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Λαγκάρντ: Πρώτα οι μεταρρυθμίσεις- μετά η 
αναδιάρθρωση του χρέους

Π
ρώτα οι μεταρρυθμίσεις: Σ’ αυτό επέμεινε και σή-
μερα η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ σε 
δηλώσεις της στις Βρυξέλλες. Η κ.Λαγκάρντ είπε ό-
τι θα χρειασθεί αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέ-

ους, αλλά το πως θα γίνει αυτό θα αποφασισθεί μετά τη λήξη 
του τρέχοντος προγράμματος, το 2018.
Συνεχίζοντας η σιδηρά κυρία, σημείωσε ότι το περίγραμμα 
της αναδιάρθρωσης μπορεί να συζητηθεί πριν. Απαντώντας 
σε σχετική ερώτηση, η κ.Λαγκάρντ υποστήριξε ότι το Ταμείο 
δεν ζητά περισσότερη λιτότητα από την Ελλάδα, αλλά ζητά 
να εφαρμοσθούν τα μέτρα και οι μεταρρυθμίσεις που έχουν 
συνομολογηθεί από το 2016.
H κ.Λαγκάρντ είπε ότι «βρισκόμαστε στα μισά του δρόμου 
όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα και ακόμη 
υπάρχει διχογνωμία στο αν θα συμμετέχουμε στο πρό-
γραμμα ή όχι». 
Η κ.Λαγκάρντ, υιοθετώντας ουσιαστικά τη γραμμή Σόιμπλε, 
υποστήριξε ότι το Ταμείο δεν θα επιμείνει σε μέτρα για το 
χρέος πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος. Νωρίτερα, 
η κ.Λαγκάρντ είχε σημειώνει ότι θα ήθελε να μπορούσε να 
πει ότι «μιλάμε για νίκη στην Ελλάδα», αλλά αυτό είναι κάτι 
που θα πρέπει να κάνουν οι ίδιοι οι Έλληνες. Όλοι ξέρουμε 
και σκεφτόμαστε τη μεσαία τάξη, που σήκωσε το μεγαλύ-
τερο βάρος στην εφαρμογή αυτού του προγράμματος, όλοι 
ξέρουμε την ανεργία και ειδικά των νέων στην Ελλάδα και 
όλοι ξέρουμε πόσοι νέοι επιστήμονες έχουν εγκαταλείψει τη 
χώρα».
Για την επικεφαλής του ΔΝΤ κρίσιμο είναι «να επανέλθει η 
εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία, ώστε οι επενδυτές να 
επιστρέψουν.»
Όπως επισήμανε η κ.Λαγκάρντ, ο μέσος όρος του δημοσίου 
χρέους στις προηγμένες οικονομίες βρίσκεται σε μεταπολε-
μικό υψηλό στο 108% του ΑΕΠ και οι λύσεις που μπορεί να 
δοθούν γι’ αυτό είναι τρεις: 
1. Πόλεμος, κάτι που βεβαιως δεν αποτελεί επιλογή
2.Μαζική αναδιάρθρωση των χρεών, κάτι που επίσης δεν 
αποτελεί επιλογή και
3.Ο μακροπρόθεσμος δρόμος για την απομείωση των χρεών 
μέσα από επώδυνες μεταρρυθμίσεις.

Συντάξεις: Το ΔΝΤ αποφασίζει το «ταβάνι» και 
το «πάτωμα» στις περικοπές
Στην πρέσα μπαίνουν το 2019,  900.000 κύριες συντάξεις 
που εμφανίζουν αρνητική προσωπική διαφορά. Στις περικο-

πές των συντάξεων θα τεθεί κόφτης (πιθανόν 22%) τον οποίο 
έχουν αποδεχθεί οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Το ΔΝΤ όμως δεν 
έχει δώσει ακόμα το πράσινο φως για την θέσπιση ανώτα-
του πλαφόν.
Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να προστατευτούν οι πολύ 
χαμηλές συντάξεις, ωστόσο η ασπίδα προστασίας, δηλαδή 
το «πάτωμα» θα είναι αντικείμενο συζήτησης στην τεχνική 
διαπραγμάτευση.
Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου, το πρώτο κύμα επα-
ναϋπολογισμού (40% των συντάξεων) δείχνει ότι δεν υπάρ-
χει προσωπική διαφορά στις μεσαίες συντάξεις του ΙΚΑ που 
ορίζονται σήμερα στα 720 ευρώ. Προς το παρόν, στο κάδρο 
των περικοπών δεν μπαίνουν οι επικουρικές καθώς σύμφωνα 
με ανώτατο αξιωματούχο του υπουργείου, «βγαίνει ο λογα-
ριασμός» από την περικοπή των προσωπικών διαφορών στις 
κύριες συντάξεις. 
Στο μέτωπο των εργασιακών, καταργείται το υπουργικό βέτο 
έγκρισης των ομαδικών απολύσεων και περνάει στην δικαιο-

δοσία του ανωτάτου συμβουλίου εργασίας. 
Τα όρια των απολύσεων δεν αλλάζουν και παραμένουν στο 
5% μηνιαίως. Τον Σεπτέμβριο του 2018 με νόμο αίρεται η 
αναστολή της αρχής επεκτασιμότητας (οι συμβάσεις εφαρμό-
ζονται στους εργαζόμενους όλου του κλάδου) και της αρχής 
της ευνοϊκότερης ρύθμισης (υπερισχύει η καλύτερη σύμ-
βαση, πχ η κλαδική). Επίσης, περιορίζονται οι άδειες των συν-
δικαλιστών, ενώ στους λόγους απόλυσής τους προστίθενται 
ποινικά αδικήματα όπως είναι η κλοπή, υπεξαίρεση κλπ.
Οι μειώσεις καθώς και τα αντίμετρα θα ψηφιστούν άμεσα 
προκειμένου το Eurogroup (πιθανόν της 22ας Μαΐου) να ορί-
σει τα μέτρα για το χρέος όπως έχει ζητήσει το ΔΝΤ τα οποία 
θα εφαρμοστούν από τον Αύγουστο του 2018.
Τα αντίμετρα που θα εφαρμοστούν το 2019 εφόσον επιτευ-
χθούν οι στόχοι θα τεθούν επίσης στο τραπέζι της διαπραγ-
μάτευσης.
Προς το παρόν ο σχεδιασμός του υπουργείου Εργασίας περι-
λαμβάνει τα εξής θετικά μέτρα.
- μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα για συνταξιούχους με 
εισόδημα από συντάξεις (κύρια και επικουρική) έως 700 ευρώ
-  μείωση συμμετοχής κατά 50% για συντάξεις από 700 ως 
1.200 ευρώ εισόδημα
- μείωση συμμετοχής κατά 25% για συντάξεις  από πό 1.200 
ευρώ και άνω.
 - αύξηση των οικογενειακών επιδομάτων για πρώτο και δεύ-
τερο παιδί: 60 ευρώ για το πρώτο και 90 ευρώ για το δεύτερο 
(σήμερα 40 ευρώ). 
- επιδότηση ενοικίου με έως 80 ευρώ με εισοδηματικά κριτή-
ρια για το ήμισυ των πολιτών που πληρώνουν ενοίκιο ή δόση 
δανείου πρώτης κατοικίας.
 - χρηματοδότηση βρεφονηπιακών σταθμών ώστε να καλυ-
φθεί το 1/3 των βρεφών μεταξύ 0 και 4 ετών. Το κονδύλι που 
προτείνεται ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια ευρώ για 1.800 
νέες δομές.
 - δημιουργία περίπου 30.000 θέσεων εργασίας 12μηνης 
διάρκειας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα κόστους περίπου 
300 εκατ. ευρώ. Στον Δημόσιο Τομέα οι θέσεις θα αφορούν 
κυρίως στο κοινωνικό κράτος, ενώ στον ιδιωτικό θα αφορά 
κυρίως νέους υψηλών προσόντων με στόχο την ανάσχεση του 
brain drain.
 - επέκταση των σχολικών γευμάτων στον μισό παιδικό πλη-
θυσμό δημοτικού-γυμνασίου. Ο στόχος περιλαμβάνει την 
παροχή σχολικών γευμάτων σε 300.000 παιδιά του δημοτι-
κού και 150.000 παιδιά του γυμνασίου.

Το Ταμείο δεν ζητά περισσότερη 

λιτότητα από την Ελλάδα, αλλά ζητά 

να εφαρμοσθούν όλα όσα έχουν 

αποφασισθεί από το 2016 - Σε 

«γραμμή Σόιμπλε», σημείωσε ότι 

το ΔΝΤ δεν θα επιμείνει σε μέτρα 

για το χρέος πριν το 2018
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Η 
τουρκική πλευρά εμμένει στις 
προκλητ ικέ ς της ε νέργε ιε ς, 
προσθέτοντας ένα ακόμη σο-
βαρό επεισόδιο στα πολλά που 

έχουν προκληθεί το τελευταίο διάστη-
μα και πολώνοντας τοκλίμα, λίγες ημέ-
ρες πριν από το δημοψήφισμα της 16ης 
Απριλίου.
Μέσω ραντάρ από τις τουρκικές ακτές, 
η Άγκυρα προσπάθησε να «μπλοκάρει» 
ελικόπτερο του ελληνικού στρατού, το 
οποίο μετέφερε τον αντιστράτηγο διοι-
κητή ΑΣΔΕΝ, Νίκο Μανωλάκο, πάνω από 
τη νήσο Παναγιά.
Οι Τούρκοι καλούσαν το ελικόπτερο 
να απομακρυνθεί, γιατί, όπως έλεγαν, 
πετούσε στον τουρκικό εναέριο χώρο. 

Ο διοικητής ΑΣΔΕΝ πραγματοποιούσε 
επίσκεψη σε φρουρές ακριτικών νησιών, 
προκειμένου να ανταλλάξει ευχές για το 
Πάσχα και να επιθεωρήσει τις μονάδες 
και τον βαθμό ετοιμότητάς τους.
Ενώ το ελικόπτερο πετούσε στην περιοχή 
των Οινουσσών-Παναγιάς, κλήθηκε από 
επίγειους σταθμούς ραντάρ να αποχωρή-
σει άμεσα, γιατί παραβίαζε τον τουρκικό 
εναέριο χώρο.
Οι χειριστές του ελικοπτέρου ενημέρω-
σαν τον διοικητή ΑΣΔΕΝ και συνέχισαν 
απρόσκοπτα την πτήση τους.
Η Παναγιά είναι το νησί πάνω από το 
οποίο η τουρκική αεροπορία έχει κάνει 
τις περισσότερες υπερπτήσεις το τελευ-
ταίο 12μηνο.

Νέα πρόκληση: Οι Τούρκοι καλούσαν 
Έλληνα στρατηγό να μην πετάξει 
πάνω από τη νήσο Παναγιά!

United Airlines: Ένα δισ. 
δολάρια η ζημιά από τη βίαιη 
απομάκρυνση του επιβάτη

«Αστοχία του συστήματος» χαρακτηρίζει πλέον το συμβάν ο CEO 
της εταιρείας ο οποίος όμως δεν παραιτείται - Δεσμεύεται πως δεν θα 
ξαναχρησιμοποιήσουν αστυνομικούς για την απομάκρυνση επιβατών - Σε 
νοσοκομείο του Σικάγο ο άτυχος επιβάτης

Μ
ετά τη «βουτιά» των μετο-
χών της United Airlines, η ε-
ταιρεία ζήτησε για δεύτερη 
φορά άφεση αμαρτιών για 

το περιστατικό με τη βίαιη απομάκρυνση 
επιβάτη από αεροσκάφος της.
Η εταιρεία υπέστη ζημία ύψους ενός 
δισεκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός 
που αποδίδεται στον αντίκτυπο και είχε 
το πρωτοφανές περιστατικό, προκαλώ-
ντας ακόμη και την αντίδραση του Λευ-
κού Οίκου. Ο διευθύνων σύμβουλος της 
εταιρείας χαρακτήρισε 
την υπόθεση πραγ-
ματικά τρομακτική. 
«Κανείς, ποτέ, δεν πρέ-
πει να πέφτει θύμα 
μίας τέτοιας άσχημης 
συμπεριφοράς», υπο-
στήριξε ο Όσκαρ Μου-
νιόζ σε επιστολή προς 
τους υπαλλήλους της 
εταιρείας, μία ημέρα 
μετά τη δημοσίευση του βίντεο που προ-
κάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα social 
media. Σημειώνεται, ότι ο επιβάτης βρέ-
θηκε «χωρίς θέση» λόγω υπερκράτησης- 
με ευθύνη, δηλαδή, της εταιρείας.
Παρά τις έντονες αντιδράσεις που έχει 
προκαλέσει το πρωτοφανές περιστα-
τικό, ο διευθύνων σύμβουλος της εται-
ρείας «United Airlines», Oσκαρ Μουνιόζ, 
δήλωσε πως δεν πρόκειται να παραιτηθεί  
όπως αναφέρει το BBC .
Το επίμαχο βίντεο απεικονίζει έναν άνδρα 
να απομακρύνεται με τη βία από αεροσκά-
φος, στο αεροδρόμιο του Σικάγο, με την 
αιτιολογία ότι η πτήση ήταν υπεράριθμη. 
Τρία στελέχη ασφαλείας έσυραν τον Κινέζο 
γιατρό τραβώντας τον από τα χέρια και τα 
πόδια. Ο άνδρας καθόταν στη θέση του και 
όταν του είπαν ότι δεν μπορεί να ταξιδέψει, 
αρνήθηκε να κατέβει από το αεροσκάφος 
ισχυριζόμενος ότι, ως γιατρός έχει επαγ-
γελματικές υποχρεώσεις στο Λούισβιλ 
που δεν μπορούσαν να αναβληθούν. Και 
τότε, υπάλληλοι ασφαλείας τον σήκωσαν 
από τα χέρια και τα πόδια και τον έσυραν 

εκτός αεροπλάνου, μπροστά στα έκπληκτα 
μάτια των υπολοίπων επιβατών, οι οποίοι 
αντέδρασαν φωνάζοντας ενώ τραβούσαν 
βίντεο με το κινητό τους τηλέφωνο. 
Η υπόθεση έχει απασχολήσει και τον 
Λευκό Οίκο, με τον Σον Σπάισερ να ανα-
φέρει πως είναι σίγουρο ότι ο Ντό-
ναλντ Τραμπ είδε το σχετικό βίντεο. «Δεν 
νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που θα 
δει το βίντεο και δεν θα ενοχληθεί από 
το πώς συμπεριφέρονται σε έναν άλλο 
άνθρωπο», δήλωσε στους δημοσιογρά-

φους.
Αντιδράσεις προκλήθηκαν 
και στην Κίνα, που κάλεσε 
σε μποϊκοτάζ της εταιρείας, 
καθώς στο βίντεο ακούγε-
ται ο επιβάτης να ισχυρίζε-
ται ότι στοχοποιείται επειδή 
είναι Κινέζος.
Η United Airlines δεν θα 
καλεί πια αστυνομικούς για 
να απομακρύνει επιβάτες 

υπεράριθμων πτήσεων
Εκτός από τη νέα απολογητική επιστολή 
του, ο διευθύνων σύμβουλος της United 
Airlines προέβη σήμερα και σε περαιτέρω 
δηλώσεις ανακοινώνοντας ότι η εταιρία 
του δεν θα χρησιμοποιεί πλέον αξιωμα-
τούχους των υπηρεσιών επιβολής νόμου 
για να απομακρύνει επιβάτες από υπερά-
ριθμες πτήσεις.
Ο Μουνιόζ δήλωσε στο δίκτυο ABC News 
ότι το πρόβλημα ήταν «μια αστοχία του 
συστήματος» που απέτρεψε τους υπαλ-
λήλους από το να χρησιμοποιήσουν την 
«κοινή λογική» στην περίπτωση αυτή. 
Ο γιατρός επιβάτης της United Airlines που 
απομακρύνθηκε με τη βία από υπεράριθμη 
πτήση δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό πως 
«δεν είναι καλά στην υγεία του και ότι έχει 
τραυματιστεί σχεδόν παντού». 
Ο δικηγόρος του εξέδωσε μια ανακοίνωση 
μέσω της οποίας ευχαριστεί τον κόσμο για 
τη συμπαράσταση και το ενδιαφέρον που 
έδειξε για την κατάσταση της υγείας του 
πελάτη του Ντέιβιντ Τάο ο οποίος νοση-
λεύεται σε νοσοκομείο του Σικάγο.
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«Δεν ήξερα ότι για να ελεγχθεί η περίοδος Πολάκη, έπρεπε να βγάλω μούσια και να βγάλω τη γραβάτα!» 
απάντησε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, όταν ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας είπε γιατί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ δεν δέχεται Εξεταστική για τα δικά της πεπραγμένα στην Υγεία

Η 
προσωπική αντιπαράθεση 
των κ.κ. Παύλου Πολάκη και 
Άδωνι Γεωργιάδη καλά κρα-
τεί και, αυτήν την φορά, μετα-

φέρθηκε από τα τηλεοπτικά πάνελ στην 
Βουλή, με σκληρές εκατέρωθεν εκφρά-
σεις, απειλές και αντεγκλήσεις κατά την 
διάρκεια της συζήτησης για την Εξετα-
στική Επιτροπή στην Υγεία. 
Πιο συγκεκριμένα, στα 85 δισ. ευρώ 
κοστολόγησε την «καταλήστευση» του 
δημόσιου χρήματος στον χώρο της 
Υγείας κατά την περίοδο 1991-2010 ο 
κ. Πολάκης, ωστόσο, έσπευσε να υπο-
γραμμίσει πως ο έλεγχος της Εξεταστι-
κής επιτροπής δεν πρέπει να συμπερι-
λάβει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
«Το 2015-2016 δεν μπαίνει, γιατί δεν 
μοιάζουμε ρε κουμπάρε, τι να κάνουμε. 
Δεν είμαστε το ίδιο. Δεν είμαστε σαπι-
σμένοι. Όταν μετά από 20 χρόνια θα 
σας εμπιστευτεί ο κόσμος, ελέγξτε μας» 
ανέφερε, απευθυνόμενος στην αντιπο-
λίτευση και ειδικά στον Άδωνι Γεωργι-
άδη, συνεχίζοντας την πολιτική βεντέτα 
με τον πρώην υπουργό Υγείας.
Ανταπαντώντας, ο κ. Γεωργιάδης επι-
καλέστηκε την τοποθέτηση του κ. Κου-
ρουμπλή και κάλεσε την ηγεσία του 
υπουργείου να απαντήσει για ποιο 
λόγο δημοσίευσε τα δελτία τιμών τον 
Δεκέμβριο του 2015, αν και ήταν έτοιμα 
από τον Αύγουστο του ίδιου έτους. 
Όπως εξήγησε ο βουλευτής της ΝΔ, 
η καθυστέρηση ζημίωσε το Δημόσιο 
υπέρ των φαρμακοβιομηχανιών.
«Κύριε Πολάκη, δεν μοιάζουμε! Δεν 
ήξερα ότι για να ελεγχθεί η περίοδος 
Πολάκη, έπρεπε να βγάλω μούσια και 
να βγάλω τη γραβάτα!» είπε χαρακτηρι-
στικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Την ίδια στιγμή τόνισε: «Μας λέει ότι η 
υπηρεσία απάντησε! Πήγαν να αλλά-
ξουν τα χαρτιά και δεν τους έχετε πάει 
στον εισαγγελέα; Αναφέραμε τον κ. 
Μανιαδάκη και Μανία. Ο τελευταίος δεν 
είχα τη τιμή να γνωρίζω ήταν σύμβουλος 
της κυρίας Τζάκρη, τώρα δίνετε αυτή;».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι «αν ο κ. Ξαν-
θός επιμένει πως δεν υπήρχε πρόβλημα 
με δελτίο τιμών το 2015, ας δεχθεί την 
Εξεταστική. Δεν είμαστε ίδιοι, εμείς μει-
ώσαμε την δαπάνη και σεις την αυξή-
σατε».
Οι καταγγελίες του κ. Γεωργιάδη προ-
κάλεσαν την «έκρηξη» του υπουργού 
Υγείας, Ανδρέα Ξανθού, που ακού-
στηκε να λέει «άντε πια σίχαμα»!
 Νωρίτερα, ο κ. Πολάκης κατά την τοπο-
θέτησή του επιχείρησε να περιγρά-
ψει με συγκεκριμένα παραδείγματα 
το πάρτι προμηθειών στο χώρο της 
Υγείας.
«Δεν μας έχουν στο χέρι, γι’ αυτό 
κάνουμε Εξεταστική. Τόσα χρόνια παρά 
τις απειλές της κυρίας Μπακογιάννη 
που παζάρευε την ασυλία της για την 
Siemens δεν είχε γίνει τίποτα παρά τα 
πορίσματα και τα δημοσιεύματα. Όλα 
τα θάψατε. Από το 1991 έως το 2010 
δόθηκαν περίπου (δημόσια και ιδιω-
τική δαπάνη) 265 δις ευρώ. Από αυτά 

το 60% ήταν δημόσια δαπάνη. Το 
40%ιδιωτική.  Από αυτά 45 δισ. ευρώ 
της δημόσιας δαπάνης και άλλα 40 δισ. 
ευρώ από ιδιωτική ήταν μαύρο χρήμα 
ληστείας του λαού και αυτό έγινε με 
ευλογίες του πολιτικού συστήματος» 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο αναπληρω-
τής υπουργός Υγείας.
«Από το 2001 εως 2005 η φαρμακευ-
τική δαπάνη αυξήθηκε κατά 4 δισ. 
ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό για τα νοσο-
κομεία ξεκίνησε από 250 εκατ/ ευρώ το 
χρόνο για να φθάσει στα 1,9 δις ευρώ 
το έτος το 2009» ανέφερε σε άλλο 
σημείο.

Άδωνις: Να με πάτε στο ειδικό 
δικαστήριο, θα σας κάνω ρεζί-
λι των σκυλιών
Για εκστρατεία λάσπης εναντίον του 
έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, 
Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στη 
Βουλή, ο οποίος κατηγόρησε την 
κυβέρνηση ότι έβαλε τον δημοσιο-
γράφο Κώστα Βαξεβάνη να γράψει ότι 
«ο Άδωνις ζητάει εκλογές, για να υπάρ-
ξει παραγραφή». 
«Έχει υπάρξει παραγραφή από τις 
εκλογές του Αυγούστου» διευκρί-
νισε και προκάλεσε την κυβέρνηση 
να κάνει Προκαταρκτική. «Να με πάτε 
στο ειδικό δικαστήριο και παραιτούμαι 
κάθε παραγραφής» είπε, για να προ-
σθέσει: «Θα σας κάνω εκεί ρεζίλι των 
σκυλιών». 
Συμπλήρωσε, δε: «Σκέφτομαι ότι κι 
εσείς κ.κ Πολάκη, Ξανθέ και Κουρου-
μπλή δεν έχετε καμία αντίρρηση να 
ελεγχθούν τα δικά σας πεπραγμένα». 
Υπογράμμισε, δε, ότι «η Μανωλίδου 
ήταν η επικεφαλής των προσλήψεων 
στο ΕΚΕΠΥ. Και την μπέρδεψε ο Πολά-
κης με τη γυναίκα μου. Και δεν της έχει 
ζητήσει συγγνώμη ακόμα».
Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ τόνισε ότι «ο κ. 
Πολάκης με κατηγόρησε για παράνο-
μους διορισμούς στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Όμως, 
η Δικαιοσύνη δεν με έχει καλέσει καν. 
Όμως στον κ. Πολάκη έχει ασκηθεί 
δίωξη σε τρεις υπαλλήλους του. Θα 
αφήσετε να πάνε φυλακή οι τρεις υπάλ-
ληλοι του κ. Πολάκη; Ο λεβέντης γεν-
ναίος Πολάκης θα αφήσει τους υπαλ-
λήλους του να πάνε φυλακή; Τόσο γεν-
ναίος είναι;» αναρωτήθηκε.
Αναφορικά με την υπόθεση του Ντυ-
νάν δήλωσε πως «ορκίζομαι ότι είμαι 
χριστιανός ορθόδοξος μη ομοφοβικός. 
Έτσι καταλήγει ο Μαρτίνης στην κατά-
θεση. Δεν ντρέπεστε να χρησιμοποιείτε 
έναν άνθρωπο που λόγω της φυλακής 
είναι σε σύγχυση;» και συμπλήρωσε: 
«Μόλις εγώ έβγαλα από διοίκηση του 
Ντυνάν τον Μαρτίνη, μπήκε φυλακή. 
Και τον υπερασπίζεστε;».

Πολάκης: Δεν μοιάζουμε κουμπάρε - 
Άδωνις: Θα σας κάνω ρεζίλι των σκυλιών Στις 17,5 μονάδες 

ανοίγει η «ψαλίδα» 
ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ

Η κυβέρνηση καθυστερεί την αξιολόγηση για 
να παραμένει στην εξουσία πιστεύουν 7 στους 
10 πολίτες - Πεντακομματική Βουλή «βλέπει» 
η έρευνα - Μόλις το 3,5% των ψηφοφόρων 
δηλώνει ευχαριστημένο από την κυβέρνηση 

Σ
ταθερό προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία διαπι-
στώνει η μηνιαία δημοσκόπηση του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας για την τηλεόραση του ΣΚΑΙ. Η 
διαφορά της αξιωματικής αντιπολίτευσης έναντι 

του κυβερνώντος κόμματος «μετρήθηκε» στις 17,5% μο-
νάδες στην πρόθεση ψήφου: 15,5% λαμβάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, 
έναντι 33% της ΝΔ. Η «ψαλίδα» άνοιξε μεταξύ των δύο 
κομμάτων κατά μισή ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με 
την αντίστοιχη δημοσκόπηση του Μαρτίου. 

Ταυτόχρονα, η δημοσκόπηση αναδεικνύει την πεποί-
θηση ότι η καθυστέρηση της αξιολόγησης οφείλεται 
στο φόβο του πρωθυπουργού για το πολιτικό κόστος 
και προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία (ποσοστό 
73%). Το ίδιο πιστεύουν και ο ένας στους δύο ψηφοφό-
ρους του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι 9 στους 10 ψηφοφόροι 
της ΝΔ.

Οι έξι στους 10 πιστεύουν ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται 
μόνο για την παραμονή της στην εξουσία, ενώ μολις το 
3,5% πιστεύει ότι η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει πολλές 
από τις εξαγγελίες- ενώ ένας στους 3 πιστεύει ότι «προ-
σπάθησε, αλλά δεν τα κατάφερε». 

Μόλις το 3,5% από το σύνολο των ψηφοφόρων είναι 
ευχαριστημένοι από την κυβέρνηση, ενώ ένας στους 
δύο (51%) δηλώνουν δυσαρεστημένοι από την κυβέρ-
νηση, αλλά εκτιμούν ότι υπάρχουν εναλλακτικές. Ακόμη 
και μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, μόλις το 8,5% 
δηλώνει ευχαριστημένο από τις κυβερνητικές επιδόσεις. 

Στο ερώτημα τί κυβέρνηση θέλετε, το 30% θα έβλεπε πιο 
αισιόδοξα τα πράγματα αν γίνονταν τώρα εκλογές, ενώ 
το 38% θα ήθελε οικουμενική από την παρούσα βουλή. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, τα κόμ-
ματα λαμβάνουν: Νέα Δημοκρατία 33%, ΣΥΡΙΖΑ: 
15,5%, ΧΑ: 7,5%, Δημοκρατική Συμπαράταξη: 6,5%, 
ΚΚΕ: 7%, Το Ποτάμι: 2%, ΑΝΕΛ: 2%, Ενωση Κεντρώων: 
2%, Πλεύση Ελευθερίας: 2%, ΛΑΕ:1%. Η αδιευκρίνιστη 
ψήφος (Αποχή, Άκυρο, Λευκό, Αναποφάσιστοι) φθάνει 
το 22,5%.

Η έρευνα έγινε κατά το διάστημα 6-8 Απριλίου, σε 
δείγμα 1.081 άτομα, πανελλαδικά.
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«Τ
ην πενταετία 2009 
- 2014 μετανάστευ-
σαν από τη χώρα 
μας 20.000 επιστή-

μονες», τόνισε ο αναπληρωτής υ-
πουργός Έρευνας και Καινοτομίας, 
Κώστας Φωτάκης, κατά τη διάρκεια 
της ομιλίας του στα εγκαίνια της 4ης 
έκθεσης μεταφοράς τεχνογνωσίας 
«Patras IQ», που πραγματοποιεί-
ται στο παμπελοποννησιακό στά-
διο της Πάτρας, προσθέτοντας ότι 
«σχεδόν δεκαπλασιάστηκε αυτό το 
ποσοστό, σε σύγκριση με το χρονι-
κό διάστημα 2000 με 2005, όπου 
μετανάστευσαν από τη χώρα, περί-
που 2.500 νέοι επιστήμονες». 
Αναφερόμενος ο Κώστας Φωτά-
κης στις ενέργειες της κυβέρνη-
σης για τη στήριξη της έρευνας 
και της καινοτομίας, υπογράμ-
μισε ότι «σε περιόδους κρίσης ο 
στόχος της κυβέρνησης, η οποία 
έχει μία άλλη αντίληψη περί έρευ-
νας, οι δαπάνες αυξήθηκαν πολύ 
σημαντικά, αν συγκρίνουμε τα έτη 
2014 και 2015». Όπως εξήγησε «το 
2015, που ήταν ένα δύσκολο έτος 
για την οικονομία, οι δαπάνες για 
την έρευνα αυξήθηκαν από 1,4 δις 
το 2014 σε 1,6 δις το 2015, δηλαδή 
κατά 200 εκατομμύρια ευρώ».
Στη συνέχεια ο αναπληρωτής 
υπουργός αναφέρθηκε «στους 

βασικούς άξονες που συνδέονται 
με την ερευνητική πολιτική που 
έχουμε διαμορφώσει».
 Όπως εξήγησε, «ο πρώτος άξο-
νας είναι ότι θεωρούμε πως η 
πολιτεία πρέπει να αποτελεί δημι-
ουργό ευκαιριών για επιστημονική 
έρευνα και σταδιοδρομία σε ελκυ-
στικούς θύλακες επιστημονικής 
ποιότητας» και πρόσθεσε: «Δεν 
αρκεί να έχουμε μονάχα θέσεις 
εργασίας για επιστήμονες, πρέ-
πει να έχουμε και τα περιβάλλοντα 
εκείνα τα οποία εμπνέουν και είναι 
ελκυστικά για να κάνουμε δουλειά. 
Το δεύτερο είναι πως πιστεύουμε 
ότι η πολιτεία θα πρέπει να είναι 
υποστηρικτής και ρυθμιστής όλων 
εκείνων που αδυνατεί να κάνει ο 
ιδιωτικός τομέας, εξαιτίας του 
μεγάλου επιχειρηματικού κινδύ-
νου. Το τρίτο είναι κάτι ιδιαίτερα 
σημαντικό την σημερινή εποχή. Η 
πολιτεία πρέπει να είναι και πρέ-
πει να λειτουργεί ως εμπνευστής, 
να δημιουργεί εμβληματικές πρω-
τοβουλίες, ιδιαίτερα σε αναδυό-
μενους τομείς μεγάλης προστιθέ-
μενης αξίας και να εμπνέει κυρίως 
τους νέους επιστήμονες, κάτι που 
το χρειαζόμαστε πάρα πολύ, στις 
συνθήκες κρίσης που ζούμε.» Επί-
σης ο Κώστας Φωτάκης σημεί-
ωσε ότι «εφ΄ όσον αναφέρομαι 

στις συνθήκες κρίσης είναι ιδι-
αίτερα σημαντικό να τονίσω ότι 
όποιες πρωτοβουλίες αναλαμβά-
νουμε, πρέπει να αναλαμβάνουμε 
με όρους κατεπείγοντος, διότι δεν 
μπορούμε να περιμένουμε». 
Σχετικά με την πρωτοβουλίες της 
κυβέρνησης στον τομέα της έρευ-
νας, ο Κώστας Φωτάκης είπε ότι 
βασίζεται σε δύο στοιχεία και εξή-
γησε: «Το πρώτο είναι οι θεσμικές 
και νομοθετικές παρεμβάσεις που 
κάνουμε, όπως ο αναπτυξιακός 
νόμος, ο οποίος περιέχει στοιχεία 
που κυριολεκτικά στηρίζουν επι-

χειρήσεις, που μπορούν να χαρα-
κτηριστούν καινοτόμες. Το δεύ-
τερο στοιχείο, το οποίο θα πρέπει 
να έχει κάποιος για να κάνει πολι-
τική, είναι τα χρηματοδοτικά εργα-
λεία. Για πρώτη φορά μετά από 
περίπου από οκτώ χρόνια σε ορι-
σμένες περιπτώσεις εγκρίθηκαν 
1.000 νέες θέσεις τακτικού προ-
σωπικού μελών ΔΕΠ για τα πανε-
πιστήμια και 100 νέες θέσεις τακτι-
κού προσωπικού για τα εθνικά 
κέντρα».
 Επίσης είπε ότι «το πρόγραμμα 
δημοσίων επενδύσεων αυξήθηκε 

από 97 εκατομμύρια το 2014, σε 
148 το 2016, δηλαδή μέσα σε έτη 
που έχουν μεγάλη δυσκολία και 
αυτό μας βάζει σημαντικές ευθύ-
νες».
 Μία ακόμη πηγή χρηματοδό-
τησης, σύμφωνα με τον Κώστα 
Φωτάκη, «είναι το ΕΣΠΑ 2014 - 
2020, το οποίο στηρίζει κατεξο-
χήν την εφαρμοσμένη έρευνα και η 
χρηματοδότηση είναι πολύ υψηλή, 
δηλαδή της τάξης του 1,2 δις και 
αναμένουμε στο τέλος της επταε-
τίας να υπάρχουν, περίπου 9.000 
θέσεις για νέους ερευνητές».

Η Ελλάδα διώχνει τα παιδιά της: Μέσα σε πέντε χρόνια χάσαμε 
20.000 επιστήμονες
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Σε επιστολή 37 σελίδων ο 
Μητροπολίτης Σεραφείμ αφού 
αναλύει την τρέχουσα επικαιρότητα 
στην Τουρκία, προτείνει στον Τούρκο 
πρόεδρο να βαπτισθεί προτείνοντας 
ως ανάδοχό του τον ...Βλαντιμίρ 
Πούτιν

Ε
πιστολή με την οποία τον καλεί να 
βαπτισθεί Χριστιανός και μάλιστα 
από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ 
Πούτιν, απέστειλε στον Ρετζέπ Ταγίπ 

Ερντογάν ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σερα-
φείμ. 
Σε κείμενο 37 σελίδων και μετά από κοι-
νωνικοπολιτική ανάλυση της τρέχουσας 
κατάστασης στην γειτονική χώρα και αφού 
σημειώνει, ότι προσωπικά διαφωνεί με την 
απόφαση να μην εκδοθούν οι οκτώ εκζη-
τούμενοι στην Τουρκία για συμμετοχή στην 
απόπειρα πραξικοπήματος, ο Μητροπολί-
της Πειραιώς προτείνει μάλιστα η βάπτιση 
να γίνει στο Φανάρι από τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη Βαρθολομαίο. 
Συγκεκριμένα στην επιστολή που αναρτή-
θηκε στο romfea.gr αναφέρει:  «Σᾶς παρο-
τρύνουμε, ὡς ἔσχατο μέλος τοῦ Πανα-
γίου καί Παναχράντου Σώματος τοῦ Χρι-
στοῦ καί δή ὡς ὈρθόδοξοςἘπίσκοπος, πού 
ἐνδιαφέρεται γιά τήν σωτηρία τῶν ψυχῶν 
τῶν ἀνθρώπων καί αὐτῶν τῶν ἀλλοθρή-
σκων, ἄν θέλετε νά ὠφελήσετε πραγμα-
τικά τόν ἑαυτό Σας, τήν οἰκογένειά Σας καί 
τόν λαό Σας, νά ἀποκηρύξετε ὅλες τίς πλά-
νες, αἱρέσεις καί καινοτομίες τοῦ δαιμονι-
ώδους Ἰσλάμ καί τοῦ ἀνιέρου Κορανίου,τίς 

ὁποῖες εἰσήγαγε ἀπ’ ἀρχῆς ὁ ψευδοπροφή-
της Μωάμεθ, νά μετανοήσετε, νά κλάψετε 
πικρῶς, νά ταπεινωθεῖτε, νά πιστέψετε 
στόν Χριστό, ὡς Θεάνθρωπο, Σωτῆρα καί 
Λυτρωτή τοῦ κόσμου, νά κατηχηθεῖτε καί 
νά βαπτισθεῖτε ὀρθόδοξα. Σᾶς προτείνουμε 
μάλιστα, Ἐξοχώτατε, νά ζητήσετε ἀπό τόν 
σημερινό σύμμαχό Σας καί Πρόεδρο τῆς 
Ρωσίας κ. Βλαντιμίρ Πούτιν νά γίνε ἀνάδο-
χος Σας καί ἡ βάπτισή Σας νά πραγματοποι-
ηθεῖ  στό ἱστορικό Φανάρι ἀπό τόν Πανα-
γιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχηκ.κ. Βαρ-
θολομαῖο, τόν πρῶτο Ποιμένα τῆς Ὀρθο-
δόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας καί Πρωθιε-
ράρχη τοῦ Ζῶντος Ἀληθινοῦ Τρισυποστά-
του Θεοῦ, τόν Διάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου πού ἀποτελεῖ τόν μοναδικό 
πνευματικό καί πολιτισμικό πλοῦτο τῆς 
Χώρας Σας. Μέ τόν τρόπο αὐτό θά δοξασθεῖ 
καί ἀπό Σᾶς, ὅπως δοξάσθηκε καί ἀπό τούς 
Ἁγίους Ἀποστόλους, τό Ὄνομα τοῦ Οὐρα-
νίου Πατρός καί θα καταισχυνθεῖ ὁ ἀντίδι-
κος Διάβολος».
ο κ.κ. σεραφείμ χαρακτηρίζει τη μη έκδοση 
των πραξικοπηματιών τούρκων που κατέ-
φυγαν στην ελλάδα λανθασμένη, καθώς 
«η αιτιολογία της απόφασης του αρείου 
πάγου είναι απαράδεκτη νομικώς, διότι 
δεν νομιμοποιείται να κρίνει μια δημο-
κρατική χώρα μέλος του νατο ως η γεί-
των τουρκία, ως χώρα που δεν είναι χώρα 
δίκαια την στιγμή που η εε και η ελλάς 
έχουν συνυπογράψει μετά της τουρκίας 
σύμβαση επιστροφής των παρατύπων 
μεταναστών στην τουρκία, ως ασφαλή 
χώρα και επομένως χώρα δικαίου».

επικαιρότητα

Σ
την εκπομπή των Ενόπλων Δυνάμεων 
«Με Αρετή και Τόλμη» μίλησε ο αρ-
χηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Αλκιβιάδης 
Στεφανής, σύμφωνα με την «Καθημε-

ρινή».
«Ο Στρατός Ξηράς δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα 
να δημιουργήσει τα κατάλληλα μυαλά να σκε-
φθούν πώς θα αντιμετωπίσουν τις απειλές, 
το πλαίσιο των οποίων καθορίζονται από το 
υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το ΓΕΕΘΑ », 
δήλωσε.
Ο αρχηγός ΓΕΣ ξεκαθάρισε ότι με βάση αυτά 
τα πλαίσια, ο ελληνικός στρατός δεν ενδια-
φέρεται τόσο για τις απειλές, καθώς ίσως να 
υπάρξουν παρερμηνείες ή παραλείψεις:
«Με βάση λοιπόν το Υπουργείο μας και το 
ΓΕΕΘΑ και τις κατευθύνσεις τις οποίες έχουμε, 
ο ελληνικός στρατός βρίσκει λύσεις. Θα ήθελα 
να πω κάτι πολύ σημαντικό: Εμάς δεν μας ενδι-
αφέρουν τόσο οι απειλές. Γιατί αν ψάχνουμε 
για τις απειλές και αναζητούμε λύση για κάθε 
απειλή πιθανόν κάτι να ξεχάσουμε πιθανόν 
κάτι να μην ερμηνεύσουμε σωστά».
Εκείνο το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημα-
σία για το Γενικό Επιτελείο Στρατού, σύμφωνα 
με τον αρχηγό ΓΕΣ, «είναι να δημιουργήσει τα 

κατάλληλα μυαλά να σκεφτούν το πώς θα αντι-
μετωπίσουν τις απειλές. Δημιουργούμε τους 
ανθρώπους με την ακαδημαϊκή και επιχειρη-
σιακή εκπαίδευση έτσι ώστε να είναι δυνατόν 
να αντιμετωπίσουν κάθε τι».
Ακόμα, σημείωσε ότι η άμυνα της χώρας είναι 
ο «κύριος λόγος ύπαρξής μας» και εξήγησε 
ότι για να γίνει αυτό εφικτό, «εκτός από τη 
σκληρή εκπαίδευση την οποία κάνουμε και τις 
ασκήσεις μας, έχουμε ανοίξει τις σκέψεις μας 
και στην εξωστρέφεια με την κοινωνική προ-
σφορά» καθώς «θεωρούμε και πιστεύουμε 
ότι όταν θα έρθει η ώρα να αμυνθούμε, όλοι 
οι πυλώνες της χώρας πρέπει να εμπλακούν».
«Ο ελληνικός Στρατός πρέπει να είναι στενά 
διασυνδεδεμένος με τον ελληνικό λαό και 
για να γίνει αυτό πρέπει από την περίοδο της 
ειρήνης να του προσφέρουμε τις εξαιρετικές 
δυνατότητες που έχουμε» συνέχισε και ανα-
φέρθηκε στη στήριξη των απομακρυσμένων 
νησιών και των νοσοκομείων του ΕΣΥ με τη 
διάθεση στρατιωτών και αξιωματικών ιατρών, 
στη ΜΟΜΚΑ και το Μηχανικό για την αντιμε-
τώπιση καταστροφών, στη διδασκαλία ξένων 
γλωσσών στη Δήλο από στρατιώτες κλπ.», 
είπε.

Αρχηγός ΓΕΣ: Δεν μας 
ενδιαφέρουν οι απειλές. Ο 
ελληνικός στρατός βρίσκει λύσεις

Μητροπολίτης Πειραιώς σε Ερντογάν: 
Βαπτίσου Χριστιανός!

