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Μ
έσα σε...θύελλα βρέθηκε την  
Δευτέρα (15/5) η κορυφαία κα-
τηγορία της Γαλλίας (Ligue 1), 
έπειτα από την άρνηση  αρκετών 

ποδοσφαιριστών να συμμετάσχουν σε μια 
καμπάνια κατά της ομοφοβίας το Σαββατο-
κύριακο.
 Η γαλλική Λίγκα (LFP), είχε ζητήσει από 
τους παίκτες της Ligue 1 να φορέσουν μια 
φανέλα με νούμερο στο χρώμα του ουρά-
νιου τόξου στην πλάτη στους αγώνες αυτού 
του Σαββατοκύριακου ενόψει της Παγκό-
σμιας Ημέρας της Τετάρτης (17/5), κατά 
της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας και της  
Διφοβίας. Ωστόσο, αρκετοί παίκτες αρνή-
θηκαν να συμμετάσχουν.
Η ένωση επαγγελματιών ποδοσφαιρι-
στών της Γαλλίας (UNFP) ανέφερεότι δεν 
εναπόκειται στους παίκτες να μεταφέρουν 
«συλλογικά μηνύματα», ενώ σε σχετική 
ανακοίνωση σημείωσε την έκπληξή της 
που οι σύλλογοι έπρεπε να τους ζητήσουν 
να το κάνουν.
Η Τουλούζ άφησε έξω τους παίκτες που 
δεν ήθελαν να φορέσουν τη φανέλα. 
Όμως ο Μαροκινός αμυντικός του συλλό-
γου Ζακάρια Αμπουχλάλ υπερασπίστηκε 
την επιλογή του να μην λάβει μέρος:
 «Ο σεβασμός είναι μια αξία που εκτιμώ 
πολύ. Επεκτείνεται και στους άλλους, αλλά 
περιλαμβάνει επίσης σεβασμό για τις δικές 
μου προσωπικές πεποιθήσεις. Ως εκ τού-
του, δεν πιστεύω ότι είμαι ο καταλληλότερος 
άνθρωπος για να συμμετάσχω σε αυτήν την 
εκστρατεία», έγραψε στο twitter.
Ο προπονητής της Μπρεστ, Έρικ Ρόι, χαρα-
κτήρισε την καμπάνια «καταστροφική», ένα 
σχόλιο που προκάλεσε εκτεταμένη κριτική 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
 «Μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν παίκτες 
που έχουν πρόβλημα με αυτό. Ο καθένας εί-
ναι ελεύθερος να εκφράσει τις απόψεις του. 
Προσωπικά, δεν έχω πρόβλημα με αυτό. 
Υπάρχουν όμως παίκτες που μπορεί να 

Η Τουλούζ 
άφησε έξω 
τους παίκτες 
που δεν ήθε-
λαν να φορέ-
σουν τη φανέ-
λα.

Αντιδράσεις για την καμπάνια κατά της 
ομοφοβίας στο γαλλικό ποδόσφαιρο

έχουν πρόβλημα με αυτό», είπε συμπληρώ-
νοντας ότι ήταν λάθος να προγραμματιστεί 
κάτι τέτοιο σε μια εποχή που οι παίκτες πά-
λευαν για να αποφύγουν τον υποβιβασμό.
Ο ομόλογός του της Ρεμς, Μπρούνο Τζενέ-
σιο, είπε ότι ενώ ήταν ενάντια σε κάθε εί-
δους διάκριση, «δεν ήταν σίγουρος ότι ήταν 
καλή ιδέα να οργανωθεί μια ημέρα κατά της 
ομοφοβίας».
Η υπουργός Αθλητισμού Αμελί Ουεντά-
Καστερά στάθηκε στη διαμάχη υπέρ της 
καμπάνιας:
«Νομίζω ότι είναι ευθύνη των συλλόγων 
να επιβάλουν κυρώσεις», είπε. «Κατά 
τη διάρκεια μιας τέτοιας κίνησης, στην 
οποία συμμετέχουν όλοι οι σύλλογοι για 
το βασικό θέμα της μη διάκρισης, πρέπει 
να εμφανιστείς».
Όπως είναι γνωστό στο περσινό Παγκό-
σμιο Κύπελλο στο Κατάρ, η FIFA απείλη-
σε επτά εθνικές ομάδες από την Ευρώπη 
με κυρώσεις εάν φορούσαν το περιβραχι-
όνιο «One Love» που συμβολίζει τη δια-
φορετικότητα και την ανεκτικότητα.

