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«Καρφιά» Σόιμπλε προς Λαγκάρντ: Οι προβλέψεις της 
Αθήνας είναι πιο ρεαλιστικές από του ΔΝΤ

Μ
ε καρφιά προς το ΔΝΤ συνόδευσε ο 
Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλ-
φγκανγκ Σόιμπλε την αισιόδοξη εκτί-
μησή του ότι θα υπάρξει τελικά συμ-

φωνία με το Ταμείο για τη συμμετοχή του στο ελ-
ληνικό πρόγραμμα. Την ίδια ώρα, πάντως, η επικε-
φαλής του Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ επέμεινε στην 
ανάγκη των μεταρρυθμίσεων και της βιωσιμότητας 
του χρέους προκειμένου μετάσχει το ΔΝΤ στο πρό-
γραμμα, ενώ αναφερόμενη στο ζήτημα του χρέους 
είπε ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα πρέπει «να εί-
ναι λογικά».
Τόσο ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, όσο και 
η επικεφαλής του ΔΝΤ έκαναν δηλώσεις ενόψει της 
εαρινής συνόδου του ΔΝΤ στην ουάσινγκτον.
Ο κ.Σόιμπλε, μιλώντας σε εκδήλωση του πανεπι-
στημίου Τζονς Χόπκινς δήλωσε την αισιοδοξία του 
για επίτευξη συμφωνίας με το ΔΝΤ για το ελληνικό 
πρόγραμμα και ταυτόχρονα τόνισε ότι οι  προβλέ-
ψεις της ελληνικής κυβέρνησης για τα δημοσιονο-
μικά είναι πιο ρεαλιστικές από αυτές του Ταμείου.
Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών τάχθηκε υπέρ 
μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλών ταχυτήτων και 
υπέρ της μετατροπή του ESM σε ένα ευρωπαϊκό 
νομισματικό ταμείο γ ια τη χρηματοδότηση των 
επόμενων προγραμμάτων βοήθειας σ την Ευρω-
ζώνη.
Όπως είπε, βραχυπρόθεσμα ο ESM θα μπορούσε 
να εξελιχθεί σε ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο, 
ενώ παράλληλα, υποστήριξε ότι αν οι χώρες της 
Ευρωζώνης χρειαστούν νέα προγράμματα βοήθειας 
αυτά δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν το ΔΝΤ.
Ταυτόχρονα, επανέ λαβε τη θέση του γ ια μια 
Ευρώπη «πολλαπλών ταχυτήτων» λέγοντας ότι δεν 
είναι ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή να πιέζουμε για 
περαιτέρω ευρωπαϊκή ενοποίησης.
Από την πλευρά της, όμως, η κ.Λαγκάρντ επέμεινε 
σε δικές της δηλώσεις στην ανάγκη των μεταρρυθ-
μίσεων και της βιωσιμότητας του χρέους, προκειμέ-
νου το ΔΝΤ να συμμετάσχει στο πρόγραμμα για την 
Ελλάδα. 
Η κ.Λαγκάρντ πρόσθεσε πάντως, ότ ι σ το πεδίο 
των μεταρρυθμίσεων έχει σημειωθεί πρόοδος και 
κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ, ανα-

φερόμενη στο ζήτημα του χρέους, είπε ότι τα πρω-
τογενή πλεονάσματα πρέπει να είναι λογικά.
«Σε ό,τι αφορά την έκθεση για τη βιωσιμότητα του 
χρέους, πρέπει ακόμη να συζητήσουμε τον στόχο 
για το πρωτογενές πλεόνασμα που θα ανατεθεί στην 
Ελλάδα και ο οποίος θα πρέπει να είναι λογικός» 
ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Λαγκάρντ.
Για τις μεταρρυθμίσεις, είπε πως υπάρχουν ακόμη 
ανοιχτά ζητήματα στο φορολογικό και ασφαλιστικό, 
τα οποία θα πρέπει να κλείσουν, όταν θα επιστρέ-
ψουν οι εκπρόσωποι των δανειστών στην Αθήνα.

