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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Τη ζώνη 
ασφάλειας δεν 

τη φοράμε για να 
μην μας γράψει η 

αστυνομία...

...τη φοράμε 
για να μη μας 
γράψουν οι 

εφημερίδες...

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώ-
στριες,
Γε ια σας αδέλφια της HELLAS NEWS, 
εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά, ευτυ-

χισμένους και κοτσονάτους. Αδέλφια,  το Σαββα-
τοκύριακο που πέρασε μπορώ να πω ήταν ένα 
από τα μεγαλύτερα  της χρονιάς σε ομογενειακές 
εκδηλώσεις και το συμπέρασμα που βγαίνει είναι 
ότι το 40% των συμπάροικων ήταν οι ίδιοι που 
έπρεπε(;;;) να πάνε σε όλες. Γιατί  βρε αδέλφια 
δεν τα κανονίζουμε από την αρχή της χρονιάς;
Πάν τως, αποφάσισα μετά τα Χρισ τούγεννα η 
HELLAS NEWS  θα κάνει συγκέντρωση όσο το 
δυνατόν περισσότερων ομογενειακών φορέων 
ώστε να βρούνε ημερομηνία που να μην συμπί-
πτουν με άλλες εκδηλώσεις και να μπορεί ο 
καθένας που είναι υποχρεωμένος (;;;) να πηγαί-
νει σε όσες εκδηλώσεις μπορεί κι αντέχει και το 
πορτοφόλι του!
Αδέλφια, δεν είναι πλέον εύκολο να πρέπει να 
χαλάσει κάποιος κάποιες χιλιάδες δολάρια τον 
χρόνο επειδή ΠΡΕΠΕΙ λέε ι. Να πάμε κι εμείς 
αφού ήλθαν κι αυτοί ή επειδή είναι πελάτες σου, 
ή επειδή έχετε κάποια στενή φιλία, με τη δια-
φορά ότι ο ένας φίλος έχει μπόλικο χρήμα κι ο 
άλλος είναι φουκαράς και με το ζόρι τα βγάζει 
πέρα. Και δέκα ακόμα περιπτώσεις για αυτό το 

ΠΡΕΠΕΙ!
Ακούω πολλά λόγω της ρουφιάνας της δουλειάς 
μου, αλλά και του χαρακτήρα μου, γ ιατ ί όλοι 
μου εξομολογούνται τον πόνο τους. Ευτυχώς που 
δεν είμαι ιερέας. Αδέλφια, βάλτε οι «προύχο-
ντες» νερό στο κρασάκι σας και προσπαθήστε 
όσο μπορείτε όσο μπορείτε να φέρνουμε ειρήνη 
και πρόοδο σε αυτή την παροικία. Κι αν περά-
σετε εκεί κοντά από το κτίριο που χάσαμε και 
το πήραν οι Πακιστανοί-Ινδοί κι εγώ δεν ξέρω 
τι, που είχε η Ελληνική Κοινότητα και δείτε το 
τ ι χτ ίσανε και πως το διαμορφώνουνε θα στε-
ναχωρηθείτε. Πραγματικά έχουν κάνει ένα υπέ-
ροχο έργο. Άρα γινότανε, άρα εμείς το ΧΑΣΑΜΕ, 
εμε ίς βγάλαμε τα μάτ ια μας… Δεν θέ λω να 
γράψω τίποτα άλλο τώρα γιατί τσαντίστηκα και 
θα γράψω πράγματα που δεν πρέπει.
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΤΗ-
ΡΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΡΟ-
ΝΤΟ!
ΥΓ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΤΗΣ HELLAS NEWS ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΟΝ 
«ΣΑΒΒΑΤΙΑΤΙΚΟ ΚΑΦΕ» ΜΑΣ. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ !

Θανάσ ης  Κ ουρ τέσ ης
Εκδότης /Παραγωγός

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ
GREEK BUSINESS DIRECTORY ΣΤΟ

WWW.GREEKBUSINESSDIRECTORY.CA
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Υπόθεση Novartis: Νέα επιστολή «βόμβα» του 
αντεισαγγελέα Αγγελή 

Κ
όλαφος είναι για την Κυβέρνηση –ειδικά για τον 
Μιχάλη Καλογήρου και τον περιβόητο Ρασπού-
τιν – και  την   Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ξέ-
νη Δημητρίου η σημερινή ανακοίνωση του ε-

λεγχόμενου από χθες αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου 
Ιωάννη Αγγελή, ο οποίος ήταν επόπτης και συντονιστής   
της Εισαγγελίας Διαφθοράς επικεφαλής της οποίας είναι 
η Ελένη Τουλουπάκη και παραιτήθηκε.
 Ενήμερος ήταν ο υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλο-
γήρου για «τον δικονομικώς στραβό δρόμο», που είχε 
λάβει η ανακριτική πορεία της υπόθεσης NOVARTIS, 
αλλά και για το εν γένει «αλαλούμ», που επικρατούσε 
στην λεγομένη «Εισαγγελία καταπολέμησης διαφθο-
ράς»» και για όσα συνέβησαν στην Βιέννη, επισημαίνει 
ο κ Αγγελής.
Αναφερόμενος στον γνωστό  ως Ρασπούτιν, ο κ. Αγγε-
λής αναφέρει, μεταξύ των άλλων, ότι «μετά την σε βάρος 
μου διάδοση χαλκευμένων πληροφοριών και την προ-
σπάθεια δημιουργίας   σκευωρίας  εναντίον μου (ότι 
δήθεν αρνήθηκα να παραλάβω σημαντικά αποδεικτικά 
στοιχεία σε «στικάκι» για την υπόθεση NOVARTIS), από 
πρόσωπο που στον χώρο της δικαιοσύνης είναι γνωστό 
ως «Ρασπούτιν» και μετά από την προσπάθεια «αποδό-
μησης»  της προσωπικότητάς μου από φιλικά προς τον κ. 
Ρασπούτιν ΜΜΕ» και συνεχίζει: «στον χώρο της ανώτα-
της δικαιοσύνης, όλοι γνωρίζουν ποιος κρύπτεται πίσω 
από το όνομα Ρασπούτιν, πλην όμως φοβούνται να τον  
κατονομάσουν για ευνόητους λόγους».  
Ακόμη, για το Ρασπούτιν αναφέρει ο κ. Αγγελής: «στο 
εύλογο ερώτημα, ποιος τέλος πάντων είναι ο «πανίσχυ-
ρος κ. Ρασπούτιν» παρακαλώ τον συνάδελφό μου κ. 
Δασούλα, να αναζητήσει την πορεία και την κατάληξη 
της σχετικής ποινικής έρευνας που έχει διαταχθεί, από 
την κα Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Στο βαθμό πάντως 
που μου το έχει γνωστοποιήσει  (το όνομα) η κα Εισαγ-
γελέας του Αρείου Πάγου (όταν ήμουν το πλέον «αγα-
πημένο της παιδί στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου» 
και οι απόψεις μας ταυτίζονταν, μέχρι βαθμού παρεξη-
γήσεως, ότι δηλαδή δεν ήμουν μόνο το αγαπημένο της, 
αλλά και το «υπάκουο παιδί της»), αυτός είναι μέλος της 
κυβέρνησης και έχει την δυνατότητα να διορίζει «παιδιά 
και νύφες» ατόμων που βρίσκονται στις ανώτερες βαθ-
μίδες της δικαιοσύνης, «ενδεχομένως δε και ατόμων της 
Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου».  
Στην Ελένη Τουλουπάκη καταλογίζει δικονομικές παρα-
βάσεις και επιδίωξη  άσκησης ποινικής δίωξης τύπου 
«όπως- όπως – τύπου fast track», σημειώνοντας ενδει-

κτικά ότι προέβη σε  «δημιουργία απόλυτων ακυροτή-
των»  με   στην λήψη ενόρκων καταθέσεων, ως μη έδει, 
αφού στη συνέχεια η ίδια θα επικύρωνε ως επόπτης τις 
δικές της δικονομικές ενέργειες «ως υφισταμένη του 
εαυτού της»» και για « προειλημμένη απόφασή» για 
άσκηση ποινική δίωξης τύπου ««όπως- όπως – τύπου 
fast track», χωρίς την προηγούμενη τήρηση  του άρθρου 
239 ΚΠΔ».   

Στο συρτάρι της κυρίας Δημητρίου
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Αγγελής οι καταγ-
γελίες του  «ουδόλως ερευνήθηκαν από την κα Εισαγγε-
λέα Αρείου Πάγου, τέθηκαν δε στο Αρχείο (γιατί άραγε), 
όπου παρέμειναν για πέντε περίπου μήνες και θα παρέ-
μειναν «στον αιώνα τον άπαντα», εάν δεν ερχόταν ένα 
δημοσίευμα  εφημερίδος (σ.σ. : Πρώτο ΘΕΜΑ) να ταρά-
ξει «τον μακάριο ύπνο τους»».
 Όμως, ο κ. Αγγελής για πολλοστή φορά στην ανακοί-
νωσή του τραβάει το χαλί της κυρίας Δημητρίου λέγο-
ντας ότι αυτά που αναφέρει η κυρία Τουλουπάκη στην 

αναφορά της περί αντιγραφής αρχείων από τον υπολο-
γιστή της Εισαγγελίας Διαφθοράς έγινε με την έγκριση 
της κυρία Δημητρίου. Υπογραμμίζει συγκεκριμένα ο κ. 
Αγγελής: ««πράγματι αντέγραψα το Αρχείο της «Εισαγγε-
λίας Διαφθοράς», με την έγκριση όμως και εν γνώσει της 
κας Εισαγγελέως Αρείου Πάγου. Τούτο αποφασίστηκε, 
προκειμένου «να βρεθεί άκρη στο αλλαλούμ», που επι-
κρατούσε στην Εισαγγελία διαφθοράς και ύστερα από 
συγκεκριμένες αντιφάσεις της διευθύνουσας αυτήν, σε 
συγκεκριμένες υποθέσεις (για τις οποίες φυσικά και θα 
καταθέσω ενόρκως)».

Την Παρασκευή 21 Ιουνίου κλήθηκε να κα-
ταθέσει ο Ιωάννης Αγγελής
Πρώτος μάρτυρας που θα καταθέσει στη διπλή ποινική 
έρευνα για τους εισαγγελικούς χειρισμούς στην υπόθεση 
της Novartis είναι ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου 
Γιάννης Αγγελής.
Ειδικότερα, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημή-
τρης Δασούλας κάλεσε για την επόμενη Παρασκευή, 21 
Ιουνίου 2019, τον πρώην επόπτη της Εισαγγελίας κατά 
της Διαφθοράς κ. Αγγελή να καταθέσει ενόρκως τα όσα 
καταγγέλλει στις δύο αναφορές του σε βάρος της Ελέ-
νης Τουλουπάκη και των επίκουρων εισαγγελέων της, 
αλλά και γενικότερα για τν υπόθεση της φαρμακοβιο-
μηχανίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δασούλας θα ολοκλη-
ρώσει πρώτα τη διερεύνηση των καταγγελλομένων από 
τον κ. Αγγελή και στη συνεχεία, τα όσα προσάπτει, στη 
δική της αναφορά, η κυρία Τουλουπάκη σε βάρος του κ. 
Αγγελή.

Γεννηματά: Να παραιτηθεί η ηγεσία του υπ. 
Δικαιοσύνης μετά τις καταγγελίες Αγγελή
Την παραίτηση των Μιχάλη Καλογήρου και Δημήτρη 
Παπαγγελόπουλου από την ηγεσία του υπουργείου 
Δικαιοσύνης ζήτησε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεν-
νηματά, μετά τις νέες καταγγελίες του αντεισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου Ιωάννη Αγγελή για την υπόθεση Novartis.
«Το απόστημα της σκευωρίας της Novartis σπάει μετά τις 
καταγγελίες του κ. Αγγελή.
Το πολιτικό κέντρο της άθλιας μεθόδευσης αποκαλύπτε-
ται, είναι στην κυβέρνηση, με ευθύνη του κ. Τσίπρα», 
τόνισε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, τονίζοντας 
ότι η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης οφείλει να 
παραιτηθεί τώρα και καλώντας «τη Δικαιοσύνη να δρά-
σει ανεπηρέαστη, να καθαρίσει την κόπρο του Αυγεία».

Κατηγορεί την εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου ότι 
ουδόλως ερεύνησε τις καταγγελίες 
του αλλά τις έθεσε στο αρχείο για 
περίπου 5 μήνες - Τι γράφει για 
τον Μιχάλη Καλογήρου και την 
Ελένη Τουλουπάκη
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Τ
η  Σ α ν τ ο ρ ί ν η ,  ω ς  τ ο  π ι ο 
«Instagrammable» νησί παρου-
σιάζει ο Economist σε άρθρο του.
Το βρετανικό περιοδικό αναφέρει 

ότι το ελληνικό νησί με τα 5,1 εκατ. posts 
στο Instagram, το οποίο είναι ιδιαίτερα 
δημοφιλές για το ηλιοβασίλεμα του, τη 
θέα του και την αρχιτεκτονική του έχει 
οδηγήσει σε αύξηση των «μανιακών» με 
τη φωτογραφία τουριστών και αυτό έχει 
προκαλέσει αρκετά προβλήματα στους 
κατοίκους.
Σύμφωνα με τον Economist οι διαμονές 
στο νησί έχουν αυξηθεί κατά 66% και 

οι κάτοικοι του νησιού έχουν αρχίσει να 
ενοχλούνται από τις συνεχείς φωτογρα-
φίες.
Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται ότι οι τουρί-
στες σκαρφαλώνουν στις ταράτσες, στις 
στέγες, στα μπαλκόνια προκειμένου να 
τραβήξουν την τέλεια φωτογραφία με 
αποτέλεσμα πολλές φορές να δημιουρ-
γούν προβλήματα στους ίδιους.
Χαρακτηριστικό της κατάστασης μάλιστα 
είναι ότι οι κάτοικοι έχουν τοποθετήσει 
σχετική πινακίδα που γράφει:
«Σεβασμός!... είναι οι διακοπές σας... 
αλλά είναι και το σπίτι μας»

Economist: Η Σαντορίνη το 
αγαπημένο νησί του Instagram - Πώς 
οι τουρίστες ενοχλούν τους κατοίκους 

Μπαράζ τουρκικών 
προκλήσεων: 95 παραβιάσεις 
του εναέριου χώρου 

Οι περισσότερες παραβιάσεις 
(77) έγιναν από τα τουρκικά 
κατασκοπευτικά - Τρεις εμπλοκές 
- Νέα υπέρπτηση πάνω από το 
Καστελόριζο  - Επιμένει για τα F-
35 η Άγκυρα - Καλεί τις ΗΠΑ να  της 
διαθέσει άμεσα τα αεροσκάφη

Μ
ε αμείωτη ένταση συνεχί-
ζεται η στρατιωτική δράση 
της Τουρκίας πάνω από το 
Αιγαίο. Σήμερα Πέμπτη, η 

τουρκική πολεμική αεροπορία προχώρη-
σε σε 95 παραβιάσεις του ελληνικού ενα-
έριου χώρου με 23 τουρκικά αεροσκάφη 
που πέταξαν πάνω από το Βορειοανατολι-
κό, Κεντρικό και Νοτιοα-
νατολικό Αιγαίο.
Π ιο  σ υγκεκριμέ να, 
πάνω από το αρχιπέλα-
γος πέταξαν 16 τουρκικά 
F- 16 σε οκτώ σχηματι-
σμούς, πέντε κατασκο-
πευτικά CN 235 και δύο 
τουρκικά ελικόπτερα. 
Την πλειοψηφία των παραβιάσεων έκαναν 
για μια ακόμη ημέρα τα τουρκικά κατα-
σκοπευτικά ενώ σημειώθηκαν και τρεις 
εμπλοκές μεταξύ ελληνικών και τουρκι-
κών F- 16.
Έξι τουρκικά αεροσκάφη πέταξαν οπλι-
σμένα ενώ η μία εκ των ανωτέρω παρα-
βιάσεων ήταν η υπέρπτηση που πραγμα-
τοποίησαν τα 2 τουρκικά F-16 στις 17:49 
πάνω από τη νήσο Μεγίστη στα 26.200 
πόδια.
Παράλληλα, σημειώθηκαν και 21 παραβά-
σεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας 
στο FIR Αθηνών.
Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ τα ανωτέρω 
αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαι-
τίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανό-
νες, κατά πάγια πρακτική.

Η υπέρπτηση στο Καστελόριζο
Σε ακόμη μια προκλητική ενέργεια προ-
χώρησε το απόγευμα της Πέμπτης η τουρ-
κική πολεμική αεροπορία. Δύο τουρκικά 
μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 πέταξαν 
πάνω από το Καστελόριζο.
Η προκλητική υπέρπτηση των τουρκικών 
F-16 σημειώθηκε ώρα 17:49. Τα τουρκικά 

μαχητικά αεροσκάφη πέρασαν σε ύψος 
26.200 ποδών, περίπου 8.700 μέτρα, 
πάνω από το Καστελόριζο.

Επιμένει για τα F-35 η Τουρκία
Να σημειωθεί ότι η τουρκική προκλη-
τικότητα στο Αιγαίο κορυφώνεται την 
ίδια στιγμή που η Άγκυρα επιχειρεί να 
περάσει στην αντεπίθεση για τα αερο-
σκάφη F- 35 και απειλεί την Ουάσιγκτον 
με μόνιμη βλάβη στις διμερείς σχέσεις 
εάν δεν της παραδοθούν τα μαχητικά 
αεροσκάφη.
Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας 
Ιμπραχίμ Καλίν δήλωσε σήμερα ότι ελπί-
ζει το ζήτημα των F-35 να μην επεκτα-
θεί και γίνει ένα διεθνές ζήτημα, ξεκα-

θαρίζοντας ότι η Άγκυρα 
θα παραλάβει τα μαχητικά 
αεροσκάφη.
«Τα F-35, που αποτελούν 
δικαίωμα της Τουρκίας, θα 
παραδοθούν σίγουρα στη 
χώρα μας», είπε ο Καλίν 
μιλώντας στους δημοσιο-
γράφους, αμέσως μετά τη 

διεξαγωγή υπουργικού συμβουλίου.
Παράλληλα ο Τούρκος εκπρόσωπος 
δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία 
με τον Αμερικανό σύμβουλο εθνικής 
ασφαλείας Τζον Μπόλτον αναφορικά με 
την επιστολή του Πάτρικ Σάναχαν, που 
ασκεί χρέη υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, 
στην οποία διεμήνυσε ότι η Τουρκία δεν 
θα παραλάβει τα F-35 που έχει παραγ-
γείλει, εάν προχωρήσει στην απόκτηση 
του ρωσικού συστήματος S-400.
«Ελπίζουμε οι ΗΠΑ να εγκαταλείψουν το 
συντομότερο δυνατό τη σημερινή στάση 
τους που προκαλεί μόνιμη βλάβη στις 
διμερείς σχέσεις, χρησιμοποιώντας τα 
S-400 ως μια δικαιολογία», ανέφερε ο 
Καλίν, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα θα 
δώσει την «αρμόζουσα» απάντηση στην 
επιστολή Σάναχαν.
Συμπληρώνοντας είπε ότι μια συνάντηση 
μεταξύ του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν και του Ρώσου ομολό-
γου Βλαντιμίρ Πούτιν σχεδιάζεται να 
πραγματοποιηθεί στη σύνοδο των G20 
στην Ιαπωνία, όπου ο Τούρκος πρόεδρος 
αναμένεται να συναντηθεί επίσης με τον 
Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
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Για φέτος επανέλαβε την πρόβλεψη για υποχώρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο 2,9% του 
ΑΕΠ έναντι 3,5% που είναι ο στόχος.

Τ
ην μείωση των στόχων για το 
πρωτογενές πλεόνασμα μέ-
χρι το 2022 σε συνενόηση με 
τους Ευρωπαίους εταίρους, 

και την υιοθέτηση ενός μίγματος δη-
μοσιονομικής πολιτικής με χαμηλό-
τερους φορολογικούς συντελεστές 
και χαμηλότερες εισφορές κοινωνι-
κής ασφάλισης, έθεσε ως προυπο-
θέσεις ο Διοικητής της Τράπεζας της 
Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρα προκει-
μένου ν΄αυξηθούν οι επενδύσεις και 
η ανάπτυξη.
Παράλληλα υπογράμμισε την ανά-
γκη για ταχύτερη προώθηση και όχι 
αναστολή και κατάργηση των μεταρ-
ρυθμίσεων που έχει ανάγκη η χώρα.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι τελευταίες 
εξελίξεις στην αγορά ομολόγων είναι 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, με σημα-
ντική μείωση των αποδόσεων των 
ομολόγων του Ελληνικού Δημο-
σίου.
Όπως είπε, εφόσον συνεχιστούν 
(κάτι το οποίο απαιτεί την άσκηση 
μίας συνεπούς οικονομικής πολιτι-
κής προσανατολισμένης στη δημο-
σιονομική υπευθυνότητα σε συνδυ-
ασμό με την τήρηση όλων των προ-
ϋποθέσεων που προαναφέρθηκαν 
για την εδραίωση ενός εξωστρε-
φούς αναπτυξιακού προτύπου) το 
επιχείρημα αυτό ενισχύεται.
Μιλώντας σε συνέδριο για τις άμε-
σες ξένες επενδύσεις (2nd InvestGR 
Forum 2019: Foreign Investments 
in Greece) επεσήμανε ότι η μείωση 
του στόχου για το πρωτογενές πλε-
όνασμα σε πιο ρεαλιστικό επίπεδο 
σε σχέση με το ισχύον 3,5% του 
ΑΕΠ μέχρι το 2022, εφόσον συνδυ-
αστεί με περισσότερες μεταρρυθ-
μίσεις και ιδιωτικοποιήσεις, δεν 
συνεπάγεται υψηλότερο δημόσιο 
χρέος αλλά πιθανότατα χαμηλό-
τερο: διότι, όταν το δημόσιο χρέος 
ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι 180%, 
τότε 1% υψηλότερος ρυθμός ανά-
πτυξης (ο οποίος μπορεί να προκύ-

ψει εάν η μείωση του στόχου για το 
πρωτογενές πλεόνασμα επιτευχθεί 
με μείωση φόρων και εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, σε συνδυ-
ασμό με περισσότερες ιδιωτικοποι-
ήσεις και μεταρρυθμίσεις) ή/και 100 
μονάδες βάσης χαμηλότερο κόστος 
δανεισμού (που έχει ήδη προκύ-
ψει σε σχέση με το σενάριο βάσης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), είναι 
1,8 φορές πιο αποτελεσματικά για 
τη μείωση του δημόσιου χρέους 
προς το ΑΕΠ από ότι μία ποσοστιαία 
μονάδα του ΑΕΠ πρωτογενές πλεό-
νασμα.
Προϋποθέση για την αύξηση των 
επενδύσεων αποτελεί ακόμη η μεί-
ωση των κόκκινων δανείων.
Όπως ανέφερε ο Διοικητής της 
Κεντρικής Τράπεζας, τα μη εξυπηρε-

τούμενα δάνεια ανήλθαν σε 80 δισ. 
ευρώ στο τέλος Μαρτίου του 2019, 
μειωμένα κατά 27,2 δισ. ευρώ από 
το ανώτατο επίπεδό τους το Μάρτιο 
του 2016.
Ο λόγος μη εξυπηρετούμενων 
δανείων παρέμεινε υψηλός, στο 
45,2% το Μάρτιο του 2019.
Ο κ. Στουρνάρας διαπίστωσε ότι 
οι επενδύσεις παραμένουν σε 
πολύ χαμηλό επίπεδο με αποτέλε-
σμα τη συρρίκνωση του αποθέμα-
τος κεφαλαίου της οικονομίας, ενώ 
και το επιχειρηματικό περιβάλλον 
δεν θεωρείται ακόμη αρκετά φιλικό 
προς τις ιδιωτικές επενδύσεις. Όπως 
εξήγησε οι επενδύσεις το 2019 θα 
έπρεπε να αυξηθούν κατά 41,6% 

έναντι 10,1% που προβλέπει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εαρινές 
προβλέψεις του 2019.
Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου 
κεφαλαίου (σε τρέχουσες τιμές) μει-
ώθηκε από 26% του ΑΕΠ το 2007 σε 
11,1% του ΑΕΠ το 2018.
Το μεγαλύτερο ποσοστό της μείω-
σης αυτής (10,1 από τις 14,9 ποσο-
στιαίες μονάδες) οφείλεται σε συρ-
ρίκνωση των επενδύσεων σε κατοι-
κίες, η οποίες από 10,8% του ΑΕΠ 
το 2007 διαμορφώθηκαν σε 0,7% 
του ΑΕΠ το 2018.
Όπως ανέφερε ο ίδιος οι εκτιμήσεις 
του ΣΕΒ ανεβάζουν το επενδυτικό 
κενό στα 100 δισ. ευρώ. Ωστόσο 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπη-
ρεσιών της Τράπεζας της Ελλάδος, 
το επενδυτικό κενό είναι ελαφρώς 
χαμηλότερο και συνεπώς μπορεί να 
καλυφθεί ταχύτερα.

Κάτω από το 3% τα spreads 
των 10ετών ομολόγων
Το «φράγμα» του 3% έσπασε για 
πρώτη φορά μετά το 2010 το περι-
θώριο των ελληνικών δεκαετών 
ομολόγων.
Η διαφορά απόδοσης μεταξύ των 
ελληνικών 10ετών ομολόγων από 
αυτή των αντίστοιχων γερμανικών 
τίτλων κυμαίνονταν πριν απο λίγο 
στο 2,91%.
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στην 
περαιτέρω υποχώρηση της απόδο-
σης του ελληνικού 10ετούς ομο-
λόγου στο 2,67% από 2,75% χθες, 
όσο και την περιορισμένη άνοδο της 
απόδοσης του γερμανικού ομολό-
γου στο -0,243%.
Το κλίμα στην αγορά παρέμεινε 
θετικό και οι επενδυτές διατηρούν 
την αισιοδοξία τους, παρά τις επι-
φυλάξεις που διατύπωσε πριν απο 
μερικές ώρες ο επικεφαλής του ESM 
Κλάους Ρέγκλινγκ σχετικά με την 
επίτευξη των δημοσιονομικών στό-
χων.

Γ. Στουρνάρας: Επιμένει ότι εφέτος η χώρα 
δεν θα πιάσει τον στόχο για το πρωτογενές 
πλεόνασμα

Νέες δημοσκοπήσεις: Τι 
δείχνουν για τις εκλογές 
της 7ης Ιουλίου 

Τ
ο προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ για 
τις εθνικές εκλογές δείχνουν δύο νέες δημο-
σκοπήσεις που δημοσιοποιήθηκαν απόψε α-
πό τα κεντρικά δελτία του Σκάι (Pulse) και του 

Star (MRB). H διαφορά βρίσκεται στις 8,5 μονάδες 
(με αναγωγή επί των εγκύρων) σύμφωνα με την Pulse 
και στις  9  μονάδες, σύμφωνα με την MRB, στην ανα-
γωγή με βάση την κομματική προέλευση επί της αδι-
ευκρίνιστης ψήφου.  Και οι δύο δημοσκοπήσεις δί-
νουν αυτοδυναμία στη ΝΔ είτε μπουν έξι , είτε μπουν 
επτά κόμματα στη βουλή που θα προκύψει από τις ε-
κλογές της 7ης Ιουλίου. 
Πιο αναλυτικά, στη δημοσκόπηση της Pulse για το 
κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σκάι με τη Σία Κοσσι-
ώνη  η ΝΔ προηγείται με 8 μονάδες του ΣΥΡΙΖΑ στην 
πρόθεση ψήφου, και με 8,5 μονάδες με αναγωγή επί 
των εγκύρων, ενώ τρίτο κόμμα είναι το Κίνημα Αλλα-
γής.
dimosk
Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου που δίνει οριακά 
επτακομματική βουλή τα κόμματα λαμβάνουν:
ΝΔ: 33,5%
ΣΥΡΙΖΑ: 25,5%
Κίνημα Αλλαγής: 6,5%
ΚΚΕ: 5,5%
Χρυσή Αυγή: 5%
ΜΕΡΑ25: 3,5%
Ελληνική Λύση: 3%
Με αναγωγή επί των εγκύρων η ψαλίδα ανάμεσα σε 
ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει και φτάνει στις 8,5 μονάδες. 
Ειδικότερα, τα κόμματα λαμβάνουν:
ΝΔ: 34,5
ΣΥΡΙΖΑ: 26
Κίνημα Αλλαγής: 7
ΚΚΕ: 5,5
Χρυσή Αυγή: 5
Ελληνική Λύση: 3
ΜΕΡΑ25: 3,5
Σε ό,τι αφορά την εκτίμηση των εδρών, η Pulse κάνει 
δύο σενάρια, ένα με εξακομματική βουλή και ένα με 
επτακομματική (με είσοδο και της Ελληνικής Λύσης).
Στο σενάριο με έξι κόμματα η κατανομή των εδρών 
εκτιμάται ότι θα είναι:
156 για τη ΝΔ
80 για τον ΣΥΡΙΖΑ
21 για το Κίνημα Αλλαγής
17 για το ΚΚΕ
15 για τη Χρυσή Αυγή
11 για το ΜΕΡΑ25
Στο σενάριο της Pulse για επτακομματική βουλή δια-
μορφώνει την κατανομή των εδρών ως εξής:
ΝΔ: 152
ΣΥΡΙΖΑ: 77
ΚΙΝΑΛ: 21
ΚΚΕ: 16
Χρυσή Αυγή: 15
ΜΕΡΑ25: 10
Ελληνική Λύση: 9
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«Η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει με υπευθυνότητα κάποιες αρκετά 
προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας και αυτό πρέπει να αναγνωριστεί», 
ανέφερε ο Τζέφρι Πάιατ

ΗΠΑ: Είμαστε αφοσιωμένοι στη 
συμμαχία μας με την Ελλάδα

Η 
ενισχυμένη στρατιωτική συ-
νεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ αντα-
νακλά την «χειροπιαστή» δέ-
σμευση της Ουάσινγκτον για 

την στήριξη της συμμαχικής σχέσης με 
την Ελλάδα υποστήριξε ο πρέσβης των 
ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, κα-
τά τη διάρκεια ομιλίας που πραγματο-
ποίησε στη δεξαμενή σκέψης «Atlantic 
Council» στην Ουάσινγκτον.
Απαντώντας σε ερώτηση για το κατά 
πόσο οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να 
παρέμβουν προληπτικά για την απο-
φυγή μιας κρίσης στο Αιγαίο ή την Ανα-
τολική Μεσόγειο, ο Αμερικανός πρέ-
σβης τόνισε ότι η Ουάσινγκτον είναι 
απόλυτα αφοσιωμένη σε κάθε διά-
σταση της συμμαχικής της σχέσης με 
την Ελλάδα.
«Eίμαστε σθεναρά αφοσιωμένοι στη 
συμμαχία μας με την Ελλάδα. Είμαστε 
σθεναρά αφοσιωμένοι στη δέσμευσή 
μας στην Ανατολική Μεσόγειο και ένα 
από τα πράγματα που είμαι πολύ περή-
φανος είναι το εύρος και το βάθος της 
στρατιωτικής μας συνεργασίας με την 
Ελλάδα, κάτι που επιβεβαιώθηκε την 
περασμένη εβδομάδα με την παρου-
σία του κ. Αποστολάκη στην Ουάσιν-
γκτον. Νομίζω ότι είδατε την ανακοί-
νωση που εξέδωσε το Πεντάγωνο, η 
οποία περιγράφει τη στρατιωτική μας 

σχέση με την Ελλάδα ως μία από τις 
ισχυρότερες που έχουμε στην περιοχή. 
Αυτή η παρουσία νομίζω ότι είναι μια 
χειροπιαστή απόδειξη της δέσμευσης 
μας στο να στηρίξουμε την συμμαχική 
μας σχέση με την Ελλάδα και κάθε διά-
σταση αυτής», ανέφερε ο Αμερικανός 
πρέσβης.
Συνεχίζοντας την τοποθέτηση του για 
το θέμα των σχέσεων με την Τουρκία, 
ο κ. Πάιατ υπογράμμισε την ανάγκη να 
παραμείνουν ανοιχτά τα διπλωματικά 
κανάλια επικοινωνίας με στόχο την επί-
λυση των προβλημάτων.
«Και σε αυτό το σημείο (διπλωματικό 
κανάλι) η ελληνική κυβέρνηση έχει επι-
κεντρώσει τις προσπάθειες της και σε 
αυτό η αμερικανική κυβέρνηση κατα-
βάλει τις προσπάθειές της. Και αυτό 
θα είναι το κανάλι στο οποίο προσπα-
θούμε να διατηρήσουμε το ζήτημα με 
όλες μας τις διπλωματικές και πολιτικές 
ενέργειες», τόνισε χαρακτηριστικά.
«Η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει με υπευ-
θυνότητα κάποιες αρκετά προκλητικές 
ενέργειες της Τουρκίας και αυτό πρέ-
πει να αναγνωριστεί», ανέφερε ο Τζέ-
φρι Πάιατ και πρόσθεσε ότι «η Αθήνα 
έχει επιδιώξει με συνέπεια να κρατήσει 
ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με 
την Άγκυρα μέσω διαδικασίας για ΜΟΕ 
(Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης)».

Παρασκευή 14 Ιουνίου 
• Προφήτη Ελισσαίου
• Οσίου Νήφωνος εν Άθω

Σάββατο 15 Ιουνίου
• Αγίου Αυγουστίνου επισκόπου Ιππώνος
• Οσίου Ιερώνυμου
• Οσίας Μονίκης
• Οσίου Ορτισίου

Κυριακή 16 Ιουνίου
• Γιορτή του πατέρα
• Πεντηκοστή
• Αγίων Μνημονίου και Τύχωνος επισκόπων 

Αμαθούντος των θαυματουργών

Δευτέρα 17 Ιουνίου
• Αγίου Πνεύματος
• Αγίου Ισμαήλ μάρτυρος
• Αγίου Φήλικος

Τρίτη 18 Ιουνίου
• Οσίου Εράσμου
• Αγίου Λεοντίου μάρτυρος εξ Αιγίνης
• Αγίας Αλίνας

Τετάρτη 19 Ιουνίου
• Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου
• Αγίου Ζωσίμου μάρτυρος

Πέμπτη 20 Ιουνίου
• Αγίου Μεθοδίου Ιερομάρτυρος

Συναξάρι ποια αγαπημένα, γνωστά σας πρόσωπα γιορτάζουν

(ονομαστική εορτή) σήμερα, αύριο και όλη την εβδομάδα

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
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Πιάστηκαν με πιστόλια 
«έτοιμα προς χρήση»,  
με σφαίρες στη θαλάμη 
- Αιφνιδιάστηκαν από 
την Αντιτρομοκρατική - 
Πήραν προθεσμία για να 
απολογηθούν την Τρίτη - 
Δείτε τα ευρήματα της ΕΛΑΣ 
στα σπίτια που ερεύνησε

A
ποφασισμένοι για όλα 
πήγαν στο νοσοκομείο 
ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλο-
νίκης οι Κώστας Σακ-

κάς και Γιάννης Δημητράκης: Και 
οι δύο ήταν ένοπλοι και τα πιστό-
λια τους βρέθηκαν με σφαίρες στη 
θαλάμη.
Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, 
δεν είχαν αντιληφθεί ότι βρίσκο-
νταν υπό παρακολούθηση από 
την Αντιτρομοκρατική καθώς και 
οι δύο είχαν απασχολήσει στο 
παρελθόν την συγκεκριμένη υπη-
ρεσία με αποτέλεσμα να αιφνιδια-
σθούν και να συλληφθούν αμέ-
σως μετά τη ληστεία στη χρημα-
ταποστολή στο νοσοκομείο. Τα 
πιστόλια βρέθηκαν πάνω τους, 
ενώ κατασχέθηκαν και οι δύο 
κασετίνες με τα χρήματα που 
άρπαξαν από τη χρηματαποστολή.

Μετά τη σύλληψη των δύο, αλλά 
και μιας 39χρονης γυναίκας που 
αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες 
για συνέργεια στη ληστεία, η 
αστυνομία προχώρησε σε έρευ-
νες σε σπίτια προσώπων που 
συνδέονται με τους κατηγορού-
μενους. Μεταξύ των ευρημάτων 
ξεχωρίζουν ένα αλεξίσφαιρο 
γιλέκο, αλλά και ένα μπουφάν με 
την ένδειξη Police.
Στην Αντιτρομοκρατική και στα 
εγκληματολογικά εργαστήρια της 
ΕΛΑΣ μεταφέρονται ωστόσο τέσ-
σερα laptop, μεγάλος αριθμός 
τηλεφωνικών συσκευών και καρ-
τών SIM, όπως επίσης και πλήθος 
ψηφιακών πειστηρίων (φορητές 
συσκευές αποθήκευσης, ψηφια-
κών δεδομένων USB , κάρτες μνή-
μης, σκληροί δίσκοι). Όλα αυτά τα 
αντικείμενα μπαίνουν στο μικρο-
σκόπιο των ερευνών προκειμένου 
να διαπιστωθεί αν μπορούν να 
οδηγήσουν πιο πέρα την έρευνα 
για τη δράση των δύο συλληφθέ-
ντων. Μεγάλα ερωτήματα παρα-
μένουν πως γνώριζαν οι Σακκάς 
και Δημητράκης ότι τη συγκεκρι-
μένη μέρα, χθες, στο νοσοκομείο 
θα μεταφερόταν μεγάλο χρημα-
τικό ποσό και αν τα χρήματα θα 
πήγαιναν στο λεγόμενο «επανα-

στατικό ταμείο», στη χρηματο-
δότηση, δηλαδή, τρομοκρατι-
κής ενέργειας ή αν θα κατέληγαν 
απλά και μόνο στο «βιοπορισμό» 
των δύο ληστών και των πιθανών 
συνεργών- υποστηρικτών τους ή 
και πληροφοριοδοτών τους.
Οι Σακκάς και Δημητράκης οδηγή-
θηκαν νωρίτερα σήμερα υπό δρα-
κόντεια μέτρα ασφαλείας στον 
Εισαγγελέα Θεσσαλονίκης, που 
τους άσκησε δίωξη για ληστεία 
από κοινούμε την επιβαρυντική 

διάταξη ότι είχαν καλυμμένα τα 
χαρακτηριστικά του προσώπου 
τους, ενώ η 39χρονη διώκεται για 
απλή συνέργεια στην κακουργη-
ματική αυτή πράξη. Με βάση τη 
δικογραφία, η γυναίκα φέρεται ότι 
κατόπτευε την περιοχή και να ενη-
μέρωνε τους δυο συγκατηγορού-
μενούς της, φυσικούς δράστες της 
ληστείας, για την άφιξη της χρημα-
ταποστολής.
Επιπλέον, οι Σακκάς και Δημητρά-
κης, κατηγορούνται για τα πλημ-

μελήματα της πλαστογραφίας 
μετά χρήσεως από κοινού, επειδή 
το όχημα με το οποίο σκόπευαν να 
διαφύγουν έφερε πλαστές πινα-
κίδες κυκλοφορίας, της παράνο-
μης οπλοφορίας και της κατοχής 
μικροποσοτήτων ναρκωτικών, 
που εντοπίστηκαν από αστυνομι-
κούς κατά τις κατ’ οίκον έρευνες 
που ακολούθησαν τις συλλήψεις.
Μέχρι να απολογηθούν την Τρίτη, 
παραμένουν σε καθεστώς κράτη-
σης.