Μ
ε μία τεράστια έκπληξη συνεχί-
στηκε το τουρνουά Masters της 
Ρώμης, καθώς ο Κάρλος Αλκα-
ράθ αποκλείστηκε στον 3ο γύρο 

από το Νο 135 της παγκόσμιας κατάτα-
ξης! Ο 20χρονος Ισπανός, που έχει κατα-
κτήσει ήδη δύο 1000άρια τουρνουά μέσα 
στο 2023 (Ιντιαν Ουέλς και Μαδρίτη) και 
θεωρείτο το φαβορί στην ιταλική πρω-
τεύουσα, αλλά και στο επερχόμενο Ρολάν 
Γκαρός, έχασε από τον Ούγγρο Φαμπιάν 
Μαροζάν με 6-3, 7-4 (4) και αποχαιρέτη-
σε πολύ πρόωρα το «Internazionali BNL 
d’Italia». Η επιτυχία του 24χρονου Μα-
γυάρου αποκτά ακόμη μεγαλύτερες δια-
στάσεις, αν αναλογιστεί κανείς ότι, πριν 
το φετινό τουρνουά της Ρώμης, δεν είχε 
κερδίσει στην καριέρα του ούτε έναν αγώ-
να στο ATP Tour!

Ήττα-σοκ για Αλκαράθ στη ΡώμηΠρωταθλήτρια 
Ρωσίας για 5η 
σερί σεζόν η Ζενίτ

Τ
ρεις αγωνιστικές πριν από το 
φινάλε της σεζόν, η Ζενίτ Αγίας 
Πετρούπολης εξασφάλισε και μα-
θηματικά τον τίτλο στη ρωσική 

Premier League, παρά την εντός έδρας 
ισοπαλία που παραχώρησε το Σάββατο 
(13/05) στην Κράσνονταρ με σκορ, 2-2. 
Ήταν ο 5ος σερί τίτλος για το σύλλογο 
από την Αγία Πετρούπολη και ο 10ος 
από το 1992 και τη διάλυση της Σοβιετι-
κής Ένωσης. Η ομάδα του Σεργκέι Σέμακ 
έφτασε στους 65 βαθμούς, 14 περισσότε-
ρους από την δεύτερη ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η 
οποία παίζει αυτή την ώρα με την ουραγό 
Τορμπέντο Μόσχας, η οποία ακόμη κι αν 
νικήσει την ουραγό Τορπέντο Μόσχας θα 
φτάσει στους 54 βαθμούς, οπότε και πάλι 
είναι μαθηματικά αδύνατο να καλυφθεί η 
διαφορά των 11 πόντων.

Ιστορική πρόκριση 
της Βουλιαγμένης 
στο final-8

Τ
ην πρόκριση στην τελική φάση 
του Champions League, για πρώτη 
φορά στην ιστορία της, πανηγυρί-
ζει η ανδρική ομάδα υδατοσφαί-