Λαγκάρντ: Τα πλεονάσματα 3,5% για τα 
επόμενα δέκα χρόνια δεν είναι εφικτά
Υπογράμμισε ακόμη πως «δεν έχουν ικανοποιηθεί 
οι όροι μας και γι’ αυτό δεν έχουμε πρόγραμμα με 
την Ελλάδα». Παραδέχεται όμως πως υπάρχει πρό-
οδος σε μεταρρυθμίσεις αλλά ανέφερε πως το χρέος 

είναι μη βιώσιμο
Τα πλεονάσματα 3,5% για τα επόμενα δέκα χρό-
νια δεν είναι εφικτά, ούτε υλοποιήσιμα και αυτό 
είναι γνωστό, ανέφερε η διευθύντρια του ΔΝΤ Κρι-
σ τίν Λαγκάρντ μιλώντας σε εκδήλωση στο πλαί-
σιο της εαρινής συνόδου του Ταμείου σύμφωνα με 
την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ουάσιγκτον, Λένα 
Αργύρη.
Η Κρ. Λαγκάρν τ υπογράμμισε ακόμη πως «δεν 
έχουν ικανοποιηθεί οι όροι μας και γι’ αυτό δεν 
έχουμε πρόγραμμα με την Ελλάδα». Παραδέχε-
ται όμως πως υπάρχει πρόοδος σε μεταρρυθμί-
σεις αλλά ανέφερε πως το χρέος είναι μη βιώσιμο. 
«Η ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, 
πρέπει να διεξαχθεί βάσει λογικών προβλέψεων» 
τόνισε.
Οι μεταρρυθμίσεις στη Ελλάδα, ανέφερε, πρέπει 
«να οδηγούν σε βιώσιμη ανάπτυξη και να μην έχουν 
προσωρινά αποτελέσματα όπως έχει γίνει κάποιες 
φορές στο παρελθόν».
Επισήμανε ακόμη πως οι ελληνικές αρχές γνωρί-
ζουν ότ ι η μεταρρύθμιση του συν ταξιοδοτικού 
είναι απολύτως απαραίτητη και πως το σημερινό 
σύστημα οδηγεί σε αθροισ τ ικά συσσωρευμένο 
έλλειμμα.
 Επίσης ο διευθυντής του τομέα Δημοσιονομικών 
Υποθέσεων του ΔΝΤ Βίτορ Γκασπάρ απαντώντας σε 
ερώτηση του CNN Greece ξεκαθάρισε πως η εκτί-
μηση για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2016 είναι 
προσωρινή και πως τελεί υπό αναθεώρηση. “Δεν 
έχουμε τελικά μεγέθη αλλά εκτιμήσεις για το 2016”, 
ανέφερε. Ο ίδιος προσέθεσε πως αν το 3,3% επιβε-
βαιωθεί τότε θα έχει ξεπεραστεί σημαντικά ο αρχι-
κός στόχος (0,50%) Ξεκαθάρισε ωστόσο πως αυτή 
η υπέρβαση του στόχου έχει βασιστεί σε προσω-
ρινά μέτρα. Για το εάν η ελληνική οικονομία μπο-
ρεί να διατηρήσει πλεονάσματα της τάξης του 3,5% 
του ΑΕΠ για πολλά έτη ο ίδιος αποσαφήνισε πως 
από την πλευρά του το ΔΝΤ  θεωρεί πως ρεαλι-
στικός στόχος για τα μεσοπρόθεσμα πλεονάσματα 
είναι 1,5%. Ο Γκασπάρ κατέληξε λέγοντας πως είναι 
σημαντικό το ελληνικό χρέος να καταστεί βιώσιμο 
και πως ως εκ τούτου θα απαιτηθεί αναδιάρθωση 
του χρέους εκ μέρους του επίσημου τομέα.

Την  ίδια  ώρα η επικεφαλής 

τ ο υ  Τα μ ε ί ο υ  ε π έ μ ε ι ν ε  σ ε 

μεταρρυθμίσεις και τόνισε ότι τα 

πρωτογενή πλεονάσματα «πρέπει 

να είναι λογικά»
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Τ
ην ανησυχία της για την διδασκαλία 
της γιόγκα, καθώς είναι εμποτισμένη 
με ινδουιστικές φιλοσοφίες και αλ-
λοιώνει την χριστιανική συνείδηση, 