Ληστεία στο ΑΧΕΠΑ: Ετοιμοι για μάχη ήταν Σακκάς και 
Δημητράκης 

επικαιρότητα
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Έ
νας από τους τελευταίους φωτισμέ-
νους γέροντες της Ορθόδοξης Εκ-
κλησίας μας είναι ο γέροντας Εφραίμ 
της Αριζόνας.Σήμερα ο γέροντας Ε-

φραίμ μονάζει στο μοναστήρι του Αγίου Α-
ντωνίου στην έρημο της Αριζόνας, λίγη ώρα 
μακριά από την πρωτεύουσα της Αριζόνας 
το Phoenix και κοντά στην πόλη Florence.
Ο Γέροντας Εφραίμ γεννήθηκε στις 24 Ιου-
νίου 1928 στον Βόλο ως Ιωάννης Μωραΐτης. 
Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε στη φτώ-
χεια, βοηθώντας τον πατέρα του στην εργα-
σία του, αλλά πάντα ακολουθούσε το ευσε-
βές παράδειγμα της μητέρας του (η οποία 
έγινε αργότερα μοναχή με το όνομα Θεο-
φανώ).
Σε ηλικία 14 χρονών άρχισε να λαχταρά τον 
μοναχισμό, αλλά δεν πήρε ευλογία από τον 
πνευματικό να πάει στο Άγιο Όρος έως ότου 
έγινε 19 χρονών.
Με την άφιξη του στο Άγιο Όρος, στις 26 
Σεπτεμβρίου 1947, πήγε κατευθείαν στον 
γέροντα Ιωσήφ (Ησυχαστή), στη σπηλιά του 
Τιμίου Προδρόμου, ο οποίος τον αποδέ-
χτηκε στην αδελφότητα του, και έκανε την 
κουρά του 9 μήνες αργότερα το 1948 με το 
όνομα Εφραίμ.
Από υπακοή στο γέροντά του, ο μοναχός 
Εφραίμ χειροτονήθηκε διάκονος και στη 
συνέχεια ιερέας.
Η ζωή στην αδελφότητα του γέροντος 
Ιωσήφ ήταν πολύ αυστηρή και ασκητική.
Μετά την κοίμηση του γέροντος Ιωσήφ το 
1959, συγκεντρώθηκαν αρκετοί μοναχοί 
γύρω από γέροντα Εφραίμ που τον είχαν ως 
πνευματικό πατέρα.
Το 1973 η αδελφότητά του μετακόμισε στην 
Ιερά Μονή Φιλοθέου όπου έγινε και ηγού-
μενός της. Λόγω της φήμης του γέροντος 
Εφραίμ, η μοναστική αδελφότητα μεγάλωσε 
γρήγορα.
Του ζητήθηκε από την επιστασία του Αγίου 
Όρου, να αναβιώσει και να επανδρώσει 
πολλά μοναστήρια στο Άγιο Όρος τα οποία 
έπασχαν από λειψανδρία, όπως του Ξηρο-
ποτάμου, Κωνσταμονίτου και Καρακάλλου.
Αυτά τα μοναστήρια είναι κάτω από την 
πνευματική του καθοδήγηση μέχρι και 
σήμερα.
Επίσης υπάρχουν πολλά άλλα μοναστή-
ρια στην Ελλάδα κάτω από την πνευματική 
καθοδήγηση του γέροντος Εφραίμ, όπως η 
Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου 

στις Σέρρες, της Παναγίας της Οδηγήτριας 
στην Πορταριά (Βόλος) και αυτό του Αρχαγ-
γέλου Μιχαήλ, πρώην μετόχι της Φιλοθέου, 
στη νήσο της Θάσου.
Το 1979 έφθασε στον Καναδά για λόγους 
υγείας.
Ο π.Εφραίμ, μόλις έφθασε στον Καναδά και 
άρχισε τις εξετάσεις στους γιατρούς, συγ-
χρόνως άρχισε να εξομολογεί, να νουθετεί 
και να διδάσκει τους απόδημους Έλληνες.
Η ποιμαντική του δράση, κατόπιν προσκλή-
σεων, από τον Καναδά εξαπλώθηκε στις 
Η.Π.Α. Έκτοτε οι επισκέψεις συνεχίσθηκαν 
και η ποιμαντική προσφορά του όλο και 
αυξανόταν.
Τότε σιγά-σιγά άρχισε να καλλιεργείτε η 
σκέψη να ιδρυθεί μοναστήρι στην Αμερική, 
ώστε ο απόδημος ελληνισμός να έχει μια 
μόνιμη βάση πνευματικού ανεφοδιασμού.
Πράγματι άρχισαν ενέργειες και ιδρύ-
θηκαν στην αρχή δύο μοναστήρια, το ένα 
στο Μόντρεαλ του Καναδά και το άλλο στο 
Πίτσμπουργκ των Η.Π.Α.
Έγινε συνέχεια με την ίδρυση και άλλων 
μοναστηριών, με αποτέλεσμα σήμερα να 
υπάρχουν 19 μοναστήρια και να δημιουρ-
γούνται άλλα δύο αυτή τη στιγμή.
Συνέχισε να είναι πνευματικός πατέρας 
ιερών μονών στο Άγιο Όρος και 8 γυναι-
κείων μοναστηριών σε όλη την Ελλάδα, αλλά 
καθώς δεν ήταν πρακτικό να είναι ηγούμε-
νος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου, καθώς 
έλειπε για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην 
Βόρεια Αμερική, παραιτήθηκε το 1990.
Στην Αμερική έως σήμερα έχει ιδρύσει 19 
μοναστήρια, 17 είναι στις Η.Π.Α. και τα 2 
είναι στον Καναδά (ανδρικά και γυναικεία), 
τα οποία υπάγονται στην Ελληνορθόδοξη 
Αρχιεπισκοπή Αμερικής και Καναδά.
Τα μοναστήρια είναι τα εξής: δύο στη Φλό-
ριντα, δύο στο Τέξας, δύο στο Σικάγο, δύο 
στη νότια Καρολίνα, ένα στη Νέα Υόρκη, ένα 
στην Ουάσιγκτον, ένα στην Πενσυλβανία, 
ένα στην Καλιφόρνια, ένα στο Ιλινόις, ένα 
στο Μίτσιγκαν, ένα στο Μόντρεαλ, και ένα 
στο Τορόντο, αφιερωμένα στο Χριστό, στην 
Παναγία και σε διαφόρους Αγίους.
Επίσης έχει κατασκευάσει ένα γηροκομείο.
Σήμερα ο γέροντας Εφραίμ μονάζει στο 
μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου στην έρημο 
της Αριζόνας, λίγη ώρα μακριά από την πρω-
τεύουσα της Αριζόνας το Phoenix και κοντά 
στην πόλη Florence.

Σε Αρχιεπισκοπή Καναδά 
μετονομάστηκε η Ι.Μ. Τορόντο

Συνῆλθε σήμερον, ὑπό τήν προ-
εδρείαν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, 
ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν 

τακτικήν αὐτῆς συνεδρίαν τήν Τετάρ-
την, 12ην τ.μ. Ἰουνίου 2019.
Κατά τήν συνεδρίαν ταύτην, προτά-
σει τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί 
Ἱερά Σύνοδος, θεωρήσασα τήν Ἱεράν 
Ἀρχιεπισκοπήν Θυατείρων καί Μεγά-
λης Βρεταννίας ὡς διαμείνασαν ἐν τοῖς 
πράγμασιν ἀπροστάτευτον, συνεπείᾳ 
τοῦ σοβαροῦ κλονισμοῦ τῆς ὑγιείας καί 
τῆς, ὡς ἐκ τούτου, ἀδυναμίας ἀσκήσεως 
τῶν ποιμαντικῶν του καθηκόντων τοῦ 
ἐν αὐτῇ ἀρχιερατεύοντος Σεβ. Ἀρχιεπι-
σκόπου κ. Γρηγορίου, ἀφ΄ἑνός μέν κατέ-
λεξεν αὐτόν μεταξύ τῶν ἐφησυχαζό-
ντων Ἀρχιερέων τοῦ Θρόνου, ὑπό τόν 
τίτλον τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου πρώην 
Θυατείρων, ἀφ΄ἑτέρου δέ ἐξελέξατο 
παμψηφεί διάδοχον αὐτοῦ τόν Σεβ. 
Μητροπολίτην Δαρδανελλίων κ. Νική-
ταν (Λιούλιαν), διακονοῦντα ἐν Η.Π.Α. 

Ἐξ ἄλλου, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνο-
δος ἀπεφάσισε τήν μετονομασίαν 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τορόντο εἰς 
Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Καναδᾶ, τόν δέ 
ἐν αὐτῇ ἀρχιερατεύοντα Σεβ. Μητρο-
πολίτην κ. Σωτήριον, εἰς Σεβ. Ἀρχιεπί-
σκοπον Καναδᾶ, ὑπέρτιμον καί ἔξαρχον 
πάσης Ἀρκτικῆς, τηρουμένης τῆς ἐν τῷ 
Συνταγματίῳ τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Θρόνου θέσεως αὐτοῦ.
Τέλος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, 
δεχθεῖσα τήν μετάνοιαν καί τήν ἐκζή-
τησιν συγγνώμης τοῦ ἐν Αὐστραλίᾳ 
πρώην Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως 
Παύλου ᾖρε τήν ἐν καιρῷ ἐπιβληθεῖσαν 
αὐτῷ καθαίρεσιν καί, συνηγοροῦντος 
καί τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Αὐστρα-
λίας κ. Μακαρίου, ἐπανέφερεν αὐτόν 
εἰς τόν ἐπισκοπικόν βαθμόν καί τόν 
ἀποκατέστησε μέ τόν αὐτόν τίτλον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

επικαιρότητα

Γέροντας Εφραίμ Αριζόνας: Το καλογεράκι 
που έχτισε 20 μοναστήρια

Αντώνης Ρέμος: Ήμουν στο χείλος του 
γκρεμού, γύρισα από την κόλαση 

Σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις του 
ο Αντώνης Ρέμος μίλησε στην εκπομπή 
«Αυτοψία» του Αντώνη Σρόιτερ η οποία 

θα προβληθεί απόψε από την τηλεόραση του 
Alpha. Ο δημοφιλής τραγουδιστής μεταξύ 
άλλων αναφέρθηκε και στη δύσκολη περίοδο 
που πέρασε λόγω των οικονομικών.
«Μέσα από την περιπέτεια που είχα με την 
ενασχόλησή μου με το ποδόσφαιρο ήμουν 
στο χείλος του γκρεμού ή μάλλον είχα πέσει 
από τον γκρεμό και κρατιόμουν από ένα κλα-
δάκι. Με έσωσε ότι δεν φοβήθηκα ποτέ τη 
δουλειά, σήκωσα τα μανίκια και πήγα και 
δούλεψα οπουδήποτε και κατηγορήθηκα και 
γι’ αυτό: «Ο Αντώνης Ρέμος πάει σε γάμους, 
σε βαφτίσια». Ναι, δεν ντρέπομαι να το πω, 
πήγα σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη και 
ήθελαν να ακούσουν τη μουσική μου, είτε 
ήταν γάμος, είτε βαφτίσια, είτε γιορτή, δεν 
με ενδιέφερε. Πήγα παντού. Γύρισα από την 
κόλαση δουλεύοντας ασταμάτητα και δεν 
φοβήθηκα ποτέ τη δουλειά. Θεωρώ ότι η 
μεγάλη μου χαρά και η ευτυχία είναι ότι αυτές 
οι στιγμές δεν πήραν κάτι από τη ζωή μου, 
δεν μου πήραν την υγεία, δεν μου πήραν το 

μυαλό. Θα μπορούσα να έχω χάσει το μυαλό 
μου, θα μπορούσα να είχα μπλέξει με πάθη, 
με ναρκωτικά, να διαλυθεί το σπίτι μου, να 
διαλυθεί η μάνα μου, η αδερφή μου, η οικο-
γένειά μου και στάθηκα όρθιος. Βέβαια, 
πιστεύω ότι ο Θεός, όταν σου φέρνει το πρό-
βλημα, σου φέρνει και κάποια παυσίπονα, 
κάποια ίαση, ένα φάρμακο, αντίδοτο. Έτσι, 
μου έφερε έναν άνθρωπο, την Υβόννη που 
παντρευτήκαμε και κάναμε την Ελενίτσα μας».

Ο γέροντας Εφραίμ με τον Θανάση Κουρέση χρόνια πριν, στο κελί 
του στο Κολοράντο. Απ’ τις πιο σημαντικές γνωριμίες της ζωής μου
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Θεία λειτουργία θα τελε-
στεί τη Δευτέρα 17 Ιου-
νίου, ημέρα του Αγίου 

Πνεύματος, στην κατεχόμενη 
Αγία Τριάδα.
Σε γραπτή ανακοίνωση του Κοι-
νοτικού Συμβουλίου Αγίας Τρι-
άδας αναφέρεται ότι «με την 
ευκαιρία της εορτής του  Αγίου 
Πνεύματος που τιμάται τη Δευ-
τέρα 17 Ιουνίου 2019 και γιορ-
τάζει η κατεχόμενη κοινότητα, 
θα πραγματοποιηθεί εκκλησι-
ασμός στην ομώνυμη εκκλησία 
της Αγίας Τριάδας, προϊσταμέ-
νου του Επισκόπου Καρπασίας 
Χριστοφόρου».
Η λειτουργία θα τελεστεί από 
τις οκτώ μέχρι τις δέκα το πρωί 
και «μετά τον εκκλησιασμό 
θα ακολουθήσει δεξίωση για 
όλους τους  παρευρισκόμενους 
στο ελληνικό καφενείο που βρί-
σκεται δίπλα από την εκκλησία. 
Η εορτή της Κοινότητας Αγίας 
Τριάδας αποτελεί ένα συναπά-
ντημα των λιγοστών εγκλωβι-
σμένων μαζί με όλους τους συγ-
χωριανούς και όχι μόνο».
Προστίθεται ότι «η γραφικό-
τητα και ομορφιά της περιο-
χής μας σε συνδυασμό με τη 
θάλασσα, τις αμμουδιές και 
τα βουνά με τα δάση αποτελεί 
πόλο έλξης για όλους. Σημει-
ώνεται ότι πάρα πολλοί είναι 
εκείνοι που επισκέπτονται τον 
μεγάλο, αρχαιολογικής και 
ιστορικής σημασίας, χώρο της 
Βασιλικής της Αγίας Τριάδας, 
της οποίας η ίδρυση της χρο-
νολογείται στον πρώτο μισό 
του 5ου μ.Χ. αιώνα  και θεω-
ρείται από τις πιο αξιόλογες 
πρωτοχριστιανικές εκκλησίες 
Βασιλικού ρυθμού σε όλη την 
Κύπρο».
Το Κοινοτικό Συμβούλιο καλεί 
«τους απανταχού Αγιατριαδί-
τες και φίλους της Κοινότητας 
όπως δώσουν μαζικά το παρών 
τους, διατρανώνοντας έτσι και 
έμπρακτα την αδιαπραγμά-
τευτη  επιθυμία για επιστροφή 
στις ρίζες μας».

Θεία λειτουργία 
θα τελεστεί τη 
Δευτέρα 17 
Ιουνίου στην 
κατεχόμενη Αγία 
Τριάδα

Η Νομική Υπηρεσία μελετά τις 
υποθέσεις που σχετίζονται 
με ατομικές προσφυγές που 
έχουν καταχωρήσει ιδιώτες 
κατά της Τουρκίας στο ΕΔΑΔ, 
με αντικείμενο ε/κ περιουσίες 
στα κατεχόμενα, για να 
συμβουλεύσει την Κυβέρνηση 
ως προς το ενδεχόμενο 
παρέμβασης της Δημοκρατίας 
ενώπιον του ΕΔΑΔ, λέει η 
Νομική Υπηρεσία, σημειώνει 
ωστόσο ότι για το ζήτημα θα 
πρέπει να ληφθεί απόφαση της 
εκτελεστικής εξουσίας.

Σ
ε σχετική ανακοίνωση ανα-
φορικά με δημοσιεύματα 
στον ημερήσιο Τύπο για το 
θέμα, η Νομική Υπηρεσία 

λέει επίσης ότι «οι παρεμβάσεις του 
δικηγόρου, κ. Αχιλλέα Δημητριάδη, 
στα μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες 
μέρες για τις εν λόγω υποθέσεις, στό-
χο έχουν την άσκηση απαράδεκτης 
πίεσης επί της Δημοκρατίας για να 
παρέμβει στις  διαδικασίες επί τετε-
λεσμένων που έχουν δημιουργηθεί 
με αβέβαιες εκβάσεις που εγκυμο-
νούν σοβαρούς κινδύνους τόσο επί 
δικαιωμάτων μεγάλης μερίδας πο-
λιτών, αλλά και στη διευθέτηση πτυ-
χών του Κυπριακού προβλήματος».   
Σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, 
τον Μάρτιο του 2019 κοινοποιή-
θηκαν στον Γενικό Εισαγγελέα, ως 
Αντιπρόσωπο της Δημοκρατίας στο 
ΕΔΑΔ, τρεις νέες ατομικές προσφυ-
γές που αφορούν διεκδικήσεις Ε/Κ 
ενώπιον της ‘Επιτροπής Ακίνητης Ιδι-
οκτησίας’ που λειτουργεί στα κατε-
χόμενα. Αναφέρεται επίσης ότι σύμ-
φωνα με την ενημέρωση που έλαβε 
ο Γενικός Εισαγγελέας από το ΕΔΑΔ 
με την κοινοποίηση των προσφυ-
γών, δόθηκε στους διαδίκους τρί-
μηνη προθεσμία για διερεύνηση του 
ενδεχόμενου επίτευξης φιλικού δια-
κανονισμού.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, σε 
περίπτωση που τα μέρη δεν κατα-
λήξουν σε συμβιβασμό μετά την 
εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, η 
Δημοκρατία θα κληθεί να ενημερώ-
σει το Δικαστήριο κατά πόσον προ-
τίθεται να παρέμβει ως ενδιαφερό-
μενο μέρος στη διαδικασία, προ-
στίθεται ενώ σημειώνεται ότι για το 
θέμα τούτο, η Νομική Υπηρεσία, βρί-
σκεται σε συνεννόηση με το Υπουρ-
γείο Εξωτερικών.
Η Νομική υπηρεσία σημειώνει ότι 
«οι προσφυγές αυτές καταχωρή-
θηκαν με ιδιωτική πρωτοβουλία 
και χωρίς οποιαδήποτε εμπλοκή 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε μια 
μάλιστα εκ των τριών υποθέσεων, 
εγείρονται πολύ σοβαρά ζητήματα 
που άπτονται των γενικότερων συμ-
φερόντων της Δημοκρατίας, αφού 
έχει κατ’ αυτό τον τρόπο καταστεί 
επίδικο θέμα ενώπιον της ‘Επιτροπής 
Ακίνητης Ιδιοκτησίας’ και των ‘δικα-
στηρίων’ του ψευδοκράτους, το ιδιο-
κτησιακό καθεστώς  των περιουσιών 
εντός της  περίκλειστης περιοχής των 
Βαρωσίων».
«Έχει τεθεί, δηλαδή, εν αμφιβόλω, 
με πρωτοβουλία ιδιωτών, ενώ-
πιον του ΕΔΑΔ, η αδιαπραγμά-
τευτη κυριότητα των περιουσιών 
εντός της περίκλειστης περιοχής των 
Βαρωσίων, την οποία αβάσιμα και 
ανυπόστατα διεκδι-
κεί το ΕΒΚΑΦ» λέει 
η Νομική Υπηρε-
σία και αναφέρει ότι 
μελετά τις υπό ανα-
φορά υποθέσεις, για 
να συμβουλεύσει 
την Κυβέρνηση ως 
προς το ενδεχόμενο 
παρέμβασης.

Απέτυχε η Τουρκία να ‘κλεί-
σει’ την υπόθεση Λοϊζίδου 
στην Επιτροπή Υπουργών
Δεν υπήρξαν αποφάσεις για καμία 
από τις τρεις κυπριακού ενδιαφέρο-

ντος υποθέσεις που τέθηκαν κατά 
τη συνεδρία της Επιτροπής Υπουρ-
γών του Συμβουλίου της Ευρώπης 
που πραγματοποιήθηκε στις 4-6 
Ιουνίου στο Στρασβούργο. Πρόκει-
ται για την Τέταρτη Διακρατική Προ-
σφυγή της Κύπρου κατά της Τουρ-
κίας, την ομάδα υποθέσεων “Ξενί-
δη-Αρέστη εναντίον Τουρκίας” και 
την υπόθεση “Βαρνάβα και Άλλοι 
εναντίον Τουρκίας”.
Σύμφωνα με πληροφορίες του 
ΚΥΠΕ, λόγω προσκομμάτων που 
προέβαλε η Τουρκία, μετά που απέ-
τυχε να εξασφαλίσει την απαιτού-
μενη πλειοψηφία για “κλείσιμο” και 
διαγραφή από το πινάκιο της Επι-
τροπής Υπουργών του ΣτΕ της υπό-
θεσης της Τιτίνας Λοϊζίδου, η συζή-
τηση για τις άλλες υποθέσεις ανα-
λώθηκε σε διαδικαστικά θέματα 
με αποτέλεσμα να μην καταστεί 
δυνατή η λήψη αποφάσεων.
Αρμόδια πηγή ανέφερε στο πρα-
κτορείο πως το σημαντικό είναι ότι 
οι υποθέσεις αυτές παραμένουν 
στο πινάκιο της Επιτροπής Υπουρ-
γών του ΣτΕ και θα εξεταστούν εκ 
νέου σε επόμενες συνεδρίες της.
Απέτυχε η Τουρκία να εξασφαλίσει 
την απαραίτητη πλειοψηφία ώστε 
να τερματιστεί η παρακολούθηση 
συμμόρφωσης της Τουρκίας με 
την απόφαση του ΕΔΑΔ στην υπό-

θεση Τιτίνας Λοϊζί-
δου. Μετά την εξέ-
λιξη αυτή η τουρ-
κική αντιπροσωπεία 
προέβαλε διάφορα 
π ρ ο σ κ ό μ μ α τ α , 
με αποτέλεσμα οι 
συζητήσεις να ανα-
λωθούν σε διαδικα-

στικά θέματα και να μην ληφθούν 
αποφάσεις, επεσήμανε η ίδια πηγή.
Σημειώνεται πως οι κυπριακού ενδι-
αφέροντος υποθέσεις που αφο-
ρούν αποφάσεις του ΕΔΑΔ κατά της 
Τουρκίας είναι οι τρεις μόνες σε ένα 
κατάλογο 36 υποθέσεων που εξετά-

στηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της 
συνεδρίας της Επιτροπής Υπουργών 
του ΣτΕ, για τις οποίες δεν λήφθηκαν 
αποφάσεις.
Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με 
υπόμνημα της Λευκωσίας, που 
υποβλήθηκε πριν τη συνεδρία της 
Επιτροπής Υπουργών, οι οφειλό-
μενες αποζημιώσεις της Τουρκίας 
σε εγκλωβισμένους και συγγενείς 
αγνοουμένων, βάσει των αποφά-
σεων του
ΕΔΑΔ στο πλαίσιο της Τέταρτης 
Διακρατικής Προσφυγής, έχουν 
ξεπεράσει τα 100 εκ. με τους 
τόκους. Η Λευκωσία ζητούσε από 
την Επιτροπή Υπουργών του ΣτΕ να 
υιοθετήσει στη συνεδρία της, ενδι-
άμεση απόφαση, ως ένδειξη απο-
δοκιμασίας για τη μη καταβολή των 
αποζημιώσεων, αλλά και για να πει-
στεί η Άγκυρα να εκπληρώσει τις 
αδιαμφισβήτητες υποχρεώσεις της.
 Στο υπόμνημα αναφερόταν ότι 
σύμφωνα με τη Γραμματεία της Επι-
τροπής Υπουργών, η οφειλόμενη 
αποζημίωση των €90 εκ. που επι-
δικάστηκε το 2014, σε συνέχεια 
της απόφασης του 2001 για την 
Τέταρτη Διακρατική Προσφυγή, 
είχε ανέλθει με τους τόκους σε 
€103.493.835,62 μέχρι τις 13 Μαρ-
τίου 2019.
Εξάλλου, με άλλο υπόμνημά της 
η Λευκωσία ζητούσε από την Επι-
τροπή Υπουργών του ΣτΕ να εκφρά-
σει σοβαρή ανησυχία για το ότι η 
Τουρκία έχει παραμελήσει την άνευ 
όρων υποχρέωσή της για καταβολή 
αποζημιώσεων στις 33 υποθέσεις 
της ομάδας «Ξενίδη-Αρέστη», που 
αφορά κατεχόμενες περιουσίες, 
αλλά και στην υπόθεση «Βαρνάβα 
εναντίον Τουρκίας» που αφορά 
αγνοούμενους.
Και στην περίπτωση αυτή, η 
Κύπρος ζητούσε από την Επιτροπή 
Υπουργών την υιοθέτηση ενδιάμε-
σης απόφασης, ζητώντας άμεση 
αποπληρωμή των αποζημιώσεων.

Νομική Υπηρεσία: Ενδεχόμενη παρέμβαση για 
υποθέσεις ενώπιον ΕΔΑΔ απαιτεί κυβερνητική απόφαση 
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Δ
εν υπάρχει αμφισβήτηση της ταυτότητας του 
ΔΗΣΥ δηλώνει ο Πρόεδρος του κόμματος 
που εμφανίζεται πολύ αισιόδοξος για την 
παραπέρα πορεία του ΔΗΣΥ μετά την συνε-

δρία του Πολιτικού Γραφείου. Χαρακτήρισε δε «δυσά-
ρεστη έκπληξη» την στάση του ΑΚΕΛ έναντι του νομο-
σχεδίου για την άρση πώλησης αμερικανικών όπλων 
στην Κύπρο. Προέβλεψε ότι η Τουρκία θα γίνει πιο επι-
θετική όσο πλησιάζουμε στις επαναληπτικές εκλογές 
στον Δήμο Κωνσταντινουπόλεως και απορρίπτει την 
πρόταση για συζήτηση του θέματος του φυσικού αε-
ρίου μεταξύ Ε/κ και Τ/κ, εκτός διαδικασίας συνομιλιών 
για το Κυπριακό.
Ψες ολοκληρώθηκε μια άκρως σημαντική συνεδρία 
του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ, διάρκειας πέραν 
των 7 ωρών, πρωτόγνωρο για τα κυπριακά δεδομένα, 
στην παρουσία ιστορικών, νέων αλλά και κυβερνητι-
κών στελεχών που έμειναν μέχρι το τέλος, ανέφερε ο 
κ. Νεοφύτου. «Για μας στον ΔΗΣΥ η κριτική και η αυτο-
κριτική είναι ό,τι πιο επιθυμητό. Είναι μέσα από την 
κριτική και την αυτοκριτική που μας δίδεται η ευκαιρία 
να διορθώνουμε τα λάθη μας, να γινόμαστε καλύτεροι 
για τον τόπο».
Ο κ. Νεοφύτου δήλωσε «πολύ αισιόδοξος για την 
παραπέρα πορεία του ΔΗΣΥ. Αλλά είμαι και πεπεισμέ-
νος ότι η κυβέρνησή μας θα ακολουθήσει τον δρόμο 
των ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων που έχει πολύ 

ανάγκη η χώρας μας».
Ερωτηθείς εάν το κόμμα πάει σε ιδεολογικο-πολιτικό 
συνέδριο ή θα ανοίξει τα χαρτιά του τις επόμενες ημέ-
ρες ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ απάντησε ότι «δεν υπάρ-
χουν κλειστά χαρτιά για ν’ ανοίξουμε. Στον ΔΗΣΥ έγινε 
η συζήτηση, δεν υπάρχει αμφισβήτηση της ταυτότη-
τας, η ιδεολογική διακήρυξη του ΔΗΣΥ παραμένει επί-
καιρη και σήμερα. Εκεί που χρειάζεται επικαιροποίηση 
θα γίνει με έναν δομημένο τρόπο, όπως προβλέπουν 
οι διαδικασίες του κόμματος».
«Εκπλήττουν δυστυχώς δυσάρεστα και εκτός Κύπρου 
τα όσα άστοχα ισχυρίζεται η ηγεσία του ΑΚΕΛ, ειδικά 
για τον νόμο και την ασφάλεια και την ενεργειακή 
συνεργασία στην ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε ο 
Πρόεδρος του ΔΗΣΥ λέγοντας ότι μετά από 30 χρόνια 
αγώνες κατεξοχήν της κυπριακής ομογένειας αλλά και 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπάρχει επιτέλους αυτό 
το νομοσχέδιο για την άρση του εμπάργκο πώλησης 
όπλων στην Κύπρο, ανέφερε λέγοντας ότι αυτό δεν 
σημαίνει ότι «θα πάμε αύριο να παραγγείλουμε όπλα».
Θεωρεί, πρόσθεσε ο κ. Νεοφύτου, σημαντικό το πολι-
τικό μήνυμα την συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. «Την 
ώρα που οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βάλουν κυρώσεις 
εναντίον της Τουρκίας, την ίδια ώρα Ρεπουμπλικάνοι 
και Δημοκρατικοί – και αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα 
– βάζουν νομοσχέδιο για άρση του εμπάργκο κατά της 
Κύπρου».

Είμαι πολύ αισιόδοξος για την πορεία 
του ΔΗΣΥ, δήλωσε ο Αβέρωφ Νεοφύτου 

Προς ρύθμιση για ενοικιάσεις σπιτιών 
τύπου Airbnb προχωρεί η Βουλή 

Π
ρος ρύθμιση της αδειοδότησης και 
των προδιαγραφών των αυτοεξυ-
πηρετούμενων καταλυμάτων, τύπου 
Airbnb προχωρεί η Επιτροπή Εμπο-

ρίου της Βουλής, αφού σήμερα ολοκλήρωσε τη 
συζήτηση γύρω από το θέμα.
Την πρόταση νόμου κατέθεσαν από κοινού ο 
Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου και 
ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους με 
βασικές πρόνοιες να είναι η εγγραφή των υπο-
στατικών σε ειδικό μητρώο και η πληρωμή 
φόρων, με βάση τη νομοθεσία.
Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, 
Ανδρέας Κυπριανού, είπε ότι σήμερα έχει ολο-
κληρωθεί η συζήτηση του πολυσυζητημένου 
θέματος της θεσμικής ρύθμισης των Airbnb 
στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι «έχουμε απλο-
ποιήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη διαδικασία».
«Θεωρώ ότι θα έχουμε τη θετική ανταπό-
κριση αφού ενσωματωθούν στο κείμενο όλες 
οι αλλαγές που έγιναν οι οποίες οδηγούν στην 

απλοποίηση της διαδικασίας εγγραφής αυτών 
των καταλυμάτων και στην εύκολη διαδικασία 
ενοικίασης», είπε.
Σκοπός, πρόσθεσε, «ήταν να εγγραφούν όλοι 
στον ΦΠΑ, να αποκτήσουν μητρώο και να 
είναι πλέον σωστά και ορθά ελεγχόμενη αυτή 
η αγορά», κάνοντας λόγο για «νέο και δυνατό 
κλάδο της τουριστικής βιομηχανίας».
Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα, είπε 
ότι το ΑΚΕΛ δεν διαφωνεί με τον έλεγχο της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, των 
θεμάτων  ασφάλειας και υγείας και της τήρη-
σης των διαφόρων νομοθεσιών, στα αυτοε-
ξυπηρετούμενα καταλύματα, ωστόσο, εκφρά-
ζει έντονες ανησυχίες ότι «δεν θα πρέπει 
να συμπεριληφθούν στην πρόταση νόμου 
αυστηρά κριτήρια αδειοδότησης, τα οποία 
θα δημιουργήσουν προβλήματα στα αυτοε-
ξυπηρετούμενα καταλύματα που λειτουργούν 
σήμερα και πιθανόν να οδηγήσουν σε κλείσιμο 
κάποια από αυτά».

Η Λ. Κουρσουμπά παρέδωσε 
την ετήσια έκθεσή της στον 
Πρόεδρο της Βουλής 

Η 
Βουλή των Αντιπροσώπων έχει προχωρήσει σε σημαντικές νο-
μοθετικές πράξεις με τις οποίες ενισχύονται ξεχωριστές πτυχές 
των δικαιωμάτων του παιδιού, σημειώνει η Επίτροπος Προστα-
σίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδα Κουρσουμπά, προ-

σθέτοντας ότι «υπάρχει τεράστια ακόμη δουλειά να γίνει.
Η κα. Κουρσουμπά παρέδωσε σήμερα την ετήσια έκθεσή της για το έτος 
2018 στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Δημήτρη Συλλούρη.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για την τελευταία Ετήσια 
Έκθεση που ετοιμάζει ως Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του 
Παιδιού, δεδομένου ότι η θητεία της λήγει τον προσεχή Σεπτέμβριο, έχο-
ντας υπηρετήσει το Θεσμό ως η πρώτη Επίτροπος, μετά τη ψήφιση του 
σχετικού Νόμου, για δύο θητείες, τη μέγιστη περίοδο που επιτρέπει ο 
Νόμος.
Κατά την παράδοση της έκθεσής της, η κα. Κουρσουμπά εξέφρασε προς 
τον Πρόεδρο της Βουλής την πλήρη ικανοποίησή της για το επίπεδο της 
συνεργασίας που χτίστηκε στη διάρκεια των δώδεκα χρόνων θητείας της 
ανάμεσα στο Θεσμό και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
«Ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας», ανέφερε, «οι Κοινοβουλευτικές 
Επιτροπές, τόσο στα πλαίσια κοινοβουλευτικού ελέγχου, όσο και νομοθε-
τικού έργου, όταν υπάρχουν θέματα που αφορούν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, 
το παιδί, ζητούν τη συμμετοχή και της Επιτρόπου στις συνεδρίες τους».
«Πρόκειται για μια πρακτική η οποία σταδιακά έχει εμπεδώσει ότι κάθε 
νομοθεσία που αφορά παιδιά, θα πρέπει να είναι παιδοκεντρική, κάτι που 
σημαίνει ότι, θα πρέπει να θεμελιώνεται στο σεβασμό των δικαιωμάτων 
του παιδιού, όπως αυτά κατοχυρώνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού», πρόσθεσε. 
Η κα. Κουρσουμπά αναφέρει ότι η Έκθεση παρουσιάζει με τρόπο συνο-
πτικό, πλην όμως περιεκτικό, το έργο και τις δράσεις της Επιτρόπου εντός 
του 2018. Χρονιά, προσθέτει, την οποία σηματοδότησε η έναρξη της 
Παγκύπριας Εκστρατείας Ενημέρωσης και Δράσης «Συμμετέχουμε Ενεργά 
στην Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού».
«Η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικά και των δικαιωμάτων 
του παιδιού είναι πρώτα και πάνω από όλα θέμα κουλτούρας. Κουλτούρας 
σεβασμού των δικαιωμάτων, η οποία οικοδομείται μέσα από τη διάχυση 
γνώσης, την καλλιέργεια στάσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την υιο-
θέτηση συμπεριφορών», αναφέρει.
Από την άλλη, συνεχίζει, «η διαμόρφωση ενός θετικού θεσμικού πλαι-
σίου το οποίο να θεμελιώνεται και να υπηρετεί τα δικαιώματα του παι-
διού, δεν δημιουργεί μόνο νομικής τάξης υποχρεώσεις τόσο στο Κράτος 
όσο και στους πολίτες, αλλά και συνεισφέρει στην  κουλτούρα σεβασμού 
των δικαιωμάτων».
«Είναι για τούτο, ακριβώς, το λόγο», αναφέρει, «που θεωρώ εξόχως σημα-
ντική τη συνεργασία του Θεσμού του Επιτρόπου με τη Βουλή των Αντιπρο-
σώπων μέσω της οποία τροφοδοτείται η δέσμευση των μελών του Σώμα-
τος σε μια παιδοκεντρική προοπτική των πραγμάτων».
«Στο χρονικό διάστημα που υπηρετώ το Θεσμό της Επιτρόπου», αναφέρει, 
«η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει προχωρήσει σε σημαντικές νομοθετι-
κές πράξεις με τις οποίες ενισχύονται ξεχωριστές πτυχές των δικαιωμάτων 
του παιδιού. Σημειώνω, τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του θεσμι-
κού πλαισίου που αφορά στην προστασία του παιδιού από τη σεξουα-
λική κακοποίηση (με την κύρωση της Σύμβασης Λανζαρότε, την ψήφιση 
του Νόμου που αναθεωρεί το Νομικό Πλαίσιο που Διέπει την Πρόληψη 
και Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Σεξουαλικής Εκμε-
τάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας, του 2014) αλλά και 
την ψήφιση του περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές Νόμου 
του 2019».
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Σ
την απόλυση δύο υψηλόβαθμων 
αξιωματικών της Αστυνομίας προ-
έβη ο Ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμιρ 
Πούτιν, οι οποίοι εναπλάκησαν σε 

ατεκμηρίωτη ποινική υπόθεση κατά δημο-
σιογράφου, γεγονός που προκάλεσε μαζι-
κή διαδήλωση και κύμα συμπαράστασής 
του στη Μόσχα την Τετάρτη, όπως τόνισε 
σε ανακοίνωσή του το Κρεμλίνο.
Συγκεκριμένα, στις αρχές της εβδομάδας, 
η ρωσική αστυνομία αιφνιδιαστικά και 
δίχως εντολή εισαγγελέα απήγγειλε κατη-
γορίες και συνέλαβε για εμπλοκή σε δια-
κίνηση ναρκωτικών τον 36χρονο αστυνο-
μικό ρεπόρτερ, Ιβάν Γκολούνοφ. Την από-
φαση αυτή, ακολούθησε κατακραυγή και 

κύμα οργής από τους υποστηρικτές του 
δημοσιογράφου, κάνοντας λόγο για σκευ-
ωρία.
Δίχως να υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις 
για την κράτηση του δημοσιογράφου, ο 
Ιβάν Γκολούνοφ αποφυλακίστηκε και ο 
υπουργός Εσωτερικών Βλαντιμίρ Κολο-
κόλτσεφ τόνιζε πως θα ζητήσει από τον 
Πούτιν την απόλυση των διοικητικών 
αστυνομικών στελεχών που εμπλέκονται 
στην υπόθεση.
Μόλις σήμερα το Κρεμλίνο ανακοίνωσε 
πως ο Ρώσος πρόεδρος προέβη στην 
καρατόμηση δύο υψηλόβαθμων αξιω-
ματικών της ρωσικής αστυνομίας για την 
εμπλοκή τους στην υπόθεση.

