστε το ένστικτό σας, να σας οδηγήσει, 
για να ξεπεράσετε ότι σωματικά, πνευμα-
τικά και ψυχικά σας συμβαίνει και αποφύ-
γετε καταχρήσεις που επιβαρύνουν τον 
οργανισμό σας. Προσπαθήστε να είστε πιο 
υπεύθυνοι σε ότι αναλαμβάνετε για να μην 
κινδυνεύσετε από τους ανταγωνιστές σας. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Ιδιαίτερα ευνοϊκή αυτή ή περίοδος καθώς 
θα έχετε αρκετές ευκαιρίες για κάποια ταξί-
δια αναψυχής. Προκύπτουν όμως και αυξη-
μένες υποχρεώσεις στην εργασία σας. Θα 
πρέπει να δώσετε έμφαση στις προσωπι-
κές σας σχέσεις και την αποδοχή σας από 
το περιβάλλον. Η τύχη θα είναι με το μέρος 
σας στα επαγγελματικά σας, αρκεί να σεβα-
στείτε τον ανταγωνισμό και να έχετε εναλλα-
κτικές λύσεις στα σχέδιά σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Θα έχετε μια διάθεση διασκέδασης και η 
κοινωνικότητά σας αυτή την εποχή θα είναι 
στην κορύφωσή της. Προσέξτε μη βγείτε 
σε οικονομικό αδιέξοδο. Θα κάνετε μικρές 
ή μεγάλες εξορμήσεις όμως θα υπάρξουν 
κάποια μικροπροβληματάκια στον επαγγελ-
ματικό σας χώρο. Προσέξτε τα οικονομικά 
θέματα και αποφύγετε ρίσκα που μπορεί να 
σας στοιχίσουν.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Δεν είναι κατάλληλη η Θα 

αναβληθούν κάποια σας 
σχέδια. Αυτό όμως δεν 
πρέπει να σας χαλάσει 
τη διάθεση. Μικρές 
εν τάσε ις θα έ χε τε 
σ τα  ο ικογε ν ε ιακά 
σας θέματα, αλλά και 

τεράστιες επαγγελμα-
τικές ευκαιρίες. Η περί-

οδος είναι εξαιρετικά επι-
κίνδυνη. Μην έρθετε σε ρήξη 

με ανθρώπους που έχουν εξου-
σία και προσέξτε τις μετακινήσεις και τα 
λόγια σας. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Κάνοντας σωστό προγραμματισμό στις 
κινήσεις σας, θα καταφέρετε να περιορί-
σετε το άγχος που τον τελευταίο καιρό σας 
ταλαιπωρεί. Στον επαγγελματικό σας χώρο 
θα υπάρξουν απρόοπτα γεγονότα, αλλά 
ευτυχώς για εσάς θα είναι όλα ευχάριστα. Η 
εύνοια και η τύχη θα συμβαδίσουν σε όλους 
σχεδόν τους τομείς της ζωής σας, μόνο που 
θα πρέπει να είστε λίγο προσεκτικοί στις 
επεκτατικές κινήσεις.

ΙΧΘΕΙΣ
Αλλαγή νοοτροπίας και νέα σχέδια. Πολλή 
δουλειά είναι μέσα στο πρόγραμμα, με πολ-
λές αντιξοότητες και δυστυχώς ιδρώτας. Οι 
συμπτώσεις έχουν τη σκοπιμότητά τους. 
Αυτές τις μέρες το συναίσθημα θα παίξει 
κυρίαρχο ρόλο. Η ατμόσφαιρα θα μεταβάλ-
λεται, οι άνθρωποι θα είναι άλλοτε εύκο-
λοι άλλοτε δύσπιστοι, στη συνεργασία τους 
μαζί σας. Μην είστε απρόσεκτοι και υπερ-
βολικοί στη διοχέτευση της ενέργειάς σας.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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 Τα μοναδικά νανουρίσματα 
του «Lullaby Project» 
παρουσιάζονται στην 
Εναλλακτική Σκηνή.

H 
κοπέλα που συνάντησα 
ήρθε από το Αφγανιστάν 
για μια καλύτερη ζωή. Εί-
ναι χαμογελαστή και λέ-

ει ότι νιώθει ήρεμη παρά τις δυσκο-
λίες και τις μετακινήσεις της. Και αυ-
τό, λέει, οφείλεται στο ότι είναι καλός 
και ευγενικός ο άντρας της, πράγμα 
σπάνιο. Δεν ξέρει νανουρίσματα. Α-
κόμα καλύτερα. Φτιάχνει δικά της. Η 
ψυχή του μωρού είναι σαν μια τουλί-
πα. Να είναι καλά, να είναι γερό». Η 
Θάλεια Μαρί Παπαδοπούλου ανή-
κει στους συνθέτες που συμμετέχουν 
στο «Lullaby Project», μια πρωτότυπη 
και συμμετοχική μουσική παράστα-
ση που παρουσιάζεται την προσεχή 
Δευτέρα στο Κέντρο Πολιτισμού Ι-
δρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Συ-
νέθεσε το δικό της νανούρισμα σε 
συνεργασία με μια γυναίκα που ζει 
με την οικογένειά της στη προσφυ-
γική δομή του Σκαραμαγκά, μία α-
πό τις μητέρες που συμμετείχαν στο 
πρότζεκτ. Στον Σκαραμαγκά πήγε και 
ο συνθέτης Σαν Τέιλορ για να συνα-
ντήσει μια άλλη γυναίκα, μια μητέ-
ρα που κατάγεται από τη Συρία. Λέ-
ει: «Η οικογένεια που συνάντησα σ’ 
ένα κοντέινερ στον Σκαραμαγκά μού 
περιέγραψε πώς κατάφερε να φύγει 

από τη Συρία και να φτάσει εδώ. Με 
την κιθάρα μου κι ένα μεταφραστή, 
καθίσαμε και μιλήσαμε. Δεν θυμού-
νταν νανουρίσματα. Μόνον η γιαγιά 
της οικογένειας θυμόταν ένα παλιό 
τραγούδι και καθώς το έλεγε τα μά-
τια της γέμισαν δάκρυα κι άρχισε να 
μιλάει για την πατρίδα που άφησαν 
πίσω. Ο οκτώ μηνών Λορίν ήταν συ-
νεχώς ανάμεσα στα πόδια μας, χαρι-
τωμένος και γελαστός. Μου θύμισαν 
τη δική μου προγιαγιά που ξέφυγε α-
πό τους ναζί και έζησε δύο χρόνια σε 
προσφυγικά στην Πόλη πριν φτάσει 
στο Ισραήλ. Εβγαλα την κιθάρα μου 

κι άρχισα να παίζω μια πρώτη μελω-
δία που βγήκε εκείνη τη στιγμή μπρο-
στά τους. “NaniLorin na min, κοιμή-
σου Λορίν μου”».
Το «Lullaby Project», που επιστρέ-
φει για δεύτερη συνεχόμενη χρο-
νιά στο ΚΠΙΣΝ, θα παρουσιάσει επί 
σκηνής εννέα νανουρίσματα, που το 
καθένα διαθέτει διαφορετικό μου-
σικό ύφος. Πέντε συνθέτες –εκτός 
των προαναφερθέντων συμμετέ-
χουν επίσης η Ελένη Αράπογλου, ο 
Θοδωρής Ματούλας και ο Γιώργος 
Μαντάς (Blend Mishkin)– συνάντη-
σαν και συνεργάστηκαν με γυναίκες 

σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, μητέ-
ρες με μωρά ή μεγαλύτερα παιδιά 
και μία γιαγιά, που θέλησε πολύ να 
συμμετέχει στο έργο. Αυτές οι γυναί-
κες, πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, 
κάποιες πρόσφυγες, κάποιες κρατού-
μενες στις γυναικείες φυλακές Θήβας, 
κάποιες άλλες μητέρες παιδιών που 
παίρνουν μέρος στην ορχήστρα του 
El Sistema Greece, κατέγραψαν κατ’ 
αρχήν τα συναισθήματά τους, τις ελπί-
δες και τα όνειρα για τα παιδιά τους, 
και στη συνέχεια αυτές οι σκέψεις και 
οι αναμνήσεις έγιναν στίχοι και μου-
σική με τη βοήθεια των συνθετών.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μ
ε μια σειρά εκδηλώσεων ποικί-
λου χαρακτήρα, αλλά κυρίως με 
το άνοιγμα της ανασκαφής στο -1 
επίπεδο, το Μουσείο Ακρόπολης 

γιορτάζει τα δέκα χρόνια λειτουργίας του, που 
συμπληρώνονται στις 20 Ιουνίου 2019. Ένα μου-
σείο που αγαπήθηκε και συνεχίζει να κερδίζει 
τις εντυπώσεις, όπως δείχνουν οι 14.500.000 
επισκέπτες, Έλληνες και ξένοι, που μέχρι στιγ-
μής έχουν χαρεί τα εκθέματά του όλα αυτά τα 
χρόνια, αλλά και οι διεθνείς αναγνωρίσεις που 
το κατατάσσουν στα δέκα (ή και στα πέντε όπως 
έκανε πρόσφατα το ICOM) καλύτερα μουσεία 
στον κόσμο.
Ο εορτασμός θα γίνει «μ’ έναν απλό και φιλικό 
τρόπο», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του 
Μουσείου Ακρόπολης, καθηγητής Δημήτρης 
Παντερμαλής, κατά τη συνέντευξη Τύπου που 
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του ιδρύ-
ματος, όπου παρουσιάστηκαν τόσο οι επετει-
ακές εκδηλώσεις όσο και τα πεπραγμένα του 
ιδρύματος. 
Την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 θα γίνουν τα 
επίσημα θυρανοίξια της ανασκαφής. «Ουσι-
αστικά θα ανοίξει ένας νέος όροφος του μου-
σείου, ο οποίος θα δίνει πληροφορίες για την 
καθημερινή ζωή των αρχαίων Αθηναίων στη 
σκιά της Ακρόπολης», επισήμανε ο καθηγητής. 

Πρόκειται για ανεσκαμμένη έκταση 4.000 τ.μ. 
με σπίτια, εργαστήρια, λουτρά και δρόμους μιας 
αρχαίας αθηναϊκής γειτονίας με διάρκεια ζωής 
από τα κλασικά ως τα βυζαντινά χρόνια. Ειδι-
κές πινακίδες θα πληροφορούν για τα σημα-
ντικότερα από τα κτίρια των οποίων τα κατά-
λοιπα σώζονται, ενώ οι επισκέπτες θα μπορούν 
να βλέπουν πανοραμικά το μεγαλύτερο μέρος 
του εντυπωσιακού αρχιτεκτονικού παλίμψη-
στου της ανασκαφής ακολουθώντας μια δια-
δρομή σχήματος Π, περπατώντας όχι πάνω στα 
αρχαία, αλλά σε έναν μεταλλικό διάδρομο με 

κιγκλίδωμα.
Σε περίπου έναν χρόνο από τώρα θα τοποθετη-
θεί και η μεγάλη προθήκη μήκους περίπου 36 
μ., όπου θα εκτίθενται περισσότερα από 1.000 
κινητά ευρήματα, τα οποία θα διακρίνονται 
σε θεματικές κατηγορίες. Επιπλέον, θα υπάρ-
ξει ένας εκθεσιακός χώρος με γλυπτά και ψηφι-
δωτά, καθώς και άλλα σημαντικά εκθέματα. «Η 
καινοτομία είναι ότι εμείς αντιλαμβανόμαστε την 
ανασκαφή ως ένα έκθεμα και ως ένα όροφο του 
μουσείου. Έχει δηλαδή ενταχθεί στην αρχιτεκτο-
νική του μουσείου», τόνισε ο κ. Παντερμαλής.