Τσακαλώτος: Είστε νόσος που έχει 
μπερδευτεί με τη θεραπεία - Δένδιας: 
Και η Βασιλειάδου πολύ θα σας έπεφτε

Ά
ναψαν τα αίματα το μεσημέρι της Μ. 
Τετάρτης στη Βουλή. Με αφορμή την 
τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτά-
κη που χαρακτήρισε Βατερλό την δεύ-

τερη αξιολόγηση για την κυβέρνηση παραθέτο-
ντας αριθμούς για την κατάσταση στον χώρο της 
εργασίας, το λόγο πήρε ο Ευκλείδης Τσακαλώ-
τος ο οποίος αφού είπε ότι «δεν θέλω να απο-
καλέσω πολιτικό αρχηγό ψεύτη» στη συνέχεια 
έκανε λόγο για «ανακρίβειες εκ μέρους του αρ-
χηγού της ΝΔ.
Υποστήριξε ότι τον Μάρτιο η ΕΡΓΑΝΗ κατέγραψε 
την καλύτερη επίδοση από το 2001 όσον αφορά 
το ισοζύγιο στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Στη συνέχεια επισήμανε την απουσία αναφο-
ράς εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη των εργασι-
ακών λέγοντας ότι εμείς διαπραγματευτήκαμε 
να επιστρέψουν οι συλλογικές συμβάσεις και 
έχουμε πει στους εργαζόμενους ότι όχι μόνο θα 

αυξηθούν οι θέσεις εργασίας αλλά θα έχουν και 
σοβαρούς μισθούς.
«Είστε η νόσος που έχει μπερδέψει τον εαυτό 
σας με τη θεραπεία» συνέχισε ο υπ. Οικονομι-
κών λέγοντας ότι δεν έχει βάση η θέση ότι τα 
αντίμετρα θα ληφθούν αν πιάσουμε το στόχο 
του 3,5%.
«Μόνο στο μυαλό σας δεν είστε λαϊκιστές, ο 
τρόπος που αντιπολίτευεστε θυμίζει τις χειρότε-
ρες εποχές και ήταν αρκετές κακές».
Στον κ. Τσακαλώτο απάντησε ο κοινοβουλευ-
τικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νίκος Δένδιας ο 
οποίος είπε ότι «είστε ψεύτες» κλείνοντας την 
απάντησή του με ένα καρφί για την πρόσφατη 
τοποθέτηση του υπουργού Οικονομικών ότι θα 
ήθελε να βγει για κοκτέιλ με την Σκάρλετ Γιόχαν-
σονότι λέγοντας ότι «έτσι όπως τα πάτε και η 
μακαρίτισσα η Γεωργία Βασιλειάδου πολύ σας 
πέφτει.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Τ
ην ευχή, ο νέος κύκλος διαπραγματεύσεων 
να φέρει τις δύο πλευρές σε σημείο που θα 
μπορούν μιλήσουν για συγκλίσεις που οδη-
γούν στην επίλυση του Κυπριακού, εξέφρασε 

ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.
Υπογράμμισε παράλληλα ότι οι συγκλίσεις πρέ-
πει να συνάδουν με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τις 
αρχές και αξίες της ΕΕ, το διεθνές δίκαιο και να δημι-
ουργούν ένα κράτος λειτουργικό, χωρίς ωστόσο να 
παραγνωρίζουν τις ανησυχίες κανενός.
Σε δηλώσεις του στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά το 
πέρας της σημερινής συνάντησης που διήρκεσε 
περίπου 3 ώρες, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης χαιρέ-
τισε την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, κάνο-
ντας λόγο για «γόνιμη ανταλλαγή απόψεων».
Είπε ακόμη ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, ούτε 
και αναβαθμισμένος ρόλος των Ηνωμένων Εθνών.
Όπως ανέφερε στις δηλώσεις του, οι ηγέτες κατέλη-
ξαν στις τέσσερις επόμενες συναντήσεις τους ενώ 
από αύριο, Τετάρτη, ξεκινούν οι συναντήσεις των 
διαπραγματευτών των δύο κοινοτήτων. Ανέφερε 
επίσης ότι η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιη-
θεί στις 20 Απριλίου.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, οι δύο δια-
πραγματευτές θα ετοιμάσουν προτάσεις προκειμέ-
νου να ξεκινήσει ο διάλογος.

Σε ερώτηση αν η τουρκική πλευρά έχει αποδεχτεί 
την πρόταση για το τρίπτυχο με τις συγκλίσεις, είπε 
ότι «με βάση το τρίπτυχο θα υπάρξει και περαιτέρω 
διαβούλευση μεταξύ των διαπραγματευτών και 
βεβαίως των ηγετών».
Ως προς το αν ο κ. Έιντε θα έχει διαφορετικό ρόλο 
σε αυτή τη φάση των διαπραγματεύσεων απάντησε 
«όχι, κανέναν διαφορετικό ρόλο, εκτός εάν το επι-
θυμούν οι δύο πλευρές, να απευθύνουν δηλαδή 
συγκεκριμένα ερωτήματα για να έχουν παραδείγ-
ματα, απόψεις», όπως δηλαδή γινόταν μέχρι σήμερα 
με τους συμβούλους του Ειδικού Συμβούλου του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.
Σε άλλη ερώτηση, αναφορικά με το θέμα των υπα-
ναχωρήσεων της τουρκικής πλευράς από συγκλί-
σεις, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι αυτό θα 
είναι αντικείμενο των διαβουλεύσεων μεταξύ των 
διαπραγματευτών, αλλά και των επαφών των δύο 
ηγετών κατά τις επόμενες τέσσερις συναντήσεις 
τους.
Αναφορικά με το αν συζητήθηκε η συνέχιση της 
διάσκεψης της Γενεύης, ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας είπε «θα πρέπει να ομολογήσω, ναι. Υπό την 
έννοια ότι θα υπάρξει πρόοδος σε τέτοιο βαθμό 
στα θέματα που εκκρεμούν που να μας επιτρέπει να 
οδηγηθούμε [σε νέα διάσκεψη]».

Ευχές για συγκλήσεις που θα φέρουν τη 
λύση

Παπαδόπουλος: Tα ΗΕ να ακούνε όλες τις 
πλευρές για να μη απογοητευθούν 

Σ
υνάντηση που κράτησε σχεδόν δύο ώρες 
είχε το απόγευμα με τον Ειδικό Σύμβουλο 
του ΓΓ Εσπεν Μπαρθ Εϊντε ο Πρόεδρος του 
ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος , στον οποίο 

έθεσε τις ξεκάθαρες θέσεις του κόμματός του για 
τη διαδικασία στο Κυπριακό και την κάθετη διαφω-
νία του με ορισμένα ζητήματα όπως το θέμα της εν-
δεχόμενης αλλαγής του ρόλου του στις συνομιλίες.
Σε δηλώσεις στα ΜΜΕ ο κ. Παπαδόπουλος είπε 
ότι καλό θα ήταν τα ΗΕ να ακούνε όλες τις πλευρές 
στο Κυπριακό για να μην απογοητευθούν όπως το 
2004.
“Καταρχήν είχαμε την ευκαιρία να του μεταφέ-
ρουμε την απογοήτευσή μας, γιατί η προηγούμενη 
φορά που μας επισκέφθηκε για να συζητήσουμε 
για το Κυπριακό ήταν πριν από δύο χρόνια, η σημε-
ρινή συμβουλή μας προς τον κ. Είντε και υπόλοι-
πους λειτουργούς των Ηνωμένων Εθνών είναι να 

ακούν όλες τις πλευρές στο Κυπριακό, για να μην 
απογοητευθούν όπως απογοητεύθηκαν το 2004, 
γιατί δεν θέλουμε, απευχόμαστε, να καταλήξουμε 
σε ένα δεύτερο δημοψήφισμα όπου θα αναγκα-
στούμε να πούμε ΟΧΙ”, ανέφερε.
Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, η επιδίωξη 
όλων πρέπει να είναι μια λύση του Κυπριακού στην 
οποία όλοι θα μπορούμε να πούμε ΝΑΙ και χωρίς 
να ακούγεται η φωνή της συντριπτικής πλειοψη-
φίας των Ε/κ δεν θα έχουμε αυτή την κατάληξη.
“Δεν πρέπει να φύγουμε από την κυπριακής ιδιο-
κτησίας διαδικασία που είχαμε μέχρι σήμερα γιατί 
σε τέτοια περίπτωση κινδυνεύουμε να βρεθούμε 
στη δυσάρεστη θέση ως ελληνοκυπριακή πλευρά, 
ως η αδύναμη πλευρά, να αυξηθούν οι πιέσεις 
πάνω μας αν κληθούμε να απορρίψουμε προτά-
σεις των Ηνωμένων Εθνών”, ανέφερε ο Πρόεδρος 
του ΔΗΚΟ.

Π
ρέπει να ενισχυθεί το δικαίωμα θρησκευτικής ελευθερίας 
των Ε/κ στο “βορρά” δηλώνουν τέσσερις τ/κ οργανώσεις 
της Αμμοχώστου που ανακοινώνουν ότι λόγω άρνησης του 
“υπουργείου ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν” η λειτουργία της Μεγάλης 

Παρασκευής στον Άγιο Εξορινό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και 
ζητούν την αλλαγή της σχετικής “νομοθεσίας” με την αρμοδιότητα να 
μην είναι μόνο του εν λόγω “υπουργείου” αλλά και του “προεδρικού”.
Σε κοινή τους ανακοίνωση, την οποία υπογράφει ο Οκάν Νταγλί, οι 
οργανώσεις Πρωτοβουλία Αμμόχωστος, σύνδεσμος εντός των τει-
χών Αμμοχώστου, το κέντρο νεότητας Αμμοχώστου και η πλατφόρμα 
Αλληλεγγύη καλούν την “βουλή” να προχωρήσει άμεσα στην σχετική 
αλλαγή της “νομοθεσίας”. Ζητούν επίσης άμεσα την άρση των περιο-
ρισμών που έχουν επιβληθεί και να επανέλθουν στην προτέρα κατά-
σταση “όσον αφορά την λήψη αποφάσεων για τις ελευθερίας και τα 
βασικά δικαιώματα των Ε/κ στο βορρά της Κύπρου”.
Ο κ. Νταγλί επισημαίνει ότι η Αμμόχωστος είναι μια πολυπολιτισμική 
πόλη, εδώ και τρία χρόνια, σε συνεργασία με την ομάδα “Αμμόχωστος 
η πόλη μας” διοργάνωναν την λειτουργία της Μεγάλης Παρασκευής 
στον Άγιο Εξορινό και σημειώνει ακόμη ότι το να είναι εφικτοί οι εορ-
τασμοί κοινών θρησκευτικών τελετών ενδυναμώνει την αμοιβαία εμπι-
στοσύνη και το αίσθημα συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων. 
“Με την συμμετοχή θρησκευτικών εκπροσώπων και των δύο κοινοτή-
των, τέτοιες εκδηλώσεις, δημιουργούν αντίκτυπο όχι μόνο στην Κύπρο 
αλλά και στη διεθνή κοινότητα”.
Παρατηρεί δε ότι παρά την αρνητική ατμόσφαιρα που έχουν δημι-
ουργήσει πολιτικοί λόγοι, πολλοί διπλωματικοί εκπρόσωποι διαφό-
ρων χωρών θα τιμήσουν με την παρουσία τους αυτή την εκδήλωση. Ως 
οργανώσεις της Αμμοχώστου, προσθέτει, ενώ εργάζονται για να κατα-
στήσουν το Πάσχα ως γιορτή μιας ομοσπονδιακής Κύπρου στην πόλη 
τους, βλέπουν ότι υπάρχει αμοιβαιότητα και από την ε/κ ηγεσία, επιση-
μαίνοντας ότι η ε/κ πλευρά έχει διευκολύνει στην επίτευξη της επίσκε-
ψης Μουσουλμάνων στο Χαλά Σουλτάν τεκκέ κατά τις ιερές μέρες της 
δικής τους θρησκείας.
Ωστόσο, σημειώνει, επειδή το “υπουργείο ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν” δεν 
έδωσε άδεια, αυτόν τον χρόνο δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί 
η γιορτή του Πάσχα όπως σχεδίασαν να πράξουν, λέγοντας ότι λόγω 
της γιορτής χιλιάδες Ε/κ επισκέπτονταν την πόλη της Αμμοχώστου και 
αυτό συνεπάγεται και κοινωνική και οικονομική ενίσχυση της πόλης. 
“Η απαγορευτική στάση δείχνει ότι είναι και απαθής έναντι της βούλη-
σης για μια κοινή ζωή. Αυτή η άποψη ζημιώνει την ίδια στιγμή και τους 
καταστηματάρχες της περιοχής”.
Ο Οκάν Νταγλί αναφέρει ότι στην έκθεση της Επιτροπής πολιτιστικών 
δικαιωμάτων των ΗΕ είχε περιληφθεί παλιότερα ότι παρόμοια απα-
γόρευση του “υπουργείου ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν” είναι παράνομη και ενά-
ντια στην άσκηση των θρησκευτικών δικαιωμάτων αλλά και ενάντια 
στα ανθρώπινα δικαιώματα. “Από αυτή την άποψη, ο περιορισμός της 
άσκησης των θρησκευτικών ελευθεριών προκαλεί ζημιά στη διαδικα-
σία ειρήνευσης μεταξύ των κοινοτήτων”.
Σε μια περίοδο που άρχισε και πάλι ο διακοινοτικός διάλογος, είναι 
φανερό ότι πρέπει να ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη, προσθέτει 
ο κ. Νταγλί λέγοντας ότι μετά την απόφαση της Βουλής για αλλαγή της 
απόφασης για το ενωτικό δημοψήφισμα, πρέπει να κάνουν τώρα βήμα 
οι “νομοθέτες” στην τ/κ πλευρά και ο Τ/κ ηγέτης. Να γίνει επειγόντως 
μεταρρύθμιση για την άρση των περιορισμών στους θρησκευτικούς 
εορτασμούς της ε/κ κοινότητας στους τόπους λατρείας τους, σημειώνει.

Άμεση άρση των περιορισμών 
στις θρησκευτικές γιορτές Ε/κ στα 
κατεχόμενα, ζητούν 4 τ/κ οργανώσεις

εδώ Κύπρος
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Σ
το 1,5% επιταχύν-
θηκε σε ετήσια βάση 
ο Εναρμονισμένος 
Δείκτης Τιμών Κατα-
ναλωτή (ΕνΔΤΚ) το 

Μάρτιο του 2015, φτάνοντας 
στο ψηλότερο σημείο των 
τελευταίων τεσσάρων χρόνων 
(Φεβρουάριος 2013).

Σύμφωνα με στοιχεία που 
δημοσιοποίησε σήμερα η 
Στατιστική Υπηρεσία, ανο-
δικά επηρέασαν τον ΕνΔΤΚ 
κυρίως οι κατηγορίες Στέγαση, 
Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και 
Υγραέριο με αύξηση 10,2% σε 
σύγκριση με τον Μάρτιο του 
2016 και η κατηγορία Τρόφιμα 
και μη Αλκοολούχα Ποτά με 
άνοδο 4,8%. Τη μεγαλύτερη 
πτώση σε ετήσια βάση παρου-
σίασαν οι κατηγορίες Επικοι-
νωνίες με 2,2%, τα Αλκοο-
λούχα Ποτά και Καπνός με 
1,6%, η Ένδυση και Υπόδηση 
με 1,3%.

Όσον αφορά τις οικονομικές 
κατηγορίες, τη μεγαλύτερη 
θετική μεταβολή παρουσί-
ασε η κατηγορία Ενέργεια με 
αύξηση 17,1% σε σύγκριση με 
τον Μάρτιο του 2016.

Σε σύγκριση με τον Φεβρου-
άριο του τρέχοντος έτους, ο 
ΕνΔΤΚ παρουσίασε αύξηση 
0,9%, ωθούμενος κυρίως 
από την άνοδο στην κατηγο-
ρία Ένδυση και Υπόδηση που 
έφτασε στο 10,1%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – 
Μαρτίου του 2017, ο εναρμο-
νισμένος πληθωρισμός αυξή-
θηκε κατά 1,3% σε σύγκριση 
με την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο, κυρίως λόγω της 
αύξησης στην κατηγορία Στέ-
γαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός 
και Υγραέριο η οποία παρου-
σίασε άνοδο 6,8%, τις μετα-
φορές, που παρουσίασαν 
άνοδο 3% και την κατηγορία 
Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα 
Ποτά, η οποία αυξήθηκε σε 
ποσοστό 2,6%.

Στο ψηλότερο 
4ετίας ο  
πληθωρισμός

Το Ανώτατο Δικαστήριο 
αποφάσισε σήμερα ομόφωνα 
ότι ο νόμος της Βουλής 
για το ασυμβίβαστο των 
κρατικών αξιωματούχων είναι 
συνταγματικός, κρίνοντας 
ότι θα ήταν τουλάχιστον 
απαράδεκτο, από την 
άποψη των δημοσίων ηθών 
και αντιδεοντολογικό, 
αξιωματούχοι του κράτους 
που αναφέρονται στο νόμο 
να ασκούν ταυτόχρονα και 
τις δραστηριότητες που 
καθορίζονται στο άρθρο 3 του 
βασικού νόμου.

Ο 
νόμος με τίτλο «Ο πε-
ρί του Ασυμβίβαστου 
προς την Άσκηση Κα-
θηκόντων Ορισμένων 

Αξιωματούχων της Δημοκρατίας 
Ορισμένων Επαγγελματικών και 
Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων 
τους (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2016» αναπέμφθηκε  από τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας με αναφορά 
του στο Ανώτατο.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
ζητούσε με την αίτηση του, την 
οποία καταχώρησε μέσω του Γενι-
κού Εισαγγελέα, γνωμάτευση από 
το Ανώτατο κατά πόσον ο νόμος 
είναι αντίθετος και ασύμφωνος με 
τα Άρθρα 25, 26, 35 και 179 του 
Συντάγματος της Δημοκρατίας.
Η απόφαση του Ανωτάτου ήταν 
ομόφωνη, ωστόσο δόθηκαν δύο 
γνωματεύσεις με διαφορετικό σκε-
πτικό.  Με  τη γνωμάτευση της πλει-
οψηφίας συμφώνησαν οι οκτώ 
δικαστές από το σύνολο των 13 
δικαστών του Ανωτάτου  και με 
τη γνωμάτευση της μειοψηφίας οι 
υπόλοιποι πέντε δικαστές.
Σύμφωνα με την απόφαση του 
δικαστηρίου, σκοπός του νόμου 
είναι η ρύθμιση του θέματος 
του ασυμβίβαστου, δηλαδή της 

σύγκρουσης συμφερόντων στην 
περίπτωση που, στο πρόσωπο 
κάποιου κατονομαζόμενου Αξιω-
ματούχου, συντρέχουν οι ιδιότητες 
ή διενεργούνται οι δραστηριότητες 
που καθορίζονται στο άρθρο 3 του 
βασικού Νόμου.   Με το νόμο δεν 
προστίθεται οτιδήποτε στο βασικό 
νόμο αλλά διαγράφονται απ΄ αυτόν 
δύο επιφυλάξεις-εξαιρέσεις.
Στις αιτιολογικές εκθέσεις, όπως 
αναφέρεται, τονίζεται ότι με το 
νόμο θα καταστεί εφαρμοστέος, 
πρακτικά, ο υφιστάμενος νόμος και 
θα βοηθηθεί η προσπάθεια εκσυγ-
χρονισμού του νομοθετικού πλαι-
σίου που αφορά τη δεοντολογία 
στη δραστηριότητα των πολιτει-
ακών Αξιωματούχων και την υιο-
θέτηση αυστηρότερων διατάξεων 
γενικά και ειδικά σε σχέση με την 
άσκηση επιχειρηματικών δραστη-
ριοτήτων.
Το Ανώτατο σημει-
ώνει στην απόφαση 
του ότι το Άρθρο 
25 του Συντάγμα-
τος κατοχυρώνει το 
δικαίωμα στην εργα-
σία αλλά υπόκειται 
σε περιορισμούς 
ή διατυπώσεις που προβλέπονται 
από νόμο.   Συγκεκριμένα, αναφέ-
ρει περαιτέρω, τέτοιοι περιορισμοί 
μπορούν να επιβληθούν, μεταξύ 
άλλων, όταν αυτό είναι απαραίτητο 
για το συμφέρον των δημοσίων 
ηθών ή για το δημόσιο συμφέρον.
Στην προκείμενη περίπτωση, το 
δικαστήριο έκρινε ότι, ακόμα και 
αν επηρεάζεται το δικαίωμα στην 
εργασία «και συναφώς παρατη-
ρούμε ότι ο νόμος δεν παρέχει 
οποιονδήποτε δικαίωμα επιλο-
γής θέσεως, στην περίπτωση των 
υφιστάμενων συμβάσεων» με την 
κατάργηση των προαναφερόμενων 
εξαιρέσεων, η οποία γίνεται με το 
νόμο, εξυπηρετείται το συμφέρον 
των δημοσίων ηθών.

Είναι προφανές, προσθέτει,  ότι θα 
ήταν τουλάχιστον απαράδεκτο, από 
την άποψη των δημοσίων ηθών,  
και αντιδεοντολογικό,  αξιωματού-
χοι του κράτους, που αναφέρονται 
στο νόμο,  να ασκούν ταυτόχρονα 
και τις προαναφερόμενες δραστη-
ριότητες οι οποίες αναφέρονται στο 
άρθρο 3 (2) (β) και 3 (2) (γ) του υφι-
στάμενου, βασικού νόμου.
«Κατά την κρίση μας η ιδιότητα και 
η θέση των αναφερομένων, στο 
νόμο, αξιωματούχων, από μόνη 
της, αποκλείει και την ταυτόχρονη 
ιδιότητα του μέλους Διοικητικού 
Συμβουλίου ή Νομικού Συμβού-
λου ή και απλού Μετόχου σε δημό-
σιες εταιρείες και νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου που προάγουν 
την εξυπηρέτηση συλλογικών συμ-
φερόντων τοπικής ή περιφερειακής 
ανάπτυξης ή τον αθλητισμό και τις 

καλές τέχνες».
Η θέση και η ιδιό-
τητα των αναφερό-
μενων, στο νόμο, 
Αξ ιω μα τ ούχων, 
συνεχίζει η από-
φαση, από μόνη της, 
είναι και ασυμβίβα-
στη με την παροχή 

υπηρεσιών σε Συνεργατικές Πιστω-
τικές Εταιρείες και Δημόσιες Εται-
ρείες στις οποίες είναι μέτοχοι τα 
Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα, 
αν και το ζήτημα αυτό δεν τυγχάνει 
εφαρμογής, σήμερα, λόγω της τρο-
ποποίησης του πλαισίου λειτουρ-
γίας των Συνεργατικών Εταιρειών.
Το Ανώτατο επισημαίνει ακόμη 
ότι η έννοια των δημοσίων ηθών, 
τουλάχιστον για σκοπούς Διεθνών 
Συμφωνιών Εμπορίου, ερμηνεύ-
θηκε ότι καλύπτει, μεταξύ άλλων, 
θέματα όπως μέτρα ρύθμισης τυχε-
ρών παιγνιδιών, προστασίας ζώων 
από κακοποίηση και ναρκωτικών, 
και πιθανόν θέματα προστασίας 
ανθρωπίνων και εργατικών δικαιω-
μάτων.  «Θεωρούμε ότι ο όρος, για 

το συμφέρον των δημοσίων ηθών, 
στο Άρθρο 25 του Συντάγματος, 
είναι αρκετά ευρύς για να περιλαμ-
βάνει και απαράδεκτη και αντιδε-
οντολογική συμπεριφορά, που 
πηγάζει από πιθανή σύγκρουση 
συμφερόντων, από Ανώτατους 
Αξιωματούχους του Κράτους».
Επομένως, αναφέρει η απόφαση, 
« οι προαναφερόμενοι περιορι-
σμοί που τίθενται στο δικαίωμα 
εργασίας, με την κατάργηση των 
εξαιρέσεων, είναι απαραίτητοι για 
το συμφέρον των δημοσίων ηθών 
και για το δημόσιο συμφέρον, 
είναι επαρκώς αιτιολογημένοι από 
τις σχετικές αιτιολογικές εκθέσεις 
και βρίσκονται μέσα στα πλαίσια 
της αρχής της αναλογικότητας».
Όσον αφορά το Άρθρο 26 του 
Συντάγματος, το Δικαστήριο 
έκρινε ότι οι περιορισμοί που 
τίθενται στο δικαίωμα του «συμ-
βάλλεσθαι ελευθέρως» με την 
κατάργηση των εξαιρέσεων που 
επιφέρει ο Νόμος, ακόμα και αν 
επηρεάζουν το προαναφερόμενο 
δικαίωμα, εμπίπτουν στις γενικές 
αρχές του δικαίου των συμβάσεων 
δυνάμει των οποίων τέτοιοι περιο-
ρισμοί μπορεί να δικαιολογηθούν, 
υπό προϋποθέσεις.   Είναι βασική 
αρχή του δικαίου των συμβά-
σεων, προσθέτει, ότι συμβάσεις, 
οι οποίες καταστρατηγούν Νόμο, 
είναι παράνομες και κατά συνέ-
πεια άκυρες.
Στην προκείμενη περίπτωση, 
συνεχίζει,  υφιστάμενες συμβά-
σεις για παροχή υπηρεσιών και 
εργασίας μεταξύ των Αξιωματού-
χων του Κράτους, που αναφέ-
ρονται στο νόμο, και των οργα-
νισμών που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 (2) (β) και (γ) του βασικού 
Νόμου, είναι τουλάχιστον αντιδε-
οντολογικές και στην περίπτωση 
που υπάρχει και σύγκρουση συμ-
φερόντων, είναι και παράνομες 
και κατ΄ επέκταση άκυρες.

Συνταγματικός ο νόμος για το ασυμβίβαστο
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Η 
εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης 
Τραμπ ρίχνει λάδι στη φωτιά που καί-
ει εδώ και αρκετά χρόνια στην Κο-
ρεατική Χερσόνησο, καθώς αρκετοί 

αξιωματούχοι των ΗΠΑ προωθούν σενάρια α-
νάληψης δράσης κατά της Πιονγκγιάνγκ.
Οι εξελίξεις σχετικά με τη Βόρειο Κορέα απα-
σχόλησαν ιδιαίτερα τη συνάντηση του Ντό-
ναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, με τον Αμε-
ρικανό πρόεδρο να ισχυρίζεται χθες σε tweet 
του ότι εάν η Κίνα συμβάλει στην επίλυση του 
προβλήματος της Βορείου Κορέας, τότε θα 
υπάρξει μια ιδιαίτερα καλή εμπορική συμ-
φωνία με το Πεκίνο. Επιπλέον ο πρόεδρος 
των ΗΠΑ, απαντώντας στις βορειοκορεάτικες 
απειλές για πυρηνικό πλήγμα, υποστήριξε ότι 
«η Βόρειος Κορέα ψάχνει για μπελάδες» και 

ότι εάν δεν βοηθήσει η Κίνα, τότε οι ΗΠΑ θα 
το λύσουν μόνες τους το πρόβλημα. Από την 
πλευρά της η Κίνα, που συμφώνησε προχθές 
στην από κοινού με τη Νότιο Κορέα επιβολή 
κυρώσεων στην Πιονγκγιάνγκ, χθες απαγό-
ρευσε στις κινεζικές εταιρείες που αγοράζουν 
λιθάνθρακα από τη Βόρειο Κορέα να παραλά-
βουν τα φορτία και έτσι το λιμάνι της Βορείου 
Κορέας Ναμπό γέμισε με πλοία φορτωμένα με 
λιθάνθρακα.
Η ένταση στην Κορεατική Χερσόνησο και η 
αμερικανική στάση προβλημάτισαν ιδιαίτερα 
τη ρωσική κυβέρνηση, η οποία λίγο πριν ο Ρεξ 
Τίλερσον προσγειωθεί στη Μόσχα εξέφρασε 
την ανησυχία της για το ενδεχόμενο να υπάρ-
ξει, όπως στη Συρία, μονομερής ανάληψη δρά-
σης από την αμερικανική πλευρά.

Μ
ε την πόλωση να κυριαρχεί στο ε-
σωτερικό, την ένταση να υποτρο-
πιάζει στο εξωτερικό (Συρία), την 
τρομοκρατική απειλή να επιστρέ-

φει, τις δημοσκοπήσεις να εκπέμπουν αβεβαιό-
τητα και την προοπτική μιας κάποιας «ανάστα-
σης» να φαντάζει... μακρινή.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, 55 εκατ. ψηφοφόροι 
καλούνται στις κάλπες την ερχόμενη Κυριακή να 
αποφανθούν με ένα «ναι» («evet») ή ένα «όχι» 
(«hayir»), υπέρ ή κατά της αναθεώρησης του 
τουρκικού Συντάγματος και 
της μετάβασης προς μια εκτε-
λεστική υπερπροεδρία υπό 
τον Ερντογάν.
Πάνω από 1,2 εκατ. Τούρκοι 
του εξωτερικού ήδη ψήφισαν 
(από τους περίπου 2,9 εκατ. 
που είχαν το δικαίωμα), και 
η μάχη πλέον μεταφέρεται 
στο εσωτερικό, με τις συνθή-
κες ωστόσο να μυρίζουν μπαρούτι. Οι τζιχαντι-
στές του Ισλαμικού Κράτους απηύθυναν ανοι-
χτό κάλεσμα προς τους υποστηρικτές τους να 
πραγματοποιήσουν τρομοκρατικά χτυπήματα 
στην Τουρκία την ημέρα του δημοψηφίσματος.
Σε απάντηση, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερι-
κών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, ανακοίνωσε χθες ότι 
380.000 άνδρες των τουρκικών δυνάμεων 
ασφαλείας θα βρίσκονται στο πόδι την ερχό-
μενη Κυριακή, με αποστολή να προλάβουν 
κάθε ενδεχόμενη απειλή στα περίπου 167.000 
εκλογικά κέντρα της χώρας. Μιλώντας πρό-
σφατα στο «Έθνος», ο πρώην διοικητής της 
τουρκικής αντιτρομοκρατικής Αχμέτ Γιαϊλά, είχε 
εκφράσει την εκτίμηση ότι σήμερα στην Τουρ-
κία υπάρχουν «τουλάχιστον 1.000 εν υπνώσει 
τρομοκρατικοί πυρήνες»... Οσο για το διαφαι-
νόμενο αποτέλεσμα, όπως σε όλα πλέον έτσι 
και ως προς αυτό οι απόψεις διίστανται. Μιλώ-
ντας την Κυριακή από το βήμα συγκέντρωσης 
στην Αττάλεια, ο υπουργός Εξωτερικών Μελ-
βούτ Τσαβούσογλου προέβλεψε μια νίκη του 
«ναι» με ποσοστό... 63%. Δημοσκόποι και ανα-
λυτές προτιμούν, ωστόσο, να κρατούν μικρό 
καλάθι. Κάποιοι μάλιστα βλέπουν το «όχι» να 
προηγείται αλλά με διαφορά στα όρια του στα-
τιστικού λάθους, ενώ άλλοι βλέπουν ισοβαθ-
μία. Συγκριτικά, στις προεδρικές εκλογές του 
2014 ο Ερντογάν είχε λάβει κοντά στο 52%, ενώ 
το υψηλότερο που έχει λάβει ποτέ ως κόμμα 

το AKP σε βουλευτικές εκλογές ήταν σχεδόν 
50% το 2011. Πίσω στο παρόν, η γενικότερη 
εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι το «ναι» προη-
γείται μεν, αλλά με σχετικά μικρή διαφορά και 
ποσοστό που δεν ξεπερνάει το 55%. Κάποιοι 
εκτιμούν, μάλιστα, ότι καθώς μπαίνουμε στην 
τελική ευθεία, εκείνο που ενισχύεται είναι το 
στρατόπεδο του «όχι».

Ανησυχία
Ο Ερντογάν έχει πολλούς λόγους να ανησυχεί. 

Οι εθνικιστές (MHP) τον στη-
ρίζουν αλλά μόνο σε επίπεδο 
ηγεσίας. Στην πράξη, η πλει-
ονότητα των ψηφοφόρων της 
εθνικιστικής παράταξης εμφα-
νίζεται κοντά στο «όχι». Κεμα-
λιστές (CHP) και φιλοκούρδοι 
(HDP) λένε, προφανώς, «όχι». 
Το PKK εμφανίζεται, επίσης, 
να μη στηρίζει την αποχή αλλά 

το «όχι». Ακόμη και στις τάξεις του ιδίου του 
AKP, υπάρχουν αμφιβολίες και τριγμοί. Πάνω 
από 800 μέλη της ισλαμοσυντηρητικής παράτα-
ξης έχουν κατηγορηθεί για σχέσεις με γκιουλε-
νιστές, ενώ η παλαιά φρουρά (Γκιουλ, Νταβού-
τογλου, Αρίντς κ.ά.) αρνείται να στηρίξει ανοι-
χτά τον Ερντογάν. Ενδεικτική, σύμφωνα με την 
ανταποκρίτρια των «Times», και η εικόνα στην 
προεκλογική συγκέντρωση του Ερντογάν το 
περασμένο Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη, 
με τους παρευρισκόμενους να υπολογίζονται 
σε περίπου 100.000 αντί για 2 εκατ. που ήταν 
ο στόχος.
Η ηγεσία της εθνικιστικής παράταξης του MHP 
(εν προκειμένω ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί) πήρε τον 
περασμένο Ιανουάριο την απόφαση να στη-
ρίξει τις προεδρικές φιλοδοξίες του Ερντογάν 
και έκτοτε κάνει εκστρατεία υπέρ του «ναι» στο 
δημοψήφισμα. Δεν ισχύει, ωστόσο, το ίδιο και 
για το σύνολο των εθνικιστών.
Η βάση του κόμματος επαναστάτησε. Μαζί τους 
επαναστάτησαν και τουλάχιστον επτά βουλευ-
τές της παράταξης (από τους συνολικά 40), 
οι τέσσερις από τους οποίους έμελλε να δια-
γραφούν. Στην πορεία ακολούθησαν κι άλλες 
παραιτήσεις στελεχών και μελών. Μεταξύ εκεί-
νων που έφυγαν ήταν και η 61χρονη, βουλευτής 
μέχρι το 2015 και πάλαι ποτέ (τη δεκαετία του 
1990) πρώτη γυναίκα υπουργός Εσωτερικών 
της Τουρκίας, Μεράλ Ακσενέρ.

Οι φόβοι του σουλτάνου προ 
της κάλπης
«Μεγάλη» από κάθε άποψη, θρησκευτικά αλλά και πολιτικά, η εβδομάδα που 
μόλις ξεκίνησε, έρχεται να ορίσει την τελική ευθεία προς τις κάλπες της 16ης 
Απριλίου στην Τουρκία μέσα σε κλίμα πολιτικών «παθών».

Βορειοκορεάτικες απειλές για πλήγμα 
σε αμερικανικό έδαφος
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Ο 
πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ 
Γιούνκερ είχε σπεύσει προ εβδομά-
δων να προειδοποιήσει τον Ντό-
ναλντ Τραμπ πως κάθε παραίνεση 

προς τα μέλη της Ε.Ε. να ακολουθήσουν το πα-
ράδειγμα του Brexit θα κατέληγε σε έναν πόλε-
μο στα δυτικά Βαλκάνια.
Η νέα στροφή στην αμερικανική διπλωματία 
συνίσταται στον περιορισμό των επιδιώξεων 
του αλβανικού παράγοντα στα δυτικά βαλκά-
νια, ιδιαίτερα στο Κόσσοβο και την ΠΓΔΜ και 
στην ανάδειξη σε επίπεδο συνεταίρου της Σερ-
βίαςΛίγες εβδομάδες πριν και αμέσως μετά την 
αλλαγή διακυβέρνησης στις ΗΠΑ Αμερικανικοί 
διπλωματικοί κύκλοι εξέφραζαν μία διαφορε-
τική πολιτική γραμμή που έδινε ένα τέλος στον 
κύκλο Κλίντον. 
Η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας, τέσσερις μήνες μετά τις βουλευ-
τικές εκλογές που διεξήχθη-
σαν (τον Δεκέμβριο) πρόωρα, 
βρίσκεται ακόμη αντιμέτωπη 
με το πολιτικό αδιέξοδο που 
την ταλανίζει τα δύο τελευ-
ταία χρόνια.
Κυβέρνηση στη βάση του 
εκλογικού αποτελέσματος 
δεν έχει συγκροτηθεί, η υπη-
ρεσιακή που είχε σχηματιστεί 
για να διενεργήσει τις εκλογές 
και έκτοτε παρέμεινε δεν λαμβάνει - ούτε νομι-
μοποιείται πολιτικά να το κάνει - αποφάσεις 
για σημαντικά θέματα, η βουλή που προέκυψε 
από την κάλπη δεν έχει αποκτήσει ακόμα πρό-
εδρο, η οικονομία βυθίζεται, ενώ το διεθνοτικό 
χάσμα γίνεται όλο και πιο βαθύ.
Στο μεταξύ, στο πρώτο δεκαπενθήμερο του 
Μαΐου πρέπει να διεξαχθούν στη χώρα δημοτι-
κές εκλογές, πλην όμως η βουλή, η οποία μπο-
ρεί να τις προκηρύξει και να τις οργανώσει ή 
και να τις μεταθέσει, αδυνατεί να εκλέξει πρόε-
δρο και να συγκροτηθεί σε Σώμα.
Έτσι υπάρχει κίνδυνος να λήξει η θητεία των 
δημάρχων και εκτός από την απουσία κυβέρ-
νησης να μείνουν δίχως διοίκηση και οι δήμοι 
και να καταρρεύσει έτσι όλο το σύστημα εξου-
σίας.
Τα πλέον ανησυχητικό είναι ότι δεν διαφαίνεται 
άρση του αδιεξόδου. Ο πρόεδρος της βουλής 
Γκιόργκι Ιβανόφ αρνείται επίμονα να αναθέσει 
εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον συνα-
σπισμό Σοσιαλδημοκρατών και αλβανικών 
κομμάτων, που συγκροτούν κυβερνητική πλει-
οψηφία, με το επιχείρημα ότι η υλοποίηση του 
κυβερνητικού προγράμματος στο οποίο έχουν 
συμφωνήσει οδηγεί στην καντονοποίηση του 
κράτους και μακροπρόθεσμα στην «αλβανο-
ποίησή» του.

Από την πλευρά του ο ηγέτης του συνασπι-
σμού κατηγορεί τον πρόεδρο Ιβανόφ για κατά-
φορη παραβίαση του Συντάγματος με το να του 
αρνείται την ανάθεση σχηματισμού κυβέρνη-
σης.
Στον αντίποδα ο απερχόμενος πρωθυπουρ-
γός Νίκολα Γκρούεφσκι το κόμμα του οποίου 
πρώτευσε στις εκλογές, έλαβε τη διερευνη-
τική εντολή αλλά δεν μπόρεσε να συγκροτή-
σει κυβερνητική πλειοψηφία με κάποιο από τα 
αλβανικά κόμματα, συντάσσεται με τις θέσεις 
του Ιβανόφ και ζητάει νέες εκλογές.
Στο μεταξύ, ούτε οι διαμεσολαβητικές προσπά-
θειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέδωσαν, με 
τους αντιμαχόμενους να παραμένουν αμετακί-
νητοι στις θέσεις τους.
Τόσο η αρμόδια για θέματα Εξωτερικής Πολιτι-
κής και Άμυνας Φρεντερίκα Μογκερίνι, όσο και 
ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντό-

ναλντ Τουσκ, δεν φαίνεται να 
έπεισαν τον πρόεδρο Ιβανόφ 
να τηρήσει το Σύνταγμα της 
χώρας, εγγυητής του οποίου 
είναι εκ του ρόλου του.
Μάλιστα ο Ιβανόφ τούς το 
δήλωσε ανοιχτά κατά τις επι-
σκέψεις τους στα Σκόπια, πως 
φοβάται ότι θα υπονομευθεί 
η ενότητα του κράτους εάν 
συγκυβερνήσουν σοσιαλδη-

μοκράτες και Αλβανοί στη βάση του προγράμ-
ματος που έχουν εξαγγείλει και το οποίο περι-
λαμβάνει, μεταξύ άλλων, την καθιέρωση της 
αλβανικής γλώσσας ως δεύτερης επίσημης σε 
όλη την επικράτεια.
Με τις θέσεις πάντως των Γκρούεφσκι - Ιβανόφ 
έχει συνταχθεί το Κρεμλίνο που τόσο με δηλώ-
σεις της εκπροσώπου του ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχά-
ροβα, όσο και του ίδιου του Σεργκέι Λαβρόφ, 
κατηγορούν τη Δύση για εμπλοκή στα εσωτε-
ρικά της ΠΓΔΜ, επισείοντας κινδύνους αποστα-
θεροποίησης της περιοχής.
Ούτως εχόντων των πραγμάτων, ουδείς βλέπει 
φώς στο τούνελ ούτε δύναται να προβλέψει τι 
μέλλει γενέσθαι ώστε να εξομαλυνθεί η κατά-
σταση και να αποφευχθεί η πολιτική ένταση 
που συσσωρεύεται και η οποία προκαλεί ανη-
συχίες στην ευρύτερη περιοχή, δεδομένου του 
κομβικού για τις ισορροπίες χαρακτήρα του 
κράτους της ΠΓΔΜ.
Ήδη οι σχέσεις της χώρας με τη γειτονική της 
Αλβανία εξελίσσονται από το κακό στο χειρό-
τερο, με τα Σκόπια να κατηγορούν τα Τίρανα 
για ανεπίτρεπτες παρεμβάσεις στο εσωτε-
ρικό τους, με αφορμή δηλώσεις τού Αλβανού 
πρωθυπουργού Έντι Ράμα και του ΥΠΕΞ Ντμί-
τρι Μπουσάτι γύρω από την κατάσταση στην 
ΠΓΔΜ.

«Χύτρα που βράζει» η ΠΓΔΜ

«Συντετριμμένη και οργισμένη» από 
την επίθεση με χημικά από τις δυνάμεις 
του Άσαντ, που είχαν σαν αποτέλεσμα 
να χάσουν την ζωή τους και πολλά 
παιδιά, η Ιβάνκα Τραμπ ήταν αυτή που 
«ώθησε» τον πατέρα της και πρόεδρο 
των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να δώσει 
το «πράσινο φως» για την πυραυλική 
επίθεση στη Συρία.

Α
υτό αποκάλυψε ο 33χρονος γιος του 
Τραμπ, Έρικ, μιλώντας στην βρετανι-
κή εφημερίδα The Daily Telegraph. 
Και συνέχισε: «Η απόφαση του Ντό-

ναλντ Τραμπ να επιτεθεί εναντίον των δυνάμε-
ων του Άσαντ στη Συρία αποδεικνύει ότι ο πα-
τέρας μου δεν είναι σύμμαχος με τη Ρωσία και 
δεν εκφοβίζεται από τον Βλαντιμίρ Πούτιν».
Ο 33χρονος Έρικ Τραμπ τόνισε πως ο πατέ-

ρας του δεν εκφοβίζεται από τις απειλές περί 
πολέμου του Ρώσου προέδρου και ανέφερε 
ότι «δεν θα υπάρξει κανένας σκληρότερος 
από τον πρόεδρο Τραμπ, αν αυτοί μας εξορ-
γίσουν».
Ο γιος του Αμερικανού προέδρου επιβεβαί-
ωσε τα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι 
ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να επιτεθεί στη 
Συρία εξαιτίας της αντίδρασης της αδελφής 
του, Ιβάνκα, η οποία ήταν συγκλονισμένη και 
εξοργισμένη από τις εικόνες των χτυπημένων 
από τα χημικά παιδιών στην πόλη Ιντλίμπ, 
μετά από επίθεση του συριακού στρατού.
«Η Ιβάνκα είναι μητέρα τριών παιδιών και 
έχει επιρροή. Είμαι σίγουρος πως είπε: αυτό 
είναι φοβερό» δήλωσε ο Έρικ Τραμπ στον 
Telegraph, αναφερόμενος στην επίθεση με 
χημικά που σκότωσε περισσότερους από 80 
αμάχους, μεταξύ αυτών και δεκάδες παιδιά, 
στη Συρία.