διεθνή νέα

Μ
ια κυβερνητική υπηρεσία ει-
σηγήθηκε σήμερα την απόλυ-
ση της Κελιάν Κόνγουεϊ, στε-
νής συμβούλου του προέδρου 

Ντόναλντ Τραμπ, με το αιτιολογικό ότι παρα-
βίασε κατ’ επανάληψη έναν νόμο προβαίνο-
ντας σε πολιτικούς σχολιασμούς ενώ υπηρε-
τεί στον Λευκό Οίκο.
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Υπηρε-
σία του Ειδικού Εισαγγελέα (OSC) αναφέ-
ρεται ότι τα σχόλια της Κόνγουεϊ σε τηλε-
οπτικές συνεντεύξεις που έδωσε αλλά και 
οι αναρτήσεις της σε ιστοτόπους κοινωνι-
κής δικτύωσης παραβιάζουν τον Νόμο Χατς 
ή Νόμο για την Πρόληψη Κακοήθους Πολι-
τικής Δραστηριότητας. Πρόκειται για έναν 
νόμο του 1939 που απαγορεύει σε εργαζό-
μενους στον εκτελεστικό κλάδο της εξουσίας 
να εμπλέκονται σε συγκεκριμένου είδους 
πολιτικές δράσεις. Εξαιρού-
νται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, 
ο αντιπρόεδρος και ορισμέ-
νοι άλλοι υψηλόβαθμοι αξι-
ωματούχοι.
Η OSC αναφέρθηκε στα 
υποτιμητικά σχόλια που 
έκανε η Κόνγουεϊ για ορι-
σμένους υποψηφίους για το 
χρίσμα του Δημοκρατικού 
Κόμματος.
«Δεδομένου ότι η κυρία Κόνγουεϊ είναι υπό-
τροπη και έχει επιδείξει περιφρόνηση για 
τον νόμο, η OSC εισηγείται να απομακρυν-
θεί από την ομοσπονδιακή υπηρεσία», ανα-
φέρει η ανακοίνωση.
Η Κόνγουεϊ είναι μια από τις πιο πιστές συμ-
βούλους του Τραμπ και ηγείται της προσπά-
θειας του Λευκού Οίκου για τη μείωση των 
θανάτων από τη χρήση οπιοειδών. Ο Λευκός 
Οίκος απέρριψε αμέσως το αίτημα της OSC 
και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου 
Στίβεν Γκρόουβς είπε ότι η υπηρεσία αυτή 
παραβιάζει το συνταγματικό δικαίωμα της 
Κόνγουεϊ στην ελευθερία του λόγου ενώ την 
κατηγόρησε ότι υπέκυψε στις πιέσεις των 
μμε και φιλελεύθερων οργανώσεων.
Ο νομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, 
Πατ Τσιπολόνε, κάλεσε την OSC να αποσύρει 
την έκθεσή της η οποία, όπως υποστηρίζει, 
βασίζεται σε πολυάριθα «σοβαρά νομικά, 
πραγματικά και διαδικαστικά λάθη».

Η απόφαση για την απομάκρυνση της Κόν-
γουεϊ επαφίεται στον Τραμπ.
Η OSC είναι μια ανεξάρτητη ομοσπονδιακή 
υπηρεσία, αρμόδια για την εφαρμογή του 
Νόμου Χατς και άλλων κανονισμών για τις 
δημόσιες υπηρεσίες. Επικεφαλής της είναι 
ο Χένρι Κέρνερ, τον οποίο διόρισε ο ίδιος 
ο Τραμπ το 2017. Παρά τον τίτλο της, είναι 
εντελώς διαφορετική υπηρεσία από εκείνη 
του πρώην ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ 
Μάλερ που ήταν επικεφαλής της έρευνας 
για την ανάμιξη της Ρωσίας στις προεδρικές 
εκλογές του 2016.

«Νεκρό» το δέντρο φιλίας που 
φύτεψαν Τραμπ και Μακρόν
Οι εικόνες που απαθανάτιζαν τον Ντόναλντ 
Τραμπ και τον Εμανουέλ Μακρόν καθώς 
φύτευαν μια βελανιδιά στους κήπους του 

Λευκού Οίκου είχαν σκοπό 
να συμβολίσουν τη φιλία 
που επεδείκνυαν τότε οι 
δύο ηγέτες. Αλλά το δεν-
δρύλλιο δεν ρίζωσε και, 
εν μέσω πολλών εντάσεων 
στη διμερή σχέση, δεν επι-
βίωσε.
Ο Γάλλος πρόεδρος είχε 
προσφέρε ι  το  ν εαρό 

δέντρο στον αμερικανό ομόλογό του κατά 
τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του 
στην Ουάσινγκτον, τον Απρίλιο του 2018. 
Μεταξύ δημόσιων εμφανίσεων και ανταλ-
λαγών φιλοφρονήσεων, οι δύο αρχη-
γοί κρατών, με φτυάρια στα χέρια, υπό το 
βλέμμα των συζύγων τους και πάνω απ’ όλα 
μπροστά στις κάμερες των ΜΜΕ όλου του 
κόσμου, έριξαν λίγο χώμα στις ρίζες του 
φυτού.
Η μικρή βελανιδιά προερχόταν από δάσος 
της βόρειας Γαλλίας όπου σκοτώθηκαν 
πάνω από 2.000 αμερικανοί Πεζοναύτες 
ενώ μαινόταν ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.
Όμως το δέντρο-σύμβολο της γαλλοαμερι-
κανικής φιλίας εξαφανίστηκε σχεδόν αμέ-
σως, για να μπει σε καραντίνα. «Είναι υπο-
χρεωτικό για κάθε ζωντανό οργανισμό που 
εισάγεται στις ΗΠΑ», είχε εξηγήσει ο Ζεράρ 
Αρό, ο τότε πρεσβευτής της Γαλλίας στην 
Ουάσινγκτον. «Θα ξαναφυτευτεί μετά», είχε 
διαβεβαιώσει.

ΗΠΑ: Κυβερνητική υπηρεσία ζητά 
την απομάκρυνση της Κέλιαν 
Κόνγουεϊ από τον Λευκό Οίκο 
Με το αιτιολογικό ότι παραβίασε κατ’ επανάληψη έναν νόμο και προέβη σε 
πολιτικούς σχολιασμούς - Είχε κάνει υποτιμητικά σχόλια για ορισμένους 
υποψηφίους για το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος

Ο Πούτιν καρατομεί δύο αξιωματικούς 
της Αστυνομίας για σκευωρία κατά 
δημοσιογράφου
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Η Άνγκελα Μέρκελ συναντήθηκε 
σήμερα με τον Ζόραν Ζάεφ στο Βερολίνο 
– Η Γερμανία είναι θετική μεν στην  
ένταξη των Σκοπίων στην ΕΕ, ωστόσο 
δεν δεσμεύτηκε για άμεση ημερομηνία 
έναρξης των διαπραγματεύσεων

Ε
παίνους για τα Σκόπια και το ζήλο που 
επέδειξαν για τις μεταρρυθμίσεις επι-
φύλαξε η γερμανική καγκελαρία για τη 
γείτονα λίγο μετά τη συνάντηση της Άν-

γκελα Μέρκελ με τον Ζόραν Ζάεφ, χωρίς όμως 
να δίνει σαφή ημερομηνία για την ημερομηνία 
έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων 
στην ΕΕ, που με βάση προηγούμενες δηλώσεις 
της, δεν αναμένεται πριν το φθινόπωρο. 
«Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, η Βόρεια Μακεδο-
νία έχει βελτιώσει σημαντικά τη θέση της για 
μια προσέγγιση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση», 
αναφέρει η καγκελαρία σχολιάζοντας στη συνά-
ντηση, λέγοντας ότι τα Σκόπια εξακολουθούν 
να προσανατολίζονται στην κατεύθυνση της ΕΕ 
και του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, σημειώνει η γερ-
μανική κυβέρνηση τα Σκόπια τα προηγούμενα 
χρόνια μεταρρύθμισαν με ζήλο τον τομέα της 
ασφάλειας και πέτυχαν μεγάλη πρόοδο «στους 
τομείς του κράτους δικαίου και της δημοκρα-
τίας». Η ίδια η κυβέρνηση «δεσμεύθηκε να 
συνεχίσει με προσήλωση τα μεταρρυθμιστικά 
βήματα που έχουν ξεκινή-
σει», επισημαίνεται από την 
Καγκελαρία, η οποία αναφέ-
ρεται ακόμη στην συμφω-
νία για ένταξη της χώρας στο 
ΝΑΤΟ. «Η Βόρεια Μακεδονία 
θα γίνει το αργότερο το 2020 
το 30ό κράτος-μέλος της Συμ-
μαχίας», σημειώνεται στην 
ανακοίνωση.

Επιφυλάξεις και ενστάσεις για την 
καθυστέρηση στις διαπραγματεύ-
σεις
Η Μέρκελ συναντήθηκε με τον Ζάεφ λίγες ημέ-
ρες αφότου η καγκελάριος τάχθηκε κατά της 
άμεσης έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύ-
σεων με την Αλβανία και τα Σκόπια και πρότεινε 
επανεξέταση του ζητήματος το φθινόπωρο. Η 
στάση της, η οποία οφείλεται εν μέρει και στις 
αντιδράσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας της 
Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) που εκφράζει 
επιφυλάξεις για την διεύρυνση και κυρίως για 
την προοπτική ένταξης της Αλβανίας, προκά-

λεσε την αντίδραση του κυβερνητικού εταίρου 
της, των Σοσιαλδημοκρατών (SPD), οι οποίοι 
έκαναν λόγο για κινδύνους από τη μη τήρηση 
των υπεσχημένων.
Το θέμα απασχολεί σήμερα και τον γερμα-
νικό Τύπο, με την οικονομική εφημερίδα 
Handelsblatt να αναφέρει ότι το γερμανικό Κοι-
νοβούλιο - του οποίου η έγκριση είναι απαραί-
τητη προκειμένου η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
να συγκατατεθεί στην έναρξη ενταξιακών δια-
πραγματεύσεων από την πλευρά της ΕΕ - δεν 
αναμένεται να αποφασίσει κάτι τέτοιο πριν από 
την θερινή διακοπή των εργασιών της. Η εφη-
μερίδα σημειώνει ακόμη ότι, αν και δεν μπορεί 
κανείς να απορρίψει τα επιχειρήματα των σκε-
πτικιστών της διεύρυνσης, θα πρέπει να ληφθεί 
υπ’ όψιν ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις 
«αποτελούν καλύτερο κίνητρο για μεταρρυθ-
μίσεις στο κράτος από τις αόριστες υποσχέσεις, 
όπου η ελπίδα ότι θα υλοποιηθούν κάποτε φθί-
νει».

«Κίνδυνος να νιώσουν τα Σκόπια ότι 
οι μεταρρυθμίσεις μένουν χωρίς α-
ντιπαροχές»
Πάντως, η Frankfurter Rundschau εκφράζει 
επιφυλάξεις για την καθυστέρηση, λέγοντας 
ότι υπάρχει κίνδυνος να εμπεδωθεί στα Σκό-
πια η αίσθηση ότι οι επώδυνες μεταρρυθμι-
στικές προσπάθειες μένουν χωρίς αντιπαροχές 

από την ευρωπαϊκή πλευρά. 
Κάτι τέτοιο, προσθέτει η εφη-
μερίδα, μπορεί να οδηγήσει 
τους κυβερνώντες στα Βαλ-
κάνια «να εμφανίζονται ότι 
προωθούν ψευδο-μεταρ-
ρυθμίσεις και να διατηρούν 
την εξουσία με λαϊκιστικά και 
αυταρχικά μέσα». Αυτό, επι-
σημαίνει η FR, θα αποτελούσε 

«ένα de facto θανατηφόρο πλήγμα στην διαδι-
κασία διεύρυνσης της ΕΕ, ενώ, χωρίς κίνητρα 
για μεταρρυθμίσεις, θα ενταθεί ο λαϊκισμός 
στην ΕΕ και οι κυβερνώντες θα προσεγγίσουν 
άλλους εταίρους, π.χ. τη Ρωσία, την Τουρκία ή 
την Κίνα».
Ο ίδιος ο κ. Ζάεφ, σε συνέντευξή του σήμερα 
στην Frankfurter Allgemeine Zeitung, υπενθυ-
μίζει τις υποσχέσεις που έλαβε από την Ευρώπη 
ενόψει της επίλυσης του ονοματολογικού και 
τονίζει ότι με την Συμφωνία των Πρεσπών με 
την Ελλάδα «αποδείξαμε ότι η διπλωματία και 
η ελκυστικότητα της ΕΕ μπορούν ακόμη να συμ-
βάλλουν στην επίτευξη λύσεων».

διεθνή νέα

Η Μέρκελ επαινεί τον Ζάεφ αλλά 
δεν ανάβει «πράσινο» φως για 
ένταξη των Σκοπίων στην ΕΕ

Σ
ε θάνατο καταδικάστηκε σήμερα, α-
πό δικαστήριο της Νότιας Καρολί-
νας, ένας 37χρονος άνδρας που σκό-
τωσε τα πέντε μικρά παιδιά του μέσα 

στο σπίτι τους και κατόπιν μετέφερε τις σο-
ρούς με το αυτοκίνητό του, περνώντας από 
πολλές Πολιτείες, για να τις πετάξει τελικά 
στην Αλαμπάμα.
Οι ένορκοι συμφώνησαν ομόφωνα να 
επιβληθεί στον Τίμοθι Τζόουνς η θανα-
τική ποινή, αφού προηγουμένως τον έκρι-
ναν ένοχο για τη δολοφονία των παιδιών 
του: Μίρα, 8 ετών, Ελάιας, 7, Νέιθαν, 6, Γκά-
μπριελ 2 και Άμπιγκεϊλ, 1 έτους.
Ο Τζόουνς, ένας διαζευγμένος πρώην μηχα-
νικός λογισμικού, δεν κατέθεσε στη δίκη 
του που έγινε στο Λέξινγκτον της Νότιας 
Καρολίνας. Κατά την τελική αγόρευσή του, ο 
εισαγγελέας Ρικ Χάμπαρντ είπε ότι οι δολο-

φονίες παιδιών κάτω των 11 ετών δικαιολο-
γούν τη θανατική ποινή. «Η τιμωρία πρέπει 
να είναι ανάλογη του εγκλήματος. Πρόκειται 
για κατά συρροή δολοφόνο», είπε.
Η συνήγορος του κατηγορουμένου, για να 
ελαφρύνει τη θέση του, υπενθύμισε στους 
ενόρκους ότι η μητέρα του Τζόουνς έπα-
σχε από σχιζοφρένεια, μια ασθένεια που 
κάποιες φορές κληρονομείται. Ο συνονόμα-
τος πατέρας του ζήτησε από το δικαστήριο 
να του χαρίσει τη ζωή και μάλιστα έβγαλε το 
πουκάμισό του μέσα στην αίθουσα για να 
δείξει την πλάτη του, καλυμμένη με τατουάζ 
με τα πρόσωπα των νεκρών εγγονιών του.
Ο Τζόουνς συνελήφθη στο Μισισίπι τον 
Σεπτέμβριο του 2014 και ομολόγησε ότι ο 
μεσαίος γιος του, ο Νέιθαν, πέθανε μετά 
από μια τιμωρία που του επέβαλε. Στη συνέ-
χεια, στραγγάλισε τα άλλα τέσσερα παιδιά.

ΗΠΑ: Σε θάνατο καταδικάστηκε 37χρονος 
που σκότωσε τα πέντε παιδιά του στη 
Νότια Καρολίνα 

ΗΠΑ: Σοβαρά επεισόδια στο Μέμφις, 
μετά τον θάνατο ενός 20χρονου 
μαύρου από αστυνομικά πυρά 

Δ
ιαδηλωτές, πολλοί εξ αυτών πε-
τώντας πέτρες, συγκρούστηκαν 
με αστυνομικούς των μονάδων 
αντιμετώπισης ταραχών στο 

Μέμφις του Τενεσί, τη νύχτα που πέρασε, 
αφού αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκό-
τωσαν έναν μαύρο άνδρα κατά τη διάρκεια 
μιας επιχείρησης σύλληψης.
Τουλάχιστον 24 αστυνομικοί και δύο 
δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν στις 
ταραχές, έγινε γνωστό από τον δήμαρχο 
Τζιμ Στρίκλαντ, σε μια ανακοίνωση που 
εκδόθηκε, όπου προστίθεται ότι έξι αστυ-
νομικοί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. 
Οι τραυματίες φέρουν ελαφρά τραύματα, 
σημείωσε το αστυνομικό τμήμα, και το 
πλήθος εντέλει διαλύθηκε. Δεν είναι προς 
το παρόν σαφές πόσοι πολίτες τραυματί-
στηκαν ή εάν υπήρξαν συλλήψεις.
Το σκηνικό έντασης αυξάνει τις πιθανότη-
τες νέων ταραχών στην πόλη, με κυρίως 
μαύρο πληθυσμό, ξυπνώντας μνήμες από 
τις βίαιες διαδηλώσεις κατά της αστυνομι-
κής βίας που ξέσπασαν σε άλλες πόλεις τα 
τελευταία χρόνια.

Στο Μέμφις, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν 
και σκότωσαν τον Μπράντον Ουέμπερ, 
ενώ επιχειρούσαν να τον συλλάβουν 
καθώς εκκρεμούσαν σε βάρος του πολ-
λαπλά εντάλματα σύλληψης. Τα γεγονότα 
εκτυλίχθηκαν χθες στις 7 το απόγευμα στη 
συνοικία Φρέιζερ, σύμφωνα με το Γραφείο 
Ερευνών του Τενεσί, που διεξάγει έρευνα 
για το περιστατικό.
Ο Ουέμπερ, ηλικίας 20 ετών και πατέρας, 
έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε περιπο-
λικά προτού εξέλθει με ένα αδιευκρίνι-
στο όπλο, λέει το γραφείο σε μια ανακοί-
νωση. Η σελίδα του θύματος στο Facebook 
σύντομα γέμισε από μηνύματα φίλων του, 
που θρηνούν για τον θάνατό του.
«Οι Αμερικανοί Σερίφηδες (US Marshals) 
σκότωσαν τον γιο μου» είπε ο Σόνι 
Ουέμπερ, ο πατέρας του 20χροου, σε μια 
σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη που 
παραχώρησε.
Το θύμα είχε δύο παιδιά, ένα 2χρονο αγο-
ράκι και μια νεογέννητη κορούλα, ενώ 
περίμενε σύντομα και τη δεύτερη κόρη 
του, εξήγησε ο πατέρας του.
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Οι Γερμανοί «δείαχνουν» το Ιράν ενώ 
η Τεχεράνη «βλέπει» προβοκάτσια - Ο 
Πομπέο κατηγόρησε ευθέως το Ιράν- 
Στο ένα από τα δύο τάνκερ εντοπίστηκε 
εκρηκτικός μηχανισμός, πιθανότατα 
μαγνητική νάρκη 

Σ
οβαρή πρόκληση» συνιστούν για την 
γερμανική κυβέρνηση οι εκρήξεις που 
σημειώθηκαν στα δύο τάνκερ, στην 
περιοχή του Κόλπου του Ομάν ενώ ο 

γερμανικός Τύπος διερωτάται εάν πίσω από 
τα δύο περιστατικά κρύβονται Ιρανοί πολιτο-
φύλακες.
Σε δηλώσεις του στο CNN, Aμερικανός αξιω-
ματούχος Άμυνας που δεν κατονομάζεται, επι-
σημαίνει ότι η Ουάσινγκτον δεν αποκλείει το 
ενδεχόμενο τα πετρελαιοφόρα που τυλίχθη-
καν στις φλόγες να έχουν χτυπηθεί από βλή-
ματα ή νάρκες.
Από την πλευρά της, η ναυτι-
λιακή εταιρεία του Αμβούρ-
γου «Βernhard Schulte 
Shipmanagement» , που 
εδρεύει στη Σιγκαπούρη, 
ανακοίνωσε ότι το δεξα-
μενόπλοιό της, «Kokuka 
Courageous», έχει υποστεί 
ζημιές αφήνοντας να εννοη-
θεί ότι δέχθηκε επίθεση. Την 
ίδια ώρα, εκπρόσωπος των Ιαπώνων ιδιοκτη-
τών του συγκεκριμένου πλοίου δήλωσε στο 
«CNN» ότι το τάνκερ χτυπήθηκε δύο φορές 
μέσα σε τρεις ώρες από ένα «είδος χειροβομ-
βίδας».
Στο άλλο πετρελαιοφόρο που δέχθηκε επί-
θεση, το «Front Altair» της νορβηγικής εται-
ρείας Frontline, σημειώθηκαν τρεις εκρήξεις. 
Σύμφωνα με κύκλους της ναυτιλιακής βιομη-
χανίας, το δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από τορ-
πίλη. Άλλες πηγές υποστηρίζουν ότι μπορεί να 
έχει χτυπηθεί από μαγνητική νάρκη.Σύμφωνα 
με τα ιρανικά ΜΜΕ το πλοίο έχει βυθιστεί, 
κάτι που η ναυτιλιακή εταιρεία το αρνείται.
Αν και δεν είναι σαφές ποιος είναι πίσω από 
τη επίθεση, το Ιράν δείχνει τους εχθρούς του 
- ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία- ενώ η Δύση το 
Ιράν...
Σε δηλώσεις του στην γερμανική εφημερίδα 
«Bild», κορυφαίος κυβερνητικός αξιωματού-
χος σε θέματα κρίσεων τόνισε:
«Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, ξεκι-
νάμε από το ότι είναι μία σοβαρή πρόκληση 

που πιθανό να οδηγήσει σε στρατιωτική 
σύγκρουση που δεν μπορεί να είναι προς το 
συμφέρον του Ιράν»... Σε κάθε περίπτωση, 
ελλοχεύει ο κίνδυνος « μια επίθεση κατά του 
Ιράν να κινητοποιήσει και άλλες δυνάμεις 
στην περιοχή».
Από την πλευρά της, η γερμανική εφημερίδα 
διερωτάται εάν πίσω από τα όσα συνέβησαν 
στον Κόλπο του Ομάν, βρίσκονται Ιρανοί πολι-
τοφύλακες.
Οι επιθέσεις στα δύο πετρελαιοφόρα σημει-
ώνονται σχεδόν ένα μήνα μετά από παρόμοιο 
περιστατικό στην ίδια περιοχή. Στις 12 Μαΐου, 
τέσσερα πετρελαιοφόρα δέχθηκαν επίθεση 
στα ανοικτά των ακτών των Ηνωμένων Αρα-
βικών Εμιράτων. Η Σαουδική Αραβία κατηγό-
ρησε το Ιράν και τους συμμάχους του ενώ η 
Τεχεράνη αρνήθηκε τους ισχυρισμούς.
Σε δηλώσεις του, ο Μάικ Πομπέο δεν προ-
σήγαγε αποδείξεις, ωστόσο υποστήριξε ότι 
με βάση τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν, το 

επίπεδο τεχνογνωσίας που 
χρειαζόταν, τις παρόμοιες 
επιθέσεις που έχει κάνει το 
Ιράν σε πλοία, προκύπτει 
ότι η Τεχεράνη βρίσκεται 
πίσω από το περιστατικό. 
Μάλιστα, ο υπουργός Εξω-
τερικών των ΗΠΑ υποστή-
ριξε ότι καμία άλλη ομάδα 
στην περιοχή δεν έχει τους 

πόρους ή την ικανότητα να πραγματοποιήσει 
μια τέτοια επίθεση.
Σύμφωνα με τον Πομπέο, η Τεχεράνη θέλει να 
τερματίσει την «επιτυχημένη εκστρατεία μέγι-
στης πίεσης» των αμερικανικών κυρώσεων. 
Όπως είπε «είναι η τελευταία μιας σειράς επι-
θέσεων που υποκινήθηκαν από το Ιράν ενα-
ντίον Αμερικανών συμμάχων και συμφερό-
ντων».
Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε στο πρα-
κτορείο Reuters ότι το πλήρωμα του ενός από 
τα δύο δεξαμενόπλοια το εγκατέλειψε όταν 
εντόπισε έναν μηχανισμό, προσκολημμένο 
στα πλευρά του, που δεν είχε εκραγεί. Ο μηχα-
νισμός, ανέφερε ο αξιωματούχος, πιστεύεται 
ότι ήταν μια μαγνητική νάρκη.
Εάν επιβεβαιωθεί η πληροφορία αυτή, τότε η 
μέθοδος που ακολουθήθηκε για τη σημερινή 
επίθεση θα είναι παραπλήσια με εκείνη που οι 
ΗΠΑ θεωρούν ότι χρησιμοποιήθηκε τον περα-
σμένο μήνα, όταν χτυπήθηκαν τέσσερα δεξα-
μενόπλοια στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβι-
κών Εμιράτων.

Εκρήξεις στα τάνκερ στον Κόλπο 
Ομάν: Ποιος βρίσκεται πίσω από τις 
επιθέσεις; 

Η 26χρονη κατηγορείται 
από τις αρχές της Βραζιλίας 
για δυσφήμιση, μετά από 
δηλώσεις της στις οποίες άφηνε 
υπονοούμενα ότι η αστυνομία 
είναι διεφθαρμένη.

Η 
αστυνομία της Βραζιλίας κα-
τέθεσε μήνυση για δυσφήμι-
ση σε βάρος της Νατζίλα Τρι-
ντάντε, η οποία κατηγορεί τον 

Νεϊμάρ για βιασμό, αφού η νεαρή γυ-
ναίκα σε δηλώσεις της άφησε να εννο-
ηθεί ότι οι αστυνομικές δυνάμεις είναι 
διεφθαρμένες.
Η δήλωση αυτή έγινε σε μια συνέ-
ντευξη που παραχώρησε η 26χρονη 
στον τηλεοπτικό σταθμό SBT, αναφε-
ρόμενη στην υποτιθέμενη κλοπή ενός 
τάμπλετ με το οποίο είχε τραβήξει το 
βίντεο της συνάντησής της με τον ποδο-
σφαιριστή στα μέσα Μαΐου στο Παρίσι. 
Όταν ο παρουσιαστής της είπε ότι η 
αστυνομία δεν βρήκε στο σπίτι όπου 
φέρεται να έγινε ο βιασμός άλλα απο-
τυπώματα πέρα από τα δικά της και 
της οικιακής βοηθού, η Τριντάντε απά-
ντησε: «Επομένως, η αστυνομία είναι 
πουλημένη; Ή όχι; Ή μήπως εγώ είμαι 
τρελή;»
Οι ασ τυνομικέ ς αρχέ ς κατέθεσαν 

μήνυση σε βάρος της, τονίζοντας στην 
ανακοίνωση που εξέδωσαν «την από-
λυτη διαφάνεια, ουδετερότητα και αμε-
ροληψία» τους.
Μετά την καταγγελία της Τριντάντε ενα-
ντίον του Νεϊμάρ, στις 31 Μαΐου, το 
νεαρό μανεκέν αντιμετωπίζει σοβαρές 
δυσκολίες να στοιχειοθετήσει την υπό-
θεσή της. Την Δευτέρα, την εγκατέλειψε 
και ο τρίτος δικηγόρος που είχε προ-
σλάβει, ο Ντανίλο Γκαρσία. Ο τελευ-
ταίος ισχυρίζεται ότι εκείνη τον κατη-
γόρησε ότι εμπλέκεται στην κλοπή του 
τάμπλετ το οποίο περιέχει το δεύτερο 
μέρος ενός ουσιαστικού για την υπό-
θεση βίντεο.
Το βίντεο αυτό, το πρώτο μέρος του 
οποίου διέρρευσε σε ιστοτόπους κοι-
νωνικής δικτύωσης, δείχνει τη συνά-
ντησή της με τον Νεϊμάρ την επομένη 
του βιασμού, στο Παρίσι. Η Τριντάντε 
υποστηρίζεται ότι περιέχει αδιαμφι-
σβήτητες αποδείξεις για την ενοχή του 
σταρ της Paris SG.
Ο Νεϊμάρ πρόκειται να δώσει κατά-
θεση σήμερα στην αστυνομία του Σάο 
Πάουλο για να περιγράψει τη δική του 
εκδοχή των γεγονότων που εκτυλίχθη-
καν στο Παρίσι. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι 
γνώρισε την Νατζίλα σε ιστοτόπους κοι-
νωνικής δικτύωσης και ότι είχε συναι-
νετικές σεξουαλικές επαφές.

Βραζιλία: Μήνυση της αστυνομίας 
κατά της γυναίκας που κατηγορεί 
τον Νεϊμάρ για βιασμό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ
Ποια είναι τα θετικά της 

παιδικής υστερίας;

Μ
πορεί να νιώθουμε καλοί γονείς 
όταν το παιδί χαμογελά και εί-
ναι ήσυχο, αλλά δεν ξέρουμε τι 
να κάνουμε όταν ουρλιάζουν και 

κάνουν δημόσια σκηνή.
Η υστερία και οι κρίσεις που παθαίνουν τα 
παιδιά σε νηπιακή ηλικία αποτελούν πρό-
κληση για την υπομονή και τη διαχείριση των 
γονιών. Μπορεί να νιώθουμε καλοί γονείς όταν 
το παιδί χαμογελά και είναι ήσυχο, αλλά δεν 
ξέρουμε τι να κάνουμε όταν ουρλιάζει και κάνει 
δημόσια σκηνή. Ωστόσο, είτε το πιστεύετε είτε 
όχι, οι υστερίες είναι φυσιολογικό κομμάτι της 
συναισθηματικής ανάπτυξης και υγείας του 
παιδιού και υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να τις 
δείτε θετικά.

 ª     Καλύτερα έξω παρά μέσα. Τα δάκρυα 
περιέχουν κορτιζόλη, την ορμόνη του άγχους. 
Όταν λοιπόν κλαίμε, αποβάλουμε κυριολε-
κτικά το άγχος από το σώμα μας. Τα δάκρυα 
επίσης ελαττώνουν την πίεση και βελτιώνουν 
την ευζωία. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν 
πρέπει να διακόπτουμε το παιδί όταν κλαίει ή 
φωνάζει.

 ª     Το παιδί μαθαίνει με αυτόν τον τρόπο. 
Όταν το παιδί ζορίζεται με κάτι, εκφράζει τον 
εκνευρισμό του και καθαρίζει το μυαλό του. 
Αυτό κατά συνέπεια οδηγεί στο να μάθει κάτι. 
Όταν ένα παιδί δεν μπορεί να συγκεντρωθεί ή 
να ακούσει, υπάρχει ένα συναισθηματικό πρό-
βλημα που μπλοκάρει την εξέλιξή του. Αν είναι 
να μάθει κάτι, πρέπει να είναι χαρούμενο και 
χαλαρό.

 ª     Κοιμάται καλύτερα. Τα προβλήματα 
ύπνου προκύπτουν συχνά επειδή οι γονείς 
νομίζουν ότι η καλύτερη προσέγγιση στην 
υστερία είναι να αποφεύγεται. Όπως οι ενήλι-
κες, έτσι και τα παιδιά ξυπνούν επειδή αγχώνο-
νται ή επειδή προσπαθούν να επεξεργαστούν 
κάτι που συμβαίνει στη ζωή τους. Αν όμως 
εκτονωθεί όταν παθαίνει υστερία, τότε νιώθει 
και κοιμάται καλύτερα.

 ª     Το παιδί νιώθει αρκετά ασφαλές να πει 
τι νιώθει. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα 
παιδιά δεν παθαίνουν υστερία για να μας χει-
ραγωγήσουν. Μπορεί απλά να εκφράζει έτσι 
το θυμό και τη στενοχώρια του. Μείνετε στα-
θεροί στο όχι που λέτε αλλά δείξτε ενσυναί-

σθηση. Και αυτό σας φέρνει πιο κοντά γιατί 
βλέπει ότι το αποδέχεστε.

 ª     Σας βοηθά να νιώσετε κι εσείς καλύ-
τερα. Όταν το παιδί αναστατώνεται, πυροδο-
τούνται δικές μας αναμνήσεις από την παι-
δική ηλικία. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να 
εκδηλώσουμε τα δικά μας συναισθήματα στο 
σύντροφο ή κάποιο φίλο μας.

Πώς θα μεγαλώσετε ένα ψύχραιμο 
παιδί

 ª Εντοπίστε και ονομάστε τα συναισθή-
ματα. Τα παιδιά δεν συνειδητοποιούν πάντοτε 
ότι είναι θυμωμένα. Εξηγήστε το με την αναλο-
γία του ηφαιστείου. Η λάβα είναι ο θυμός που 
βράζει από κάτω πριν εκραγεί. Με τη διαφορά 
ότι το παιδί μπορεί να μάθει να το διαχειρίζεται 
πριν χρειαστεί να εκραγεί. Ένας τρόπος να το 
μάθει είναι να δώσει όνομα στο συναίσθημα. 
Πείτε ότι ‘καταλαβαίνω ότι έχεις θυμώσει με 
τον αδερφό σου επειδή σου πήρε το παιχνίδι’. 
Ρωτήστε το πώς το βιώνει σωματικά. Μπορεί 
να έχει ταχυκαρδία ή να νιώθει να καίγεται το 
πρόσωπό του από την ένταση. Έτσι μαθαίνει 
σιγά σιγά να το αναγνωρίζει.

 ª  Μιλήστε για αυτό. Όταν κάτι άλλο του 
τραβήξει την προσοχή, μπορεί να ξεχάσει τι 
το ενοχλεί. Αλλά αν είναι ακόμα θυμωμένο, 
ρωτήστε το τι μπορεί να κάνει διαφορετικά την 
επόμενη φορά ώστε να μην ξανανιώσει τόση 
ένταση. Προτείνετε κι εσείς κάποιες ιδέες. Ή 
δώστε του δύο επιλογές κάθε φορά που 
παθαίνει υστερία ώστε να νιώθει ότι επιλέγει 
το ίδιο πώς θα το χειριστεί.

 ª Δείτε την αστεία πλευρά. Οι άνθρωποι 
που μπορούν να αυτοσαρκάζονται και να βλέ-
πουν την αστεία πλευρά των καταστάσεων, 
ξεπερνούν πιο εύκολα τις δύσκολες καταστά-
σεις. Είναι πολύ σημαντικό όμως να το εφαρμό-
ζετε και στη δική σας ζωή ώστε το παιδί να βλέ-
πει ότι αντιμετωπίζετε τα πράγματα με χιούμορ.

 ª     Μην του φωνάζετε. Είναι αρκετά προ-
φανές ότι οι γονείς που φωνάζουν συνέχεια 
στο παιδιά τους, προκαλούν την ίδια συμπε-
ριφορά και σε εκείνα. Υπενθυμίστε στα παιδιά 
ότι δεν χρειάζεται να ουρλιάζουν όταν διαφω-
νούν και αν ξεφύγετε εσείς, ζητήστε συγγνώμη 
και εξηγήστε γιατί χάσατε την ψυχραιμία σας.

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

Ε
ίναι εύκολο να είσαι γλυκομίλητος 
ή γλυκομίλητη με τη γυναίκα σου ή 
τον άντρα σου όταν όλα πάνε καλά. 
Πώς όμως συμπεριφέρεστε ο ένας 

στον άλλον όταν παρουσιάζονται δυσκολίες 
και προβλήματα; Έχεις να πληρώσεις λογα-
ριασμούς και στην τράπεζα δεν έχεις καθό-
λου χρήματα…. ένα από τα παιδιά σου είναι 
άρρωστο και χρειάζεται ιατρική παρακο-
λούθηση... το άλλο σου παιδί που είναι στην 
εφηβεία αρχίζει να επαναστατεί. Και τότε εί-
ναι δυνατό να δώσεις διέξοδο στην απογο-
ήτευσή σου και στην εξάντλησή σου στον ά-
ντρα σου ή στη γυναίκα σου. Προσπαθήστε 
να συνεργαστείτε και να αντιμετωπίσετε το 
πρόβλημα σαν ομάδα, αντί να επιτίθεστε ο 
ένας στον άλλον. Αν τα καταφέρεις να διατη-
ρήσεις την ψυχραιμία σου – και τους καλούς 
σου τρόπους—τότε ο γάμος σου θα μπορέ-
σει πραγματικά να αντέξει και να σταθεί.  

Μήπως το σκυλάκι σου έγινε γάτα;
Ο συγγραφέας Adair Lara λέει ότι τα μικρά 
παιδιά συμπεριφέρονται σαν τα σκυλιά – 
δείχνουν την αγάπη τους και θέλουν να είναι 
πάντα κοντά σου. Όταν όμως πλησιάζουν την 
εφηβεία αρχίζουν να συμπεριφέρονται σαν 
τις γάτες --  τους αρέσει η απομόνωση και δε 
σε πλησιάζουν όπως άλλοτε. Σε κάνουν να 
νιώθεις ότι δεν είσαι απαραίτητος/η. Αλλά 
να ξέρεις ότι το παιδί σου σ’ αυτήν την ηλικία 
εξακολουθεί να σε χρειάζεται και εσένα και 
την αγάπη σου. Απλά πρέπει να αλλάξεις τον 
τρόπο προσέγγισης. Να είσαι πάντα διαθέσι-
μος/η και να του δίνεις την ευκαιρία να έρχε-
ται κοντά σου. Κι όταν έρχεται, μην το σφίγ-

γεις και το φιλάς για να του δείξεις την αγάπη 
σου. Άφησέ το να έχει τη δική του συμπερι-
φορά και διάθεση και δείξτου αγάπη άνευ 
όρων και προπαντός κατανόηση.

Κάνεις κάθε χρόνο ένα check up; 
Αναφέρομαι στο check up του γάμου σου. 
Κι ο γάμος μας , όπως ακριβώς το σώμα μας, 
χρειάζεται μια γενική  εξέταση τουλάχιστο 
μια φορά το χρόνο. Ας αρχίσουμε λοιπόν 
από το σφυγμό σου. Με πόσο θα τον αξιο-
λογούσες με κλίμακα από το ένα ως το δέκα; 
Ποιο είναι το αδύνατο σημείο του γάμου 
σου; Η επικοινωνία, η φυσική σας σχέση, 
τα οικονομικά ή κάτι άλλο; Ποιος είναι ο πιο 
δυναμικός τομέας στο γάμο σου; Τι κάνεις 
για να βαστάξει ο γάμος σου και να γίνει πιο 
σταθερός; Ζήτησε από τον άντρα σου ή από 
τη γυναίκα σου να απαντήσει αυτές τις ερω-
τήσεις καθώς κάθεστε κάτω οι δυο μαζί για 
να κάνετε το check up του γάμου σας. 

Τι κάνεις για να διαρκέσει ο γά-
μος σου; 
Ρώτα τους ειδικούς. Στην περίπτωση αυτή 
ειδικοί είναι τα ζευγάρια που έχω μιλήσει … 
ζευγάρια που έζησαν ευτυχισμένα πενήντα 
χρόνια ή και πιο πολύ. Ακούστε τι μας συμ-
βουλεύουν: να έχετε πάντα στο νου σας ότι 
ο γάμος είναι μία εφ’ όρου ζωής υπόσχεση. 
Ακόμα, να ξέρετε ότι τα πράγματα δεν είναι 
πάντα εύκολα. Χρειάζεται να αντιμετωπί-
ζετε τις δυσκολίες μαζί. Και τέλος, μια ακόμη 
συμβουλή από ένα ζευγάρι που έζησαν μαζί 
πάνω από πενήντα χρόνια – να έχετε και 
λίγο χιούμορ – βοηθάει πάρα πολύ.