εκφράζει η Αρχιεπισκοπή Κρήτης, με αφορ-
μή την ομιλία της Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρα-
σουάτι με θέμα «Γιόγκα: Η επιστήμη της ζω-
ής», που θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο 
Σάββατο.
«Η γιόγκα, αν και συνήθως παρουσιάζε-
ται με την μορφή της καθαρά γυμναστικής 
άσκησης, όμως είναι εμποτισμένη με ινδου-
ιστικές φιλοσοφίες, και μάλιστα αποτελεί 
θεμελιώδες κεφάλαιο της θρησκείας του 
Ινδουισμού (σύμφωνα με τα ιερά κείμενα 
των ίδιων των Ινδουιστών, όπως η Μπαγκα-
βίτ Γκιτά)» αναφέρει, μεταξύ άλλων, η Αρχιε-
πισκοπή Κρήτης, με αφορμή την εκδήλωση, 

που θα γίνει στην αίθουσα Ανδρόγεω, στο 
Ηράκλειο.
Επίσης, η Αρχιεπισκοπή Κρήτης αναφέρει 
ότι δεν θέλει να περιορίσει την ελευθερία, 
αλλά να εκφράσει την ανησυχία της και να 
ενημερώσει.
Προς τούτο επισημαίνει ότι «στο βιβλίο της 
η ίδια η κ. Σιβαμούρτι Σαρασουάτι, φθά-
νει στο, πέραν οπό κάθε λογική, σημείο να 
γράφει: “Οι πρακτικές της Γιόγκα σας φέρ-
νουν πιο κοντά στην καρδιά της δικής σας 
θρησκείας…”[3], αλλοιώνοντας την χριστια-
νική συνείδηση όσων οπό τούς οπαδούς της 
οργάνωσης ενστερνίζονται τις θέσεις αυτές.
Τέλος, επισημαίνεται ότι η παραπάνω φιλο-
ϊνδουϊστική οργάνωση συγκαταλέγεται 
μεταξύ αυτών πού θεωρούνται ως ασυμβί-
βαστες με την Ορθόδοξη Πίστη».

Αρχιεπισκοπή Κρήτης για τη «γιόγκα»: 
«Δεν είναι γυμναστική, είναι κεφάλαιο 
της θρησκείας του Ινδουισμού»

Το Ίδρυμα Νιάρχος δώρισε στο 
ΕΚΑΒ 143 ασθενοφόρα

Το Ίδρυμα αναλαμβάνει επίσης τη συντήρηση των νέων ασθενοφόρων για 
8 χρόνια και την ψηφιακή αναβάθμιση του επιχειρησιακού κέντρου του 
ΕΚΑΒ - 14 εκατομμύρια ευρώ το συνολικό ύψος της προσφοράς

Ν
έα δωρεά στον πολύπαθο χώρο 
της υγείας ανακοίνωσε την Πέμπτη 
το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). 
Πρόκειται για μια δωρεά στοχευ-

μένη στην κάλυψη των τεράστιων αναγκών 
της επείγουσας εξωνοσοκομειακής φροντί-
δας, αυτής που παρέχεται στη χώρα μας μέ-
σω του ΕΚΑΒ, μια δωρεά πιο αναγκαία α-
πό ποτέ όπως δυστυχώς μαρτυρούν τα πρό-
σφατα μοιραία περιστατικά της Χαλκιδικής 
και της Μαγνησίας όπου τρεις άνθρωποι κα-
τέληξαν τον τελευταίο μήνα λόγω έλλειψης 
ασθενοφόρου.
Η δωρεά, ύψους 14 εκατ. ευρώ, καλύπτει την 
προμήθεια 143 υπερσύγχρονων ασθενο-
φόρων οχημάτων και την πλήρη συντήρησή 
τους για 8 χρόνια καθώς 
και την ψηφιακή αναβάθ-
μιση του επιχειρησιακού 
κέντρου.
Αναλυτικά, και όπως 
ανακοίνωσε  ο πρόε-
δρος του ΙΣΝ, κ. Ανδρέας 
Δρακόπουλος, η δωρεά 
αφορά στην προμήθεια 
65 συμβατικών ασθενο-
φόρων, 22 κινητών ιατρι-
κών μονάδων, 6 εκ των οποίων καλύπτουν, 
με εξειδικευμένο εξοπλισμό για νεογνά, ανά-
γκες αεροδιακομιδών, 26 ασθενοφόρων 
4Χ4 καθώς και 30 οχημάτων μικρού όγκου.
«Η πρόσβαση προς ασφαλείς υπηρεσίες 
υγείας για όλους αποτελεί βασικό κοινω-
νικό αγαθό και στο βαθμό των δυνατοτήτων 
μας προσπαθούμε στο ΙΣΝ να συμβάλλουμε 
προς αυτή την κατεύθυνση. Με τη νέα δωρεά 
για την προμήθεια και συντήρηση 143 υπερ-
σύγχρονων ασθενοφόρων οχημάτων επιθυ-
μούμε να υποστηρίξουμε το αναγκαίο έργο 
που επιτελεί το ΕΚΑΒ και να συμβάλλουμε 
στην αναβάθμιση της παροχής των σημα-
ντικών υπηρεσιών υγείας που προσφέρει» 
δήλωσε με την ευκαιρία της νέας δωρεάς, ο 
πρόεδρος του ΙΣΝ, κ. Δρακόπουλος.
Από πλευράς της ηγεσίας του υπουργείου 
Υγείας, στην εκδήλωση του ΙΣΝ παρέστη 
ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, κ. Παύ-
λος Πολάκης, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά 
το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την δωρεά, 
όπως και ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, κ. Κώστας 
Καρκατσιανόπουλος.
«Θεωρούμε ότι η δωρεά των 143 οχημά-