Η άγνωστη 
ιστορία της 
Φυματιούπολης 
σε μία έκθεση

Η περίπτωση του σανα-
τορίου στο Ασβεστο-
χώρι, στους πρόποδες 

του Χορτιάτη, κοντά στη Θεσ-
σαλονίκη, είναι αξιοπρόσεκτη 
και όχι μόνο για τους προφα-
νείς λόγους. Εκεί, ίσως και σε 
απόλυτη πρωτοτυπία, αναπτύ-
χθηκε γύρω από το σανατό-
ριο, ως συγκοινωνούν δοχείο, 
η Φυματιούπολη, μια συστάδα 
από οικίσκους και παραπήγ-
ματα, που στη διάρκεια του 
Μεσοπολέμου και ώς τα πρώτα 
χρόνια μετά τον πόλεμο φιλο-
ξενούσε πλήθος ασθενών. 
Είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέ-
ρουσα παράμετρος της ιστο-
ρίας της φυματίωσης, η οποία 
για πολλές δεκαετίες είχε πολλά 
θύματα και δημιουργούσε 
συνθήκες κοινωνικού απο-
κλεισμού για τους νοσούντες. 
Μια έκθεση φωτογραφικών 
και άλλων τεκμηρίων φωτίζει 
αυτήν την περίπτωση, που συν-
δέεται με την ιατρική και κοινω-
νική ιστορία, αλλά όχι μόνον. Ο 
Γιάννης Καλλιαρέκος, ο οποίος 
εργάζεται στην Ιατροδικαστική 
Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, είναι 
ο επιμελητής της έκθεσης που 
παρουσιάζεται στο Κέντρο 
Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλο-
νίκης έως τις 30 Ιουνίου.
Η έκθεση με τίτλο «Από το 
Ασυλο Φυματιόντων στο Νοσο-
κομείο Γ. Παπανικολάου - Το 
σανατόριο, η απομόνωση, η 
Φυματιούπολη, ο αποστιγμα-
τισμός» γίνεται με τη συνδρομή 
του Γενικού Νοσοκομείου Γ. 
Παπανικολάου, του Δήμου 
Πυλαίας-Χορτιάτη, της κοσμη-
τείας της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του ΑΠΘ και της Ιατρο-
δικαστικής Υπηρεσίας Θεσσα-
λονίκης. Η φυματίωση έφερε 
κοινωνικό στίγμα και για τον 
λόγο αυτόν η ιστορία της Φυμα-
τιούπολης μάλλον αποσιωπή-
θηκε. Είναι ωστόσο μια ιστο-
ρία «ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 
λόγω των πολλαπλών αναγνώ-
σεων που επιδέχεται (ιατρική, 
κοινωνική, πολιτική, ψυχολο-
γική, ανθρωπολογική)».

Τραγούδια για μωρά και... όνειρα γλυκά

Μουσείο Ακρόπολης: Επισκέψιμη για το κοινό η 
ανασκαφή από τις 21 Ιουνίου 
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Γ
ια πολλούς ήταν ο καλύτερος δεξιός μπακ 
του πορτογαλικού πρωταθλήματος, με την 
ΑΕΚ να έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον 
για την απόκτησή του. Κι όμως, ο Ροντρίγκο 

Άλβες Σοάρες καταλήγει, μετά από αστραπιαίες 
κινήσεις, στον Πρωταθλητή Ελλάδας, ΠΑΟΚ.
Οι «ασπρόμαυροι» κινήθηκαν κάτω από άκρα 
μυστικότητα και κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν 
το «ναι» του ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει μεί-
νει ελεύθερος και μετά την προφορική συμφωνία 
με τον ΠΑΟΚ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να 
ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής 
του.
Στα 26 του χρόνια, ο γεννημένος στις 26 Δεκεμ-
βρίου του 1992, ο Βραζιλιάνος μπακ 
μέτρησε φέτος με τη φανέλα της Αβες 
στο πρωτάθλημα της Liga NOS 33 
συμμετοχές, με 4 γκολ και 6 ασίστ 
στο ενεργητικό του.
Συνολικά είχε 41 εμφανίσεις, με 4 
γκολ, 9 ασίστ και 3.651’ λεπτά συμ-
μετοχής.  
Μια σημαντική λεπτομέρεια που δεί-
χνει αρκετά τον έξυπνο τρόπο με τον 
οποίο χειρίστηκαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ 
την συγκεκριμένη περίπτωση: Ο Σοάρες ανήκει 
στο ίδιο γραφείο μάνατζερ με αυτό του Φερνάντο 
Βαρέλα, αλλά και του Τζάλμα Κάμπος...

Σε αδιέξοδο οι επαφές με Σάχοφ
Πολύ δύσκολα θα βρεθεί σημείο επαφής ανάμεσα 
σε ΠΑΟΚ και Εβγέν Σάχοφ, με τον Ουκρανό ποδο-
σφαιριστή να προβάλει υπερβολικά μεγάλες απαι-
τήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του.
Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και πολύ δύσκολα 
ΠΑΟΚ και Σάχοφ θα καταφέρουν να βρουν σημείο 
επαφής. Ο Ουκρανός μέσος εμφανίζεται να είναι 
αρνητικός ως προς το ενδεχόμενο ανανέωσης του 
συμβολαίου του, απορρίπτοντας και την τελευταία 
πρόταση που του κατατέθηκε από τους «ασπρό-
μαυρους».
Ο ΠΑΟΚ αναγνωρίζοντας την προσφορά του 
στο διάστημα της τριετούς παρουσίας του στην 
ομάδα κατέθεσε μια πρόταση με αύξηση πάνω 
από το 50% των ετήσιων απολαβών του, ωστόσο 
ο Σάχοφ εμφανίζεται να είναι αρνητικός.

Mε τα υπάρχοντα δεδομένα φαντάζει εξαιρετικά 
δύσκολο να φτάσουν οι δύο πλευρές σε συμφω-
νία και οι Νταμπλούχοι Ελλάδος στρέφουν την 
προσοχή τους σε άλλες περιπτώσεις (αυτή του 
Κάνιας, επίσης δεν παρουσιάζει καμία εξέλιξη) 
για να «γεμίσουν» τη μεσαία γραμμή τους.

Βγάζει τον Σίλβα από το… ψυγείο!
Ο ΠΑΟΚ πριν από μερικές μέρες είχε βάλει στον... 
πάγο το θέμα του Ισμαέλ Σίλβα Λίμα, ωστόσο επα-
ναφέρει το όνομα του Βραζιλιάνου μέσου στο 
προσκήνιο, καθώς όπως όλα δείχνουν ξεπερά-
στηκαν τα προβλήματα με τις απαιτήσεις της Αχμάτ 
Γκρόζνι, για μια μεταγραφή το ύψος της οποίας θα 

ξεπεράσει τα δύο εκατομμύρια ευρώ.
Ο Σίλβα και η πλευρά των Πρωταθλη-

τών Ελλάδας περίμεναν να φτάσει 
στο τέλος η διαπραγμάτευση με τους 
Τσετσένους παράγοντες της ρωσι-
κής ομάδας, που ξαφνικά ανέβασαν 
στα ύψη τις οικονομικές απαιτήσεις 
για τον Βραζιλιάνο κεντρικό μέσο.

Η υπόθεση και οι απαιτήσεις της 
Αχμάτ για τον Ισμαέλ Σίλβα έχουν 

«πέσει», πλέον, σε λογικά επίπεδα, με απο-
τέλεσμα οι Νταμπλούχοι Ελλάδας να προχωρούν 
το θέμα της απόκτησης του, που μπορεί να φτά-
σει σ’ ένα αίσιο τέλος μέσα στο επόμενο διά-
στημα.

Επένδυση στο μέλλον με Τασιούρα
Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον 
ΠΑΟΚ υπέγραψε μέχρι το καλοκαίρι του 2022 ο 
νεαρός αμυντικός, Λευτέρης Τασιούρας, που αγω-
νίζεται στην πρωταθλήτρια ομάδα Κ15 του «Δικε-
φάλου».
Ο 15χρονος ταλαντούχος μπακ της πρωταθλή-
τριας ομάδας Κ15 του ΠΑΟΚ, που στο παρελθόν 
αγωνίστηκε στον ΠΑΟΝΕ και τον Άρη, υπέγραψε 
την Τρίτη (4/6) το πρώτο του επαγγελματικό συμ-
βόλαιο συνεργασίας με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέχρι το 
καλοκαίρι του 2022.
Ο Λευτέρης Τασιούρας εντάχθηκε το 2013 στις 
«ασπρόμαυρες» ακαδημίες από το 2013 και με 
αυτό το συμβόλαιο επιβραβεύεται η προσπάθεια 
του τα τελευταία χρόνια.

SPORTSNEWS

O ΠΑΟΚ ψάχθηκε αρκετά στην ευρωπαϊκή αγορά για δεξί και αριστερό μπακ, καταλήγοντας στην 
επιλογή του Ροντρίγκο Άλβες Σοάρες που έρχεται στη Θεσσαλονίκη μέσα στις επόμενες μέρες

Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε και 
φέρνει τον Ροντρίγκο Σοάρες!

Ο Παναθηναϊκός ξεκαθάρισε πως δεν θα αγοράσει κανέναν ποδο-
σφαιριστή και τόνισε πως ο Φάνος Κατελάρης θα απασχολήσει μόνο 
αν μείνει ελεύθερος από την Ομόνοια.
Το μεσημέρι στην Κύπρο έκαναν λόγο για επίσημη πρόταση του 

Παναθηναϊκού για την απόκτηση του Φάνου Κατελάρη ενώ το απόγευμα 
αποκάλυψαν πως η Ομόνοια δεν συζήτησε καν την προσφορά, την οποία 
και χαρακτήρισε ως υποτιμητική.
Η αντίδραση της ΠΑΕ ήταν άμεση και ξεκάθαρη επί του θέματος ενώ αφή-
νει ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει κίνηση για τον παίκτη αν και εφόσουν 
μείνει ελεύθερος.
«Δεν αγοράζουμε κανέναν ποδοσφαιριστή. Υπό προϋποθέσεις θα μπο-
ρούσε να μας απασχολήσει ο Κατελάρης. Ο παίκτης δεσμεύεται με συμβό-
λαιο», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο.

Το… στεγνό ταμείο καθυστερεί τον μεταγραφικό σχεδι-
ασμό
O Παναθηναϊκός εδώ και καιρό έχει εντοπίσει τις αδυναμίες που θέλει να 
διορθώσει μέσα από την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, ωστόσο, 
αυτή την στιγμή δεν υπάρχει καθόλου ρευστό στα ταμεία της ΠΑΕ, κάτι που 
επί της ουσίας «μπλοκάρει» οποιαδήποτε ουσιαστική εξέλιξη στο μέτωπο 
των αφίξεων. Μπορεί ο Νίκος Νταμπίζας και ο Γιώργος Δώνης να εξετά-
ζουν ποδοσφαιριστές αλλά χωρίς… δραχμή, καμία υπόθεση δεν μπορεί 
να προχωρήσει στο τελευταίο στάδιό της ενώ είναι δεδομένες οι δυσκολίες 
από την στιγμή που το ταβάνι στα νέα συμβόλαια θα είναι 250.000 ευρώ, 
όπως έχουμε τονίσει εδώ και αρκετό καιρό.
Περιπτώσεις από πολύ χαμηλή στάθμη ποιότητας όπως ο Τουρέ και ο 
34χρονος, πλέον, Σίλντενφελντ δεν αποτελούν προτεραιότητα για το «τρι-
φύλλι» που ψάχνει πραγματικά… λαχεία, ώστε να μπορέσει να ενισχυθεί 
και να παρουσιάσει μία πιο ανταγωνιστική εικόνα στο νέο πρωτάθλημα.
Παράλληλα, οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού περιμένουν την εξό-
φληση της δόσης Φεβρουαρίου(60%) και για λόγους ισορροπιών μέχρι 
να πληρωθούν, φαντάζει απίθανο να ανακοινωθεί μεταγραφή. Το πότε 
θα συμβεί αυτό δεν είναι ξεκάθαρο(πληροφορίες ανέφεραν για πληρωμή 
αυτή την εβδομάδα), όμως, η ΠΑΕ θα πρέπει μέχρι την έναρξη της προετοι-
μασίας στις 4 Ιουλίου να έχει εξοφλήσει και την δόση Μαϊου για να ξεκινή-
σει ήρεμα η σεζόν και χωρίς… γκρίνιες για τα λεφτά.
Πάντως, η γενικότερη κατάσταση δείχνει για ακόμη μία φορά πως όσο στο 
τιμόνι της ΠΑΕ βρίσκεται ο Γιάννης Αλαφούζος, ο σύλλογος δεν θα μπορεί 
να λειτουργεί με τα στάνταρ του Παναθηναϊκού και θα πάρει αρκετά χρό-
νια για να μπορέσει το «τριφύλλι» να επιστρέψει σε μία συνολική κανονι-
κότητα.

«Σε εξέλιξη οι επαφές για τις ανανεώσεις»
Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια του Νίκου Νταμπίζα για επέκταση των 
συμβολαίων τεσσάρων ποδοσφαιριστών.
Όπως ανέφερε η ενημέρωση της ΠΑΕ υπάρχουν συζητήσεις με τον Εμά-
νουελ Ινσούα, τον Τάσο Χατζηγιοβάνη, τον Γιάννη Μπουζούκη, αλλά και 
τον Φάνη Μαυρομμάτη.
Παράλληλα, ανάλογες επαφές υπάρχουν και με αρκετούς παίκτης της U19, 
των οποίων η συνεργασία με το «τριφύλλι» λήγει το επόμενο καλοκαίρι.