Αποκάλυψη: Η Ιβάνκα έπεισε 
τον Ντόναλντ Τραμπ να επιτεθεί 
στην Συρία!

Σε βαρύ κλίμα η συνάντηση 
Τίλερσον - Λαβρόφ στη Μόσχα

Μ
ε το κλίμα στις σχέσεις ΗΠΑ-
Ρωσίας για τις εξελίξεις στη 
Συρία να είναι ιδιαίτερα τετα-
μένο, ο υπουργός Εξωτερικών 

Ρεξ Τίλερσον αναχώρησε χθες από την Ιτα-
λία και τη Σύνοδο των ΥΠΕΞ των G7 για τη 
Μόσχα όπου σήμερα αναμένεται να συνα-
ντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι 
Λαβρόφ.
Η αμερικανική στροφή προς μια σκληρή 
στάση απέναντι στη Ρωσία έπειτα από την 
επίθεση στη Συρία και τον αμερικανικό 
βομβαρδισμό με πυραύλους Τόμαχοκ έγινε 
αισθητή τόσο από το κοινό ψήφισμα των 
G7 όσο και από τις δηλώσεις που έκανε ο 
Τίλερσον πριν αναχωρήσει για τη Μόσχα. 
Οι ΥΠΕΞ των επτά πλουσιότερων κρατών 
του κόσμου, τη συνάντηση των οποίων 
στην Τοσκάνη παρακολούθησαν αντιπρό-
σωποι της Τουρκίας και αραβικών χωρών, 
συμφώνησαν ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
λύση στη Συρία όσο παραμένει στην εξου-
σία ο Μπασάρ Αλ Ασαντ, όμως απέφυγαν 
να επιβάλουν νέες κυρώσεις κατά του περι-
βάλλοντος Ασαντ και των συμμάχων του.
Στις δηλώσεις του που ακολούθησαν το 

κοινό ψήφισμα, ο Ρεξ Τίλερσον έτεινε χείρα 
φιλίας προς τη Ρωσία υποστηρίζοντας ότι 
«ελπίζουμε πως η ρωσική κυβέρνηση θα 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι έχει συμ-
μαχήσει με αναξιόπιστους εταίρους». Επι-
πλέον υπογράμμισε ότι η Ρωσία απέτυχε 
«ως εγγυήτρια δύναμη μιας Συρίας απαλ-
λαγμένης από χημικά όπλα, χωρίς να είναι 
ξεκάθαρο εάν αυτό είναι αποτέλεσμα του 
γεγονότος ότι δεν πήρε σοβαρά τον ρόλο 
της ή του ότι είναι απλά ανίκανη».
Η ρωσική απάντηση στις αμερικανικές 
δηλώσεις και τη στήριξη των υπολοίπων 
χωρών προς τις ΗΠΑ ήρθε διά στόμα-
τος του ίδιου του Βλαντιμίρ Πούτιν. Κατά 
τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου 
με τον Ιταλό ομόλογό του Σέρτζιο Ματα-
ρέλα στη Μόσχα, ο Ρώσος πρόεδρος υπο-
στήριξε ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν νέα πλήγ-
ματα στη Συρία έπειτα από «κατασκευα-
σμένες» επιθέσεις με χημικά όπλα για τις 
οποίες θα κατηγορήσουν την κυβέρνηση 
της Συρίας και έκανε έναν παραλληλισμό με 
την τωρινή κατάσταση και αυτήν που επι-
κρατούσε πριν από την εισβολή στο Ιράκ 
το 2003.
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«
Αν παραβιαστούν, από οποιον-
δήποτε, οι κόκκινες γραμμές, 
θα αν τ ιδράσουμε δυναμικά», 
δήλωσε ο εκπρόσωπος του συ-

νασπισμού
Ευθε ίε ς απε ιλέ ς εναν τ ίον των Ηνω-
μένων Πολιτε ιών εκτόξευσαν οι ηγε-
σίες της Ρωσίας και του Ιράν, καθώς η 
ένταση έχει ανέβει επικίνδυνα μετά την 
πυραυλική επίθεση των Αμερικανών σε 
αεροπορική βάση της Συρίας.
Μόσχα και Τεχεράνη διεμήνυσαν ότι θα 
αντιδράσουν άμεσα και δυναμικά στην 
περίπτωση που η Ουάσιγκτον ξεπερά-
σει τις «κόκκινες γραμμές» που έχουν 
θέσει, οι οποίες δεν είναι άλλες από την 
επανάληψη μίας πυραυλικής ή αεροπο-
ρικής επίθεσης εναντίον των δυνάμεων 
του Μπασάρ αλ Άσαν τ , καθώς και η 
υλοποίηση ενός σχεδίου χερσαίας επί-
θεσης, την οποία φέρεται να προγραμ-
ματ ίζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντό-
ναλν τ Τραμπ και επικροτεί ο Τούρκος 
ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις του 
Ρώσου πρωθυπουργού, Ντμίτρι Μεν-
βέντεφ λίγες ώρες μετά την πυραυλική 
επίθεση από τον αμερικαν ικό σ τόλο 
σ τη Μεσόγε ιο,  ο οποίος τόν ισε με 
έμφαση πως η κατάσταση έφτασε «μία 
ίν τσα», δηλαδή σ το όριο, μίας πολε-
μικής σύγκρουσης με ταξύ ΗΠΑ και 
Ρωσίας.
«Αυτό που έκαναν οι ΗΠΑ ήταν να αγγί-
ξουν τ ις κόκκινε ς γραμμές μας. Από 
εδώ και στο εξής, οποιαδήποτε παρα-
βίαση των κόκκ ινων γραμμών σ τη 

Συρία, θα λάβει δυναμική απάντηση, 
από όποιον και αν προέρχεται. Η Αμε-
ρική γνωρίζει ότ ι μπορούμε να αν τ ι-
δράσουμε πολύν δυναμικά», δήλωσε ο 
εκπρόσωπος των δύο δυνάμεων.
Τόσο οι ΗΠΑ, όσο και η Βρετανία, αλλά 
και η Γαλλία, θεωρούν υπεύθυνο τον 
Μπασάρ αλ Άσαντ για την επίθεση με 
χημικά στην περιοχή της Ιντλίμπ, όπου 
έχουν καταφύγει μέλη των ένοπλων 
τμημάτων της συριακής αν τ ιπολίτευ-
σης. Η Δαμασκός από την πλευρά της 
υποστηρίζει ότι επλήγησαν αποθήκες 
των αν ταρτών, οι οποίοι έκρυβαν τα 
χημικά όπλα και γι’ αυτό εξαπλώθηκε 
σ την περιοχή το θανατηφόρο νέφος. 
Η Μόσχα ζητεί την αποστολή εμπειρο-
γνωμόνων, προκειμένου να ελεχθούν 
όλα τα στοιχεία και να προκύψουν χει-
ροπιαστά στοιχεία για το ποιος φέρει 
την ευθύνη.
Με δήλωσή της η ρωσική κυβέρνηση, 
κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι με την 
ενέργειά της επιβράδυνε τη μάχη κατά 
των τζ ιχαν τ ισ τών και επισήμανε ότ ι 
επλήγη μία χώρα που μάχεται εναντίον 
της τρομοκρατίας και αποτελεί θύμα 
της, ενώ η κυβέρνηση του Άσαντ είναι 
νόμιμη και εκλεγμένη.
Την ίδια σ τ ιγμή, ο Ντόναλν τ Τραμπ 
δήλωσε στο αμερικανικό Κογκρέσο ότι 
υπάρχει σχέδιο για περαιτέρω δράση. 
Οι φήμες για μία χερσαία επιχείρηση 
του αμερικανικού στρατού ολοένα και 
εντείνονται, ενώ ο ρωσικός στόλος ενι-
σχύεται σ τη Μεσόγειο Θάλασσα και 
στα παράλια της Συρίας.

ανεβαίνει το θερμόμετρο στο συριακό

Ρωσία και Ιράν απειλούν ευθέως 
τις ΗΠΑ για τη Συρία
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Α
γαπητές μου κυρίες, σας καλώ να 
σκεφτείτε τι ξέρετε για τον άντρα 
σας πέρα από το ύψος του, το βά-
ρος του, και το χρώμα των ματιών 

του.Τα συμπεράσματά σας μπορούν να σας 
βοηθήσουν να τον καταλάβετε καλύτερα και 
να τον αγαπήσετε.
1. Ποια είναι η γλώσσα της αγάπης 
που καταλαβαίνει;
Στο βιβλίο του ο Gary Chapman “Οι 5 Γλώσ-
σες της Αγάπης” αναφέρει ότι  το Μυστικό 
για μια Αγάπη που διαρκεί είναι ο τρόπος 
που δεχόμαστε και “ακούμε” την αγάπη 
που εκδηλώνεται με: το άγγιγμα, τα τρυφερά 
λόγια, τα δώρα, τις πράξεις εξυπηρέτησης. 
Ποιο απ’ όλα αυτά του λέει,  “σ’ αγαπώ» πιο 
πολύ;  
2. Ποιο είναι το μεγαλύτερό του όνειρο; 
Στο βιβλίο του Ανήσυχο Πνεύμα, ο John 
Eldredge λέει ότι κάθε άντρας θέλει να ζήσει 
μία περιπέτεια. Ποια είναι η περιπέτεια που 
ονειρεύεται ο δικός σου άντρας; Μήπως 
θέλει να κάνει δική του δουλειά ή να ανεβεί 
την ψηλότερη κορυφή όλων των ηπείρων; 
Μήπως έπνιξε τις πιο βαθειές του επιθυμίες 
στο καθήκον των καθημερινών ευθυνών;  
Μήπως υπάρχουν κάποιοι τρόποι για να τον 
ενθαρρύνεις και να ζωντανέψει το πάθος του 
για κάποιον μεγάλο στόχο που θα τονώσει 
το ηθικό του; 
3. Τι σημαίνει ρωμαντισμός για 
τον άντρα σου;
 Ο,τιδήποτε καταλήγει στη σωματική επαφή, 
μπορεί να σκεφτείς. Αυτό είναι σίγουρα ένα 
στοιχείο, πολύ πιθανό, αλλά ο άντρας θέλει 
να πιστεύει, όπως και η γυναίκα, ότι εξακο-
λουθεί  να είναι ελκυστικός. Όταν αντιστρέ-
φονται οι ρόλοι και πάρεις εσύ την πρωτο-
βουλία, μπορεί να τον κάνεις να νιώσει ότι 
ακόμα “περνάει η μπογιά του”.  Πότε ήταν η 
τελευταία φορά που του πρότεινες να βγείτε 
οι δυο σας;
4. Τι του αρέσει να κάνει; 
Πώς του αρέσει να περνάει την ώρα του όταν 
έχει τελειώσει τις υποχρεώσεις της δου-
λειάς ή έχει εκπληρώσει τις οικογενειακές 
του υποχρεώσεις; Μπορεί να του αρέσει 

να μαστορεύει ή να ζητωκραυγάζει για την 
ομάδα του. Εσύ τον βοηθάς δημιουργώντας 
χώρο και χρόνο για τα χόμπυ του και τα ενδι-
αφέροντά του, ή τα βλέπεις ανταγωνιστικά; 
Μην ξεχνάς ότι, όταν ανεφοδιάζεται ψυχο-
λογικά έχει περισσότερα να σου προσφέρει.  
5. Τι τον κάνει να γελάει;
Το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο. Αν 
πιστεύουμε  ότι το γέλιο είναι καλό για την 
ψυχή μας, τότε πρέπει να φροντίσουμε να 
υπάρχει περισσότερο γέλιο στο γάμο μας. 
Σας προκαλώ, κυρίες μου, να ξοδέψετε λίγο 
χρόνο για να βελτιώσετε τις ικανότητές σας 
σ’ αυτόν τον τομέα. Τι θα μπορούσατε να 
σκεφτείτε για τον άντρα σας; Τι είναι αυτό 
που γαργαλάει το αστείο του νεύρο πιο 
πολύ; Ανακαλύψτε τι αλλάζει τη διάθεσή του 
προς το καλύτερο και φροντίστε να παίρνει 
καθημερινά τη δόση του.
6. Τι τον κάνει να νιώθει ότι είναι 
καταξιωμένος;
Οι άντρες θέλουν να ξέρουν ότι είναι απα-
ραίτητοι, ότι η συνεισφορά τους είναι σημα-
ντική, και όχι μόνο ο μισθός τους. Πράγματι, 
στο βιβλίο του σχετικά με το γάμο Αγάπη και 
Σεβασμός, ο Δρ Emerson Eggerichs λέει ότι 
ο σεβασμός, το αίσθημα της επιβεβαίωσης , 
είναι η μόνη απαραίτητη κινητήρια δύναμη 
για τον άντρα.  Κάντε το προτεραιότητα να 
δείχνετε συναισθηματική υποστήριξη και 
σεβασμό στον άντρα σας. Του εκφράζετε την 
ευγνωμοσύνη σας για ό,τι σας προσφέρει; 
Τον επαινείτε δημόσια μπροστά σε τρίτους;    
7. Τι είναι αυτό που τον απασχολεί 
πιο πολύ στο γάμο σας;
Ενώ μπορεί να βλέπει ποιος είναι ο τομέας 
της σχέσης σας που σας ενδιαφέρει πιο 
πολύ, είναι πιθανό να μην εκδηλώνει αυτό 
που τον ενοχλεί. Ίσως δε θέλει να “ταρά-
ξει τα νερά» ή να προκαλέσει σύγκρουση, ή 
μπορεί ακόμα και να μην το σκέφτηκε. Κατ’ 
εκείνον όλα είναι “μια χαρά.» Θα μπορούσε 
όμως να δεχτεί, αν του το ζητήσετε, να μιλή-
σετε χωρίς πρόθεση για σύγκρουση, για 
πράγματα που θα μπορούσατε να ζητήσετε 
ο ένας από τον άλλον που θα  βοηθούσαν το 
γάμο σας.

Ακλόνητη Οικογένεια
ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Ένα εβδομαδιαίο άρθρο για την 
ελληνική οικογένεια που δίνει 
πρακτικές συμβουλές για το γάμο, 
για τις οικογενειακές σχέσεις,  και 
για την ανατροφή των παιδιών.

Όταν η πρώτη σου προτεραιότητα είναι η οικογένειά σου, 

τότε είσαι στο σωστό δρόμο, στο δρόμο που οδηγεί σ’ έναν 

ακλόνητο γάμο και σε μια ευτυχισμένη οικογένεια.

7 Πράγματα που Πρέπει να 
Ξέρεις για τον Άντρα σου

οικογένεια

• To παιδί μου και εγώ
Βασικοί κανόνες για να 
μεγαλώσετε ένα «καλό» παιδί

Σ
αν γονείς, όλοι έχουμε διαφορετι-
κές ελπίδες και όνειρα για τα παι-
διά μας. Όμως κάθε μαμά και μπα-
μπάς θέλει να μεγαλώσει ένα παι-

δί με έναν δυνατό και ηθικό χαρακτήρα. 
Θέλουμε τα παιδιά μας να ξέρουν ποιό 
είναι το καλό και ποιό το κακό. Ελπίζου-
με ότι θα μάθουν να συμπεριφέρονται 
με ήθος, και μεγαλώνοντας να είναι συ-
νετοί, ειλικρινείς, να είναι φιλάνθρωποι 
και ευγενικοί. Με λίγα λόγια, θέλουμε τα 
παιδιά μας να αναπτύξουν συνείδηση - 
μια δυνατή εσωτερική φωνή που θα τους 
δείχνει τον σωστό δρόμο και θα τους πα-
ρέχει μικρές δόσεις ενοχής όποτε χρειά-
ζεται.
Όμως τα παιδιά δεν γεννιούνται με συνεί-
δηση, γι’ αυτό η δουλειά του «χτισίμα-
τος» είναι δική μας. Είναι μια διαδικα-
σία που οι γονείς χρειάζονται να δουλέ-
ψουν μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο. 
Πρέπει να διαχωρίζετε συνεχώς το καλό 
από τα κακό και να αναφέρετε το μοντέλο 
της σωστής συμπεριφοράς. Σιγά σιγά  το 
παιδί σας θα αφομοιώσει τα μηνύματά 
σας και θα γίνουν ο πυρήνας του χαρα-
κτήρα του.

Πλημμυρίστε το μωρό σας με α-
γάπη και προσοχή.
Τα παιδιά δεν μπορούν να κατανοήσουν 
την ιδέα του καλού και του κακού μέχρι 
την ηλικία των δύο περίπου. Αν όμως 
δημιουργήσετε έναν δυνατό δεσμό με 
το μωρό σας από την αρχή, θα είναι πιο 
εύκολο να του μάθετε την έννοια όταν 
έρθει η ώρα. Αν συντονιστείτε με το 
μωρό σας και ανταποκρίνεστε στις ανά-
γκες του από νωρίς, θα είναι πιο πρό-
θυμο να σας ακούει και να το καθοδη-
γείτε καθώς θα μεγαλώνει.

Να απαιτήσετε σεβασμό από την 
αρχή.
Αν αφήσετε τα παιδιά σας να τη γλυτώ-
σουν έχοντας συμπεριφερθεί ασεβώς, 
ακόμα και σε πολύ μικρή ηλικία, θα αγνο-

ούν την ηθική σας εξουσία πολύ γρή-
γορα. Αν δεν σέβονται την «εξουσία» 
σας, δεν θα σεβαστούν τους κανόνες σας 
και  τα παραδείγματά σας. Γι’ αυτό λοι-
πόν, απαιτείστε σεβασμό από την αρχή 
και ξεκάθαρα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει 
να θέτετε κανόνες και να μην κάνετε πίσω 
όταν βλέπετε τα παιδιά σας να στεναχω-
ριούνται.

Δώστε βάρος στην ενσυναίσθηση.
Με το να προσπαθείτε να καλλιεργήσετε 
τη συνείδηση σε ένα παιδί χωρίς να του 
μάθετε την έννοια του να προσπαθεί να 
μπαίνει στη θέση των άλλων, είναι σαν να 
προσπαθείτε να φυτέψετε ένα λουλούδι 
σε άγονο έδαφος. Εξάλλου, αν δεν μπο-
ρείτε να μπείτε στη θέση των άλλων, ποτέ 
δεν θα νιώσετε την ανάγκη να συμπερι-
φερθείτε στους άλλους με τον τρόπο που 
θα θέλατε να συμπεριφερθούν σε σας. 
Τα μωρά δείχνουν σημάδια ενσυναίσθη-
σης από την αρχή της ζωής τους - κλαίνε 
όταν κλαίνε και άλλα μωρά, ανταποδί-
δουν το χαμόγελο όταν τους χαμογελάτε. 
Είναι στο χέρι σας να αναπτύξετε αυτή την 
ιδιότητα με το να κάνετε τα παιδιά σας 
να μπαίνουν στη θέση των άλλων. Αν το 
παιδί σας που είναι σε προσχολική ηλικία 
χτυπήσει τη φίλη της στο κεφάλι με την 
κούκλα της, φροντίστε να την κάνετε να 
καταλάβει γιατί η φίλη της κλαίει. Ρωτή-
στε τη πώς θα ένιωθε αν τη χτύπαγε η 
φίλη της.

Κάντε πράξη αυτά που πιστεύ-
ετε.
Αν θέλετε να είναι τα παιδιά σας ειλικρινή, 
ηθικά ανθρώπινα όντα, θα πρέπει να 
προχωρήσετε βήμα βήμα. Αν λέτε ψέματα  
ή αν λέτε κακά πράγματα για τους γείτο-
νες πίσω από την πλάτη τους, πώς περι-
μένετε να συμπεριφερθεί το παιδί σας 
διαφορετικά; Όμως το να δίνετε το καλό 
παράδειγμα δεν είναι αρκετό. Πρέπει να 
λέτε ξεκάθαρα στα παιδιά ποιο είναι το 
σωστό.
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Μ
έχρι τις αρχές του 
αιώνα μας, κανείς 
δεν γνώριζε ότι έ-
να άστρο είναι μια 

σφαίρα φλεγόμενων αερίων η 
οποία σχηματίζεται  στον ενδο-
αστρικό χώρο, ζει για  ένα προ-
καθορισμένο από τη μάζα του 
χρόνο και  μετά πεθαίνει.  Ανάφε-
ρα επίσης ότι η ζωή ενός άστρου 
συντηρείται από την σύντηξη 
των πυρήνων των στοιχείων υ-
δρογόνου και ηλίου στα έγκατα 

του.  Η ενέργεια που εκλύεται από την διεργασία της σύντηξης εξι-
σορροπεί την δύναμη της βαρύτητας των εξωτερικών στρωμάτων 
του άστρου που τείνει να το εκμηδενίσει, συνθλίβοντας το.
Αλλά η διεργασία αυτή δεν είναι αιώνια και υπάρχει για κάθε 
άστρο μια κάποια χρονική στιγμή στο εκκρεμές του σύμπαντος, 
που θα σημάνει την αρχή του τέλους του.  Η χρονική αυτή στιγμή 
είναι εκείνη στην οποία το άστρο έχοντας  εξαντλήσει όλο το πυρη-
νικό καύσιμο, σύρεται  έρμαιο πλέον της αμείλικτης δύναμης της 
παγκόσμιας έλξης (βαρύτητας) προς τα προκαθoρισμένα από τους 
φυσικούς νόμους πεπρωμένα του, περνώντας ορισμένα στάδια που 
διαφέρουν ανάλογα με τη μάζα που είχε το άστρο την στιγμή που 
έπαυσε η διεργασία της σύντηξης στο εσωτερικό του.
Για άστρα μικρά όπως ο Ήλιος μας, το πρώτο στάδιο που έχω ήδη 
αναλύσει, είναι εκείνο του «Κόκκινου Γίγαντα» , όπου το άστρο της 
ημέρας θα εξαφανίσει τους εσωτερικούς πλανήτες του Ηλιακού μας 
συστήματος, συμπεριλαμβανομένης και της γης μας. Μετά από ένα 
σύντομο διάστημα μερικών εκατομμυρίων χρόνων σαν «Κόκκι-
νος Γίγας»,  το άστρο θα αρχίσει την συστολή του κάτω από την επί-
δραση της δύναμης της βαρύτητας. Σε μικρά άστρα αυτή η συστολή 
συνεχίζεται μέχρις ότου το άστρο γίνει μία  μικρή σφαίρα, πλανητι-
κού μεγέθους, αλλά με αστρική ποσότητα ύλης, συνεπώς  με φαντα-
στική  πυκνότητα  και υπέρ το δέον θερμή σφαίρα μέχρι  λευκότητας 
που λέγεται  «Λευκός Νάνος».
Για το είδος αυτό της υπερσυμπιεσμένης ύλης, του δευτέρου είδους 
εξωτικής ύλης που γνωρίσαμε, όπου μια σφαιρίτσα διαμέτρου ενός 
εκατοστού του μέτρου ζυγίζει μερικά εκατομμύρια τόνους, μιλή-
σαμε εκτεταμένα δίνοντας λεπτομέρειες του πως σχηματίζεται. 
Σιγά-σιγά ο «Λευκός Νάνος» ακτινοβολεί τις τελευταίες ακτίνες της 
ενέργειας του σε μορφή φωτός και θερμότητας, που συνθέτουν το 
Κύκνειο άσμα της ύπαρξης του και περνάει στην ανυπαρξία σαν ένα 
σκοτεινό και κρύο κομμάτι νεκρής ύλης, μπαίνοντας στο αιώνιο κοι-
μητήριο των άστρων.  
Τα υπέρλαμπρα φωτεινά άστρα που λάμπρυναν και φώτιζαν τις 
σκοτεινές μας νύχτες, που ενέπνεαν τους ποιητές και τους ερωτευμέ-
νους, περνούν για πάντα στην ανυπαρξία, υπακούοντας τους αμείλι-
κτους και ψυχρούς φυσικούς νόμους, που με γραφειοκρατική ευσυ-
νειδησία επιτελούν τον άχαρη ρόλο τους.  Αργά -αργά μια φριχτή 
ορφάνια πέφτει στους παραπαίοντες πλανήτες.  Αυτή είναι η μοίρα 
της ύλης.  Σβήνουν ολοένα τα ολόλαμπρα αστέρια και σιγά-σιγά 
μένει κατασκότεινος ο ουρανός της ύπαρξης, που τόση λαμπρότητα, 

θερμότητα και ζωή του χάρισαν με το εκτυφλωτικό πέρασμά τους. 
Η Ιστορία του τι συμβαίνει  μετά από το στάδιο του «Κόκκινου Γίγα-
ντα» σε ένα άστρο του μεγέθους του Ήλιου μας, έχει τις καταβολές 
της στις αρχές του 17ου αιώνα.  Το 1838 ο Γερμανός αστρονόμος Βίλ-
χελμ Μπέσσελ  στην προσπάθειά του να μετρήσει τις αποστάσεις 
των άστρων (υπήρξε ο πρώτος που το πέτυχε) παρακολουθούσε 
κάθε νύχτα τις κινήσεις και την περιοχή του πιο λαμπρού άστρου 
στον ουρανό μας, του Σείριου.  Με έκπληξη παρατήρησε, ότι ο Σεί-
ριος εκτελούσε μια ανεξήγητη ελλειπτική περιστροφή (η έλλειψη 
είναι ωοειδής καμπύλη σχήματος πεπονιού ) γύρω από μία μέση 
θέση  συμπληρώνοντας την περιστροφή κάθε 50 χρόνια. Η γη μας  
χρειάζεται ένα χρόνο να συμπληρώσει μία στροφή γύρω από τον 
Ήλιο.  
Σύμφωνα με τους νόμους της Ουράνιας μηχανικής, που είναι αλάν-
θαστοι, για να περιφέρεται ένα ουράνιο σώμα γύρω από ένα 
σημείο, θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε ένα πεδίο βαρύτητας.   Επί 
πλέον για να περιστρέφεται  ένα άστρο που είναι δυόμισι φορές 
πιο βαρύ από τον Ήλιο μας γύρω από ένα σημείο, πρέπει  να υπάρ-
χει  εκεί  ένα ουράνιο σώμα το οποίο να έχει μάζα αστρικού μεγέ-
θους.  Ο Μπέσσελ δεν μπορούσε όμως να δει τίποτα στην περιοχή 
του Σείριου που θα δημιουργούσε το τεράστιο πεδίο βαρύτητας για 
να εξαναγκάσει τον Σείριο σε αυτή την κίνηση.  Ακολουθώντας τους 
φυσικούς νόμους, συμπέρανε ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιος 
«σκοτεινός σύντροφος» του Σείριου με αστρική μάζα στην υποτι-
θέμενη θέση.  
Ο Μπέσσελ δεν είχε τότε τα απαραίτητα ισχυρά οπτικά μέσα για να 
επαληθεύσει τους ισχυρισμούς του.  Ήταν όμως σίγουρος, γιατί οι 
φυσικοί νόμοι είναι απόλυτοι και ο Μπέσσελ, που ήταν ένας μεγα-
λοφυής μαθηματικός και αστρονόμος, τους γνώριζε καλά.  Το σκο-
τάδι γύρω από «σκοτεινό σύντροφο» του Σείριου παρέμεινε μέχρι  
το 1862 που ο Αμερικανός κατασκευαστής τηλεσκοπίων Αλβαν 
Κλάρκ, δοκιμάζοντας ένα καινούργιο τηλεσκόπιο για το Πανεπιστή-
μιο του Μισισιπή  (τελικά το τηλεσκόπιο κατέληξε στο Πανεπιστήμιο 
του Σικάγου), παρατήρησε μια μικρή φωτεινή κουκίδα στην υποτι-
θέμενη θέση που είχε προβλέψει ο Μπέσσελ.  
Η κουκίδα αυτή ήταν 10,000 φορές ασθενέστερη σε φωτεινότητα 
από τον Σείριο (αυτός ήταν άλλωστε ο λόγος που δεν μπόρεσε ο 
Μπέσσελ να την δει, παρ όλες τις προσπάθειες του με τα όργανα της 
εποχής του).  Η κουκίδα δεν είναι πια ο σκοτεινός σύντροφος του 
Σείριου, αλλά  ο «Χλωμός σύντροφος»  όπως τον λένε τώρα  τον Σεί-
ριο Β, σε αντίθεση με τον λαμπρό σύντροφο Σείριο Α. Το συγκρό-
τημα των δύο άστρων λέγεται «δυαδικό», όπου τα δύο άστρα περι-
στρέφονται γύρω από ένα κοινό σημείο που βρίσκεται ανάμεσα 
τους και λέγεται Κέντρο βάρους των δύο άστρων.  
Το 1915 ο Αμερικανός αστρονόμος Άνταμς κατάφερε να περάσει 
μια φωτεινή δέσμη του Σείριου Β μέσα από ένα όργανο που λέγεται  
Φασματοσκόπιο.  Το όργανο αυτό είναι ένα πρίσμα που προσαρ-
τάται στον φακό του τηλεσκοπίου και αναλύει  μια  φωτεινή δέσμη 
στις συνιστώσες της και έπειτα τις προβάλλει επάνω σε μια οθόνη 
(όλοι γνωρίζουμε λίγο-πολύ, ότι μια λευκή δέσμη φωτός αποτελεί-
ται από τα διάφορα χρώματα της ίριδος, που λέγονται συνιστώσες 
της δέσμης).  Με τον τρόπο αυτό παράγεται επάνω στην οθόνη το 
«Φάσμα» του φωτός του άστρου, το οποίο είναι το δακτυλικό απο-
τύπωμά του  και  μπορούμε να το αναλύσουμε.  Το άστρο με το φως 
του, μας στέλνει μήνυμα λέγοντας  τα στοιχεία του. Μας δίνει πλη-
ροφορίες για θερμοκρασίες, από τι  χημικά στοιχεία αποτελείται 
και άλλα φυσικά δεδομένα.  Ο Σείριος Β είναι ένα άστρο αλλιώτικο 
από τα άλλα, είναι ένα παράξενο άστρο, ένα «εξωτικό» άστρο και 

θα δούμε γιατί.  
Ενώ όπως είδαμε είναι ένα χλωμό άστρο, σχεδόν σκοτεινό, η 
φασματοσκοπική ανάλυση του μας  λέει  ότι ο Σείριος Β είναι θερ-
μός όσο σχεδόν και ο λαμπρός (το λαμπρότερο άστρο του ουρανού 
μας μετά τον Ήλιο) σύντροφος του Σείριος Α και ακόμη θερμότε-
ρος του Ήλιου μας.  Η θερμοκρασία της επιφάνειας του Σείριου Α 
είναι 10,0000  Κελσίου, του Σείριου Β   8,0000  και του Ήλιου μας  
6,0000  . 
Και μπαίνει τώρα το πολύ εύλογο ερώτημα.  Πως ένα άστρο πιο 
θερμό από τον Ήλιο μας είναι σχεδόν σκοτεινό, ενώ ένα άλλο πλαϊνό 
του (ο Σείριος  Α) με σχεδόν την ίδια θερμοκρασία είναι το λαμπρό-
τερο άστρο του ουρανού; Σας προβλημάτισα; Μην ανησυχείτε, 
θα σας δώσω και τη λύση.  Δεν υπάρχουν αινίγματα και μυστήρια 
στην Φυσική επιστήμη.  Και αν προς στιγμή υπάρξουν, είναι λόγω 
άγνοιας των φυσικών νόμων ή της έλλειψης  καταλλήλων οργάνων 
παρατήρησης ή μέτρησης. Παρακολουθείστε λοιπόν μαζί με μένα 
το σκεπτικό.
Νόμος 1ος: Η ένταση του φωτός, δηλαδή η ποσότητα του φωτός ανά 
μονάδα επιφανείας που εκπέμπει  μια φωτεινή πηγή είναι ανάλογη 
της θερμοκρασίας της. Με άλλα λόγια  1 τετραγωνικό εκατοστό ή 
μέτρο επιφάνειας του Σείριου Α (10,0000 C) και η ίδια επιφάνεια του 
Σείριου Β (8,0000 C) πρέπει να στέλνουν περίπου (ο Σείριος Β λίγο 
λιγότερο) την ίδια φωτεινή ένταση.  Στην περίπτωσή μας ο νόμος 
αυτός φαίνεται να παραβιάζεται.
Νόμος 2ος: Η  ολική ποσότητα φωτός που στέλνει μια πηγή είναι 
ανάλογη της επιφάνειας της. Αφού λοιπόν σύμφωνα με το Νόμο 
1 κάθε κομματάκι της επιφάνειας του Σείριου Β στέλνει σχεδόν το 
ίδιο φως με τον Σείριο Α και τελικά ο Σείριος Β είναι  χλωμός μέχρι 
σκοτεινότητας, σημαίνει  ότι  δεν στέλνει την ίδια ποσότητα φωτός. 
Δηλαδή δεν ικανοποιεί τον Νόμο 2.  Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι  ο 
Σείριος Β έχει  κατά πολύ μικρότερη επιφάνεια του Σείριου Α. Αφού 
έχει μικρότερη επιφάνεια άρα έχει και μικρότερο όγκο.  Μέχρι εδώ 
καλά. Πάμε παρακάτω.
Κάνοντας τους κατάλληλους μαθηματικούς υπολογισμούς βρί-
σκουμε ότι ο Σείριος Β πρέπει να έχει 3,000 φορές μικρότερη επιφά-
νεια, δηλαδή 55 φορές μικρότερη διάμετρο από τον Σείριο Α.  Ο Σεί-
ριος Α έχει διάμετρο 2,500,000 χιλιόμετρα (χμ) (περίπου δύο φορές 
μεγαλύτερη διάμετρο από τον Ήλιο), επομένως ο Σείριος Β  πρέπει να 
έχει διάμετρο γύρω στα 45,000 χμ δηλαδή  περίπου 4 φορές μεγα-
λύτερος από τη γη ( η διάμετρος της γης είναι περίπου 12,000 χμ
Από την κίνηση του δυαδικού συγκροτήματος Σείριου Α & Σείριου 
Β, συμπεραίνουμε ότι  ο Σείριος Α έχει μάζα 2.5 φορές μεγαλύτερη 
από τη μάζα του Ήλιου.  Ο Σείριος Β σχηματίζει ισχυρό πεδίο βαρύ-
τητας που αναγκάζει τον Σείριο Α να κινείται  μαζί του, ενώ έχει (Ο 
Σείριος Β) μάζα σχεδόν ίση με τη μάζα του Ήλιου.  Δηλαδή μέσα σε 
ένα όγκο πλανητικών διαστάσεων (4 φορές μεγαλύτερος από τη γη) 
περικλείει τη μάζα του Ήλιου.  Αυτό σημαίνει τρομακτική συσσώ-
ρευση ύλης, δηλαδή φανταστικά μεγάλη πυκνότητα. 
Ένας κύβος με πλευρά ένα εκατοστό από την ύλη του Σείριου Β ζυγί-
ζει 100 τόνους.  Θα γνωρίσουμε πιο κάτω και άλλα είδη εξωτικών 
άστρων με απίστευτα μεγαλύτερες πυκνότητες. 
Ο Σείριος Β ανήκει λοιπόν σε μια δικιά του τάξη άστρων.  Σε μια τάξη 
που έχει θερμοκρασία και μάζα αστρική, αλλά μέγεθος πλανητικό. 
Άστρα εξωτικά με αυτές τις ιδιότητες, λέγονται «Λευκοί Νάνοι»,  
δηλαδή υπέρθερμοι μέχρι  λευκότητας, μάζα αστρική αλλά μέγεθος 
πλανητικό, νάνου.

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ο κώστας πάππας είναι πυρηνικός φυσικός και 
εργάζεται για την ατομική ενέργεια του καναδά 
(AECL). υπήρξε ο Γραμματέας του οργανισμού 
πυρηνικής ενέργειας του καναδά και δίδαξε σε 
έκτακτη βάση, το μάθημα της μηχανικής 
πυρηνικών αντιδραστήρων (Nuclear Engineering) 
στο πανεπιστήμιο McGill του μόντρεαλ. το 
χρονικό διάστημα 1974-1976 κατά την διάρκεια 
των μεταπανεπιστημιακών του σπουδών στο 
McMaster University στο Hamilton, ontario, 
εργάστηκε κοντά στον Dr. Brockhouse, ο οποίος 
τιμήθηκε το 1994 με το βραβείο νόμπελ της 
φυσικής για εργασίες που έκανε το 1950. o κ. 
πάππας εργάστηκε «στον προσδιορισμό της 
μαγνητικής δομής της ύλης» χρησιμοποιώντας 
σκέδαση ουδετερονίων [βομβαρδισμός 
κρυστάλλων ύλης, χρησιμοποιώντας σαν βλήματα 
ουδετερόνια (νετρόνια) από τον πειραματικό 
αντιδραστήρα του πανεπιστημίου] σε χαμηλές 
θερμοκρασίες κοντα στο απολυτο μηδέν (-273ο 
κελσίου). 

14η ΣΥΝΕχΕιΑ - ΓρΑΦΕι Ο ΚώΣΤΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

Συνέχεια στην επόμενη έκδοση

επιστήμη
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απόψεις

Ε
ίμαστε ΄΄πνευματικά παντρεμένοι`` 
με κάθε πλάσμα της γης. Οταν δια-
λέγουμε έναν ιδιαίτερο σύντροφο 
είναι γιατί ελπίζουμε να συμπλη-

ρώσουμε και να βοηθήσουμε ο ένας τον 
άλλον, να βρούμε διανοητική, αισθημα-
τική, υλική και πνευματική ολοκλήρωση. 
Κάθε σώμα που γνωρίζουμε σήμερα θα 
πεθάνει και θα γίνει μέρος της γης από 
την οποία προήλθε. Αλλά το πνεύμα που 
κατοικεί αυτό το σώμα και που είναι το α-
ληθινό ον που αγαπάμε, δεν μπορεί ποτέ 
να πεθάνει, είναι αιώνιο. Στην πραγματι-
κότητα, όταν αγαπάμε το πνεύμα σε κά-
ποιον άλλον, αγαπάμε τον εαυτό μας. Γιατί 
στο πνευματικό επίπεδο υπάρχει μόνο Ενα 
Πνεύμα, και το πνεύμα που είμαστε εμείς 
είναι το ίδιο το πνεύμα του αγαπημένου 
μας προσώπου.
   Είμαστε υπεύθυνοι ο καθένας για την 
πραγματικότητα που δημιουργούμε μέσα 
μας και γύρω μας. Οταν  δεν είμαστε ευτυ-
χισμένοι είναι επειδή εμείς οι ίδιοι δημι-
ουργούμε τη δυστυχία μέσα μας. Τα ζευ-
γάρια, συχνά μπλέκονται σε παιχνίδια 
επιβολής όπου ο καθένας προσπαθεί να 
διορθώσει τον άλλο και κανείς δεν θέλει 
να διορθωθεί. Αυτό μπορεί να εξελιχθεί 
σε φοβερή μάχη υπεροχής, κάτι που απο-

κλείει βέβαια την αληθινή επικοινωνία. Αν 
περιμένουμε από τον άλλο να μας κάνει 
ευτυχείς, το πιθανότερο είναι ότι θ’απο-
γοητευθούμε.
   Ενας από τους κύριους λόγους για παρε-
ξήγηση, ένταση, πικρία, δυστυχία και 
αποτυχία στο γάμο είναι η έλλειψη επι-
κοινωνίας. Εχουμε ξεχάσει πως να μετα-
δίδουμε στους άλλους τα αισθήματα και 
τις ιδέες μας ανοικτά και με ειλικρίνεια. Η 
άρρωστη κοινωνία μας έχει προγραμματί-
σει να κριτικάρουμε και να κατηγορούμε 
τον άλλο, παρά να εκφράζουμε τα πραγμα-
τικά μας αισθήματα ανασφάλειας, φόβου, 
ανεπάρκειας, απόρριψης, που είναι και η 
αιτία που κατηγορούμε τον άλλον. 
   Είτε το θέλουμε είτε όχι, ο γάμος είναι 
ένα συμβόλαιο μεταξύ δύο ανθρώπων 
που υπόσχονται ορισμένα πράγματα ο 
ένας στον άλλο. Οι περισσότεροι άνθρω-
ποι δεν δίνουν σημασία σ’αυτό το συμ-
βόλαιο. Δύο άνθρωποι με συνειδητότητα 
που ξεκινάνε μια σοβαρή σχέση, γράφουν 
το δικό τους συμβόλαιο άσχετα από αυτό 
που συμβουλεύουν η εκκλησία και η πολι-
τεία. Μ’αυτόν τον τρόπο ανακαλύπτουν αν 
έχουν τους ίδιους σκοπούς στη ζωή και 
αν έχουν τις ίδιες ιδέες για το τι σημαίνει 
αυτή η ένωση. Αυτό το συμβόλαιο είναι 

ζωντανό και αλλάζει ανάλογα με τις ανά-
γκες των συνεταίρων.
   Η σχέση διατηρείται πιο΄΄ ζωντανή`` 
όταν οι σύντροφοι έχουν διάφορες κοι-
νές ασχολίες : Δραστηριοποιούν το νου 
και το σώμα, έρχονται σε μεγαλύτερη 
επαφή μεταξύ τους και έχουν καινούργια 
και ενδιαφέροντα πράγματα να σκεφτούν 
και να συζητήσουν. Και είναι πολύ καλύ-
τερο από το να ζουν ξεχωριστές ζωές ή 
να σπαταλάνε την ώρα τους μπροστά στην 
τηλεόραση.
   Η γνώση και η αγάπη είναι οι δύο λόγοι 
για τους οποίους ενσαρκωθήκαμε. Εάν 
σταματήσουμε να μαθαίνουμε και ν’αγα-
πάμε, τότε δεν έχει πολύ νόημα να συνε-
χίσουμε αυτή τη ζωή. Ο σκοπός της ζωής 
είναι να εξελιχθούμε στη γνώση για την 
αλήθεια της ζωής, και στην ικανότητα ν’α-
γαπάμε χωρίς όρους. Αυτές οι δύο διαδι-
κασίες οδηγούν στον τελικό προορισμό 
της ζωής που είναι η ένωση με όλη τη ζωή 
μέσα από τη σοφία και την αγάπη. Το να 
μείνει κανείς κολλημένος σε μια μεριά και 
ν’αρνηθεί ν’αναπτυχθεί είναι ένας σίγου-
ρος τρόπος για να καταστρέψει την αρμο-
νία σε μια σχέση. Γιατί η σχέση πρέπει ν’α-
ναπροσαρμόζεται απέναντι στη ζωή.
   Οταν μπορούμε να βλέπουμε το 
σύντροφό μας σαν μια εκδήλωση του 
Θεού, σαν πνεύμα που προσωρινά μόνο 

ζει μέσα σ’ενα σάρκινο σώμα, τότε μπο-
ρούμε πιο εύκολα να παραβλέψουμε τις 
φυσικές, συναισθηματικές και διανοη-
τικές αδυναμίες του. Μαθαίνουμε μαζί 
την αγάπη που δεν έχει όρους και που 
βασίζεται σ’ένα πνευματικό δεσμό μάλ-
λον παρά σε σωματικά και αισθηματικά 
θέλγητρα που μπορεί να εξασθενήσουν 
ή και να μεταμορφωθούν σε αποστροφή. 
Ο σύντροφός μας είναι μια πνευματική 
ύπαρξη που είναι πάντα τέλεια και αιώνια.
   Στον γάμο μπορούμε να εργαστούμε 
για αμοιβαία ολοκλήρωση. Ομως πρέπει 
πρώτα να εργαστούμε στον εαυτό μας, να 
βρούμε δύναμη, αυτο-πεποίθηση, ειρήνη 
και αγάπη μέσα μας και μετά θα προσελ-
κύσουμε κάποιον που λειτουργεί σ’αυτό 
το επίπεδο. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη 
εσωτερική προετοιμασ ία πριν ε ίναι 
κάποιος αρκετά ώριμος για να χρησιμο-
ποιήσει με επιτυχία τις δυνατότητες που 
του προσφέρει  η ένωση μ’έναν συνάν-
θρωπό του. Αν παρ’όλα αυτά ένας γάμος 
δεν μπορεί να έχει αυτή τη πνευματική 
βάση όπου δύο άνθρωποι ενώνονται για 
ν’αναπτυχθούν μαζί, τότε είναι καλύτερα 
για τοv καθένα να μείνει μόνος του. Ασφα-
λώς θα προοδεύσει περισσότερο.
 

www.raniamesiskli.com     
 www.youtube.com/user/MadonnaRania

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣΚλΗ

οι  πνευματικεσ  δυνατοτητεσ  του  Γαμου
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Μ
εγάλη έρευνα που 
δημοσιεύτηκε στο 
περιοδικό British 
medical Journal επι-

βεβαίωσε ότι η ήπια κατανάλω-
ση αλκοόλ είναι ευεργετική για το 
καρδιαγγειακό σύστημα – όμως, 
για πρώτη φορά φάνηκε ότι αυτό 
δεν ισχύει πάντα!
Ξεκαθαρίζεται εξαρχής ότι η κατα-
νάλωση μεγαλύτερων ποσοτήτων 
αλκοολούχων ποτών κάνει κακό, 
όχι μόνο στην καρδιά, αλλά γενι-
κότερα στην υγεία, αφού συνδέε-
ται με πολλά προβλήματα υγείας, 
όπως καρκίνο, νευρολογικές βλά-
βες, επιληψία, επιβάρυνση ήπα-
τος κλπ.
Οι ερευνητές ανάλυσαν τα 
δεδομένα για την κατανά-
λωση αλκοόλ και 12 δια-
φορετικά καρδιολογικά 
προβλήματα σε ένα 
μεγάλο αριθμό ενη-
λίκων στη Βρετα-
νία. Κανείς τους δεν 
είχε καρδιολογική 
νόσο, όταν ξεκίνησε η 
έρευνα. Τα αποτελέσματα 
ήταν πολύ ενδιαφέροντα:
•	 Άτομα	που	δεν	έπι-
ναν είχαν έναν αυξη-
μένο κίνδυνο για τα 8 
καρδιολογικά προβλή-
ματα, από 12% έως και 
56%, σε σχέση με άτομα 
που έπιναν μέτρια (ένα-δυο 
ποτήρια). Τα προβλήματα 
αυτά περιλάμβαναν 
συνήθεις καταστάσεις, 
όπως καρδιακό επεισό-
διο, εγκεφαλικό και αιφνί-
διο καρδιακό θάνατο.
•	 Άτομα	που	δεν	έπιναν	
είχαν 33% αυξημένο κίν-
δυνο για ασταθή στηθάγχη – 
μία κατάσταση στην οποία η καρ-
διά δεν λαμβάνει αρκετό αίμα – 
και 56% υψηλότερο κίνδυνο να 
πεθάνουν αναπάντεχα λόγω καρ-
διακής νόσου, σε σύγκριση με 
άτομα που έπιναν ένα δυο ποτη-
ράκια.