ρισης της Βουλιαγμένης. Στην παρθε-
νική συμμετοχή του στους ομίλους της 
διοργάνωσης (με την τρέχουσα μορφή), ο 
ΝΟΒ κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για 
το final-8 του Βελιγραδίου, εξασφαλίζο-
ντας την προνομιούχο τέταρτη θέση του 
Α΄ ομίλου. Η επικύρωση της πρόκρισης 
της Βουλιαγμένης ήρθε απόψε από την 
Ιταλία, όπου η Προ Ρέκο νίκησε 14-7 τη 
Γιάντραν Σπλιτ. Μία αγωνιστική πριν την 
ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων, οι 
Κροάτες έμειναν στο -3 από την ελληνική 
ομάδα, που υπερτερεί στην ισοβαθμία κι 
έτσι «καπάρωσε» τη θέση της στην τελική 
οκτάδα, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα 
της τελευταίας αγωνιστικής.
Ετσι, για πρώτη φορά στην ιστορία του 
Champions League, η Ελλάδα θα έχει δύο 
εκπροσώπους στην τελική φάση (31 Μαϊ-
ου-3 Ιουνίου), αφού την πρόκριση στο 
final-8 έχει ήδη εξασφαλίσει εδώ και και-
ρό ο Ολυμπιακός.
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CWS-CON’S

Refrigeration 
& Fittings

Ãéá êáéíïýñãéï
ìáãáæß êáé óÝñâéò

Ôçëåöùíåßóôå 
9790 7366

0418 218 039

ÅÃÃÕÇÌÅÍÇ
ÅÑÃÁÓÉÁ
45 ÷ñüíéá 

óôçí ÅëëçíéêÞ
Ðáñïéêßá
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óõóêåõÝò ìáãáæéþí
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êáé óðéôéþí.
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Åíçìåñùôéêüò ïäçãüò ÁãïñÜò,  ÅðáããåëìÜôùí êáé Õðçñåóéþí
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Constantine Savell
Accountants & Advisors

164 Parramatta Road
Camperdown NSW 2050

GPO BOX 4391
Sydney Nsw 2001

Telephone: 02 9557 9133
Fax: 02 9557 9111
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KUBURLIS CATERING
Peter Kuburlis

www.kuburliscatering.com.au

6 Stoney Creek Road, Bexley NSW 2207
Telephone:  02 9554 9333
Fax:        02 9554 9579
mobile:     0418 643 555

email: pkuburlis@kuburliscatering.com.au

Corporate & VIP Functions
Wedding & Private Functions

Cocktail Parties
Special Events & Themes

Unique Venues
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T 9553 9166
F 9588 3233

M 0419 401 783
E jj@jordandjundja.com.au

23Á Regent Street, KOGARAH 2217
PO Box 309 KOGARAH NSW 1485

Äéêçãïñéêü ãñáöåßï

JAMES JORDAN
P A R T N E R
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4/322 Homer St., Earlwood 
Ôçë.: 9559 1193

WARATAH FLORISTWARATAH FLORIST

Ãéá Üíèç 
óå êÜèå ðåñßóôáóç BLINDS

ÁÐ’ ÅÕÈÅÉÁÓ ÁÐÏ ÔÏ ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÏ

ÐñïóôáôåõôéêÜ çëßïõ êáé Blockout
Rollers, Vertical, Aluminium
Venetiansìå åìöÜíéóç îýëïõ 

Þ îýëéíá Venetians 

Èá ìåéþóïõìå ïðïéáäÞðïôå
ðñïóöïñÜ ôéìÞò áíôéðÜëïõ 

êáôÜ 10%
ÔçëåöùíÞóôå ôþñá ãéá äùñåÜí
ìÝôñçóç êáé ðñïóöïñÜ ôéìÞò

21/365 West Botany Street, Rockdale
phone: 9556 1728

www.dialablind.com 12734
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ÖÉËÉÊÇ 
ÅÎÕÐÇÑÅÔÇÓÇ
ËÏÃÉÊÅÓ ÔÉÌÅÓ
ÅÃÃÕÇÌÅÍÇ ÅÑÃÁÓÉÁ

ÅÉÄÉÊÅÕÏÌÁÓÔÅ
ÓÔÏÕÓ ÔÅÑÌÉÔÅÓ 

(ÁÓÐÑÁ ÌÕÑÌÉÃÊÉÁ 
- WHITE ANTS)
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