Παναθηναϊκός: «Δεν αγοράζουμε 
κανέναν, υπό προϋποθέσεις θα 
μας ενδιέφερε ο Κατελάρης»

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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Τ
ον Παουλίνιο έχει για πρώτη επιλο-
γή της η ΑΕΚ για το δεξί άκρο της ά-
μυνας της.
Ο παίκτης της Τσάβες που είναι 28 

ετών φέτος μέτρησε 26 συμμετοχές, ενώ 
έχει 150 συνολικά στην πρώτη κατηγορία 
της Πορτογαλίας όπου βρίσκεται σε όλη του 
την καριέρα του.
Στη λίστα του τον είχε ο Καρντόσο μαζί με 
3-4 ακόμα παίκτες, αλλά φαίνεται να κερδί-
ζει τη μάχη.
O Πορτογάλος φημίζεται για τη συμμε-
τοχή του στο επιθετικό παιχνίδι των ομά-
δων που αγωνίζεται, κάτι που αρέσει και 
στον προπονητή της Ένωσης. Μάλιστα ήδη 
ο Καρντόσο έχει έρθει σε επαφή μαζί του, 
αφού γνωρίζονται από τότε που ο Παου-
λίνιο βρισκόταν στις ακαδημίες της Πόρτο 
(εκεί ήταν και ο κόουτς των «κιτρινόμαυ-
ρων»).
Προορίζεται για αντικαταστάτης του Γκάλο 
που δεν συνεχίζει στην ΑΕΚ, μετά από 4 
χρόνια παρουσίας στην ομάδα.
Για τη θέση του δεξιού μπακ, η ΑΕΚ παρου-
σιάστηκε να ενδιαφέρεται και για τον 
Ροντρίγκο, ο οποίος ωστόσο σύμφωνα 
με το ασπρόμαυρο ρεπορτάζ θα 
συνεχίσει την καριέρα του στον 
ΠΑΟΚ.
Πάντως υπάρχουν κι άλλοι 
ποδοσφαιρισ τέ ς γ ια τη 
θέση του δεξιού μπακ στην 
«Ένωση».

Στη λίστα της ΑΕΚ ο Γιούρι 
Ριμπέιρο
Οι Πορτογάλοι αναφέρουν ότι ο αμυντι-
κός της Μπενφίκα, Γιούρι Ριμπέιρο αρέσει 
πάρα πολύ στον τεχνικό της ΑΕΚ, Μιγκέλ 
Καρντόσο.
Καθημερινά ακούγονται πλέον ονόματα από 
την Πορτογαλία για την ΑΕΚ. Στο σημερινό 
της εξώφυλλο μάλιστα η O’Jogo συνδέει τον 
αμυντικό της Μπενφίκα, Γιούρι Ριμπέιρο με 
την Ένωση, τονίζοντας ότι ο 22χρονος αρέ-
σει πολύ στον Μιγκέλ Καρντόσο.
Ο Καρντόσο είχε τον Γιούρι Ριμπέιρο στη 
Ρίο Άβε τη σεζόν 2017-2018 και μάλιστα είχε 
προσπαθήσει να προχωρήσει στην από-
κτησή του την περσινή σεζόν όταν βρισκό-
ταν στον πάγκο της Θέλτα.
Τώρα η πορτογαλική εφημερίδα αναφέρει 
το όνομα του 22χρονου Πορτογάλου αμυ-
ντικού για την ΑΕΚ, αποτελώντας επιλογή 

του Καρντόσο.
Ο Γιούρι Ριμπέιρο είναι ένας αριστεροπό-
δαρος αμυντικός, ο οποίος μπορεί να αγω-
νιστεί τόσο στο κέντρο της άμυνας, όσο και 
ως αριστερός μπακ.
Το συμβόλαιό του με την Μπενφίκα έχει 
ισχύ ως το καλοκαίρι του 2023, ενώ τη 
φετινή σεζόν πραγματοποίησε επτά συμμε-
τοχές με τους «Αετούς».

«Δεν θα προχωρήσει του Βράνιες 
στην ΑΕΚ»
Η ΑΕΚ περίμενε τον Όγκνιεν Βράνιες, 
ωστόσο η καθυστέρηση που παρουσίασε 
το ζήτημα την έκανε να στραφεί σε άλλες 
λύσεις, όπως αυτή του Σεμπάστιαν Χόλμεν, 
του οποίου η μετακίνηση στην Ένωση θα 
ολοκληρωθεί εφόσον ο Μιγκέλ Καρντόσο 
δώσει το τελικό «ok».
Στο Βέλγιο η εφημερίδα Het Laatste Nieuws 
σημειώνει ότι η επιστροφή του Βράνιες 
στην ΑΕΚ δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά, 
κάτι που φέρεται να επιβεβαιώνεται και από 
τον ατζέντη του Βόσνιου.
Όπως σημειώνεται, ΑΕΚ και Άντερλεχτ δεν 

μπορούσαν να συμφωνήσουν στην 
κάλυψη του υψηλού συμβο-

λαίου του Βράνιες και έτσι ο 
Βόσνιος στόπερ παραμένει 
για την ώρα στην Άντερ-
λεχτ. Κάτι που ισοδυναμεί 
με... εφιάλτη για τους «μοβ» 
από τη στιγμή που δεν υπο-

λογίζουν τον παίκτη πλέον...

Τέσσερα φιλικά στην Πολω-
νία η ΑΕΚ
Στην Πολωνία βρίσκεται ο γυμναστής του 
Κανρντόσο, Αντόνιο Καλάντο προκειμένου 
να επιθεωρήσει τα πάντα σχετικά με την 
προετοιμασία.
Η ΑΕΚ από τις 2 Ιουλίου θα βρίσκεται σε ένα 
γνώριμο μέρος γι’ αυτήν, στο Κιέλτσε της 
Πολωνίας, για το βασικό στάδιο της προ-
ετοιμασίας της. Η Ένωση θα δώσει λογικά 
τέσσερα φιλικά στις δύο εβδομάδες επί 
πολωνικού εδάφους.
Από χθες στην Πολωνία βρίσκεται ο γυμνα-
στής του Καρντόσο, Αντόνιο Καλάντο και 
σήμερα θα μεταβεί στο Κιέλτσε ώστε να εξε-
τάσει τι ακριβώς θα χρειαστεί αλλά και να 
επιθεωρηθούν τα πάντα σχετικά με το προ-
πονητικό κέντρο και το βασικό στάδιο της 
προετοιμασίας των Κιτρινόμαυρων.

ΑΕΚ: Προβάδισμα ο Παουλίνιο για 
δεξί μπακ

Ο Ολυμπιακός σύμφωνα με 
πληροφορίες έκανε κρούση για την 
απόκτηση του 19χρονου πορτιέρο 
Μάριου Σιαμπάνη, του οποίου 
εκπνέει το συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ.

Ο 
Σιαμπάνης μένει ελεύθερος από 
τον ΠΑΟΚ και υπήρχαν σενάρια 
από τον περασμένο Χειμώνα που 
τον... ήθελαν να έχει κλείσει στον 

Παναθηναϊκό. Ωστόσο ο Ολυμπιακός έκανε 
την σχετική κρούση προκειμένου να κάνει 
δικό του τον παίκτη.
Φυσικά και έχει σοβαρές πιθανότητες να 
τον κλείσει. Ο 19χρονος άσος με ύψος 1.88 
κατάγεται από την Κατερίνη και ήταν από το 
2013 στον ΠΑΟΚ, ξεκινώντας φυσικά από 
τις Ακαδημίες του συλλόγου. Να θυμίσουμε 
πως από τους γκολκίπερ της Ακαδημίας θα 
πάρει ευκαιρίες για την πρώτη ομάδα ο νεα-
ρός Τζολάκης, που πέρυσι πήρε τον τίτλο 
της Κ-17 με τον Ολυμπιακό.

Δεν υπάρχει μόνο ο Μπεργκ στην 
λίστα για τους επιθετικούς
Ο Ολυμπιακός ναι μεν έχει βάλει σε καλό 
δρόμο και προχωρημένο επίπεδο την υπό-
θεση Μπεργκ, ωστόσο έχει και άλλους 4-5 
φορ στην λίστα του για τη νέα χρονιά.
Όπως έχουμε σημειώσει ξανά δεν υπάρχει 
προς το παρόν οριστική και απόλυτη συμ-
φωνία Μπεργκ - Ολυμπιακού αλλά όλες οι 
ενδείξεις και οι πληροφορίες φανερώνουν 
πως τα περισσότερα εμπόδια έχουν ξεπε-
ραστεί. Εκτός όμως από το ζήτημα του Σου-
ηδού φορ οι Πειραιώτες δουλεύουν και 
άλλες υποθέσεις για την ενίσχυση της επι-
θετικής τους γραμμής. Στην λίστα των Πει-
ραιωτών υπάρχουν ονόματα όπως αυτό του 
Αργεντίνου Καρίγιο ενώ ο Φακούντο Φερέ-
ιρα αποτελεί διακαή πόθο του Πέδρο Μαρ-
τίνς από πέρυσι.
Κοινώς οι ερυθρόλευκοι έχουν τουλάχιστον 
4 με 5 περιπτώσεις στην λίστα τους για επι-
θετικούς. Είναι σαφές πως μες στην εβδο-
μάδα θα... τρέξουν και άλλο οι εξελίξεις και 
θα προκύψουν νεότερα ή ακόμα και ανα-
κοινώσεις. Εξάλλου την Παρασκευή φτά-
νει στην Ελλάδα ο Πέδρο Μαρτίνς και αυτό 
επίσης θα παίξει τον ρόλο του για τα μετα-
γραφικά.

Επανήλθε για τον Μάρκοβιτς
Για αναθέρμανση του ενδιαφέροντος του 

Ολυμπιακού αναφορικά με την περίπτωση 
του νεαρού μπακ Σβέτοζαρ Μάρκοβιτς 
γίνεται λόγος από ΜΜΕ της Σερβίας. Τι 
φέρεται να ζητάει η Παρτιζάν.
Η Telegraf.rs σημειώνει πως ο Ολυμπια-
κός έκανε ξανά κίνηση για τον Μάρκοβιτς. 
Με ύψος 1.85 μέτρα ο παίκτης που έχει 
σέρβικο και βοσνιακό διαβατήριο ανή-
κει στην Παρτιζάν με τους Πειραιώτες να 
έχουν καταπιαστεί και στο παρελθόν με 
την υπόθεσή του. Η Παρτιζάν φέρεται 
να αξιώνει από τον κάθε ενδιαφερόμενο 
το ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ. Ο παίκτης 
πέρυσι είχε 33 ματς με 3 γκολ.

Έκανε κρούση για τον Ντιέγο Ρέ-
γες
Πληροφορίες και ρεπορτάζ από το Μεξικό 
αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός έκανε 
κρούση για την απόκτηση του Μεξικανού 
στόπερ, δεξιού μπακ και αμυντικού χαφ 
που πέρυσι ήταν δανεικός από την Φενέρ 
στην Λεγανές.
Ο Ολυμπιακός εδώ και αρκετά χρόνια 
έχει στα... ραντάρ του τον συγκεκριμένο 
στόπερ ενώ το 2018 είχε κάνει δεδομένα 
πρόταση για την απόκτησή του. Ο Ντιέγο 
Ρέγες είναι 26 ετών με ύψος 1.90 με την 
βασική του θέση να είναι στόπερ αλλά 
παίζει και δεξί μπακ αλλά και αμυντικό 
χαφ.
Είναι διεθνής και πέρυσι είχε σε χρονιά με 
Φενέρ και Λεγανές 20 ματς με 1 γκολ. Ο 
Ρέγες ανήκει στην Φενέρ (σ.σ. συμβόλαιο 
έως το 2020 και ήταν δανεικός στην Λεγα-
νές) και σύμφωνα με ΜΜΕ στο Μεξικό 
- όπως το Mediotiempo - ο Ολυμπιακός 
έχει κάνει κρούση για την απόκτησή του. 
Ο Ρέγες δεν φαίνεται να είναι στα πλάνα 
των Τούρκων για τη νέα σεζόν.

Το «αντίο» του Χασάν
Ο Αχμέντ Χασάν με ποστάρισμά του στο 
Instagram είπε το αντίο του στον Ολυμπι-
ακό καθώς ως γνωστόν δεν πρόκειται να 
συνεχίσει στην ομάδα.
Ο Αιγύπτιος άσος - για τον οποίο ο Ολυ-
μπιακός δεν επρόκειτο να καλύψει τη 
ρήτρα του - έγραψε σχετικά: «Θα ήθελα να 
πω ένα ευχαριστώ σε όλους στον Ολυμπι-
ακό, για όλα όσα μοιραστήκαμε, από την 
πρώτη μέρα. Ακόμα ένα ιδιαίτερο ευχα-
ριστώ στους φιλάθλους, που με στήριξαν 
πάντα, μέσα και έξω από το γήπεδο. Θα 
μου λείψετε. Θα σας υποστηρίζω πάντα».

Ολυμπιακός: Έκανε πρόταση για 
τον Σιαμπάνη



677 Iουνίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ξεκαθαρίζει μέσα στο επόμενο 
διάστημα ποιοι παίκτες θα 
συνεχίσουν, ενώ το πρώτο 
δεκαήμερο του Ιουλίου αρχίζει η 
προετοιμασία.