•	 Όμως,	η	κατανάλωση	αλκοόλ	
δεν φάνηκε να δρα προστατευτικά 
απέναντι σε λιγότερα συχνά καρ-
διολογικά προβλήματα: συγκεκρι-
μένα ήπια, ισχαιμικά εγκεφαλικά 
και περιπτώσεις αιμορραγιών 
στον εγκέφαλο.
Η συγκεκριμένη έρευνα είναι 
πολύ σημαντική, αφενός γιατί 
συμμετείχε μεγάλος αριθμός ατό-
μων και αφετέρου γιατί αυτά δια-
χωρίστηκαν σε πολλές κατηγο-
ρίες, σε αντίθεση με άλλες έρευ-
νες. Π.χ. συνήθως στην κατηγορία 
όσων δεν πίνουν κατατάσσονται 
πάντα τόσο άτομα που δεν έχουν 
πιεί ποτέ όσο και αυτοί που έκο-
ψαν το ποτό, ενώ παλαιότερα έπι-

ναν πολύ – γεγονός που δεν 
επιτρέπει ασφαλή συμπερά-
σματα και πιθανόν να μεγέ-
θυνε τον κίνδυνο για εκείνους 

που δεν πίνουν καθόλου.
Βέβαια και από αυτή την 
έρευνα δεν είναι ξεκά-

θαρο γιατί το αλκοόλ μειώ-
νει τον κίνδυνο για κάποιες 

παθήσεις αλλά όχι για 
όλες. Ο Steven Bell, 
γενετικός επιδημιολό-
γος στο πανεπιστήμιο 

του Cambridge και επι-
κεφαλής της έρευνας αναφέ-
ρει ότι υπάρχει σε εξέλιξη 

άλλη έρευνα, προκειμέ-
νου να βρει απαντήσεις σε 
αυτό το ερώτημα. Επίσης, 
πιστεύει ότι άλλες έρευνες 

θα διακρίνουν ποια είναι η 
επίδραση διαφορετικών αλκοο-

λούχων ποτών: κρασί, μπύρα 
κλπ.
Στο μεταξύ και μέχρι να ξεκα-

θαριστεί το θέμα, το συμπέ-
ρασμα που βγαίνει από την 

έρευνα είναι καθησυχαστικό για 
όσους πίνουν μερικά ποτήρια 
αλκοόλ την εβδομάδα. Ωστόσο, 
αυτό δεν σημαίνει ότι όσοι δεν 
πίνουν καθόλου να αρχίσουν να 
το κάνουν. Υπάρχει και άλλοι τρό-
ποι να μειωθεί ο κίνδυνος, ακο-
λουθώντας πιο υγιή τρόπο ζωής.

Β
ελτίωση της ποιότητας ζωής στο 64% των ασθενών με ψωρίαση και ψω-
ριασική αρθρίτιδα σε περίπου τέσσερις μήνες θεραπείας (δύο επισκέ-
ψεις) καταδεικνύουν τα πρώτα δεδομένα καθημερινής κλινικής εμπει-
ρίας για την από του στόματος χορηγούμενη θεραπεία με απρεμιλάστη.

Η μελέτη LAPIS-PSO είναι μία πολυκεντρική, προοπτική, μη παρεμβατική μελέτη 
με τη συμμετοχή έως και 500 ασθενών, η οποία διεξάγεται σε περίπου 100 
ερευνητικά κέντρα στη Γερμανία. Η μελέτη αξιολογεί τη μακροχρόνια ποιότητα 
ζωής των ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία με απρεμιλάστη στην καθημερινή 
κλινική πρακτική για ένα διάστημα που καλύπτει πέντε επισκέψεις ή περίπου 
13 μήνες. Πρόκειται για ασθενείς που είχαν προηγουμένως λάβει συμβατική 
συστηματική θεραπεία.
Τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο προέρχονται από την ενδι-
άμεση ανάλυση της μελέτης, η οποία αξιολογεί 111 ασθενείς από 39 ερευνη-
τικά κέντρα, με την ανάλυση ασφάλειας να βασίζεται σε δεδομένα από τους 108 
ασθενείς που ολοκλήρωσαν τη δεύτερη επίσκεψη και έλαβαν περίπου τέσσερις 
μήνες θεραπείας με 30 mg απρεμιλάστη δύο φορές την ημέρα.
Σύμφωνα με αυτά, η απρεμιλάστη βελτίωσε την ποιότητα ζωής στο 64% των 
ασθενών, με μία μέση βελτίωση στη βαθμολογία του Δερματολογικού Δείκτη 
Ποιότητας Ζωής (DLQI) κατά περίπου οκτώ μονάδες σε περίπου τέσσερις μήνες 
θεραπείας (δύο επισκέψεις). Παρατηρήθηκαν, επίσης, η αποτελεσματικότητα ως 
προς την προσβολή του τριχωτού της κεφαλής, την ψωρίαση ονύχων, την ψωρί-
αση παλαμών-πελμάτων, τον πόνο και τον κνησμό, καθώς και η ανεκτικότητα, η 
οποία ήταν το δευτερεύον καταληκτικό σημείο της μελέτης.

Σ
ε έναν κόσμο οθονών και δι-
κτύων, οι έφηβοι έχουν όφε-
λος –και ψυχικό– αν περνάνε 
έως τέσσερις ώρες και κάτι 

(257 λεπτά) τη μέρα μπροστά σε μια 
οθόνη υπολογιστή. Για τα κινητά τη-
λέφωνα, το καθημερινό όριο είναι πε-
ρίπου δύο ώρες, για τα βιντεοπαιχνί-
δια μία ώρα και 40 λεπτά, ενώ για την 
τηλεόραση τρεις ώρες και 41 λεπτά.
Πρακτικά, σύμφωνα με τις νέες εκτι-
μήσεις, αυτό σημαίνει ότι αν ένας 
έφηβος καθημερινά περνάει μπρο-
στά στον υπολογιστή του έως 257 
λεπτά, μπροστά στο smartphone του 
έως 117 λεπτά, μπροστά στην τηλε-
όρασή του έως 221 λεπτά και μπρο-
στά στα βιντεοπαιχνίδια του έως 100 
λεπτά, δεν υπάρχει πρόβλημα –μπο-
ρεί μάλιστα και να ωφελείται. Όμως 
πέρα από αυτά τα χρονικά όρια, οι 
έφηβοι αρχίζουν πλέον να κάνουν 
κακό στον εαυτό τους, δημιουργώ-
ντας σταδιακά εξάρτηση ή ψυχικά 
προβλήματα, σύμφωνα με μια νέα 
βρετανική επιστημονική έρευνα, 
η οποία υποδεικνύει ότι η χρήση 
συσκευών από τους νέους είναι 
ευεργετική, αλλά απλώς χρειάζεται 
μέτρο.
Οι επιστήμονες ανέφεραν ότι οι 
γονείς δεν πρέπει να ανησυχούν 
υπερβολικά όταν βλέπουν τα παιδιά 
τους μπροστά σε μια οθόνη, αρκεί να 
μην «κολλάνε». Όπως είπαν, η δια-
σύνδεση με τον ψηφιακό κόσμο βελ-
τιώνει τις επικοινωνιακές ικανότη-
τες, τη δημιουργικότητα και την ανά-
πτυξη των εφήβων.
«Οι προηγούμενες έρευνες έχουν 
υπεραπλουστεύσει τη σχέση ανά-
μεσα στον χρόνο μπροστά σε μια 
ψηφιακή οθόνη και στην ψυχική 
υγεία των εφήβων. Συνολικά, βρή-
καμε ότι η σύγχρονη χρήση της ψηφι-
ακής τεχνολογίας δεν είναι εγγενώς 
επιβλαβής και μπορεί να παρέχει 
πλεονεκτήματα σε ένα διασυνδε-
μένο κόσμο, εκτός κι αν οι ψηφιακές 
συσκευές χρησιμοποιούνται υπερ-
βολικά ή εμποδίζουν το διάβασμα 
για το σχολείο ή τις εξωσχολικές δρα-
στηριότητες» δήλωσε ο Πρζιμπίλσκι.

Πόσες ώρες 
χρήσης 
συσκευών 
επιτρέπονται 
για τους 
εφήβους

Νέα θεραπεία βελτιώνει 
την ποιότητα ζωής των 
ασθενών με ψωρίαση

Η ήπια κατανάλωση 
αλκοόλ κάνει καλό – 
Όχι πάντα όμως!

υγεία

Σ
ίγουρα το pilates κάνει για 
όλους ανεξαρτήτως φύλου 
και ηλικίας. Οι λόγοι για τους 
οποίους ένας άνδρας πρέ-

πει να βάλει στη ζωή του το pilates 
είναι πραγματικά πολλοί. Στην περί-
πτωση που κάνει ένα μάθημα, ένα 
είναι σίγουρο… ότι θα το συνε-
χίσει! Θα νιώσει αμέσως τη δια-
φορά στην αναπνοή, στη στάση του 
σώματος, θα αισθανθεί τον κάθε μυ 
να ξυπνάει με ασφαλή τρόπο κάτω 
από την καθοδήγηση instructor και 
να ολοκληρώνει έναν κύκλο ασκή-
σεων δομημένο και φιλοσοφημένο. 
Οι περισσότεροι άνδρες ασχο-
λούνται συνήθως με βάρη και δεν 
δίνουν έμφαση στο ζέσταμα και 
την αποθεραπεία, τα οποία είναι 
πολύ βασικά στοιχεία στην εκγύ-

μναση και το pilates τα εφαρμόζει 
αυστηρά.
Οι άνδρες έχουν αποτελέσει ένα 
σημαντικό μέρος της ιστορίας του 
Pilates, παρ’ όλα αυτά τα τελευταία 
χρόνια υπάρχει η εντύπωση στον 
κόσμο ότι η μέθοδος Pilates απευ-
θύνεται μόνο σε γυναίκες, στηρί-
ζοντας την άποψη αυτή στο γεγο-
νός ότι συνήθως οι δασκάλες ήταν 
γυναίκες. Ήδη όμως έχει αρχίσει και 
αναιρείται αυτή η αντίληψη, διότι 
πλέον στον χώρο υπάρχουν και 
δάσκαλοι Pilates άνδρες. Το Pilates 
αποτελεί μια από τις πιο γρήγορα 
αναπτυσσόμενες μεθόδους στην 
άσκηση σε όλο τον κόσμο και πλέον 
οι άνδρες έχουν αρχίσει να απολαμ-
βάνουν τις ευεργετικές του ιδιότη-
τες.

Η μέθοδος του Pilates 
είναι και για τους άνδρες;
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Πασχα στο Χωριό  

«Κ
άνε Πάσχα στο χωριό, και 
Χριστούγεννα στην πόλη». 
Κάτι  ξέρει η λαϊκή σοφία !
Ανασύρω σήμερα ένα 

Πάσχα, τότε που ήμουν απ τα μικρότερα 
μέλη της οικογενείας  μου. Ανακαλώ στο 
μυαλό μου το παππού μου που ξύπναγε 
από τις  έξι το πρωί ανήμερα τη Λαμπρή 
να  ανάψει τη φωτιά για το «σφαχτό» . Να 
παίρνουμε όλοι σειρά όλοι να γυρίσουμε 
τη σούβλα,   να τρώμε το κοκορέτσι που 
πάντα ψηνόταν πρώτο πριν απ τα αρνί. Να 
τσουγκρίσουμε τα αυγά, και να ξεσπάμε στο 
χορό και το τραγούδι.
 Όπως κάθε χρόνο, οι αγαπησιάρηδες του 
τόπου τους, παράτονε τη πάλη πάνε στο 
χωρίο  τους και κάνουνε  Ανάσταση εκεί. Το 
Πάσχα στο χωριό δεν συγκρίνεται ούτε με 
τα Χριστούγεννα ούτε με το καλοκαίρι.  H 
ελληνική ύπαιθρος και το Πάσχα πάνε μαζί. 
Πάσχα σημαίνει άνοιξη. Σημαίνει παραδο-
σιακά έθιμα. Σημαίνει οικογενειακή ατμό-
σφαιρα . Και ποιο είναι το ιδανικότερο 
μέρος για να τα ζήσουμε όλα αυτά, αν όχι το  
ελληνικό χωριό; 
Συγκέντρωσα τους λόγους που πιστεύω ότι το 
Πάσχα… πάει πολύ στην ελληνική ύπαιθρο. 
Το Πάσχα συμπίπτει με το απόγειο της Άνοι-
ξης, και το χωριό στην εξοχή είναι το καταλ-
ληλότερο μέρος για να ζήσεις την άνοιξη 
στο καλλίτερο της. Η ελληνική επαρχία αυτή 
την εποχή έχει ζωγραφιστεί με τα καλύτερα 
χρώματα, πράσινο παντού, και πολλά λου-
λούδια. Δεν είναι το καμένο ξερό κίτρινο 
χόρτο που βρίσκομε συνήθως όταν πάμε 
στην Ελλάδα το καλοκαίρι.  Ο καιρός μπο-
ρεί να είναι άστατος –μερικές φορές αλλά 
στη διάρκεια της Μεγάλης εβδομάδος θα 
μας δώσει πολλές ευκαιρίες να χαρούμε τον 
Ήλιο και τη φύση.
Η  Μεγάλη Εβδομάδα, όπως και να το 
κάνουμε, είναι εβδομάδα κατάνυξης και όχι 
ξέφρενου γλεντιού,  στα μπαρ και κέντρα 
διασκεδάσεως των πόλεων . Τι να τις κάνεις 
τις πολλές επιλογές διασκέδασης της πόλης, 
όταν η περίοδος απαιτεί οικογενειακή 
ατμόσφαιρα; Το γλέντι φυσικά γίνεται την 
Κυριακή της Ανάστασης .
Το χωριό είναι ιδανικό  για το ψήσιμο του 
αρνιού. Άντε να ψήσεις το αρνί ανάμεσα στο 
μπετόν της πόλις  Στο χωριό οι αυλές και τα 
δρομάκια προσφέρονται για ψήσιμο.  Και 
ποιος δεν περιμένει την Κυριακή του Πάσχα, 
να αρπάξει λίγη από την ροδοψημένη πέτσα 
του αρνιού που περιστρέφεται αργά στη 
σούβλα.
Το χωρίο μας δίνει την  ευκαιρία να επιστρέ-
ψουμε στις ρίζες μας. Να γυρίσουμε για λίγο 
στον τόπο καταγωγής μας, και να θυμη-
θούμε πώς είναι να βγαίνεις από την πόρτα 
σου και να σε καλημερίζει ένα ολόκληρο 

χωριό σε κάθε σου βήμα.
Το χωρίο μας δίνει την ευκαιρία να επισκε-
φθούμε τους γονείς μας ή τους συγγενείς 
που έχουμε μήνες  να τους δούμε. Μπορεί 
να μη τους βλέπεις συχνά αλλά κάθε φορά 
έχουν  πάντα την ίδια διάθεση: Να σου ανοί-
ξουν τις πόρτες και να σε κεράσουν ένα τσί-
πουρο, ένα μεζέ, ένα τραπέζωμα ολόκληρο. 

Οι άνθρωποι του χωριού σου, είναι οι 
άνθρωποί σου.
Μας δίνει την ευκαιρία  να  στηρίξουμε την 
τοπική οικονομία, που περιμένει να βγά-
λει κάτι παραπάνω  αυτές τις εορταστικές 
ημέρες. Το ντόπιο  αρνάκι η το κατσικάκι  
είναι εγγυημένο του γάλακτος. Ο καφές στο 
τοπικό καφενείο, εκτός από φθηνότερος, 
είναι και πιο απολαυστικός. Το παραδοσι-
ακό ψωμί από τον τοπικό φούρνο με ξυλά  
είναι νοστιμότερο.
Το περιβάλλον εκεί είναι πιο ευχάριστο γιατί 
εκεί δεν θα δούμε τους τοίχους γεμάτους  
αντιαισθητικές  διαφημίσεις. Δεν θα μας 
επηρεάσουν πιθανόν  απεργίες, πορείες και 
κάθε είδους φασαρίες της πόλις. Στο χωριό 
θα ξεχαστούμε .
Στα ελληνικά χωριά, τα πασχαλινά έθιμα 
είναι ζωντανά και γίνονται μια ιεροτελεστία. 
Οι  Επιτάφιοι στολίζονται με λουλούδια της 
περιοχής δεν αναλαμβάνει ανθοπωλείο το 
στολισμό του επιταφίου . Η Ανάσταση «ντύ-
νεται» με ένα σωρό διαφορετικά όμορφα 
έθιμα που δεν βλέπουμε καν στην πόλη.
Η γιαγιά κι ο παππούς που ζουν μόνιμα στο 
χωριό μπορούν να αποτελέσουν από μόνοι 
τους ένα λόγο για να περάσεις το Πάσχα 
εκεί. Δίπλα τους θα μάθεις τα έθιμα του 
τόπου και κυρίως θα θυμηθείς τι σημαίνει 
νηστεία χωρίς λάδι τη Μεγάλη Εβδομάδα!
Το Πάσχα στο χωριό δεν διαρκεί μια μέρα 
αλλά μέρες, από την Κυριακή των βαΐων 
μέχρι την αγάπη το απόγευμα του Πασχα.  

Στην πόλη θα καταλάβεις Πάσχα μονό το 
βράδυ της Ανάστασης και στο κυριακάτικο 
τραπέζι. 
Αν έχεις μεγαλώσει στο χωριό ξέρεις ότι το 
Πάσχα θα ξαναβρεθείς με όλους τους παι-
δικούς σου φίλους. Αυτούς που παραμεί-
ναν στο χωριού αλλά και αυτοί  που έφυγαν 
και  όπως κι εσύ, και λαχταρούν να γυρίσουν 

εκεί. Στο χωριό είναι το Πασχαλινό ραντε-
βού!
Η ασφάλεια του χωριού Το γεγονός ότι όλοι 
γνωρίζονται μεταξύ τους βοηθάει τους 
γονείς να χαλαρώσουν λίγο από το άγχος της 
καθημερινότητας και της απασχόλησης με 
τα παιδιά τους που μπορούν νάνε πιο ελευ-
θέρα απ ότι στη πύλη.
Οι μυρωδιές του χωριού.  Από το χώμα που 
μυρίζει, από το κοκορέτσι που ψήνεται,   
απ’ τα λουλούδια και το φρέσκο αεράκι  το 
παρέμειναν παντού
Οι μουσικές Αν υπάρχει ένα και μόνο μέρος 
που η Θώδη και τα κλαρίνα  δεν φαντάζουν 
βασανιστήριο αλλά σε βάζουν στην πρίζα 
για χορό, αυτό είναι το χωριό σου. 
Οι περίπατοι Στο δρόμο που βγάζει στην 
παραλία η στο βουνό , στα μονοπάτια εκείνα 
που τα ξέρεις καλύτερα ακόμη κι από αυτόν 
το δρόμο της πολύς που παίρνεις κάθε πρωί 
για να πας στη δουλειά.  
Η εκκλησία του χωρίου Στο προαύλιο, 
της εκκλησιάς  βρίσκεις τα ζωντανά κομ-
μάτια του ψηφιδωτού που απαρτίζουν το 
«Χωριό».  Στον επιτάφιο και στη Ανάσταση 
τα πρόσωπα φωτισμένα από το κάθε κερί, 
που κρατεί ο καθένας σε βάζουν στην ανα-
γνώριση εκείνων που δεν είδες για καιρό- 
ίσως χρόνια -και σε κάνουν και σκέπτε-
σαι  «Πώς άλλαξε, πως  γέρασε αυτός , πώς 
μεγάλωσε και ομόρφυνε αυτό το κορίτσι? 
Οι υποσχέσεις Εκείνες που δίνεις και παίρ-
νεις κάθε χρόνο, Πάσχα, Καλοκαίρι ότι θα 

ξαναρθείς και θα ξαναβρεθείτε . 
Το τραπέζι είναι πιο πλούσιο στο χωριό. Αν 
ετοιμάζετε σούβλα, οι  ειδικοί του Χωριού 
στο ψήσιμο θα σας μάθουν και θα σας 
κάνουν το καλύτερο ψήστη! Αν δεν υπάρ-
χει σούβλα  δεν πειράζει! μερικοί ψήνουν 
το αρνί στο φούρνο, Δεν έχει σημασία αν 
τρως το αρνί ή το κατσίκι, υπάρχει μπόλικο 
φαγητό. Το τραπέζι θα στολίζουν διάφορες 
σαλάτες, όπως η  παραδοσιακή μαρουλο-
σαλάτα . Θα τσουγκρίστε τα αυγά από αλα-
νιάρες κότες , να δείτε ποιος θα νικήσει! 
Τα συνοδευτικά, τα ορεκτικά και τα πλαϊνά 
πιάτα για μερικούς είναι ίσως…καλύτερα 
και από το αρνί ! Τσουρέκια, πασχαλινά 
κουλουράκια, γαλακτομπούρεκο  χωριάτι-
κες πίτες, ανθότυρο με μέλι, , ειναι μέσα στο 
μενού.  Όπως και να έχει, την Κυριακή του 
Πάσχα θα φάμε και θα πιούμε με την ψυχή 
μας, μοιράζοντας αγάπη στους οικείους μας 
και γιορτάζοντας με χαμόγελο.
Βεβαία Θα βρεις και τα άσχημα στο χωρίο . 
Το κουτσομπολιό, οι καυγάδες , η στενομυα-
λιά... Όλα εκείνα τα στοιχεία, δηλαδή, που 
κουβάλησες και εσύ στη πύλη και ας το παί-
ζεις τώρα  πρωτευουσιάνος. 
Νομίζω ότι η νοοτροπία  «Πάσχα στο 
χωρίο» ίσως να συνδέεται με την έκρηξη 
της αστικοποίησης, της εσωτερικής μετα-
νάστευσης της χώρας μας στη δεκαετία του 
1960, και  τη νοσταλγία για επιστροφή στο 
τόπο μας και στο πατρικό σπίτι. Υπάρχει και 
κάτι άλλο. Όποιος έχει ζήσει τα παιδικά του 
χρόνια στο χωριό δεν μπορεί να κατανοήσει 
ούτε πολύ περισσότερο να γευθεί το άρωμα 
του Πάσχα εκτός χωριού και ίσως εκτός του 
δικού του χωριού. Γιατί είναι μια εικόνα της 
ψυχής και του  συναισθηματικού κόσμου 
του ανθρώπου 
Δεν θα ξεχάσω τα γιορτινά έθιμα του Πασχα 
`Όλα τούτα που κληρονομήθηκαν από γενεά 
σε γενεά και αποτελούν μέρος της πολιτιστι-
κής μας κληρονομιάς.
Καθαρισμός και Ασβέστωμα της αυλής και 
του σπιτιού.
Βάψιμο αυγών. 
Το ζύμωμα των κουλουριών και  Οι φλόγινες 
στη Κύπρο.
Οι κροτίδες.
Τα τσουρέκια.
Στολισμός του Επιτάφιου
Τα σούβλισμα τα ου αρνιού και το κοκορέτσι
Η μαγειρίτσα.
Είναι αλήθεια αξιέπαινοι οι άνθρωποι στα 
χωριά που φυλάσσουν τα έθιμα που μας 
άφησαν οι παλαιότεροι. Από την Ανάσταση 
του Κυρίου παίρνουμε νέα δύναμη και προ-
χωράμε.   Αγκαλιαζόμαστε λοιπόν και ευχό-
μαστε ο ένας στον άλλο  ‘Χριστός ανέστη’’ 
και παίρνουμε τη γνωστή απάντηση , ‘Αλη-
θώς ανέστη’.

απόψεις
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες χρόνια πολ-
λά, καλό οικογενειακό Πάσχα με ΥΓΕΙΑ κυρίως σ’ εσάς και 
στα αγαπημένα σας πρόσωπα.
Άλλο ένα ΆΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ στην κορύφωση του. Η ελληνική 

οικογένεια πιστή στην θρησκεία της και τις παραδόσεις της γιορ-
τάζει κι εφέτος το μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου…
Οι ετοιμασίες πολλές, αν και εμείς οι Έλληνες του εξωτερικού και 
ειδικά οι υπέροχες Ελληνίδες νοικοκυρές που εργάζονται ακατά-
παυστα για να προσφέρουν στον οικογενειακό «κουρμπανά» δεν 
έχουν και τόσο χρόνο για να φτιάξουν τις ανεπανάληπτες ελληνι-
κές πασχαλινές λιχουδιές, ακόμα και τα κόκκινα τ’ αυγά έτοιμα τα 

παίρνουμε, τι να κάνουμε αλλάζουν και οι καιροί και οι άνθρω-
ποι, οι παραδόσεις αρχίζουν κι εξανεμίζονται. Πλέον οκτώ στους 
δέκα γάμους είναι «ΜΙΚΤΟΙ», διαφορετικοί άνθρωποι από δια-
φορετικούς κόσμους προσπαθείς να τα μονιάσεις να τα φέρεις 
κοντά έστω κι επιφανειακά… αλλά δύσκολο, πολύ δύσκολο.
Τέλος πάντων αδέλφια Έλληνες, οι πιο παλαιοί (γενικά) ας προ-
σπαθήσουμε να κρατήσουμε και να διαιωνίσουμε όσο μπορούμε 
τις ελληνικές αξίες μας, όχι ότι θα αποφύγουμε το μοιραίο σε 
μερικά χρόνια, αλλά ας προσπαθήσουμε, το οφείλουμε στην 
Ελλάδα μας βρε …το.
Πάμε σ’ άλλη μία αληθινή κοινωνική μας ιστορία.
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2:15 έξω από τη γραμματεία των εξωτερικών ια-
τρείων του νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού 
που εφημερεύει. Στο παθολογικό τμήμα η αναμο-
νή ξεπερνούσε τις δύο ώρες, ένταση, άγχος, εκνευ-

ρισμός! Απ’ την αυτόματη πόρτα των ιατρείων μπαίνει μια 
ομάδα προσφύγων, 3 γυναίκες, η μια με ένα μωρό στην α-
γκαλιά της τυλιγμένο με κουβέρτα και άλλα 3 παιδιά ηλικίας 
8-12 ετών περίπου. Στα ρούχα τους στο ύψος του στήθους 
φορούσαν μπλε αυτοκόλλητα με το σήμα των ιατρών χωρίς 
σύνορα. Στα πρόσωπα τους ζωγραφισμένος ο τρόμος και 
η ταλαιπωρία... η απόγνωση! Κανείς δεν πλησίαζε ώσπου 
ένας νοσοκόμος πήγε προς το μέρος τους...
Τα ελληνικά δεν τον βοηθούν, κάνει νεύμα ρωτώντας 
τους... τι συμβαίνει; η απάντηση ήρθε με σπαστά αγγλικά 
από τα χείλη της γυναίκας που κρατά το μωρό στην αγκαλιά 
της..»two days..no eat...sick» ο νοσοκόμος της κάνει νεύμα 
να τον ακολουθήσουν...εντύπωση μου έκανε η συμπερι-
φορά των υπόλοιπων παιδιών που είχαν αγκιστρωθεί, 
στην κυριολεξία, πάνω στις άλλες γυναίκες! Τους οδη-
γεί στο παθολογικό τμήμα που γινόταν ο κακός χαμός. Το 
μωρό είναι άρρωστο καίγεται στον πυρετό πρέπει να περά-
σει είπε στον κόσμο που περίμενε να έρθει το νούμερό του 
για να εξεταστούν. Η πρώτη σκέψη που έκανα ήταν πως 
τώρα θα γίνει χαμός, θα πέσουν να τον φάνε, ήταν σαν να 
άκουγα φράσεις του τύπου: «και μεις περιμένουμε ώρες», 
«κι εμείς με πυρετό περιμένουμε» ίσως και μια αποστροφή 

στη θέα της μαντίλας και του μπλε αυτοκόλλητου. Διαψεύ-
στηκα! Όλοι έκαναν χώρο να περάσουν, η μητέρα με το 
παιδί μπήκε μέσα κι έξω παρέμειναν οι υπόλοιποι. Κανένα 
σχόλιο, καμία αντίδραση, καμία φασαρία.
Η διάψευσή μου συμπληρώθηκε από μια πράξη που ειλι-
κρινά δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσω όσο ζω... Μια κυρία, 
μάλλον η γιαγιά ενός παιδιού που είχε ίωση, σηκώθηκε κι 
έδωσε στη θέση της στα 3 παιδιά να καθίσουν κι έφυγε. 
Παρακολουθούσα έκπληκτος την όλη σκηνή μέχρι που 
βλέπω τη γιαγιά να επιστρέφει έχοντας στα χέρια της μια τσά-
ντα γεμάτη κρουασάν, σοκολάτες και νερά εμφιαλωμένα... 
Πλησίασε τις δυο γυναίκες που στεκόντουσαν μπροστά από 
τα 3 παιδιά και τους έδωσε τη τσάντα...»να τα δώσεις στα παι-
διά να φάνε» είπε αδιαφορώντας αν γνώριζαν ή όχι ελλη-
νικά. Οι γυναίκες, ξαφνιασμένες (και πως να μην είναι άλλω-
στε, εδώ ακόμα κι εγώ παρακολουθούσα αποσβολωμένος 
το περιστατικό) ευχαρίστησαν τη γυναίκα με μια ευγενική 
σιωπή, μ’ ένα βλέμμα ευγνωμοσύνης και πρόσφεραν τη τσά-
ντα στα παιδιά που παρακολουθούσαν έντρομα.
Γιατί τα γράφω όλα αυτά; Γιατί μέσα στα στοργικά μάτια 
αυτής της γιαγιάς, μέσα στη συγκατάβαση των υπολοί-
πων διέκρινα το μεγαλείο του Έλληνα, αισθάνθηκα μετά 
από πολλά χρόνια υπερήφανος! Ένας λαός που δοκιμά-
ζεται, που υποφέρει...αντιστέκεται με πείσμα κι ανθρω-
πιά! Όχι με όπλα μα μ’ ανθρωπιά! Είναι ο ίδιος λαός που 
στην κατοχή έκρυβε και φρόντιζε ευρωπαίους συμμάχους 

για να μην πέσουν στα χέρια του εχθρού. Ο παππούς μου, 
όπως πολλοί Έλληνες, περπατούσε κάθε μέρα χιλιόμετρα 
ολόκληρα για να περιποιηθεί και να ταΐσει τρεις Άγγλους 
αξιωματικούς που έκρυβε σε απόκρημνη σπηλιά. Αψηφώ-
ντας το κίνδυνο, μοιράζοντας τα πενιχρά τρόφιμα που είχε 
για να σωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι οι ίδιοι Ευρωπαίοι 
που αποστρέφουν το πρόσωπό τους από μια ανθρώπινη 
δυστυχία. Ναι, στο πρόσωπο αυτής της γιαγιάς ζωντάνε-
ψαν τα περήφανα μάτια του παππού μου!
Ας μην βιαστούν κάποιοι να με χαρακτηρίσουν αριστερό ή 
κουμουνιστή ή οτιδήποτε άλλο ικανοποιεί το στενό μυαλό 
τους. Όπως έχω δηλώσει και στο παρελθόν είμαι βαθιά 
πολιτικοποιημένος μα χωρίς καμία κομματική ταυτότητα 
ή στέγη. Τα δάκρυα έχουν όλα το ίδιο χρώμα, η πείνα την 
ίδια πικρή γεύση, ο τρόμος και η απόγνωση δεν γνωρίζουν 
χρώμα ή φυλή! Έναν ξεριζωμό που κάποιοι αποφάσισαν 
και διαφεντεύουν.
Ναι, μέσα στα μάτια της γιαγιάς κρύβεται το μεγαλείο του 
Έλληνα! Σήμερα ένα παιδί αφυδατωμένο απ’ τον πυρετό θα 
νοσηλευτεί και θα κοιμηθεί σ’ ένα νοσοκομείο, θα ζήσει! 
Κάποια άλλα παιδιά θα κοιμηθούν άρρωστα ή νηστικά σε 
κάποια σκηνή μες το κρύο και τη βροχή, ελπίζοντας για ένα 
καλύτερο αύριο! Καληνύχτα κεμάλ αυτός ο κόσμος για ν 
αλλάξει πρέπει να ενωθούν όλα αυτά τα πονεμένα μάτια 
γεμάτα στοργή! Σαν αυτά της γιαγιάς! Υποκλίνομαι στο 
μεγαλείο της!

Η γιαγιά που πρόσφερε τη θέση της
σε προσφυγόπουλα στο Παίδων

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΥΜΠΝΟΙΑ ΚΑΙ 

ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΠΑΘΟ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ
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Τ
ο Πάσχα μεγάλη αυτή γιορτή της Χρι-
στιανοσύνης, γιορτάζεται με ξεχωρι-
στό τρόπο σε κάθε γωνιά της χώρας 
και ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές 

αναβιώνουν ήθη κι έθιμα που δίνουν ένα ι-
διαίτερο «χρώμα» στην εορταστική αυτή 
περίοδο. Το «κάψιμο του Ιούδα», οι Αλογο-
δρομίες, οι Αυγομαχίες, η αναπαράσταση 
της Αποκαθήλωσης του Εσταυρωμένου και 
η Ανάσταση σε νεκροταφεία είναι ορισμένες 
μόνο από τις παραδόσεις που συνεχίζονται 
σε πόλεις και χωριά.

Κεντρική Μακεδονία
Στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης, τη 
Μεγάλη Παρασκευή, οι δύο Επιτάφιοι των 
ενοριών, μετά την περιφορά τους στους 
δρόμους, συναντώνται λίγο μετά τις 9 το 
βράδυ στα νεκροταφεία. Εκεί, οι κάτοικοι 
ανάβουν κεριά στα αγαπημένα τους πρό-
σωπα που έχουν φύγει από τη ζωή και «η 
νύχτα γίνεται μέρα» από το φως των κεριών.
Στις Σέρρες, τη Μεγάλη Παρασκευή, κατά 
την περιφορά του Επιταφίου αναβιώνει στη 
συνοικία του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, 
το έθιμο «Αδώνια» Σύμφωνα με το τελε-
τουργικό του εθίμου, όταν ο Επιτάφιος πλη-
σιάζει, κάθε νοικοκυρά τοποθετεί στο κατώ-
φλι του σπιτιού της ένα τραπεζάκι, πάνω στο 
οποίο έχει τοποθετήσει θυμίαμα και την 
εικόνα του Εσταυρωμένου, πλαισιωμένη 
από πασχαλιές και άλλα άνθη.
Επιπλέον, ετοιμάζεται ένα πιάτο με κριθάρι ή 
φακή, έθιμο που παραπέμπει στους «Αδώ-
νιδος Κήπους». Οι «Αδώνιδος Κήποι» σύμ-
φωνα με τη λαογραφική μας παράδοση, 
συμβολίζουν τη νιότη που χάνεται γρήγορα 
και άδικα, όπως και ο Άδωνις που πέθανε 
από δάγκωμα κάπρου. Στην αρχαιότητα, 
κατά την πρώτη μέρα του εθίμου γινόταν 
η αναπαράσταση της κηδείας του και τη 
δεύτερη μέρα η γιορτή για την ανάστασή 
του. Σήμερα, οι νοικοκυρές τοποθετούν τα 
όσπρια και το κριθάρι για να έχουν ευημε-
ρία, πλούσιες σοδειές και γεμάτο οικογενει-
ακό τραπέζι.
Την Κυριακή του Πάσχα αναβιώνει στην 
Καστανούσα Κερκίνης του διευρυμένου 
δήμου Ηράκλειας, το ποντιακό πασχαλινό 
έθιμο «αυγομαχίες». Το έθιμο έχει τις ρίζες 
του στον Πόντο και συμβολίζει την Ανά-
σταση του Κυρίου και τη σύγκρουση του 
καλού με το κακό. Βασικός κανόνας του εθί-
μου είναι η χρησιμοποίηση μόνο αυγών 
κότας.
Στην Πέλλα, στο χωριό Μαργαρίτα, τη δεύ-
τερη μέρα του Πάσχα, πραγματοποιείται το 
τοπικό έθιμο Σπάσιμο των Αυγών και προ-
σφέρονται στους επισκέπτες τοπικά παρα-
δοσιακά εδέσματα.
Στην παραλία της Συκιάς, στη Χαλκιδική, 
διοργανώνεται την τρίτη ημέρα του Πάσχα 
Αλογοδρομίες στο δημοτικό κάμπινγκ 
«μύλοι». Οι Αλογοδρομίες είναι ένα έθιμο 
που έχει βαθιά τις ρίζες του στο χρόνο και 
αναβιώνει με επιτυχία τα τελευταία χρόνια.
Μετά την καθιερωμένη λειτουργία στο 
παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, παραδί-
δεται η εικόνα μαζί με ευχές από τον ιερέα 
στους ιππείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν ένα 

είδος λιτανείας, μεταφέροντας την εικόνα 
από το παρεκκλήσι στο χώρο διεξαγωγής 
των Αλογοδρομιών.