των προστιθέμενη στα 90 ασθενοφόρα που 
πήραμε πέρυσι και στα 58 που προσπα-
θούμε να εξασφαλίσουμε μέσω Περιφέ-
ρειας, θα αναβαθμίσει σημαντικά τον στόλο 
του ΕΚΑΒ» είπε ο κ. Πολάκης, αφήνοντας 
κατά την πάγια τακτική του αιχμές και υπο-
νοούμενα για τη διαδικασία της ανανέωσης 
του στόλου του ΕΚΑΒ τα προηγούμενα χρό-
νια και μέχρι της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ.
Το ΙΣΝ διοργάνωσε διαδικασία προσφο-
ρών, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, το οποίο 
και έθεσε τις προδιαγραφές των οχημάτων 
που θα καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες 
του στόλου του. Στον διαγωνισμό συμμε-
τείχαν συνολικά 5 εταιρείες. Σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις του ΙΣΝ, τα πρώτα 
οχήματα θα παραδοθούν 
τον Σεπτέμβριο στο ΕΚΑΒ και 
η παράδοσή τους θα ολο-
κληρωθεί σταδιακά μέχρι το 
τέλος του έτους.
Τα νέα οχήματα εκσυγχρονί-
ζουν το 22% του συνολικού 
στόλου του ΕΚΑΒ (650 οχή-
ματα) και στο σύνολό τους 
θα αντικαταστήσουν παλαι-

ότερης τεχνολογίας οχήματα. Τα οχήματα θα 
διατεθούν στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρι-
κής και Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, 
Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, 
Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Βορείου 
και Νοτίου Αιγαίου καθώς και της Κρήτης.
Επιπλέον, μέσω της δωρεάς, το Ίδρυμα θα 
υποστηρίξει και την ψηφιακή αναβάθμιση 
του επιχειρησιακού κέντρου της Αττικής το 
οποίο δέχεται ετησίως άνω των 1, 7 εκατ. 
κλήσεων (στοιχεία ΕΚΑΒ 2016). Το επιχειρη-
σιακό κέντρο αποτελείται από την εφαρμογή 
ηλεκτρονικής διαχείρισης των περιστατικών 
και την εφαρμογή της τηλεματικής παρακο-
λούθησης ασθενοφόρων. Η αναβάθμιση 
περιλαμβάνει την ηλεκτρονική διαχείριση 
των περιστατικών και την εφαρμογή τηλεμα-
τικής παρακολούθησης των 200 ασθενοφό-
ρων οχημάτων, που δρουν στην περιφέρεια 
Αττικής, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο, τη 
δυνατότητα βελτίωσης του χρόνου αντα-
πόκρισης κατά 25%. Επιπλέον η δωρεά θα 
υποστηρίξει την επέκταση του υφιστάμενου 
συστήματος του κέντρου της Θεσσαλονίκης 
στο επιχειρησιακό κέντρο της Αττικής.
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Οι τέσσερις ληστές εισέβαλαν πάνοπλοι και με αποκριάτικες μάσκες γερόντων στο υποκατάστημα 
«Θέλουμε τα λεφτά της τράπεζας, όχι των πελατών», είπαν