Ο
ι παίκτες του Απόλλωνα μπορεί 
να βρίσκονται στις καλοκαιρινές 
τους διακοπές, όμως αυτή την ε-
βδομάδα-σύμφωνα με πληρο-

φορίες- αναμένεται να μάθουν ποιοι από 
αυτούς θα συνεχίσουν και την καινούρια α-
γωνιστική περίοδο 2019-2020, να αγωνίζο-
νται στο λαρισινό σωματείο.
Εξάλλου λήγουν 27 συμβόλαια στις 30 Ιου-
νίου και πιθανότατα, δεν θα γίνουν και οι 
ανάλογες ανανεώσεις, ενώ για τις μεταγρα-
φές που θα πραγματοποιηθούν, θα εξαρτη-
θεί και από το θέμα της αδειοδότησης.
Ξεκινάει λοιπόν ουσιαστικά από σήμερα 
ο σχεδιασμός στους «κυανόλευκους», οι 
οποίοι θέλουν και στο νέο πρωτάθλημα της 
Super League 2 να τοποθετήσουν ψηλά τον 
πήχη και να παρουσιάσουν ένα ανταγωνι-
στικό σύνολο, όπως έγινε και στην Football 
League.
Εντός των ημερών θα κληθεί και ο τεχνικός 
Αριαν Μπελά από τη διοίκηση για την ανα-
νέωση της συνεργασίας και εκτός απροό-
πτου θα συνεχίσει το έργο του.
Όσον αφορά τώρα για την προετοιμασία, 
αυτή προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 
πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, στην περί-
πτωση πάντα που αρχίσει το πρωτάθλημα 
στις 8 Σεπτεμβρίου.
Σε διαφορετική περίπτωση αν το πρωτά-
θλημα αποφασιστεί να ξεκινήσει αργότερα, 
ίσως και η έναρξη της προετοιμασίας να 
μετατεθεί για μια εβδομάδα αργότερα.
Το βασικό στάδιο θα πραγματοποιηθεί 
σε αθλητικό κέντρο της Αυστρίας, εκεί θα 
δοθούν και φιλικά παιχνίδια, όπως επίσης 
φιλικά θα παίξει ο Απόλλωνας και μετά την 
επιστροφή του στη Λάρισα.

Τίποτα δεδομένο στον Ολυμπιακό 
Βόλου…
Όλα παραμένουν ανοιχτά και ρευστά στον 
Ολυμπιακό Βόλου, όσον αφορά το άτομο 
που θα αναλάβει το πακέτο μετοχών της 
υπό σύσταση ΠΑΕ.
Η αντίστροφη μέτρηση για την γενική συνέ-
λευση της 12ης Ιουνίου άρχισε, ενώ στην 
τελική ευθεία έχουν μπει και οι διεργα-
σίες του Ερασιτέχνη με σκοπό να βρεθεί το 

άτομο εκείνο, που θα είναι σε θέση να λει-
τουργήσει την ομάδα χωρίς προβλήματα.
Παραμένει άγνωστο κατά πόσο θα εμφανι-
στούν στη γενική συνέλευση το άτομο ή τα 
άτομα που ενδιαφέρονται να αναμιχθούν με 
τα διοικητικά της ΠΑΕ, καθώς ως γνωστόν 
η συνέλευση δεν αποφασίζει σε ποιον θα 
δοθεί η ομάδα.
Η πενταμελής επιτροπή που θα συσταθεί 
από τη γενική συνέλευση, θα «τρέξει» τις 
διαδικασίες για την σύσταση ΠΑΕ, θα ορι-
στεί το μετοχικό κεφάλαιο και στη συνέχεια 
θα δούμε ποιοι θα είναι αυτοί που θα το 
καλύψουν, καταβάλλοντας τα χρήματα στον 
λογαριασμό που θα ανοιχθεί στην τράπεζα, 
αναλαμβάνοντας το πακέτο μετοχών, που 
θα τους δώσει τη δυνατότητα να αποκτή-
σουν την ΠΑΕ.

ΟΦΙ: Θέλει Πατηνιώτη ο Μάγγος
Η εξαιρετική χρονιά που έκανε ο Θανάσης 
Πατηνιώτης με τα χρώματα του ΠΟΑ την 
αγωνιστική περίοδο που μας πέρασε στη Γ’ 
Εθνική σε συνδυασμό με την εμπειρία που 
έχει από την παρουσία του στον ΟΦΗ και 
την Παναχαϊκή έχει κάνει αρκετές ομάδες 
εντός νησιού να ενδιαφέρονται για την από-
κτηση του. 
Ο Κερκυραίος αριστερός μπακ- χαφ βρί-
σκεται ψηλά στη λίστα των προτιμήσεων 
του προπονητή του Ο.Φ.Ιεράπετρας, Γιάννη 
Μάγγου που τη νέα σεζόν θα αγωνιστεί στη 
Football League.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ο.Φ.Ιεράπε-
τρας αναμένεται τις επόμενες ημέρες να 
καταθέσει πρόταση προς τον Θανάση Πατη-
νιώτη ο οποίος είναι ένας από τους ελάχι-
στους παίκτες του ΠΟΑ που ακόμα δεν έχει 
ανανεώσει τη συνεργασία του με την ομάδα 
του Ατσαλένιου.

Δόξα: Τρέφουν ελπίδες για Γρη-
γορίου
Το ναύαγιο στις συζητήσεις ΠΑΣ – Γρηγο-
ρίου, σηματοδοτεί κάποιες πιθανές εξελί-
ξεις για τη Δόξα Δράμας.
Εφόσον το κεφάλαιο ΠΑΣ Γιάννινα πλέον 
κλείνει, αυξάνονται οι πιθανότητες να αντα-
ποκριθεί θετικά ο Γρηγορίου στο κάλεσμα 
που του έκαναν οι οπαδοί της Δόξας, το 
βράδυ μετά το γάμο του.
Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει το αγκάθι 
που λέγεται πρόταση από το εξωτερικό, από 
την ομάδα του Μπακού, που παραμένει σε 
ροή και αναμφισβήτητα κεντρίζει το ενδια-
φέρον του Γρηγορίου. Μια παράταση χρό-

νου, καθυστέρηση που καταλογίζεται σε 
πρόβλημα που πρέπει να λύσουν οι Αζέροι, 
αφήνει την περίπτωση σε εκκρεμότητα.
Παράλληλα όμως δίνει πόντους στον δια-
καή πόθο του Μπύρου, που από πέρσι δεν 
έχει σταματήσει να πολιορκεί τον 46χρονο 
τεχνικό και να προσπαθεί να τον επιστρέψει 
στην Δόξα.
Παρότι υπάρχει σιγή ιχθύος στο θέμα της 
αποχώρησης Μπύρου και της μεταβίβασης 
του μετοχικού πακέτου, η άνεση που χαρα-
κτηρίζει εσχάτως τη λειτουργία του Γιάννη 
Μπύρου ενισχύει την φήμη που κυκλο-
φορεί έντονα τις τελευταίες ώρες και θέλει 
να είναι ανοιχτή μια θετική εξέλιξη που σε 
αντίστοιχα θετική κατάληξη θα σκορπί-
σει μεγάλο ενθουσιασμό στον κόσμο της 
Δόξας.
Σε σημερινή «διαρροή» από το περιβάλλον 
του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Δόξα, το διοι-
κητικό θέμα, εκτός κάποιου απροόπτου, θα 
κλείσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
Εφόσον επιβεβαιωθεί ένα τέτοιο ενδεχό-
μενο, τότε κατά γενική ομολογία η ΠΑΕ 
Δόξα αλλάζει σελίδα και μπαίνει σε μια 
άλλη εποχή.

Εργοτέλης: Κι ο Ταουσιάνης στη 
λίστα!
Ένα νέο όνομα που ήρθε στη δημοσιότητα 
για τον πάγκο του Εργοτέλη είναι αυτό του 
Γιάννη Ταουσιάνη.
Ο Ηρακλειώτης τεχνικός μετά την αποχώ-
ρηση του Γιάννη Πετράκη από τον ΠΑΣ Γιάν-

νινα αποχώρησε και ο ίδιος από την ομάδα 
της Ηπείρου και πλέον αναζητάει το νέο 
προπονητικό σταθμό της καριέρας του.
Ο Ταουσιάνης φέρεται να έχει ήδη προχω-
ρήσει αρκετά τις συζητήσεις με τους διοι-
κούντες τον Εργοτέλη αλλά από την άλλη 
δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη 100% και το 
θέμα της παραμονής η όχι του Νίκκι Παπα-
βασιλείου στην ομάδα κάτι που φαντάζει 
απίθανο με τα τωρινά δεδομένα.
Αν ο Ταουσιάνης είναι ο εκλεκτός της διοί-
κησης του Εργοτέλη είναι κάτι που θα φανεί 
τις επόμενες ημέρες ενώ θα πρέπει να τονί-
σουμε ότι αν επέλθει το deal ανάμεσα στις 
δύο πλευρές αυτή δεν θα είναι η πρώτη 
φορά που ο έμπειρος τεχνικός θα δουλέψει 
στους “κιτρινόμαυρους” καθώς τελευταία 
φορά που έκατσε στον πάγκο του Εργοτέλη 
ήταν το 2015.

ΑΟΧ Κισσαμικός: Παίζει το όνομα 
του Παναγιωτούδη
Το όνομα του Κώστα Παναγιωτούδη εμφα-
νίζεται στο προσκήνιο για τον ΑΟΧ Κισσα-
μικό.
Ο 25χρονος μέσος αγωνίζεται τα δύο τελευ-
ταία χρόνια στον Ηρακλή, επομένως είναι 
φυσιολογικό, εφημερίδα από τη Θεσσαλο-
νίκη -η Metrosport- να κάνει αναφορά σε 
παίκτη του Γηραιού. Ενδεχομένως, μάλιστα, 
να έχει και βάση…
Ο Παναγιωτούδης αγωνίστηκε φέτος σε 25 
ματς στη Φούτμπολ Λιγκ, σκοράροντας ένα 
γκολ.

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Απόλλων Λάρισας: Ξεκινά δειλά – δειλά ο σχεδιασμός
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Σ
το Ανόβερο της Γερμανίας είναι α-
πό το μεσημέρι της Τρίτης η ομάδα 
πόλο του Ολυμπιακού με στόχο να 
συμμετάσχει στο Final-8 που θα 

διεξαχθεί εκεί από τις 6 έως τις 8 Ιουνίου. 
Οι Πρωταθλητές Ευρώπης «πέταξαν» για 
τη Γερμανία το πρωί της Τρίτης και την 
Πέμπτη θ’ αρχίσουν τους αγώνες του στην 
τελική φάση. 
Πρώτος αντίπαλος είναι η ιταλική Μπρέ-
σια και εάν ο Ολυμπιακός προκριθεί θα 
παίξει με τη νικήτρια του αγώνα Ανόβε-
ρο-Προ Ρέκο. 
 «Αυτή η σεζόν μέχρι στιγμής είναι πολύ 
καλή. Πήραμε το πρωτάθλημα και το 
Κύπελλο Ελλάδας και είμαστε ξανά στο 
Final 8,οπότε είμαστε χαρούμενοι για 

αυτά. Σίγουρα έχουμε προσδοκία να 
κερδίσουμε το πρώτο παιχνίδι που είναι 
σημαντικό για εμάς. Αν κερδίσουμε τη 
Μπρέσια θα έχουμε την ευκαιρία να παί-
ξουμε με την Προ Ρέκο που θα είναι τελι-
κός για εμάς. Το πιο σημαντικό είναι το 
πρώτο παιχνίδι καθώς επίσης και ότι 
είμαστε υγιείς μέχρι αυτή τη στιγμή.
Έχουμε μεγάλο κίνητρο και είμαστε έτοι-
μοι για όλα τα παιχνίδια. Μπορούμε να 
κάνουμε μεγάλα πράγματα και να κερδί-
σουμε όλες τις ομάδες. Φυσικά  όλες οι 
ομάδες είναι πολύ καλές και τις σεβόμα-
στε. Η Μπρέσια είναι πολύ καλή και επι-
κίνδυνη ομάδα με πολύ καλούς παίκτες 
αλλά θα δώσουμε τα πάντα για να κερδί-
σουμε και για τους φιλάθλους μας».

Στο Ανόβερο οι Πρωταθλητές 
Ευρώπης

Έγραψε ιστορία η εθνική 
γυναικών! 

Η 
εθνική μας ομάδα κέρδισε και 
τα τρία παιχνίδια τη στη Βέροια 
και πέρασε στην επόμενη φά-
ση των προκριματικών του Euro 

2020.
Το αντιπροσωπευτικό μετά το Ισραήλ και 
τη Φινλανδία κέρδισε την Κυριακή και με 
27-14  και το Λουξεμβούργο.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι αυτή είναι η 
πρώτη φορά που η Εθνική γυναικών 
παίρνει πρόκριση από όμιλο και πρώτη 
φορά με το απόλυτο «τρία στα τρία»! Στην 
επόμενη φάση η Εθνική θα αντιμετωπίσει 
στον 1ο όμιλο τις υπερδυνάμεις Ολλαν-
δία, Ισπανία και Αυστρία με την πρόκριση 
να παίρνουν οι πρώτες δύο ομάδες.