Ανατολική και Δυτική Μακεδονία
Τη Μεγάλη Παρασκευή, σε μία κατανυ-
κτική ατμόσφαιρα, στη δημοτική κοινό-
τητα Νέας Ηρακλίτσας του δήμου Παγγαίου 
στην Καβάλα, γίνεται η αποκαθήλωση του 
άχραντου σώματος του Ιησού Χριστού στο 
ύψωμα του παρεκκλησίου της Αγίας Μαρί-
νας, στην τοποθεσία «Νησάκι».
Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, στη 
Νέα Πέραμο, κατά την περιφορά του επιτα-
φίου, οι κάτοικοι σε κάθε γειτονιά αναβιώ-
νουν ένα πολύ παλιό έθιμο: καίνε από ένα 

ομοίωμα του Ιούδα τη στιγμή που η πομπή 
του επιταφίου περνάει από τους δρόμους.
Την τρίτη μέρα του Πάσχα, στην τοπική κοι-
νότητα Ελευθερών Καβάλας αναβιώνουν τα 
παραδοσιακά «Μαζίδια». Οι πιστοί μετα-
φέρουν εν πομπή τα εικονίσματα από τη 
βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Ταξιάρχη, 
στα «Μαζίδια» όπου βρίσκεται το γραφικό 
εξωκλήσι των Αγίων Ραφήλ, Ειρήνης και 
Νικολάου. Στη συνέχεια, στην πλατεία του 
παλιού παραδοσιακού οικισμού στήνεται 
ένα μεγάλο γλέντι.
Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, στη δημοτική 
κοινότητα Κρηνίδων του δήμου Καβάλας 
αναβιώνουν οι «αυγομαχίες». Μικροί και 
μεγάλοι, με ιδιαίτερη φροντίδα, παρουσι-
άζουν τα αυγά τους και ξεκινούν μια ιδιό-
μορφη μάχη τσουγκρίσματος. Νικητής είναι 
αυτός που θα έχει στην κατοχή του τα λιγό-
τερα σπασμένα αυγά.
Στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ξεχω-
ριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η πομπική 
περιφορά της εικόνας της Αναστάσεως γύρω 
από το αγροτικό χωριό της Καλής Βρύσης 
την Πέμπτη της Διακαινησίμου, για προστα-
σία του χωριού από κάθε κακό.
Την επόμενη ημέρα, Παρασκευή της Διακαι-
νησίμου, εορτάζεται σε πολλές τοπικές κοι-
νότητες η Ζωοδόχος Πηγή, όπου ο θρησκευ-
τικός εορτασμός συνδυάζεται με αξιόλογες 
τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Τέλος, το δικό της χαρακτήρα έχει η Δευτέρα 
του Θωμά στους Σιταγρούς, όπου οι εκεί 
εγκατεστημένοι Πόντιοι συνεχίζουν πανάρ-
χαια έθιμα των κοιτίδων τους, όπως επι-

σκέψεις στα μνήματα, με διανομή κόκκινων 
αβγών και γλυκισμάτων και με τραγούδια.
Στη Δυτική Μακεδονία, τη νύχτα της Μεγά-
λης Πέμπτης, στα Δώδεκα Ευαγγέλια, οι 
γυναίκες φέρνουν κουλουράκια για τους 
ζωντανούς και μετά την εκκλησία τα μοιρά-
ζουν στον κόσμο.
Τη Μεγάλη Παρασκευή ξεχωρίζει η αναπα-
ράσταση της Αποκαθήλωσης του Εσταυρω-
μένου, που γίνεται με εντυπωσιακό τρόπο, 
στο λόγο του «Γολγοθά» στο Δρυόβουνο της 
Κοζάνης.
Οι κάτοικοι της Κοζάνης κάνουν Ανάσταση 
στο νεκροταφείο του Αγίου Γεωργίου. 
Συγκεντρώνονται γύρω από το μνήμα του 
νεκρού τους και με αναμμένη τη λαμπάδα 

περιμένουν το «Χριστός Ανέστη», ενώ δεν 
ξεχνούν να αφήσουν ένα κόκκινο αυγό στο 
μνήμα για να «χορτάσει» το χαμένο μέλος 
της οικογένειας.

Η Λαμπρή στη Θεσσαλία
Η Λαμπρή είναι η γιορτή της ζωής για τους 
ανθρώπους του κάμπου, τους Καραγκούνη-
δες. Γι' αυτό αποτελούσε ξεχωριστή χαρά 
για εκείνον, που θα χτυπούσε πρώτος ανα-
στάσιμα την καμπάνα, τα χαράματα.
Όπως αναφέρει σε σχετική, βραβευμένη με 
Α’ έπαινο από την Ακαδημία Αθηνών, εργα-
σία του ο εκπαιδευτικός Ζήσης Τζιαμούρ-
τας, το χτύπημα της καμπάνας λαμπριάτικα 
θα έφερνε γούρι για το σπίτι, τα ζώα, τα 
σπαρτά. Γύρω στις τρεις τα χαράματα, όλος ο 
κόσμος έτρεχε στην εκκλησία. Με το «δεύτε 
λάβετε φως» του παπά στην Ωραία Πύλη, 
έτρεχαν οι άνδρες για να πάρουν πρώτοι 
το φως, κάτι που θεωρούσαν καλό για την 
οικογένειά τους, καθώς θα είχαν πάντα την 
ευλογία του Αναστάντος Χριστού.
Έκαιγαν δε με το ίδιο φως την ουρά των 
ζώων, για να μη τα πιάνει οίστρος. Στη συνέ-
χεια άρχιζαν οι ετοιμασίες για το ψήσιμο των 
αρνιών. Έβαζαν τα δεμάτια από κληματό-
βεργες στοίβα και τις άναβαν. Συνήθως δυο 
- τρία σπίτια έψηναν μαζί τ' αρνιά ρίχνοντας 
ντουφεκιές.
Το απόγευμα της ίδιας μέρας ξαναπήγαι-
ναν πάλι στην εκκλησία, για να παρακολου-
θήσουν την ακολουθία της Αγάπης. Μετά 
το τέλος της, όλοι πήγαιναν στο σεργιάνι, 
όπου παρακολουθούσαν τους πασχαλιάτι-

κους χορούς, που χόρευαν οι Καραγκούνες, 
χαρωπά.
Όλα τα παραπάνω έθιμα ευνοούν την ευημε-
ρία της οικογένειας, όπως το αυγό ως πηγή 
της ζωής.

Κυκλάδες
Ξεχωριστό χρώμα και άρωμα έχουν οι ημέ-
ρες του Πάσχα στα νησιά των Κυκλάδων, 
στο γραφικότερο - για αρκετούς - νησιωτικό 
σύμπλεγμα των ελληνικών θαλασσών. Εκεί, 
όπου συνδυάζονται ο μπαρουτοπόλεμος 
της Μήλου με το βύθισμα του Επιταφίου στη 
θάλασσα, στην Τήνο, το κάψιμο του Ιούδα 
στη Μύκονο με την αναπαράσταση των 
Παθών στην Πάρο και τα χιλιάδες αναμμένα 
τενεκεδάκια στο χωριό Πύργος της Σαντο-
ρίνης, δημιουργώντας ένα μαγικό σκηνικό.
Τα αμέτρητα, παραδοσιακά, πασχαλινά 
έθιμα σε συνδυασμό με την κατανυκτική 
ατμόσφαιρα μετατρέπουν τις Κυκλάδες σε 
ιδανικό προορισμό. Άλλωστε, οι γιορτές 
του Πάσχα αποτελούν την έναρξη της του-
ριστικής περιόδου και τα νησιά αρχίζουν να 
υποδέχονται τους Έλληνες και ξένους επι-
σκέπτες, τους οποίους θέλουν να “καλο-
πιάσουν” όχι μόνο με τα γαλανά νερά των 
θαλασσών αλλά με τα ήθη, τα έθιμα και τις 
ντόπιες γεύσεις.
Στην Ίο, τη Μεγάλη Παρασκευή, μετά την 
Αποκαθήλωση, οι νέοι του νησιού παίζουν 
τις “μπάλες”, ένα παιχνίδι με μικρές, σιδε-
ρένιες κόκκινες και πράσινες μπάλες. Κατά 
την περιφορά των Επιταφίων των δύο Ενο-
ριών του νησιού τα εγκώμια ψάλλονται από 
χορωδίες γυναικών και κοριτσιών.
Την Κυριακή του Πάσχα, ο Δήμος Ιητών 
διοργανώνει γλέντι με αρνιά και κρασί, 
όπου όλοι - ντόπιοι κι επισκέπτες - είναι 
καλοδεχούμενοι, ενώ τη δεύτερη ημέρα ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Ίου (Η Φοινίκη) ανα-
βιώνει το παραδοσιακό έθιμο της Κούνιας. 
Νεαρά κορίτσια του νησιού, ντυμένα με 
παραδοσιακές στολές, στήνουν κούνιες στο 
κέντρο της Χώρας και τα παλικάρια τις κου-
νούν, ενώ οι κοπέλες τραγουδούν παραδο-
σιακά τραγούδια αγάπης.
Στη Φολέγανδρο, το Μεγάλο Σάββατο όλα 
τα σπίτια του νησιού είναι ανοιχτά για να 
δεχτούν την ευλογία της Παναγίας, της 
οποίας η περιφορά διαρκεί τρεις ημέρες. 
Την Κυριακή του Πάσχα, η εικόνα μεταφέ-
ρεται στη Χώρα και τα στενά του Κάστρου, 
με ομοβροντίες βεγγαλικών. Τη δεύτερη 
ημέρα του Πάσχα, η εικόνα ευλογεί και τα 
σκάφη που βρίσκονται στο λιμάνι και αργά 
το βράδυ επιστρέφει στο μοναστήρι της 
Παναγίας, όπου παραμένει μέχρι το επό-
μενο Πάσχα.

Μετέωρα και Καλαμπάκα
Με τον δικό της μοναδικό τρόπο γιορτάζει 
η περιοχή της Καλαμπάκας το Πάσχα. Τα 
μοναστήρια των Μετεώρων διαδραματί-
ζουν ξεχωριστό τόνο, αναδεικνύοντας την 
πνευματική διάσταση της Ανάστασης του 
Κυρίου. Παράλληλα, έθιμα και γιορτές στη 
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Κ
ύριε Κουρτέση, κύριε Σιταρά
Διαβάζοντας την εφημερίδα 
της ΕΛΛΑΣ της13ης Ιανουα-
ρίου 2017 στο άρθρο σας της 

παλιάς Αθήνας σχετικά με τις άμαξες, 
μου κίνησε την προσοχή η λέξη Λαντώ. 
Ασφαλώς αναγνωρίζω ότι δεν είσθε  ο 
πρώτος που κάνει αυτό το μικρό λάθος. 
Η πλειονότης των Αθηναίων από ανέκα-
θεν ονόμαζαν τις άμαξες λαντό.
Παρακαλώ επιτρέψτε μου να κάνω μία 
διευκρίνιση σχετικά με τη λέξη λαντό.
Η ορθογραφία και προφορά είναι 
εσφαλμένη, πρώτον γιατί είναι γραμ-
μένη με ωμέγα και όχι με όμικρον, αν και 
υπάρχουν και οι δύο εκδοχές.
Δεύτερον έχει γίνει σύγχυση ως προς 
την προφορά. Η λέξις δεν είναι Γαλλική, 
είναι Γερμανική και αυτό διότι προέρχε-
ται από την πόλη της Γερμανίας Landau 
Alfa-Uzsa, όπου κατασκευάστηκε η 
πρώτη άμαξα.
Στην Γαλλική γλώσσα όταν τα γράμματα 
Άλφα κα Ύψιλον είναι μαζί προφέρο-
νται ως ο, αλλά η λέξις δεν είναι γαλλική, 
ούτως ώστε να προφερθεί ο, είναι Γερ-
μανική και το Άλφα και Ύψιλον προφέ-
ρονται ξεχωριστά.

Παράδειγμα. Antenauer, Dachau, 
Passau, Standau, Landau και πολλές 
άλλες γερμανικές Γεωγραφικές ονομα-
σίες.
Το άρθρο σας και οι φωτογραφίες μου 
έφεραν στην μνήμη ωραίες αναμνήσεις 
της παλιάς Αθήνας. Σαν τρίτης γενεάς 
παλιός Αθηναίος Γκάγκαρος, όχι όμως 
της εποχής του Όθωνα, σας συγχαίρω 
για το υπέροχο άρθρο σας και ελπίζω 
να διαβάσω περισσότερα εις το μέλλον.
Συγκινούμε με την ωραία παλιά Αθήνα 
με τις πασχαλιές και αμυγδαλιές ανθι-
σμένες, τις καντάδες, την μαντολινάτα, 
τον Νίκο Γούναρη, Σοφία Βέμπο, Τρίο 
Μπελκάντο, Γιώργο Οικονομίδη στο 
Άλσος, το μαγαζί του Πετεφρή για πατσά 
και τα αθάνατα τραγούδια τι οργανάκι 
των Αττίκ (Κλέων Τριανταφύλλου), παλιά 
γειτονιά, Ακρόπολη Πλάκα, σαν μπαίνω 
μέσα στην ταβέρνα, μια κότα στρου-
μπουλή, ένα βράδυ που ‘βρεχε, από-
τομα, πάμε στα μπουζούκια και άλλα 
πολλά.
Νομίζω ότι με πήρε η κατηφόρα για 
αυτό σταματώ εδώ.
Σας ευχαριστώ,
Κώστας Αλεξανδρής

ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ
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ευρύτερη περιοχή συνθέτουν ένα σκηνικό 
ιδανικό γι' αυτές τις ημέρες.
Και δεν είναι μόνο τα μοναστήρια των 
Μετεώρων. Είναι και τα υπόλοιπα (Σταγιά-
δων, Χρυσίνου, Σιαμάδων, Αγ. Θεοδώρων, 
Βυτουμά) που δίνουν πνευματική αίγλη σε 
ολόκληρη τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ο επισκέ-
πτης της περιοχής έχει τη μοναδική ευκαι-
ρία να "μεταλάβει" αυτής της πνευματικότη-
τας που καταυγάζει αυτές τις άγιες μέρες τα 
Μετέωρα και τα άλλα μοναστήρια της περιο-
χής, αλλά και να νιώσει την τοπική φιλοξενία 
σ’ ένα φυσικό περιβάλλον των χρωμάτων 
και των αρωμάτων.

Πελοπόννησος
Μοναδικός είναι ο εορτασμός του Πάσχα 
στην Τσακωνιά, με το φαντασμαγορικό 
έθιμο να εκτοξεύονται, με το αναστάσιμο 
φως, εκατοντάδες πολύχρωμα αερόστατα 
από τον Τυρό και το Λεωνίδιο και να ταξι-
δεύουν πάνω από το Μυρτώο πέλαγος, φτά-
νοντας, όταν ο καιρός το επιτρέπει, ως την 
Ύδρα και τις Σπέτσες .
Στο Λεωνίδιο, η νύκτα της Αναστάσεως είναι 
η νύκτα των αεροστάτων. Με το «Χριστός 
Ανέστη» παίρνουν φωτιά οι «κολλημάρες» 
και τα αερόστατα απογειώνονται. Ανεβαίνουν 
ψηλά και, για 30 με 40 λεπτά, κεντούν τον 
ουρανό της ανοιξιάτικης αναστάσιμης νύκτας.
Το θέαμα είναι μοναδικό όταν καίγεται 
κάποιο αερόστατο από υπερβολικά μεγάλη 
«κολλημάρα» ή από πολύ πετρέλαιο, η αγω-
νία κορυφώνεται γιατί οι ανταγωνιστές από 
τις άλλες ενορίες κρατούν λογαριασμό απο-
τυχιών, για να πυροδοτήσουν τα πειράγματα 
το πρωί της Κυριακής του Πάσχα.
Την Κυριακή του Πάσχα οι παραδοσιακές 
σούβλες με τα αρνιά και τα κοκορέτσια παίρ-
νουν θέση στον κήπο του δημαρχείου, όπου 

γλεντούν μαζί, ντόπιοι κι επισκέπτες. Η ακο-
λουθία της Αγάπης τελείται το απόγευμα, 
στην πλατεία 25ης Μαρτίου και το Ευαγγέ-
λιο διαβάζεται και στην τσακώνικη διάλεκτο, 
ενώ αμέσως μετά χορεύουν τον μοναδικό 
τσακώνικο χορό.
Στον Τυρό, τη Μεγάλη Παρασκευή, η περι-
φορά των δύο επιτάφιων γίνεται στην παρα-
λία, με τη συνοδεία των ψαροκάικων. Την 
Ανάσταση, σε όλες τις ενορίες του χωριού 
οι Τσάκωνες μπουρλοτιέρηδες φωτίζουν τον 
αναστάσιμο ουρανό με εκατοντάδες πυροτε-
χνήματα και αερόστατα.
Στην ενορία της Μεταμόρφωσης του Σωτή-
ρος, στο λιμάνι, θα γίνει το κάψιμο του Ιούδα 
μέσα στη θάλασσα από τους Τσάκωνες πυρ-
πολητές, ενώ στην ενορία της Αγίας Μαρίνας 
θα γίνει το κάψιμο του αφανού.
Την Κυριακή του Πάσχα η τελετή της Αγάπης 
τελείται στην πλατεία του χωριού και η ανά-
γνωση του Ευαγγελίου γίνεται και εδώ στην 
τσακώνικη διάλεκτο. Αμέσως μετά, ξεκινά 
παραδοσιακό τσακώνικο γλέντι με σούβλες, 
ντόπιο κρασί και βέβαια χορεύουν τον ιστο-
ρικό τσακώνικο χορό.
Την Κυριακή του Πάσχα, αναβιώνει στην 
Καλαμάτα το έθιμο του σαϊτοπόλεμου.
Πρόκειται για ένα λαοφιλές ξεχωριστό 
τοπικό έθιμο, του οποίου οι ρίζες βρίσκονται 
αρκετά πίσω στον χρόνο, στους απελευθε-
ρωτικούς αγώνες του 1821.
Οι συμμετέχοντες -αρκετοί από αυτούς ντυ-
μένοι με παραδοσιακές φορεσιές- οπλι-
σμένοι, με σαΐτες που έχουν κατασκευάσει 
μόνοι τους από χαρτονένιους σωλήνες γεμι-
σμένους μπαρούτι, αρχίζουν την εκτόξευση 
και "ξεσηκώνουν" το πλήθος που παρακο-
λουθεί.
Τα ‘'μπουλούκια'' -όπως ονομάζονται οι 
ομάδες των σαϊτολόγων- αναβιώνουν το 
έθιμο που δίνει έμφαση στην εφευρετικό-
τητα των Ελλήνων και θυμίζει τον ηρωισμό 

τους επί Τουρκοκρατίας.
Σύμφωνα με τον θρύλο, οι Μεσσήνιοι χρη-
σιμοποίησαν σαΐτες γεμάτες εκρηκτικά και 
αναχαίτισαν το ιππικό των Τούρκων, αποδει-
κνύοντας ότι η νίκη σε μια μάχη δεν αποκτιέ-
ται μόνο μέσα από την αριθμητική υπεροχή.

Χίος
Οι εορταστικές εκδηλώσεις στην Χίο έχουν 
μια ιδιαίτερη λαμπρότητα, με πιο χαρακτη-
ριστικό το έθιμο του ρουκετοπόλεμου στο 
χωριό Βροντάδος. Το ετοιμοπόλεμο χωριό 
εδώ και χρόνια πρωταγωνιστεί στα δρώ-
μενα του νησιού με ένα έθιμο παλιό όσο 
και η ναυτική παράδοση του νησιού. Από 
τα χρόνια της Τουρκοκρατίας ακόμα κρα-
τάει αυτός ο ιδιότυπος «πόλεμος» μεταξύ 
των ενοριτών της Παναγίας της Ερειθιανής 
και του Αγίου Μάρκου. Οι χιλιάδες ρουκέτες 
που εκτοξεύονται το βράδυ της Ανάστασης 
κάνουν τη νύχτα μέρα και προσφέρουν ένα 
εντυπωσιακό θέαμα.
Στόχος είναι ο τρούλος και το έμβλημα του 
Αγίου Μάρκου από τη μια και το ρολόι της 
Παναγίας της Ερειθανής από την άλλη. Η προ-
ετοιμασία κρατάει μήνες ολόκληρους με τους 
νεότερους να ετοιμάζουν το εκρηκτικό μείγμα 
από κάρβουνο, νίτρο και θειάφι. Οι αυτοσχέ-
διες ρουκέτες στήνονται σε ξύλινες βάσεις 
και το σφύριγμα μιας κόρνας δίνει το σύν-
θημα για την έναρξη των «εχθροπραξιών». 
Ακολουθεί προσωρινή «παύση πυρός» για 
να προσέλθουν οι πιστοί στην Εκκλησία. 
Μόλις ακουστεί το «Χριστός Ανέστη», μια 
καταιγίδα φωτιάς ξεσπάει ανάμεσα στις ενο-
ρίες. Το μοναδικό αυτό θέαμα προσελκύει 
κάθε χρόνο χιλιάδες ντόπιους και τουρίστες, 
καθώς είναι μοναδικό σε όλο τον κόσμο.

Σάμος
Στον Μαραθόκαμπο της Σάμου, την Κυριακή 
του Πάσχα, εδώ και κοντά 100 χρόνια δια-
τηρείται το έθιμο των "Τουφεκιών". Κάποιοι 
μάλιστα το συνδέουν και με την επανάσταση 
του 1821. Στις μέρες μας, οι κάτοικοι προ-
σπαθούν κάθε χρονιά να προσφέρουν και 
εντυπωσιακότερο θέαμα, προσελκύοντας 
επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και τον 
κόσμο. Για το έθιμο αυτό ο κόσμος προε-

τοιμάζεται μήνες πριν. Συγκεντρώνουν τα 
υλικά τους και σιγά - σιγά κατασκευάζουν 
απίστευτο αριθμό "εκτοξευτήρων - Τουφε-
κιών". Κάθε ενορία έχει στην συλλογή της 
1600 - 2000 "Τουφέκια". Τα τοποθετούν 
στο χώμα με προσανατολισμό τα απέναντι 
βουνά - για λόγους ασφαλείας - και η κάθε 
ενορία παρουσιάζει το δικό της θέαμα. Την 
Κυριακή του Πάσχα μετά την μεσημεριανή 
περιφορά των Αναστάσεων, όλες οι ενορίες 
συναντιούνται σε προκαθορισμένο σημείο 
και η κάθε μια στην σειρά της ξεκινά τις "Του-
φεκιές". Στόχος είναι να παρουσιάσουν το 
πλέον πολύβουο και καπνογόνο θέαμα. Έτσι 
ανακηρύσσεται και ο νικητής. Όταν τελειώ-
σει η διαδικασία όλοι μαζί γιορτάζουν με 
αυγά, κουλούρια και παραδοσιακό Σαμιώ-
τικο κρασί.

Κέρκυρα
Με το σήμα της πρώτης Ανάστασης στις 
12μμ, οι κάτοικοι της Κέρκυρας πετούν τερά-
στια κανάτια γεμάτα νερό – τους μπότηδες 
– από τα μπαλκόνια τους. Οι μπότηδες είναι 
τα πήλινα κανάτια με στενό στόμιο και δυο 
χερούλια στο πλάι για τη μεταφορά τους. Τα 
μπαλκόνια είναι στολισμένα και οι κάτοικοι 
δένουν στους μπότηδες κόκκινες κορδέλες 
– το κόκκινο είναι το χρώμα της Κέρκυρας.
Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουρ-
γία μιας συγκλονιστικής ατμόσφαιρας, την 
οποία επιτείνουν οι βροντεροί κανονιοβο-
λισμοί από το φρούριο την ώρα που σκάνε 
στα πλακόστρωτα καντούνια οι γεμάτοι 
μπότηδες ενώ ηχεί η μουσική που ξεχύνε-
ται από τα πνευστά των 18 Φιλαρμονικών 
της πόλης αλλά και τα χειροκροτήματα και 
τις κραυγές χαράς των παρευρισκομένων, 
γηγενών αλλά και εκατοντάδων τουριστών, 
οι περισσότεροι από τους οποίους έρχο-
νται και ξανάρχονται, πιστοί στο ραντεβού 
τους το Μεγάλο Σάββατο στα καντούνια της 
παλιάς πόλης. Η “θορυβώδης” Ανάσταση δε 
σταματά εδώ. Με το σπάσιμο των σταμνών 
ξεκινούν οι καμπάνες της πόλης να μεταδί-
δουν το χαρμόσυνο μήνυμα. Η μία μετά την 
άλλη, οι καμπάνες, σαν μια αδιάσπαστη αλυ-
σίδα, φέρνουν το μήνυμα και στο μικρότερο 
χωριό.
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Σχολιαστής
του γιώργου τσαντήλα

Το μήνυμα …
Το μήνυμα της Ανάστασης 
είναι το ίδιο όπου κι αν βρί-
σκεται κανείς. Χαρμόσυνο 
, ελπιδοφόρο , θεανθρώ-
πινο . 
Άσχετο αν οι θνητοί , εμείς,  

το μεθερμηνεύουμε,  με μπόλικη τσίκνα από το σουβλιστό 
αρνί και πλαισιωμένο από τη βαρβαρότητα που βασιλεύει 
χάρη του έθιμου που απαιτεί το σφαγιασμό των αμνών. 
Ακόμη και ο πιο ευαίσθητος από εμάς , υποκύπτει χωρίς 
αντιρήσεις στη “λογική” της παράδοσης. Η καταναλωτική 
μας μανία σε συνδυασμό με την πρακτική των σημερινών 
Φαρισσαίων , δημιουργούν την εικόνα σήψης και αποσύν-
θεσης στο αποκορύφωμα της υποκρισίας. Σε πλήρη αντί-
θεση μάλλον με όσα ο Χριστός προσπάθησε να μπολιάσει 
τους ανθρώπους σε σχέση με την φιλαργυρία τους.

Αν κατέβαινε πάλι στη Γη …
Αν αυτό συνέβαινε, δεν θα ήξεραν που να κρυφτούν οι 
“γραμματείς κι οι φαρισσαίοι” που λειτουργούν υποτίθεται 
ως θεματοφύλακες και συνεχιστές του λόγου και του έργου 
του Χριστού. 
Δεν θα ήξεραν που να πάνε τις πραμάτιες τους από τους 
Ναούς που έχουν μετατραπεί σε εισπρακτικούς οίκους 
τύπου Α.Ε. 
Αλήθεια έδωσε κάποιο τέτοιο ή παρεμφερές μήνυμα ο Χρι-
στός και μου έχει διαφύγει; Δεν ήταν ο ίδιος που εισέβαλλε  
«ως ταύρος μαινόμενος εν υαλοπωλείο» στο Ναό του Σολο-
μώντα για να αναποδογυρίσει τους εμπορικούς πάγκους, 
ώστε να σταματήσει το παζάρι της ανθρώπινης ψυχής στον 
Οίκο του Θεού ;  

Επαναστάτης χωρίς όπλα ...
Αυτός ήταν ο Χριστός , ένας επαναστάτης άοπλος με μόνο 
όπλο στη «φαρέτρα» του, το λόγο, που χρησιμοποιούσε 
πάντα με στόχο την ανθρώπινη συμφιλίωση, χωρίς υποκρι-
σία , αφήνοντας στην άκρη το προσωπικό συμφέρον . 

Την ιστορία όμως ποιοί την γράφουν ;
Δυστυχώς , άλλα είπε ο Χριστός , άλλα έκανε , άλλα πρέ-
σβευε , αλλά ... εμείς άλλα βιώνουμε. Την ιστορία την έγρα-
ψαν κατώτεροι άνθρωποι των προσδοκιών , των δικών του 
τουλάχιστον, με αποτέλεσμα ο καθένας,  μετά Χριστόν, να 
προσπαθεί, κατά το δοκούν , να φοράει τον «χριστιανικό 
μανδύα», χωρίς απαραίτητα να ακολουθεί και τους ταγούς ή 
τα παραδείγματα που άφησε πίσω του ως ανεκτίμητη πνευ-

ματική και ψυχική κληρονομιά ο Θεάνθρωπος. Όπως μας 
εξυπηρετεί δηλαδή , αναλόγως τις περιστάσεις ο «καλός» 
χριστιανός , μετατρέπεται σε γατάκι ή θεριό ανήμερο που 
κατασπαράζει και καταστρέφει τα πάντα γύρω του προκει-
μένου να πετύχει τον σκοπό του . 
«Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα» , το –μετά Χριστόν-χριστιανικό 
μήνυμα που λίγο ως πολύ μας προτρέπει να εξαντλήσουμε 
όλα τα μέσα , με όποιες απώλειες , με όση καταστροφή κι αν 
προκαλέσουμε στους υπόλοιπους φίλους ή εχθρούς , για να 
πετύχουμε τον «θεάρεστο»χριστιανικό σκοπό μας. 

Το μήνυμα παραμένει ...
   Για όλα τα παραπάνω τώρα τις Άγιες αυτές ημέρες ας κρα-
τήσουμε το μήνυμα της συμφιλίωσης κι ας δώσουμε μια 
ευκαιρία στον διπλανό μας να επανέλθει ή να εισέλθει για 
πρώτη φορά στον αχανή κόσμο της φιλοσοφίας διευρύνο-
ντας την ψυχή και το πνεύμα , κάνοντας ένα άλμα στο άγνω-
στο με πυξίδα τα λόγια και τα έργα των σοφών ή των Άγιων 
αν προτιμάτε. Το ίδιο έκανε και ο Χριστός άλλωστε όταν 
βρέθηκε στην κρεμάλα , που έστησε γι αυτόν ο ανθρώπινος 
συρμός , ανάμεσα στους δύο ληστές. 
Χριστός Ανέστη .

Φωτογράφε κοίτα χάλια ...
Έχω πάθει την πλάκα μου στο Τορόντο. Αλλά δεν ξέρω τι 
να κάνω ρε συ σχολιαστή , να γελάσω ή να κλάψω. Όποιος 
κρατάει μια φωτογραφική κάμερα , δηλώνει φωτογράφος, 
όποιος κρατάει μια πένα δημοσιογράφος και άλλοι πολλοί 
ακολουθούν , εκδότης σου λέει που από το πολύ αλκοόλ 
τρεκλίζει  , αρχισυντάκτης που αγνοεί την έννοια δεοντο-
λογία ή και «δεσποινίς διευθυντής» των «τα πάντα όλα» με 
εμπειρία εμπορίου ειδών κιγκαλερίας . 
Ένας μάλιστα το παίζει και μέντορ –σε ελεύθερη μετάφραση 
πνευματικός πατήρ-της Παροικίας , παρόλο που, όταν τον 
βλέπει στον δρόμο μια από τις κόρες , που έχει παρατήσει 
πίσω για να ζήσει τον έρωτά του στην Ελλάδα –ο καψερός 
- , του υψώνει το μεσαίο δάχτυλο με την προτροπή να πάει 
να να να ... 
Ο άλλος , ζητάει πνευματικά δικαιώματα για ερασιτεχνικές 
φωτογραφίες μαθαίνω και στενοχωριέμαι και σκέφτομαι να 
ζητήσω κι εγώ κανά ψιλό για τα ερασιτεχνικά γραπτά μου 
από τον Κουρτέση, για να μη ζηλεύω τα κορυφαία ταλέντα 
του συναφιού ... 
Ονόματα δε λέμε , υπολήψεις δεν θίγουμε , ξέρετε εσείς .

Ο Νίτσε για την Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία
Στο βιβλίο  «Η Φιλοσοφία στα χρόνια της Αρχαίας Ελληνι-

κής τραγωδίας» ο Γερμανός φιλέλλην φιλόσοφος κάνει μια 
προσπάθεια να ανιχνεύσει και να διερευνήσει την ατέρ-
μονη γνώση και σοφία που διέσπειραν οι αρχαίοι Έλληνες 
προΠλατωνικοί φιλόσοφοι και παράλληλα «πλέκει» έναν 
ύμνο για αυτούς τους «ωραίους ανθρώπους» όπως τους 
αποκαλεί. Παραθέτουμε ένα μικρό απόσπασμα μήπως έτσι 

αντιληφθούμε το μεγαλείο των αρχαίων προγόνων μας και 
προσπαθήσουμε να τους μοιάσουμε έστω και λίγο . Γράφει 
ο Νίτσε : 
«Ακούραστα  λοιπόν θα αναπαριστώ νοερά κείνους τους 
στοχαστές που καθένας τους είχε κάτι το καθαυτό ασύλλη-
πτο, που κατάφερε να βρει μια προσωπική του αξιοθαύ-
μαστη δυνατότητα ζωής –εννοώ εκείνους που έζησαν στην 
πιο ρωμαλέα και γόνιμη εποχή της Αρχαίας Ελλάδας , στον 
αιώνα προ των Περσικών πολέμων και στη διάρκειά τους 
–που ανακάλυψαν ωραίες δυνατότητες της ζωής κι έχω τη 
γνώμη πως οι μεταγενέστεροι Έλληνες ξέχασαν τις καλύτε-
ρες από αυτές. Και ποιός λαός άραγε μπορεί τυχόν να ισχυ-
ριστεί ότι τις ξαναβρήκε;
Όπως και νάχει πιστεύω πως κάθε σκέψη και κρίση για κεί-
νους τους στοχαστές , θα καταλήγει στην αναφώνηση : Πόσο 
ωραίοι ήταν ! Ανάμεσά τους δεν βλέπω παραμορφωμένες κι 
ακόλαστες μορφές , μήτε παπαδίστικα πρόσωπα, ούτε απο-
στεωμένους κι ακόλαστους ερημίτες , ή φανατικούς καλλω-
πιστές του παρόντος, παραχαράκτες θεολόγους ή καταθλι-
πτικούς και χλωμούς λόγιους (αν και ο σπόρος όλων αυτών 
υπήρχε κι αρκούσε μονάχα μια μολυσμένη πνοή ανέμου για 
να ανθίσουν τα παράσιτα) . Δεν βλέπω επίσης κανέναν ανά-
μεσα στους αρχαίους Έλληνες στοχαστές , που να θεωρεί την 
«σωτηρία της ψυχής» του ή τον ορισμό της ευτυχίας , τόσο 
σημαντικά ζητήματα , ώστε να ξεχνάει Κόσμο και συνάν-
θρωπο.» 



14 απριλίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου ομοΓενεια 37Toροντο



14 απριλίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμουομοΓενεια38 Toροντο



14 απριλίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου ομοΓενεια 39Toροντο



14 απριλίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμουομοΓενεια40 Toροντο



Toροντο ToροντοToροντο 4114 απριλίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



Toροντο ToροντοToροντο42 14 απριλίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



Toροντο ToροντοToροντο 4314 απριλίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



Toροντο ToροντοToροντο44 14 απριλίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



14 απριλίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου ομοΓενεια 45Toροντο



14 απριλίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμουομοΓενεια46 Toροντο



14 απριλίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου ομοΓενεια 47Toροντο

Ο 
φορέας του οποίου ηγείται ο κ. Τά-
σος Ξυπολιτάκης κατάφερε μέσα σε 
διάστημα είκοσι μηνών να συγκε-
ντρώσει ποσό 279.000 δολαρίων 

για την ενίσχυση των ελληνικών σχολείων στο 
Μόντρεαλ.
Αυτός είναι ένας από τους λόγους που φέτος η 
Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Μόντρεαλ απο-
φάσισε να τον τιμήσει ως «Ελληνα της Χρο-
νιάς», διάκριση που κάθε χρόνο απονέμεται 
σε προσωπικότητες του Ελληνισμού που ξεχώ-
ρισαν για την δράση και την προσφορά τους.
Ο κ. Τάσος Ξυπολιτάκης, πρόεδρος της Ερα-
νικής Επιτροπής της Κοινότητας παρέλαβε, 
φανερά συγκινημένος και κάτω από παρατε-
ταμένα χειροκροτήματα, την τιμητική πλακέτα 
που του παρέδωσε ο πρόεδρος της Κοινότητας 
Μείζονος Μόντρεαλ Νίκος Παγώνης.
«Είναι μεγάλη η τιμή. Και μαζί μεγαλύτερη η 
ευθύνη ώστε να δουλέψουμε στο εξής ακόμη πιο 
σκληρά για τους σκοπούς της Ερανικής Επιτρο-
πής μας. Οι υποχρεώσεις μας γίνονται στο εξής 
περισσότερες», ανέφερε στον «Εθνικό Κήρυκα 
της Νέας Υόρκης» ο κ. Ξυπολιτάκης. Ανθρωπος 
χαμηλών τόνων, ευγενής και εργατικός, με κατα-
γωγή από τα Χανιά της Κρήτης, μετανάστευσε 
στον Καναδά σε ηλικία μόλις 20 ετών.
Η Επιτροπή που τον επέλεξε ως προσωπι-
κότητα της χρονιάς για τον Ελληνισμό του 
Μόντρεαλ, ανάμεσα από άλλες υποψηφιότητες 

που κατατέθηκαν ως τις 20 Φεβρουαρίου, εστί-
ασε ιδιαίτερα «στην χαρισματική, δημιουργική 
και ευγενική προσωπικότητα του».
Ο κ. Ξυπολιτάκης ξεκίνησε να εργάζεται στον 
Καναδά ως μηχανικός. Υστερα από χρό-
νια σκληρής δουλειάς προήχθη σε εργοδη-
γός. Στον Καναδά παντρεύτηκε, έκανε οικο-
γένεια και από πολύ νωρίς εντάχθηκε ως εθε-
λοντής στην ελληνική παροικία. Διετέλεσε επί 
σειρά ετών πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών 
Μόντρεαλ στον οποίο παραμένει ως σήμερα 
ενεργό μέλος.
Συνταξιούχος πλέον, εργάζεται ακούραστα 
προς όφελος των ελληνικών σχολείων της Κοι-
νότητας Μόντρεαλ. Οργανώνει, συντονίζει και 
κατευθύνει τους συνεργάτες του με μαεστρία, 
διοργανώνοντας εκδηλώσεις προς όφελος του 
Ελληνισμού. Ενας ηγέτης με πάθος και ενθου-
σιασμό για αυτό που κάνει, που δεν είναι άλλο 
από την διατήρηση της γλώσσας, της θρησκείας 
και του πολιτισμού μας, στη νέα πατρίδα του, 
τον Καναδά.
Για την πολύμορφη, πολυετή, κοινωνική προ-
σφορά του και την συμβολή του στον εδώ 
Ελληνισμό, ανακηρύσσεται για φέτος ‘Ελληνας 
της Χρονιάς’», αναφέρεται στην απόφαση της 
Ελληνικής Κοινότητας.
Μόνο μέσα από τις εκδηλώσεις της «Γεύσης 
και παράδοσης» -όπου κάθε χρόνο παρου-
σιάζονται τοπικοί χοροί και παραδοσιακά 

πιάτα απ’ όλες τις γωνιές της Ελλάδας- η Ερα-
νική Επιτροπή της Κοινότητας Μόντρεαλ κατά-
φερε, από το 2014 και μετά, να συγκεντρώσει 
171.720 δολάρια για την κάλυψη δαπανών των 
ελληνικών σχολείων, όπως η συντήρηση των 
κτιρίων ή οι αγορές ειδών υλικοτεχνικής υπο-
δομής.
Φέτος από τη «Γεύση και παράδοση» που 
οργανώθηκε στις 29 Ιανουαρίου στο Λαβάλ 
συγκεντρώθηκε ποσό 34.743 δολαρίων. Λίγες 
μέρες μετά, ο κ. Ξυπολιτάκης συγκάλεσε συνέ-

ντευξη Τύπου και παρέδωσε δημοσίως πλήρη 
και αναλυτικό οικονομικό απολογισμό.
Την ερχόμενη Πέμπτη 6 Απριλίου ξεκινά η προ-
ετοιμασία της «Γεύσης και παράδοσης» για 
το 2018 με συνάντηση της ολομέλειας όλων 
των εθελοντών, στις 7 μ.μ., στο Κεφαλλονίτικο 
Σπίτι, στην οδό Ogilvy, στο Μόντρεαλ. «Ενω-
μένοι μεγαλουργούμε», είναι το σύνθημα που 
συχνά επαναλαμβάνει ο κ. Ξυπολιτάκης. Και 
αυτό το μότο το ενσωματώνει στην καθημερινή 
λειτουργία του.

πηγη: sofiatimes.gr

«Έλληνας της Χρονιάς» κηρύχθηκε ο Τάσος 
Ξυπολιτάκης από την ομογένεια του Μόντρεαλ



14 απριλίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμουομοΓενεια48 Toροντο



14 απριλίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου ομοΓενεια 49Toροντο



14 απριλίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμουομοΓενεια50 Toροντο



14 απριλίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου ομοΓενεια 51Toροντο



14 απριλίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμουομοΓενεια52 Toροντο



Toροντο ToροντοToροντο 5314 απριλίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



Toροντο ToροντοToροντο54 14 απριλίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



14 απριλίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου ομοΓενεια 55Toροντο



14 απριλίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμουομοΓενεια56 Toροντο

ΑπόσπΑσμΑ κειμενόυ τόυ πΑνΑγιώτη τρΑϊΑνόυ

επιλόγη, επιμελειΑ, ευθυνη: Δημητριόσ Δ. γκεκόπόυλόσ

8ο μερόσ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Την Πέμπτη, 
20 Απριλίου στις 7:00 μ.μ. στην 
αίθουσα της Παμμακεδονικής Ένωσης 
θα παρουσιάσω ένα θέμα σε ανοικτή 
συζήτηση και άμεση συμμετοχή ΟΛΩΝ 
των παρευρισκομένων. Τίτλος του 
θέματος «Δημοκρατία vs. Democracy». 
Θα το θεωρήσω τιμή για όσους λάβουν 
μέρος και υπόσχομαι ότι ΟΛΟΙ θα έχουν 
δικαίωμα έκφρασης απεριόριστο, 
εφόσον είναι εντός θέματος! Εν τω 
μεταξύ συνεχίστε να διαβάζετε το 
κείμενο «Τέλος της Δεξι-στεράς».