Πώς αντέχει ο γάμος 
σου όταν αντιμετωπίζει 
προβλήματα και είναι 

κάτω από  πιέσεις;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Η 
ένοχη τσάντα: Κι όμως, δεν 
ήθελες να συμβεί αυτό.
Απλά ήθελες κάτι αρκετά 
μεγάλο ώστε να μεταφέρει 

το πορτοφόλι σου, τα γυαλιά ηλίου, 
τα κλειδιά, το κινητό τηλέφωνο και 
ίσως κάποια μαντηλάκια. Αλλά τότε, 
ποτέ δεν ξέρεις πότε μπορεί να χρει-
αστείς κάποιο κραγιόν, προϊόντα 
γυναικείας υγιεινής, ένα φορτιστή 
τηλεφώνου, κάτι για να γράψεις, λίγα 
στυλό, μία μίνι ομπρέλα, τσίχλες, 
μπισκότα για τον σκύλο, μία μπάρα 
δημητριακών, ένα μπουκάλι νερό, 
απολυμαντικό χεριών …
Και πριν το καταλάβεις, να! – 
ένα μίνι πολυκατάστημα που 
κρέμεται από τον ώμο σου.
Δυστυχώς, το σώμα μας απλά 
δεν σχεδιάστηκε για να 
μεταφέρει αυτό το 
φορτίο.
“Οι βαριές τσάντες δεν 
δημιουργούν συνή-
θως προβλήματα με την 
περιστροφή του χεριού ή με 
τον ώμο”, εξηγεί ο Michael 
Herbenick, MD, του 
Premier Orthopedics, 
“αλλά μπορούν να δημι-
ουργήσουν προβλήματα 
με πόνο στον ώμο ή τον 
αυχένα που σχετίζονται με 
την υπερβολική χρήση και την 
κούραση των μυών γύρω 
από την ωμοπλάτη. “
Η μεταφορά μιάς βαριάς 
τσάντας ώμου μπορεί να 
προκαλέσει ανομοιόμορφη 
κατανομή του βάρους, να 
τεντώσει τους μυς της πλά-
της και να επηρεάσει τη ροή του 
αίματος στον ώμο, σύμφωνα με 
την American Ocupational Therapy 
Association (AOTA).
Οι βαριές τσάντες και οι ιμάντες 
χωρίς ‘μαξιλαράκι’ μπορούν επίσης 
να ασκήσουν επιπλέον πίεση στα 
νεύρα που οδηγούν στους ώμους, 
στον αυχένα και στο κάτω μέρος της 
πλάτης. Η AOTA λέει ότι αυτό μπο-
ρεί να οδηγήσει σε κνησμό ή σε 
αίσθηση μυρμηγκιάσματος, καθώς 
και αισθήματα δυσκαμψίας, μούδια-
σμα ή σφίξιμο.
Οι βαριές τσάντες μπορεί ακόμη 
και να επηρεάσουν τη στάση του 
σώματος. Σε μια μελέτη σε ένα μικρό 

δείγμα φοιτητών, που αναφέρθηκε 
στο περιοδικό Studies of Health 
Technology and Informatics το 
2012, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι 
οι τσάντες ώμων και οι τσάντες χει-
ρός μπορεί να προκαλέσουν στρες 
και δυσφορία γύρω από τη σπον-
δυλική στήλη, οδηγώντας τελικά σε 
πόνο και προοδευτική ” ορθοστα-
τική σκολίωση “, στην οποία ένα 
άτομο κλίνει προς τα εμπρός για 
ανακούφιση.
Τώρα ίσως σκέφτεστε “αλλά χρειά-
ζομαι τα πάντα που είναι μέσα στην 
τσάντα μου”. Εάν θέλετε να νιώ-

σετε κάποια ανακούφιση, εξε-
τάστε αυτές τις προτάσεις από 
την AOTA και την Αμερικανική 

Ακαδημία Ορθοπεδικών Χει-
ρουργών (AAOS):
Μην μεταφέρετε την τσά-
ντα σε έναν ώμο για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Μετακινή-
στε την από ώμο σε ώμο ή 

τοποθετήστε τον ιμάντα 
ώμου διαγώνια στο στή-
θος σας εάν ο ιμάντας 

είναι αρκετά μακρύς.
Βεβαιωθείτε ότι η τσά-

ντα είναι ελαφριά για να ξεκινή-
σετε (π.χ., μικροΐνες αντί για 

δέρμα) και ότι οι ιμάντες 
είναι φαρδείς και γεμισμέ-
νοι.

Σκεφτείτε να χρησιμοποι-
ήσετε ένα μικρό σακίδιο, το 
οποίο κατανέμει το βάρος 

πιο ομοιόμορφα (αλλά μην 
το φορτώνετε πάρα πολύ, 
αλλιώς θα έχετε πάλι προβλή-

ματα).
Σκεφτείτε να αγοράσετε μικρότερη 

τσάντα (είναι εύκολο να ξεχάσετε τα 
πράγματα που ‘λιμνάζουν’ στο κάτω 
μέρος μιας μεγάλης, βαθιάς τσά-
ντας).
Επιλέξτε τσάντες με ενσωματωμένα 
χωρίσματα, τα οποία κατανέμουν το 
βάρος πιο ομοιόμορφα.
Και … απλά λέμε … ίσως αξίζει να 
ρίξετε μια πιο αυστηρή ματιά στο τι 
μεταφέρετε:
Υπάρχει κάτι που μπορεί να παρα-
μείνει στο αυτοκίνητό σας, όπως η 
ομπρέλα ή το μπουκάλι με το νερό;
Μήπως κουβαλάτε πολλά κέρματα;
Μπορείτε να έχετε λιγότερες κάρτες 
στο πορτοφόλι σας;

Τ
ο ελαιόλαδο και οι βρώσιμες ελιές είναι μία σπουδαία λιπαρή ύ-
λη στη διατροφή του ανθρώπου με αναμφισβήτητη βιολογική 
και θρεπτική αξία. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να αποτελούν αναπό-
σπαστο στοιχείο της διατροφής.

Ανεξάρτητα από το είδος της, η ελιά είναι πάντα ευεργετική για την υγεία. 
Οι μαύρες και οι πράσινες ελιές είναι σχεδόν πανομοιότυπες. Η μεγα-
λύτερη διαφορά στη θρεπτική τους αξία έγκειται στην περιεκτικότητά 
τους σε αλάτι (συγκεκριμένα νάτριο), ειδικά όταν πρόκειται για συσκευ-
ασμένα προϊόντα σε άλμη.
Οι πράσινες ελιές περιέχουν περίπου το διπλάσιο νάτριο από τις μαύρες 
ελιές. Το νάτριο έχει την ικανότητα να αυξάνει τα επίπεδα της αρτηρια-
κής πίεσης και σχετίζεται με αυξημένα ποσοστά καρδιαγγειακής νόσου 
και εγκεφαλικού επεισοδίου. Η ημερήσια πρόσληψη νατρίου με βάση 
τον οδηγό που εξέδωσαν το 2010 οι Αμερικανικές αρχές (2010 Dietary 
Guidelines Advisory Committee) είναι τα 1.500 mg ημερησίως. Πέντε 
μαύρες ελιές περιέχουν γύρω στα 115-125 χιλιοστόγραμμα νατρίου, ή 
8% της συνιστώμενης ποσότητας, ενώ η ίδια μερίδα από πράσινες ελιές 
περιέχει 218-360 χιλιοστόγραμμα νατρίου, ή 14-24%. Θερμιδικά, μία 
μερίδα 15 γραμμαρίων πράσινες ελιές περιέχει περίπου 15 θερμίδες 
ενώ οι μαύρες ελιές περιέχουν περίπου 18 θερμίδες. Ενώ η διαφορά 
στο χρώμα οφείλεται κατά κύριο λόγο στο στάδιο ωρίμανσης της ελιάς 
κατά τη συλλογή της, ωστόσο επηρεάζεται και από τις μεθόδους επεξερ-
γασίας.
Οι ελιές δεν απαγορεύονται από καμία δίαιτα. Ωστόσο, είναι πλού-
σιες σε λίπος και δίνουν αρκετή ενέργεια (100 θερμίδες περίπου οι 10 
ελιές). Επειδή τρώγονται εύκολα μπορεί κανείς να χάσει τον έλεγχο και 
να υπερβεί το μέτρο. Οι ελιές περιορίζονται σε περιπτώσεις υπέρτασης 
και γαστροπεπτικών προβλημάτων (έλκος, γαστρίτιδα, οισοφαγίτιδα).

Ο 
καρπός του σύκου 
είναι σφαιρικός ή α-
χλαδόμορφος, ενώ 
ο φλοιός του έχει δι-

άφορες αποχρώσεις (κίτρινο, 
πράσινο, σκούρο μοβ). Η σάρ-
κα τους είναι μαλακή και γλυ-
κιά ενώ το χρώμα της μπορεί 
να είναι από ανοιχτό ροζ έως 
σκούρο κόκκινο. Από τις γνω-
στότερες ποικιλίες σύκων είναι 
τα λεγόμενα «βασιλικά». Είναι 
μεγαλύτερα σε μέγεθος από τις 
υπόλοιπες ποικιλίες, ο φλοι-
ός τους είναι πράσινος με μοβ 
ραβδώσεις, η σάρκα τους είναι 
κόκκινη και ωριμάζουν τον Αύ-
γουστο. Γενικότερα, τα σύκα εί-
ναι ώριμα όταν ο φλοιός τους 
αποκτήσει το χαρακτηριστικό 
χρώμα της ποικιλίας στην οποία 
ανήκουν.

Ρίχνουν την αρτηριακή 
πίεση
Τα σύκα, όπως προαναφέρ-
θηκε, περιέχουν μεγάλες ποσό-
τητες καλίου, το οποίο βοηθάει 
σ τη ρύθμιση της αρτηριακής 
πίεσης. Μελέτες έχουν δείξει 
ότι όσοι καταναλώνουν περισ-
σότερο κάλιο, έχουν χαμηλό-
τερη πίεση σε σχέση με τους 
υπόλοιπους.
Σήμερα δυστυχώς η πλειονό-
τητα δεν καταναλώνει αρκετά 
φρούτα και λαχανικά, αλλά αντι-
θέτως καταναλώνει τρόφιμα με 
υψηλά ποσοστά νατρίου, όπως 
τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Ο 
συνδυασμός χαμηλής κατανά-
λωσης τροφών πλούσιων σε 
κάλιο με την παράλληλη υψηλή 
πρόσληψη νατρίου μπορεί να 
οδηγήσει σε υπέρταση.

Βοηθούν στον έλεγχο 
του βάρους
Τα σύκα είναι πλούσια σε φυτι-
κές ίνες, οι οποίες συμβάλ-
λουν στην διατήρηση και τον 
έλεγχο του σωματικού βάρους. 
Ο λόγος είναι ότι επιβραδύνουν 
την πέψη και καθυστερούν την 
αποβολή των τροφών από το 
στομάχι μας, διατηρώντας για 
περισσότερη ώρα το αίσθημα 
του κορεσμού.

Το «βασιλικό» 
φρούτο που 
ρίχνει την 
αρτηριακή 
πίεση

Ελιές: Να ποιες έχουν το 
λιγότερο αλάτι

Μήπως ο πόνος στους ώμους 
οφείλεται στην τσάντα σας;

υγεία

Οι άνθρωποι που τρώνε 
ιδιαίτερα επεξεργα-
σμένες τροφές, συμπε-

ριλαμβανομένων των έτοι-
μων γευμάτων, δημητριακών 
και ζαχαρούχων ποτών, είναι 
πιθανότερο να υποφέρουν 
από καρδιαγγειακές παθήσεις.
Η καθημερινή κατανάλωση 
περισσότερων από 4 μερίδων 
με επεξεργασμένα τρόφιμα θα 
μπορούσε να αυξήσει τον κίν-
δυνο πρόωρου θανάτου κατά 
σχεδόν δύο τρίτα.
Γαλλική έρευνα διαπίστωσε ότι 
μια αύξηση της κατανάλωσης 
επεξεργασμένων τροφών της 
τάξεως του 10%, αύξησε τον 
κίνδυνο καρδιαγγειακών προ-
βλημάτων, όπως η καρδιακή 
προσβολή ή το εγκεφαλικό 
επεισόδιο, κατά 12%.
Άλλη ισπανική έρευνα δείχνει 

ότι οι άνθρωποι που κατανα-
λώνουν περισσότερες από τέσ-
σερις μερίδες «υπερ-επεξερ-
γασμένων» τροφίμων ημερη-
σίως είχαν 62% περισσότερες 
πιθανότητες να πεθάνουν πρό-
ωρα.
Οι ειδικοί πιστεύουν ότι τα 
εξαιρετικά επεξεργασμένα 
τρόφιμα ενδέχεται να μη χορ-
ταίνουν τους ανθρώπους 
και κατ’ επέκταση να προκα-
λούν υπερφαγία, αυξάνοντας 
τον κίνδυνο παχυσαρκίας, ο 
οποίος συνδέεται με καρδιακά 
προβλήματα και πρόωρο 
θάνατο.
Παράλληλα, υπάρχουν και 
ενδείξεις ότι μερικές από τις 
χημικές ουσίες που περιέχουν 
μπορεί να είναι επιβλαβείς για 
το σώμα καθώς σκληραίνουν 
τις αρτηρίες.

Τα επεξεργασμένα τρόφιμα 
αποδυναμώνουν την καρδιά 
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απόψεις

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ Σ’ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ!

Τ
ο 1907, η γεροντοκόρη  Anna Jarvis, προκει-
μένου να τιμήσει το θάνατο της μητέρας της, 
ξεκίνησε μια εκστρατεία για να διοργανώσει 
γιορτή της μητέρας. Τελικά η προσπάθεια της 

κατέληξε ε στην καθιέρωση σε αυτό που είναι σήμε-
ρα γνωστό ως Ημέρα της Μητέρας.
Η γιορτή του πατέρα καθιερώθηκε  60 ολόκληρα 
χρόνια μετά την καθιέρωση της γιορτής της μητέ-
ρας!  Το να αγνοούνται οι πατέρες για 60 χρόνια 
ενώ τιμούσαν μόνο τις μητέρες, είναι μια ακόμα αδι-
κία εναντίον των ανδρών. Τελικά η μέρα γιορτής του 
Πατέρα όχι μόνο συμπλήρωσε την ημέρα της μητέ-
ρας αλλά και ισορρόπησε την αναγνώριση της γονι-
κής μέριμνας μεταξύ γυναικών και ανδρών.
Η γιορτή του πατέρα –όπως και της μητέρας τον 
περασμένο  μήνα-  ανήκει σε όλες και σε όλους. Είναι 
απλά μια πρόσκληση μεγαλοσύνης στη γιορτή του 
πατέρα  με ισοτιμία και χωρίς αποκλεισμούς, αλλά οι 
υπερθετικοί τόνοι απέχουν μακριά απ την αλήθεια.
Υπάρχουν πολλά παιδιά που εισέπραξαν περιφρό-
νηση, και έλλειψη αγάπης και πατρικής ζεστασιάς. 
Υπάρχουν πατέρες  απορριπτικοί που δεν αναγνω-
ρίσαν και περιφρονούν τα παιδιά τους που δεν τα 
αγκάλιασαν  ποτέ. Δεν ρώτησαν  ποτέ τι αισθάνονται 
και τι σκέπτονται.  Πόσα παιδιά δεν έχουν αναρω-
τηθεί «γιατί δεν με αγαπά ο μπαμπάς;» ή «Γιατί με 
αγνοεί ο μπαμπάς;». 
Το 1966, ο Πρόεδρος Lyndon B. Johnson εξέδωσε 
την πρώτη προεδρική διακήρυξη για τους πατέρες, 
ορίζοντας την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου ως Ημέρα 
του Πατέρα.  Έξι χρόνια αργότερα, η γ ιορτή του 
πατέρα έγινε μια μόνιμη εθνική εορτή όταν ο Πρόε-
δρος Ρίτσαρντ Νίξον την υπέγραψε σε νόμο το 1972.
Υπήρξαν φυσικά αρκετές αποτυχημένες προσπά-
θειες γ ια την καθιέρωση της Ημέρας του Πατέρα 
πολύ πιο πριν. Η πρώτη  στις 5 Ιουλίου 1908, στο 
Fairmont, σ τη Δυτική Βιρτζίν ια. Η Grace Golden 
Clayton θρηνούσε την απώλεια του πατέρα της 
που  έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 1907, στη 
καταστροφική έκρηξη  στο ορυχείο του Monongah 
οπού 361 άνδρες, 250 από αυτούς πατέρες, σκοτώ-
θηκαν αφήνοντας πίσω τους  γύρω στα χίλια παι-
διά ορφανά χωρίς πατέρα. Η Clayton ποτέ δεν δια-
φήμισε   την εκδήλωση που οργάνωσε, τα πρωτο-
σέλιδα, δεν ασχολήθηκαν με αυτή .  Μια δεύτερη 
προσπάθεια έγινε το 1910 στην πόλη Spokane της 
Ουάσιγκτον από τη Sonora Smart Dodd. Ο πατέρας 
της, ο βετεράνος του εμφυλίου πολέμου William 
Jackson Smart, μεγάλωσε μόνος του τα έξι παιδιά 
του. Η Sonora αφού άκουσε τη σχετική  ομιλία  για 
την Ημέρα της Μητέρας, και έχοντας εκτίμηση για το 
πατέρα της που ποτέ δεν είχε τιμηθεί ανάλογα  πρό-
τεινε ότι οι πατέρες θα έπρεπε να τιμούνται όπως οι 
μητέρες, έτσι ή  εορτή του Πατέρα, εορτάστηκε  σε 
όλη την πόλη.
Οι σκληρές προσπάθειες συνεχίστηκαν για 60 χρό-
νια ώσπου στην  δεκαετία του '80, η γ ιορτή του 
πατερά έπιασε ρίζες  και συνεχίζεται μέχρι σήμερα .
Εμείς οι Έλληνες έχουν αρκετές παροιμίες  για τους 
πατέρες. Για παράδειγμα
«Κατά Μάνα και Πατέρα, κατά γιο και θυγατέρα». 

«Άκουγε τον πατέρα σου, και ορμήνευε τον γιο σου»
«Θυμήσου τα δικά σου και συχώρα τα παιδιά σου»
Ο τυπικός κλασσικός πατέρας μπορεί να φαίνεται 
στα παιδιά αρχαίος, συντηρητικός, που δίνει μεγάλη 
έμφαση στη πειθαρχία. Θα περάσουν χρόνια για ένα  
παιδί να κατανοήσει το ρόλο του πατέρα του. Ότι  
γνώριζε πολύ περισσότερα πράγματα απ ότι το παιδί 
πίστευε ότι ξέρει, ότι καταλάβαινε τα συναισθήματα 
του, και γενικά ήταν ενήμερος για τις ενέργειές του 
παιδιού του.
Σήμερα με  πολλούς διαφορετικούς τρόπους βιώ-

νουμε μια κοινωνία με οικογενείας χωρίς πατέρα 
που έχει πολλές αρνητικές συνέπειες. 
Τα παιδιά χωρίς πατέρα στο σπίτι αποτελούν:

 ª Το 90% των παιδιών που το σκάνε από το σπίτι 
 ª Το 80% των εφήβων στα ψυχιατρικά νοσοκο-

μεία.
 ª Το 75% των εφηβικών αυτοκτονιών.
 ª Το 72% όλων των εφηβικών δολοφόνων.
 ª Το 70% των φυλακισμένων νεων .
 ª Και το 60% των βιαστών!

Η σ τέρηση του πατέρα είναι μια σοβαρή μορφή 
κακοποίησης παιδιών που δυστυχώς είναι θεσμο-
θετημένη και εδραιωμένη στο νομικό μας σύστημα 
που κατά κανόνα δίνει την επιμέλεια των παιδιών 
στης μητέρα σε περιπτωση διαζυγίου. Οι χειρότε-
ροι σεξιστές που υπάρχουν στη κοινωνία, οι φεμι-
νίστριες,  έχουν συμφέρον να μειώσουν τον ρόλο 
και τη σπουδαιότητα των ανδρών, ιδίως τον ρόλο 
των ανδρών σαν  πατέρες. Ωστόσο,  έρευνες  απο-
δεικνύουν  ότι τα παιδιά ευδοκιμούν με την ενεργό 
και ουσιαστική συμμετοχή και των δύο βιολογικών 
γονέων όχι  μόνο τον ένα.

Η μαζική αδιάκριτη τιμή σε όλες τους πατέρες του 
κόσμου δεν  είναι η πλέον κατάλληλη. Ο αριθμός των 
εγκαταλελειμμένων βρεφών από τους πατέρες τους 
(και από τις μητέρες τους πολλές φορές)  ο αριθμός 
παιδιών που νοσηλεύονται σε ιδρύματα ή / και εγκα-
ταλείπονται για υιοθεσία μιλάει από μόνος του ότι 
δεν είναι όλοι καλοί γονείς.
Ο αριθμός των παιδιών που έχουν υποστεί βία  ο 
αριθμός των παιδοκτονιών από το πατέρα τους σε 
κάποιο βαθμό θέτουν σε αμφιβολία το γενικό εορτα-
σμό του πατέρα καθώς και της μητέρας που γιορτά-

σαμε το περασμένο μήνα.
Ίσως η εορτή της μητέρας και του πατέρα θα πρέπει 
να είναι ένα ιδιαίτερο οικογενειακό γεγονός και όχι 
ένα εμπορικός γενικός  εορτασμός. Ο πατέρας  μπο-
ρεί να μην είναι πλέον « ήρωας» των περασμένων 
εποχών .  Η αυτοθυσία του είναι περισσότερο φαι-
νόμενο του παρελθοντος. Τώρα "παίρνει ένα χωριό 
για να μεγαλώσει ένα παιδί". 
Γιορτάστε λοιπόν τη μέρα του πατέρα  και τους πατέ-
ρες  όλου του κόσμου αποδεχτείτε ευγενικά  την τιμή 
που σας κάνουν το  αξίζετε ή όχι.  Κακά τα ψέματα 
πάρα τις υπερβολές και υπερθετικά «ο καλλίτερος 
πατέρας του κόσμου»  πολλοι πατεράδες δεν αξί-
ζουν αυτό το χαρακτηρισμό.  
Γιορτάστε το δικό σας πατέρα αν αισθάνεστε ότι αξί-
ζει την αναγνώριση, τιμήστε τον  αλλά περιορίστε 
λιγάκι τον ενθουσιασμό σας για τις μαζικές εορτα-
στικές εκδηλώσεις και  τις υπερβολές που βλέπομε, 
διαβάζουμε, και ακούμε όχι μόνο γύρω από τη δεύ-
τερη Κυριακή του Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, 
αλλά και τη τρίτη Κυριακή του Ιουνίου, τη γιορτή του 
πατέρα.
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Η ΕΓΚΥΡΟΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 
ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ, ΤΟ HHF ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 
ΒΡΑΔΙΑ ΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗ ΜΑΣ 

κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΙΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ δρ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΒΑΔΑ

Έ
χοντας δημοσιογραφική παρουσία όλα τα τελευ-
ταία χρόνια στις εκδηλώσεις της μεγαλύτερης κι 
εγκυρότερης οργάνωσης του Τορόντο, το Hellenic 
Heritage Foundation, μπορώ να πω με σιγουριά ό-

τι όλα αυτά τα χρόνια οι επιβραβεύσεις γνωστών Ελλήνων 
επιχειρηματιών, επιστημόνων, και κοινωνικών προσώ-
πων της παροικίας μας είναι πάντα επιβεβλημένη. Φέτος, 
όμως, η συγκίνηση από την βράβευση του αγαπητού κ. 
Ιωάννη Δάγωνα ήταν επιβεβλημένη και το καταλάβαινες 
αμέσως βλέποντας πάνω από 700 άτομα να σηκώνονται 

όρθιοι και να τον καταχειροκροτούν  όταν ανέβηκε να μι-
λήσει στο βήμα. (τον λόγο του μπορείτε να τον βρείτε στις 
επόμενες σελίδες)
Φυσικά, πολύ χειροκρότημα πήρε και η δρ. Φωτεινή 
Καβαδά, που –και συγχαρητήρια για αυτό- έκανε όλη της 
την ομιλία στα ελληνικά για να τιμήσει την οικογένεια της 
που την βοήθησε να καταξιωθεί επαγγελματικά και κοι-
νωνικά. Μπράβο σε όλο το Δ.Σ. υπό την προεδρία του κ. 
Τόνι Λουράκη, αλλά εγώ προσωπικά θέλω να πω μπράβο 
και συγχαρητήρια στον αφανή πάντα συνεργάτη-εργάτη 

του HHF, κ. Γιώργο Κερογλίδη, που νομίζω ότι έχει πάρει 
και το κρεβάτι του μαζί και δουλεύει ακατάπαυστα για την 
επιτυχία όλων των εκδηλώσεων κι όχι μόνο. Όχι μόνον οι 
γνώσεις του, αλλά και η ευγενική του παρουσία τον έχει 
κάνει αγαπητό σε όλη την ομογένεια. «Όπου Γιώργος και 
μάλαμα» που λέει και η ελληνική παροιμία.
Κυρίες και κύριοι,
Εύχομαι και του χρόνου να είμαστε καλά και τιμήσουμε κι 
άλλους συμπατριώτες μας που πραγματικά προσφέρουν 
στην παροικία.

Ο αεικίνητος κ. Γιώργος Κερογλίδης μπροστά από τα δύο έργα τέχνης τα 
οποία ήταν διαθέσιμα στην δημοπρασίαΆφθονο το κρασί από το KOLONAKI GROUP

Ο κ. Δάγωνας παραλαμβάνει το βραβείο 
αναγνώρισης από τον νυν πρόεδρο, κ. 

Τόνυ Λουράκη

Ο κωμικός, Ευάγγελος Τσαρούχας, με τα αστεία 
του έκανε το κοινό να ξεσπάσει σε γέλια

Η Δρ. Φωτεινή Καβαδά
Η Δρ. Φωτεινή Καβαδά αναγνωρίστηκε 

για την προσφορά της ως δασκάλαΟ πρόεδρος του HHF, κ. Τόνι Λουράκης

Ο π. Χαρίδημος Σαρρής εκπροσωπώντας τον 
Μητροπολίτη Σωτήριο παραδίδοντας την 

προσφορά της Μητρόπολης Τα μπουζούκια KINGS ήταν εντυπωσιακά

Το χορευτικό της Ελληνικής Κοινότητος

Η πάντα δεμένη οικογένεια Κερογλίδη με τον Πρέσβη, 
κ. Δ. Αζεμόπουλο

Οι κύριοι Γιάννης Βαβίτσας 
και Γιάννης Πούλος

Ο Κωνσταντίνος Νάζης
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Καλησπέρα σας,

Επιτρέψτε μου αρχικά να εκφράσω τις θερμές 

μου ευχαριστίες στο δημιουργό αυτής της 

εισαγωγικής ταινίας, κ. Γεώργιο Κερογλίδη, 

που έκανε μαζί με τους εκλεκτούς παρουσι-

αστές κι αγαπητούς φίλους, Στυλιανό Μιρκό-

πουλο, Τούλα Ρέππας, τον εξοχότατο Πρέσβη, 

κ. Δημήτρη Αζεμόπουλο και τον πνευματικό 

μου πατέρα, Μητροπολίτη Σωτήριο.

I am very proud, grateful and thankful for receiving this year’s Life Achievement 

Award from such a prestigious and highly respectable organization, joining, 

therefore, a group of exceptional past recipients.

Mr. President, Board of Directors and Nominating Committee this award will be 

among the highlights of my life and I want to thank you for thinking of me. It is truly 

an overwhelming and incredible feeling for someone to be recognized for what he 

had enjoyed doing as a routine all his life, that is making a difference to the lives of 

other such as our disabled, our elders, our students and of course our church and our 

community at large. 

I have always believed and continue to do so that life would be worthless if you go 

through it without extending a helping hand to someone less fortunate than you. 

This effort is not always easy, and in some tasks you meet various obstacles, but 

the kind words and happy smiles of the recipients quickly eliminate the problems, 

leaving you to enjoy the eternal satisfaction, your return.

Yet, I strongly feel that this award is not a single person’s award, since no one but 

no one goes through life alone. I know very well that I would not be up here if it was 

not for two groups of people that have played a huge role in my life. The first group 

that should receive a lot of credit is my family headed by the most nice, kind and 

wonderful person, my wife Mary.

Mary together with my four children and their families believed in me from day 

one and provided me with great assistance and support and above all great 

understanding. I feel very blessed to have a family like ours surrounding me for the 

rest of my life. You know well that I love you all very much.

The other group that I will for ever be indebted to is my select and valuable group of 

true good friends. I was fortunate and very happy to have their help, their advice and 

their support to all we had decided to undertake. What this group achieved during 

the recent fundraising effort for the Hellenic Studies Program at UoT was simply 

amazing.  Steve, Irene, Toula, Tony, John, George, Kosta and so many other, I wish 

you were up here with me. Not beside me nor behind me, but in front of me. It has 

been an absolute joy and great happiness to have worked with you. Thank you, thank 

you, thank you. I wish and pray that God will grant me a few more years, because 

I feel I have a lot more to offer in the effort to make a difference, Thank you again, 

God bless you all !

Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ 
κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΑΓΩΝΑ

Η κα Ειρήνη Κερογλίδου, ο Γενικός Πρόξενος, κ. 
Βίκτωρ Μαλιγκούδης και ο κ. Θανάσης Κουρτέσης

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητος, κ. Αντώνης 
Αρτεμάκης, με τον πρόεδρο του «Ελληνικού Σπιτιού», κ. 

Ιωάννη Φαναρά

Οι κύριοι Γ. Λούκας, από το Homemakers, ο κ. Παπαγιάννης από το Kariba Foods, ο κ. Κούρος, ο κ. 
Κωστούρος με τον πρόεδρο του «Ελληνικού Σπιτιού», κ. Γιάννη Φαναρά

Ο κ. Γιώργος Λούκας από το Homemakers με 
την σύζυγο του

Ο κ. Κωστούρος από το Ελληνικό Σπίτι 
μαζί με τον κ. Κούρο

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΓΩΝΑΣ
2019 LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD
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Ο κ. Δάγωνας με τον Δρ. Καραντώνη Η Δρ. Φωτεινή Καβαδά με την οικογένεια της

Ο κ. Μιρκόπουλος με τον κ. Θόδωρο 
και την κα Ειρήνη Κερογλίδη

Ο κ. Τσέρπης από το Empire Foods, με την σύζυγο του 
και την παρέα τους

Το ζεύγος Κερογλίδη ενδιάμεσα από τον Δρ. Καραντώνη 
και τον Κωνσταντίνο Νάζη

Το ζεύγος Κερογλίδη με τον Πρέσβη, κ. Δ. Αζεμόπουλο

Ο Πρέσβης, κ. Δημήτρης Αζεμόπουλος,
 με τον κ. Ανδρικόπουλο

Η υπέροχη οικογένεια Κερογλίδη με τον Πρέσβη, κ. Δημήτρη Αζεμόπουλο και τον νέο διευθυντή του 
HHF για το Κάλγκαρι, κ. Γιώργο Μυλωνά

Παρών και ο Γενικός Πρόξενος, 
κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης

Ο κ. Κούρος και ο κ. Παπαγιάννης

Ο κ. Γιώργος Πολίτης έδωσε κι εκείνος 
το παρών Ο Δρ. Καραντώνης με την σύζυγο του και την παρέα τους

ΔΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΒΑΔΑΣ
OUTSTANDING ACHIEVEMENT UNDER 40 YEARS OF AGE

Ο Πρέσβης, κ. Δ. Αζεμόπουλος, με τον πρόεδρο του HHF, κ. Τόνυ Λουράκη, 
και την αντιπρόεδρο του Αμερικανικού Κολλεγίου, κα Κλαούντια Καρύδη-

Μπενοπούλου

Από τα αριστερά: η κα Παρθένα Κερογλίδου, η κα Κλαούντια 
Καρύδη-Μπενοπούλου, η κα Ειρήνη Κερογλίδου και ο Πρέσβης της 

Ελλάδος, κ. Δημήτρης Αζεμόπουλος

O κ. Μιχαλόπουλος με τον κ. Παπαδημτρίου
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Η Βουλευτής, κα Έφη Τριανταφυλλόπουλος, με τον Γενικό Πρόξενο,
 κ. Βίκτωρα Μαλιγκούδη

Ο Πρέσβης της Ελλάδος στον Καναδά, κ. Δημήτρης Αζεμόπουλος, 
με τον ιδιωκτήτη του Empire Foods, κ. Πήτερ Τσέρπη

Ο τέως πρόεδρος του HHF, κ. Γιάννης Δάγωνας, 
με την σύζυγο του

Ο κ. Τζιμ Αναστασιάδης με την σύζυγο του 
Στέλλα

Το παρών έδωσε μεταξύ άλλων και ο κ. Μιρκόπουλος
Η κα Παπαγιάννη και η κα Κούρος εντυπωσιακές 

όπως πάντα

Το τραπέζι της οικογένειας Λιούτας

Η παρέα του κ. Τσέρπη από το Empire Foods

Από το τραπέζι της οικογένειας του προέδρου του HHF, κ. 
Τόνυ Λουράκη

Στο τραπέζι της οικογένειας του κ. Ιωάννη ΔάγωναΤο τραπέζι από την οικογένεια Δάγωνα

Το τραπέζι του προέδρου του «Ελληνικού Σπιτιού», κ. Γιάννη Φαναρά Το τραπέζι της παρέας των οικογενειών Κούρος, Παπαγιάννης, Λούκας και Καθάρος

THE BLUE AND WHITE BALL ::: ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ 
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Ο κ. Στέλιος Κοντοπίδης, από το East Auto Body με την σύζυγο του, ο κ. Ανδρικόπουλος με την σύζυγο 
του, ο κ. Τζιμ Αναστασιάδης με την σύζυγο του και ο κ. Θανάσης Κουρτέσης Το τραπέζι του κ. Μιχαλόπουλου

Η παρέα από το Loukas Properties Inc Η παρέα του κ. Δημήτρη Βλάχου

Το τραπέζι της παρέας του κ. Νίκου Δημητρόπουλου όπου βρίσκονται επίσης οι κύριοι 
Σταύρος Τσιρλής και Βασίλης Λιάβας από την Παμμακεδονική Η παρέα του κ. Μιρκόπουλου από το Cinespace

Η παρέα από το Pegasus Group Στο τραπέζι του Γενικού Προξένου, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδη, με το Αμερικανικό Κολλέγιο

Το τραπέζι του κ. Δεμάνγκου Το τραπέζι της οικογένειας Κερογλίδη με τον Πρέσβη, κ. Δημήτρη Αζεμόπουλο

Το τραπέζι του Δρ. Καραντώνη Η παρέα από το Polydor Foundation

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΒΡΑΔΥΑ ΤΟΥ HHF
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Επτά υποτροφίες της Κυπριακής Κοινότητας 

Κ
αι φέτος η Κυπριακή Κοινότητα του 
Τορόντο διοργάνωσε ειδική βρα-
διά για την αποφοίτηση των μαθη-
τών από τα σχολεία της. Η νέα ανα-

καινισμένη αίθουσα γέμισε με τους γονείς 
και συγγενείς τω μαθητών. Τα παιδιά με ποι-
ήματα και χορούς ξεκίνησαν την βραδιά και 
οι ομιλίες τις προέδρου, κα Ειρήνη Ραμφά-
λη, του π. Ιγνάτιου, που αντιπροσώπευσε 
τον Μητροπολίτη Σωτήριο, αλλά και η Συ-
ντονίστρια Εκπαίδευσης Καναδά, κα Μίρ-
κα Λυχνάκη, έδωσαν το στίγμα της βραδιάς 

που ολοκληρώθηκε με το απολαυστικό δεί-
πνο και την μουσική.
Η Κυπριακή Κοινότητα τον τελευταίο 
καιρό εκπλήσσει με τις εκδηλώσεις και τος 
δραστηριότητες της και για αυτό έχει την 
συμπαράσταση πολλών φιλάνθρωπων, που 
όπως θα δείτε έδωσαν και φέτος τις υπο-
τροφίες στους αριστούχους. Μπράβο σε 
όλο το Συμβούλιο, τους εθελοντές κι όσους 
αγαπούν και προσφέρουν στις ρίζες τους 
και κατ’ επέκταση στην κοινότητα τους. 
Συνεχίστε ρο έργο σας και του χρόνου ! Όλα τα παιδιά που παρέλαβαν τις υποτροφίες τους μαζί με τον π. Ιγνάτιο, την πρόεδρο κα Ειρήνη 

Ραμφάλη, την Συντονίστρια Εκπαίδευσης, κα Μίρκα Λυχνάκη και τον κ. Αντώνη Σαρρήγιαννη

Η Ελένη Ελλίνα παρέλαβε την υποστροφία της Η Σοφία Ιγνατίου παρέλαβε την υποτροφία της

Η Σταυρούλα Κέλπης με την οικογένεια της και τον πρόεδρο 
της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργο Παπαδάκη, 

ο οποίος της παρέδωσε την υποτροφία
Η Πωλίνα Χατζηγιάννη, βραβευόμενη από τον κ. Γιώργο Μακρυγιάννη, 

φωτογραφίζεται μαζί με την οικογένεια της

Η κα Μίρκα Λυχνάκη,
 Συντονίστρια Εκπαίδευσης Καναδά

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον κ. Γρηγόρη 
Μάρκου

Το ζεύγος Χατζηγιάννη

Η πρόεδρος κα Ειρήνη Ραμφάλη

Το ζεύγος Πετρή Ο κ. Λαγούδης με την σύζυγο του

Ο π. Ιγνάτιος Ο κ. Νίκος Χατζηγιάννης

Η κα Πετρή στην είσοδο καλοσώριζε τον κόσμο
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του Τορόντο στην βραδιά αποφοίτησης

Ο Άρης Παπαδάκης επίσης έλαβε υποτροφία Ο Θωμάς Καρακαξάς με τα μέλης της Παμμεσσηνιακής και τον κ. Αντώνη Σαρρήγιαννη

Ο τέως πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας του οποίου το κοινοτικό κέντρο έχει πάρει το όνομα, 
κ. Γιώργος Μακρυγιάννης

Το τραπέζι με την Συντονίστρια Εκπαίδευσης κα Μίρκα Λυχνάκη, τον κ. Νίκο Λαγούδη και τον π. Ιγνάτιο
Η πρόεδρος της κοινότητας, κα Ειρήνη Ραμφάλη με μέλη από τους συλλόγους της Παμμακεδονικής

 και της Παμμεσηνιακής

Η οικογένεια του κ. Σαρρήγιαννη Το τραπέζι του κ. Νίκου Ιγνατίου

Ο κ. Τεντ Κουτσογιαννόπουλος με τους κυρίους Νίκο 
Λαγούδη και Νίκο Χατζηγιάννη

Οι κύριοι Νίκος Λαγούδης, Νίκος Χατζηγιάννης, Γιάννης 
Πετρής και Θανάσης Κουρτέσης
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39o WALKATHON TOY HELLENIC HOME
ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

3
9 συνεχόμενα έτη το Walkathon. Έγινε θεσμός κι υποστηρίζεται από τον ελληνισμό, 
ηθικά κι υλικά, για το έργο που προσφέρει στην πιο τρυφερή ηλικία του ανθρώπου τα 
περήφανα γηρατειά. Κάθε φορά που περπατώ και στα δύο κτήρια του Hellenic Home 
αισθάνομαι μια σιγουριά κι υπερηφάνεια που έχουμε εδώ στο Τορόντο τα καλύτερα 

κτίρια προστασία για την «τρίτη ηλικία». Με την καθοδήγηση του προέδρου, κ. Ι. Φαναρά, 
του Γενικού Διευθυντή κ. Κ. Κωστούρου, και οπωσδήποτε της αεικίνητης και φιλότιμης κα Πατ 
Αγραπίδη που τρέχει ακατάπαυστα για να προσφέρει, πάντα με χαμόγελο και τον ειδικό της 
τρόπο. Και φυσικά στο νέο αίμα, την κα Ντενίς Χατζής, που σαν ιδιαιτέρα του κ. Φαναρά έχει 

πολύ ιδιαίτερες αρμοδιότητες να διεκπεραιώνει.
Επειδή, όμως, τα ονόματα των εθελοντών και εθελοντριών είναι πάρα πολλά και θα είναι αδι-
κία να ξεχάσουμε κάποιον ή κάποια, το φωτογραφικό μας ρεπορτάζ πιστεύω να τους αποζη-
μιώνει.
Το Walkathon είχε πάλι την επιτυχία που όλοι ξέρουν ότι είναι προκαθορισμένη κι από τις 
πληροφορίες που έχουμε σύντομα ο πρόεδρος και ο Διευθυντής θα μας κάνουν ανακοινώ-
σεις για την επέκταση των εγκαταστάσεων καθώς κι άλλων υπηρεσιών. Η HELLAS NEWS είναι 
πάντα στο πλευρό σας να παρουσιάζει και να διαιωνίζει το έργο σας.