Το πρώτο ματς είναι προγραμματισμένο 
25 ή 26 Σεπτεμβρίου εκτός έδρας απένα-
ντι στην Ισπανία.
Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Μενέλαος 
Δανήλος δήλωσε μετά το τέλος του ματς: 
«Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ 
στα κορίτσια μου. Έκαναν ένα τρομερό 
τουρνουά και στα τρία ματς ήταν υπέρο-
χες. Οι κόποι μας ανταμείβονται και η 
Ελλάδα μπήκε σε τροχιά euro. Θέλω να 
ευχαριστήσω τους συνεργάτες του Αλέ-
ξανδρο Ταρινίδη, Χρήστο Τζουβάρα, τους 
φυσιοθεραπευτές μας Παύλο Καλαβάζη, 
Σάββα Ελαβάνογλου, τον γιατρό μας, που 
χάρη σε αυτούς τα παιδιά μας έδωσαν 
τρεις αγώνες σε τρεις μέρες»

Ρεκόρ από την Πόλακ στο 
μίτινγκ της Καλλιθέας

Το φετινό της ρεκόρ βελτίωσε η 
Ελένη Πόλακ στη διάρκεια του 
μίτινγκ αλμάτων που διεξάγεται 
στην Καλλιθέα.

Η 
αθλήτρια του Μανώλη Καραγιάν-
νη ανέβηκε πάνω από τα 4,41 μ., 
ενώ στη συνέχεια δοκίμασε να 
ξεπεράσει το 4,51 μ., προκειμέ-

νου να πετύχει απόλυτο ατομικό ρεκόρ. Η 
Πόλακ θα κάνει τον επόμενο αγώνα της στις 
8 Ιουνίου στο Σόποτ. Τη δεύτερη θέση κα-
τέλαβε η Κατερίνα Βαγενά με 4,20 μ., επί-
δοση που ισοφάρισε το ατομικό της ρεκόρ. 
Η Αρδιάδνη Αδαμοπούλου σε διάστημα 
λίγων ημερών κατάφερε να ανέβει πάνω 
από τα 4,10 μ. και να επιβεβαιώσει την 
καλή αγωνιστική της κατάσταση.

Την εξαιρετική της κατάσταση ενόψει των 
υποχρεώσεων της με τα χρώματα της εθνι-
κής ομάδας επιβεβαίωσε η Σπυριδούλα 
Καρύδη. Η 18χρονη αθλήτρια ήταν νική-
τρια στο τριπλούν με άλμα στα 13,61 μ., 
επίδοση που αποτελεί ατομικό της, αφού 
βελτιώνει το 13,48 μ., που πέτυχε τον 
περασμένο μήνα στα Τρίκαλα. Η Καρύδη 
πλέον μπορεί να σκέφτεται ακόμη και το 
πανελλήνιο ρεκόρ Κ20, το οποίο είναι 
13,86 μ. και ανήκει στη Βούλα Παπαχρή-
στου από το 2008.
Δεύτερη στον αγώνα ήταν η Βουλγάρα νεά-
νιδα αθλήτρια Αλεξάνδρα Νάτσοβα με 
13,56 μ., που θα αποτελέσει μια από τις 
βασικές αντιπάλους της Καρύδη στο Ευρω-
παϊκό Πρωτάθλημα του Μπόρας. Στην 
τρίτη θέση με 13,31 μ. έμεινε η Χριστίνα 
Αλβερτσιάν.

Η 
5η θέση στον μεγάλο τελικό της 
δικώπου γυναικών του Ευρω-
παϊκού πρωταθλήματος που 
κατέλαβαν οι Μαρία Κυρίδου 

και Χριστίνα Μπούρμπου ήταν η καλύ-
τερη θέση για τα ελληνικά πληρώματα στο 
Ευρωπαικό πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναι-
κών που ολοκληρώθηκε στη Λουκέρνη 
της Ελβετίας . Το ελληνικό πλήρωμα τερ-
μάτισε σε 7.20.46 ενώ το χρυσό κατέ-
κτησε η Ισπανία (7.14.14) το ασημένιο η 
Ρουμανία (7.15.52) και το χάλκινο η Ιταλία 
(7.16.22).
Στο άλλο μεγάλο τελικό με ελληνικό ενδια-

φέρον στο διπλό σκιφ γυναικών οι Αννέτα 
Κυρίδου και Κατερίνα Νικολαϊδου πήραν 
την 6η θέση κι έμειναν  μακρυά από το 
βάθρο των νικητών. Οι δυο Ελληνίδες 
πρωταθλήτριες τερμάτισαν σε 7.01.74 ενώ 
το χρυσό κατέκτησε η Γερμανία με 6.49.23 
, το ασημένιο η Ρουμανία με 6.50.56 και 
το χάλκινο η Ιταλία με 6.51.38.
Την 5ηθέση στον μικρό τελικό της δικώ-
που άνευ κατέλαβαν οι Θανάσης Παλαι-
οπάνος και Γιάννης Καλανδαρίδης. Οι 
δυο Έλληνες πρωταθλητές τερμάτισαν σε 
6.41.47 και κατετάγησαν 11οι στη γενική 
του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Στην 5η θέση της Ευρώπης οι 
Κυρίδου-Μπούρμπου
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Μόλις λίγες μέρες έχουν περάσει από 
την επιστροφή της Θύελλας Πατρών 
στη Γ΄ Εθνική και πλέον όλοι έχουν 
πέσει με τα “μούτρα” στη δουλειά για 
να φτιάξουν την ομάδα της επόμενης 
μέρας.

Α
υτό που κάνει εξαιρετικά θετική 
εντύπωση είναι το γεγονός πως η 
Θύελλα Πατρών κινείται σε πλή-
ρως επαγγελματικά πλαίσια. Όλες 

οι κινήσεις του σωματείου είναι μετρημένες 
και είναι μέσα στο γενικό σχεδιασμό.
Πρώτο μέλημα της διοίκησης και του προέ-
δρου Τάκη Θανόπουλου ήταν η παραμονή 
του “αρχιτέκτονα” της μεγάλης επιτυχίας, 
Σάκη Πεφάνη. Η ιστορική ομάδα θα συνε-
χίσει στη Γ΄Εθνική με τον ίδιο «καπετάνιο», 
κάτι που ανακοινώθηκε επίσημα την ημέρα 
της φιέστας.
Εντός των τεσσάρων γραμμών ύψιστης σημα-
σίας ήταν η παραμονή του Κώστα Κωνστα-
ντινίδη. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής βοή-
θησε τα μέγιστα και έχει ουσιαστικά μέσα 
του το dna των «κυανολεύκων», οπότε δεν 
θα μπορούσε να λείπει από την προσπάθεια 
της Γ΄ Εθνικής.
Πραγματοποιήθηκαν εργομετρικά, καθώς 
οι παίκτες της Θύελλας Πατρών χωρίστηκαν 
σε δύο γκρουπ, προκειμένου να περάσουν 
από τις απαραίτητες και καθιερωμένες δια-
δικασίες πριν την έναρξη της προετοιμασίας. 
Μπορεί σε κάποιες επαγγελματικές ομάδες 
στην χώρα μας να θεωρείται δεδομένο, αλλά 
μην νομίζετε πως το κάνουν όλες. Αυτή η 
κίνηση δείχνει σημάδια επαγγελματισμού.
Στα μεταγραφικά θέματα η ομάδα θα κινη-
θεί σε περιπτώσεις στυλ Ντίνου. Δηλαδή, τι 
εννοούμε; Παίκτες με προοπτική, ποδοσφαι-
ριστές φιλόδοξους που ξεχώρισαν στο ερα-
σιτεχνικό.
Υπάρχει έντονη φημολογία και για άλλα ονό-
ματα, τα οποία αναμένεται να ξεκαθαρίσουν 
τις προσεχείς μέρες, αλλά μην νομίζετε πως 
η Θύελλα Πατρών θα μοιράζει λεφτά (όχι 
ότι είναι κακό), αλλά πάει να χτίσει στο ήδη 
υπάρχον οικοδόμημα.
Το μόνο σίγουρο είναι η αγάπη της οικογέ-
νειας Θανόπουλου για την ομάδα της Θύελ-
λας Ποατρών. Προσπαθούν μέσα από αυτήν 
να φτιάξουν ένα ισχυρό και υγιές σύνολο 
που θα παλέψει για την παραμονή και ποτέ 
δεν ξέρεις αν προκύψει το κάτι παραπάνω.

Στην… έξοδο ο Ντόστανιτς από Νί-

κη Βόλου!
Στην πατρίδα του για λογαριασμό της Ζεμούν 
επιστρέφει ο Ράτκο Ντόστανιτς, σύμφωνα με 
δημοσιεύματα αθλητικών ιστοσελίδων της 
Σερβίας.
Η σερβική ομάδα υποβιβάστηκε φέτος στη 
Β’ Εθνική και στοχεύει στην επιστροφή της 
στη πρώτη τη τάξει κατηγορία.
Αυτή η εξέλιξη σημαίνει πως ο Ράτκο Ντό-
στανιτς δεν θα είναι προπονητής της Νίκης 
Βόλου τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Ανανέωσε ο Μπέλης στην Καλλι-
θέα
Στα γραφεία του συλλόγου συναντήθηκαν 
χτες το μεσημέρι ο επικεφαλής του ποδο-
σφαιρικού τμήματος Σπύρος Παπαδόπου-
λος και ο 26χρονος επιθετικός μέσος Διονύ-
σης Μπέλης, παρουσία του Γενικού Αρχη-
γού Γιάννη Μητσόπουλου και του προπονητή 
Νίκου Παντέλη, προκειμένου να συζητήσουν 
την ανανέωση της συνεργασίας για τη νέα 
ποδοσφαιρική περίοδο.
 Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε, αφό-
του εκφράστηκε ο αμοιβαίος σεβασμός και 
ιδιαίτερα η εμπιστοσύνη που ενέπνευσε ο 
επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος 
τόσο στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή όσο και 
στους συμπαίκτες του όλη τη χρονιά, ο Σπύ-
ρος Παπαδόπουλος ανέλυσε το πλάνο για τη 
νέα σεζόν και την επιθυμία του ο σύλλογος να 
πρωταγωνιστήσει.
 Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με τους δύο 
άνδρες «να δίνουν τα χέρια» και τον Διονύση 
Μπέλη να δηλώνει : «Είμαι πολύ χαρούμε-
νος που θα συνεχίσω και τη νέα ποδοσφαι-
ρική περίοδο στην Καλλιθέα. Η χρονιά που 
πέρασε ήταν δύσκολη, αλλά κυρίως πιστεύω 
μεταβατική για το σύλλογο. Ο κ. Παπαδό-
πουλος είναι ένας άνθρωπος «Καλλιθέα 
μέχρι το κόκκαλο», ασχολείται καθημερινά 
με την ομάδα και τη σωστή λειτουργία της και 
ήταν παρόν σε κάθε δύσκολη στιγμή για να 
δώσει λύση τόσο σε μικρά αλλά και σε μεγα-
λύτερα προβλήματα που ανέκυψαν. Έχει κερ-
δίσει τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη μου. 
Την Καλλιθέα και τους υπέροχους φιλάθλους 
της, τους θεωρώ οικογένειά μου και θα δου-
λέψω σκληρά μαζί με τους συμπαίκτες μου 
για να υλοποιήσουμε το πλάνο της Διοίκη-
σης. Πιστεύω, εάν όλοι βάλουμε τα δυνατά 
μας, ο σύλλογος θα πρωταγωνιστήσει».

Σε συζητήσεις οι Άγιοι Ανάργυροι 
με Αρχοντάκη!
Αρκετές είναι οι πιθανότητες να αναλά-

βει την τεχνική ηγεσία των Αγίων Αναρ-
γύρων ο Γιώργος Αρχοντάκης σύμφωνα 
με πληροφορίες της mikriliga.com!
Θυμίζουμε ότι την χρόνια που μας 
πέρασε ο Έλληνας τεχνικός δούλεψε 
στον Άγιο Ιερόθεο, ενώ παλαιότερα 
βρέθηκε στον πάγκο του Αιγάλεω, του 
Πανθηραικού και της Θύελλας Ραφή-
νας.

Προφορική συμφωνία με Κρα-
βαρίτη στον ΑΟ Υπάτου!
Πληροφορίες της mikriliga.com αναφέ-
ρουν ότι ο 31χρονος τερματοφύλακας, 
Πέτρος Κραβαρίτης ήρθε σε προφορική 
συμφωνία με τον ΑΟ Υπάτου!
Ο μέχρι πρότινος πόρτιερο της ΑΕ Πελ-
λάνας και σύμφωνα με πληροφορίες 
της mikriliga.com έχει συμφωνήσει σε 
όλα με τον σύλλογο της Βοιωτίας!
Ο Πέτρος Κραβαρίτης μετά από μια 
καλή χρόνια με την ομάδα της Λακω-
νίας και έχοντας ένα πλούσιο βιογρα-
φικό δεν αντιμετώπισε δυσκολία για να 
βρει τον επόμενο σταθμό στην ποδο-
σφαιρική του καριέρα!
Ο 31χρονος τερματοφύλακας ξεκίνησε 
από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, 
ενώ κατά το παρελθόν αγωνίστηκε σε: 
Κορωπι, Θρασύβουλο, Ρόδο, Οδυσσέα 
Κορδελιού, Αναγέννηση Γιαννιτσών, 
Ένωση Ερμιονίδας, Σπάρτη, FC Serres, 
Απόλλων Λάρισας.
Σύντομα αναμένεται να επισημοποιηθεί 
η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών!