Π
άνοπλοι και αποφασισμέ-
νοι εμφανίσθηκαν οι τέσσε-
ρις ληστές που εισέβαλαν το 
μεσημέρι σε υποκατάστημα 

τράπεζας στο κέντρο του Πειραιά: Επί 
τρεις ώρες οκτώ άνθρωποι -υπάλληλοι 
και πελάτες- κρατήθηκαν όμηροι και έ-
ζησαν υπό την απειλή όπλων και χειρο-
βομβίδων τις πιο δραματικές ώρες της 
ζωής τους. 
Οι κακοποιοί, που σύμφωνα με τις μαρ-
τυρίες των ομήρων μιλούσαν σπαστά 
ελληνικά και φορούσαν αποκριάτικες 
μάσκες γερόντων, αφού απείλησαν ότι 
θα χυνόταν αίμα, είπαν ότι δεν ήθελαν 
τα λεφτά των πελατών, αλλά τα λεφτά 
της τράπεζας.
Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στα 
χέρια των αδίστακτων ληστών που 
εισέβαλαν στο υποκατάστημα της τρά-
πεζας στην οδό Χατζηκυριάκου, στον 
Πειραιά, περιγράφει  μία από τις πελά-
τισσες που ήταν για περισσότερο από 
τρεις ώρες όμηρος των αδίστακτων 
κακοποιών.
«Μπήκαν δυο από τους δράστες μας 
ακινητοποίησαν και είπαν ληστεία. 
Κράτησαν όπλα και χειροβομβίδα. 
Είδα αυτόματα, πιστόλια Φορούσαν 
μάσκες. Είδα δυο και μετά ακολούθη-
σαν κι άλλοι ληστές. Μας απομόνωσαν 
σε κάποιο σημείο. Άνοιξαν τα χρηματο-
κιβώτια και πήραν τα χρήματα από τα 
γκισέ. Μας οδήγησαν στο υπόγειο και 
μας κλείδωσαν εκεί. Κράτησαν τη διευ-
θύντρια και μια υπάλληλο για να τους 
να τους υποδείξουν το χώρο των θυρί-
δων. Μιλούσαν σπαστά ελληνικά και 
μας απειλούσαν ότι θα χυθεί αίμα. Μας 
κράτησαν τρεις ώρες. Δεν μπορούσαν 
να πατήσουν το συναγερμό τους απει-
λούσαν με τα πιστόλια και χειροβομ-
βίδα. Φορούσαν αποκριάτικες μάσκες 
γερόντων», περιγράφει.
Η ίδια πρόσθεσε: «Μας είπαν ότι δεν 
ήθελαν τα λεφτά των πελατών, αλλα 
τα λεφτά της τράπεζας. Με οξυγονο-
κόλληση άνοιξαν το χρηματοκιβώ-
τιο. Φαίνονταν ξένοι. Μας απείλη-
σαν. Ο αρχηγός μας είπε ότι μπορού-

σαμε να φύγουμε ένα τέταρτο από τη 
στιγμή που έφυγαν από την τράπεζα. 
Μας άνοιξε την πόρτα. Συνολικά μέσα 
στη τράπεζα ήμασταν σε ομηρία οκτώ 
άτομα. Οι πέντε στο υπόγειο και οι 
τρεις στο ισόγειο του καταστήματος».
Σύμφωνα με τα όσα περιγράφει η κ. 
Άρτεμις, μια εκ των πελατισσών που 
κρατήθηκαν όμηροι από τους αδί-
στακτους ληστές, οι δράστες μπήκαν 
ανά δύο στην τράπεζα. Οι δύο πρώτοι 
εισήλθαν περίπου στις δυο και είκοσι 
το μεσημέρι. Δέκα λεπτά αργότερα 
στο υποκατάστημα μπήκε η κ. Άρτεμις 
οποία αρχικά δεν αντιληφθεί τι συνέ-
βαινε. Οι δράστες της είπαν να μεί-
νει ακίνητη, καθώς βρισκόταν σε εξέ-
λιξη ληστεία. Γύρω στις τρεις κι ενώ οι 
δυο πρώτοι ληστές είχαν ακινητοποιή-
σει τους υπαλλήλους και ήλεγχαν τους 
χώρους που βρίσκονται οι θυρίδες, 
άνοιξαν την πόρτα και στους συνερ-
γούς τους.
«Όταν μπήκα εγώ η ληστεία ήταν σε 
εξέλιξη. Φορούσαν μάσκες αποκριάτι-