Α
ρκεί ν’ ανακαλέσει κάποιος στη μνή-
μη του την επίσημη ηγεσία τής ελλη-
νικής Δεξιάς και θα καταλάβει απο-
λύτως ορισμένα πράγματα. Ο Καρα-

μανλής, ο Ράλλης, ο Αβέρωφ, ο Έβερτ ή ο Μη-
τσοτάκης -και δια της επαγωγής και οι επίγονοί 
τους- δεν ήταν απλά «υπόπτου» παρελθόντος 
...Ήταν γνωστοί δωσίλογοι, οι οποίοι δεν είχαν 
τιμωρηθεί ...Ήταν δωσίλογοι, οι οποίοι σε όλη 
τους τη ζωή απέκρυπταν στοιχεία, τα οποία α-
φορούσαν τόσο τους ίδιους όσο και τις οικο-
γένειές τους. Αυτοί παρίσταναν τους ηγέτες της 
Δεξιάς και «απέναντί» τους είχαν πάντα ΚΚΕδες, 
οι οποίοι παρίσταναν τους ηγέτες της Αριστεράς 
...Φλωράκηδες, Κύρκους, Θεοδωράκηδες, Α-
λαβάνους κλπ.
Τέτοιες ήταν οι ηγεσίες όλης της Ευρώπης και 
τέτοια ήταν και η ελληνική ηγεσία. Η μόνη ιδι-
ομορφία της Ελλάδος είναι η ελαφρά «κουτσα-
μάρα» της. Οι δύο «πόλοι» του δικομματισμού 
της δεν ήταν ισοδύναμοι, όπως συνέβαινε σε 
άλλα κράτη. Στην Ελλάδα η Δεξιά εμφανίζεται 
πιο «ισχυρή» από την Αριστερά στο θέμα της 
διακυβέρνησης. Δεν υπάρχει δηλαδή η συνή-
θης «ισορροπία», η οποία υπάρχει μεταξύ 
των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών 
στις ΗΠΑ ή των Τόρρυς με τους Εργατικούς 
στη Βρετανία ή των χριστιανοδημοκρατών και 
των σοσιαλδημοκρατών στη Γερμανία. Στην 
Ελλάδα το σύστημα «τραβάει» λίγο προς τα 
Δεξιά ...Δεξιά κι Αριστερά δεν εναλλάσσονται 
μεταξύ τους στην εξουσία. Στην πραγματικότητα 
αυτό, το οποίο εμείς γνωρίζουμε ως δικομματι-
σμό, δεν είναι αυτό που φαίνεται. Στην Ελλάδα 
ο «δικομματισμός» είναι εσωτερική υπόθεση 
της Δεξιάς και δεν αφορά την Αριστερά. Είναι 
εικονικός δικομματισμός, εφόσον τόσο η ΝΔ 
όσο και το ΠΑΣΟΚ της ίδιας Δεξιάς εκπρόσωποι 
είναι. Τόσο το «μαγαζί» των δωσίλογων Καρα-
μανλήδων όσο και αυτό των επίσης δωσίλογων 
Παπανδρέου ανήκουν στην ίδια Δεξιά ...Στην 
κυριολεξία δικομματικός μονοκομματισμός. 
Αυτό είναι κάτι, το οποίο έχει την εξήγησή του 
...και αυτή είναι σχετικά απλή. Η Δεξιά μονο-
πωλεί την εξουσία στην Ελλάδα για έναν απλό 
λόγο: Δεν έχει ισότιμο αντίπαλο. Ο εμφανής 
αντίπαλός της, που είναι η Αριστερά, έχει επι-
κουρικό ρόλο στη λειτουργία τού εικονικού 
δικομματισμού της Δεξιάς ...Η Αριστερά λει-
τουργεί ως «υπάλληλος» της Δεξιάς. Στην πραγ-
ματικότητα ούτε καν «υπάλληλός» της είναι 
...»Όμηρός» της είναι! Από την εποχή του γέρου 
Παπανδρέου, του Καραμανλή και των λοιπών 
δωσίλογων, η Αριστερά τελεί υπό ομηρία και 
άρα το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν είναι 
«αρτιμελές». Αυτή η ιδιομορφία της «κουτσα-
μάρας» οφείλεται στον «τραυματισμό» της 
χώρας από τον καταστροφικό και επάρατο 

Εμφύλιο. Από τον Πόλεμο και μετά η Αριστερά 
σε επίπεδο στελεχών είναι καθαρά ένα χαφιε-
δομάγαζο της Δεξιάς, γιατί το ΣΥΝΟΛΟ των 
ηγετών της προέρχεται από το «παγιδευμένο» 
-λόγω της προδοσίας του Εμφυλίου- ΚΚΕ. Από 
τον Ζαχαριάδη και τον Εμφύλιο μέχρι τον Κου-
τσούμπα σήμερα η Δεξιά έχει υπό την ομηρία 
της τους προδότες ηγέτες της Αριστεράς γιατί 
ΟΛΟΙ τους είναι πρώην ΚΚΕδες...
...»Εμφύλιος» -τρόπος του λέγειν- γιατί στην 
προκειμένη περίπτωση είχαμε ένα «θέατρο», 
για να κρυφτούν οι προδότες και οι δωσίλο-
γοι. Μιλάμε για «θέατρο», γιατί, αν οι Αμερι-
κανοί δεν θεωρούσαν τόσο πολύ χρήσιμους 
τους δωσίλογους, ώστε να θελήσουν να τους 
σώσουν, δεν θα γινόταν ποτέ Εμφύλιος. Επειδή 
αυτοί τους ήταν χρήσιμοι, τους έσωσαν, «ματώ-
νοντας» τον ελληνικό λαό. Εύκολη υπόθεση 
ήταν για εκείνους η «παράσταση» του Εμφυ-
λίου ...Οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι πλήρωναν 
και προστάτευαν τον Ζαχαριάδη ήταν οι ίδιοι 
άνθρωποι που πλήρωναν και προστάτευαν 
τον Παπανδρέου, τον Καραμανλή ή τον Μητσο-
τάκη. Αυτοί ήταν οι «αχυράνθρωποι», οι οποίοι 
προκάλεσαν τον Εμφύλιο. Γιατί τον προκάλεσαν; 
...Γιατί μόνον με αυτό το «σενάριο» σωτηρίας 
μπορούσαν οι δωσίλογοι να αποφύγουν την 
τιμωρία τους. 
Για να σώσουν οι Αμερικανοί τους κακούς, 
επέλεξαν ένα «σενάριο», το οποίο θα εμφά-
νιζε κάποιους άλλους ακόμα πιο κακούς. Για να 
σώσουν τους κακούς, οι οποίοι συνεργάστη-
καν με τους Ναζί, εμφάνισαν τους ακόμα πιο 
κακούς, οι οποίοι απειλούσαν τη Δημοκρατία. 
Για να σώσουν τους δωσίλογους, δαιμονοποίη-
σαν τους άχρηστους ΚΚΕδες. Αυτοί, ως γνήσιοι 
καιροσκόποι -και βέβαια εξαιτίας μοσχοβίτι-
κων εντολών- δέχθηκαν να παίξουν τον ρόλο 
του «σάκου του μποξ» και βέβαια αυτόν δεν τον 
έπαιξαν «τζάμπα».

Η μεγάλη των χαφιέδων σχολή
Αυτό ήταν το όλο κόλπο. Οι Αμερικανοί επέ-
λεξαν αυτό το «σενάριο», για να εμφανιστούν 
οι χαφιέδες του ΚΚΕ σαν απειλή της δημοκρα-
τίας, προκειμένου οι δωσίλογοι και οι ταγματα-
σφαλίτες να μην αφοπλιστούν -μετά την απο-
χώρηση των βρωμερών ΝΑΖΙ- και να παρα-
στήσουν τους προστάτες της δημοκρατίας. Αν 
δεν γινόταν ο Εμφύλιος, δεν θα είχαν οι Αμε-
ρικανοί στην Ελλάδα εκείνους τους συνεργά-
τες που χρειάζονταν, προκειμένου να κατακτή-
σουν στην κυριολεξία τη χώρα ...Δεν θα είχαν 
τους συνεργάτες εκείνους, οι οποίοι θα πρό-
διδαν την πατρίδα τους και θα την παρέδιδαν 
«λεία» στο αμερικανικό «πιάτο». Σε περίπτωση 

που δεν γινόταν ο Εμφύλιος, οι ΚΚΕδες μετά τον 
πόλεμο θα επέστρεφαν στους «βόθρους» όπου 
ανήκαν και οι δωσίλογοι ταγματασφαλίτες θα 
ανέβαιναν τα «ικριώματα» που προβλέπονται 
για τους προδότες. Όμως, μια Ελλάδα με εξου-
δετερωμένη αυτήν τη «σαβούρα», θα ήταν μια 
άλλη Ελλάδα -πολύ πιο έξυπνη και λαμπερή- 
και αυτό δεν το ήθελαν οι ιμπεριαλιστές.
Με έναν τεχνητό «Εμφύλιο» όλα αυτά τα απέ-
φυγαν ...Έσωσαν τους προδότες και τους 
εγκλώβισαν στην «ομηρία» τους ...Τους έσω-
σαν, τους βόλεψαν και ως «αντιπαροχή» πήραν 
μια ολόκληρη χώρα. Έστω και εφήμερα οι ανυ-
πόληπτοι και άχρηστοι ΚΚΕδες δέχθηκαν να 
γίνουν οι αποδιοπομπαίοι «τράγοι», ώστε οι 
δωσίλογοι να γίνουν οι «ήρωες» της δημοκρα-
τίας. Μικρό το κακό για τους κομμουνιστές, 

αν σκεφτεί κάποιος την «αντιπαροχή» που 
πήραν μεταπολεμικά. Ακόμα και σήμερα, που 
η Δαμανάκη ζει το όνειρό της στα Λονδίνα, σε 
αυτήν την «αντιπαροχή» το οφείλει. Ακόμα και 
σήμερα, που οι «κνίτες» περνάνε τα μαθήματα 
«αλά Τσίπρα» στο Πανεπιστήμιο, σε αυτήν την 
«αντιπαροχή» το οφείλουν. Δεν ανησυχούν για 
την ανταγωνιστικότητα και άρα για το μέλλον 
τους, γιατί κάποιοι τους το έχουν εξασφαλίσει 
από πριν. 
Στην κυριολεξία δεν υπάρχει ούτε ένας οργα-
νωμένος ΚΚΕς, ο οποίος να μην ζει με τον άλφα 
ή βήτα τρόπο δημοσία δαπάνη και εξαιτίας της 
γενναιοδωρίας ενός συστήματος, το οποίο 
δήθεν μισεί και πολεμά. Ακόμα κι αυτοί, οι 
οποίοι δεν μπόρεσαν να «τρυπώσουν» στο 
δημόσιο, όλο και κάποιο μεροκάματο αργό-
σχολου «τσιμπάνε», είτε ως μόνιμοι συνδικα-
λιστές χαφιέδες σε εργοστάσια είτε ως επαγ-
γελματίες «διαδηλωσάκηδες» του κόμματος. 
Οι περισσότεροι απ’ αυτούς είναι φυσικά παι-
διά ανθρώπων, οι οποίοι δέχονταν για το μερο-
κάματο του χαφιέ να περιφέρονται στις φυλα-
κές της χώρας. Είναι δυνατόν αυτών τα παιδιά 
να μην αισθάνονται «πετυχημένοι», όταν κατα-
φέρνουν τα ίδια με τους γονείς τους χωρίς την 
«αγγαρεία» της φυλακής; Όλα αυτά υπό την 
«ευγενική» χορηγία των δωσίλογων, οι οποίοι 
παρίσταναν τους δεξιούς ...Υπό τη χορηγία των 
δωσίλογων γονέων των κολεγιακών συμμαθη-
τών της κόρης της Παπαρήγα. 

Συνέχεια στην επόμενη έκδοση 
της Εφημερίδος

To τέλος της «ΔΕΞΙ-ΣΤΕΡΑΣ»
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ΖΗΤETAI 
ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία με πολύ πείρα
να φροντίζει

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
ζητά ανάλογη 

εργασία
Μπορεί και να

τους μαγειρεύει.

Εξαίρετη Ελληνίδα
Νοικοκυρά

 647.768.3799

ΚΥΡΙΑ
Ευχάριστη

και υψηλού ήθους

ΖΗΤΑΕΙ
 ΚΥΡΙΟ

άνω των 65 ετών
για σχέση & συντροφιά

Χριστίνα
647.786.0425
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

ΓρΑΦΕι Ο ΚώΣΤΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

με το πενακι του κωστα παππα

Κ
ριτικάρουμε τον Ερ-
ντογάν και τον απο-
καλούμε με οτιδή-
ποτε ονόματα. Εχει 

όμως κάποιος σκεφτεί ποιος 
είναι ο Κεμάλ Κιλισντάρο-
γλου, ο αρχηγός της τουρκι-
κής αντιπολίτευσης; Αν όχι α-
κύστε τον τι εισηγείται στον 
«σκληρό» Ταγίπ Ερντογάν.
Να επιτεθεί στην Ελλάδα και 
συγκεκριμένα να «απελευθε-
ρώσει» το Φαρμακονήσι των 

Δωδεκανήσων από την ελληνική «στρατιωτική κατοχή» 
προτρέπει ο ηγέτης της τουρκικής κεμαλικής αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, τον Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν. Μιλώντας σε οπαδούς του στην πόλη Γκαζιαντέπ 
ο πρόεδρος του κεμαλικού κεντροαριστερού Λαϊκού Ρεπου-
μπλικανικού Κόμματος, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, αναφέρ-
θηκε, μεταξύ άλλων, στο ζήτημα της «κατάληψης από την 
Ελλάδα νησιών στο Αιγαίο» δηλώνοντας τα εξής:
«Για πρώτη φορά στην ιστορία της τουρκικής Δημοκρατίας 
καταγράφεται απώλεια εδαφών. Τα εδάφη, όπου βρισκόταν 
ο τάφος του Σουλειμάν Σάχ, ήταν της Τουρκίας. Έφυγαν από 
εκεί και εγκατέλειψαν τα εδάφη μας. (Είναι) μονάχα ο τάφος 
του Σουελιμάν Σάχ όμως; Όχι. (Είναι και) το Φαρμακονήσι. 
Βρίσκεται κάτω από την μύτη μας, ακούγεται ακόμη και η 
λαλιά του πετεινού (από εκεί). Ποιανού η σημαία κυματίζει; 
Η σημαία της Ελλάδας. Υψώνουν (καθόλου) φωνή; Ούτε κιχ 
(δε βγάζουν). Τώρα λένε «θα υψωθεί σημαία στο Κιρκούκ». 
Γιατί μιλάς αδελφέ μου και δεν κάνεις όσα πρέπει. Με τα 
λόγια δε γίνεται τίποτα». Η φράση «γιατί μιλάς αδελφέ μου 
και δεν κάνεις όσα πρέπει» είναι ξεκάθαρη προτροπή στον 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να προχωρήσει σε επιθετικές ενέρ-
γειες.
Ο Καλικάντζαρος  και οι κεμαλικοί για να κάνουν αντιπο-
λίτευση στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «ανακάλυψαν» ότι η 
Ελλάδα κατέλαβε στρατιωτικά από το 2004 έως το 2014 
συνολικά 18 τουρκικά νησιά στο Αιγαίο. Με άλλα λόγια 
ισχυρίζονται ότι μεγάλοι στρατηλάτες όπως οι Κώστας Σημί-
της, Κώστας Καραμανλής, Γιώργος Παπανδρέου και Αντώ-
νης Σαμαράς, καταλάμβαναν τουρκικά νησιά στο Αιγαίο και 
ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το επέτρεπε. 
Πρόκειται περί απίθανου, αναληθούς και εξωφρενικού 
ισχυρισμού, ωστόσο, όπως είναι γνωστό, το τουρκικό πολι-
τικό σύστημα δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια ή τη 
λογική. Η κεμαλική αντιπολίτευση επαναλαμβάνοντας συνε-
χώς ότι δήθεν τους καταλάβαμε 18 νησιά, νησιά που ορι-
σμένα εξ αυτών είναι ελληνικά εδώ και 100 χρόνια, πείθει 
μεγάλη μερίδα της τουρκικής γνώμης κι όταν θα έρθει η 
στιγμή που μας επιτεθούν σε κάποιο από αυτά τα νησιά οι 
φαντάροι τους θα είναι πεπεισμένοι ότι πραγματοποιούν 
απελευθερωτική επιχείριση.
Όπως αντιλαμβάνεστε το τουρκικό πρόβλημα δεν ξεκινά 
και τελειώνει στον Ερντογάν αλλά στο σύνολο του πολιτικού 
συστήματος αυτού του ανατολίτικου φρενοκομείου. Ο αντί-
παλος του Ερτογάν , Κεμάλ Καλικάτζαρος (το επώνυμο του 
σε ελεύθερη Ελληνική μετάφραση) είναι κατά παρασάγγας 
πιο  άρρωστος ψυχικά από τον εκολαπτόμενο σουλτάνο. Η 
Τουρκία δεν δείχνει διατεθειμένη με καμία κυβέρνηση να 
σεβαστεί τη διεθνή νομιμότητα, ούτε επιδιώκει την ειρήνη.
Στο τέλος η Ελλάδα θα αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει τον 
στόλο και τα αεροπλάνα της για να καταστρέψει αυτή την 
απειλή μια για πάντα ώστε να ζήσει όχι μόνο ο ελληνικός 
λαός αλλά όλοι οι λαοί των Βαλκανίων και της Μέσης Ανα-
τολής σε ειρήνη.
Η εκλογική βάση των ακροδεξιών Γκρίζων Λύκων στην 
Τουρκία, του κόμματος MHP, στην πλειονότητά της δεν φαί-

νεται διατεθειμένη να ψηφίσει υπέρ της σουλτανοποίησης 
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο δημοψήφισμα της 16ης Απρι-
λίου, παρά την απόφαση της ηγεσίας τους να ταχθεί υπέρ 
του «ναι». Οι Τούρκοι ακροδεξιοί είναι παραδοσιακά υπέρ 
του κοσμικού κράτους και αντίπαλοι των ισλαμιστών. Στο 
παρελθόν έχουν κατηγορηθεί κι ως οπαδοί του πρωτόγο-
νου μογγολικού παγανισμού.
Ο Ερντέμ Γκιουλ σε άρθρο του στην τουρκική εφημερίδα 
Cumhuriyet επικαλείται δημοσκοπήσεις του ισλαμιστικού 
κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) για το δημο-
ψήφισμα, σύμφωνα με τις οποίες τα 2/3 των υποστηρι-
χτών του MHP δεν θα ψηφίσουν «ναι». Όπως σημειώνει 
ο Ερντέμ Γκιουλ, το AKP σχεδιάζει να δώσει μήνυμα στους 
υποστηριχτές του MHP, λέγοντας ότι μετά τις 16 Απριλίου 
θα δοθούν Υπουργικές θέσεις σε μέλη του MHP στην νέα 
κυβέρνηση. Γράφει επίσης ότι η προοπτική αυτή είναι κάτι 
που δεν μπορεί να συζητηθεί μέσα στο ΑΚP καθώς εκτιμά-
ται ότι θα αυξηθούν οι κρυφοί υποστηριχτές του «όχι» μέσα 
στο κόμμα.
Όπως αξιολογείται, ακόμα και ο πρώην Πρόεδρος της Τουρ-
κίας και στέλεχος του AKP, Αμπντουλάχ Γκιουλ ενδέχεται να 
υποστηρίζει κρυφά το «όχι». Έντονη είναι η φημολογία στην 
Τουρκία ότι Νταβούτογλου και Γκιουλ δεν υποστηρίζουν τη 
σουλτανοποίηση Ερντογάν ενώ λέγεται ότι υπάρχουν του-
λάχιστον 100 βουλευτές του AKP που δεν επιθυμούν την 
αλλαγή του πολιτεύματος.
Η ίδια φημολογία υποστη-
ρίζει ότι μετά το δημοψή-
φισμα το κόμμα του Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν θα δια-
σπαστεί, με τους «μετριο-
παθείς» να προσανατολί-
ζονται στην ίδρυση ενός 
δεξιού φιλελεύθερου κόμ-
ματος.
Από την άλλη μεριά ο Τούρ-
κος πρόεδρος Ταγίπ Ερντο-
γάν κατηγόρησε τον αρχηγό 
του Ρεπουμπλικανικού Λαϊ-
κού Κόμματος (CHP), Κεμάλ 
Κιλιντσάρογλου ότι ήταν σε 
επαφή με τους πραξικοπη-
ματίες το βράδυ του αποτυ-
χημένου πραξικοπήματος 
τον Ιούλιο του 2016.

«Κιλιντσάρογλου! Τα τανκς ήταν εκεί στις 23:15 το βράδυ 
της 15ης Ιουλίου. Επικοινώνησες με τους πραξικοπηματίες 
στρατιώτες στα τανκς και μετά πήγες στο δημοτικό διαμέρι-
σμα Bakırköy στην Κωνσταντινούπολη, στο σπίτι του δημάρ-
χου του Bakırköy”, δήλωσε ο Ερντογάν σε συγκέντρωση των 
οπαδών του στην πόλη Urfa, σύμφωνα με τουρκικά μέσα. 
«Προτίμησαν να δραπετεύσουν από το να προσπαθήσουν 
να σταματήσουν τα τανκς μπαίνοντας μπροστά τους όταν τα 
είδαν το βράδυ στις 15 Ιουλίου”, υπογράμμισε.
Ο Ερντογάν κατηγόρησε πρόσφατα τον ηγέτη του CHP ότι 
ήταν «σε επαφή με τους συνωμότες του πραξικοπήματος”. 
Είχε προηγηθεί εκπομπή του ιδιωτικού σταθμού A Haber 
με εικόνες από την αναχώρηση του Καλικάτζαρου  από το 
αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης τις πρώτες ώρες του 
πραξικοπήματος. Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για επα-
φές του Καλικάτζαρου  [με τους συνωμότες του πραξικοπή-
ματος], υποστηρίζοντας σε ραδιοφωνική εκπομπή χθες ότι 
ο ηγέτης του CHP αναχώρησε από το αεροδρόμιο μετά από 
συμφωνία με τους ηγέτες του πραξικοπήματος. «Αυτό δεί-
χνει ότι όλα ήταν σχεδιασμένα”, πρόσθεσε.
Ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι δεν θα προσκαλούσε ποτέ 
τον Καλικάτζαρο  στο συλλαλητήριο υπέρ της ενότητας μετά 
το αποτυχημένο πραξικόπημα, εάν γνώριζε τη «συμφω-
νία με τους συνωμότες”. Και εμείς λέμε, ότι ο Καλικάτζαρος 
να προσέχει μήπως θα απυσιάζει από τα εγκόσμια όταν ο 
Ερντογάν με τη σειρά του αποδημήσει στον...Αλλάχ.

ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ ΣΕ ΕΡΝΤΟΓΑΝ...ΝΑ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ
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της χριςτιανας κιεςκου

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούριοι
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...

αυτήν την εβδομάδα: Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ‘30s

Η λεωφόρος Αλεξάνδρας στην συμβολή της με την λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στους 
Αμπελοκήπους 1937.

Ένα από τα πολλά πηγάδια που υπήρχαν στις αυλές των αθηναϊκών σπιτιών. Η φωτογραφία έχει 
τραβηχτεί το 1938

Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 το Δημοτικό Θέατρο (νυν Πλατεία Κοτζιά). Κατεδαφίστηκε 1939!
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Rachel Hilbert: 
Ο ανερχόμενος «άγγελος»

H Rachel Hilbert, 
είναι το νέο 
ανερχόμενο μοντέλο 
της Victoria’s 
Secret. Η 21χρονη 
στο show που έγινε 
τον Δεκέμβριο στο 
Παρίσι, έδωσε τον 
καλύτερο της εαυτό 
και κατάφερε να 
ξεχωρίσει. 

Το αντρικό 
περιοδικό Maxim 
δεν θα μπορούσε να 
μην της προτείνει 
να φωτογραφηθεί 
στις σελίδες του για 
το μήνα Απρίλιο. 
Το μοντέλο, άφησε 
για λίγο στην άκρη 
τα «φτερά» του και 
πόζαρε σέξι και 
αισθησιακά στο 
φακό.
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Τ
ι και αν έχεις 
χ ρόν ια  να 
πιάσεις βι-
βλίο; Τι και 

αν έλεγες ότι ποτέ 
δεν θα κάτσεις ξα-
νά σε θρανίο; Η Κα-
τερίνα Παπαδοπού-
λου είναι ένα κορίτσι 
που θα σου αλλάξει 
την κοσμοθεωρία.
Μάλ λον θα σου 
αλλάξει την καθη-
μερινότητα διότι σε 
βλέπω να ξαναδίνεις 
πανελλήνιες για να 
μπεις στη σχολή της.
Διαφωνείς;

το έχει το όνομα !

Μια από τις πιο σέξι παρου-
σίες της ελληνικής σόου-
μπιζ είναι σίγουρα η Μαρία 
Ματσούκα, η οποία είναι 
τραγουδίστρια και αδερφή 
της ηθοποιού Δήμητρας 
Ματσούκα.

Κάθε εμφάνισή της στην παρα-
λία ή στην πίστα, μαγνητίζει 
τα βλέμματα και τα φλας των 
φωτογράφων.

Ξανά ελεύθερη η τζίνα 

αλιμόνου

Σύμφωνα με δημοσιεύματα 
το πρώην μοντέλο βρίσκεται 
στα μαχαιριά με τον σύζυγο 
της, Παύλο Βαρδινογιάννη 
και οι συζητήσεις για το δια-
ζύγιο έχουν ήδη ξεκινήσει, 
όμως δεν διεξάγονται σε 
καλό κλίμα. Συγκεκριμένα, 
η Τζίνα Αλιμόνου θέλει να 
παραμείνει στην Ελλάδα, ενώ 
ο εν διαστάσει σύζυγος της 
θέλει να πάρει τα παιδιά τους 
στις ΗΠΑ.

Και να απολαύσεις το κορμί 
της
Οι συστάσεις με το γυμνό 
κορμί της εν τυπωσιακής 
Κατερινας Στικούδη, απλά δεν 
χρειάζονται!

Για πάρτη της ξαναδίνεις 
πανελλήνιες!

Η καυτή playmate 
αναστατώνει το Instagram

θα σε κάνει να ξεχάσεις 

τη φωνή της

Σ
εισμό… προκαλεί στα social media με 
τις καυτές πόζες που ανεβάζει και η 
τελευταία με το κορδόνι μας έστειλε 
στον… γιατρό.

Η αλήθεια είναι πως η Μαρία Αλεξάνδρου 
είναι μία από τις πιο καυτές γυναίκες στην 

Ελλάδα. Έχει μεγάλη… πέραση στον ανδρικό 
πληθυσμό, ο οποίος την έχει θαυμάσει μέσα 
από τις πολλές αποκαλυπτικές ταινίες που έχει 
κάνει στο παρελθόν, ωστόσο, πλέον έχει απο-
φασίσει πως θέλει να κάνει καριέρα στο τρα-
γούδι. 

Μοιράζει… εγκεφαλικά διάσημη 
Ελληνίδα τραγουδίστρια

Λ
άβα… στάζει 
ο προσωπικός 
λογαριασμός 
της Ελληνίδας 

playmate στο Instagram, 
μια και αν ρίξετε μία μα-
τιά θα μείνετε με το στό-
μα ανοικτό με τις καυτές 
πόζες που έχει τραβήξει 
και έχει ανεβάσει στο δι-
αδίκτυο.
Η Ιωάννα Ζησάκη, περί 
ης ο λόγος, μας… έρχε-
ται από την Θεσσαλο-
νίκη και πριν από μερι-
κούς μήνες έγινε το εξώ-
φυλλο στην βουλγαρική 
έκδοση του Playboy. 
Το… κακό είναι πως 
μόνο οι ξένοι μπορούν 
να καταλάβουν τις ομορ-
φιές της Ελλάδας, κάτι 
που φάνηκε και στην 
περίπτωση της ξανθιάς 
καλλονής.
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Χ
ρειασ τήκαμε πολλά χάπια 
για να ηρεμήσουμε!
Είναι καυτή, οι άνδρες την 
θέ λουν σαν… τ ρε λοί  κα ι 

αυτή το ξέρει καλά. Προκαλεί με κάθε 
φωτογραφία που ανεβάζει στον λογα-
ριασμό της στο Instagram και για τον 
λόγο αυτό, έ χε ι με τατραπεί σε μία 

από τις μεγαλύτερες φαντασιώσεις.
Η Jayden Michele δηλώνει μοντέλο, 
αλλά αν κάποιος ρίξει μία ματιά στις 
φωτογραφίες που έχει στον λογαρια-
σμό της στα social media θα μείνει… 
παγωτό με τ ις απίσ τευτες καμπυλά-
ρες που «κουβαλάει» το ξανθό τού-
μπανο. 

Η τουρκάλα ηθοποιός, 
Τούμπα Μπουγιουκ-
στούν, από την Δευτέρα 
έχει μπει για τα καλά στα 
ελληνικά σπίτια μέσα 
από την σειρά «Μοιραία 
Έλξη» που προβάλλεται 
από το κανάλι του ΑΝΤ1. 
Η 35χρόνη ηθοποιός 
μας είχε συστηθεί στο 
παρελθόν ο Ασί, που 
έκαιγε καρδιές και επι-
στρέφει δυναμικά μετά 
από τρία χρόνια στην 
ελληνική τηλεόραση.

Η Τούμπα είναι μανούλα 
δύο δίδυμων κοριτσιών, 
που απέκτησε το 2011 
με τον σύζυγο της Ονούρ 
Σαϊλάκ. Ωστόσο, σύμ-
φωνα με τα τουρκικά 
δημοσιεύματα η πολυ-
τάλαντη ηθοποιός είναι 
εν διαστάσει κι έχει ήδη 
κάνει τις απαραίτητες 
διεργασίες για να βγει το 
συντομότερο δυνατό το 
διαζύγιο. 

Η πιο ωραία Τούμπα !

Η Caitlin, είναι ιδιαί-
τερα φιλόζωη .

Η ηθοποιός  κα ι 
μον τ έ λο,  Cait l in 
O’Connor, ζάλισε τον 
φωτογραφικό φακό 
με τα πλούσια ελέη 
της, όταν αποφάσισε 
να φωτογραφηθε ί 
τόπλες, παρέα με ένα 
φίδι!  

Η 26χρονη, που έχει 
γ ίν ε ι  γ νωσ τή από 
τ ις  τα ιν ίε ς  «Crazy 
on the Outside» και 
«Cinderella Christmas», 
πόζαρε σε παραλία του 
Malibu φορώντας μόνο 
το κάτω μέρος του μαγιό 
της.

ΚΟΛΑΣΗ! Aπίστευτες καμπύλες 
στο Instagram! Κρατιούνται μέχρι τον γάμο !

Α
υτό δεν το περιμέναμε. 
Η Miranda Kerr απο-
κάλυψε σε συνέντευξή 
της ότι δεν κάνει σεξ με 

τον αρραβωνιαστικό της. Μάλι-
σ τα, εξήγησε πως ο επιχε ιρη-
ματίας που της έκλεψε την καρ-
διά είναι παραδοσιακός άντρας 
και περιμένουν να γ ίνει πρώτα 
ο γάμος.

«Οχ ι,  δεν κάνουμε σεξ μέ χρι 
να παντρευτούμε. Ο Εβαν είναι 
παραδοσιακός. Δηλαδή εννοώ... 
απλώς περιμένουμε» δηλώνει 
η ίδια και συμπληρώνει «Είμα-
στε ευτυχισμένοι και ελπίζουμε 
να έ χουμε έναν υγ ιή γάμο. Ο 
Εβαν κι εγώ αρραβωνιαστήκαμε 
τον Ιούλιο και σχεδιάζουμε να 
παντρευτούμε αυτό τον χρόνο»

Η ηθοποιός Caitlin 
O’Connor ποζάρει τόπλες
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Ε
σείς Κοιμάστε και η… Ομορφιά 
σας Δουλεύει!  
Ακούμε καθημερινά γ ια τον 
χρυσό κανόνα του “οχ τάω-

ρου ύπνου”, παρόλο που οι ώρες ανά-
παυσης σήμερα, δεν ξεπερνούν κατά 
μέσο όρο τις 7!  Κι όμως η σημασία 
του ύπνου είναι ουσιαστική τόσο για 
την ψυχή και το σώμα, όσο και για το 
δέρμα μας.
Ο ύπνος αποτε λε ί πηγή νεότητας, 
αφού κατά τη διάρκεια του βραδι-
νού ύπνου ενεργοποιούνται διάφορα 
ένζυμα που αποκαθισ τούν τ ις βλά-
βες των κυττάρων ή αντικαθιστούν τα 
παλιά με νέα. Επομένως όσο εσείς κοι-
μάστε, ο οργανισμός σας φροντίζει να 
σας κάνει νεότερους.
Οι 8 ώρες καθημερινού ύπνου βοη-
θούν το οργανισμό να χαλαρώσει, να 
παράγει κολλαγόνο και να θρέψει το 
δέρμα, αφού κατά το πρώτο μισό της 
νύχτας η υπόφυση παράγει στο στάδιο 
του βαθύ ύπνου την αυξητική ορμόνη, 
που αποτελεί το καλύτερο σωματικό 
αντιγηραντικό μέσο.
Από την άλλη πλευρά, ο ανεπαρκής 
ύπνος, εκτός από την μείωση της ενέρ-
γειας και της εργασιακής παραγωγι-
κότητας, προκαλεί σοβαρή βλάβη και 
σ το δέρμα, εμφανίζον τας χλομάδα, 
μαύρους κύκλους και ανικανότητα για 
επιδιορθώσεις της φθοράς της επι-
δερμίδας και ανανέωσής της. Φυσικά, 
λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής 
όλο και περισσότεροι άνθρωποι υπο-
φέρουν από διαταραχές του ύπνου, 
χωρίς να απολαμβάνουν την αναζωο-
γόνηση που μπορεί να τους προσφέ-
ρει.
Αν τ ιλαμβάνον τες λοιπόν την ουσ ι-
ασ τ ική ανάγκη του ανθρώπου γ ια 
ξεκούραση και χαλάρωση, συγκε-
ντρώσαμε παρακάτω όλα τα μυστικά 
που θα σας οδηγήσουν σε έναν πλήρη 
και απολαυστικό ύπνο: 
Προσπαθήστε κάθε βράδυ να χαλα-
ρώνετε, φτιάχνοντας ίσως έναν δικό 
σας τελετουργικό ύπνου. Επιλέξτε, για 
παράδειγμα, να ακούσετε μια απαλή 
μουσική που σας αρέσει και ανάψτε 
αρωματικά κεριά, κάντε ένα χλιαρό 
μπάν ιο και πιε ίτ ε ένα χαμομήλι ή 

τσάι με βότανα που καταπολεμούν το 
στρες, όπως κιτροβάλσαμο, βαλερι-
άνα, λυκίσκος, πασσιφλόρα και άνθη 
φλαμουριάς, προσθέτοντας λίγο μέλι.
Αποφύγετε κατά τις τελευταίες ώρες 
της ημέρας τον καφέ, το τσάι, το τσι-
γάρο, τη μαύρη σοκολάτα και τα αλκο-
ολούχα ποτά σε μεγάλες ποσότητες, 
το άπαχο γάλα και το άπαχο γιαούρτι, 
γ ιατ ί περιέχουν διεγερτ ικές ουσίες 
που διώχνουν τον ύπνο. 
Αποφύγετε τα βαριά και πικάν τ ικα 
φαγητά και προτιμήστε ένα ελαφρύ 
δείπνο, τουλάχιστον 3 ώρες πριν τον 
βραδινό ύπνο.  Βάλτε στον πρόγραμμά 
σας την καθημερινή άσκηση αλλά 
κανονίστε να μεσολαβούν τουλάχιστον 
2 ώρες μέχρι τον βραδινό ύπνο. Για να 
έχετε λοιπόν έναν καλό ύπνο, αποφύ-
γετε την έντονη άσκηση και κάντε μία 
απλή βόλτα.
Μην δουλεύε τε σ το υπνοδωμάτ ιο 
γιατί με αυτό τον τρόπο μεταφέρετε 
τα επαγγελματ ικά σας προβλήματα 
στον ύπνο σας και αποφύγετε τις έντο-
νες και πιεστικές συζητήσεις, αρκετές 
ώρες πριν κοιμηθείτε. 
Φροντίστε την ατμόσφαιρα του υπνο-
δωματίου σας, έτσι ώστε να έχετε έναν 
ήρεμο, καλά αεριζόμενο και ελεγχόμε-
νης θερμοκρασίας και υγρασίας χώρο 
ύπνου. 
Αν ξυπνάτε με την ανατολή του ηλίου, 
ενώ θέλετε και μπορείτε να κοιμηθείτε 
κι άλλο, κλείσ τε καλά τα παν τζού-
ρια από βραδύς και αν τ ικατασ τή-
στε σήμερα κιόλας τ ις απλές κλασι-
κές κουρτίνες με κουρτίνες συσκότι-
σης.  Ένας καλός ύπνος θέλει ελαφρά 
και ζεστά σκεπάσματα, χωρίς πολλά 
και βαριά ρούχα, επιλέγοντας πάντα το 
κατάλληλο στρώμα και κρεβάτι για τις 
δικές σας ανάγκες. 
Εάν 30 λεπτά αφότου ξαπλώσατε, δεν 
έχετε καταφέρει να κοιμηθείτε, δοκι-
μάστε να αλλάξετε δωμάτιο ύπνου, 
αν αυτό είναι εφικτό, και μην σ τρι-
φογυρίζετε στο κρεβάτι γ ιατί αγχώ-
νεστε χειρότερα.  Εάν ο ύπνος καθυ-
στερεί, απασχολήστε τη σκέψη σας με 
κάτι ευχάριστο ή αλλιώς σηκωθείτε, 
κάντε μία σύντομη δουλειά και ξανα-
προσπαθήστε σε λίγο. 

Το Γέλιο Μειώνει το Στρες
Έχει διαπιστωθεί ότι το στρες προκα-
λεί πρόωρη γήρανση και πολλές άλλες 
ασθένειε ς που σχετ ίζον ται με αυτό. 
Επομένως, οτ ιδήποτε μας ανεβάζε ι 
τη διάθεση και μας μειώνει το στρες, 
κάνει καλό και στην υγεία μας. Γι’ αυτό 
γελάστε και αξιοποιήστε αυτό το δώρο 
ζωής! Χαμογελάστε και να είστε σίγου-
ροι ότι θα φανείτε νεότεροι. Το πολύ 
στρες επηρεάζει την υγεία και την ευε-
ξία μας, και πολλές φορές την εργασία 
και την κοινωνική μας ζωή.
Ο τρόπος όμως με τον οποίο αντιμετω-
πίζουμε τις αντιξοότητες της ζωής και 
τα προβλήματα που προκύπτουν καθη-
μερινά, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
ψυχολογική και κατ’ επέκταση σωμα-
τική μας υγεία. Καθώς μεγαλώνουμε, 

γ ινόμασ τε καλύτεροι σ το να γνωρί-
ζουμε τ ί είναι αυτό που μας κάνει να 
αισθανόμαστε καλά και τί αυτό που μας 
αναστατώνει τη ζωή.
Το γέλιο διώχνει το συσσωρευμένο 
σ τρε ς, μας χαλαρώνε ι,  με ιώνε ι  το 
αίσθημα της κούρασης και δημιουργεί 
ένα αίσθημα ευφορίας. 
Απολαύστε λοιπόν τη ζωή και κάντε και-
νούργιους φίλους, δείτε αστείες ται-
νίες όταν βλέπετε τηλεόραση, κάντε ένα 
διάλειμμα από την ρουτίνα, βγείτε έξω 
και αναζητήστε το γέλιο και την διασκέ-
δαση.
Παρόλο που η παρέα δεν είναι πάντα 
απαραίτητη για να γελάσουμε, έχει δια-
πιστωθεί ότι γελάμε κατά μέσον όρο 30 
φορές περισσότερο με παρέα σε σχέση 
με τις μοναχικές μας στιγμές.

Η ΖώΗ ΕιΝΑι ΑΠΟ ΤΟ μΟΝΤρΕΑλ ΚΑΝΑδΑ, Η ΟΠΟιΑ ΑΠΟ 
ΤΟ 1990 ΣΠΟΥδΑΣΕ ΚΑι ΑΚΟλΟΥΘΗΣΕ ΤΟΝ ΚλΑδΟ ΤΗΣ 

ΑιΣΘΗΤιΚΗΣ ΚΑι ΚΑΤΟΠιΝ nutrition and fitness. ΑλλΑ 
ΕιΝΑι ιΣχΥρΑ ΕΠΗρΕΑΣμΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΤι μιΑ ιΣΟρρΟΠΗμΕΝΗ 

ΥΓιΕιΝΗ ΖώΗ ΑΝΤΑΝΑΚλΑ ΚΑι ΕΠΗρΕΑΖΕι ΤΗΝ ΕξώΤΕριΚΗ 
ΕμΦΑΝιΣΗ ΚΑι ΟμΟρΦιΑ, μΠΟρώΝΤΑΣ ΝΑ ΕχΕι ΠΟλΥ ΚΑλΥΤΕρΑ 

ΑΠΟΤΕλΕΣμΑΤΑ ΚΑι ΑΠΟ ΤΑ ΑΚριΒΟΤΕρΑ ΚΑλλΥΝΤιΚΑ

Καθημερινή φροντίδα

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΓρΑΦΕι ΚΑι ΕΠιμΕλΕιΤΑι Η ΑιΣΘΗΤιΚΟΣ ΖώΗ ΗλιΟΠΟΥλΟΥ

Ύπνος: ο καλύτερος σύμμαχος της 
αντιγήρανσης - πώς να τον απολαύσετε! 
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Μ
ε το έργο του Γιάννη Χρήστου 
«Επίκυκλος» ως καλωσόρισμα 
αλλά και ως σημείο αναφοράς, 
η documenta 14 εξακτινώνεται 

σε όλη την πόλη. 
Σε 163 ημέρες, σε περισσότερα από 40 δια-
φορετικά δημόσια ιδρύματα, σε πλατείες, 
κινηματογράφους, πανεπιστημιακούς χώρους 
και βιβλιοθήκες, πάνω από 160 καλλιτέχνες 
απ’ όλο τον κόσμο παρουσιάζουν τα έργα 
τους, προσκαλώντας τον επισκέπτη σε ένα 
ταξίδι κατά μήκος του Ιλισού, σε μια διαδρομή 
που συνδέει τη ρητορική και την περιπατητική 
με την περφόρμανς, ενώ του συστήνει τη γεω-
γραφία της Αθήνας. Πλατεία Βικτωρίας, Εξάρ-
χεια, Ομόνοια, Κεραμεικός, Κουκάκι, Ακρό-
πολη, Ομόνοια, Πειραιάς Μοσχάτο, Νίκαια, 
Πολυτεχνείο, αλλά και Εθνικό Μουσείο Σύγ-
χρονης Τέχνης, Ωδείο Αθηνών, Πάρκο Ελευ-
θερίας, Μουσείο Μπενάκη της οδού Πει-
ραιώς, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών φιλο-
ξενούν έργα κι εγκαταστάσεις στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας αυτής έκθεσης σύγχρονης τέχνης.
Ωστόσο η documenta 14 δεν αναφέρεται 
μόνο στις σύγχρονες εξελίξεις στην τέχνη 

αλλά και σε πολιτικοκοινωνικά ζητήματα και 
λαμβάνει χώρα σε δύο τόπους, σε μια ελλη-
νογερμανική συμμαχία: από αύριο έως τις 16 
Ιουλίου στην Αθήνα και από τις 10 Ιουνίου 
έως τις 17 Σεπτεμβρίου στο Κάσελ, δημιουρ-
γώντας ευκαιρίες για τις δύο πόλεις σε και-
ρούς κρίσης.
Ποια είναι η απάντηση στο ερώτημα «τι 
μάθαμε από την Αθήνα» το οποίο είχε τεθεί 
ως μείζον της διοργάνωσης;
«Δεν υπάρχει μάθημα ούτε στερεότυπα ούτε 
κάτι συγκεκριμένο. Μέσα από την ώσμωση 
προέκυψαν ποικίλα πράγματα» τόνιζε, χθες, 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ο καλλιτεχνι-
κός διευθυντής της documenta 14, Ανταμ Σίμ-
τσικ. «Τα παγκόσμια ζητήματα απασχολούν 
και την Αθήνα».
Πάνω στη σκηνή οι δεκάδες που εργάστη-
καν για την documenta 14 και στην πλατεία 
δημοσιογράφοι, επιμελητές, καλλιτέχνες, 
άνθρωποι του εικαστικού χώρου από όλον 
τον κόσμο. Τα έργα είναι μοιρασμένα σε όλους 
τους χώρους. Για παράδειγμα στο Ισόγειο του 
ΕΜΣΤ κυριαρχούν τα 22 γλυπτά-μάσκες του 
Beau Dick από τη σειρά «Δάσος», εμπνέονται 

από το μεταφυσικό στοιχείο, σαν καθετί που 
έφτιαξε να είναι επενδυμένο με πνεύμα.
Ψηλά στον τοίχο, πάνω από την πόρτα της 
εισόδου, η Τζουνούκουα, η κανίβαλος 
γυναίκα του δάσους αλλά και αυτή που μπο-
ρεί να χαρίσει μεγάλα πλούτη, μαγνητίζει το 
βλέμμα.