Το Γυναικείο Τμήμα του «Ελληνικού Σπιτιού» παραδίδει την επιταγή $5,000

Ο κ. Παπαγιάννης με τον πρόεδρο, κ. Φαναρά 
και την κα Αγραπίδη

Ο κ. Παπαγιάννης από το Kariba Foods αναγνωρίζεται για την 
βοήθεια που προσέφερε ως προς το φαγητό

Ο πρόεδρος του Γηροκομείου, κ. Ιωάννης Φαναράς, απένειμε τους 
τρεις πρώτους. Την πρώτη θέση έλαβε ο Ισαάκ Κερρ, την δεύτερη ο 

Στέλιος Μηνάς και την τρίτη ο Ιωακείμ Κερρ

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Β. Μαλιγκούδης

Το τραπέζι με τον Πρέσβη, κ. Δημήτρη Αζεμόπουλο, τον Γενικό Πρόξενο, κ. Βίκτωρα 
Μαλιγκούδη, τη Βουλευτή, κα Χριστίνα Μίττας, τον πρόεδρο του «Ελληνικού Σπιτιού», κ. 

Γιάννη Φαναρά με την σύζυγο του, το ζεύγος Κερογλίδη, τον κ. Νερουλά κι άλλους
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ΣΠΙΤΙΟΥ» ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ 
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ

Π
ΡΩΤΗ Η κα ΜΑΙΡΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝ-
ΝΗ, ΑΠΟ ΤΟ KARIBA FOODS 
ΜΕ $6.100. Το ποσό αυτό το 
μάζεψε μόνη της η κα Μαίρη κι 

έκανε υπερήφανους τους γονείς και τους 
παππούδες της. Η κα Μαίρη, άξιο τέκνο 
του κ. Κώστα και της κα Βίβιαν Παπαγιάν-
νη της γνωστής εταιρείας Kariba Foods 
που είναι επίσης γνωστοί για το φιλαν-
θρωπικό και κοινωνικό τους έργο και το 
χαμηλών τόνων προφίλ τους. ΜΠΡΑΒΟ 
στην κα Μαίρη Παγιάννη.

ΔΥΟ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΑ ΜΠΡΑΒΟ
Στην κα PATRICIA ISMAIL που μάζεψε 
$3.500
Καθώς και στον Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου 
που μάζεψαν $2.300

KI ΕΔΩ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΙ ΠΟΥ 
ΜΑΖΕΨΑΝ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΑ

Ο κ. Ντότσικα με τον κ. Κωστούρο
Οι κυρίες Κατίνα Σταθάκος, Αγγελική Σαρδέλη 

και Μπέση Μαραπάς
Η κα Πατ Αγραπίδη υποδέχτηκε τον 

πρώτο δρομέα, Ισαάκ Κερ

Οι Ντανιέλα Κοντόπουλος, Χριστίνα Κεφάλας, Ερωφίλη Δαγαλίδη, Νάνσυ Κάνον 
και Τάσος Παυλούκος

Οι κυρίες Ρίτα Αποστολίδη, Ειρήνη Χαλκίδα, Αθηνά Πλασσαρα, 
Χριστίνα Γιαννακουρα και Πωλίνα Κίρκος

Από τα αριστερά: Ο Πρέσβης της Ελλάδος στον Καναδά, κ. 
Δημήτρης Αζεμόπουλος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο 
Τορόντο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, η κα Πατ Αγραπίδη και η κα 

Ειρήνη Κερογλίδου

Ο κ. Παπαγιάννης με την σύζυγο του κα 
Βίβιαν από το Kariba Foods, έχουν δώσει κι 

αυτοί από το υστέρημα τους ώστε να 
λειτουργούν άψογα όλες οι εγκαταστάσεις 
του «Ελληνικού Σπιτιού». Μπράβο τους!
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Η Βουλευτής Σάλμα Ζαχίντ μαζί με τον π. Ιγνάτιο, τον πρόεδρο, 
κ. Φαναρά και τον κ. Νερουλά

Ο πρόεδρος, κ. Γιάννης Φαναράς, μαζί με την 
κα Ελένη Βοτέα και τον κ. Θανάση Κουρτέση

Ο πρόεδρος κ. Γιάννης Φαναράς ενδιάμεσα από τους κ. Τζέιμς Κάρας, τον Γενικό 
Διευθυντή του Γηροκομείου, κ. Κωστούρο, τον κ. Νερουλά και τον π. Ιγνάτιο

Ο κ. Κωστούρος και ο κ. Νερουλάς με την Βουλευτή κα Σάλμα Ζαχίντ και προσωπικό του Γηροκομείου

Οι Ισαάκ Κερρ, Στέλιος Μηνάς κα Ιωακείμ Κερρ 
αναδείχθηκαν οι τρεις πρώτοι δρομείς Ο κύριος και η κυρία Ντότσικα

ΠΑΝΩ ΑΠΟ $80.000 ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΦΕΤΟΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
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Άλλο ένα 100% επιτυχημένο πικ-νικ 
της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά

Τ
ην περασμένη Κυριακή στο πάρ-
κο Milne Dam Conservation Park 
η Παμμακεδονική διοργάνωσε και 
φέτος ένα πολύ όμορφο οικογε-

νειακό πικ-νικ. Όλοι οι σύλλογοι δούλε-
ψαν και προσέφεραν ότι καλύτερο μπο-
ρούσαν για να περάσουν οι 500οι περίπου 

προσκεκλημένοι όμορφα. Με την βοήθεια 
του καιρού πολύς κόσμος από νωρίς γέμι-
σε το μέρος του πάρκου, που με πολύ ω-
ραίο τρόπο είχε στήσει το Συμβούλιο και 
οι σύλλογοι. 
Ο πρόεδρος, κ. Γιώργος Παπαδάκης, και 
το Δ.Σ. έτρεχαν ασταμάτητα και κατόρθω-

σαν να ικανοποιήσουν όλους που παρευ-
ρέθηκαν. Αρνιά στη σούβλα, σουβλά-
κια, μπιφτέκια, καλαμπόκια, ένα σωρό 
άλλες λιχουδιές είχαν την τιμητική του. Η 
παρουσία του Γενικού μας Προξένου, κ. 
Βίκτωρα Μαλιγκούδη, που είναι πανταχού 
παρών, λάμπρινε την εκδήλωση. Θα ήθελα 

να γράψω εδώ ότι είναι πολλοί αυτοί που 
έτρεξαν περισσότερο αλλά δεν θα ήθελα 
να αδικήσω κανέναν για να μην παρεξη-
γηθώ.
ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΛΙ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΝΑ 
ΜΗΝ ΛΕΙΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ !!!

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Η κα Μελίνα Σταματόπουλος, ο κ. Νίκος Χριστοφορίδης με την 
σύζυγο του και την κα Μαρία Στεφανίδη

Η οικογένεια Χρηστίδη

Ο κ. Παπαδάκης και ο κ. Αβραάμ

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργος Παπαδάκης 
μπροτά από το πανό και της σημαίες 

Ο κ. Νίκος Χρηστίδης, ο κ. Τάσσος Μιχαλόπουλος, ο κ. Ντένης 
Μανούκας και ο κ. Θανάσης Κουρτέσης

Ο κ.Πήτερ Κλεισούρας με το 
χαριτωμένο παιδάκι του

Κι ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης ήταν εκεί

Είχαμε και μουντιάλ
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Κοντά 500 άτομα έφαγαν πολύ, χόρεψαν 
και πέρασαν μια όμορφη Κυριακή

Ο κ. Νίκος Χριστοφορίδης με την σύζυγο του 
και τον κ. Χρήστο Κοτσαμποϊκίδη

Ο κ. Κοτσαμποϊκίδης, η κα Χριστοφορίδη 
και ο κ. Κουρτέσης

Η οικογένεια Μανούκα

Η παρέα του κ. Μιχαλόπουλου

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργος 
Παπαδάκης με τον πρόεδρο της Ελληνικής 
Κοινότητας Τορόντο, κ. Αντώνη Αρτεμάκη

Ο Σύλλογος Καστοριάς δεν θα μπορούσε να λείψει

Από αριστερά: ο κ. Κλεισούρας, ο κ. Λιάβας, ο κ. Τσιρλής, ο κ. Παπαδάκης, ο κ. Χριστοφορίδης, 
η κα Καλομοίρη, ο κ. Καλομοίρης, ο κ. Βόκας, ο κ. Σκενδέρης, ο κ. Χρηστίδης, η κα 

Σισκόπουλος, ο κ. Μανούκας, η κα Βόκα, ο κ. Σπανίδης, ο κ. Μανούκας και η κα Χρηστίδη

Ο κ. Γιώργος Παπαδάκης με τον κ. Νίκο Χριστοφορίδη 
και τον κ. Παντελή Σκενδέρη

Αρνάκι στη σούβλα από τα χεράκια των κυρίων Χρηστίδη, Μανούκα, Μεδίτσκου, Βόκα 
και Χριστοφορίδη

Όλες οι ηλικίες ήταν εκεί!!!

Χορός, κέφι, διασκέδαση... ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ! Εννοείται πως δεν γινόταν να λείψει το τάβλι

Ο Σύλλογος Κιλκίς πανταχού παρών ! ΜΠΡΑΒΟ
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Όλη η Παμμακεδονική ενωμένη διοργάνωσε
ένα αξέχαστο πικ-νικ

Η παρέα του κ. Βαρδάκα

Η παρέα της κα Ελένης Βρετάνου

Από τα δεξία η κα Μανούκα και ο κ. Νάσκος. Από τα αριστερά η κα 
Δόμνα Σισκόπουλος με τον σύζυγο της, η κα Ανθούλα Παπάζογλου, ο κ. 
Ντένης Μανούκας, η κα Μαρία Στεφανίδη και η κα Ειρήνη Καλομοίρη

Από τον Αλληλοβοηθητικό Σύλλογο Παπαγιάννης - Φλώρινας 
«Λυγκηστίς»

Ο Σύλλογος Θεσσαλονικέων όχι μόνο ήταν εκεί βοήθησε άλλη μία φορά 
για την διεξαγωγή ενός επιτυχημένου πικ-νικ

Τα μέλη του Συμβουλίου της Παμμακεδονικής ψήνοντας 
λαχταριστά σουβλάκια όλη μέρα !

Ο κ. Μιχαλόπουλος ψήνοντας τα καλαμπόκια του
Η κα Ανθούλα Παπάζογλου με την 

Χριστιάνα Κιέσκου

Ο κ. Παντελής Σκενδέρης με τον κ. Καλομοίρη και τον κ. Νάσκο με 
την σύζυγο του

Από τα αριστερά: Οι κ. Γιώργος Καλομοίρης, κ. Βασίλης Λιάβας με 
τα παιδάκια του, η κα Ειρήνη Καλομοίρη, η κα Μαρία Στεφανίδη, η 

κα Δόμνα Σισκόπουλος, η κα Ανθούλα Παπάζογλου, ο κ. Ντένης 
Μανούκας και ο κ. Τάκης Μεδίτσκος

Ο πρόεδρος του Κιλκίς κι ενεργό μέλος του Συμβουλίου 
της Παμμακεδονικής, κ. Αλέξανδρος Τσικουρλής, με τον 

πρόεδρο Καστοριάς και επίσης μέλος του Συμβουλίου της 
Παμμακεδονικής, κ. Δημήτρη Νάσκο, με την κα Αϊδόνη

Ακούραστοι εργάτες η πρόεδρος του Συλλόγου Θεσσαλονικέων, 
κα Δόμνα Σισκόπουλος με τον σύζυγο της, την κα Ανθούλα 

Παπάζογλου και την Γραμματέα της Παμμακεδονικής, κα Ειρήνη 
Καλομοίρη με τον σύζυγο της κ. Γιώργο

Η παρέα της οικογένεια του προέδρου της Παμμακεδονικής,
 κ. Γιώργου Παπαδάκη

Ο Πρόεδρος της Αδελφότητος Ποντίων
κ. Χρήστος Κοτσαμποϊκίδης
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ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ Ο 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ, 
κ. ΒΙΚΤΩΡ ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗΣ

Γ
ια την παρουσία του στο ελληνικό φεστιβάλ του Kitchener έγραψε: «Η ελληνική πα-
ροικία στην ευρύτερη περιοχή του Kitchener - Waterloo αριθμεί πλέον των 8.000 με-
λών και είναι σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες εκτός Τορόντο. Σε αυτούς συγκαταλέ-
γονται και περίπου 3.000 Κύπριοι, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν εδώ μετά την τουρκική 

εισβολή στην Κύπρο. Το ελληνικό φεστιβάλ που διοργανώνεται ανελλιπώς εδώ και 39 χρό-
νια στους χώρους που διαθέτει ο Ι. Ν. Αγίων Πέτρου και Παύλου επισκέπτονται χιλιάδες Κα-
ναδοί. Ενδεικτικό της εκτίμησης που τρέφει η τοπική κοινωνία, είναι ότι την τελετή έναρξης 
τίμησαν με την παρουσία τους δύο επαρχιακοί βουλευτές, τρεις ομοσπονδιακοί, και οι δύο 
δήμαρχοι των όμορων αυτών δήμων, ο αρχηγός της αστυνομίας και άλλοι επίσημοι. Ξεχω-
ρίζει η προσηνής προσωπικότητα του πατρός Κωνσταντίνου Χατζή. Τον ευχαριστώ για την 
πρόσκληση και τη φιλοξενία, όπως και την ευγενέστατη Πρόεδρο κυρία Μαρία Μενούνου.»

Στις 11 Ιουνίου παρευρέθηκε σε εκδήλωση του Δημαρχείου προσκεκλημένος του Δημάρ-
χου του Τορόντο, Τζον Τόρι.
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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

Γυναίκες χορεύοντας στα Μέγαρα

Στον Όλυμπο Καρπάθου

Μικροπωλητές κα λούστροι στην Θεσσαλονίκη του 1910

Στη διασταύρωση Αγίας Σοφίας και Δελμούζου

Από το προσφυγικό ψαροχώρι στη μαρίνα της Αρετσούς 
Θεσσαλονίκης

Στο κέντρο των Αθηνών το 1966

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. 

Πλαζ Βοτσαλάκια, Καστέλλα, Πειραιάς 1970

Κόρινθος- Χωρικοί από τα Εξαμίλλια

Ο σταθμός Ηρακλείου όπου η γραμμή του “Θηρίου” της Κηφισιάς 
διακλαδιζόταν και προς Λαύριο. (Αρχείο ΗΣΑΠ)
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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
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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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Ο 
πρωθυπουργός Justin Trudeau θα ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδο-
μάδα για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump. Το Γραφείο του 
Πρωθυπουργού αναφέρει ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν την επικύρωση της 
νέας Βορειοαμερικανικής Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών καθώς και «βασι-

κές παγκόσμιες προκλήσεις» πριν από τη σύνοδο κορυφής των G20 στην Ιαπωνία αργότερα 
αυτό το μήνα. «Οι Καναδοί και οι Αμερικανοί είναι καλύτεροι όταν δουλεύουμε μαζί για να 
μεγαλώσουμε τη μεσαία τάξη και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες και στις δύο πλευρές 
των συνόρων», δήλωσε ο Τρουντό.  Ο Καναδάς και το Μεξικό είναι έτοιμοι να επικυρώσουν 
τη νέα NAFTA, αλλά το Κογκρέσο των Η.Π.Α. είναι λιγότερο ενθουσιώδες, με ορισμένα μέλη 
να επιδιώκουν ισχυρότερες διατάξεις σχετικά με τα εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα 
στο Μεξικό πριν την αναλάβουν.

Η 
αστυνομία ισχυρίζεται ότι αυτή 
η ομάδα, που ονομάζεται Matrix 
Bandits, συγκεντρώθηκε μέσω 
των κοινωνικών μέσων δικτύω-

σης και χτύπησε 32 διαφορετικά καταστή-
ματα κινητής τηλεφωνίας τους τελευταίους 
τέσσερις μήνες. Οι δράστες ήθελαν τους ερ-
γαζόμενους να γεμίζουν τις τσάντες γυμνα-
στηρίου με τα κινητά τηλέφωνα και σε πολ-
λές περιπτώσεις τους έδεναν πριν φύγουν ή 
τους χτυπούσαν. Στην συνέχεια επέβαιναν 
στα κλεμμένα αυτοκίνητα για να εξαφανι-

στούν. Τον Φεβρουάριο η αστυνομία είχε 
δώσει στην δημοσιότητα ένα ανατριχιαστι-
κό βίντεο όπου οι δράστες χτύπησαν μία η-
λικιωμένη γυναίκα που ήταν στο κατάστημα 
ως πελάτης. Η γυναίκα προσπάθησε να φύ-
γει από την πόρτα ωστόσο ένας από αυτούς 
την πρόλαβε, χτύπησε με αποτέλεσμα να πέ-
σει κάτω και στην συνέχεια την έσυρε στην 
άλλη άκρη της αίθουσας για να μην φαίνεται 
από τον δρόμο. Ο μεγαλύτερος ηλικιακά α-
πό τους δράστες φέρεται να είναι 25 ετών, 
ενώ ο μικρότερος στα 15.

Α
υτό ανακοίνωσε σήμερα ο 
πρωθυπουργός του Κανα-
δά, Τζάστιν Τριντό που α-
ποφάσισε να καταργήσει 

τα πλαστικά μιας χρήσης, σε μια προ-
σπάθεια να θέσει τα θέματα του πε-
ριβάλλοντος στην πρώτη γραμμή ε-
νόψει των βουλευτικών εκλογών του 
Οκτωβρίου. «Η ρύπανση από τα πλα-
στικά είναι μια παγκόσμια μάστιγα», 
τόνισε στους δημοσιογράφους ο Τρι-
ντό, σημειώνοντας ότι σήμερα στον 
Καναδά ανακυκλώνεται λιγότερο α-
πό το 10% των πλαστικών προϊόντων. 
«Ειλικρινά, ως γονιός, είναι δύσκολο 
να το εξηγήσω στα παιδιά μου. Πώς 
να εξηγήσεις ότι οι φάλαινες πεθαί-
νουν, με το στομάχι τους γεμάτο από 
πλαστικά, ότι τα άλμπατρος, οι νεοσ-
σοί στα παράλια της Χαβάης, είναι γε-
μάτα με πλαστικά αφού τα πέρασαν 
για τροφή», συνέχισε. «Ως γονείς, πη-
γαίνουμε τα παιδιά μας στην παρα-
λία και αναζητούμε μια αμμουδιά που 
δεν είναι γεμάτη από πλαστικά, μπου-
κάλια, καλαμάκια», είπε, τονίζοντας 
ότι «θα πρέπει να επιλύσουμε» αυτό 
το τεράστιο πρόβλημα της ρύπανσης. 

22 νεαροί άνδρες συνελήφθησαν 
για κλοπές καταστημάτων κινητής 
τηλεφωνίας στο GTA

Τέλος στα πλαστικά μιας χρήσης 
βάζει ο Καναδάς το 2021 

78% υψηλότερο το ποσοστό των εφήβων 
που αυτοτραματίζεται στο Οντάριο

Ο 
αριθμός των εφήβων του 
Οντάριο που επισκέπτονται 
ένα τμήμα έκτακτης ανάγκης 
του νοσοκομείου για αυτο-

τραυματισμούς υπερδιπλασιάστηκε 
μέσα σε μια δεκαετία, σύμφωνα με νέα 
μελέτη που όπως λένε οι ερευνητές 
σημαίνει ότι πλέον πρέπει να δίνουμε 
περισσότερη σημασία σε θέματα για την 
υποστήριξη ψυχικής υγείας στην επαρ-
χία. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε αυτή 
την εβδομάδα στο περιοδικό Canadian 
Journal of Psychiatry, διαπίστωσε επίσης 
ότι τα ποσοστά επισκέψεων των εφήβων 
ηλικίας 13 έως 17 ετών για προβλήματα 
ψυχικής υγείας αυξήθηκαν κατά 78% 
την ίδια περίοδο μεταξύ 2009 και 2017. 
Οι αυξήσεις και των δύο τύπων επισκέ-
ψεων ήταν ακόμη πιο έντονες μεταξύ 
των εφηβικών κοριτσιών. 

Συναντιέται με Τραμπ ο Τρουντό 
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Filomena Mastromarino: 
Από την πολιτική στις 
ερωτικές ταινίες

Ήταν το 2016 
όταν η είδηση της 
αλλαγής καριέρας 
της 30χρονης 
τότε Ιταλίδας 
πολιτικού Filomena 
Mastromarino 
ξάφνιασε τον 
Matteo Renzi και 
ενθουσίασε τον 
Rocco Siffredi, ο 
οποίος την είδε όχι 
μόνο να ποζάρει 
αλλά και να παίζει 
δίπλα του.

Λίγο μετά 
την επίσημη 
παρουσίασή της στον 
κόσμο της ερωτικής 
βιομηχανίας, εκείνη 
αποκτά ψευδώνυμο 
και γίνεται η Malena 
Nazionale. Η… 
μεταπήδηση από 
τα κοινά στο κοινό 
(εξηγούμαστε: 
στον ερωτικό 
κινηματογράφο) 
δεν ήταν κάτι που 
η πολιτική σκηνή 
δέχτηκε αλλά για 
εκείνη… μέτρησε 
πως o superstar 
Rocco δήλωσε 
πως αποτελεί τη 
νέα του μούσα στις 
αισθησιακές ταινίες 
που ετοιμάζει.
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Ε
ίναι μία πο-
λύ καλή λαϊκή 
φωνή με με-
γάλη πορεία 

στον χώρο....Δεν του 
αρέσει να απασχολεί 
με την προσωπική του 
ζωή άλλα κυρίως με 
την δουλειά του...Τα 
κοινωνικά δίκτυα τον 
αγαπούν και τα αγα-
πάει και εκείνος αρ-
κετά αν και δεν μπαί-
νει πάρα  πολύ συχνά.
Πριν λίγο καιρό ήταν 
σε μικρή περιοδεία 
για τους Έλληνες του 
εξωτερικού,δεν πα-
ρέλειψε όμως να α-
σχοληθεί και με τον 
ίδιον...και μάλιστα να 
το μοιραστεί και μα-
ζί μας κάτι που δεν το 
συνηθίζει ιδιαίτερα.

Η Μελίνα 

Λιακοπούλου παίρνει 

σε όλα άριστα

Μάς συστήθηκε τηλεοπτικά 
μέσα από την εκπομπή του 
Μάρκου Σεφερλή «Ραντεβού 
στα τυφλά» ως η όμορφη φοι-
τήτρια του Χημικού.
Κατόπιν, μέσα από τον προ-
σωπικό της λογαριασμό στο 
Instagram οι χρήστες ανακά-
λυψαν και τη σέξι πλευρά της 
εντυπωσιακής Μελίνας Λιακο-
πούλου.

Ένας γόης διεθνών 

προδιαγραφών !

Ο Σπύρος Σπύνουλας,ο όμορ-
φος Κερκυραίος δεν είναι 
μόνο αυτό αλλά έχει πάρει 
μέρος σε αρκετούς διαγω-
νισμούς,έχει κερδίσει αρκε-
τούς τίτλους  και το όνομα 
του φυσικά δεν έμεινε εντός 
συνόρων φυσικά. Και φυσικά 
δεν είναι ένα αγόρι που επα-
ναπαύεται σε ότι έχει κερ-
δίσει μέχρι τώρα αφού έχει 
ακόμη προτάσεις τόσο επαγ-
γελματικές άλλα και συμμετο-
χής σε διαγωνισμούς.

Η Ειρήνη Στεριανού είναι 
ένα από τα κορίτσια του 
GNTM που μας απασχόλη-
σαν αρκετά με τη συμμετοχή 
τους μέσα στο παιχνίδι. Και 
ποια δε θυμάται το πόσο στε-
νάχωρα (και με δάκρυα) αντέ-
δρασε το μοντέλο την ώρα 
που άλλαξε τα μαλλιά της. Για 
πολλές μέρες διαμαρτυρόταν 
και αρνούταν να δεχτεί την 
αλλαγή.

O χαλαρός Κώστας 
Καραφώτης 

Πιο HOT από ποτέ! H Aθηνά 
με μικροσκοπικό μπικίνι 
ανάβει φωτιές

Η Ειρήνη Στεριανού 

σε σούπερ ντούπερ 

σέξι φωτογράφιση

Η 
ιδιαίτερη ομορφιά της δεν χω-
ρά συζήτηση. Το ότ ι μπορεί να 
μαγνητ ίζει τα βλέμματα με κάθε 
της εμφάνιση, επίσης. Ωστόσο, 

αυτό που κάνει ακόμη πιο σπάνια και μο-
ναδική την Ευαγγελία Αραβανή ε ίναι το 
ότ ι δεν προσπαθεί γ ια τ ίποτα από τα πα-
ραπάνω.

Ούσα ο εαυτός της και μόνο, φορώντας ό,τι 
της αρέσει, από ένα απλό μαγιό μέχρι ένα 
εντυπωσιακό φόρεμα, το πρώην μοντέλο και 
παρουσιάστρια έχει αυτό τον τέλειο συνδυα-
σμό που αφήνει τους πάντες άφωνους. Η ίδια, 
απλά, απολαμβάνει τα κολακευτικά σχόλια και 
φροντίζει να ταράζει τα νερά με φωτογραφίες 
στα social media…που και που!

Η Ευαγγελία Αραβανή είναι 
ανεπιτήδευτα σέξι

Η 
Αθηνά Οικο-
νομάκου δια-
νύει μία από 
τις πιο όμορ-

φες και δημιουργικές 
φάσεις της ζωής της. Έχει 
τον γιο της Μάξιμο, τα ε-
παγγελματικά της πηγαί-
νουν πολύ καλά και είναι 
μία πάνω απ’ όλα ευτυ-
χισμένη σύζυγος και μη-
τέρα. Δεν ξεχνάει όμως 
να είναι και γυναίκα και 
αυτό αν μας ρωτάς είναι 
το πιο σημαντικό από ό-
λα τα άλλα. Φυσικά και 
η οικογένεια παίζει τον 
πιο σημαντικό ρόλο, ό-
μως δεν πρέπει να αμε-
λείς και τον εαυτό σου.
Και η όμορφη ηθοποιός 
μας αποδεικνύει καθη-
μερινά πως προσέχει 
πολύ και τον ίδιο της τον 
εαυτό. Τρέφεται σωστά 
και γυμνάζεται, και κάθε 
φωτογραφία της στο 
Instagram μας αφήνει 
συνεχώς με το στόμα 
ανοιχτό.
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Τ
ο βλέμμα της σε μα-
γνητίζει και τα γα-
λανά της μάτια σε 
πλανεύουν. Είναι η 

Stella Versini το εντυπωσι-
ακό μοντέλο με το δίμετρο 
κορμί και το όμορφο πρό-
σωπο που κάνει θραύση στο 
Instagram.

Η Stella κατάγεται από την 
Κορσική και θεωρείται πετυ-
χημένο μοντέλο, έχοντας 
κάνει συνεργασίες με μεγάλα 
περιοδικά.

Η 
M il e y  Cy r u s 
κ ι  ο  L i a m 
H e m s w o r t h 
γ ν ω ρ ί σ τ η κα ν 

πριν από σχεδόν 10 χρό-
νια στην ταινία «The Last 
Song» και ο χρόνος που 
πέρασαν μαζί ήταν αρκε-
τός, ώστε οι δύο διάσημοι 
ηθοποιοί να ερωτευτούν. 
Έκτοτε, η σχέση τους έχει 
περάσει αρκετά σκαμπα-
νεβάσματα με χωρισμούς 
κι επανασυνδέσεις και τον 
Δεκέμβρη του 2018 πα-
ντρεύτηκαν με μια κλειστή 
αλλά πολύ ρομαντική τε-
λετή.
Τον τ ε λευταίο καιρό, 
όμως, διάφορα Μέσα 
ξεκίνησαν να διαδίδουν 
ότι το ζευγάρι είχει προ-
βλήματα στον γάμο του κι 
ότι πλέον έχει χωρίσει, κι 
η Miley έσπευσε να δώσει 
τη δική της απάντηση, και 
φυσικά δεν τον χωρίζει με 
τίποτα!

Φήμες τέλος !

Π
έρα από την 
ποδοσφαι-
ρική του α-
ξία υπάρχει 

ένας ακόμα λόγος που 
οι οπαδοί το Ολυμπια-
κού θα ήθελαν τον Τό-
μας Βερμάελεν στο λιμά-
νι. Η γυναίκα του Βέλγου 
αμυντικού εντυπωσιάζει

Πρόκειται για την Πόλι 
Πάρσονς, η οποία είναι 
35 χρονών γεννημένη στο 
Μπρίστολ και έχει ασχο-
ληθεί με την τηλεόραση 
και το μόντελινγκ. Με τον 
Βερμάελεν είναι παντρε-
μένη από το 2012.

Ποιος να αντισταθεί στην Stella 
Versini

Avril Mathie: Το καλύτερο 
κορμί της πυγμαχίας στη 

Μήλο

Γ
ια άλλη μία σεζόν προτίμη-
σε τις ομορφιές της Ελλάδα η 
σέξι Avril Mathie που δεν χά-
νει ευκαιρία να κάνει τις προ-

πονήσεις της, κατά την διάρκεια των 
διακοπών. Απολαύστε το καλύτερο 

κορμί της πυγμαχίας στη Μήλο.
Το καλύτερο κορμί της πυγμαχίας, αγω-
νίστηκε το 2019 μία φορά και κέρδισε 
ενώ έχει συνολικά τέσσερις αγώνες 
και τρεις νίκες στην επαγγελματική της 
καριέρα.

Θα τρελάνει το λιμάνι η γυναίκα 
του Βερμάελεν!
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Ησυχία, ξεγνοιασιά και απομόνωση, με 
soundtrack το κύμα που σκάει στα πόδια 
σου.

ΑΡΚΟΙ: ΜΕ ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ
Τα πρωινά θα δείτε ντόπιους να ανεβαίνουν 
πάνω στον τρούλο της Παναγίας της Παντάνασ-
σας για θαλασσινό αέρα, ενώ το βράδυ θα περ-
πατήσετε έως εκεί για να ρουφήξετε αχόρταγα 
τη θέα. Εάν έχει πανσέληνο και η νύχτα είναι 
καθαρή, διακρίνονται μέχρι και τα φώτα της 
Ικαρίας και της Σάμου.
Τα Τηγανάκια με τα τιρκουάζ νερά είναι από 
τις πιο διάσημες παραλίες των Δωδεκανήσων, 
αλλά το μυστικό έχει διαρρεύσει και οι «σκα-
φάτοι» πλημμυρίζουν την αμμουδιά τα Σαββα-
τοκύριακα. Ελάτε πρωί, για να αποφύγετε τον 
κόσμο και να προλάβετε το μοναδικό αλμυρίκι. 
Για απομόνωση, ανηφορίστε προς το Λιμνάρι, 
περίπου μισή ώρα με τα πόδια από τον κεντρικό 
οικισμό. Κοντινή και δημοφιλής εναλλακτική 
λύση είναι η παραλία Μεγάλη Κατσαβιδιά, 
δίπλα στο νέο λιμάνι των Αρκιών.
Την ταβέρνα του Τρύπα (τηλ. 22470-32230) 
ίσως να την έχετε ακουστά, ακόμα και από τον 
καναπέ σας στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Ταξι-
διώτες, είτε με σκάφη είτε με ημερόπλοια από 
κοντινά νησιά, καταφθάνουν ολημερίς για να 
δοκιμάσουν τα καλούδια του. Το βράδυ μετα-
τρέπεται σε μπαρ με ψαγμένη μουσική. Στην 
άλλη γωνία του λιμανιού, ο Νικόλας (τηλ. 
22470-32477) σερβίρει σπιτική κουζίνα και 
αποτελεί ορμητήριο για εκδρομές που μετατρέ-
πονται σε μικρά πάρτι, με το καΐκι του Διονύση 
Κλεούδη. Η «κρυφή» ταβέρνα ονόματι Από-
λαυση (τηλ. 22470-32440) στον δρόμο προς τα 
Τηγανάκια έχει έξοχα μαγειρευτά, από τα χέρια 
της Αγγελινιώς.

ΤΕΛΕΝΔΟΣ: ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ ΟΛΟ ΚΙ ΟΛΟ
Στην Τέλενδο θα ευχαριστηθείτε πρώτα απ’ όλα 
ησυχία και ραχάτι. Ξεχάστε τους μηχανοκίνη-
τους ήχους, τα ρολόγια και τα άγχη. Η πρώτη 
και βασικότερη πρόταση είναι να διανυκτερεύ-
σετε εδώ, αφήνοντας τα τελευταία πλοιάρια που 
συνδέουν κάθε μισή ώρα το νησί με τις Μυρτιές 
της Καλύμνου (5 λεπτά) να αποχωρήσουν με 
τους ημερήσιους τουρίστες, αλλά χωρίς εσάς.
Περπατήστε στο λιμανάκι με τις ψαρόβαρ-
κες και στο παραλιακό πλακόστρωτο, που δεν 
ξεπερνά το ένα χιλιόμετρο. Παράλληλα βρίσκε-
ται η αμμώδης παραλία με ρηχά νερά, η οποία 
σκιάζεται σχεδόν ολόκληρη από δέντρα. Αυτός 
θα είναι ο μικρόκοσμός σας όσες μέρες μείνετε 
στο νησί. Η συνέχεια του πλακόστρωτου θα σας 
οδηγήσει στην οικογενειακή αμμουδιά Πόθα 
και στην ομορφότερη παραλία Paradise, που 
προτιμούν οι γυμνιστές. Νοτιοδυτικά είναι οι 
παραλίες Χοχλακάς και Πνιγμένος, με πιο βαθιά 
νερά και βότσαλα. Στην πρώτη φτάνεις με 10 
λεπτά περπάτημα, για τον ερημικό Πνιγμένο θα 
χρειαστείτε 20 λεπτά.
Πάρτε μια μάσκα και εντοπίστε στον βυθό, 
δίπλα στο λιμανάκι, τα ερείπια της πόλης που 
υπήρχε εδώ μέχρι την παλαιοχριστιανική περί-
οδο και κατακρημνίστηκε κατά τον σεισμό του 
6ου αιώνα. Σε όλο το νησί υπάρχουν ερείπια 
αρκετών παλαιοχριστιανικών βασιλικών – ακο-
λουθήστε τις πινακίδες. Νοτιοανατολικά του 

οικισμού θα εντοπίσετε και την παλαιοχρι-
στιανική νεκρόπολη, τα Θολάρια: εννέα ταφικά 
οικοδομήματα με θόλους και κτιστούς τάφους. 
Περπατήστε στο 2 χιλιομέτρων μονοπάτι από 
την παραλία Παράδεισος έως τα ερείπια του 
βυζαντινού οικισμού. Η ανάβαση είναι κοπια-
στική, τα ερείπια απροσδιόριστα, αλλά η θέα 
από το εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου 
αποζημιώνει.
Εναλλακτικά, δοκιμάστε να αναρριχηθείτε στα 
συγκλονιστικά βράχια της (για πληροφορίες: 
Άρης Θεοδωρόπουλος, τηλ. 6944-505279). Την 
ώρα του ηλιοβασιλέματος κατευθυνθείτε στο 
εκκλησάκι του Αϊ-Γιώργη, στα δυτικά. Είναι χτι-
σμένο σε έναν βράχο που βρέχεται από το κύμα 
και θα κατεβείτε από μερικά απότομα σκαλά-
κια.

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ: ΤΟ ΠΙΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΟ
Κανονίστε με κάποιον ψαρά να σας πάει σε μια 
«δική» σας παραλία το πρωί και να σας φέρει 
το απόγευμα. Ειδάλλως, δύο από τις δημοφι-
λέστερες και πιο εύκολα προσβάσιμες είναι ο 
Άγιος Γεώργιος, στο λιμάνι, με το μικρό βοτσα-
λάκι και η Σπηλιά δυτικά του λιμανιού, με τα 
βότσαλα και τα σχίνια. Πολύ αγαπητές είναι επί-
σης ο Πόρος και το Βαθύ Πηγάδι στα ανατολικά.
Περπατήστε από την εκκλησία του Αγίου 
Ιωάννη στον Άγιο Χαράλαμπο (διάρκεια δια-
δρομής 20 λεπτά) – από εκεί βλέπεις προς 
τον βορρά μέχρι τη Σάμο, την Ικαρία και τους 
Φούρνους, ενώ προς νότο τη Λέρο και την 
Κάλυμνο
Οι ντόπιοι ψαρεύουν, καλλιεργούν οπωρολα-
χανικά, συντηρούν ζώα και τυροκομούν (τον 
Αύγουστο τα τυριά τους γίνονται ανάρπαστα). 
Φημισμένο παραδοσιακό πιάτο είναι το κατσι-
κάκι πατατάδο (κοκκινιστό με πατάτες). Θα 
βρείτε όλες κι όλες τρεις ταβέρνες: τον Γιώργο 
(τηλ. 22470-29101), τον Γλάρο (τηλ. 22470-
29062) και τον Ατσίδα (τηλ. 22470-29100), που 
σερβίρουν μεταξύ άλλων ουζομεζέδες, φρέ-
σκο ψάρι, κατσικάκι λεμονάτο και μοσχάρι στι-
φάδο. Τρία είναι και τα μπαράκια (Υετούσα, τηλ. 
22470-29008, Θάλασσα, τηλ. 22470-29000, 
Memento τηλ. 22470-29019), όπου μαζεύεται ο 
κόσμος για μπίρα, σαμιώτικο κρασί και spirits.

ΛΕΙΨΟΙ: ΑΠΟΛΥΤΗ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ
Οι Λειψοί είναι μόλις ένα χωριό, αλλά έχουν 
οινοποιείο! Ο Μανώλης Βαβουλάς και η σύζυ-
γός του θα σας μιλήσουν για το Φωκιανό, την 
τοπική ποικιλία, για τις πέντε ετικέτες του και 
την ώρα του δειλινού θα σας προσφέρουν ένα 
ποτήρι από γλυκό Αποσπερίτη και θα σας δεί-
ξουν το συνονόματο αστέρι που εκείνη την ώρα 
εμφανίζεται στον ουρανό (επισκέψιμο κατόπιν 
ραντεβού, τηλ. 22470-41192, lipsiwinery.com). 
Επισκεφτείτε την Παναγιά του Χάρου του 17ου 
αιώνα. Η γιορτή της στις 23 Αυγούστου είναι 
κορυφαίο γεγονός για το νησί.
Ο Πλατύς Γιαλός είναι μία από τις ωραιότερες 
παραλίες των Λειψών με αλμυρίκια για σκιά, 
ρηχά νερά και ησυχία. Άλλες παραλίες για βου-
τιές είναι η Χοχλακούρα, που έχει βότσαλα και 
ωραία βράχια, η Κοίμηση, ιδανική για όσους 
θέλουν απομόνωση, ο Ξηρόκαμπος (χωρίς 
σκιά) και το Τουρκόμνημα (με αλμυρίκια). Σε 
όλες πρέπει να προμηθευτείτε νερό και όλα τα 
απαραίτητα.
Αγοράστε τυριά από το τυροκομείο Alpha Farm. 
Λειτουργεί από το 2016 υπό τον Ιταλό Αλεσά-
ντρο Μπαλτισέρα, ο οποίος χρησιμοποιεί βου-
βαλίσιο, κατσικίσιο και αγελαδινό γάλα από 
ζώα δικής του εκτροφής (τηλ. 22470-41449, 
καθημερινά 08.00-14.00, εκτός Κυριακής).