κες και μάλιστα καλής ποιότητας. Όταν 
μπήκα μέσα δεν κατάλαβα οτι γίνονταν 
ληστεία. Οι δυο φορούσαν μάσκες κι οι 
άλλοι που μπήκαν αργότερα από μένα 
γύρω στις τρεις και δέκα το μεσημέρι, 
φορούσαν γυαλιά και μαντήλια» λέει 
στο prorothema.gr η κυρίαΆρτεμις και 
συνεχίζοντας τονίζει:  Αυτοί που μπή-
καν αργότερα κρατούσαν στα χέρια 
τους σακβουαγιάζ με διαρρηκτικά 
εργαλεία. Το ντύσιμό τους παρέπεμπε 
σε τεχνικούς. Εγώ μπήκα γύρω στις δυο 
και μισή. Οι ληστές έφυγαν γώρω στις 
τέσσερις και μισή. Δεν είχαν σκοπό να 
μας πειράξουν κι εμείς ήμασταν συνερ-

γάσιμοι. Οι δυο που μπήκαν με τα σακ-
βουαγιάζ ήταν ψηλοί και εύσωμοι. Από 
τους άλλους δύο ο ένας ήταν μεγάλης 
ηλικίας, ενώ ο άλλος κοντός κι ευγενι-
κός».
Οι επονομαζόμενοι “ληστές των θυρί-
δων” που πέρυσι τον Αύγουστο χτύπη-
σαν με κινηματογραφικό τρόπο υποκα-
τάστημα τράπεζας την λεωφόρο Κηφι-
σίας, ξαναχτύπησαν αυτή τη φορά στον 
Πειραιά. Την ίδια ακριβώς ώρα, με τον 
ίδιο τρόπο, το κουαρτέτο με τις κου-
κούλες, εισέβαλε  στο υποκατάστημα 
της τράπεζας Πειραιώς στη λεωφόρο 
Χατζηκυριακού 27-31 και με την απειλή 
όπλων αφού ακινητοποίησε υπαλλή-
λους και πελάτες, κατέβηκαν στο υπό-
γειο όπου βρίσκονται οι θυρίδες και 
με τη μέθοδο της οξυγονοκόλλησης 
τις άδειασαν αρπάζοντας χρήματα και 
πολύτιμα αντικείμενα. Σύμφωνα με τις 
πρώτες πληροφορίες οι δράστες έχουν 
διαρρήξει 40 έως 50 θυρίδες.
Όλα ξεκίνησαν στις 2 το μεσημέρι. Στο 
υποκατάστημα του Πειραιά βρίσκο-
νταν πέντε υπάλληλοι και τρεις πελά-
τες όταν ξαφνικά εισβάλλουν τέσσερα 
άτομα με κουκούλες που κρατούσαν 
όπλα και χειροβομβίδες. Αφού  ακινη-
τοποιούν πελάτες και υπαλλήλους τους 
κλειδώνουν σε ένα δωμάτιο και κατε-
βαίνουν στο υπόγειο. Με το ίδιο ακρι-
βώς modus operandi που χρησιμοποί-
ησαν και στη ληστρική επιδρομή της 
9ης Αυγούστου του 2016 στο υποκα-
τάστημα της ίδιας τράπεζας στη λεω-
φόρο Κηφισίας, δηλαδή με τη χρήση 
εργαλείων οξυγονοκόλλησης ανοίγουν 
τις θυρίδες και αρπάζουν ότι πολύτιμο 
υπάρχει μέσα. Η όλη επιχείρηση διαρ-
κεί σχεδόν τρεις ώρες αφού στις 16:49, 
οι υπάλληλοι της τράπεζας πάτησαν το 
μπουτόν κινδύνου και ειδοποίησαν την 
Αστυνομία. 
Αξίζει να επισημανθεί ότι στην επί-
θεση του περασμένου Αυγούστου οι 
ληστές   άνοιξαν 22 θυρίδες πολλές 
από τις οποίες ήταν άδειες ενώ από 
τα ταμεία άρπαξαν πάνω από 60.000 
ευρώ ακόμη και σε κέρματα.