Ανακοίνωσαν δύο ανανεώσεις 
στον ΠΟΑ
Ο ΠΟΑ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τους 
Γιάννη Μανουσάκη και Ανδρέα Χατζηαν-
δρέου, οι οποίοι θα παραμείνουν στο Ατσα-
λένιο και τη νέα σεζόν.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: Ο ΠΟΑ ανακοινώ-
νει τη συμφωνία με τους Γιάννη Μανουσάκη 
και Ανδρέα Χατζηανδρέου, οι οποίοι θα 
παραμείνουν στο Ατσαλένιο και τη νέα σεζόν.
Ο ΠΟΑ αναγνώρισε την προσφορά τους στην 
ομάδα και την αξία τους και είναι ιδιαίτερη η 
χαρά μας που και τη νέα σεζόν θα παραμεί-
νουν μαζί μας. Τους ευχόμαστε τα καλύτερα!

Μεταγραφή για τον Πόρο
Στην απόκτηση του πρώην επιθετικού της 
Θύελλας Ραφήνας, Ζαχαρία Μαραθιανού 
προχώρησε ο Πόρος.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ο Α.Ο. Πόρος ανακοινώνει την απόκτηση του 
25χρονου επιθετικού Ζαχαρία Μαραθιανού 
ο οποίος θα μας ενισχύσει με την παρουσία 
του τη νέα περίοδο στη Γ’ Εθνική. Η συμφω-
νία με τον ποδοσφαιριστή είναι για τον επό-
μενο χρόνο.
Ο Ζαχαρίας Μαραθιανός γεννήθηκε στις 28 
Μαρτίου 1994 στο Ηράκλειο. Ξεκίνησε σε 
ηλικία 7 ετών από το Λίντο που στη συνέχεια 
συνενώθηκε με το Candia Maris και ακολού-
θησαν η Κ17 και η Κ20 του Παναθηναϊκού, 
η Κ20 του ΟΦΗ, η πρώτη ομάδα του ΟΦΗ, 
ο ΠΑΟ Κρουσώνα, ο Α.Ο. Ζευγολατιού, ο 
Αήττητος Σπάτων, ενώ πέρυσι έπαιξε με τη 
Θύελλα Ραφήνας στη Γ’ Εθνική.

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Σε φουλ ρυθμούς «χτίζεται» η Θύελλα Πατρών!
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Η Γιουβέντους θέλει να φέρει τον Πολ 
Πογκμπά πίσω στο Τορίνο, με τους 
Ιταλούς να μιλούν με τον Μίνο Ραϊόλα 
για το deal.

Δ
υνατά ετοιμάζεται να μπει στο με-
ταγραφικό παζάρι η Γιουβέντους 
με ένα παλιό γνώριμο.
Σύμφωνα με το Sky Italia, οι 

«μπιανκονέρι» κινούνται για την απόκτηση 
του Πολ Πογκμπά, ο οποίος έπαιξε στην 
ομάδα από το 2012 έως το 2016.
 Ο Γάλλος έχει δηλώσεις πως είναι διαθέσι-
μος για μεταγραφή, ενώ οι πρωταθλητές Ιτα-
λίας μιλούν με τον ατζέντη του Μίνο Ραϊ-
όλα για το συμβόλαιο
Από την πλευρά της η Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ θα ζητήσει 
ένα μεγάλο ποσό για να τον 
παραχωρήσει (τον είχε αγο-
ράσει έναντι 105 εκατ. ευρώ)
Πάντως αν συμπεριληφθεί ο 
παίκτης σαν αντάλλαγμα μπο-
ρεί να γίνει πιο εύκολα η συμφω-
νία. Φέτος ο Πογκμπά είχε 35 συμ-
μετοχές στην Premier League με 13 γκολ 
και 9 ασίστ, ανεβάζοντας την απόδοση του 
από τη στιγμή που έφυγε ο Μουρίνιο.

Ιντερ: Κλείνει Τζέκο, απορρίπτει 
Κοσιελνί
Οι Νερατζούρι είναι πολύ κοντά σε συμφω-
νία για τον Βόσνιο φορ και δεν ενδιαφέρο-
νται για τον Γάλλο αμυντικό.
Σύμφωνα με το Sky Italia, οι Ιντερ και Ρόμα 
είναι πιο κοντά σε συμφωνία για τη μετα-
γραφή του Εντιν Τζέκο, με ένα ποσό στα 
10-12 εκατ. ευρώ, μικρότερο δηλαδή από 
αυτό που αρχικά ήθελαν οι Τζαλορόσι. Ανά-
μεσα στην Ιντερ και τον Βόσνιο, υπενθυμί-
ζουμε, υπάρχει ήδη συμφωνία για τριετές 
συμβόλαιο με 4 εκατ. ευρώ.
Από εκεί και πέρα, στους Νερατζούρι προ-
τάθηκε ο 33χρονος αρχηγός της Αρσεναλ, 
Λορέν Κοσιελνί, αλλά απορρίφθηκε αφού η 
ομάδα είναι γεμάτη στην άμυνα με την άφιξη 
του Ντιέγκο Γοδίν.

Γιόβιτς: Κι επίσημα στην Ρεάλ Μα-
δρίτης
Με κάθε επισημότητα, ο Λούκα Γιόβιτς, είναι 
πλέον παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης για τα επό-
μενα έξι χρόνια! Στα 60 εκατ.ευρώ το deal με 
την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, παίρνει ποσο-
στό και η Μπενφίκα...

Ο Σέρβος επιθετικός που αποδείχθηκε 
«κανόνι» και έκανε μαγική αγωνιστική 
περίοδο, κερδίζοντας λάμψη και μέσω του 
Europa League με την πορεία της Άιντραχτ 
μέχρι τα ημιτελικά, βρήκε την επόμενη ποδο-
σφαιρική του στέγη. Και είναι... πολυτελέ-
στατη.
Όπως ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα 
το μεσημέρι της Τρίτης, ο Λούκα Γιόβιτς είναι 
πλέον παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, ανεβαίνο-
ντας... πολλά επίπεδα από τους «αετούς» της 
Φρανκφούρτης.
Η γερμανική ομάδα τον είχε αγοράσει από τη 
Μπενφίκα μόλις πριν μερικούς μήνες έναντι 
περίπου 7 εκατ.ευρώ και αυτή ήταν κίνηση 

– ματ από την Άιντραχτ και... τεράστια 
γκάφα από το κλαμπ της Λισαβό-

νας.
«Θα είναι τεράστια απώ-
λεια για εμάς από αγωνιστι-
κής πλευράς, όμως, ήταν μια 
οικονομική πρόταση που δεν 
γινόταν να την αρνηθούμε» 

ανέφεραν στην Άιντραχτ για 
τη μεταγραφή, από την οποία θα 

λάβουν 60 εκατομμύρια ευρώ από 
τη «βασίλισσα».

Παράλληλα, η Μπενφίκα θα βάλει κι αυτή 
χρήματα στα ταμεία της, αφού της αντιστοι-
χεί το 30% της μεταπώλησης, όπως είχε συμ-
φωνηθεί στο deal της παραχώρησης του Γιό-
βιτς στην Άιντραχτ πριν από λίγο καιρό.
Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Σέρβος με 
τη νέα του ομάδα, έχει διάρκεια μέχρι και 
το 2025.

Μπάγερν και Χάμες Ροδρίγκες α-
νακοίνωσαν τον “χωρισμό” τους
Ηταν λίγο πολύ αναμενόμενο και τελικά όλα 
δείχνουν ότι θα γίνει και πράξη. Ο Χάμες 
Ροδρίγκες αποχωρεί οριστικά από την Μπά-
γερν και επιστρέφει στη Ρεάλ. Αυτό ουσι-
αστικά ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα 
ο Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε, ο οποίος όμως, 
παραδόξως, χρέωσε αυτή την απόφαση 
στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή και όχι στην 
ομάδα του.
«Η απόφαση έχει ληφθεί. Ο Χάμες ήταν μαζί 
μου και με ενημέρωσε προσωπικά ότι έχει 
ήδη ζητήσει από το club να μην ενεργοποι-
ήσει την οψιόν αγοράς του». Ο Κολομβια-
νός σούπερ σταρ είχε βρεθεί στο Μόναχο 
με διετή δανεισμό (15 εκατ. ευρώ κόστισε 
συνολικά). Είχε μία σούπερ πρώτη χρονιά 
και μία κακή δεύτερη χωρίς πολλές συμμε-
τοχές.»

αθλητικά

Γιουβέντους: Πάει για το 
«μπαμ» με Πογκμπά!

Ρ
ώμη, Λονδίνο, Παρίσι, Ρώμη, Κων-
σταντινούπολη, Μαδρίτη... Η Λί-
βερπουλ είναι και πάλι εδώ, είναι 
και πάλι η νικήτρια του Champions 

League/Κυπέλλου Πρωταθλητριών, είναι η 
πρωταθλήτρια Ευρώπης για 6η φορά στην 
ιστορία της. Και είναι η αρχή της εποχής του 
Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος έβαλε τέλος στην 
κατάρα των τελικών και πανηγυρίζει τον 
πρώτο του τίτλο με τους Reds, ελπίζοντας να 
ακολουθήσουν πολλοί. Αυτή, όμως, είναι 
μια κουβέντα που μπορεί να γίνει από αύ-
ριο. Προς το παρόν, στη Μαδρίτη, το Λίβερ-
πουλ και όπου αλλού χτυπάει η καρδιά των 
Reds, είναι ώρα μόνο για πανηγυρισμούς. 
Και για μια αναγνώριση, για όλους τους υ-
πόλοιπους, προς την Τότεναμ, η οποία κό-
ντρα σε κάθε πρόβλεψη έφτασε ως τον τελι-
κό και το πάλεψε όσο μπορούσε. Οπως της 
άξιζε, δηλαδή...
Το ξεκίνημα του τελικού ήταν ονειρικό για 
τη Λίβερπουλ και εφιαλτικό για την Τότε-
ναμ, αφού στα 23 δευτερόλεπτα ο διαιτη-
τής Σκόμινα -χωρίς να κριθεί ότι πρέπει να 
εξεταστεί το VAR- έδειξε πέναλτι για χέρι 
του Σισοκό, δίνοντας τη δυνατότητα στον 
Σαλάχ να κάνει το 0-1. Ηταν το 5ο πέναλτι 
των Reds (περισσότερα από οποιαδήποτε 
ομάδα) στο φετινό Champions League, ήταν 
το πρώτο γκολ Αιγύπτιου σε τελικό ευρω-
παϊκής διοργάνωσης, ήταν το πιο γρήγορο 
γκολ με πέναλτι σε τελικό, ήταν το 2ο πιο 
γρήγορο με πέναλτι γενικά στη διοργάνωση 
μετά το 2006. Ηταν, πάνω απ’ όλα όμως, 
το γκολ που έδινε στη Λίβερπουλ τη δυνα-
τότητα να διαχειριστεί τον τελικό ακριβώς 
όπως θα είχε σχεδιάσει ο Γιούργκεν Κλοπ: 
Με προβάδισμα από νωρίς και χώρους για 
να τελειώσει τον αντίπαλο στις αντεπιθέ-
σεις.
Τα πράγματα δεν έγιναν ακριβώς έτσι στο 
πρώτο ημίχρονο, υπό την έννοια πως οι 
Reds δεν «σκότωσαν» από νωρίς τους 
Spurs, αλλά και πάλι τα πράγματα για την 
ομάδα του Γερμανού ήταν καλά. Αυτή 
του Μαουρίσιο Ποκετίνο, άλλωστε, δεν 
κατάφερε σε κανένα σημείο του πρώτου 
45λεπτου να γίνει απειλητική, έχοντας απλά 
ένα (πολύ) άστοχο σουτ του Ερικσεν και έχο-
ντας τον Κέιν που ερχόταν από απουσία δύο 
μηνών να είναι αυτός με τις περισσότερες 
επαφές (11), ανάμεσα στους συμπαίκτες 
του, στο ημίχρονο. Το οποίο, εν τω μεταξύ, 