ΨΕΡΙΜΟΣ: ΟΜΟΡΦΑ ΚΙ ΑΠΛΑ
Tο Αυλάκι είναι το λιμάνι, το χωριό και γενικά 
όλη η Ψέριμος, αφού ούτε άλλα χωριά υπάρ-
χουν ούτε δρόμοι. Εδώ είναι τα δωμάτια, οι 
ταβέρνες και η μεγάλη παραλία με την ξανθή 
άμμο και τα πεντακάθαρα νερά. Αν βρεθείτε 
στο νησί τον Αύγουστο, καλύτερα να έχετε 
φύγει από εδώ γύρω στις 11.00-12.00 και μέχρι 
τις 16.30, που έρχονται τα εκδρομικά καραβά-
κια από την Κω.
Ο μικρός οικισμός και η παραλία γεμίζουν τόσο 
κόσμο, που δεν θα τον βλέπατε μαζεμένο ούτε 
σε τουριστικό νησί. Απολαύστε βουτιές και 
απομόνωση στις «πίσω παραλίες» – τον Αύγου-
στο καταπλέουν εκεί και αρκετά σκάφη. Βαθύς, 
Παναγιά Γραφιώτισσα και Μαραθώντα έχουν 
ψιλό βότσαλο, άμμο και πεντακάθαρα νερά. Θα 
χρειαστεί να περπατήσετε περίπου 30 λεπτά 

από το Αυλάκι για να τις προσεγγίσετε. Σε από-
σταση 45 λεπτών θα βρείτε την παραλία Τάφος. 
Έχετε μαζί σας κατάλληλα παπούτσια, γιατί 
ουσιαστικά θα περπατάτε σε κακοτράχαλα βρά-
χια, μαζί με τα κατσίκια. Εναλλακτικά, οι ψαρά-
δες είναι πρόθυμοι να σας πάνε με τη βάρκα.
 Στο νησί έχουν διανοιχτεί πέντε αναρριχητι-
κές διαδρομές, στα βράχια γύρω από το λιμάνι. 
Αν είστε λάτρεις του αθλήματος, φροντίστε να 
φέρετε τον εξοπλισμό σας.

ΜΑΡΑΘΙ: ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΜΑΓΙΟ
Η εξερεύνηση στο Μαράθι εξαντλείται σε ένα 
γρήγορο ψάξιμο μέσα στις αποσκευές. Εάν έχεις 
φέρει το μαγιό σου, είσαι εντάξει. Η ηρεμία της 
αμμουδιάς και της ηλιοθεραπείας διαταράσ-
σεται μόνο το απομεσήμερο, όταν σκάνε τα 
εκδρομικά από Πάτμο και Λέρο. Η απόκρυφη 
παραλία που ονομάζεται Μάντρα είναι τότε το 
ιδανικό κρησφύγετο. Όσοι, πάντως, θέλουν 
οπωσδήποτε να εξερευνήσουν ας οργανώσουν 
θαλάσσια εκδρομή στο Σπαλαθρονήσι ή στα 
Ασπρονήσια.
Η απόλυτη «εμπειρία Μαράθι» απαιτεί λίγο 
σκαρφάλωμα στον ζεστό εξωτερικό θόλο 
της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, αργά το 
βράδυ με το φεγγαρόφωτο. Όσο πιο κόκκινο 
το φεγγάρι τόσο πιο υποβλητικό το σκηνικό. 
Απλώνεις τα χέρια και νομίζεις ότι θα πιάσεις 
τα αστέρια. Το ηλιοβασίλεμα πίσω από την 
Αγρελλούσα, με τον ήλιο να βουτάει κατευ-
θείαν στη θάλασσα, είναι από τις στιγμές που 
δεν χωράνε στην οθόνη του κινητού. Όλοι τον 
ξέρουν για την κρυφή συνταγή της μακαρονά-
δας με κολοχτύπα, για τα φρέσκα ψάρια, αλλά 
και για τη σαλάτα με χταπόδι και κάππαρη από 
τις γειτονικές βραχονησίδες. Ο Παντελής (τηλ. 
22470-32609) έχει τη φήμη, θέλει κράτηση 
και κάνει delivery στα σκάφη, αλλά εμείς θα 
προτιμήσουμε τη μεσαία ταβέρνα, του Σταύ-
ραγκου (τηλ. 22470-32900), με μεζέδες από 
τα χεράκια της γυναίκας του. Ή της Πόπης και 
του «Πειρατή» Μιχάλη (τηλ. 22470-31580) 
για λεμονόπιτα και κουβεντολόι. Για ποτό (με 
συνοδεία παγωμένες ρώγες σταφυλιού) δεν 
έχετε παρά να κάνετε μερικά βήματα έως το 
Luv All Sea Bar.

Δωδεκάνησα: Τα μικρά διαμάντια
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Το αγοράκι έσπρωχνε με πολύ 
κόπο σ τον ανήφορο ένα βαρύ 
καρότσι. Η δουλειά ήταν πολύ 
κοπιασ τ ική, γ ι’  αυτό κάποιος 
περαστικός το λυπήθηκε και το 
βοήθησε ν’ ανεβάσει το καρό-
τσι μέχρι το τέρμα της ανηφόρας. 
Εκεί σταμάτησε αγανακτισμένος 
και λέει στο παιδί:
- «Δε λες στα αφεντικά σου ότι 
ε ίναι ν τροπή να σε βάζουν να 
κάνεις τέτοιες δουλειές;».
- «Τους το είπα κύριε». 
- «Λοιπόν, τι σου απάντησαν;».
-  «Τράβα μ ικρέ  κα ι  κάποιο 
κορόιδο θα βρεθεί να σε βοηθή-
σει».

Ο σύζυγος κάθεται στον καναπέ 
σ το σαλόνι κάνον τας συνεχώς 
ζάπινγκ ανάμεσα σε δυο κανάλια. 
Από το βάθος ακούγεται η φωνή 
της συζύγου
- Τι κάνεις ρε;;;; θα την κάψεις την 
τηλεόραση...
- Τι να κάνω ρε γυναίκα; Αφού 
βάλανε το μπάσκετ μαζί με την 
τσόντα....δεν ξέρω ποιο από τα 

δυο να δω...
- Την τσόν τα δες........μπάσκετ 
ξέρεις.....

Είναι μια ξανθιά και μια μελα-
χρινή και βλέπουν ειδήσεις. Το 
δελτίο είναι σχετικά με ένα τύπο 
που απειλε ί να αυτοκτονήσει 
πηδώντας από ένα ουρανοξύστη. 
Μετά από λίγο μπαίνουν σπόντα 
διαφημίσεις: λεει η ξανθιά:
-Βάζω στοίχημα 20 χιλιάρικα ότι 
δεν θα πηδήξει.
-Πάει!
Γυρνάμε σ το δελτίο όπου μετά 
από λίγη ώρα ο τύπος πηδάει.
-Ορίσ τε, πάρε τα 20 χιλιάρικά 
σου.
-Δεν μπορώ να τα δεχτώ. Παραή-
ταν εύκολο.
-Μα επιμένω!
-Κοίτα, για να σου πω την αλή-
θεια, είχα δει το ίδιο πράγμα στο 
δελτίο των έξι και έτσι ήξερα ότι 
θα πηδήξει.
-Κι εγώ το ε ίχα δει αλλά δεν 
πίστευα ότι είναι τόσο ηλίθιος να 
πηδήξει και δεύτερη φορά...

FUN

ΚΡΙΟΣ
Το πρώτο χαρακτηριστικό αυτής της εβδο-
μάδας, είναι η αυξημένη σας διάθεση για 
επικοινωνία, που θα σας κάνει ακόμα 
περισσότερο κοινωνικούς και έτοιμους να 
μοιραστείτε τα σχέδιά σας και τους προβλη-
ματισμούς σας, με άτομα που νιώθετε ότι 
μπορεί να σας καταλάβουν. Την περίοδο 
αυτή παίξτε με την τύχη σας, δεν θα βγείτε 
χαμένοι.

ΤΑΥΡΟΣ
Την περίοδο που διανύουμε θα καταλύ-
σουν πολλές δυσοίωνες καταστάσεις. Θα 
βγείτε από αρκετά αδιέξοδα, θα μπορέσετε 
να κάνετε κάποιες ικανοποιητικές κινήσεις 
στη δουλειά σας και να κλείσετε σημαντικά 
ραντεβού. Μπαίνετε δυναμικά στη δράση 
και κερδίζετε έδαφος στις επαγγελματικές 
σας υποθέσεις.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Ίσως να χρειαστεί να πάρετε αποφάσεις για 
τα επαγγελματικά σας. Θα πρέπει όμως να 
δώσετε πολύ μεγαλύτερη σημασία και στις 
οικογενειακές σας σχέσεις. Κάποιες κατα-
στάσεις που θα συμβούν, φαίνεται πως θα 
σας δώσουν χρήσιμα μαθήματα ενώ σε 
μεγάλο βαθμό θα αναγεννηθείτε. Καλό θα 
είναι να είστε προσεκτικοί στις συναλλα-
γές σας και να έχετε επιφυλάξεις για κάποια 
άτομα. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Επειδή θα πρέπει να 
λάβετε υπόψη τις δια-
φοροποιήσεις και τις 
αλλαγές που θα γίνουν, 
χρειάζεται ειδικά τώρα, 
να καταβάλετε μεγαλύ-
τερη προσπάθεια για 
να πετύχετε τις προσ-
δοκίες σας. Προσαρμο-
στείτε στις καταστάσεις, 
βρίσκοντας καινούργιους τρό-
πους, μεθόδους και ισορροπίες, 
για να διαπιστώσετε τι τελικά σας συμφέρει.

ΛΕΩΝ
Αν ασχολείστε με τα κοινά, φροντίστε να πιά-
σετε το σφυγμό του πλήθους και να αποδει-
χθείτε χρήσιμοι. Αν κάποιοι ευνοούνται να 
ζήσουν συγκλονιστικές στιγμές, αυτοί είστε 
εσείς. Είναι μια ειδική εβδομάδα σε όλους 
τους τομείς: τον αισθηματικό, τον επαγγελ-
ματικό, τον κοινωνικό. Προσπαθήστε να βρί-
σκετε χρόνο και να τον διαθέτετε στον εαυτό 
σας, μόνο καλό θα σας κάνει. Αποφύγετε να 
υπογράψετε συμβόλαια και να πραγματοποι-
ήσετε οικονομικές συμφωνίες, γιατί μπορεί 
να προκύψουν οικονομικά προβλήματα

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Όλη αυτή η εποχή είναι ιδιαίτερα σημα-
ντική όσον αφορά τα επαγγελματικά σας. 
Δείξτε μία ιδιαίτερη υπευθυνότητα γιατί 
κινδυνεύετε από ανώριμη συμπεριφορά 
να εκτεθείτε. Η οποιαδήποτε βιασύνη θα 
σας οδηγήσει σε άσχημες καταστάσεις, για 
αυτό χρησιμοποιήστε τη λογική σας για 
να μην αντιμετωπίσετε προβλήματα εργα-
σίας. 

ΖΥΓΟΣ
Επιτέλους, ότι σας βαραίνει τον τελευταίο 
καιρό, θα φύγει από πάνω σας και εσείς 
θα αναπνεύσετε και πάλι ελεύθεροι. Μπο-
ρεί τον τελευταίο καιρό να ταλαιπωρηθή-
κατε αρκετά αλλά τώρα είναι μέρες ηρε-
μίας, ησυχίας και γιατί όχι … χαράς!! Χαλα-
ρώστε και μαζέψτε τις δυνάμεις σας! Ποτέ 
δεν ξέρετε πότε θα τις χρειαστείτε! Πρέπει 
όμως να παραδεχτείτε τα λάθη σας και να 
απολαμβάνετε ένα πιο ευχάριστο κλίμα στο 
εργασιακό σας περιβάλλον.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Τον τελευταίο καιρό νιώθετε αρκετή ανησυ-
χία γιατί δεν γνωρίζετε τι ακόμα σας επιφυ-
λάσσει το μέλλον. Οι προτάσεις στη δουλειά 
σας είναι ασαφείς και αυτό έχει αρχίσει να 
σας προβληματίζει ιδιαίτερα. Διατηρήστε 
την ψυχραιμία σας και δείτε πιο προσεκτικά 
τις καταστάσεις που σας προκύπτουν.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η εκπλήρωση των κρυφών σας επιθυμιών 
μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Με όπλο 
την αποφασιστικότητα και την αυτοπεποί-
θησή σας, βρίσκετε λύσεις σε δύσκολα προ-
βλήματα. Σε επαγγελματικά θέματα βεβαι-
ωθείτε πως οι ιδέες σας είναι καλά οργανω-
μένες και εφικτές και έπειτα παρουσιάστε 
τις εκεί που θέλετε. Τα οικονομικά σας είναι 

μέτρια. Μην ξοδεύετε απερίσκεπτα 
τα χρήματά σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Μία από τις καλύτερες 
εβδομάδες της περι-
όδου εμφαν ίζ ε τα ι 
μπροστά σας, όπου η 
τύχη θα είναι κυριολε-
κτικά με το μέρος σας. 

Εκμεταλλευτείτε την 
θετική ενέργεια που σας 

περιβάλλει και ξεκινήσετε 
να υλοποιείτε κάθε ιδέα που 

σας έρχεται στο μυαλό. Από το 
αν θα αρχίσετε μία καινούρια σχέση, αν θα 
αλλάξετε δουλειά, αν θα βάψετε το σπίτι, 
αν θα πάτε εκδρομή.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Υπάρχει μια βελτιωμένη ατμόσφαιρα γύρω 
σας που όμως λόγω της αυτοκαταστροφι-
κότητάς σας καλό θα ήταν να τη διατηρή-
σετε. Οι μέρες σας είναι πιο ευχάριστες και 
οι πιέσεις αποτελούν πλέον απλή ανάμνηση. 
Με τους γύρω σας καλό θα είναι να απο-
φεύγετε τους διαπληκτισμούς, αποφεύγο-
ντας να θίξετε τα «κακώς κείμενα» ή σε μία 
σχέση εργασίας ή αισθηματική. Γενικώς από 
τους γύρω σας το διάστημα αυτό θα έχετε 
την υποστήριξή τους.

ΙΧΘΕΙΣ
Υπερασπιστείτε τις ιδέες σας και βρείτε 
τρόπο να κάνετε τη θεωρία, πράξη. Θα 
έχετε την υποστήριξη και άλλων ανθρώ-
πων, όμως θα χρειαστεί να προσπαθή-
σετε πιο πολύ. Μια περίεργα κακή αίσθηση 
στα οικονομικά σας θα σας κάνει να πάρετε 
πολύ βιαστικές αποφάσεις. Προσέξτε τα 
άσκοπα έξοδα.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Το Μεσογειακό Ινστιτούτο 
Κινηματογράφου 
(ΜΙΚ), μπαίνοντας 
στην τρίτη δεκαετία της 
επιτυχημένης πορείας του, 
διοργανώνει και φέτος το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
ανάπτυξης σεναρίων & 
κινηματογραφικών σχεδίων, 
MFI Script 2 Film Workshops, 
σημαντικά ανανεωμένο αυτή 
τη φορά. 

Έ
χοντας λάβει αιτήσεις από 
130 projects και 201 σενα-
ριογράφους, σκηνοθέτες 
και παραγωγούς από 38 

χώρες, επέλεξε συνολικά 60 συμ-
μετέχοντες με 35 projects, καθώς 
και 7 εκπαιδευόμενους βοηθούς 
καθηγητές που θα αποκτήσουν 
πολύτιμη εμπειρία στην ανάπτυξη 
σεναρίου και στην καθοδήγηση ο-
μάδας. Ανάμεσά τους θα συμμετά-
σχουν με υποτροφία περισσότε-
ροι από 20 Έλληνες κινηματογρα-
φιστές με 12 έργα υπό ανάπτυξη.
Το ΜΙΚ εγκαινιάζει φέτος την ανά-
πτυξη ντοκιμαντέρ - γιατί η πραγ-
ματική ζωή ξεπερνά κάθε φαντα-
σία!
Φέτος, για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα, θα πραγματοποιηθεί ένα 

νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που 
στοχεύει στην ανάπτυξη ντοκιμα-
ντέρ από όλοτον κόσμο. Για τον 
σκοπό αυτό, το ΜΙΚ υποδέχεται 
στην Νίσυρο την πολυβραβευ-
μένη αμερικανίδα παραγωγό και 
συγγραφέα Joslyn Barnes, η οποία 
στις 30 Ιουνίου θα παρουσιάσει 
masterclass με θέμα την παρα-
γωγή ντοκιμαντέρ.
Το εργαστήριο Ανάπτυξης Ντοκι-
μαντέρ που εγκαινιάζεται φέτος, 
καθοδηγούν ο Ove Rishj Jensen, 
Δανός παραγωγός ντοκιμαντέρ 
και συντονιστής του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου Ντοκιμαντέρ (European 
Documentary Network – EDN), 
και ο διακεκριμένος ελληνο-
γάλλος ντοκιμαντερίστας Marc 
Gastine. Το εργαστήριο ανάπτυ-
ξης κινηματογραφικών ταινιών, 
καθοδηγούν κορυφαίοι καθηγη-
τές από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, 
όπως η διευθύντρια σπουδών 
Χριστίνα Λαζαρίδη (με υποψηφι-
ότητα για Όσκαρ στο ενεργητικό 
της, καθηγήτρια Σεναριογραφίας 
στα αμερικανικά πανεπιστήμια 
Columbia και Princeton), ο Jan 
Fleischer (τ. διευθυντής του Τμή-

ματος Σεναρίου στο National Film 
and Television School της Μεγ. 
Βρετανίας), ο σεναριογράφος και 
συγγραφέας Νίκος Παναγιωτό-
πουλος, η επιμελήτρια σεναρίων 
Ana Sanz Magallon, ο σεναριο-
γράφος-σκηνοθέτης Δημήτρης 
Εμμανουηλίδης, ο σεναριογράφος 
και καθηγητής Pavel Jech (κοσμή-
τορας της FAMU International) 
κ.ά. Το Τηλεοπτικό Εργαστή-
ριο καθοδηγεί ο ο συγγραφέας 
Michel Sabbe (βασικός συνεργά-
της των Dutch VRT & VTM και της 
γαλλικής RTBF TV).

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Φ
έτος τον Φλεβάρη ήχησε, έπειτα α-
πό πολλά χρόνια αδράνειας, το φρε-
σκοκουρδισμένο Steinway πιάνο 
της ελληνικής προξενικής κατοικί-

ας στην καρδιά του Μανχάταν και μάλιστα από 
τα δάκτυλα του διάσημου Αμερικανού συνθέτη 
Λόουελ Λίμπερμαν. Αφορμή ήταν μια συνερ-
γασία, η οποία ξεκίνησε με πρωτοβουλία του 
γενικού προξένου της Ελλάδος στη Νέα Υόρ-
κη,  Κωνσταντίνου Κούτρα,  με τον νεοσύστα-
το μη κερδοσκοπικό οργανισμό της Νew York 
Chamber Music Hellas. Σκοπός του φορέα είναι 
να διοργανώνει φεστιβάλ κλασικής μουσικής 
δωματίου σε περιοχές της Ελλάδας, εκτός των 
κυρίων τουριστικών προορισμών της χώρας.
Οι συναυλίες με κορυφαίους μουσικούς είναι 
δωρεάν για το κοινό.
Η ιδέα για τη δημιουργία του θεσμού ανήκε 
στον Βάσο Παπαγαπητό, πρόεδρο και ιδρυτή 
του οργανισμού αυτού. Ο Ροδίτης που έφτιαξε 
με τον αδελφό του Γιώργο την εταιρεία «Travel 
Dynamics», διοργανώνει  εδώ και δεκαετίες 
κρουαζιέρες για εύπορους και καλλιεργημέ-
νους Αμερικανούς με διαλέξεις εν πλω από τους 
γνωστότερους πανεπιστημιακούς των ΗΠΑ. Η 
επιτυχία τους δεν ήταν τυχαία. Ως Ελληνες γνώ-
ριζαν την αξία του πολιτισμού από πρώτο χέρι 
και επενδύοντας σε αυτόν έφτιαξαν έναν νέο 

κλάδο στον τομέα του τουρισμού πολυτελείας 
πριν από πενήντα χρόνια.
Ο  Β. Παπαγαπητός, νιώθοντας την επιτακτική 
ανάγκη να βοηθήσει την πατρίδα του εν μέσω 
κρίσης, σκέφθηκε μαζί με τον αδελφό του και 
άλλους  Ελληνες και φιλέλληνες της Αμερικής 
ένα σχέδιο για να προσελκύσει στη χώρα μας 
ποιοτικούς επισκέπτες από την Αμερική. Η ιδέα 
ήταν τα κοντσέρτα μουσικής δωματίου, με τη 
συμμετοχή σπουδαίων μουσικών σε μέρη της 
Ελλάδας που παραμένουν έξω από την εμβέ-
λεια του μαζικού τουρισμού. Το εγχείρημα ξεκί-

νησε πέρυσι από τη Θεσσαλία, με το 1ο Διεθνές 
Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Δωματίου.
Στη 2η διοργάνωση αναμένονται οκτώ μουσι-
κοί με διεθνείς περγαμηνές από την Αμερική 
για επτά μοναδικά κοντσέρτα, εντελώς δωρεάν 
για τους ακροατές, σε επιλεγμένους χώρους 
σε Λάρισα, Τρίκαλα, Βόλο και Πήλιο. Υπό την 
αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Νέας Υόρκης 
και τη χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, 
το φετινό φεστιβάλ  ξεκινά στη Λάρισα στις 16 
Ιουνίου στο Δημοτικό Ωδείο και θα κλείσει στις 
23 Ιουνίου στην Πορταριά του Πηλίου.

Περισσότερη 
ανάγνωση για 
όλους

Το 2017, πριν από τη μετά-
βαση της Εθνικής Βιβλι-
οθήκης της Ελλάδος από 

το Βαλλιάνειο κτίριο της Πανε-
πιστημίου στο Κέντρο Πολιτι-
σμού Iδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 
μου είχε μιλήσει για τις δυνατό-
τητες που θα παρείχαν οι υπερ-
σύγχρονες εγκαταστάσεις των 
22.000 τ.μ., τονίζοντας ότι η 
μετεγκατάσταση δεν θα ήταν 
απλώς μετακόμιση βιβλίων 
αλλά και μετάβαση σε μια νέα 
εποχή καινοτομίας και εξω-
στρέφειας. Δυο χρόνια μετά, 
συναντώ τον δρα Φίλιππο Τσι-
μπόγλου, γενικό διευθυντή της 
ΕΒΕ, με αφορμή τη διεύρυνση 
του ωραρίου της, που θα ισχύ-
σει οσονούπω.
Τι έχει αλλάξει στη «ζωή» του 
κορυφαίου πνευματικού οργα-
νισμού της χώρας μετά τη μετε-
γκατάσταση στο ΚΠΙΣΝ; «Είναι 
εντελώς διαφορετική η κατά-
σταση. Αυτά που προηγουμέ-
νως ήταν ιδέες, επιθυμίες, ορά-
ματα, τώρα σε μεγάλο βαθμό 
έχουν υλοποιηθεί, έστω κι αν 
κάποια δεν έχουν ακόμα “βγει” 
στο κοινό, το οποίο βλέπει το 
10%-20% όσων έχουν συντε-
λεστεί. Ας πάρουμε τα πράγ-
ματα με τη σειρά: η ΕΒΕ έχει 
πλέον ένα νομοθετικό πλαί-
σιο που την καλύπτει πλήρως. 
Εχουν γίνει σημαντικές αλλα-
γές στη λειτουργία της: οι επι-
σκέπτες μας, για παράδειγμα, 
έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 
εκ των προτέρων κράτηση των 
βιβλίων που χρειάζονται, ώστε 
να τα παραλαμβάνουν μόλις 
έρχονται και να μη χάνουν 
ούτε λεπτό· αυτό δεν ήταν εφι-
κτό στο Βαλλιάνειο. Και ο προ-
ϋπολογισμός έχει αλλάξει: 
μέχρι το 2014 ήταν της τάξης 
των 240.000-700.000 ευρώ. 
Σήμερα έχει φτάσει τα 6 εκατ. 
ευρώ και έτσι μπορούμε να 
καλύπτουμε και ανάγκες που 
“αναδύονται” με τη χρήση του 
κτιρίου.
Τέλος, έχει προχωρήσει ο 
οργανισμός διοίκησης και λει-
τουργίας, που θα κατατεθεί σε 
λίγες μέρες στο υπουργείο Παι-
δείας.

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηματογράφου στη 
Νίσυρο 

2ο Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής 
Δωματίου στη Θεσσαλία
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Α
κόμα κι αν βαθμολογικά είναι νωρίς για να πεις 
πως κρίθηκαν όλα, ακόμα κι αν στην όψη της 
Αρμενίας πάνω από την Ελλάδα ουδείς «τρο-
μάζει», είναι τέτοια η κατάσταση της Εθνικής 

που δεν «ψήνει» κανέναν πως μπορεί να τα καταφέρει. 
Η ομάδα των Γκαζαριάν, Μκιταριάν και των υπόλοιπων 
Αρμένιων διεθνών έκαναν ακριβώς όσα έπρεπε, το αντι-
προσωπευτικό συγκρότημα αντέδρασε σπασμωδικά και 
το τελικό 2-3 κάθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη συνέχεια 
στον όμιλο.
Πολλές αλλαγές συγκριτικά με το παιχνίδι κόντρα στην 
Ιταλία πραγματοποίησε ο Άγγελος Αναστασιάδης, φτά-
νοντας τους 22 παίκτες σε 3,5 ημίχρονα ως προπονητής 
της Εθνικής. Σε διάταξη 4-2-3-1 παρέταξε τον Βλα-
χοδήμο στην εστία, τους Μαυρία-Παπαστα-
θόπουλο – Σιόβα – Κούτρη στην άμυνα, 
τον Ζέκα με τον Σάμαρη στον άξονα, τον 
Μασούρα στη δεξιά πτέρυγα, τον Πέλκα 
αριστερά και τον Φορτούνη πίσω από 
τον προωθημένο Κουλούρη.
Στο 8’ οι Έλληνες αμυντικοί ολιγώρησαν, ο 
Καραπετιάν βγήκε γρήγορα μόνος του στην 
κόντρα, ο Βλαχοδήμος καθυστέρησε αδικαιο-
λόγητα και προσπερνώντας τον από δεξιά ο Αρμέ-
νιος πλάσαρε σε κενή εστία για το 0-1, πανηγυρίζοντας 
έξαλλα με τους ιδιαίτερα θορυβώδεις 200 οπαδούς της 
ομάδας του!
Η προσπάθεια αντίδρασης ανέκυψε έκτακτα, σπασμω-
δικά και δίχως εμφανές πλάνο, με τον Αναστασιάδη να 
μην κρύβει τη δυσφορία του για την απόδοση της κατά 
5/11 αλλαγμένης σε σύγκριση με το παιχνίδι του Σαβ-
βάτου 11αδα του. Ο Μαυρίας τραυματίστηκε κι άφησε 
τη θέση του στον Κώτσιρα, αλλοιώνοντας την ούτως ή 
άλλως ασύνδετη ομάδα και το δεύτερο γκολ ήρθε σαν 
«βόμβα» που σόκαρε και τους τελευταίους «πιστούς»!
Στο 33’ ο Γκαζαριάν «ντύθηκε» Ινσίνιε, σκόραρε με παρό-
μοιο τρόπο, ανέβασε τον δείκτη του σκορ και κατέγραψε 
ως επιτυχημένη τη συγκεκριμένη αντεπίθεση, από τις 
πολλές που δέχθηκε ως εκείνη την ώρα η Ελλάδα και 
συμπτωματικά ή λόγω κακών επιλογών των φιλοξενού-
μενων δεν είχε πληρώσει.
Η διακοπή δεν περιλάμβανε αλλαγές στη «γαλανόλευκη» 
σύνθεση, με τους παίκτες να μπαίνουν έτοιμοι να χρησι-
μοποιήσουν όποιες αντοχές διέθεταν, ώστε να πλησιά-
σουν ξανά στο σκορ. Στο 55’ η κλάση του Κώστα Φορ-

τούνη και η τύχη για την κακή αντίδραση του Αρμένιου 
τερματοφύλακα καρποφόρησαν τη μείωση του σκορ.
Συγκεκριμένα ο άσος του Ολυμπιακού ντρίμπλαρε εξαι-
ρετικά από δεξιά τον Χοβνανισιάν κι «έστρωσε» στον 
Ζέκα, που έξω από την περιοχή πλάσαρε δυνατά, με τον 
Αϊραπετιάν να μην αποσωβεί το 1-2.
Το γκολ του μέσου της Κοπεγχάγης ενθουσίασε το λιγο-
στό ελληνικό κοινό, που «ζεστάθηκε» μπροστά στην 
προοπτική της ισοφάρισης. Εξάλλου έγινε κατανοητό 
πως ο Φορτούνης θα αποτελούσε τον κινητήριο μοχλό 
για τη συνέχιση της αντίδρασης, με τον κακό Πέλκα να 
αφήνει εν συνεχεία τη θέση του στον Κολοβό, τον Κού-
τρη να παραμένει ψηλά με κάθε ευκαιρία και τους εξίσου 

αφανείς Κουλούρη και Μασούρα να ανεβάζουν 
φιλότιμα την πίεση στην αρμενική άμυνα, 

ούτως ώστε να προκαλέσουν τα λάθη της.
Η κατοχή της μπάλας ήταν πάνω από 70% 
για τους γηπεδούχους και οι φιλοξενού-
μενοι, λόγω του ελληνικού πρέσινγκ και 
της κούρασης, έκαναν πολλά λάθη στις 
μεταβιβάσεις τους. Το εξαιρετικό σουτ του 

Κουλούρη (64’) ανάγκασε τον Αϊραπετιάν 
σε πολύ καλή επέμβαση στο «Γ». Αυτή πάντως 

ήταν και η τελευταία αξιόλογη φάση στην κατεύ-
θυνση της ισοφάρισης. 
Ετσι στο 74’ ουσιαστικά το παιχνίδι ολοκληρώθηκε, με το 
τρίτο τους γκολ. Η αποδιοργανωμένη γαλανόλευκη οπι-
σθοφυλακή είδε τον Μκιταριάν να πασάρει άνετα κάθετα 
στον Μπαρσεγιάν, που σούταρε στο δοκάρι, πήρε ανε-
νόχλητος το ριμπάουντ και σε κενή εστία «σφράγισε» τη 
νίκη της ομάδας του.
Ως αντίδραση, ο Αναστασιάδης πέρασε στο παιχνίδι τον 
Σιώπη. Η Ελλάδα προσπάθησε να πιστέψει ότι μπορεί να 
προκαλέσει συγκινήσεις ως το φινάλε, όμως αυτές ήρθαν 
αποκλειστικά χάρη στην ποιότητα του Φορτούνη.
Σε ανύποπτη φάση το «δεκάρι» του αντιπροσωπευτι-
κού συγκροτήματος πέρασε τέσσερις αντιπάλους του, 
απέφυγε τον τερματοφύλακα και μείωσε σε κενή εστία, 
δίνοντας την (ψευδ)αίσθηση πως το ματς ήταν ακόμα 
«ζωντανό».
Αυτό πάντως δεν επιβεβαιώθηκε, με την κατοχή να 
παραμένει ανούσια ελληνική και τους Αρμένιους να 
πανηγυρίζουν ένα ιστορικό αποτέλεσμα, στην πρώτη 
της νίκη επί της Ελλάδας έπειτα από τρεις ήττες και μια 
ισοπαλία.

SPORTSNEWS

Η Εθνική ήταν ξανά κατώτερη των περιστάσεων και η Αρμενία, που μέχρι στιγμής δεν είχε ούτε 
γκολ απέναντι στην Ελλάδα, νίκησε 3-2 στο ΟΑΚΑ. Στους τέσσερις βαθμούς και ακόμα πιο μακριά 
από τον στόχο της πρόκρισης στην τελική φάση του Euro 2020 η «γαλανόλευκη». 

Αρμένικη βίζιτα! 
Κακό σχέδιο, ανώτερος αντίπαλος, έλλειψη ικανότητας να αντιδράσει. Η 
Ελλάδα έζησε ένα εφιαλτικό πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Ιταλία και 
συνολικά μια βραδιά που θέλει να ξεχάσει, με το τελικό 0-3 να είναι έως 
και φτωχό για να αποτυπώσει το μέγεθος της ήττας.

Στο 24’ ο Μπελότι μπήκε στην περιοχή από αριστερά, προσπέρασε με κλειστή 
ντρίμπλα τον Μανωλά στο σπριντ και γύρισε παράλληλα, με τον αμαρκάριστο 
Μπαρέλα να ευστοχεί από τα 10 μέτρα με πλασέ και να δίνει το προβάδισμα 
στη «σκουάντρα ατζούρα».
Οι Ιταλοί εμπέδωσαν την κυριαρχία τους, που πλέον αποτυπώθηκε και στα 
μάτριξ του γηπέδου, ενώ οι Έλληνες διεθνείς αντιλήφθηκαν εμφατικά πως 
έχουν να ανέβουν έναν «Γολγοθά». Ο Φορτούνης ζήτησε και πήρε λίγο περισ-
σότερο τη μπάλα, προκειμένου η Ελλάδα να κρατήσει τη μπάλα περισσότερο, 
από το ελάχιστο που είχε καταφέρει ως τότε.
Πριν καν πάντως δημιουργήσει τις υποψίες ευκαιρίες, με τον Μασούρα καλά 
κλεισμένο από δεξιά και τη μαχητικότητα του Κολοβού κόντρα σε Φλορέντσι 
και Μπονούτσι να μη φτάνει, ήρθε και δεύτερο τέρμα. Στο 30’ η ελληνική άμυνα 
έκανε σωρεία ατομικών λαθών, με τον Σταφυλίδη να χάνει τη μπάλα έξω από 
την ιταλική περιοχή, τις ελληνικές επιστροφές να είναι πολύ αργές συγκριτικά 
με το «ξεπέταγμα των Ινσίνιε και Κιέζα, τον Σάμαρη να μη βγαίνει αποφασιστικά 
στη διεκδίκηση με τον σταρ της Νάπολι κι εκείνον να βρίσκει τον χώρο μπροστά 
στον Μανωλά και να σκοράρει εντυπωσιακά, στέλνοντας με φάλτσα τη μπάλα 
στην αντίθετη γωνία του Μπάρκα για το 0-2.
Η απογοήτευση είχε εξαπλωθεί σε κάθε τετραγωνικό του ΟΑΚΑ. Η Ιταλία 
φάνηκε πως είχε έρθει στην Αθήνα για να κάνει επίδειξη ποιότητας και η 
Ελλάδα δεν μπορούσε να την ακολουθήσει σε τόσο υψηλό τέμπο. Η διαφορά 
με το πρώτο 15λεπτο, που τα παραπάνω είχαν ήδη γίνει αντιληπτά, ήταν πως 
πλέον η επίθεση των φιλοξενούμενων είχε πάρει…φωτιά.
Έχοντας καβαλήσει το «κύμα» που είχε δημιουργήσει, η Ιταλία έκανε το 0-3 στο 
34’. Ο Έμερσον βρήκε χώρο από αριστερά, σέντραρε με ακρίβεια στο πρώτο 
δοκάρι και ο Μπονούτσι νίκησε στον αέρα τον Παπασταθόπουλο και με ωραία 
κεφαλιά ανέβασε τον δείκτη του σκορ, σηκώνοντας πολύ γρήγορα ξανά τους 
περίπου 200 Ιταλούς τιφόζι από τις θέσεις τους.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με (επιβεβλημένες) αλλαγές, που πάντως επίσης 
δεν διόρθωσαν πολλά. Ο Σιώπης πήρε τη θέση του Κουρμπέλη, αλλά παρα-
δόξως και ρόλο αρκετά ψηλά στο γήπεδο, ενώ ο Μαυρίας αντικατέστησε τον 
Κολοβό, με τον Ζέκα να έρχεται στον άξονα και το σύστημα πλέον να είναι 5-4-1.
Ο ρυθμός ήταν σαφώς χαμηλότερος, με τους Ιταλούς να κάνουν συντήρηση 
δυνάμεων και να μην επιτίθενται εξίσου κυριαρχικά όσο στο πρώτο μέρος. Από 
την άλλη η Εθνική δεν κατάφερε ούτε τώρα να κρατήσει τη μπάλα και αναλώ-
θηκε στη μάταιη προσπάθειά της να κυνηγήσει τους Ιταλούς.
Η πρώτη καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους ήταν στο 74’, με τον Ινσίνιε 
να βρίσκεται απέναντι από τον Μπάρκα, αλλά ο τελευταίος άπλωσε ωραία το 
σώμα του κι αποσώβησε το 0-4.
Η Εθνική μέτρησε όλη κι όλη μια καλή στιγμή στο παιχνίδι, λίγα λεπτά αργό-
τερα (77’), ως απότοκο της χαλάρωσης που αναπόφευκτα κυρίευσε το παιχνίδι 
των Ιταλών. Μασούρας και Φορτούνης βρέθηκαν στην αντεπίθεση 2vs1 με τον 
Μπονούτσι, αλλά ο πρώτος δίστασε να πλασάρει απέναντι από τον Σίριγκου, 
προσπάθησε να γυρίσει στον συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό και οι κόντρες 
έφεραν τη μπάλα στα πόδια του επερχόμενου Σιώπη, που σούταρε πολύ ψηλά 
άουτ…

Ελλάδα - Ιταλία 0-3
Απροετοίμαστη και 
μπερδεμένη

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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αθλητικά

Α
ιχμές κατά πάντων άφησε ο Σω-
κράτης Παπασταθόπουλος, με-
τά το τέλος του αγώνα με την Αρ-
μενία που ήδη προκάλεσε παρε-

νέργειες με την αντίδραση του Άγγελου Α-
ναστασιάδη.  Ο αρχηγός μιλώντας στον Ο-
ΤΕ TV, δεν κρύφθηκε πίσω από το δάχτυ-
λό του και ήταν ξεκάθαρος. Οπως τόνισε, 
αν δεν υπάρξουν αλλαγές τότε η «γαλανό-
λευκη» δεν αξίζει να περάσει στο EURO. 
«Το σημερινό αποτέλεσμα είναι σειρά 
λαθών που έχουν ξεκινήσει εδώ και 
καιρό. Αναλαμβάνω την ευθύνη εκ 
μέρους όλων των παιδιών Εγώ είμαι ο 
υπεύθυνος» τόνισε αρχικά ο Sokratis και 
πρόσθεσε: «Τι να πω τώρα; Δεν υπάρχει 
το να κοιτάξουμε μπροστά. Δεν θα σας 
πω για θέματα προπονητικής. Δεν είναι 
η θέση μου να μπω σε αυτά τα θέματα. 
Γίνονται τραγικά λάθη από τους παίκτες 
τα οποία είναι δύσκολο να εξηγηθούν και 
από εμάς. Είναι γκολ για παιδική χαρά 
αυτά που δεχτήκαμε. Φέρουμε μεγάλη 
ευθύνη οι παίκτες, την οποία πρέπει να 
αναλάβουμε οι μεγαλύτεροι, με πρώτον 
εμένα. Την αναλαμβάνω όλη. 
Είναι το μόνο που μπορώ να 
πω αυτή τη στιγμή. Υπάρχει 
μεγάλη πίεση, ίσως να μην 
υπάρχει η ανάλογη πίεση 
που πρέπει να έχουν οι παί-
κτες. Δεν εξηγείται, είναι 
δύσκολο. Έχω κουραστεί 
να έρχομαι στην κάμερα και 
να λέω τα ίδια και τα ίδια. Όσον 
αφορά το κομμάτι των παικτών, 
εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη. Υπάρχουν 
κάποια παιδιά που είναι μικρά και δεν 
έχουν εμπειρία. Ίσως και να μην υπάρ-
χει το επίπεδο να είναι αυτοί οι παίκτες 
στην Εθνική, με πρώτον από όλους εμένα. 
Δεν είναι ώρα να πω κάτι παραπάνω. Δεν 
έχουμε τύχη, δεν αξίζαμε έτσι κι αλλιώς 
να πάμε στα τελικά.
Στα προηγούμενα προκριματικά έγινε 
καλή προσπάθεια. Χάσαμε στο μπαράζ 
από μια καλύτερη ομάδα. Τουλάχιστον 
παλέψαμε. Στα δύο τελευταία ματς χάσαμε 
με κάτω τα χέρια. Όταν παίζεις με την 
Αρμενία και πρέπει να φας άλλα δύο γκολ, 
δεν αξίζουμε να πάμε στο Euro. Στον Τύπο 
δεν έχω να πω κάτι. Εγώ είμαι υπεύθυνος 
για όλα. Θα υπάρχουν εξελίξεις και πρέπει 
να υπάρξουν για το καλό όλων. Δεν θέλω 

να επεκταθώ γιατί δεν είμαι αρμόδιος. Αν 
ο Παπασταθόπουλος πρέπει να μείνει έξω 
για να πάει καλά η Εθνική, να μείνει έξω»..
Για την εικόνα της Εθνικής: «Είναι μια 
κατάσταση, που έχει ξεκινήσει να υπάρ-
χει εδώ και καιρό. Αναλαμβάνω σήμερα 
την ευθύνη για όλα τα παιδιά, εγώ είμαι 
υπεύθυνος. Τώρα τι να σας πω, να κοιτά-
ξουμε μπροστά; Δεν υπάρχει αυτό. Απλά 
θα σας πω, ότι αναλαμβάνω την ευθύνη».
Για τις επιλογές στην ενδεκάδα: «Δε θα 
σας μιλήσω για τον προπονητή, αυτά είναι 
θέματα, για τα οποία δε θέλω να μιλήσω 
αυτή τη στιγμή και δεν αρμόζει στη θέση 
μου. Εγώ μπαίνω στην πλευρά των παι-
κτών. Έγιναν τραγικά λάθη, που είναι 
δύσκολο να εξηγηθούν και από εμάς. Αν 
δούμε τα γκολ, είναι γκολ για παιδική 
χαρά. Όλο αυτό είναι μια μεγάλη ευθύνη 
που πρέπει να αναλάβουμε οι μεγαλύτε-
ροι με πρώτο εμένα. Την αναλαμβάνω και 
είναι το μόνο που μπορώ να πω».
Για την πίεση: «Ίσως μεγάλη πίεση, ίσως 
να μην υπάρχει ανάλογη με αυτή που πρέ-
πει. Είναι μια κατάσταση που δεν εξηγεί-

ται, πράγματα που είναι δύσκολο 
να εξηγήσεις. Έχω κουραστεί 

να έρχομαι να λέω τα ίδια 
και τα ίδια στην κάμερα, 
αλλά για ό,τι έγινε σήμερα 
στο κομμάτι των παικτών 
αναλαμβάνω όλη την 
ευθύνη και οποιοσδήποτε 

θέλει να πει κάτι, ας το πει 
σε μένα. Σε αυτή την ομάδα 

υπάρχουν μικρά παιδιά χωρίς 
εμπειρία, μπορεί να μην έχουμε και το 
επίπεδο που αρμόζει στην Εθνική. Ίσως κι 
εγώ μπορεί να μην μπορώ να δώσω αυτά 
που πρέπει».
Για τη συνέχεια: «Δεν είναι ώρα να πω 
κάτι παραπάνω, θα το ήθελα κι εγώ πολύ, 
αλλά πιστεύω ότι δεν είναι η στιγμή. Για 
τα προκριματικά δεν νομίζω, ότι έχουμε 
τύχη, σαν εικόνα δεν αξίζουμε να πάμε 
πουθενά. Στα προηγούμενα προκριμα-
τικά έγινε καλή προσπάθεια, χάσαμε στο 
μπαράζ από μια ομάδα καλύτερη από 
μας, αλλά τουλάχιστον παλέψαμε. Τώρα. 
σε αυτά τα προκριματικά και σε αυτά τα 2 
παιχνίδια χάσαμε με τα χέρια κάτω. Όταν 
παίζουμε με ομάδα σαν την Αρμενία και 
πρέπει να φας 2-3 γκολ ακόμη, δεν αξί-
ζουμε να βρεθούμε πουθενά».