Eνα μικρό νησί, γεμάτο αρχαία 
ερείπια, με πολλά αρχιτεκτονικά 
μέλη και δομικό υλικό στο 
χώμα, όπου η φθορά είναι 
ραγδαία, η Δήλος, το ιερό νησί 
των αρχαίων Κυκλάδων, έχει 
ξεπεράσει προ πολλού τα όριά 
του. 

Ε
ίναι «ένα ζωντανό πρόβλημα 
που δεν συμμαζεύεται από 
πουθενά» σύμφωνα με τα λό-
για του εφόρου αρχαιοτήτων 

Κυκλάδων, Δ. Αθανασούλη. Eνα κε-
ντρικό πρόγραμμα όμως, που ξεκινά 
με την αναστήλωση της Στοάς του Φι-
λίππου, μπορεί να δώσει ελπίδες για 
αλλαγή της κατάστασης στο μέλλον.
Η αναστήλωση θα επιτευχθεί χάρη 
σε μια μεγάλη χορηγία από το ίδρυμα 
Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλο-
πούλου που θα διαθέσει 550 χιλιάδες 
ευρώ μέσα στην τριετία. Τα κονδύ-
λια θα δοθούν ως εξής: 100 χιλιάδες 
ευρώ φέτος, 210 το ‘18 και 240 το ‘19 
και με αυτά θα αναστηλωθεί τμήμα 
της Στοάς του Φιλίππου Ε’, ένα από τα 
πρώτα μνημεία που βλέπει ο επισκέ-
πτης.
Η αναστήλωση στη Στοά του Φιλίπ-
που θα είναι μερική και θα στηριχτεί 
στην εγκεκριμένη προκαταρκτική 
μελέτη του πολιτικού μηχανικού Κων-
σταντίνου Ζάμπα, στην αρχαιολο-
γική και αρχιτεκτονική τεκμηρίωση 
που έχει κάνει η Γαλλική Αρχαιολο-
γική Σχολή. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Κυκλάδων θα καταγράψει και θα ταυ-

τίσει αρχιτεκτονικά μέλη, με σκοπό 
την ενσωμάτωσή τους στο μνημείο. 
Το ζήτημα της χορηγίας συζητήθηκε 
στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβού-
λιο, που το ενέκρινε ομόφωνα.
Το μνημείο βρίσκεται κοντά στην Πλα-
τεία των Κομπεταλιαστών, μια από τις 
αγορές της αρχαίας πόλης. Το κτίριο, 
μήκους περίπου 75 μ. και πλάτους 
11,6 μ., ανεγέρθηκε στα τέλη του 3ου 
με αρχές του 2ου αι. π.Χ., ενώ κάποια 
χρόνια αργότερα επεκτάθηκε. Σώζο-
νται πολλά από τα αρχαία μέλη, που 
όμως έχουν πέσει στο έδαφος. Στό-
χος είναι να αποκτήσει το μνημείο 
τρίτη διάσταση, ούτως ώστε να είναι 

κατανοητό στον επισκέπτη. Υπάρχει 
προέγκριση και για δεύτερη χορηγία 
σε άλλο μνημείο, η οποία κρατείται 
μυστική προς το παρόν, μέχρις ότου 
ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Ο έφορος Κυκλάδων εξήγγειλε 
master plan διαχείρισης του αρχαι-
ολογικού χώρου το οποίο καταρτί-
ζεται. Ανάλογα μάστερ πλαν έχουν 
υπάρξει κατά καιρούς, όμως η τρα-
γική κατάσταση των αρχαιοτήτων 
ωθούσε σε επείγουσες επεμβάσεις - 
και έχουν γίνει πάρα πολλές. Η Γαλ-
λική Αρχαιολογική Σχολή, η οποία 
έχει αναλάβει τις ανασκαφές από τον 
19ο αιώνα, έχει δηλώσει πως δεν 

θα συνεχίσει με νέους τομείς, αλλά 
θα διαθέσει όσα κονδύλια εξασφα-
λίσει στην προστασία των μνημείων. 
Μαζί με τον Δήμο Μυκόνου, επιχορη-
γούν όλα τα σωστικά μέτρα. Βεβαίως 
αυτό δεν φτάνει. Ο έφορος Πομπηίας, 
που μετέχει στην επιτροπή Δήλου, 
είπε πρόσφατα πως η Πομπηία θα 
λάβει 103 εκατομμύρια ευρώ από 
την Ευρωπαϊκή Ενωση. Κάτι που ίσως 
δείχνει δρόμο και σε μας. Παρότι το 
υπουργείο Πολιτισμού προγραμμα-
τίζει μονάχα παρεμβάσεις στο Μου-
σείο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, ίσως θα 
έπρεπε να γίνει προσπάθεια να δια-
τεθούν και άλλα κονδύλια από την ΕΕ.

Οι αρχαίοι 
Φίλιπποι 
γιορτάζουν

Ο 
ε ν τ υ π ω σ ι α κ ό ς 
α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ό ς 
χώρος των Φιλίπ-
πων Καβάλας, με 

το αρχαίο θέατρο, τα δημόσια 
κτίρια και τις πολυτελείς ιδιω-
τικές οικίες, που καλύπτουν τη 
διαχρονία της πόλης από την 
ελληνιστική περίοδο μέχρι 
τους ύστερους βυζαντινούς 
χρόνους και συνδέεται παράλ-
ληλα με τις απαρχές του χρι-
στιανισμού στην Ευρώπη, είναι 
πλέον το 18ο ελληνικό μνημείο 
που εντάχθηκε στον Διεθνή 
Κατάλογο της UNESCO για την 
Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρο-
νομιά.
Οι εκδηλώσεις για την ένταξη 
του αρχαιολογικού χώρου γίνο-
νται σήμερα και αύριο στην 
Καβάλα και τα αποκαλυπτή-
ρια των σχετικών πινακίδων θα 
κάνει αύριο το πρωί η υπουρ-
γός Πολιτισμού Λυδία Κονιόρ-
δου.
Οι Φίλιπποι αποτελούν τον 
σημαντικότερο αρχαιολογικό 
χώρο της ανατολικής Μακεδο-
νίας και έναν από τους πληρέ-
στερους της βόρειας Ελλάδας 
με πλήθος μνημείων, από τα 
οποία ξεχωρίζει το αρχαίο θέα-
τρο.
Οπως είπε στο «Εθνος» η προ-
ϊσταμένη της Εφορείας Αρχαι-
οτήτων Καβάλας-Θάσου, Στ. 
Δαδάκη, «η ανάδειξη του 
αρχαιολογικού χώρου των 
Φιλίππων στον Διεθνή Κατά-
λογο της UNESCO για τα Μνη-
μεία Παγκόσμιας Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς αναδεικνύει 
το μέγεθος και την αξία του 
χώρου».
Σύμφωνα με το σκεπτικό της 
απόφασης της Επιτροπής 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO, η οικουμενική αξία 
του αρχαιολογικού χώρου 
των Φιλίππων έγκειται σε δύο 
βασικά κριτήρια, την αρχαιο-
λογική και αρχιτεκτονική κλη-
ρονομιά και την παρουσία του 
Αποστόλου Παύλου που σημα-
τοδότησε τις απαρχές του χρι-
στιανισμού.

αναστήλωση & προστασία μνημείων στη 
δήλο

Μάσκες, κανίβαλοι και... χρυσό χιόνι
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ΥλιΚΑ (ΓιΑ 4 meριδΕΣ)
 ª 500 γρ. ρεβίθια με τη φλούδα τους
 ª 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, 
 ª σε καρεδάκια
 ª 4 κλωνάρια δεντρολίβανου (ή 1 κουτ. σούπας ξερό δεντρολίβανο) 
 ª 4 - 5 κλωνάρια άνηθος, ψιλοκομμένος (χωρίς τα χοντρά κοτσάνια)
 ª χυμός από 1 - 2 λεμόνια
 ª 1/2 φλιτζ. τσαγιού ελαιόλαδο
 ª αλατοπίπερο
 ª αλάτι ημίχοντρο (για το μούλιασμα των οσπρίων)

διΑδιΚΑΣιΑ
 ª Αποβραδίς βάζουμε τα ρεβίθια σε μια λεκάνη με χλιαρό νερό και 2 χούφτες ημίχοντρο αλάτι. Με 

το αλάτι τα ρεβίθια θα κρατήσουν το σχήμα τους στο βράσιμο και δεν θα φύγουν τα φλούδια τους. 
Την επομένη τα ξεπλένουμε πολύ καλά 2 - 3 φορές. 

 ª Σε μια κατσαρόλα βάζουμε τα κλωνάρια του δεντρολίβανου με 2 λίτρα νερό. Βράζουμε για 3 - 
4 λεπτά, ίσα να αρωματιστεί το νερό. Αποσύρουμε, σκεπάζουμε και αφήνουμε στην άκρη μέχρι να 
ετοιμάσουμε τα υπόλοιπα υλικά. 

 ª Βάζουμε σε μια μεγάλη κατσαρόλα τα ρεβίθια και τα κρεμμύδια και προσθέτουμε το λάδι και το 
ζωμό του δεντρολίβανου σουρωμένο. Πρέπει το υγρό να σκεπάζει τα υλικά κατά 5 - 6 εκ. Αν χρεια-
στεί, συμπληρώνουμε νερό. Βάζουμε την κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά και, μόλις κοχλάσει το υγρό, 
χαμηλώνουμε τη φωτιά τόσο ώστε να κοχλάζει απαλά. Βράζουμε για 1 - 1½ ώρα μέχρι να χυλώσει 
η ρεβιθάδα. 

 ª Στο τέλος, αλατοπιπερώνουμε, ρίχνουμε το χυμό λεμονιού και τον ψιλοκομμένο άνηθο. Ανακα-
τεύουμε, δοκιμάζουμε και σερβίρουμε.

Άρωμα Κουζίνας
Ρεβίθια λεμονάτα σε «ζωμό» 
δεντρολίβανου

SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Ξύπνησα χαράμα να δωσο γαλα στο 
παιδί.Έφτιαξα φραπέ & μου πήρε 10 
λεπτά να καταλάβω ότι πίνω γάλα & ο 
μικρός θα κοιμηθεί ξανά σε 10 μέρες

-Ρε Ολγα το φαι είναι ανάλατο. 
-Τρώει και το παιδί από αυτό. 
-Έχει πίεση ο μικρός?

Με σάουνα,γ ια τ ρό,  με τακ ινήσε ις 
με βανακι,επικοινωνια, φαγητο και 
γλυκά,  δε ν κάνω μια α ί τηση σ το 
survivor να κάνω ένα διάλειμμα από 
την επιβίωση;

Ηταν δύο γειτόνισσες και λέει η μία 
στην άλλη:
- Ήσουν άρρωστη;
- Όχι, γιατί ρωτάς;
- Ε να, είδα το γιατρό να μπαινοβγαί-
νει.
- Γιατί, σε σένα όταν μπαινόβγαινε ο 
στρατηγός, είχαμε πόλεμο;

Λέει η σύζυγος στον άντρα της:

- Αγάπη μου, το αμάξι έχει πρόβλημα.
- Τι πρόβλημα;
- Το καρμπυρατέρ έχει νερό.
- Και τι ξέρεις εσύ από αμάξια και καρμπυ-
ρατέρ;
- Άκου που σου λέω...
- Τέλος πάντων, πού το έχεις να το κοιτάξω;
- Στην πισίνα!!!

-Χτες έκαψα 2.400 θερμίδες σε δέκα 
λεπτά.
- Πώς το κατάφερες;
- Ξέχασα την πίτσα στο φούρνο.

-Μαμά, είδα τον κόκορα δέκα φορές πάνω 
στην κότα σήμερα.
- Πήγαινε πες το στον πατέρα σου.
- Μπαμπά, η μαμά μου είπε να σου πω ότι 
είδα τον κόκορα δέκα φορές πάνω στην 
κότα σήμερα.
- Με την ίδια κότα ήταν;;
- Όχι.
- Πες το στη μάνα σου.

Συζητούν δύο παντρεμένοι:
- Εμένα η γυναίκα μου είναι ένας άγγελος, 
λέει ο πρώτος.
- Α ρε τυχεράκια, απαντά ο δεύτερος… Η 
δικιά μου ζει ακόμη…

ΚριΟΣ
Πολλές μετακινήσεις αλλά και κόντρες σε 
οικογενειακά θέματα. Δείξτε ψυχραιμία 
και όλα θα είναι περαστικά. Ασχοληθείτε 
με τον εαυτό σας, για να αλλάξετε την 
εικόνα σας προς το καλύτερο. Κάντε πολ-
λές συζητήσεις και ετοιμαστείτε για αλλα-
γές που θα έρθουν στα επαγγελματικά 
σας. Εξετάστε καλά όλες τις παραμέτρους.

ΤΑΥρΟΣ
Πηγαίνετε σε μέρη και συναναστραφείτε 
με ανθρώπους που σας κάνουν να περ-
νάτε καλά. Ξεκινά μια δύσκολη εβδομάδα 
που θα πρέπει να προσέχετε κάθε σας 
κίνηση. Μην κάνετε δύσκολες συζητή-
σεις και μην ξεκινάτε κάτι που εσείς θεω-
ρείτε σημαντικό. Θα έχετε την ανάγκη να 
αποτραβηχτείτε κοντά σε ανθρώπους και 
χώρους που σας εξασφαλίζουν ηρεμία.

διδΥμΟι
Εβδομάδα με ιδιαίτερα ταραγμένες σχέ-
σεις και συνεργασίες. Αναπάντεχες συνα-
ντήσεις αλλά και βελτιώσεις (με λίγο 
κόπο) των σχέσεων. Πολλοί θα είστε προ-
βληματισμένοι από οικονομικά θέματα, 
πολλές όμως θα είναι και οι αναθεωρή-
σεις που θα κάνετε στο φιλικό σας περι-
βάλλον. Αιφνιδιασμοί λοιπόν σε σχέ-
σεις και συνεργασίες.

ΚΑρΚιΝΟΣ
Θα αναπτυχθεί τώρα 
ένα πιο πρόσφορο 
έδαφος για να προω-
θήσετε τις επαγγελμα-
τικές σας υποθέσεις, 
υπό την προϋπόθεση 
ότι θα αποφύγετε τις 
ενθουσιώδεις εξάρ-
σεις. Μολονότι θα υπάρ-
ξουν κάποιες καθυστερή-
σεις, οι στόχοι σας θα ευοδω-
θούν. Ευνοούνται οι διακανονισμοί 
και οι συνεργασίες με μεγάλους οργανι-
σμούς.

λΕώΝ
σως να χρειαστεί να πάρετε αποφάσεις 
για τα επαγγελματικά σας. Θα πρέπει 
όμως να δώσετε πολύ μεγαλύτερη σημα-
σία και στις οικογενειακές σας σχέσεις. 
Κάποιες καταστάσεις που θα συμβούν, 
φαίνεται πως θα σας δώσουν χρήσιμα 
μαθήματα ενώ σε μεγάλο βαθμό θα ανα-
γεννηθείτε. Καλό θα είναι να είστε προ-
σεκτικοί στις συναλλαγές σας και να έχετε 
επιφυλάξεις για κάποια άτομα.

ΠΑρΘΕΝΟΣ
Αυτή την εβδομάδα θα σας απασχολή-
σουν πολύ τα επαγγελματικά σας. Οι 
ανώτεροί σας έχουν μείνει πολύ ευχαρι-
στημένοι με την απόδοσή σας και είναι 
έτοιμοι να σας αναθέσουν καινούργιες, 
περισσότερες και μεγαλύτερες ευθύνες. 
Είναι η κατάλληλη στιγμή να εντυπωσιά-
σετε τους γύρω σας με τις ικανότητές σας. 
Στο σπίτι τα πράγματα βρίσκουν το δρόμο 
τους. 

ΖΥΓΟΣ
Οι επαγγελματικοί σας ορίζοντες διευρύ-
νονται και ανοίγει πρόσφορο έδαφος για 
αξιόλογες συνεργασίες. Παράλληλα η δημι-
ουργικότητά σας μπορεί να μεταφραστεί σε 
αρκετό χρήμα, αρκεί να κάνετε τις κατάλλη-
λες παρέες με άτομα που μπορούν να στη-
ρίξουν τις προσπάθειές σας. Να φυλάγεστε 
από τους «φίλους» που σας αγαπάνε πολύ! 

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

ΤΟξΟΤΗΣ
Ίσως να μην το έχετε αντιληφθεί ακόμα, αλλά 
η κατάσταση αυτή στην οποία βρίσκεστε 
είναι το τέλος μιας ευρύτερης φάσης της ζωής 
σας, κάτι σαν το τέλος ενός ταξιδιού. Προσπα-
θήστε να αποκωδικοποιήσετε τα σημάδια 

γύρω σας, να καταλάβετε τι θέλετε πραγ-
ματικά και να προετοιμαστείτε 

κατάλληλα για την επόμενη 
φάση της ζωής σας

ΑιΓΟΚΕρώΣ
Μεγάλε ς ευκαιρίε ς 
κυριαρχίας θα έχετε 
σε κάθε λογής αναμε-
τρήσεις σε όλους τους 

τομείς, επαγγελματι-
κούς, νομικούς, κοινωνι-

κούς και οικογενειακούς. 
Όμως το πλήθος των γεγο-

νότων και η ορμή σας, κάνουν 
έντονη αλλά λίγο επικίνδυνη την καθη-

μερινότητά σας. Οι προθέσεις σας είναι καλές 
και η διορατικότητά σας πολύ χρήσιμη.

ΥδρΟχΟΟΣ
Θα πρέπει να προσπαθήσετε πολύ για να 
πετύχετε τους στόχους σας. Θα σας βοηθή-
σει πολύ η επιμονή, η θέληση, και η σύνεση 
που έχετε όταν χρειάζεται. Στον επαγγελμα-
τικό τομέα μην πάρετε σημαντικές αποφά-
σεις για συμβόλαια και νέες συνεργασίες. 
Δείτε την εργασία σας και τη σταθερότητα 
που έχετε σε αυτήν και φανείτε εγκρατείς.

ιχΘΕιΣ
Πολλές μετακινήσεις αλλά και κόντρες σε 
οικογενειακά θέματα. Δείξτε ψυχραιμία και 
όλα θα είναι περαστικά. Ασχοληθείτε με τον 
εαυτό σας, για να αλλάξετε την εικόνα σας 
προς το καλύτερο. Κάντε πολλές συζητήσεις 
και ετοιμαστείτε για αλλαγές που θα έρθουν 
στα επαγγελματικά σας. Εξετάστε καλά όλες 
τις παραμέτρους. Οικονομική άνοδο, νέους 
φίλους στη ζωή σας και ευκαιρίες να ξεχω-
ρίσετε. Πολλές όμως οι εντάσεις και πολλές 
παρεξηγήσεις από συμπεριφορά φίλων.

FUN
ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις
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Ε
νδεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει και ο Μα-
ρίνος Ουζουνίδης εμπιστεύθηκε την ενδε-
κάδα που τον έβγαλε... ασπροπρόσωπο και 
νικητή στα ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ο 

Οδυσσέας Βλαχοδήμος ξεκίνησε κάτω από τα δοκά-
ρια. Αριστερό μπακ ο Χουλτ, δεξί ο Κουλιμπαλί και ο 
Μολέδο με τον Κουτρουμπή στο κέντρο της άμυνας. 
Ζέκα και Κουρμπέλης στον άξονα της μεσαίας γραμ-
μής. Αριστερό χαφ ο Εμποκού, δεξί ο Βιγιαφάνιες 
και ο Κλωναρίδης μαζί με τον Μπεργκ στην κορυφή 
της επίθεσης. Στον αντίποδα, ο Βλάνταν Ίβιτς ετοίμα-
ζε εκπλήξεις! Αφησε εκτός αποστολής τον Κλάους 
και τον Μπίσεσβαρ και δεν ξεκίνησε τον Τσίμιροτ, 
έχοντας στον πάγκο τον Πρίγιοβιτς στο... come back 
του Σέρβου επιθετικού μετά τον σοβαρό τραυματι-
σμό στον ώμο.
Ο Γλύκος υπερασπίστηκε την εστία του «δικεφά-
λου». Μαλεζάς και Κρέσπο οι δύο στόπερ, με τον 
Μάτος στα δεξιά της άμυνας και τον Λέοβατς στα 
αριστερά. Σακχόφ, Κάνιας και Ουάρντα στο 
κέντρο. Στα «φτερά» ο Κάμπος και ο Ενρίκε, με 
τον Κουλούρη «φουνταριστό».
Μετά το πρώτο αναγνωριστικό δεκάλεπτο με 
εκατέρωθεν εύκολα λάθη και καμία υπομονή 
και συγκέντρωση στην κυκλοφορία της μπά-
λας, ο ΠΑΟΚ έβαλε δύσκολα στον Παναθηνα-
ϊκό με πίεση ψηλά.
Οι «πράσινοι» προβληματίστηκαν, «πούλησαν» 
εύκολα μπάλες σε σημείο που απαγορεύεται αλλά 
οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν σωστές επιλογές για 
να εκμεταλλευθούν την καλή δουλειά που έκαναν 
πρεσάροντας σωστά για περίπου ένα δεκάλεπτο. Ο 
Παναθηναϊκός, πάντως, δεν άργησε να βρει λύσεις 
και από το 20΄ και μέτα πήραν τα ηνία του παιχνι-
διού, πίεσε τον ΠΑΟΚ και δημιούργησε φάσεις για 
γκολ, έχοντας σε σπουδαίο βράδυ τον Νίκλας Χουλτ, 
τον Λούκας Βιγιαφάνιες και τον Μάρκους Μπεργκ.
Οι γηπεδούχοι είχαν ένα πεντάλεπτο... φωτιά! Στο 
19’ ο Μπεργκ χτύπησε το πρώτο «καμπανάκι», στο 
20’ το δεύτερο με τον Γλύκο να αποκρούει την κεφα-
λιά του Σουηδού και στο 21’ ο Παναθηναϊκός έφτασε 
στο 1-0! Η άμυνα του ΠΑΟΚ πιάστηκε στον ύπνο, ο 
Μπεργκ έστρωσε στον Μολέδο και ο Βραζιλιάνος με 
εξαιρετική κεφαλιά άνοιξε το σκορ!

Από την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, ο Πανα-
θηναϊκός ήταν ανώτερος, είχε περισσότερη ενέρ-
γεια και όποτε ήθελε πλησίαζε με αξιώσεις προς 
την περιοχή του ΠΑΟΚ που δεν μπορούσε να κρα-
τήσει μπάλα και έδειχνε χαμένος πάνω στο χορτάρι 
της Λεωφόρου. Το «τριφύλλι» κυριάρχησε αλλά του 
έλειψε πολύ η σωστή τελική πάσα. Χουλτ και Κουλι-
μπαλί έκαναν πάρτι από τα άκρα αλλά ο Παναθηνα-
ϊκός δεν είχε αυτό το κάτι παραπάνω στο επιθετικό 
τρίτο του γηπέδου. Ο Γλύκος στο 66’ απόκρουσε τον 
«κεραυνό» του Μπεργκ και η επιλογή του Ουζου-
νίδη να ρίξει στο ματς τον Λέτο άλλαξε τις ισορρο-
πίες. Ο Παναθηναϊκός δεν σταμάτησε να ψάχνει το 
δεύτερο γκολ και στο 83’ ο «Σέμπα» απέδωσε ποδο-
σφαιρική δικαιοσύνη.
Ξανά από μία κόντρα, ο Μπεργκ βρέθηκε μόνος του 
στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ και αντί να τελειώ-
σει την φάση μόνος του, το έκανε... σίγουρο. Παράλ-

ληλα πάσα, αμαρκάριστος ο Λέτο και 
2-0! Ο Αργεντινός έδωσε στην 

ομάδα του αυτό που άξιζε βάσει 
εικόνας και το τελικό 2-0 δίνει 
στον Παναθηναϊκό ξεκάθαρο 
προβάδισμα πρόκρισης στον 
τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος.
MAN OF THE MATCH: Μάρκους 

Μπεργκ! Ο Σουηδός επιθετικός 
του Παναθηναϊκού κατάφερε απόψε 

να είναι το ίδιο χρήσιμος για το «τρι-
φύλλι» και ας μην βρήκε τον δρόμο προς το πλεκτό! 
Τι έκανε; Δείχνοντας σημάδια της σπάνιας ποδο-
σφαιρικής του οξυδέρκειας «σέρβιρε» δύο τέρματα. 
Το πρώτο στο Μολέδο με κεφαλιά ακριβείας και το 
δεύτερο στον Λέτο με «πάρε-βάλε» γύρισμα της 
μπάλας από αριστερά. Καταπληκτικό ματς από τον 
«mr.Goal» των «πρασίνων».
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Έκανε πάρτι από τα αριστερά, ταλαι-
πώρησε αφάνταστα τον Λέο Μάτος και κατέγραψε 
την καλύτερή του, πιο εντυπωσιακή εμφάνισή του με 
την πράσινη φανέλα. Ο λόγος για τον Νίκλας Χουλτ. 
Εξαιρετικός και ανασταλτικά. Για τον ΠΑΟΚ μόνο ο 
Γλύκος στάθηκε στο ύψος του έχοντας μερικές εντυ-
πωσιακές επεμβάσεις, με πιο σημαντική εκείνη στην 
σουτάρα του Μπεργκ στο 68’ που έδιωξε σε κόρνερ.

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με λάτιν σκόρερ τον Βραζιλιάνο Μολέδο και τον Αργεντίνο Λέτο και ηγέτη των Μπεργκ των 2 
ασίστ, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 τον ΠΑΟΚ και πήρε ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης

«Πράσινο» άλμα 
πρόκρισης

αθλητικά

Ο Καρντόσο έσωσε τον Ολυμπιακό από την ήττα στην Λιβαδειά 
(1-1) όμως δεν του έδωσε το πρωτάθλημα καθώς πλέον στο Καρα-

ϊσκάκη θα υποδεχθεί τον ΠΑΣ Γιάννινα για τον βαθμό της φιέστας!
Αναβολή στην... στέψη πρωταθλητή για τον Ολυμπιακό. Σε ένα ματς στην 
Λιβαδειά που για ένα ημίχρονο ήταν αρνητικός και βρέθηκε να χάνει 
είδε τον Καρντόσο να βρίσκει ξανά δίχτυα μετά από καιρό αλλά αυτό 
δεν έφτασε. Το 1-1 μεταθέτει την μαθηματική κατάκτηση του πρωτα-
θλήματος για την επόμενη αγωνιστική με ΠΑΣ. Ξανά πέναλτι που δεν 
δίνεται στους πρωταθλητές και ενώ υπήρξε και 2η τέτοια επίμαχη φάση.
Η διάταξη για τον Λεβαδειακό: Κίπερ ο Ναμάσκο, τετράδα άμυνας με 
Μουλόπουλο, Τριποτσέρη, Βούρο και Μιλιάζες. Κέντρο με Καραχά-
λιο και Νιασέ, δεκάρι ο Σουμπίνιο και Καραμπουέ και Τόνι Σίλβα στα... 
φτερά. Φορ ο Βασιλείου.
Κατά τα άλλα ο Λεμονής έκανε 9 αλλαγές στο σχήμα του Ολυμπια-
κού σε σχέση με Κέρκυρα. Έμειναν μόνο βασικοί οι Καπίνο και Σεμπά. 
Πιο αναλυτικά: Κίπερ Καπίνο, δεξί μπακ ο Παρέδες, δίδυμο στόπερ 
οι Ρέτσος και Νικολάου και αριστερά ο Σισοκό. Οι Μπουχαλάκης και 
Μάρτινς στο κέντρο, δεκάρι ο Τσόρι, στα δύο άκρα οι Ελιουνούσι και 
Σεμπά και φορ ο Ανσαριφάρντ. Σχηματισμός 4-2-3-1 και για τις 2 ομά-
δες.
Στο α’ μέρος ο Λεβαδειακός μπήκε πιο καλά και δυνατά στο ματς και 
κατάφερε να σκοράρει πρώτος πριν το τέλος του. Στο 1ο λεπτό υπήρξε 
πρώτη μεγάλη φάση από τους γηπεδούχους με σουτ Σουμπίνιο και 
μετά χαμένο τετ α τετ Καραμπουέ.
 Ο Ολυμπιακός επιχείρησε να απειλήσει και έβγαλε σουτ και φάσεις.  Η 
κορυφαία ήταν στο 34’ με μία σουτάρα του Τσόρι που αποκρούστηκε. 
Στο 42’ ήρθε ένα σουτ του Καραχάλιου που αποκρούστηκε δύσκολα 
και στο 43’ το γκολ από τριπλό λάθος των Πειραιωτών. Ο Μάρτινς 
έχασε την μπάλα κοντά στην περιοχή, ο Νικολάου πηγαίνοντας να προ-
λάβει τον Βασιλείου έδιωξε την μπάλα πάνω στον Ρέτσο και από εκεί... 
στρώθηκε στον φορ του Λεβαδειακού για να κάνει από κοντά το 1-0.
Ο κόουτς Λεμονής έκανε στο ξεκίνημα του α’ μέρους και μέχρι το 55’ 
τρεις αλλαγές. Μέσα οι Καρντόσο, Μάριν και Καμπιάσο και έξω οι 
Ανσαριφάρντ, Ελιουνούσι και Τσόρι. Ο Λεβαδειακός είχε χαμένο τετ 
α τετ στο 52’ με τον Νιασέ, ωστόσο η είσοδος του Μάριν βελτίωσε 
αισθητά δημιουργικά και επιθετικά την ομάδα του Ολυμπιακού. Όχι 
όμως σε τέτοιο σημείο που να κάνει γρήγορα το 1-1.
Ο Ολυμπιακός που έκλεισε το ματς με 16 τελικές έναντι 9 του Λεβαδει-
ακού είδε τον ρέφερι να μην του δίνει πέναλτι λίγο μετά το 80’ για χέρι 
του Τριποτσέρη. Προηγουμένως όμως υπήρξε και φάση πέναλτι λίγο 
μετά το 50’ σε τράβηγμα του Τριποτσέρη σε Ρέτσο με τον αμυντικό των 
Βοιωτών να ρίχνει κάτω τον αντίπαλό του. Εκτός των άλλων ο Μπουχα-
λάκης βρέθηκε ξανά σε θέση βολής αλλά αστόχησε σε τουλάχιστον δύο 
περιπτώσεις. Το γκολ ήρθε στο 89’ από πρώτη μπαλιά Μπουχαλάκη, 
γύρισμα του Σεμπά και τον Καρντόσο να τελειώνει την φάση από κοντά. 
Έτσι έγινε το 1-1.

λεβαδειακός-ολυμπιακός 1-1

Το πήγε στην παράταση
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Η ΑΕΛ δεν μπόρεσε να 
νικήσει στο Περιστέρι τον 
αδιάφορο Ατρόμητο (0-0) 
και θα ζήσει ως το φινάλε με 
την πίεση της παραμονής.    

 

Ί
σως το πιο άσχημο ποιοτι-
κά παιχνίδι της χρονιάς να 
έγινε στο Περιστέρι! Δε-
δομένα ήταν το χειρότερο 

ματς που είδαμε φέτος στο γή-
πεδο του Ατρόμητου. Το 0-0 α-
ντικατοπτρίζει πλήρωσε την ει-
κόνα της αναμέτρησης, με τις 
δύο ομάδες πραγματικά να μην 
κάνουν τίποτα απολύτως!
Η ΑΕΛ είχε μεγαλύτερο κίνητρο 
για το ματς, αλλά δεν έδειξε να 
μπορεί να πάρει κάτι περισσό-
τερο από τον βαθμό. Έτσι, το 
0-0 έμεινε μέχρι τέλους με τον 
κόσμο δεδομένα να... μετανιώ-
νει που ήρθε στο γήπεδο!
Μοναδικές Στοιχηματικές Απο-
δόσεις, Άμεσες Αναλήψεις & Η 
Καλύτερη Εξυπηρέτηση (21+)!

Έτσι έπαιξαν
Ο Σα Πίντο παρέταξε την ομάδα 
του με 4-2-3-1. Ο Γκορμπού-
νοφ ήταν κάτω από τα δοκάρια, 
Κοντοές, Ζησόπουλος στα στό-
περ, με τον Κατράνη αριστερά 
και τον Κυριακίδη στα δεξιά. 
Αμυντικοί μέσοι ήταν ο Μανιά-
της και ο Ούμπιδες, δεκάρι ο 
Τόνσο, αριστερά ο Λημνιός, 
δεξιά ο Ντιγκιν ί και σ την 
κορυφή της επίθεσης βρέθηκε 
Ντάουντα.
Από την πλευρά του, ο Πάους, 
κατέβασε την ομάδα του επί-
σης με 4-2-3-1. Ο Θεοδωρόπου-
λος ήταν στο τέρμα, οι Ρέντζας, 
Φάρκας, Γκόλιας, Μονιάκης 
στην άμυνα. Αμυντικοί μέσοι 
οι Φατιόν, Αναστασόπουλος, 
με τους Βαρέλα, Αγκάνοβιτς και 
Ντέλετιτς να είναι πίσω από τον 
Ναζλίδη.

Απολύτως τίποτα για 45’
Ίσως το χειρότερο πρώτο ημί-

χρονο της σεζόν έγινε στο Περι-
στέρι! Ο Ατρόμητος αδιάφορος, 
η ΑΕΛ ναι μεν με διάθεση για 
το αποτέλεσμα, αλλά χωρίς να 
μπορεί να γίνει απειλητική. Είχε 
την υπεροχή στο πρώτο μέρος, 
προσπάθησε να απειλήσει με 
κάποια στημένα, αλλά δεν τα 
κατάφερε σε κανένα σημείο.
Έτσι το 0-0 έμεινε όπως αναμε-
νόταν, με τον κόσμο που βρέ-
θηκε στο Περιστέρι σίγουρα να 
μετανιώνει για την επιλογή του 
αυτή!

Στο ίδιο έργο θεατές...
Ακριβώς ίδια εικόνα με το 
πρώτο μέρος είχαμε και στην 
επανάληψη. Μια ΑΕΛ να θέλει, 
να προσπαθεί, αλλά να μην 
καταφέρνει να απειλήσει ουσι-
αστικά την αντίπαλη εστία. Το 
παιχνίδι παρέμεινε αρκετά κακό 
και στο δεύτερο ημίχρονο.
Πραγματικά όμως δεν έγινε 
η παραμικρή κλασική ευκαι-
ρία! Το παιχνίδι κύλισε χωρίς 
φάσεις, με αρκετές κάρτες και 
την ΑΕΛ να απειλεί μόνο με 
στημένα με τελευταία φάση 
στο 92’ όταν το μακρινό φάουλ 
του Αγκάνοβιτς απομάκρυνε σε 
κόρνερ ο Γκορμπούνοφ.
MVP: Απόλυτος πρωταγω-
νιστής στο ματς δεν υπήρξε! 
Κακό ποιοτικά παιχνίδι στο 
Περιστέρι, με ελάχιστες φάσεις! 
Έτσι, MVP είναι ο κόσμος που 
άντεξε για 90 λεπτά και είδε 
αυτό το παιχνίδι, που πραγ-
ματικά δεν του προσέφερε το 
παραμικρό!
ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Και οι 22 
ποδοσφαιριστές που βρέθηκαν 
στο γήπεδο! Σε κανένα σημείο 
δεν έδειξαν να έχουν όρεξη για 
κάτι παραπάνω... Το μυαλό τους 
το είχαν ήδη στο Πάσχα!
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Από την ΑΕΛ 
ίσως ο πιο δραστήριος ήταν 
ο Φατιόν... Καλός στη μεσαία 
γραμμή, προσπάθησε να βοη-
θήσει στην επίθεση αλλά ως 
εκεί

ατρόμητος - αελ 0-0

Αγ«Χ»ωμένη ως το 
φινάλε! 

αθλητικά

Κυριακάτικος περίπατος για την ΑΕΚ, λίγες 
μέρες πριν τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό. 
Έχοντας πετύχει τρια γκολ στο πρώτο μέρος, 
επικράτησε εύκολα 5-0 της Κέρκυρας! 
Μπακασέτας (2), Πέκχαρτ (2), Ντίντακ.  

Η ψυχολογία ήταν καλή, ο αντίπαλος προσφερόταν 
και η ΑΕΚ έκανε αυτό που έπρεπε. Με τους Μπακα-
σέτα-Πέκχαρτ να βάζουν από δύο γκολ, τον Βάργκας 
να μοιράζει ασίστ και ντρίμπλες και γενικά όλους 
να παρουσιάζονται όσο σοβαροί ήθελε ο Μανόλο 
Χιμένεθ, η Ενωση καθάρισε πολύ εύκολα την Κέρ-
κυρα, είναι ακόμη πιο κοντά στην οριστική εξα-
σφάλιση της παρουσίας της στα πλέι οφ και τώρα 
στρέφει όλη την προσοχή της στον πρώτο ημιτελικό 
κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. Στον Βασίλη Λαμπρό-
πουλο αφιέρωσαν το πρώτο γκολ όλοι οι συμπαί-
κτες του!
Από τα πρώτα λεπτά η ΑΕΚ πήρε τον απόλυτο 
έλεγχο, κλείνοντας την Κέρκυρα στο μισό 
γήπεδο. Τα σουτ των Βάργκας-Μπα-
κασέτα στα πρώτα λεπτά δεν βρήκαν 
στόχο αλλά ήταν ένδειξη ότι αμφότε-
ροι είχαν όρεξη και αυτό αποδείχθηκε 
στη συνέχεια. Το πρώτο 20λεπτο βγήκε 
χωρίς κάποιο γκολ αλλά στο 23’ ο Βάρ-
γκας έκανε ό,τι ήθελε με τους αμυντικούς 
και γύρισε για τον Μπακασέτα, ο οποίος 
άνοιξε το σκορ με πλασέ εντός περιοχής (1-0). 
Στο επόμενο λεπτό θα μπορούσε να κάνει το 2-0 με 
σουτ που έφυγε ελάχιστα άουτ και γενικά ο Μπακα-
σέτας, όπως και ο Βάργκας, ήταν από τους κορυφαί-
ους των Κιτρινόμαυρων. Από τα πόδια τους, άλλω-
στε, ξεκινούσαν πολλές καλές φάσεις αλλά στο δίλε-
πτο 30’-31’ οι Πέκχαρτ και Γαλανόπουλος έχασαν 
μεγάλες ευκαιρίες. Κανένα πρόβλημα, όμως, για την 
ΑΕΚ, αφού στο 39’ ο Τσέχος φορ με κεφαλιά, μετά 
την σέντρα του Γκάλο, έκανε το 2-0 και το ημίχρονο 
έκλεισε πανηγυρικά με το 3-0 από το σουτ του Ντί-
ντακ -ο οποίος ήταν επίσης πολύ καλός- στο 42’.
Με την έναρξη του δεύτερου μέρους ο Μιχάλης Γρη-
γορίου έκανε δύο αλλαγές μήπως και αλλάξει κάτι 
για την ομάδα του αλλά το ξεκίνημα δεν ήταν ενθαρ-
ρυντικό... Στο 54’, δηλαδή, το σκορ ανέβηκε κι άλλο, 
αφού οι Γκάλο-Γιόχανσον-Μπακασέτας συνεργάστη-
καν ωραία και ο τελευταίος έβαλε το δεύτερο του 
γκολ από κοντά (4-0). 
Το ματς ήταν πολύ εύκολο για την ΑΕΚ, η οποία 
έπρεπε να... αποφασίσει τι θα κάνει: Θα συνέχιζε 

με στόχο όσα περισσότερα γκολ γινόταν ή θα έριχνε 
στροφές; Οι Κιτρινόμαυροι επέλεξαν μάλλον το δεύ-
τερο αλλά κι έτσι μπορούσαν να σκοράρουν χωρίς 
να κουραστούν. Δεν το έκαναν στο 68’ επειδή ο Δια-
μαντόπουλος δεν έδωσε το πέναλτι του Επστάιν στον 
Μπακασέτα, το έκαναν όμως στο 70’ με την κεφαλιά 
του Πέκχαρτ -δύο γκολ κι αυτός- μετά την σέντρα 
του Βάργκας (5-0). 
Ο Μανόλο Χιμένεθ έκανε τις αλλαγές που ήθελε να 
κάνει, ο κόσμος στις εξέδρες είχε αρχίσει να ασχολεί-
ται με τον ημιτελικό της Πέμπτης στο Καραϊσκάκη και 
το απόγευμα έκλεισε χαλαρά και όμορφα στο ΟΑΚΑ...
Man of the match: Ανοιξε το σκορ για την ΑΕΚ, 
έβαλε ακόμη ένα γκολ στο δεύτερο 45λεπτο, θα 
έπρεπε να του δοθεί πέναλτι και γενικά ήταν μέσα σε 
όλες τις καλές φάσεις. Ο Μπακασέτας, για τον οποίο 
ο λόγος, έκανε την καλύτερη του εμφάνιση ως Κιτρι-
νόμαυρος.
Αδύναμος κρίκος: Ολη η Κέρκυρα. Θα είναι άδικο να 

ξεχωρίσουμε κάποιον, τραγική εμφάνιση από 
το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό.

Στο ύψος του: Ο Πέκχαρτ και ο Βάργκας. 
Ο Τσέχος έβαλε δύο γκολ, αποδεικνύ-
οντας ξανά ότι μπορεί να είναι χρήσι-
μος, ενώ ο Βενεζουελάνος έκανε ό,τι 
ήθελε με την μπάλα στα πόδια και μοί-
ραζε γκολ για τους συμπαίκτες του (δύο 

ασίστ).
Η γκάφα: Δεν υπάρχει κάποια φάση που 

να μπορεί να θεωρηθεί ξεκάθαρη γκάφα. 
Το στραγάλι: Υπάρχει ένα πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ, σε 
ανατροπή του Μπακασέτα από τον Επστάιν, αλλά ο 
Διαμαντόπουλος δεν το έδωσε. Τουλάχιστον ήταν 
ήδη 4-0 το σκορ...
Το ταμείο: Μετά την σημαντική νίκη επί του Πλα-
τανιά στα Χανιά και πριν τον πρώτο ημιτελικό με 
τον Ολυμπιακό, η ΑΕΚ είχε ανάγκη μια γεμάτη νίκη 
χωρίς να χρειαστεί να κουραστεί πολύ. Και ακριβώς 
αυτό έγινε. Ο Μανόλο Χιμένεθ έκανε κάποιες αλλα-
γές στην 11άδα αλλά αυτό δεν επηρέασε την Ενωση, 
η οποία ικανοποίησε τον κόσμο της και πάει με αισι-
οδοξία στο Φάληρο.
ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Ανέστης, Γκάλο (66’ Μπα-
κάκης), Κολοβέτσιος, Τσιγκρίνσκι, Ντίντακ (61’ Βινί-
σιους), Γαλανόπουλος, Γιόχανσον, Βάργκας, Μπακα-
σέτας, Πατίτο (72’ Χριστοδουλόπουλος), Πέκχαρτ. 
Κέρκυρα (Μιχάλης Γρηγορίου): Κουτζαβασίλης, Σπί-
νουλας, Βενέτης, Ιωάννου, Ζαραδούκας, Σιόντης, 
Νίκιτς (46’ Ανδρεόπουλος), Κόντος (46’ Γεωργίου), 
Γεωργακόπουλος (70’ Ντουαλά), Ζορμπάς, Επστάιν.