έκλεισε όπως και όλα τα προηγούμενα (13) 
της Τότεναμ στο φετινό Champions League: 
Χωρίς προβάδισμα δηλαδή, με τους Λον-
δρέζους να έχουν απολογισμό 6-4-3 στο 
τέλος των παιχνιδιών.
Για να γινόταν το 7-4-3, θα έπρεπε στο δεύ-
τερο ημίχρονο οι Spurs να έδειχναν κάτι 
τελείως διαφορετικό, αφού με ανάλογη 
απόδοση δεν θα κατάφερναν ποτέ να προ-
καλέσουν προβλήματα στη Λίβερπουλ, η 
οποία έβαλε το γκολ νωρίς, είχε δύο σουτ 
των Αρνολντ (άουτ) - Ρόμπερτσον (απέ-
κρουσε ο Γιορίς) και γενικά είχε ένα ήρεμο 
45λεπτο, ελέγχοντας την κατάσταση και τον 
ρυθμό του παιχνιδιού.
Οντως, στο δεύτερο ημίχρονο η Τότεναμ 
μπήκε καλύτερα. Οι παίκτες του Ποκετίνο 
έδειχναν να το πιστεύουν περισσότερο και 
προσπάθησαν να πιέσουν τη Λίβερπουλ, 
η οποία άρχισε σχετικά νωρίς τις αλλαγές. 
Εξω ο Φιρμίνο για να μπει ο Οριζί, έξω ο 
Βαϊνάλντουμ για να μπει ο Μίλνερ, έξω και 
οι προσπάθειες του Ντέλε Αλι που βρισκό-
ταν σε καλές θέσεις αλλά ποτέ δεν τελεί-
ωνε όπως έπρεπε τις φάσεις. Ετσι, οι προ-
σπάθειες των Λονδρέζων -για τους οποί-
ους μπήκε στο 66’ ο ήρωας του Αμστερνταμ 
Λούκας Μόουρα- έμεναν ημιτελείς και η 
Λίβερπουλ έμενε μπροστά στο σκορ, πλη-
σιάζοντας όλο και περισσότερο στην κούπα 
κάθε λεπτό που περνούσε. Ακριβώς όπως 
πλησίαζε, όλο και περισσότερο, ο Φαν 
Ντάικ τον Σον στο 75ο λεπτό, για να τον 
«καταπιεί» τελικά και να κρατήσει το 1-0.
Ηταν μια φάση που έδειχνε ότι η Τότεναμ 
το ήθελε και το πάλευε, αλλά και γιατί η 
Λίβερπουλ θα κρατούσε το προβάδισμα. 
Πίσω από τον Ολλανδό άλλωστε, ο οποίος 
πάντα προσφέρει ασφάλεια στους συμπαί-
κτες του, ήταν ο Αλισον, ο οποίος «μίλησε» 
κι αυτός όταν χρειάστηκε... Απέκρουσε το 
σουτ του Σον στο 80’, απέκρουσε το σουτ 
του Μόουρα δευτερόλεπτα λεπτά, απέ-
κρουσε το πολύ ωραίο φάουλ του Ερικσεν 
στο 85’ και τελικά πανηγύρισε το 2-0 στο 
87’ από το διαγώνιο σουτ του Οριζί! Αυτού, 
δηλαδή, που μπήκε ως αλλαγή και πέτυχε το 
3ο του γκολ στο φετινό Champions League 
με 3 σουτ (!) και το 4ο συνολικά από τις 4 
Μαΐου κι έπειτα -έχοντας τρία από τον Μάιο 
του 2017 μέχρι τότε- για να γράψει το 2-0 
και να βάφει Red την Ευρώπη. Για ακόμη μία 
φορά. Την 6η...

«Kόκκινη» για έκτη φορά η 
Ευρώπη!
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Η αποστολή για τον αγώνα με τη Σκωτία αφήχθη σήμερα (06/06) το 
πρωί στη Γλασκώβη και απόψε (20:30 ώρα Κύπρου) θα προπονη-
θεί στο Kilsyth Rangers JFC. Εκεί ο Μπεν Σιμόν και οι διεθνείς μας θα 
έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα το κλίμα της χώρας και να 

μπουν σε ρυθμούς αγώνα.
Η προετοιμασία ολοκληρώνεται αύριο Παρασκευή (07/06, 21:00 ώρα 
Κύπρου) στο Hampden Park, γήπεδο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η ανα-
μέτρηση το βράδυ του Σαββάτου (08/06, 21:45 ώρα Κύπρου).
Με το πέρας της σημερινής προπόνησης αναμένεται να αρχίσει το ξεκαθάρι-
σμα σε σχέση με την αρχική ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Μπεν Σιμόν απέ-
ναντι στη Σκωτία. Το τελικό πλάνο θα μπορεί να υπολογιστεί με το πέρας της 
αυριανής προπόνησης.
Όπως είναι γνωστό, στη διάθεση του Ισραηλινού τεχνικού βρίσκονται οι 
εξής: Ούρκο Πάρτο, Νεόφυτος Μιχαήλ, Κωνσταντίνος Πέτρου, Κωνστα-
ντίνος Λαϊφης, Φάνος Κατελάρης, Ιωάννης Κούσουλος, Νικόλας Ιωάννου, 
Μάριος Αντωνιάδης, Γιώργος Βασιλείου, Ρενάτο Μαρκάσα, Μηνάς Αντω-
νίου, Ιωάννης Κωστή, Κωστάκης Αρτυματάς, Μιχάλης Ιωάννου, Ματία 
Σπόλιαριτς, Ανδρέας Μακρής, Ανδρέας Αβραάμ, Άντονι Γεωργίου, Γιώργος 
Εφραίμ, Ιωάννης Πίττας, Νέστωρ Μυτίδης και Πιέρος Σωτηρίου.

«Πλήρης στήριξη στις Εθνικές μας ομάδες»
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ανδρέας 
Μουζουρίδης, επιθυμεί να τοποθετηθεί για την συμμετοχή των εθνικών 
ομάδων στους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης, οι οποίοι ολοκληρώθη-
καν το Σάββατο (1/6) στο Μαυροβούνιο.
Η δήλωση του:
«Οι Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης ολοκληρώθηκαν, δυστυχώς χωρίς 
το αποτέλεσμα που προσδοκούσαμε από τις Εθνικές Ομάδες Ανδρών και 
Γυναικών. Τα αιτία της αποτυχημένης προσπάθειας δεν είναι τόσο επιφα-
νειακά, όσο προσπαθούν κάποιοι να τα παρουσιάσουν, πιθανότατα για 
αλλότριους σκοπούς και προσωπικές εμπάθειες, αλλά βαθύτερα. Δεν είναι 
όμως η ώρα  για να κάνουμε τον γενικότερο απολογισμό, αλλά η στιγμή που 
πρέπει να λειτουργήσουμε συντονισμένα και μονιασμένα για το καλό των 
Εθνικών Ομάδων, που είναι ο καθρέφτης του αγαπημένου μας αθλήματος.
Η κριτική ποτέ δεν μας ενόχλησε. Αντιθέτως την επιδιώκουμε για να γινόμα-
στε καλύτεροι και την απαιτούμε, τεκμηριωμένα και αντικειμενικά. Εκείνο 
που ενοχλεί και δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε, είναι η ισοπέδωση και η 
επιφανειακή προσέγγιση εκ’ του ασφαλούς και μόνο εκ’ του αποτελέσμα-
τος. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, αισθανόμενη την ευθύνη 
που την βαραίνει, δηλώνει την αποφασιστικότητα της να σταθεί ασπίδα 
προστασίας στους καλαθοσφαιριστές και καλαθοσφαιρίστριες και ιδιαίτερα 
στα νέα παιδιά που έχουν τις πρώτες τους εμπειρίες σε επίπεδο Εθνικών 
Ανδρών και Γυναικών. Δεν επιτρέπουμε σε κανένα στην προσπάθεια του να 
αναδείξει τις προσωπικές του ατζέντες, να πυροβολεί νέα παιδιά, πάνω στα 
οποία επενδύουμε για το μέλλον του αθλήματος μας.
Αποδεχόμαστε και αναλαμβάνουμε το δικό μας μερίδιο ευθύνης. Εκφρά-
ζουμε όμως και την αποφασιστικότητα μας να στηρίξουμε και να υπερασπι-
στούμε σαν κόρη οφθαλμού τις νέες γενιές, δίνοντας τους όλα τα απαραίτητα 
εφόδια για να φέρουν καλύτερες μέρες στην καλαθόσφαιρα.
Όταν κρίνουμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή θα κάνουμε και τον γενικότερο 
μας απολογισμό, πάντοτε με επιχειρηματολογία, για τους λόγους και τις 
αιτίες που φτάσαμε στην τωρινή κατάσταση. Χωρίς να βγάζουμε στην απ’ 
έξω τις δικές μας ευθύνες και την υποχρέωση μας να βάλουμε τις Εθνικές 
πάνω στις καλύτερες δυνατές βάσεις. Με εντιμότητα και ειλικρίνεια, χωρίς 
μεγάλα λόγια, αλλά αντιλαμβανόμενοι τόσο το μέγεθος μας, όσο και τις 
δυνατότητες μας. Άλλωστε καμία ομάδα, πόσο μάλλον οι Εθνικές δεν χτί-
ζονται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά χρειάζεται υποδομή, σκληρή δου-
λειά και πολλά άλλα για να φτάσουμε στο επίπεδο που όλοι επιθυμούμε και 
ονειρευόμαστε.»

Tην πρόσληψη του νέου της προπονητή 
ανακοίνωσε η διοίκηση του «τριφυλλιού».

T
ην πρόσληψη του νέου της προπονητή ανακοί-
νωσε η διοίκηση του «τριφυλλιού».
Η επίσημη ενημέρωση:
«Την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας αναλαμβά-

νει ο 49χρονος Νορβηγός προπονητής, Henning Berg.
Το συμβόλαιο συνεργασίας έχει διάρκεια δύο χρόνια.
Ο κ. Berg πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της προπονη-
τικής του καριέρας στη Legia Warszawa, με την οποία 
στέφθηκε πρωταθλητής και κυπελλούχος. Δούλεψε 
επίσης στη Videoton FC, στη Blackburn Rovers, όπως 
και στις ομάδες της πατρίδας του Lillestrom SK, FK Lyn 
και Stabaek.
Ως ποδοσφαιριστής έκανε σπουδαία καριέρα στη 
Manchester United με την οποία κατέκτησε δύο πρω-
ταθλήματα και ένα Champions League, όπως και στην 
Blackburn Rovers όπου στέφθηκε πρωταθλητής και 
κυπελλούχος. Κατέγραψε περισσότερες από 100 συμ-
μετοχές στην εθνική Νορβηγίας.

Καλωσορίζουμε τον κ. Henning Berg στην οικογένεια 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο 
έργο που αναλαμβάνει».

Deal για Περέιρα
Η διοίκηση της Πάφος FC εξάντλησε όλα τα περιθώρια 
για να κάνει τον Ζοέλ Περέιρα δικό της.
Σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, η 
διοίκηση της Δόξας έχει ικανοποιηθεί από την πρό-
ταση των Παφιτών και πέραν συγκλονιστικού απροό-
πτου ο 22χρονος Πορτογάλος μπακ θα αποτελέσει την 
επόμενη μεταγραφική κίνηση της ομάδας.

«Μαγική» κίνηση για Βέσε – Αισιοδοξία 
για Κίνγκσλεϊ
Η Νέα Σαλαμίνα πέρασε στην αντεπίθεση, και εκεί που 
φαίνονταν ότι κυριαρχεί η «γκρίνια» για την αποχω-
ρήσεις, τα χαμόγελα επέστρεψαν με την παραμονή 
του Ρόμπερτ Βεσελόφσκι κάτω από τα δοκάρια της 
ομάδας.
Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν παίκτες «εργαλεία», αλλά 
κράτησαν το σημαντικότερο που πραγματοποιεί εξαι-

ρετικές εμφανίσεις τα τελευταία χρό-
νια στο «Αμμόχωστος». Οι κινήσεις 
της διοίκησης ήταν λεπτές και αυτοί οι 
άνθρωποι αξίζουν συγχαρητήρια, διότι 
κατάφεραν μία σχετικά… χαμένη υπό-
θεση να τη γυρίσουν υπέρ τους.
Οι φίλαθλοι της ομάδας χάρηκαν με την 
παραμονή του έμπειρου πορτιέρο, ενώ 
θα «σκάσουν» χαμόγελο εάν συμβεί το 
ίδιο και με τον Κίνγκσλεϊ που είναι γεγο-
νός ότι πολιορκείται από συλλόγους για 
να αποσπάσουν την υπογραφή του. Η 
αισιοδοξία του Δημήτρη Λάζου στις 
δηλώσεις, αλλά και οι προσπάθειες του 
Θούκη Θουκυδίδη ίσως αποφέρουν 
καρπούς και δε σημειωθεί άλλη μία 
δύσκολη απώλεια.

ΝΕΟ συμβόλαιο σε Πέτρου
Την ώρα που οι ομάδες βρίσκονται στα 
πόδια του για να αποσπάσουν το… 
«ΝΑΙ» από τον Κωνσταντίνο Πέτρου, 
εκείνος δέχθηκε πρόταση από την 
Ένωση για νέο συμβόλαιο.
Ο νεαρός πορτιέρο έκανε εξαιρετικές 
εμφανίσεις με τα «βυσσινί», κάτι που 
δεν πέρασε απαρατήρητο από τους 
«μεγάλους», οι οποίοι κάνουν κινήσεις 
για να τον αποκτήσουν, έτσι ώστε να ενι-
σχυθούν με κυπριακό στοιχείο και με 
έναν αξιόλογο τερματοφύλακα που έχει 
μέλλον μπροστά του.