«Βόμβες» Παπασταθόπουλου για 
Εθνική ομάδα, ΕΠΟ και... Αναστασιάδη!

Τα... απόνερα της ήττας από την 
Αρμενία είναι μεγάλα! Ο Άγγελος 
Αναστασιάδης εμφανίστηκε 
ενοχλημένος από τα όσα είπε ο 
Παπασταθόπουλος και απάντησε με 
τον τρόπο του! Επίσης ξεκαθάρισε 
πως δεν παραιτείται, αφού πιστεύει 
στην πρόκριση.

Ο 
Άγγελος Αναστασιάδης μετά την 
βαριά ήττα από την Αρμενία και 
την δύσκολη συνέχεια της εθνι-
κής μιλώντας στην συνέντευξη 

τύπου τόνισε: 
 Τις δηλώσεις του Παπασταθόπουλου και 
ότι δεν αξίζει η Εθνική να περάσει: Εγώ να 
απαντήσω. Εγώ πιστεύω ότι θα πάμε στα 
τελικά. Εγώ το είπα βλέποντας εμάς και 
τις άλλες ομάδες. Εγώ πιστεύω πως μπο-
ρούμε. Εάν ο κ. Παπασταθόπουλος δεν το 
πιστεύει δεν μπορεί να είναι εδώ. Όποιος 
έχει αυτήν την άποψη δεν μπορεί να είναι 
εδώ. Τι θα πει τα παρατάμε; Εγώ δεν έμαθα 
να τα παρατάω. Εμένα όμως δεν μου είπε 
κάτι ο Παπασταθόπουλος. Γιατί δεν το είπε 
στα αποδυτήρια; Το ανακοίνωσε που; Στις 
εφημερίδες; Να μας το έλεγε ότι δεν μπορεί 
να συμμετέχει. Αυτομάτως βγάζει τον εαυτό 
του απ’ έξω από την Εθνική. Να γλιτώσουμε 
τα άλλα παιδιά. Ρωτήστε λοιπόν τον Φορ-
τούνη, τον Σιόβα και τον Σάμαρη για το εάν 
κάποιος από αυτούς δεν το πιστεύει. Αυτή 
είναι η απάντηση που σας δίνω εγώ.
 Το ότι ήταν ευχαριστημένος από τους παί-
κτες του, το εάν έχει μέλλον αυτή η Εθνική, 
τους εγωισμούς και εάν σκέφτεται να 
παραιτηθεί: Ποιος να συνεχίσει εγώ; Γιατί 
να παραιτηθώ; Υπάρχει κάποιος λόγος; 
Ακούστε το κατάλαβα το τι λέτε. Οι εγωι-
σμοί; Ποιοι εγωισμοί; Δεν έχει καμία σχέση 
αυτή η ερώτηση με το αγωνιστικό κομμάτι. 
Εγώ θα μιλήσω για το παιχνίδι. Για αυτό 
είμαστε εδώ.
 Θα μιλήσω για το παιχνίδι. Είμαι πολύ 
ευχαριστημένος από την εικόνα. Είμαι 
πικραμένος από το αποτέλεσμα. Τώρα 
εάν δεν την είδατε καλή είναι μία προσω-
πική μας άποψη. Εμείς σήμερα αδικήσαμε 
πολύ τους εαυτούς μας. Βρεθήκαμε πάλι να 
χάνουμε δίχως να υπάρχει λόγος. Χάσαμε 
ευκαιρίες και παίξαμε ποδόσφαιρο. 
Κάναμε τρία λάθη και δώσαμε γκολ. Γιατί 
γίνονται τα λάθη; Φταίει ο προπονητής που 
δίνει ο παίκτης λάθος πάσα; Φταίει ο προ-

πονητής. Η ομάδα έκανε πολύ καλή παρου-
σία για μένα με τις συνθήκες που υπάρχουν 
αυτήν την στιγμή.
 Τα αμυντικά προβλήματα: Δεν είμαστε 
καλοί άνθρωποι. Εμάς δεν μας ανάγκασε 
κανένας να κάνουμε τα λάθη. Τι να πω για 
τις λάθος πάσες; Τι να πω; Να πω για τον 
Σιώπη; Που μπήκε και τραυματίστηκε το 
παιδί και δεχθήκαμε γκολ; Είμαστε σε κακό 
φεγγάρι. Δεν θα μας θέλει από πάνω. Οι 
άλλοι είναι καλύτεροι και δεν θα μας τα 
δίνουν. Εάν δείτε στο 3ο γκολ η μπάλα χτυ-
πάει στο δοκάρι και ενώ είμαστε έξι γυρί-
ζει στον έναν παίκτη. Δεν τα παράτησαν 
οι παίκτες. Θυσιάζουν τις διακοπές τους. 
Κάνουμε μία λάθος εκτίμηση. Δεν είμαι 
στους ανθρώπους που λένε συγκεκριμένα. 
Είπα για τον Σιώπη διότι τραυματίζεται στον 
χώρο του κέντρου και μένουμε με δέκα και 
δεχόμαστε γκολ. Εμείς πληρώνουμε τα δικά 
μας σφάλματα ενώ οι αντίπαλοι δεν τα πλη-
ρώνουν.
 Τα χαμένα ημίχρονα και ότι αδικεί η Εθνική 
τον εαυτό της και μπαίνει στο β’ μέρος: 
Εάν το βλέπουμε; Το έχουμε συζητήσει και 
δυστυχώς επαναλαμβάνεται. Είναι αδιανό-
ητο. Απάντηση δεν υπάρχει. Σήμερα μετά 
το γκολ που δεχθήκαμε έκανε φάσεις. Το 
πάλεψε. Έκανε φάσεις. Εάν δείτε και την 
φάση του Κουλούρη. Ένα ματς εάν ξεκινή-
σει και τελειώσει στραβά το ήθελε ο πάνω. 
Δεν μας θέλει. Είμαι ευχαριστημένος με την 
προσπάθεια των παιδιών. Δεν το βλέπετε 
εσείς πως προσπαθούσανε με δέκα παί-
κτες έως το 95’; Δεν μπορώ να ζητήσω κάτι 
άλλο.
 Την προσπάθεια της Εθνικής: Έχουμε γύρω 
στις 15 πλαγιοκοπήσεις στο α’ μέρος. Μην 
αδικείτε τόσο τα παιδιά. Κάντε κριτική σε 
μένα αλλά μην αδικείτε τα παιδιά. Εγώ εστι-
άζω στην προσπάθεια που γίνεται. Εάν την 
έκανε αυτήν την δήλωση ο αρχηγός της 
Εθνικής με στεναχωρεί. Εμείς και χωρίς 
αυτόν θα συνεχίσουμε και θα τα καταφέ-
ρουμε. Εάν είμαστε εδώ μέχρι το τέλος εγώ 
και τα παιδιά αυτά θα το κάνουμε πραγ-
ματικότητα. Βλέπω τους αντιπάλους και τα 
παιδιά τα δικά μου. Αυτή είναι η απάντηση 
η δική μου και στον κ. Παπασταθόπου-
λος και σε όλους. Εγώ είμαι στην διάθεσή 
τους. Εμένα το συμβόλαιό μου είναι μέχρι 
τον Νοέμβριο και να πάω εκεί την Εθνική. 
Εάν δεν κάνω θα φύγω. Εάν το κάνω όμως; 
Ελάτε να τα ρωτήσετε τα παιδιά. Έχουμε 
κάνει πολύ μεγάλα βήματα.

Αναστασιάδης: «Ο Παπασταθόπουλος 
βγάζει τον εαυτό του εκτός Εθνικής»
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Το συμβόλαιο του Γιάννη 
Παπανικολάου με τον Πλατανιά 
λήγει φέτος το καλοκαίρι και 
από τον σύλλογο να προκύπτει 
δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι ο 
παίκτης δεν έχει απαντήσει στην 
πρόταση ανανέωσης.

Ο 
20χρονος μέσος, που είναι 
«προϊόν» των τμημάτων υπο-
δομής των Χανιωτών, ολοκλή-
ρωσε τη σεζόν με 31 συμμετο-

χές, 4 γκολ και 5 ασίστ σε όλες τις διοργα-
νώσεις.
Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στις 30 
Ιουνίου και ο Πλατανιάς κατέθεσε πρό-
ταση ανανέωσης στον παίκτη, καλύπτο-
ντάς τον σύμφωνα με όσα προκύπτουν 
τόσο στο χρονικό κομμάτι που θα καλύ-
πτει το νέο συμβόλαιο, όσο και στο οικο-
νομικό, δεδομένης της συμμετοχής του 
στη Super League 2.
Έτσι, η καθυστέρηση της απάντησης του 
Παπανικολάου φαίνεται πως απομακρύ-
νει τις δυο πλευρές, με την ομάδα να εξε-
τάζει εναλλακτικές περιπτώσεις σ την 
ερχόμενη μεταγραφική περίοδο, ώστε να 
καλύψει το κενό του, αν κάτι δεν αλλάξει 
προσεχώς.

Λεβαδειακός: Αποχώρησε ο Μέ-
λεγκ
Ο Σέρβος χαφ δεν θα ακολουθήσει τους 
Βοιωτούς στη Super League 2, ενώ είναι 
πιθανό να μείνει ελεύθερος και από τον 
Ερυθρό Αστέρα 
Με την μορφή του δανεισμού από τον 
Ερυθρό Αστέρα έπαιξε ο Ντεγιάν Μέλεγκ 
στον Λεβαδειακό από τον Γενάρη και μετά 
και ο 25χρονος χαφ αγωνίστηκε σε 8 ματς 
της Super League. Ο νεαρός δεν θα συνε-
χίσει στους Βοιωτούς στη Super League 2, 
ενώ είναι πιθανό να λύσει το συμβόλαιό 
του και με την ομάδα της χώρας του. 

Πλατανιάς: Συμφώνησε για άλλα 
δύο χρόνια ο Λουκίνας
Ο Πλατανιάς θα διατηρήσει στο δυναμικό 
του τον επιθετικό, Γιάννη Λουκίνα, καθώς 
επήλθε deal για τα επόμενα δύο χρόνια.
Ο Λουκίνας συναντήθηκε με τον τεχνικό 
διευθυντή των Χανιωτών, Βασίλη Αμα-
νατίδη. Υπήρξε συμφωνία ο παίκτης να 
συνεχίσει για τα δύο επόμενα χρόνια στον 
Πλατανιά.

Παναχαϊκή: Ανακοίνωσε Λινάρ-
δο
Ποδοσφαιριστής της Παναχαϊκής είναι 
κι επίσημα ο Παναγιώτης Λινάρδος που 
έμεινε ελεύθερος από την Κέρκυρα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Παναχαϊκή 1891 ανακοινώνει την 
έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδο-
σφαιριστή Παναγιώτη Λινάρδο.
Ο Παναγιώτης Λινάρδος είναι γεννηθείς 
στις 8 Ιουλίου του 1991 κατάγεται από το 
Μεσολόγγι και αγωνίζεται ως κεντρικός 
μέσος και ως μεσοεπιθετικός.
Ο νέος ποδοσφαιριστής της Παναχαϊκής 
στο ξεκίνημα της καριέρας του αγωνί-
στηκε στην Κύπρο και συγκεκριμένα κατά 
σειρά στην Ανόρθωση, στην ΑΕ Ζακακίου, 
στην Αναγέννηση Δερύνειας και στην 
Ομόνοια Αραδίππου.
Την σεζόν 2015-2016 αγωνίστηκε στον 
Παναιγ ιάλε ιο σ το πρωτάθλημα της 
Football League και τις επόμενες δύο 
χρονιές (2016-2017 & 2017-2018) αγωνί-
στηκε στο πρωτάθλημα της Super League 
φορώντας την φανέλα της Βέροιας και της 
Λαμίας.
Την τελευταία αγωνιστική περίοδο πριν 
ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας μας αγω-
νίστηκε στο πρωτάθλημα της Football 
League με την Κέρκυρα, καταγράφοντας 
21 συμμετοχές, 2 γκολ και 3 ασίστ.
Ο Παναγιώτης Λινάρδος στις πρώτες του 
δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της Πανα-
χαϊκής τόνισε στο pfc1891.gr:
«Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα στην 
Παναχαϊκή. Πρόκειται για μία ιστορική 
ομάδα, με πολύ κόσμο, που ξεκινά μία 
καινούργια προσπάθεια. Είμαι αισιόδο-
ξος και σίγουρος πως οι στόχοι μας θα επι-
τευχθούν στο τέλος της χρονιάς. Πάνω απ’ 
όλα να έχουμε υγεία που είναι το σημαντι-
κότερο και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο 
γήπεδο»».

Λίλα: «Πιστεύω θα φύγω από τον 
ΠΑΣ Γιάννινα»
Ο Αντι Λίλα δεν είναι στα πλάνα του ΠΑΣ 
Γιάννινα για τη νέα σεζόν και ο ίδιος μιλώ-
ντας στον αλβανικό Τύπο ουσιαστικά επι-
βεβαίωσε πως δύσκολα θα βρίσκεται στην 
ομάδα και τη νέα σεζόν.
Ο Αντι Λιλα παρακολούθησε από κοντά 
τον αγώνα της εθνικής Αλβανίας κόντρα 
στην Μολδαβία και μίλησε για το μέλλον 
του τονίζοντας πως δύσκολα θα βρίσκεται 
και τη νέα σεζόν στον ΠΑΣ Γιάννινα.

«Έχω άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο με τον 
ΠΑΣ, αλλά πιστεύω θα το λύσω από την 
στιγμή που και η ομάδα υποβιβάστηκε. 
Αυτή την στιγμή θέλω να ξεπεράσω τον 
τραυματισμό και στη συνέχεια θα δω τις 
επιλογές μου. Δεν θα έλεγα όχι να συνε-
χίσω να αγωνίζομαι στην Ελλάδα ή στην 
Αλβανία», ανέφερε ο έμπειρος μέσος. 

Λεβαδειακός: Τέλος και ο Ντιό-
γκο
Παρελθόν από τον Λεβαδειακό αποτελεί ο 
Ζορντάο Ντιόγκο, ο οποίος έλυσε το συμ-
βόλαιό του με την ομάδα της Λιβαδειάς.
Ο τέταρτος ποδοσφαιριστής που αποχω-
ρεί από τον Λεβαδειακό έγινε ο Ζορντάο 
Ντιόγκο. Ο έμπειρος αριστερός μπακ, 
έλυσε το συμβόλαιό του με την ομάδα της 
Λιβαδειάς κι αναζητεί πλέον τον επόμενο 
σταθμό της καριέρας του.
Ο 34χρονος μπακ, αγωνίστηκε με την 
φανέλα του Λεβαδειακού μόλις σε 14 παι-
χνίδια.

Στο στόχαστρο ομάδων της 
Super League 2 ο Κουτζαβασίλης
Αρκετές είναι οι ομάδες της Super League 
2 που αναζητούν τερματοφύλακα με τον 
Φώτη Κουτζαβασίλη να είναι ένα από τα 
πιο... καυτά ονόματα της κατηγορίας που 
όπως όλα δείχνουν μετά από χρόνια θα 
αποχωρήσει από την Κέρκυρα.
Οι ομάδες της Super League 2 έχουν αρχί-
σει τον μεταγραφικό τους σχεδιασμό και 

ήδη αναζητούν ποδοσφαιριστές για το 
ρόστερ της νέας σεζόν. Δεν είναι λίγες που 
βρίσκονται και σε αναζήτηση τερματοφύ-
λακα. Ήδη, μερικές από αυτές έχουν προ-
σεγγίσει τον Φώτη Κουτζαβασίλη.
Ο Έλληνας γκολκίπερ, μετά από έξι χρόνια 
στην Κέρκυρα ετοιμάζεται να αποχωρή-
σει από την ομάδα του νησιού. Η πορεία 
των «Φαιάκων» την σεζόν που ολοκλη-
ρώθηκε, ήταν αρκετά απογοητευτική και 
αρκετοί είναι αυτοί που θα αποχωρήσουν 
το καλοκαίρι από το νησί. Μεταξύ αυτών 
φαίνεται πως θα είναι και ο 30χρονος γκο-
λκίπερ που εξετάζει τις προτάσεις που έχει 
στα χέρια του από ομάδες που αναμένε-
ται να πρωταγωνιστήσουν στο παρθενικό 
πρωτάθλημα της Super League 2.

ΠΑΣ Γιάννινα: Ψηλά ο Αργύρης
Ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός ενδέχε-
ται να επαναπατριστεί για χάρη του «Αγιαξ 
της Ηπείρου»
Δεδομένη είναι γ ια τον ΠΑΣ Γιάννινα 
η ενίσχυση στα στόπερ. Ενα όνομα που 
«παίζει» πολύ είναι εκείνο του Αγγελου 
Αργύρη, του κεντρικού αμυντικού που 
αγωνίζονταν μέχρι πρότινος στην Ολντεν-
μπουργκ. Ο 25χρονος ύψους 1.84 ξεκί-
νησε από τη Νίκη Βόλου, το 2014 έπαιξε 
σε 8 ματς της Σούπερ Λιγκ με τους «μπλε» 
και μετά την αποχώρησή τους από το πρω-
τάθλημα πήγε στη Γερμανία. Αρχικά στις 
«μικρές» ομάδες της Βέρντερ Βρέμης, ενώ 
πέρασε και από την πολωνική Κίελτσε.

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Τα «σπάνε» Παπανικολάου και Πλατανιάς
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Δ
ιάκριση στην ελληνική ιστιο-
πλοΐα στο 2019 D-Marin ORC 
World Championship, με το σκά-
φος Team Code Zero να τερμα-

τίζει στην 8η θέση της κατάταξης! Ένατο 
το «Βέλος» των Μάντη-Καγιαλή και 15ο 
το Pete.
Τα ελληνικά πανιά διακρίθηκαν στην 
Αδριατική και στα νερά της Κροατίας, με 
τρια σκάφη να βρίσκονται στην κορυφαία 
10αδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ORC 
που ολοκληρώθηκε στις 8 Ιουνίου.
Στην κλάση C το «Ex Officio», με κυβερ-
νήτη τον Γιώργο Πετρόχειλο ισοβάθμισε 
στην τέταρτη θέση με το ιταλικό «Air is 

Blue» και δεν ανέβηκε στο βάθρο για δια-
φορά μόλις 4’’, ολοκληρώνοντας την προ-
σπάθειά του με 24 β.π.
Από την πλευρά του, το «Code Zero» του 
Μιχάλη Μπελέγρη τερμάτισε στην 8η 
θέση με 47 β.π (3,5,12,11,6,1 (15)) μια 
θέση μπροστά από το 9ο «Velos» των 
Ολυμπιονικών Τάκη Μάντη και Πανα-
γιώτη Κάγιαλη, που μέτρησαν 55 β.π 
(6,7,8,13,13,8, (16)).
Στην ίδια κλάση (Β) συμμετείχε και το 
«Pete» του Δούκα Παλαιολόγου με σκί-
περ τον Λεωνίδα Πελεκανάκη, κατα-
λαμβάνοντας την 15η θέση με 96.5 β.π 
(21,17,19,8.5,47,(19), 12).

Τρια ελληνικά σκάφη στα 
κορυφαία 15 του κόσμου!

Στεφανίδη: Πρώτη στη γιορτή της 
στην Φιλοθέη

Π
ρώτη στη γιορτή της, πρώτη στο 
σπίτι της. Η Κατερίνα Στεφανίδη 
ήταν η οικοδέσποινα στο Gala της 
Φιλοθέης, στο οποίο συμμετέχει 

από νεαρή αθλήτρια, και κέρδισε με 4,66μ 
την 1η θέση στο επί κοντώ. 
Ο αέρας δεν ήταν συμμαχός της για μια 
καλύτερη επίδοση, όπως το 4,86 του 2016,  
αλλά ήταν αυτή που έπρεπε.
Η Στεφανίδη ξεκίνησε τις προσπάθειες της 
με επιτυχημένο άλμα στα 4,56 μ., ενώ στη 
συνέχεια πέρασε με την δεύτερη τα 4,66 
μέτρα. Τοποθέτησε τον πήχη στα 4,73 μ., 
προκειμένου να βελτιώσει το φετινό της 
ρεκόρ. Η τρίτη της προσπάθεια στο συγκε-
κριμένο ύψος ήταν καλή και φαίνεται πως 

σύντομα θα είναι σε θέση να ανέβει υψη-
λότερα.
«Ελπίζαμε κάτι καλύτερο σήμερα, όμως, 
ο αέρας δεν μας άφησε πολλά περιθώρια. 
Ετσι λόγω του αέρα σ΄ήμερα αγωνίστηκα 
με πολύ μικρό κοντάρι, οπότε από θέμα 
ύψους θα έλεγα πως τα πήγαμε καλά. Θα 
κάνω τον επόμενο αγώνα μου την Κυριακή 
στο Ραμπάτ. Η σεζόν είναι μεγάλη κι έχουμε 
ακόμη το χρόνο να δουλέψουμε», είπε η 
Στεφανίδη με το τέλος του αγώνα.
Δεύτερη στο σημερινό αγώνα ήταν η Ελένη 
Πόλακ με 4.30 μ., που στη συνέχεια άφησε 
το 4,40 μ. και δοκίμασε δίχως επιτυχία στα 
4,50 μ. και τρίτη η Αντζέλικα Μόσερ με 4,20 
μέτρα.

Έφτασε στην πηγή αλλά δεν 
ήπιε νερό! 

Με γκολ του Γκούναρσον στο 59.58 η 
Ισλανδία απέσπασε ισοπαλία από την 
Ελλάδα στην Κοζάνη. 

Τ
ην ευκαιρία να πετύχει μια σπουδαία 
νίκη απέναντι στην Ισλανδία έχασε 
μέσα από τα ... χέρια της η εθνική ο-
μάδα χάντμπολ της Ελλάδος το βρά-

δυ της Τετάρτης στην Κοζάνη. 
Σ’ αγώνα (5η ημέρα) της προκριματικής 
φάσης του Euro 2020 η Ελλάδα παραχώ-
ρησε ισοπαλία (28-28) στην Ισλανδία αφού 
στο τέλος ... έχυσε την καρδάρα με το γάλα! 
Η Ελλάδα κέρδιζε με 26-28 στο 58.40 με 
γκολ του Κεδέρη αλλά δέχτηκε δυο τέρματα 
από τον Γκούναρσον (το δεύτερο στο 59.58) 
και έτσι πήρε μόνο το βαθμό της ισοπαλίας. 
Τα πεντάλεπτα: 2-4, 4-6, 6-7, 6-10, 10-13, 

12-15 (ημχ), 16-16, 17-19, 21-21, 23-23, 
24-24, 28-28.
Ελλάδα (Αρβανίτης): Μπάγιος, Νικολαΐδης, 
Μυλωνάς 3, Κρητικός, Πασσιάς, Μπου-
κοβίνας, Κεδέρης 4, Καραμπουρνιώτης, 
Δομπρής 4, Τζηράς 9, Χερουβείμ, Καν-
δύλας, Ηλιόπουλος 2, Παπαδιονυσίου 4, 
Καλόμοιρος 2, Παπαντωνόπουλος.
Ισλανδία (Γκούντμουντσον): Πάλμαρσον 5, 
Έλισον, Σίγκουρντσον 7, Γκίσλασον, Γκού-
ντμουντσον 1, Ίνγκασον, Χαλγκριμσον, 
Γκούναρσον 9, Γκούσταφσον, Μπιοργκβιν-
σον, Άρνασον, Γκούντγιονσον, Θράσταρσον, 
Γιόνσον 4, Έιναρσον 2, Σμάρασον.
Διαιτητές: Πάντζιτς – Σατόρντιτσα. Δίλεπτα: 
4-1. Πέναλτι:  5/5 – 1/3
* Στη βαθμολογία του ομίλου τα Σκόπια 
έχουν 7 βαθμούς, η Ισλανδία 6, η Τουρκία 
4 και η Ελλάδα ακολουθεί με 3.

Πολυπληθής είναι η ελληνική απο-
στολή που θα λάβει μέρος από 
τις 13 έως τις 16/6  στο διεθνή 

αγώνα και Παγκόσμιο Κύπελλο Υπερπή-
δησης Εμποδίων CSI1*, CSIYH, CSIOCh 
& CSIO2*-W στο Bozhurishte της Βουλ-
γαρίας. 
Συγκεκριμένα, στο Παγκόσμιο Κύπελλο 
CSIO2*-W θα συμμετέχουν οι Δανάη 
Μπεσδεμιώτη με τον Campino 485, 
Αλέξανδρος Φουρλής με τον Grandeur, 
Πάρις Κουτσογιάννης με την Daouschka 
και την Joli Ceour, Νικολίνα Μακαρώνα 
με τον Arc de Triomphe, Μόνικα Μαρ-

τίνη με τον Let’s Hope, Μαρία Νικο-
λαίδου με τον Flippo VDL, Άννα Παπα-
γεωργίου με τον LC Waikiki Akino και 
Vania, Άρτεμις Πίτσικου με τον Cosby, 
Σελήνη Ποππ με τον Brandy Sugar, 
Helen Schut με τον Chicago W, Γρηγό-
ρης Βόγλης με τον Fulanda και την Quelly 
Briquedale και Βαλέρια Ζαχαρίου με τον 
D’artagnan. 
Τα σημαντικότερα αγωνίσματα του 
τετραημέρου είναι το αγώνισμα Grand 
Prix την Παρασκευή, 14 Ιουνίου στις 
14.00 και το Κύπελλο Εθνών την 
Κυριακή, 16 Ιουνίου επίσης στις 14.00. 

Η εθνική ομάδα Ιππασίας στο 
Παγκόσμιο Κύπελλο στη Βουλγαρία
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Πάνω σε σταθερές βάσεις και με 
οδηγό την περσινή πορεία της 
ομάδας, ξεκίνησε στο «πράσινο» 
στρατόπεδο ο προγραμματισμός 
ενόψει της νέας αγωνιστικής 
χρονιάς 2019-2020.

Σ
ε συνάντηση που είχαν την Τρίτη 
τα μέλη του διοικητικού συμβου-
λίου αποφάσισαν να δουλέψουν 
με εντατικό ρυθμό και επί καθη-

μερινής βάσεως προκειμένου να τακτο-
ποιήσουν όλα τα θέματα της ομάδας έτσι 
ώστε να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν 
πιο έτοιμοι στην έναρξη της προετοιμα-
σίας.
Σε πρώτο πλάνο της διοίκηση είναι να 
έρθει σε επαφή με τους ποδοσφαιριστές 
για την ανανέωσή της συνεργασίας τους 
και τη νέα σεζόν, καθώς πρόθεση των 
ανθρώπων του συλλόγου  είναι να κρα-
τήσουν τον περσινό κορμό και να γίνουν 
ορισμένες προσθήκες παικτών.
Στόχος του Σουλίου Παραμυθιάς όπως 
μας ενημέρωσε ο τεχνικός διευθυντής 
της ομάδας Θοδωρής Μάνος είναι η 
δημιουργία και φέτος ενός ανταγωνιστι-
κού  συνόλου για το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα.
Μέσα στις  επόμενες η διοίκηση θα προ-
βεί και σε επίσημες ανακοινώσεις για την 
πορεία του σχεδιασμού.

Συνεχίζει με Στάικο ο Παναρκα-
δικός
Με τον Θανάση Στάικο θα πορευτεί και 
τη νέα σεζόν ο Παναρκαδικός.
Η ανακοίνωση:
Η Διοίκηση του ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ Α.Ο. 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ βρίσκεται σ την ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της 
συνεργασίας του Σωματείου με το προ-
πονητή Θανάση Σταϊκο για την επόμενη 
αγωνιστική περίοδο.
Ευχόμαστε στο προπονητή μας υγεία 
και μία χρονιά γεμάτη επιτυχίες για την 
ομάδα μας.

Μια ντουζίνα ανανεώσεις στην 
Θύελλα!
Σε δέκα ανανεώσε ις προχώρησε η 
Θύελλα Ραφήνας.
Αναλυτικά:
Αποτέλεσαν το βασικό κορμό της ομά-
δας τα τελευταία χρόνια. Με 170 συμμε-

τοχές και 14.000· στα γήπεδα της Γ’ Εθνι-
κής την προηγούμενη χρονιά, νομίζω ότι 
δεν μπορείς να πεις και πολλά. Τόσο για 
την αγωνιστικότητά τους όσο και για το 
ήθος τους. Αποτελούν και θα αποτελέ-
σουν παράδειγμα για τους νεαρότερους 
ποδοσφαιριστές του συλλόγου.
Ο λόγος για τους Αλέξανδρο Χαρακτίδη, 
Γιώργο Αράπη, Παναγ ιώτη Γεραγω-
τέλλη, Κώστα Δημητρίου, Melvin Zekio, 
Ανδρέα Μανδύλη, Μανώλη Ντόσκα, 
Γιώργο Πάντο, Λευτέρη Παπαδόπουλο 
και Δημήτρη Φύτρο που συμφώνησαν 
σε όλα με τη διοίκηση των «Λιγνιτωρύ-
χων» και θα είναι μαζί μας και τη νέα 
αγωνιστική περίοδο.
Την αρχή έκανε ο captain και «σημαία» 
των «Λιγνιτωρύχων» Αλέξανδρος Χαρα-
κτίδης και αρχηγού παρόντος….
Έπεται και συνέχε ια ανανεώσεων… 
Πάμε ρε Θυελλάρα!!!

Ανανέωσε με δύο η Δόξα Κάτω 
Καμήλας
Συνεχίζουν στην Δόξα Κάτω Καμήλας οι 
Σιάκκας Γεώργιος και Γεωργιάδης Σάβ-
βας.
Η ανακοίνωση:
Η διοίκηση της ομάδας μας, ανακοινώ-
νει την ανανέωση της συνεργασίας της, 
με τους ποδοσφαιριστές Σιάκκα Γεώργιο 
και Γεωργιάδη Σάββα.
Οι 2 ταλαν τούχοι αλλά ταυτόχρονα 
έμπειροι ποδοσφαιριστές, θα συνεχί-
σουν να φοράνε τα ασπρόμαυρα με τον 
μαυραετό στο στήθος και την νέα χρο-
νιά. Τους ευχόμαστε υγεία, και πραγμα-
τοποίηση όλων των στόχων τους..

Αποχώρησε από Κερατσίνι ο 
Κιρτζιαλίδης
Το «αντίο» του Κωνσταντίνου Κιρτζια-
λίδη στο Κερατσίνι.
Παρελθον από το Κερατσίνι αποτελεί 
ο Κωσταντίνος Κιρτζιαλίδης που είναι 
ελεύθερος πλέον να διαπραγματευτεί το 
μέλλον του.
Το μήνυμα του:
Είμαι πολύ χαρούμενος που φόρεσα 
αυτήν την φανέλα,όχι μόνο για τις ποδο-
σφαιρικές στιγμές που έζησα αλλά και 
γ ια τους υπέροχους ανθρώπους που 
έτυχε να γνωρίσω .. Θέλω να ευχαρι-
στησω την διοίκηση για την εμπιστο-
σύνη που έδειξε στο πρόσωπο μου,μα-
κάρι να τους δικαίωσα και με το παρα-

πάνω..Τέλος να ευχηθώ την νέα χρόνια 
η ομάδα να επιτύχει όλους τους στόχους 
της ..

Προχωρά σε εκλογές ο Γ.Σ. Αλ-
μυρού
Με αρκετά μεγάλη συμμετοχή των μελών 
του, πραγματοποιήθηκε η γενική συνέ-
λευση του Γ.Σ. Αλμυρού.
Έγινε ο διοικητικός και οικονομικός απο-
λογισμός όλων των τμημάτων και εκλέ-
χθηκε τριμελής εφορευτική επιτροπή για 
τη διενέργεια εκλογών. Αυτή αποτελείται 
από τους Χρήστο Κρανά, Βασίλη Χουλι-
αρά και Σάββα Μαυρογένη. Σήμερα ανα-
μένεται να ανακοινωθεί και η ημέρα διε-
ξαγωγής των εκλογών.

Μόνιμος κάτοικος Κηφισιάς ο 
Ρεντζής!
Η ΑΕ Κηφισιάς ανακοίνωσε την ανανέ-
ωση της συνεργασίας της με τον Χάρη 
Ρεντζή.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η ΑΕ Κηφισιάς ανακοινώνει την ανανέ-
ωση της συνεργασίας της με τον Χάρη 
Ρεντζή.
Ο χαρισματικός μεσοεπιθετικός θα συνε-
χίσει να ενισχύει τη γραμμή κρούσης της 
ομάδας μας για 4η διαδοχική χρονιά.
Του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία.

ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ: Τα «κλε ιδιά» 
στον Αστέριο Θέμελη!
Η ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ ανακοίνωσε την έναρξη 

της συνεργασίας της, με τον προπονητή 
Αστέριο Θέμελη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: Η ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ 
ανακοινώνει την έναρξη της συνεργα-
σίας με τον προπονητή Αστέριο Θέμελη. 
Ο 44χρονος Θεσσαλονικός τεχνικός θα 
βρίσκεται σύντομα στα Χανιά, προκει-
μένου να έχει μία πρώτη συνάντηση με 
τους ποδοσφαιριστές, πολλούς εκ των 
οποίων γνωρίζει, λόγω της θητείας του 
στην ομάδα της Παλαιόχωρας.
Η ομάδα μας προχώρησε στην ολοκλή-
ρωση της συμφωνίας με τον κ. Θέμελη, 
δεδομένου του πλάνου και του προγραμ-
ματισμού που υπάρχει για την επόμενη 
σεζόν, στα οποία ο κόουτς ήταν απόλυτα 
σύμφωνος, όσο και ενθουσιασμένος με 
τις προοπτικές που του παρουσιάστηκαν 
από τη διοίκηση.
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ κ. ΘΕΜΕΛΗ ΣΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ 
SITE ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Πραγματικά είναι χαρά και τιμή μου που 
επετεύχθη αυτή η συμφωνία. Θέλω να 
ευχαριστήσω τη διοίκηση και τον πρόε-
δρο της ομάδας για την εμπιστοσύνη που 
δείξανε στο πρόσωπο μου!!
Θεωρώ η ομάδα της ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ είναι 
λειτουργικά και οργανωτικά σε παρά 
πολύ καλο επίπεδο.
Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και 
θέλω όλοι μαζί να φτιάξουμε μια ομάδα 
η οποία μέσα στο γήπεδο θα παίζει πρω-
τίστως καλό και ποιοτικό ποδόσφαιρο, 
ώστε να διεκδικεί με αξιώσεις κάθε διά-
κριση!!