αεκ - κέρκυρα 5-0

Με πεντάρα πάει στο Φάληρο
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Ο Απόλλων Σμύρνης αν και 
δυσκολεύτηκε, τελικά πήρε ακόμα 
ένα τρίποντο απέναντι στον 
Κισσαμικό και κράτησε την κορυφή 
μόνο για εκείνον! Σημαντικές νίκες 
για Πανελευσινιακό, , Αιγινιακό, 
νέο τρίποντο για τα Τρίκαλα! 

Δ
υσκολεύτηκε, αλλά νίκησε! Ο Α-
πόλλων Σμύρνης ξεπέρασε το ε-
μπόδιο του Κισσαμικού, νίκη-
σε 1-0 και έμεινε μόνος πρώτος 

στην κορυφή της Football League.
Το παιχνίδι άρχισε με τους γηπεδού-
χους να θέλουν από νωρίς να γίνουν 
το αφεντικό. Έτσι, στο 11’ ο Σιατραβά-
νης με μακρινό σουτ έψαξε το 1-0, αλλά 
η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι! Η 
πίεση της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» συνεχί-
στηκε, ωστόσο η ομάδα του Κισσαμικού 
ήταν αυτή που έφτασε πιο κοντά στο γκολ. 
Συγκεκριμένα, στο 32’, ο Μίλιτς εκτέλεσε 
το πέναλτι που κέρδισε ο Τιάγκο Σίλβα, 
αλλά ο Χιώτης κράτησε το μηδέν! Στο 43’, 
οι γηπεδούχοι είχαν νέο δοκάρι μετά από 
ωραία ενέργεια του Πάνου, ο οποίος με 
σουτ έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο 
δοκάρι.
Η πίεση του Απόλλωνα όλο και μεγά-
λωνε όσο περνούσαν τα λεπτά και το 
σκορ έμενε στο 0-0. Οι γηπεδούχοι, είχαν 
όρεξη και προσπαθούσαν να δημιουρ-
γήσουν φάσεις από τα πλάγια. Στο 51’ 
υπήρξαν και παράπονα για πέναλτι στον 
Πετρόπουλο που δεν έδωσε ο διαιτητής, 
ενώ το τελευταίο εικοσάλεπτο οι φάσεις 
διαδέχονταν η μία την άλλη.
Έτσι, στο 75’ ήρθε και η λύτρωση! Ο Δια-
μαντόπουλος έπιασε ένα πολύ δυνατό 
σουτ και έστειλε την μπάλα στο παραθυ-
ράκι της εστίας του Κισσαμικού και έδωσε 
την ευκαιρία στην ομάδα του να παραμεί-
νει μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμο-
λογίας.

Τρίκαλα – Σπάρτη 1-0
Σχετικά άνετη νίκη για τα Τρίκαλα που από 
νωρίς έκαναν το 1-0 και εκμεταλλεύτηκαν 
την αποβολή του Μελίσσα, κρατώντας το 
σκορ και τη νίκη μέχρι το τέλος.
Οι γηπεδούχοι, έδειξαν από νωρίς πως σε 
ακόμα ένα παιχνίδι θέλουν να κυριαρχί-
σουν και έτσι στο 18’ βρήκαν τον δρόμο 

για τα δίχτυα. Συγκεκριμένα, ο Γιαννιτσά-
νης πέρασε στον Κουσκουνά ο οποίος με 
πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 
1-0. Στο 40’, ο πρώτος κέρδισε την απο-
βολή του Μελίσσα, όταν βρέθηκε απένα-
ντι στον αντίπαλο κίπερ ο οποίος τον ανέ-
τρεψε έξω από την περιοχή και είδε την 
κόκκινη κάρτα.
Με την Σπάρτη να παίζει πλέον σε όλο 
το δεύτερο μέρος με παίκτη λιγότερο, τα 
Τρίκαλα είχαν εύκολο απόγευμα. Στο 53’ 
έφτασαν κοντά και στο 2-0, αλλά το σουτ 
του Λαμπάκη σταμάτησε στο δοκάρι. Στη 
συνέχεια όπως είναι λογικό ο ρυθμός 
έπεσε, με τον Μπαϊκαρά στο 65’ να μην 
μπορεί να κερδίσει σε τετ α τετ τον Κρα-
βαρίτη. Αυτή ήταν και η τελευταία καλή 
στιγμή στην αναμέτρηση, με τα Τρί-
καλα να πανηγυρίζουν ακόμα ένα τρί-
ποντο και να δείχνουν πως βρίσκονται 
σε πολύ καλή περίοδο.

Πανελευσινιακός – Αναγέννη-
ση Καρδίτσας 1-0
Νίκη ελπίδας για τον Πανελευσινιακό, 
με τους σταχυοφόρους να επικρατούν 
της Αναγέννησης Καρδίτσας με 1-0 να 
φτάνουν τους 17 βαθμούς και να ελπί-
ζουν ακόμα περισσότερο στην σωτη-
ρία. Το γκολ που έκρινε την συνάντηση 
πέτυχε ο Τσούπρος με κεφαλιά στο 8’ 
με την ομάδα της Ελευσίνας να το κρα-
τάει και να παίρνει το πολύτιμο τρί-
ποντο. Από την άλλη οι Καρδιτσιώτες 
παρά την ήττα δεν φαίνεται να κινδυ-
νεύουν, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει 
πως έχουν σωθεί και μαθηματικά.

Καλλονή – Αιγινιακός 1-3
Μεγάλη νίκη για τον Αιγινιακό μέσα 
στην Μυτιλήνη με την ομάδα του Βλά-
χου να επικρατεί με 3-1 και να φτά-
νει τους 24 βαθμούς, αφήνοντας τους 
νησιώτες στους 19. Ο αγώνας σε μεγάλο 
βαθμό κρίθηκε μέσα στο πρώτο δεκάλε-
πτο. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν εντυπω-
σιακά στο ματς και κατάφεραν να προη-
γηθούν με τον Ζγκούρη μόλις στο 1’, ενώ 
στο 4’ ο Τσολακίδης έκανε το 0-2.
Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και μεί-
ωσαν με τον Ζουλιώτη στο 10’, ενώ ο 
Λίταινας είχε στο 16’ δοκάρι για την 
Καλλονή. Με τις δύο ομάδες να χάνουν 
ευκαιρίες, φτάσαμε στο 87’, με τον 

Μπουρντουζάν να διαμορφώνει το 
τελικό 1-3 και να δίνει μεγάλη νίκη στην 
ομάδα του.

Άρης – Καλλιθέα 3-0
Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης 
με την Καλλιθέα, ο Άρης ήθελε να... 
τελειώνει! Έτσι, μόλις στο 8’, άνοιξε το 
σκορ με τον Ντούνη. Μετά από ασίστ 
του Τζανακάκη, ο Έλληνας άσος με σουτ 
από το ύψος του πέναλτι έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Οι γηπε-
δούχοι είχαν τον έλεγχο της αναμέτρη-
σης σε όλο το πρώτο ημίχρονο και δεν 
απειλήθηκαν σε καμία στιγμή από την 
Καλλιθέα. Ωστόσο, δεν δημιούργησαν 
την μεγάλη φάση για το 2-0 και το 1-0 
ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.
Όπως στο πρώτο μέρος, έτσι και στο 
δεύτερο ο Άρης βγήκε με σκοπό να... 
καθαρίσει το ματς και το έκανε. Αφού 
πρώτα είχε δοκάρι με τον Τάτο, στη 
συνέχεια ο Πίτου Γκαρσία μετά την δεύ-
τερη ασίστ του Τζανακάκη, με μακρινό 
σουτ έκανε το 2-0 στο 53’ και έβαλε 
τέλος στο παιχνίδι.
Το... κερασάκι στην τούρτα μπήκε στο 
77’. Τότε, ο Πίτου Γκαρσία εκτέλεσε 
κόρνερ, με τον Σόουζα να πιάνει το σουτ 
και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για 
το 3-0. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ, 
με τον Άρη να παίρνει το τρίποντο μετά 
από μια γεμάτη εμφάνιση.

ΟΦΗ - Αγροτικός Αστέρας 4-0
Επίδειξη δύναμης από τον ΟΦΗ στο εντός 
έδρας παιχνίδι του με τον Αγρ. Αστέρα 
με το ευρύ 4-0 που θα μπορούσε να είχε 
πάρει και πιο μεγάλες διαστάσεις. Μάλι-
στα η... ομοβροντία των γκολ άρχισε από 
πολύ νωρίς. Μόλις στο 3’ ο Μάνος έβγαλε 
εξαιρετικά την μπάλα στον Πάγκαλο που 
με διαγώνιο πλασέ βρήκε δίχτυα. Αμέ-
σως μετά το 1-0 ο Πάγκαλος αφιέρωσε το 
τέρμα του στον μεγάλο άτυχο λόγω τραυ-
ματισμού, Μάνο Φαζό.
 ΟΦΗ που νωρίτερα είχε ζητήσει πέναλτι 
έδειχνε ασταμάτητος!!! Στο 17’ ο Μιλοσά-
βλιεβ έβγαλε την κάθετη στον Μάνο που 
με πλασέ έκανε το 2-0. Στο 19’ ήρθε το 
3-0. Ο Χαντί έβγαλε πολύ ωραία σέντρα 
από τα αριστερά, ο Μητρόπουλος έκανε 
το βολ πλανέ με τον Γουναρίδη να απο-
κρούει και στην επαναφορά ο ίδιος παί-
κτης (σ.σ. Μητρόπουλος) σκόραρε. Στην 
συνέχεια οι Κρητικοί είχαν και άλλες 
φάσεις. Στο 42’ ήρθε το 4-0 ξανά από τον 
Πάγκαλο.
 Ο Μιλοσάβλιεβ έκανε το πλασέ προλα-
βαίνοντας τον Γουναρίδη με τον Πάγκαλο 
να κάνει το 4-0! Στο β’ μέρος ο Αγρ. Αστέ-
ρας είχε και άλλο πρόβλημα καθώς σε 
κάποια φάση βρέθηκε να παίζει με 10 
επειδή είχε χτυπήσει ο Αργυρίου και 
δεν είχε άλλες αλλαγές η ομάδα του. Εν 
τέλει παρά τις ευκαιρίες του ΟΦΗ το σκορ 
έμεινε στο 4-0.

τα νεα τησ FooTBALL LEAGUE

κράτησε την κορυφή για την... πάρτη του!

αθλητικά
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Πρόγραμμα Superleague

αθλητικά
Αποτελέσματα Superleague
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Με έναν Πάουλο Ντιμπάλα να κάνει 
μαγικά πράγματα και να βάζει δύο 
γκολ, η Γιουβέντους διέλυσε 3-0 
την Μπαρτσελόνα στο J-Stadium 
και πήρε τεράστιο προβάδισμα για 
την πρόκριση στα ημιτελικά του 
Champions League.

 

Η 
Γιουβέντους μπήκε στο ματς, όπως 
έπρεπε αφού αυτή ήταν το ματς 
της σεζόν. Μόλις στο 3΄μετά το φά-
ουλ του Πιάνιτς ο Ιγουαΐν 

πήρε την κεφαλιά από κοντά αλλά 
έστειλε την μπάλα ακριβώς πά-
νω στον Τερ Στέγκεν. Η Μπαρ-
τσελόνα προσπάθησε να κρα-
τήσει μπάλα και να σπάσει την 
πίεση, όμως στο 7’ μίλησε ο Πά-
ουλο Ντιμπάλα. Ο Αργεντινός 
πήρε μέσα στην περιοχή από τον 
Κουαδράδο και έχοντας τρομερή αί-
σθηση του χώρου γύρισε και έστειλε με 
τέλειο πλασέ στη γωνία βάζοντας φωτιά στο 
J-Stadium (1-0). Οι Καταλανοί προσπάθησαν 
ξανά να αντιδράσουν και μετέφεραν για κά-
ποια λεπτά στο αντίπαλο μισό.
Το φάουλ του Μέσι πέρασε ψηλά (12’), ο 
Μάντζουκιτς κοντραρίστηκε από μακριά (17’) 
και στο 21’ έχασαν πολύ μεγάλη ευκαιρία όταν 
από τη μυθική κάθετη του Μέσι ο Ινιέστα βρέ-
θηκε τετ-α-τετ με τον Μπουφόν αλλά ο Ιταλός 
απέκρουσε το πλασέ του. Στο επόμενο λεπτό η 
Γιούβε σκόραρε ξανά. Ο Μάντζουκιτς γύρισε 
από αριστερά για τον Ντιμπάλα, ο οποίος 
σούταρε με τη μία και βρήκε ξανά τη γωνία 
του Τερ Στέγκεν για το 2-0. 
Με τρομερή ευκαιρία για την Μπαρτσελόνα 
ξεκίνησε το δεύτερο μέρος όμως ο Μέσι με 
το δεξί δεν πλάσαρε καλά από το όριο της 
περιοχής (46’) και ο Κεντίρα σούταρε ψηλά 
(47’). Ακολούθησαν κάποια ακόμα σουτ 
από τις δύο πλευρές με τους Ινιέστα (52’) 
και Ιγουαΐν (53’) να μην μπορούν να κάνουν 
τη ζημιά και στο 54’ ο Πιπίτα καθυστέρησε, 
δεν έδωσε σε κενό τέρμα στον Μάντζου-
κιτς και σούταρε πάνω στον Τερ Στέγκεν. 
Από κόρνερ αυτό, στο επόμενο λεπτό οι 
Bianconeri έκαναν το 3-0 καθώς η εκτέ-
λεση του Πιάνιτς βρήκε τον Κιελίνι να νικά 
τον Μασεράνο και τον keeper της Μπαρτσε-
λόνα.

Μπάγερν - Ρεάλ Μαδρίτης 1-2
Οι Βαυαροί μπήκαν καλύτερα στο ματς, 
όμως η πρώτη μεγάλη ευκαιρία χάθηκε στο 
18’ για την Ρεάλ, όταν ο Μπενζεμά με κεφα-
λιά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Νόιερ. 
Το πρώτο γκολ ήρθε από την άλλη πλευρά 
7’ αργότερα. Στο 25’ ο Τιάγκο εκτέλεσε το 
κόρνερ και ο Βιδάλ με δυνατή κεφαλιά έκανε 
το 1-0! Όλα πήγαιναν όπως ήθελαν οι παί-
κτες του Αντσελότι, που είχαν την υπεροχή, 
την πρωτοβουλία και την ψυχολογία. Δυσκο-

λεύτηκαν, όμως, να δημιουργήσουν επι-
κίνδυνες στιγμές στην εστία του 

Νάβας, με τους Ρονάλντο (42’) 
και Κρόος (43’) να πλησιά-
ζουν στην ισοφάριση.
Και στις καθυστερήσεις 
του ημιχρόνου η Μπάγερν 
είχε την μεγάλη ευκαιρία 

να τελειώσει τα πάντα. Για 
ακόμη μία φορά φέτος ο επό-

πτης γραμμής ήταν εκείνος που 
έκανε λάθος, υποδεικνύοντας στον 

διαιτητή Ριτσόλι ότι ο Καρβαχάλ έκανε χέρι 
στην περιοχή στο σουτ του Ριμπερί. Πέναλτι 
δεν υπήρχε και η δικαιοσύνη αποδόθηκε, 
όταν ο Βιδάλ πήρε φόρα και προτίμησε να 
εκτελέσει με δύναμη, στέλνοντας την μπάλα 
στην... εξέδρα!
Η Ρεάλ είχε ακόμη μία ευκαιρία και την εκμε-
ταλλεύτηκε. Οι παίκτες του Ζιντάν κυρι-
άρχησαν στο δεύτερο μέρος και μόλις στο 
47’ έφτασαν στην ισοφάριση. Ο Καρβαχάλ 
έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Ρονάλντο 
με πλασέ στην κίνηση σκόραρε ύστερα από 
659’ στη διοργάνωση για το 1-1! Από εκείνο 
το σημείο και μετά ανέλαβε δράση ο Νόιερ, 
καθώς οι συμπαίκτες του έδειχναν ανήμπο-
ροι να ισορροπήσουν. Στο 56’ ο κίπερ της 
Μπάγερν έκανε μεγάλη απόκρουση στην 
κεφαλιά του Μπέιλ, ενώ η καταστροφή ήρθε 
στο διάστημα 58-61’, όταν ο Μαρτίνεθ αντί-
κρισε δεύτερη κίτρινη και άφησε τους γηπε-
δούχους με 10 παίκτες!
Κάπου εκεί το γήπεδο έγειρε και η Ρεάλ 
άρχισε να χάνει τη μία ευκαιρία μετά την 
άλλη. Μπενζεμά (73’) και Ρονάλντο (75’) έχα-
σαν τεράστιες ευκαιρίες, πριν ο Πορτογά-
λος κάνει με προβολή το 1-2 στο 77’ έπειτα 
από σέντρα του Ασένσιο! Αυτό ήταν το τρίτο 
γκολ του στην Allianz Arena, που δεν έχει δει 
άλλον αντίπαλο να σκοράρει τόσο συχνά.

απόλυτη κυρία-ρχος, 
τεράστιος ντιμπάλα!

Σ
τη σκιά της συγκλονιστικής έκρηξης 
στη Βεστφαλία, Ντόρτμουντ και Μο-
νακό σε μια μεγάλη παράσταση προ-
σέφεραν γκολ και θέαμα. Οι Μονε-

γάσκοι πήραν τεράστιο διπλό (3-2) και βρέ-
θηκαν πιο κοντά στα ημιτελικά!
«Θέλαμε να έχουμε περισσότερο χρόνο 
για να ασχοληθούμε με ό,τι συνέβη, αλλά 
κάποιοι στην... Ελβετία αποφάσισαν ότι 
πρέπει να παίξουμε. Δεν είναι πολύ δίκαιη 
η απόφαση. Αισθανόμαστε αβοήθητοι...» 
ήταν το μήνυμα του Τούχελ λίγες ώρες πριν 
την έναρξη του ματς και το ένστικτό του 
δυστυχώς για τη Ντόρτμουντ αποδείχθηκε 
σωστό. 
Δυνατό το ξεκίνημα της Μονακό, η οποία 
εκμεταλλεύθηκε την... παγωμάρα των γηπε-
δούχων και φρόντισε να πιέσει. Εξαιρε-
τική από τον άξονα, προκάλεσε ρήγματα 
και στο 17’ βρέθηκε μια ανάσα από το γκολ. 
Ο Παπασταθόπουλος κράτησε τον Μπαπέ 
και η Μονακό βρέθηκε στην άσπρη βούλα. 
Ωστόσο, ο Φαμπίνιο εκτέλεσε άστοχα το 
πέναλτι χάνοντας μια μεγάλη ευκαιρία. Hταν 
το πρώτο χαμένο πέναλτι σε 16 προσπάθειες 
από τον Βραζιλιάνο. Ωστόσο, δυο λεπτά 
αργότερα οι Μονεγάσκοι ήταν πιο ουσια-
στικοί. Ο Σίλβα έφυγε στην κόντρα, δεν τον 
έκοψε κανείς, έσπασε στον Λεμάρ κι από 
πάσα του στον Μπαπέ ήρθε το γκολ! Βέβαια, 
οι Βεστφαλοί διαμαρτυρήθηκαν σωστά, 
αφού ήταν σε θέση οφσάιντ. Η Ντόρτμουντ 
προσπάθησε να απαντήσει με τον Καγκάβα, 
αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Το δεύτερο σοκ για 
τους γηπεδούχους ήρθε στο 35’, με τον Ράγκι 
να κάνει τη σέντρα από αριστερά και τον 
Μπέντερ σε ρόλο... φορ να στέλνει τη μπάλα 
με κεφαλιά στα δίχτυα της ομάδας του!
Σαχίν, Πούλισιτς πήραν θέση στο βασικό 
σχήμα και η Ντόρτμουντ μεταμορφώθηκε. 
Οι Βεστφαλοί πήραν τον απόλυτο έλεγχο, 
έκλεισαν τους Μονεγάσκους και άσκησαν 
έντονη πίεση. Ετσι, στο 57’ από εξαιρε-
τική ενέργεια του Σαχίν, απίθανο τακούνι 
του Ομπαμεγιάνκ, ο Καγκάβα άφησε ιδα-
νικά για τον Ντεμπελέ που μείωσε σε 2-1! Οι 
γηπεδούχοι πίεσαν, προσπάθησαν να δημι-
ουργήσουν κινδύνους, ωστόσο άφησαν και 
κενά στα μετόπισθεν. Μάλιστα, στο 76’ ο 
Φαλκάο έχασε απίθανη ευκαιρία να καθα-
ρίσει το ματς! Κόντρα στη ροή του ματς, οι 

Μονεγάσκοι πέτυχαν το 3-1. Λάθος γύρι-
σμα, ο Μπαπέ δεν πιανόταν και με εντυπω-
σιακό πλασέ έξω από την περιοχή πέτυχε 
το δεύτερο του τέρμα. Η Ντόρτμουντ δεν 
παράτησε το ματς και στο 85’ ο Καγκάβα 
με ωραία ατομική ενέργεια διαμόρφωσε το 
3-2. Στις καθυστερήσεις θα μπορούσε να 
έρθει η ολική ανατροπή, αλλά η κεφαλιά του 
Ομπαμεγιάνγκ κατέληξε άουτ. 

Ατλέτικο Μαδρίτης - Λέστερ 1-0
Η Ατλέτικο κράτησε απόρθητο το «Βιθέντε 
Καλντερόν» απέναντι στη Λέστερ, την οποία 
νίκησε με το ισχνό αλλά πολύτιμο 1-0 και θα 
παίξει στη ρεβάνς του «Κινγκ Πάουερ» την 
ερχόμενη Τρίτη (18/4) έχοντας πλεονέκτημα 
απέναντι στις «αλεπούδες».
Το παιχνίδι ήταν ποιοτικό κακό με τους 
Μαδριλένους πάντως να είναι ανώτεροι στο 
μεγαλύτερο διάστημα και να χάνουν μερικές 
ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ, απέναντι 
στους παθητικούς Αγγλους.  
Ουσιαστικά η αναμέτρηση χαρακτηρί-
στηκε από μια λανθασμένη απόφαση του 
διαιτητή Έρικσον, ο οποίος στο 27΄ καταλό-
γισε πέναλτι σε ανατροπή του Γκριζμάν από 
τον Ολμπράιτον, με την παράβαση να έχει 
σημειωθεί εκτός περιοχής! Ο Γάλλος ήταν 
ψύχραιμος από τα 11 μέτρα, νίκησε τον Σμά-
ιχελ κι έγραψε την ιστορία αυτής της αναμέ-
τρησης.
Οι ροχιμπλάνκος ήταν ξεκάθαρα ανώτεροι 
στο πρώτο μέρος, επιβάλλοντας τον ρυθμό 
τους από το ξεκίνημα και μεταφέροντας το 
παιχνίδι στην περιοχή της Λέστερ. Οι γηπε-
δούχοι απείλησαν στο 4’ (σουτ του Τόρες 
απέκρουσε ο Σμάιχελ), ενώ στο 5’ ο Κόκε 
τράνταξε το δοκάρι σε σουτ εκτός περιο-
χής. Στο 9’ ο Καράσκο απείλησε και πάλι για 
την Ατλέτικο, στέλνοντας την μπάλα άουτ σε 
κοντινό σουτ που επιχείρησε από το ύψος 
της μικρής περιοχής.
Στο δεύτερο μέρος η εικόνα του ματς 
άλλαξε. Κι αυτό γιατί ναι μεν οι Μαδριλένοι 
είχαν και πάλι την πρωτοβουλία των κινή-
σεων, ωστόσο η αλήθεια είναι οτι δεν δημι-
ούργησαν τις πολύ μεγάλες ευκαιρίες. 
Για την ακρίβεια είχαν το νου τους αρκετά 
στην άμυνα, θέλοντας προφανώς να διαφυ-
λάξουν το ισχνό προβάδισμα που είχαν ως... 
κόρην οφθαλμού. 

CHAMPIoNS LEAGUE

ματσάρα σε... δεύτερη 
μοίρα 
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αθλητικά

Το τρελό αήττητο σερί του ΑΠΟΕΛ στα 
παιχνίδια με την Ομόνοια καλά κρατεί! Σε 
άλλο ένα «αιώνιο» ντέρμπι οι γαλαζοκίτρινοι 
έφυγαν από το γήπεδο νικητές, αύξησαν τη 
διαφορά από τον Απόλλωνα στους 7 βαθμούς 
και περιμένει το αποτέλεσμα της ΑΕΚ στο ματς 
με την ΑΕΛ

Σ
πουδαίο θέαμα δεν παρακολουθήσαμε, αλλά 
η ομάδα του Τόμας Κρίστιανσεν ήταν καλύτε-
ρη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα σε α-
ντίθεση με τους πράσινους που έφτιαξαν μία 

και μοναδική καλή ευκαιρία, το δοκάρι του Χριστοφή 
στο 52ο λεπτό. Από εκεί και πέρα, παίχτες-κλειδιά του 
«τριφυλλιού» έμειναν πίσω από τον καλό τους εαυτό, 
ο ΑΠΟΕΛ διαχειρίστηκε σωστά το υπέρ του σκορ και 
επέστρεψε στις νίκες μετά από δύο στραβά αποτελέ-
σματα.
Το αρνητικό για τους γαλαζοκίτρινους ήταν οι τραυ-
ματισμοί των Μερκή και Εμπεσίλιο, που έγι-
ναν αναγκαστική αλλαγή, ενώ η επιλογή των 
Ιωακείμ-Φρέντεμπεργκ να κάνουν αργο-
πορημένα κινήσεις από τον πάγκο, δεν 
τους βγήκε σε κανένα σημείο. Την επό-
μενη αγωνιστική ο ΑΠΟΕΛ θα αντιμε-
τωπίσει εκτός έδρας τον Απόλλωνα και 
η Ομόνοια θα υποδεχθεί την ΑΕΛ.

ΑΕΛ – ΑΕΚ 2-1
Το πρώτο μέρος δεν το λες και πλούσιο σε 
δράση, ωστόσο, οι λιγοστοί φίλαθλοι στο βουβό Τσί-
ρειο (λόγω τιμωρίας της ΑΕΛ), αλλά και όσοι το είδαν 
τηλεοπτικώς, είχαν την ευκαιρία να δουν δύο τέρματα.
Η ΑΕΛ είχε τον έλεγχο του αγώνα στα πρώτα λεπτά 
και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 18ο λεπτό με 
τον Αρουαμπαρένα. Ο Αϊρόσα επιχείρησε μπαλιά 
από δεξιά, ο Γιωργαλλίδης δεν απομάκρυνε σωστά, 
ο Μαύρου δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα 
δίκτυα και μετά από κόντρα η μπάλα έφτασε στον 
Αρουαμπαρένα ο οποίος με κεφαλιά την έστειλε στα 
δίκτυα. Η ΑΕΚ ανέβασε στροφές μετά το γκολ που 
δέχθηκε, είχε κάποιες καλές φάσεις και εξαργύρωσε 
την ελαφριά υπεροχή της πετυχαίνοντας το γκολ της 
ισοφάρισης στο 33’ με κεφαλιά του Φλοριάν. Το 1-1 
ήταν το σκορ ημιχρόνου.
Στην επανάληψη, αν και στα πρώτα λεπτά ο ρυθμός 
ήταν γρήγορος, στη συνέχεια ήταν κάπως πεσμένος. 

Ως ευκαιρίες στο πρώτο 15λεπτο μπορούν να χαρα-
κτηριστούν κάποια άστοχα σουτ εκατέρωθεν, όμως, 
στο 61’ η ΑΕΚ έφθασε μία ανάσα από το να πάρει προ-
βάδισμα με αυτογκόλ που θα σημείωνε ο Μίτρεα στην 
προσπάθειά του να απομακρύνει μετά από σέντρα του 
Τέτε, ωστόσο το δεξί δοκάρι του Ρομό στάθηκε σύμ-
μαχος για τους γαλαζοκίτρινους της Λεμεσού.
Ο ρυθμός του αγώνα οδηγούσε στο συμπέρασμα για 
συμβιβασμό ανάμεσα στις δύο ομάδες. Παρόλα αυτά, 
στις καθυστερήσεις η Θεά Τύχη έδειξε το δρόμο της 
νίκης στην ΑΕΛ και με πλασέ του Αρουαμπαρένα στο 
90’ + 1 μετά από ασίστ του Μέσκα, οι γαλαζοκίτρινοι 
πήραν μία σπουδαία νίκη (2-1), άσχετα αν οι κιτρι-
νοπράσινοι παραλίγο να ισοφαρίσουν σε 2-2 με τον 
Μυτίδη λίγο πριν την εκπνοή του ντέρμπι.

Ανόρθωση – Απόλλων 3-1
Ποιος τον είδε και δεν τον φοβήθηκε! Ή καλύτερα 
ποιος τον είδε και δεν τον θαύμασε! Ένας καταπλη-
κτικός Ρούβεν Ράγιος έκανε σκόνη και θρύψαλα την 

άμυνα του Απόλλωνα, πήρε από το χέρι την 
Ανόρθωση και την οδήγησε σε μία νίκη 

σκέτη μαγκιά με 3-1.
Έτσι, άφησε τους υποψήφιους διεκδι-
κητές του τίτλου στο -4 από τον πρω-
τοπόρο ΑΠΟΕΛ και με τον κίνδυνο η 
διαφορά αύριο (αν οι γαλαζοκίτρι-
νοι νικήσουν την Ομόνοια) να ανέβει 

στους εφτά. Η «Κυρία» ήταν καλύτερη και 
σαφώς πιο αποτελεσματική στη μεγαλύ-

τερη διάρκεια του αγώνα και κέρδισε δίκαια για 
πρώτη φορά στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος.
Μόλις στο 12ο ο Ισπανός αρτίστας «σέρβιρε» στον 
Ερέρο για το 1-0 με δυνατή κεφαλιά στο δεύτερο 
δοκάρι και στο 28ο ο ίδιος με αριστουργηματική εκτέ-
λεση φάουλ έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στην 
ομάδα του. Ο Απόλλων ήταν πολύ ακίνδυνος επιθε-
τικά, ο Παπουλής δεν μπορούσε με τίποτα να σκορά-
ρει και οι Ντα Σίλβα-Πέδρο-Μάγκλιτσα έξω από τα… 
νερά τους.
Στο δεύτερο μέρος ο Αυγουστή προσπάθησε με δύο 
μαζεμένες αλλαγές να αλλάξει την εικόνα του Απόλ-
λωνα, αλλά αντί να μειώσει το σκορ (είχε τις φάσεις), 
δέχθηκε τρίτο γκολ με υπαίτιο έναν δικό του ποδο-
σφαιριστή, τον Πελαγία, που σκόραρε σε λάθος εστία 
στο 71’. Ο Παπουλής, τελικά, μείωσε αμέσως σε 3-1 
τέσσερα λεπτά αργότερα, αλλά παρά την προσπάθεια 
στα τελευταία λεπτά τίποτα δεν άλλαξε.

αποελ-ομόνοια 1-0

την «πάτησε» και έγινε αφεντικό

Η Καρμιώτισσα νίκησε 2-0 την Νέα Σαλαμίνα με σκόρερ τους Αντάμοβιτς 
και Πόλιανετς και άνοιξε την διαφορά στους έξι βαθμούς από την τελευταία θέση 
του δεύτερου ομίλου.
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο επιθετικά στον αγώνα δημιουργώντας την 
πρώτη προϋπόθεση για γκολς το 2’ με τον Ντραγκόγεβιτς να προλαβαίνει τον 
Κολοκούδια ενώ στο 7’ ο Σκοπελίτης απείλησε με σουτ.
Η Καρμιώτισα είχε απάντηση με ουσιαστικό περιεχόμενο στο 9’ με τον Αντά-
μοβιτς να ανοίγει το σκορ με σουτ εκτός περιοχής έπειτα από πάσα του Μπάρ-
μπαρο.
Οι Ερυθρόλευκοι της Αμμοχώστου στην συνέχεια επιδίωξαν να αντιδράσουν και 
έφτιαξαν φάσεις για το γκολ όμως ο τερματοφύλακας της Καρμιώτισσας είχε το 
αντίδοτο σε όλες τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών του Αντόνιο Κονσεισάο.
Στο 18’ ο Μακρίεφ δοκίμασε τα αντανακλαστικά του Ντραγκόγεβιτς που εξου-
δετέρωσε την κεφαλιά του Βούλγαρου επιθετικού, ενώ στο 30’ ένα σουτ από 
τον Ντουντού και από τον Μακρίεφ στο 45’ κατέληξε στον υψηλόσωμο τερμα-
τοφύλακα. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με άστοχη εκτέλεση φάουλ από τον 
Μπάρμπαρο.
Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός έπεσε αισθητά με τις φάσεις να δημιουργούνται με 
το… σταγονόμετρο μέχρι το 80’. Στο 82’ μετά από εξαιρετική συνεργασία των 
Όρντος και Πόλιανετς ο τελευταίος με ιδανικός πλασέ έκανε το 2-0.
Στα τελικά στάδια του αγώνα οι φιλοξενούμενοι δημιούργησαν καλές ευκαιρίες 
όμως το σκορ έμεινε αναλλοίωτο μέχρι τέλους με την Καρμιώτισσα να εξασφα-
λίζει ακόμα τρεις βαθμούς στην μάχη για την παραμονή.
Καρμιώτισσα: Ντραγκόγεβιτς, Βοσκανιάν, Όστοϊτς, Βαττής (55ı Όρντος), Γουϊλερ, 
Μπάρμπαρο (59ı Σταύρου), Αντάμοβιτς, Αρότσα, Μπόλιανετς, Πάσεκ(Χριστοφή 
90’), Σάλιακας
Νέα Σαλαμίνα: Βεσελόφσκι, Τσαμπούρης (37ı Μάτσι), Τσίνα, Γκράσι, Κούσου-
λος, Ντουντού (62ı Νεάκου), Σκοπελίτης, Μπεμπέ, Άντονιτς, Κολοκούδιας (55ı 
Τσούρτσουριτς), Μακρίεφ

καρμιώτισσα-νέα σαλαμίνα 2-0

Τρεις βαθμοί και... +6! 
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ρέθυμνο - παναθηναϊκός 74-101

Πέρασε σαν σίφουνας

H διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα σε Παναθηναϊκό Superfoods και Ρέθυμνο 
Cretan Kings αποτυπώθηκε πλήρως στο παρκέ του «Μελίνα Μερκούρη», με το 
«τριφύλλι» να φτάνει στη νίκη με χαρακτηριστική άνεση 

Δ
ιαχείριση έκανε κατά κύριο λόγο 
ο Τσάβι Πασκουάλ στο παιχνίδι, 
με τον Νίκο Βετούλα να δοκιμάζει 
πρόσωπα και σχήματα εν όψει των 

playoffs του πρωταθλήματος.
Ο Παναθηναϊκός Superfoods δεν άφησε 
περιθώρια αντίδρασης στο Ρέθυμνο Cretan 
Kings, παίρνοντας μία ακόμη νίκη εντός των 
συνόρων (101-74), για την προτελευταία 
αγωνιστική της Stoiximan.gr Basket League.
H διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα σε 
Παναθηναϊκό Superfoods και Ρέθυμνο 
Cretan Kings αποτυπώθηκε πλήρως στο 
παρκέ του «Μελίνα Μερκούρη», με το «τρι-
φύλλι» να φτάνει στη νίκη με χαρακτηρι-
στική άνεση (101-74) για την προτελευταία 
αγωνιστική της Stoiximan.gr Basket League.
Διαχείριση έκανε κατά κύριο λόγο ο Τσάβι 
Πασκουάλ στο παιχνίδι, με τον Νίκο Βετούλα 
να δοκιμάζει πρόσωπα και σχήματα εν όψει 
των playoffs του πρωταθλήματος.
πό πολύ νωρίς, ο Παναθηναϊ-
κός Superfoods φρόντισε να 
καταστήσει σαφές ότι δεν 
θα... διαπραγματευτεί τη 
νίκη. Οι «πράσινοι» ήταν 
εξαιρετικοί στην επίθεση 
για να φτάσουν γρήγορα 
στο +9 (23-32) στο τέλος της 
α’ περιόδου, την οποία έκλει-
σαν με 9/13 δίποντα, 3/5 τρίπο-
ντα και 5/5 βολές.
Ο Γιάννης Μπουρούσης με τον Νικ Καλάθη 
έκαναν τη διαφορά για το «τριφύλλι», την 
ώρα που ο Τσάβι Πασκουάλ μοίραζε τον 
χρόνο συμμετοχής μεταξύ των παικτών του, 
για να αποφύγει την άσκοπη επιβάρυνση. 
Την ίδια ώρα, το Ρέθυμνο προσπαθούσε 
να στηριχθεί στους ξένους του, οι οποίοι 
όμως δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι εντυ-
πωσιακό για να περιορίσουν τη διαφορά σε 
μονοψήφια επίπεδα (41-55 στο ημίχρονο).
Το προβάδισμα των φιλοξενούμενων δεν 
απειλήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα, 
φτάνοντας για πρώτη φορά στο +20 (46-66) 
στο 24’47’’, με τον Νικ Καλάθη να βρίσκει 
τον στόχο για δύο. Από εκείνο το σημείο κι 
έπειτα, το μοναδικό πράγμα που κρατούσε 
αμείωτο το ενδιαφέρον ήταν το κατά πόσο 
οι «πράσινοι» θα φτάσουν στην κατοστάρα.
Κάτι το οποίο κατάφεραν στο 39’02’’ με 2/2 
βολές του Τζέιμς Γκιστ.

Ο MVP
Μέσα σε μόλις 18’34’’ παρουσίας στο 
παρκέ, ο Νικ Καλάθης πρόλαβε να σημει-
ώσει νταμπλ νταμπλ, αφού είχε 10 πόντους 
(με 5/7 δίποντα) και 11 ασίστ. Μαζί 
«έγραψε» στην στατιστική του 2 ριμπά-
ουντ, 2 λάθη και 1 κλέψιμο.

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Στη διάθεση των «πρασίνων» στο α’ μέρος, 
όταν ξέφυγαν με διψήφιες διαφορές. Οι 
φιλοξενούμενοι δεν άφησαν περιθώρια 
αντίδρασης στο Ρέθυμνο, ποντάροντας 
στις καλές συνεργασίες και την αποτελε-
σματικότητά τους, είτε κοντά είτε μακριά 
από το καλάθι.

Πασκουάλ: «Είμαστε σε πολύ κα-
λή κατάσταση»
Ο Τσάβι Πασκουάλ έμεινε ικανοποιημένος 

από τη συνολική εικόνα της ομάδας 
του στο ματς με το Ρέθυμνο ενώ 

έκανε ειδική αναφορά και στη 
παρουσία των φιλάθλων...
«Πρώτα απ΄ όλα είμαι πολύ 
χαρούμενος που βρίσκο-
μαι εδώ για πρώτη φορά. 
Θέλω να πω ένα μεγάλο 

ευχαριστώ στους φιλά-
θλους μας που γέμισαν το 

γήπεδο και δημιούργησαν μία 
όμορφη ατμόσφαιρα» δήλωσε 

αρχικά ο Καταλανός τεχνικός και συνέ-
χισε:
«Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, τόσο αμυντικά 
όσο και επιθετικά, χωρίς λάθη. Πρέπει να 
είμαστε χαρούμενοι από την εμφάνιση και 
τη νίκη. Το επόμενο ματς είναι κόντρα στον 
ΠΑΟΚ και τελευταίο της κανονικής διάρ-
κειας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί θα 
είναι το τελευταίο πριν τα πλέι οφ και θα 
πρέπει να δείξουμε το ίδιο πρόσωπο».
Και κλείνοντας ο Τσάβι Πασκουάλ υπο-
γράμμισε ότι οι «πράσινοι» διανύουν... 
καλό φεγγάρι τη δεδομένη χρονική στιγμή: 
«Νομίζω πως είμαστε σε πολύ καλή κατά-
σταση. Σε άμυνα και επίθεση οι ρόλοι είναι 
κατανεμημένοι και τα παιδιά απολαμβά-
νουν τον τρόπο που παίζουμε. Πρέπει 
όμως να είσαι πάντα προσηλωμένος γιατί 
δεν ξέρεις τι κινδύνους κρύβει η συνέ-
χεια».

Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό

Ο 
Ολυμπιακός φόρτσαρε στο δεύτε-
ρο ημίχρονο και νίκησε τον Προ-
μηθέα (53-72) στην Πάτρα, έχο-
ντας για κορυφαίο τον Παπανικο-

λάου (14π, 6ρ). Απέχει μία νίκη από την κατά-
κτηση της πρώτης θέσης.
Ο Προμηθέας στο 3’ προηγήθηκε με 7-3 με 
τον Ντίκερσον, με τον Ολυμπιακό να μπαίνει 
νωθρά στο παιχνίδι. Στην συνέχεια οι Πειραι-
ώτες πήγαν σε φάση ένας με έναν, αξιοποιώ-
ντας στην επίθεση τους Παπανικολάου και 
Πρίντεζη, παίρνοντας το προβάδισμα.
Οι γηπεδούχοι έπαιζαν με αυτοπεποίθηση, 
με τους «ερυθρόλευκους» να είναι χαλα-
ροί στην άμυνα, δίχως σκληράδα, γεγονός 
που ανάγκασε τον Γιάννη Σφαιρόπουλο να 
βάλει τις φωνές στους παίκτες του στην δεύ-

τερη περίοδο. Το πρώτο ημίχρονο βρήκε 
τους πρωταθλητές να προηγούνται με σκορ 
28-32.
Στο δεύτερο ημίχρονο, με τους Πειραιώτες 
να είναι ανακουφισμένοι από την είδηση πως 
ο τραυματισμός του Μπιρτς (διάστρεμμα) 
δεν ήταν σοβαρός, οι «ερυθρόλευκοι» πάτη-
σαν... γκάζι, παίζοντας καλή άμυνα και βγά-
ζοντας αιφνιδιασμούς στο ανοιχτό γήπεδο. 
Στην τελευταία περίοδο, ο Ολυμπιακός συνέ-
χισε στον ίδιο ρυθμό, με τους Αγραβάνη, 
Ουότερς και Γκριν να φέρνουν την διαφορά 
στο +21 (40-61) στο 35’. Το παιχνίδι, πλέον, 
είχε αποκτήσει διαδικαστικό χαρακτήρα. Ο 
Ουότερς με τρίποντο «έγραψε» το 45-66 στο 
37’, με τους φιλοξενούμενους στο τέλος να 
φτάνουν στην επικράτηση με σκορ 53-72.

αθλητικά
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