αθλητικά

Νέος προπονητής της Ομόνοιας ο 
Henning Berg

Εγκλιματίζεται η Εθνική
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αθλητικά
Περιστέρι Βίκος Cola – Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ 75-82

Έκανε... Ματ και «σκούπισε» 

Με κορυφαίο τον Ματ Λοτζέσκι και σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα ματς, ο Παναθηναϊκός 
ΟΠΑΠ δυσκολεύτηκε στο Περιστέρι, αλλά με αντεπίθεση στο τέλος επικράτησε με 82-75 και 
προκρίθηκε στους τελικούς με 3-0 νίκες! 

Έ
να ξέσπασμα στο τέλος έφτανε και περίσσευε 
για τους «πράσινους» προκειμένου να πά-
ρουν για 17η συνεχόμενη χρονιά το εισιτήριο 
για τους τελικούς της Basket League, όπου θα 

διεκδικήσουν το 38ο πρωτάθλημα στην ιστορία τους!
Συγκεκριμένα μετέτρεψαν το 67-63 του 37’ σε 73-82, 
σημειώνοντας 19 πόντους σε διάστημα δυόμιση 
λεπτών! Εκείνος που έκανε την διαφορά σε εκείνο 
το διάστημα ήταν ο Ματ Λοτζέσκι, ο οποίος ήταν ο 
κύριος εκφραστής για την τελική αντεπίθεση έχοντας 
22 πόντους με 3/3 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 1/2 βολές, 
4 ασίστ και 2 τάπες σε 21 λεπτά! Ο Νικ Καλάθης τελεί-
ωσε το ματς με ένα ακόμα double-double 11 πόντους 
και 10 ασίστ, ενώ για το Περιστέρι ο Μπεν Μπέντιλ 
λίγο έλειψε να κάνει και πάλι τη ζημιά όπως και στο 
ματς της κανονικής περιόδου έχοντα 21 πόντους και 
11 ριμπάουντ. Εντυπωσιακός και ο νεαρός Ζώης 
Καράμπελας, ο οποίος μοίρασε 10 ασίστ, 
αλλά υπέπεσε και σε 6 λάθη.

Το ματς
Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι το 
ξεκίνημα του αγώνα ήταν... «copy-
paste» της πρώτης αναμέτρησης στο 
Περιστέρι. Εκατέρωθεν νευρικότητα 
και αστοχία, χωρίς να μπορεί κάποια 
από τις δύο ομάδες να ανοίξουν ιδιαί-
τερα τον δείκτη του σκορ. Το Περιστέρι 
Βίκος Cola μπορεί να προηγήθηκε με 7-0 και 9-2 
αλλά... μέχρι εκεί. Ο Πιτίνο δοκίμασε στον «άσο» τον 
Κιθ Λάνγκφορντ και όπως αποδείχθηκε εκ των υστέ-
ρων δικαιώθηκε και με το παραπάνω.
Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν εκείνος που... βγήκε μπρο-
στά για την «πράσινη» αντεπίθεση, με τους φιλοξε-
νούμενους να πραγματοποιούν ένα επιμέρους 19-5 
και να προηγούνται με 21-14 με τη λήξη του πρώτου 
δεκαλέπτου. Η διαφορά έφτασε και στους 10 πόντους 
(20-30) και αυτό χάρη στον Ματ Λοτζέσκι, ο οποίος 
ήταν ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων της ομάδας 
του. Το +10 παρέμεινε μέχρι το 18’ (30-40) και όλα 
έδειχναν ότι ο Παναθηναϊκός θα πήγαινε στα απο-
δυτήρια με «μαξιλαράκι» ασφαλείας. Όμως τα δύο 
συνεχόμενα τρίποντα του Βασιλόπουλου «έριξαν» 
τον δείκτη του σκορ στο ημίχρονο (36-40), ενώ το 
επιμέρους του Περιστερίου είχε και... συνέχεια στο 
3ο δεκάλεπτο.
Συγκεκριμένα οι παίκτες του Αργύρη Πεδουλάκη 
έφτασαν στο 16-5 και προηγήθηκαν με 46-45 στο 
22’. Μάλιστα για μία φορά στην 3η περίοδο είχαν και 

διαφορά ενός καλαθιού (49-47 στο 23’) και μπόρε-
σαν να μείνουν ανταγωνιστικοί μέχρι και το τέλος του 
δεκαλέπτου (56-55) οι γηπεδούχοι. Ο Μπέντιλ που 
ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του είχε αποχω-
ρήσει τραυματίας, με τους Σκορδιλη (10π.) και Γκρέι 
(8π.) να τον ακολουθούσαν μέχρι εκείνο το σημείο. 
Σε αντίθεση με τα προηγούμενα ματς ο Παναθηνα-
ϊκός ήταν άστοχος μέχρι το 30’ που βρέθηκε πίσω 
στο σκορ με 40% στα σουτ εντός παιδιάς (21/52), 
είχε χάσει τα ριμπάουντ (34-28) ενώ είχε και λιγότε-
ρες ασίστ.
Η επιστροφή του Μπέντιλ στο παρκέ σήμανε και το 
+3 του Περιστερίου (60-57 στο 33’) για πρώτη φορά 
στο ματς. Όμως σε εκείνο το σημείο οι Καλαθης και 
Λοτζέζσκι τιμώρησαν την (κατά τ’ άλλα αποτελεσμα-
τική) «ζώνη» του Περιστερίου και με δύο σερί τρί-

ποντα έδωσαν προβάδισμα στο «τριφύλλι» με 
63-60 στο 34’. Και πάλι ο Μπέντιλ έδωσε 

εκ νέου τον πρώτο λόγο στην ομάδα 
του με τέσσερις σερί πόντους, ενώ ο 
Γκρέι έστειλε την διαφορά στο +4 
(67-63) στο 35’ ολοκληρώνοντας 
ένα σερί 7-0 για λογαριασμό της 
ομάδας του.
Όμως η εμπειρία και η ευστοχία των 

Καλάθη και Λοτζέσκι «μίλησαν» στο 
τέλος! Μέσα σε δύο λεπτά το -4 του 

Παναθηναϊκού έγινε +9 (73-82) χάρη σε 
ένα επιμέρους 19-6!!! Ο Ματ Λοτζέσκι ήταν 

εκείνος που πήρε «φωτιά» τελειώνοντας το ματς με 
22 πόντους!
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Παναθηναϊκός απάντησε γρήγορα 
στο -4 του Περιστερίου, αρχικά με ένα σερί 10-0 το 
οποίο έγινε 19-6 στη συνέχεια. Επιπλέον ανέβασε τα 
ποσοστά στα τρίποντα στην τελευταία περίοδο έχο-
ντας 6/10 τρίποντα σε εκείνο το διάστημα και 12/30 
συνολικά, ενώ οι παίκτες του Πιτίνο είχαν μονοψήφιο 
αριθμό λαθών.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Ματ Λοτζέσκι ήταν εκεί-
νος που «τελείωσε» τη σειρά στο Περιστέρι μετά το 
δεύτερο break των «πρασίνων» έχοντας 22 πόντους 
με 3/3 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ασίστ και 
2 τάπες!
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το ριμπάουντ που πήρε ο 
Θανάσης Αντετοκούνμπο λίγο πριν από το τέλος του 
πρώτου δεκαλέπτου, με αποτέλεσμα να τρέξει όλο το 
γήπεδο και να «τελειώσει» τη φάση με εντυπωσιακό 
κάρφωμα στο transition.
Τα δεκάλεπτα: 14-21, 36-40, 56-55, 75-82

Προμηθέας - ΑΕΚ 70-54
Αντίδραση και... τελικός, πριν 
τους τελικούς! 

Η 
ΑΕΚ «χάθηκε» ξανά 
στην Πάτρα, ο Προμη-
θέας αντέδρασε μετά 
την... 30άρα στο ΟΑΚΑ, 

επικράτησε με 70-54 και ισοφά-
ρισε τη σειρά (2-2). «Τελικός» την 
Παρασκευή (07/06, 19:30) για 
μια θέση στους τελικούς!
Οι «κιτρινόμαυροι» δεν θύμισαν 
σε τίποτα την εμφάνιση της προ-
ηγούμενης Δευτέρας (03/06) στο 
ΟΑΚΑ, έμειναν μόλις στους 54 
πόντους κι έχασαν την ευκαιρία 
να τελειώνουν τη σειρά, για να 
βρεθούν στους τελικούς.
Από την άλλη, οι Πατρινοί τα 
έδωσαν όλα και αντέδρασαν, 
διεκδικώντας τη θέση τους στους 
τελικούς, με μία νίκη την Παρα-
σκευή (07/06, 19:30).
Στο ύψος του στάθηκε κάπως ο 
Χάουαρντ Σαντ-Ρος που ολοκλή-
ρωσε το ματς με 12 πόντους, 4 
ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 τάπα.

Το ματς
Η ΑΕΚ προηγήθηκε με 4-8 (3’), 
αλλά ο Προμηθέας βρήκε ρυθμό 
και έφτασε σε διψήφια δια-
φορά με επιμέρους 15-1 (19-9, 
9’), παίρνοντας πολλές λύσεις 
από τους Παρκς, Σαλούστρο και 
Μέιερ. Ο Λαρεντζάκης με τρί-
ποντο και ο Γιορκ με κάρφωμα 
μείωσαν (19-14, 10’). Ο Αμε-
ρικανός σουτέρ πλησίασε ξανά 
(27-21, 15’), με τους διαιτητές να 
δίνουν τραβηγμένη τεχνική στον 
Σάκοτα (4ο φάουλ), με τον Χολ να 
αστοχεί. Οι γηπεδούχοι, με τον 
Λίποβι να παίρνει... μπρος, έφτα-
σαν ξανά στο +11 (38-27, 18’) και 
ο Σαντ-Ρος έκανε το 38-29 στο 
ημίχρονο, αφού ο Κασελάκης 
δεν βρήκε στόχο από τα 6.75 στο 
τέλος.
Η ΑΕΚ ανασυγκροτήθηκε και 
με την έναρξη της τρίτης περιό-
δου έτρεξε ένα σερί 8-0 (40-37, 
24’), για να μειώσει ξανά ο Θίο-
ντορ (46-43, 26’). Οι Πατρινοί, 
ωστόσο, απάντησαν γρήγορα 
(51-43, 28’) και οι «κιτρινόμαυ-
ροι» συνέχιζαν να μην έχουν 
καθαρό μυαλό στις επιθέσεις 

τους, αλλά και να χάνουν βολές 
(51-44, 30’). Οι φιλοξενούμενοι 
το πάλευαν (57-49, 34’), αλλά 
ήρθαν τα τρίποντα των Λίποβι 
- Κασελάκη (63-49, 35’) για να 
βάλουν τέλος στα όνειρα της ΑΕΚ 
και να οδηγήσουν την ομάδα 
τους στη νίκη (70-54) και την ισο-
φάριση (2-2).
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Προμηθέας 
σημείωσε 40 πόν τους σ τη 
ρακέτα, μοίρασε 19 ασίστ, έκανε 
11 κλεψίματα κι έβαλε κρίσιμα 
τρίποντα στο τέλος.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο 
Παρκς μέτρησε 16 πόντους, 7 
ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλε-
ψίματα, ενώ αυτή τη φορά βοή-
θησε και ο Μέιερ, που είχε 11 
πόντους.
ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Ο Μπρά-
ουν είχε 7 πόντους και 5 ριμπά-
ουντ, ο Λίποβι είχε 9 πόντους και 
ο Κασελάκης 6 και 7 ριμπάουντ.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: 
Σε κακή βραδιά ήταν οι περισσό-
τεροι παίκτες της ΑΕΚ.
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Το επιμέρους 
15-1 του Προμηθέα στην 1η περί-
οδο, αλλά και τα δύο σερί τρίπο-
ντα των Λίποβι - Κασελάκη στην 
4η.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η ΑΕΚ την όλη εμφά-
νιση, ο Προμηθέας τα 16 λάθη.
Τα δεκάλεπτα: 19-14, 38-29, 
51-44, 70-54.

Παρκς: «Την ίδια ένταση 
και στο Game 5»!
Ο Αμερικανός ψηλός του Προμη-
θέα ήταν ο MVP της αναμέτρησης 
(16π., 7ρ., 3ασ., 3κλ.) και δήλωσε 
μετά τη νίκη: «Θέλαμε να πάμε 
σε πέμπτο ματς, για να διεκδική-
σουμε την ευκαιρία μας να βρε-
θούμε σε τελικούς. Προσπαθή-
σαμε να δώσουμε ό,τι έχουμε, 
βγήκαμε στο παρκέ συγκεντρω-
μένοι και τα καταφέραμε.
Να παίξουμε σκληρά και να τα 
δώσουμε όλα ξανά. Είναι μόνο 
ένα ματς. Πρέπει να έχουμε την 
ίδια ένταση, γιατί ξέρουμε ότι 
η ΑΕΚ είναι δυνατή στην έδρα 
της».
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