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Ξεκίνησε ο σχεδιασμός στο Σούλι Παραμυθιάς
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Ο Θωμάς Στρακόσια φέρεται να έχει 
μπει στο «στόχαστρο» της Τότεναμ για 
το φετινό καλοκαίρι, έχοντας πλέον 
κερδίσει τη θέση του στη Λάτσιο με τη 
δουλειά και τις εμφανίσεις του! 

Ο 
γιος του Φώτη Στρακόσια, έχει κα-
ταφέρει να εδραιωθεί στους «λα-
τσιάλι» και να πάρει πλέον τη φα-
νέλα του βασικού γκολκίπερ, κερ-

δίζοντας τρομερή εμπιστοσύνη στον σύλλο-
γο της Ρώμης. 
Η Gazzetta dello Sport, στο φύλλο της Τρί-
της, κυκλοφόρησε με σενάριο που εμπλέκει 
την Τότεναμ στο θέμα του ποδοσφαιρι-
κού μέλλοντος του 24χρονου γκολ-
κίπερ και μάλιστα, γίνεται λόγος 
για προσφορά 25 εκατομμυ-
ρίων ευρώ! 
Ο Θωμάς Στρακόσια έχει 
συμβόλαιο με τη Λάτσιο 
μέχρι και το 2022...

Κοντά σε Καράσκο η Αρ-
σεναλ
Τον 25χρονο Βέλγο εξτρέμ, Γιανίκ Καρά-
σκο, έχει πλησιάσει η Αρσεναλ, η οποία σκέ-
φτεται να πληρώσει τα 30 εκατ. ευρώ, για 
να τον αποκτήσει από την κινεζική, Dalian 
Yifang.
Η Αρσεναλ δεν έχει μπει δυνατά στο μετα-
γραφικό παζάρι, αλλά σύμφωνα με δημο-
σίευμα της “Evening Standard”, είναι πολύ 
κοντά στο να αποκτήσει τον Γιανίκ Καράσκο. 
Ο 25χρονος Βέλγος εξτρέμ που αγωνίζεται 
στην κινεζική, Dalian Yifang, κοστολογείται 
στα 30 εκατ. ευρώ και οι Gunners θεωρούν 
ότι θα τους δώσει λύσεις στη δημιουργία και 
στο σκοράρισμα.

Λουκάκου: Τον τελειώνει ο Σόλ-
σκιερ
Ο Ολε Γκούναρ Σόλσκιερ φέρεται να εξήγησε 
στον Ρομέλου Λουκάκου ότι δεν τον υπολο-
γίζει για βασικό την επόμενη σεζόν και ότι 
καλό θα ήταν να βρει ομάδα και να φέρει 
πρόταση.
Γλυκόπικρα συναισθήματα βιώνει τις τελευ-
ταίες μέρες ο Ρομέλου Λουκάκου. Ο Βέλγος 
διεθνής απόλαυσε τα δύο γκολ που σημεί-
ωσε την Τρίτη στο ματς της Εθνικής του 
κόντρα στη Σκωτία, αλλά σε συλλογικό επί-
πεδο τα νέα δεν ήταν ευχάριστα. Σύμφωνα με 
την “Evening Standard”, ο Ολε Γκούναρ Σόλ-
σκιερ επικοινώνησε μαζί του και τον ενημέ-

ρωσε ότι δεν τον υπολογίζει για βασικό την 
επόμενη σεζόν. Ουσιαστικά του είπε ότι καλό 
θα ήταν να βρει ομάδα και να φέρει πρόταση 
για να φύγει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. 
Ηδη έχουν κυκλοφορήσει σοβαρά σενάρια 
για τον δυναμικό φορ και την Ιντερ.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ανακοί-
νωσε τον Ντάνιελ Τζέιμς
Παίκτης της Γιουνάιτεντ είναι και επίσημα ο 
Ντάνιελ Τζέιμς. Ο 21χρονος Ουαλός μέσος 
υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι 
του 2024 με οψιόν ανανέωσης για ακόμη ένα 
χρόνο, ενώ η Σουόνσι θα βάλει στα ταμεία 
της 18 εκατ. λίρες.

«Η Γιουνάιτεντ είναι το ιδανικό μέρος για 
να εξελιχθώ ως παίκτης. Είμαι πολύ 

περήφανος και ανυπομονώ να 
δουλέψω με τον Σόλσκιερ και 
τους νέους μου συμπαίκτες», 
ήταν οι πρώτες δηλώσεις του 
Τζέιμς, που έκανε το ντεμπούτο 
του με την Σουόνσι μόλις τον 

Φεβρουάριο του 2018.

Λόβρεν: Στο... σφυρί για 30 
εκατ. ευρώ

Ο Ντέγιαν Λόβρεν πέρσι έχασε τη θέση βασι-
κού από τον Ζοέλ Μάτιπ, κάτι που στο μυαλό 
του Γιούργκεν Κλοπ δεν πρόκειται να αλλά-
ξει ούτε την επόμενη σεζόν. Κατά συνέπεια 
τόσο ο ίδιος που θέλει να παίζει, όσο και η 
Λίβερπουλ, συμφωνούν ότι καλό θα ήταν 
να βρει ομάδα. Σύμφωνα με τους “Times” 
μάλιστα, οι Reds ήδη έχουν ορίσει την τιμή 
πώλησής του στα 30 εκατ. ευρώ. Αναμφί-
βολα ο 29χρονος Κροάτης σέντερ μπακ δεν 
θα δυσκολευτεί να βρει ομάδα, με τη Μίλαν 
να έχει ήδη τοποθετήσει το όνομά της στη 
λίστα των ενδιαφερόμενων.

Γκουαρδιόλα: Aρνηση στα 20 εκατ. 
ευρώ ετησίως
Στην Ιταλία το θεωρούσαν σίγουρο ότι θα 
συμβεί και στην Αγγλία γελούσαν με τα σενά-
ρια. Στη Γαλλία όμως το “Eurosport” βρέ-
θηκε κάπου στη μέση. Σύμφωνα με δικό 
τους ρεπορτάζ, η πρόταση της Γιουβέντους 
υπήρξε και ήταν μεγάλη. Η Γιούβε προσέ-
φερε στον Πεπ Γκουαρδιόλα 20 εκατ. ευρώ 
ετησίως, αλλά ο Καταλανός τεχνικός απά-
ντησε αρνητικά, καθώς θέλει να συνεχίσει 
στον πάγκο της Σίτι. Η αλήθεια βέβαια είναι 
ότι εκεί ούτως ή άλλως στο Μάντσεστερ 
εισπράττει και περισσότερα (σ.σ.: 22 εκατ. 
ευρώ).

αθλητικά

Τότεναμ για Θωμά Στρακόσια!

Τ
ο μεταγραφικό μπαμ με τον Γκριζμάν 
στη Μπαρτσελόνα ολοκληρώνεται, 
κάτι που τόνισε ο γενικός διευθυ-
ντής της Ατλέτικο, Χιλ Μαρίν. 

Μπορεί ο Αντουάν Γκριζμάν να συνι-
στούσε υπομονή αναφορικά με το μέλλον 
του, ωστόσο το μυστήριο λύθηκε! Ο γενι-
κός διευθυντής των «ροχιμπλάνκος», Ανχέλ 
Μαρίν μιλώντας στη ραδιοφωνική εκπομπή 
«Toros» υποστήριξε πως ο Γάλλος επιθετι-
κός έχει κλείσει στη Μπαρτσελόνα «Είμαι 
πολύ ξεκάθαρος για τον Γκριζμάν για το που 
θα παίζει. Γνωρίζαμε από τον Μάρτιο πως 
ο Γκριζμάν θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στη 
Μπαρτσελόνα».

Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοίνωσε και 
Μεντί
Η Ρεάλ πλήρωσε 53+5 εκατ. ευρώ στη 
Λυών και έκανε δικό της τον 24χρονο Γάλλο 
αριστερό μπακ, Φερλάν Μεντί, ο οποίος 
υπέγραψε έως το 2025.
Την τέταρτη αγορά της (Μιλιτάο, Γιόβιτς, 
Αζάρ) για φέτος ανακοίνωσε η Ρεάλ. Οι 
Μαδριλένοι πλήρωσαν στη Λυών 53+5 
εκατ. ευρώ και αγόρασαν τον Φερλάν 
Μεντί. Ο 24χρονος αριστερός μπακ έκανε 
εξαιρετική σεζόν με τους Λιονέ (44 ματς, 3 
γκολ, 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις) και 
αποτέλεσε προσωπική επιλογή του Ζινεντίν 
Ζιντάν. Ο Γάλλος αμυντικός υπέγραψε συμ-
βόλαιο έως και το 2025 και η απόκτησή του 
ανοίγει για τα καλά την κουβέντα αναφορικά 
με το μέλλον του Μαρσέλο στους Μερέν-
γκες, καθώς είναι πολλά τα λεφτά που δαπα-
νήθηκαν απλά για κάποιον αναπληρωμα-
τικό.

Πήρε Ίσακ η Ρεάλ Σοσιεδάδ
Την απόκτηση του Σουηδού επιθετικού 
Αλεξάντερ Ίσακ από την Ντόρτμουντ ανα-
κοίνωσε η Ρεάλ Σοσιεδάδ.
Ο 19χρονος επιθετικός είχε μετακινηθεί 
μέσα στη σεζόν από την Ντόρτμουντ στη 
Βίλεμ με τη μορφή δανεισμού, κάνοντας 
πράγματα και θαύματα στο ολλανδικό πρω-
τάθλημα με 13 γκολ και επτά ασίστ.
Η Ρεάλ Σοσιεδάδ κινήθηκε για την από-
κτησή του με τον Ίσακ να ταξιδεύει στο Σαν 
Σεμπαστιάν αφού είχε δώσει τα χέρια με 
τους Βάσκους, να περνάει ιατρικά και να 
ανακοινώνεται.
Ο Ίσακ υπέγραψε συμβόλαιο ως το καλο-

καίρι του 2024.

Μπαρτσελόνα – Ντε Λιχτ: Συμφώ-
νησε με Αγιαξ και περιμένει...
Φαίνεται ότι Μπαρτσελόνα και Αγιαξ τα 
βρήκαν στα 75 εκατ. ευρώ, αλλά ο Ματάις 
Ντε Λιχτ δεν έχει αποφασίσει ακόμα, 
καθώς Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Παρί 
του δίνουν τρελό μισθό. Τη στιγμή που ο 
Ματάις Ντε Λιχτ παραχωρούσε συνέντευξη 
στην “MundoDeportivo” και δήλωνε 
για ακόμα μία φορά αναποφάσιστος, το 
“RadioCatalunya” υποστήριζε ότι οι Κατα-
λανοί από τη μεριά τους έχουν κάνει την 
πρώτη σημαντική κίνηση για να τον κάνουν 
δικό τους. Οπως αναφέρει το ρεπορτάζ, 
η Μπάρτσα συμφώνησε με τον Αγιαξ στα 
75 εκατ. ευρώ για τον παίκτη, αλλά φυσικά 
το δύσκολο δεν θα ήταν αυτό, αλλά το να 
δώσει το “πράσινο φως” και ο 19χρονος 
σέντερ μπακ. Στη μάχη για την απόκτησή 
του μαζί με τους Καταλανούς βρίσκεται η 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Παρί, που 
δίνουν περισσότερα χρήματα στον Ολλανδό 
διεθνή και ειδικά οι Παριζιάνοι με την προ-
σφορά των 380.000 ευρώ την εβδομάδα.

Η Ρεάλ πρέπει να συγκεντρώσει 
300 εκατ. ευρώ από πωλήσεις
Μετά τις μεταγραφές η Ρεάλ θα πρέπει να 
εστιάσει την προσοχή της στις πωλήσεις, 
που πρέπει να φέρουν στα ταμεία 300 εκατ. 
ευρώ για να μην προκύψει θέμα με το FFP.
Η Ρεάλ έχει ήδη ανακοινώσει την απόκτηση 
του Αζάρ από την Τσέλσι, του Γιόβιτς από την 
Άιντραχτ και του Μιλιτάο από την Πόρτο, 
ενώ σύντομα αναμένεται να επισημοποιηθεί 
και εκείνη του Μεντί από την Λυών. Αυτές 
οι επενδύσεις έγιναν γρήγορα ύστερα από 
υπόδειξη του Ζιντάν και τώρα για να μην 
προκύψει πρόβλημα θα πρέπει να ακολου-
θήσουν οι πωλήσεις.
Σύμφωνα με την Marca αυτές θα πρέπει να 
φέρουν στα ταμεία 300 εκατ. ευρώ, καθώς 
σε διαφορετική περίπτωση οι Μαδριλένοι 
θα έχουν πρόβλημα με το Financial Fair Play 
της UEFA. Τα πρώτα ονόματα στη λίστα προς 
αποχώρηση είναι εκείνα των Κέιλορ Νάβας, 
Μπέιλ, Χάμες Ροδρίγκες και Κόβατσιτς, ενώ 
αναμένεται να προστεθούν και οι Θεμπά-
γιος, Ρεγκιγιόν. Το πρόβλημα για την Ρεάλ 
είναι ότι κανένας τους δεν επιθυμεί να απο-
χωρήσει πλην των Νάβας και Χάμες...

Μπαρτσελόνα: Σφραγίζεται 
η μεταγραφή του Γκριζμάν
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Δ
εν τα κατάφερε τελικά η Εθνική μας γνωρίζοντας την ήττα 
με 2-1 από την αντίστοιχη ομάδα της Σκωτίας στο παιχνί-
δι που έγινε απόψε στο Χάμτεν Παρκ στο πλαίσιο της 3ης 
αγωνιστικής του 9ου ομίλου για τα προκριματικά του 

EURO 2020. Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα στο σκορ με εξαιρετικό 
σουτ εκτός περιοχής του Ρόμπερτσον στο 61 ,́ οι Διεθνείς μας κατάφεραν 
να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα με την εύστοχη κεφαλιά του Κούσουλου 
στο 87ο λεπτό, όμως δυο λεπτά αργότερα ο Μπούρκι με κοντινό πλα-
σέ διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Μεγαλύτερο κέρδος για την Εθνική μας η 
χρησιμοποίηση και η πολύ καλή παρουσία που είχαν στον αγώνα οι νε-
αροί ποδοσφαιριστές μας.

Α΄ Ημίχρονο
Με διάθεση να κρατήσει μπάλα και να χτίσει επιθέσεις από πίσω μπήκε 
στο παιχνίδι η Εθνική μας, αλλά το πρώτο σουτ ήρθε από τους γηπεδού-
χους. Στο 6ο λεπτό ο Φόρεστ σούταρε εκτός περιοχής, όμως η προσπά-
θειά του έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Η απάντηση από τους 
Διεθνείς μας ήρθε στο 18ο λεπτό όταν, έπειτα από σωστή ανάπτυξη, η 
μπάλα στρώθηκε εντός περιοχής στον Αβραάμ που σούταρε χαμηλά για 
να μαζέψει εύκολα ο Μαρσάλ. Οι Σκωτσέζοι ανέβασαν στροφές, πήραν 
μπάλα και πλησίασαν αρκετές φορές την περιοχή της Εθνικής μας. Στο 
26΄ ο Μουλγκρέ εκτέλεσε απευθείας το φάουλ αναγκάζοντας τον Πάρ-
ντο με ωραία απόκρουση στην γωνία του να πέσει και να σώσει. Δυο 
λεπτά αργότερα μια κεφαλιά του Μπρόφι έφυγε εκτός εστίας ενώ την 
ίδια κατάληξη είχε και το μακρινό σουτ που επιχείρησε ο Μακλίν στο 
30ο λεπτό. Οχτώ λεπτά αργότερα ο Φόρεστ σούταρε από το ύψος της 
περιοχής, όμως η μπάλα κόντραρε στα αντίπαλα πόδια και κατέληξε 
αδύναμα στα χέρια του Πάρντο. Τελικά, πέντε λεπτά πριν την λήξη του Α΄ 
μέρους η Εθνική μας βρήκε την καλύτερή της φάση. Ο Μ.Ιωάννου έδωσε 
εντός περιοχής στον Πιέρο που με συρτό σουτ ανάγκασε τον Μάρσαλ να 
τεντωθεί και να διώξει δύσκολα στην γωνία του.

Β΄ Ημίχρονο
Όπως και στην έναρξη του Α΄ μέρους, η Σκωτία ήταν αυτή που πήγε να 
απειλήσει πρώτη. Στο 48΄ ο Ρόμπερτσον έκανε το ευθύβολο και δυνατό 
σουτ με τη μια από πλάγια θέση εντός περιοχής, στέλνοντας την μπάλα 
πολύ ψηλά. Πέντε λεπτά αργότερα η Εθνική μας βρήκε φάση με πολύ 
καλές προϋποθέσεις, όχι όμως και το καλύτερο τελείωμα. Ο Λαϊφης 
έδωσε κάθετα στον Σπόλιαριτς που έφυγε μπροστά και σούταρε εκτός 
περιοχής για να μαζέψει χαμηλά και στη γωνιά του ο Μαρσάλ. Ό, τι δεν 
κατάφερε στο 48΄ , το πέτυχε τελικά στο 61ο λεπτό ο Ρόμπερτσον. Ο αμυ-
ντικός της Λίβερπουλ με ένα εξαιρετικό σουτ εκτός περιοχής έστειλε 
την μπάλα ψηλά στην γωνία της εστίας του Πάρντο κάνοντας το 1-0! Στο 
66΄ λίγο έλειψε να γίνει το λάθος, όταν έπειτα από σουτ του Μακγκρέ-
κορ εντός περιοχής η μπάλα έφυγε από τα χέρια του Πάρντο, αλλά ευτυ-
χώς αυτή πήρε πορεία εκτός εστίας. Έντεκα λεπτά αργότερα η Εθνική 
μας βρήκε καλή στιγμή. Ο Μακρής σούταρε εκτός περιοχής και η μπάλα 
κόντραρε σε αντίπαλο πόδι πριν πάρει παράξενη πορεία και αναγκάσει 
τον Μαρσάλ να απομακρύνει με δυσκολία. Στα τελευταία λεπτά η Κύπρος 
πίεσε για την ισοφάριση. Στο 83΄ οι Πίττας και Πιέρος δεν συνεννοήθη-
καν καλά με αποτέλεσμα να χαθούν οι καλές προϋποθέσεις που είχε η 
σέντρα του Μαργκάσα. Δυο λεπτά αργότερα ο Φράσερ σύγκλινε εκτός 
περιοχής και έκανε ωραίο φαλτσαριστό πλασέ, όμως ο Πάρντο ήταν σε 
ετοιμότητα και απέκρουσε. Στο 87ο λεπτό η Εθνική μας κατάφερε να ισο-
φαρίσει. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο Κούσουλος έκανε την κεφαλιά 
και έστειλε τη μπάλα στα δίκτυα για το 1-1. Δυστυχώς, όμως οι χαρές 
δεν κράτησαν για πολύ καθώς στο 89΄ ήρθε η απάντηση της Σκωτίας. Ο 
Μπούρκι κέρδισε στον αέρα τον Ν.Ιωάννου και στην επαναφορά του 
δοκαριού με κοντινό πλασέ πέτυχε το 2-1.

Δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
του αγώνα η Εθνική μας

Τ
ην εκτός έδρας ήττα με 1-0 γνώρισε απόψε 
(11/06) η Εθνική μας ομάδα από την Ρωσία για 
την 4η αγωνιστική του 9ου ομίλου για τα προ-
κριματικά του EURO 2020. Η Ρωσία είχε τον 

έλεγχο καθ’ όλη την διάρκεια του παιχνιδιού φτιά-
χνοντας πολλές και μεγάλες ευκαιρίες για να πετύχει 
περισσότερα γκολ. Ο Ιόνοβ στο 38ο λεπτό πέτυχε το 
μοναδικό τέρμα της βραδιάς. Μετά από αυτό το απο-
τέλεσμα η Εθνική μας έμεινε στην θέση με 5η θέση 
του ομίλου με τρεις βαθμούς.
Σε σχηματισμό 5-3-2 κατέβασε την Κύπρο ο Μπεν 
Σιμόν. Ήταν σαφείς οι αμυντικοί προσανατολισμοί 
που είχε στο ματς η Εθνική μας. 
Περισσότερο θάρρος και πρωτο-
βουλία να είχαμε στο παιχνίδι 
μας, ίσως να στεκόμασταν 
καλύτερα. Βέβαια πρέπει να 
στηριχτεί η προσπάθεια ανα-
νέωσης της Εθνικής.
Με 4-3-3 παρέταξε τους γηπε-
δούχους ο Τσερτσέσοβ. Πίεση 
από την αρχή του παιχνιδιού και 
συντριπτική κατοχή της μπάλας είχε 
στο παιχνίδι η Ρωσία που προηγήθηκε στο σκορ και 
πήρε την νίκη δίκαια.

Α΄ Ημίχρονο
Την κατοχή της μπάλας πήρε από την αρχή η Ρωσία 
που ήταν σαφώς ανώτερη από την Εθνική μας, κατα-
φέρνοντας να βρει αρκετές και μεγάλες ευκαιρίες. 
Στο 5ο λεπτό ο Γκολοβίν σύγκλινε και έκανε το πρώτο 
σουτ στο παιχνίδι το οποίο ωστόσο έφυγε πάνω από 
την εστία. 
Η επόμενη φάση και πρώτη προσπάθεια για την 
Εθνική μας ήρθε στο 13΄ όταν ο Γεωργίου γύρισε 
εκτός περιοχής και έκανε το χαμηλό σουτ που πέρασε 
εκτός εστίας. Δυο λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι 
καλή στιγμή. Ο Τζούμπα πήρε την κεφαλιά στην καρ-
διά την άμυνας, αλλά ο Πάρντο μάζεψε σταθερά στο 
κέντρο της εστίας. 
Μια δύσκολη κεφαλιά του Ιόνοβ στο 21ο λεπτό 
πέρασε πάνω από την εστία. Η Ρωσία συνέχισε να πιέ-
ζει και στο 24΄ έφτασε πολύ κοντά να ανοίξει το σκορ, 
αλλά ο Κούσουλος, έπειτα από λάθος έξοδο του Πάρ-
ντο, έκοψε λίγο πριν την γραμμή το δυνατό σουτ του 
Φερνάντες εντός περιοχής. Στο 28΄ είχαμε την 2η μας 
τελική στο ματς. Ο Μακρής σέντραρε στην περιοχής 
όπου ο Πιέρος έκανε την κεφαλιά, η οποία όμως δεν 
βρήκε στόχο. 
Δυο λεπτά αργότερα βρήκαμε την καλύτερη μας φάση 

στο Α΄ μέρος. Ο Αβραάμ έφερε ωραία στην αντίπαλη 
περιοχή όπου ο Πιέρος βγήκε πρώτος στην μπάλα, 
με το πλασέ του να περνά λίγο πάνω από το οριζό-
ντιο δοκάρι. Στο 31΄ η Ρωσία απάντησε με τον Ιόνοβ 
που έκανε την καρφωτή κεφαλιά η οποία πέρασε λίγο 
πάνω από την εστία της Εθνικής μας.
 Στο 36ο λεπτό οι γηπεδούχοι έχασαν διπλή καλή 
ευκαιρία. Αρχικά ο Πάρντο έσωσε σε πλασέ εντός 
περιοχής του Τζούμπα, ενώ στην συνέχεια το σουτ 
του Φερνάντες δεν βρήκε στόχο. Τελικά στο 38ο 
λεπτό η Ρωσία κατάφερε να μεταφράσει την υπεροχή 
της σε γκολ. Ο Κουντριάσοβ δέχτηκε την κάθετη στην 
περιοχή μας και γύρισε στον Ιόνοβ ο οποίος πλάσαρε 
εύστοχα χαμηλά για το 1-0.

Β΄ Ημίχρονo
Πρώτη απείλησε στην επανάληψη η Ρωσία. Στο 51ο 
λεπτό ο Ιόνοβ που μπήκε με ταχύτητα εντός περι-

οχής και πλάσαρε τον Πάρντο με την μπάλα να 
περνά δίπλα από το αριστέρο κάθετο δοκάρι. 
Τρια λεπτά αργότερα ο Τζούπα κατάφερε να 
περάσει τον Λαΐφη και να πλασάρει, όμως η 
μπάλα κόντραρε στον Κούσουλο πριν καταλή-
ξει στα χέρια του Πάρντο. 

Στο 57΄ ο Εφραίμ πήγε να το πάρει πάνω το δοκι-
μάζοντας ένα μακρινό σουτ, αλλά αυτό ήταν πολύ 

άστοχο. 
Στο 70 ,́ έπειτα από σέντρα στο 2ο δοκάρι ο Τζού-
μπα έκανε την κεφαλιά σημαδεύοντας την εξωτε-
ρική πλευρά των δικτύων της εστίας της Εθνικής 
μας. Στο 72΄ πάλι ο Εφραίμ έκανε το φαλτσαριστό 
πλασέ εκτός περιοχής με την μπάλα να κοντράρει σε 
αντίπαλα σώματα. Στην επόμενη φάση ο Αρτυματάς 
πήρε την κεφαλιά στο 1ο δοκάρι, χωρίς ωστόσο να 
βρει στόχο. 
Στο 74ο λεπτό ο Μιραντσούκ γύρισε παράλληλα 
εντός περιοχής όπου ο Γκολοβίν πλάσαρε αδύναμα 
στέλνοντας τη μπάλα λίγο έξω από την εστία. Ένα 
λεπτό αργότερα είχαμε την κεφαλιά του Πιέρου, που 
μάζεψε σταθερά ο Μαρινάτο. Στο 80ο λεπτό ο Γκο-
λοβίν πλάσαρε τον Πάρντο όμως ο κίπερ της Εθνικής 
μας ήταν σε ετοιμότητα και απομάκρυνε με δυσκολία.
 Οι τελευταίες φάσεις της αναμέτρησης ήρθαν σε ένα 
δίλεπτο και ανήκαν στον Τζούμπα. Ο επιθετικός της 
Ρωσίας αρχικά αστόχησε και στην συνέχεια ανακό-
πηκε από την ωραία άμυνα του Ιωάννου.
Ρωσία (Τσερτσέσοβ): Μαρινάτο, Φερνάντες, Ντζί-
κια, Σεμένοβ, Κουντριασόβ, Ζομπνίν (Μπαρίνοβ 
79΄), Οζντόβεν, Γκολοβίν, Άντον Μίραντσουκ (Αλε-
ξέι Μιρατσούκ 64΄), Ιόνοβ (89΄Ακμέτοβ), Τζούμπα.
Κύπρος (Μπεν Σιμόν): Πάρντο, Ν. Ιωάννου, Λαΐ-
φης, Κούσουλος, Μαργκάσα, Κωστή, Αρτυματάς, 
Αβραάμ (Πίττας 71΄), Μακρής (Σπόλιαριτς 81΄), Γεωρ-
γίου (Εφραίμ 46΄), Σωτηρίου.

αθλητικά
Ρωσία-Κύπρος 1-0

Στενή ήττα, αξιοπρεπής εμφάνιση…
Σκωτία-Κύπρος 2-1
Κρατάμε την προσπάθεια
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αθλητικά
Προμηθέας Πάτρας - Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ 80-92

Αγκαλιά με το 38ο πρωτάθλημα! 

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ έκανε το «break» στην Πάτρα κερδίζοντας τον Προμηθέα με 92-80, 
έκανε το 2-0 στους τελικούς των playoffs και χρειάζεται άλλη μια νίκη στο κατάμεστο (μετά το 
sold out) ΟΑΚΑ την Παρασκευή (14/6, 21:00, Cosmote Sport 4) για την κατάκτηση του 38ου 
πρωταθλήματος στην ιστορία του.

Μ
όνο 40 λεπτά χωρίζουν τους «πράσι-
νους» από το «three peat» και το 38ο 
πρωτάθλημα στην ιστορία τους. Μπορεί 
ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ να μην ήταν το ί-

διο... καταιγιστικός όπως στο πρώτο παιχνίδι της σει-
ράς, αλλά το αποτέλεσμα είναι εκείνο που μετράει. Αυ-
τή τη φορά ο Προμηθέας ήταν αρκετά ανταγωνιστικός 
ωστόσο στο τέλος το φαβορί ήταν εκείνο που επικρά-
τησε με 92-80 και έκανε το 2-0 στη σειρά.
Η ομάδα του Ρικ Πιτίνο είχε τον απόλυτο έλεγχο του 
αγώνα, ήταν μπροστά στο σκορ με περισσότερους από 
10 πόντους στο μεγαλύτερο διάστημα του ματς και 
πλέον χρειάζονται άλλη μια νίκη στο κατάμεστο (μετά 
το sold out που ανακοινώθηκε) ΟΑΚΑ για να στεφθεί 
πρωταθλήτρια Ελλάδας.
Ο Νικ Καλάθης ήταν για άλλο ένα ματς σε εξαι-
ρετική κατάσταση με 17 πόντους, 14 ασίστ, 
5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη. 
Ο Ντεσόν Τόμας πρόσθεσε άλλους 16 
πόντους με 5/11 σουτ, ενώ «διψή-
φιοι» ήταν επίσης οι Παπαπέτρου 
(12π., 9ριμπ.) και Τζέιμς Γκιστ (10π., 
4/4 δίποντα). Από τον Προμηθέα, ο 
Ράιον Μπράουν τελείωσε το ματς με 
21 πόντους και 6/13 σουτ.

Το ματς
Λίγο ο ενθουσιασμός της έδρας και λίγο η «δίψα» 
των γηπεδούχων ως το πρώτο ματς επαρχιακής ομά-
δας σε τελικούς, βοήθησαν τον Προμηθέα να αποκτή-
σει καλό momentum στον δεύτερο τελικό ώστε να 
φτάσει στο σημείο να προηγηθεί με 17-12 τέσσερα 
λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου. Ο Οκτά-
βιους Έλις και ο Ράιον Μπράουν ήταν εκείνοι που είχαν 
κάνει τη μεγαλύτερη «ζημιά» στους «πράσινους» αλλά 
όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν υπήρχε και 
μεγάλη συνέχεια.
Ο Νικ Καλάθης ήταν... σταθερά καλός και πάλι, η είσο-
δος του Ματ Λοτζέσκι έδωσε επιθετική πνοή στον 
Παναθηναϊκό, ο Ιωάννης Παπαπέτρου βοήθησε και 
στις δύο πλευρές του παρκέ και κάπως έτσι άρχισε να 
γέρνει η πλάστιγγα στη μεριά των φιλοξενούμενων. 
Μετά το 22-22 του πρώτου δεκαλέπτου, το «τριφύλλι» 
πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό 17-1 και έφτασε 
στο σημείο να προηγηθεί με 16 πόντους διαφορά (23-
39) στο 15’.
Ο Προμηθέας «απάντησε» με ένα δικό του 10-0 (33-
39 στο 17’) αλλά το ημίχρονο βρήκε την ομάδα του 

Ρικ Πιτίνο στο +10 (39-49) με εξαιρετικά ποσοστά στα 
σουτ εντός παιδιάς (12/19 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 10/12 
βολές). Αντίθετα ο Προμηθέας είχε μόλις 5/16 τρίποντα 
(31%), υπήρχε ισορροπία στα ριμπάουντ (17-17) ενώ 
ο Παναθηναϊκός είχε μοιράσει διπλάσιες ασίστ (14-7) 
σε σχέση με τον Προμηθέα. Στο πρώτο μισό του ματς 
ο Καλάθης είχε 12 πόντους και 6 ασίστ ενώ ο Παπα-
πέτρου είχε 7 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 
τάπα στα 14 λεπτά που είχε βρεθεί στο παρκέ.
Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, η ομάδα του 
Μάκη Γιατρά παρουσιάστηκε καλύτερη στην άμυνα, 
δεν έδωσε χώρους στους φιλοξενούμενους και με 
υπομονή στην επίθεση άρχισε να «ροκανίζει» την δια-
φορά με αποτέλεσμα να μειώσει και στους έξι πόντους 
(55-61) στο 27’. Οι Μπράουν και Λίποβι ήταν εκείνοι 

που είχαν... αναλάβει δράση αλλά και πάλι. Ο 
Παναθηναϊκός χρειάστηκε ένα τρίλεπτο για 

να φτάσει στο +12 (57-69) με ένα επιμέ-
ρους 8-2 με τη λήξη της 3ης περιόδου.
Όμως οι γηπεδούχοι ήταν... πολύ 
σκληροί για να πεθάνουν και προ-
σπάθησαν να παλέψουν στα ίσια 
το παιχνίδι στην τελευταία περί-
οδο. Συγκεκριμένα εκμεταλλεύτη-

καν κάποια λάθη των παικτών του Ρικ 
Πιτίνο και μετά το 59-71 του 31’ έριξαν 

την διαφορά στους έξι πόντους (70-76) με 
ένα δικό τους επιμέρους σκορ 11-5. Όμως οι 

πόντοι των Καλάθη, Βουγιούκα, Κιλπάτρικ και Παπα-
πέτρου «απάντησαν» στον Μπράουν και κάπως έτσι 
έφτασε ξανά ο Παναθηναϊκός στο +16 (76-92) τρία 
λεπτά πριν από το τέλος.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Οι περισσότερες λύσεις, το βάθος στον 
πάγκο, τα πολύ καλά ποσοστά στα σουτ εντός παιδιάς 
(58% στα δίποντα με 23/39 και 45% στα τρίποντα με 
10/22), τα περισσότερα ριμπάουντ (36-31), οι περισσό-
τερες ασίστ (26-19) του Παναθηναϊκού και το «φτωχό» 
32% στα τρίποντα του Προμηθέα (9/28) έγραψαν την 
ιστορία του ματς.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Νικ Καλάθης είχε 17 
πόντους με 3/7 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/3 βολές, 14 
ασίστ, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη σε 37 
λεπτά συμμετοχής. Ο Ντεσόν Τόμας πρόσθεσε άλλους 
16 πόντους με 5/8 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 6/8 βολές και 
3 ριμπάουντ.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: «Φτωχή» η προ-
σφορά των Κασελάκη (1/4 σουτ) και Σαλούστρου στο 
ματς.

Περιστέρι - ΑΕΚ 71-79
Break με... βροχή 
τριπόντων! 

Η 
ΑΕΚ νίκησε στο Πε-
ριστέρι με 79-71, έ-
χοντας 16/35 τρίπο-
ν τα, και ισοφάρισε 

τη σειρά των μικρών τελικών 
σε 1-1. 
Η ομάδα του Λούκα Μπάνκι 
συνήλθε μετά την ήτ τα σ το 
ΟΑΚΑ (66 -67),  έδε ιξε την 
περηφάνεια της και «ξέσπασε» 
σ την έδρα του Περισ τερίου 
Βίκος Cola, κάνοντας το 1-1 
στη σειρά.
Οι γηπεδούχοι έφτασαν και 
σ το +13 (36-23, 16’), αλλά 
οι «κιτρινόμαυροι» πήραν... 
φωτιά από τα 6.75μ, ειδικά 
στην 3η περίοδο, όπου έκαναν 
και την ανατροπή.
Για την ομάδα του Αργύρη 
Πεδουλάκη, ο Μπέντιλ είχε 17 
πόντους και 11 ριμπάουντ και 
ο Βασιλόπουλος μέτρησε 15 
πόντους.

Το ματς
Η ΑΕΚ πήρε ένα μικρό προ-
βάδισμα στην αρχή (3-8, 4’), 
αλλά το παιχν ίδι απέκτησε 
γρήγορο ρυθμό και σκορ, με 
τους Σκορδίλη - Βασιλόπουλο 
να αντεπιτίθενται για το Περι-
σ τέρι, και τους Μουράτο -  
Ρογκαβόπουλο να «κλέβουν» 
την παρράσταση στο τέλος της 
περιόδου (18-17, 10’). Το Περι-
στέρι σ τη συνέχεια είχε τον 
έλεγχο, με τους Μπέντιλ, Γκρέι, 
Βασιλόπουλο και Σκορδίλη, 
και με σερί πήγε από το 28-23 
(14’) σ το 36-23 (16’). Η ΑΕΚ 
βρήκε λύσεις με τους Σάκοτα 
και Γιορκ από την περιφέρεια 
(36-32, 19’), αλλά είχε μείνει 
μόλις στα 8 ριμπάουντ στο ημί-
χρονο (39-32), έναντι 23 που 
είχαν οι γηπεδούχοι.
Η ΑΕΚ «ροκάνισε» την δια-
φορά στην τρίτη περίοδο και 
με τα τέσσερα σερί τρίποντα 
του Σάκοτα (3) και του Γιαννό-
πουλου (1) πέρασε μπροστά 
(47-53, 27’). Ο Γιορκ ευστό-
χησε ξανά από τα 6.75μ στο 
τέλος του δεκαλέπτου (52-59, 

30’), με τους φιλοξενούμενους 
να πετυχαίνουν 27 πόντους 
στην τρίτη περίοδο. Οι «κιτρι-
νόμαυροι» έφτασαν στο +10 
με τον Γιορκ (52-62, 31’), αλλά 
χαράμισαν αρκετές ευκαιρίες 
και το Περισ τέρι πλησ ίασε 
στο σκορ με τους Καράμπελα, 
Βασιλόπουλο και Μπέντιλ (67-
71, 38’). Ο Γιορκ έβαλε ένα κρί-
σιμο τρίποντο (67-74, 39’) και 
το τελικό σκορ (71-79) διαμορ-
φώθηκε από τη γραμμή των 
βολών.
ΝΙΚΗΣΕ Γ ΙΑΤΙ: Τα τρίπον τα 
έδωσαν τη ν ίκη σ την ΑΕΚ, 
καθώς είχε 45% από τα 6.75μ. 
Επίσης, μοίρασε 25 ασίστ και 
πέτυχε 25 πόντους από τα 24 
λάθη του Περιστερίου.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Γιορκ 
και Σάκοτα «βομβάρδισαν» τα 
καλάθια, με τον πρώτο να έχει 
28 πόντους (8/13τρ.) και τον 
δεύτερο 23 (6/10).
ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο Ξανθό-
πουλος δημιούργησε ωραίες 
φάσεις γ ια τους συμπαίκτες 
του κι έδωσε 12 ασίστ.
ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥ-
ΜΠΗΣΑΝ: Ο Κάλαχαν είχε 0/3 
σουτ και ο Φλέμινγκς 1/3.
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Στην τρίτη 
περίοδο ο Σάκοτα έδωσε 
ώθηση στην ΑΕΚ με τρία σερί 
τρίποντα, ενώ ο Γιορκ έβαλε 
ένα κρίσιμο στο τέλος για το 
67-74.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η ΑΕΚ τα 21 ριμπά-
ουντ (οι γηπεδούχοι πήραν 
45), το Περιστέρι τα 8/26 τρί-
ποντα και τα 24 λα΄θη.
ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Ο 
Μουράτος... ζάλισε τον Ρογκα-
βόπουλο, λίγο πριν την λήξη 
της πρώτης περιόδου, τον 
σώριασε στο παρκέ, σκόραρε 
και κέρδισε το φάουλ του 
Γιορκ. Η πάσα πίσω από την 
πλάτη του Ξανθόπουλου για 
το καλάθι του Γιορκ (45-41). Το 
τρίποντο του Γιορκ στη λήξη 
της τρίτης περιόδου (52-59).
Τα δεκάλεπτα: 18-17, 39-32, 
52-59, 71-78.
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14 Ιουνίου2019

Αρμένικη βίζιτα! 

www.hellasnews-radio.com

σελ. 72

Στενή ήττα, αξιοπρεπής 
εμφάνιση…

σελ. 71