Συγκλονιστική περιγραφή ομήρου στην 
τράπεζα: Μας είπαν θα χυθεί αίμα...

Παυλόπουλος: Ουδείς 
αμφισβητεί τη Συνθήκη 
της Λωζάνης δίχως 
κυρώσεις

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε 
και στην ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού, 
υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για ένα ζήτημα 
διεθνές και ευρωπαϊκό

«
Ουδείς μπορεί να αμφισβητεί χωρίς κυρώσεις 
τη Συνθήκη της Λωζάνης, είτε ευθέως είτε και 
εμμέσως» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας Προκόπης Παυλόπουλος κατά τη συ-

νάντησή του με αντιπροσωπεία της American Hellenic 
Educational Progressive Association (ΑΗΕΡΑ) στο Προ-
εδρικό Μέγαρο.
Όπως ανέφερε, «η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία δια-
σφαλίζει, μέσα στην ταραγμένη περιοχή μας, όχι μόνο 
τα δικά της σύνορα αλλά και τα σύνορα της ΕΕ. Γιατί 
τα σύνορα της ΕΕ είναι τα σύνορα των κρατών-μελών 
όπως καθορίζονται από αυτά. Η Ελλάδα λοιπόν πρέπει 
να στηριχθεί ώστε να γίνει κατανοητό από όλους ότι τα 
σύνορα αυτά είναι απολύτως σεβαστά, επομένως, η 
Συνθήκη της Λωζάνης είναι απολύτως σεβαστή».
Παράλληλα, τόνισε ότι «η Ελλάδα θα κάνει το χρέος 
της για το τεράστιο προσφυγικό ζήτημα, γιατί εμείς οι 
Έλληνες ξέρουμε τι θα πει προσφυγιά. Αλλά δεν μπο-
ρεί να μην έχει την αλληλεγγύη των εταίρων της, τουλά-
χιστον στην ΕΕ. Όπως επίσης και πέραν της ΕΕ, αυτό το 
γεγονός, το ότι φέρει ένα δυσβάσταχτο βάρος η Ελλάδα 
στο θέμα του προσφυγικού, πρέπει επίσης να γίνει 
κατανοητό».
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε, επίσης, ότι 
όταν λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με την περιοχή, 
δεν μπορεί να μην λαμβάνεται υπ’ όψιν το ότι οι απο-
φάσεις αυτές έχουν επιπτώσεις σε χώρες, οι οποίες δεν 
ευθύνονται διόλου για τις πολεμικές επιχειρήσεις τις 
οποίες ζούμε σήμερα στη Μ. Ανατολή και κυρίως στην 
Συρία.
Συνεχίζοντας, ο κ. Παυλόπουλος αναφέρθηκε και στην 
ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού, υπενθυμίζοντας ότι 
πρόκειται για ένα ζήτημα διεθνές και ευρωπαϊκό και 
πρόσθεσε ότι ο ελληνισμός -Ελλάδα και Κύπρος- επιδι-
ώκουν οπωσδήποτε μια λύση η οποία θα είναι δίκαιη 
και βιώσιμη, που θα σέβεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο, 
καθώς η Κύπρος είναι κράτος-μέλος της ΕΕ.
Απευθυνόμενος στα μέλη της αντιπροσωπείας της 
ΑΗΕΡΑ, ο κ. Παυλόπουλος, αφού τους καλωσόρισε, 
υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, παρά τις δυσκολίες, έχει 
αποφασίσει να μείνει στην Ευρώπη και στον σκληρό 
πυρήνα της την Ευρωζώνη και επιπλέον, ότι η Ελλάδα 
θέλει να πρωταγωνιστήσει στο να προχωρήσει η ΕΕ 
ως τον τελικό προορισμό της. «Πρέπει λοιπόν -κι εμείς 
είμαστε αποφασισμένοι να βγούμε από την κρίση- να 
στηριχθεί προς αυτήν την κατεύθυνση τουλάχιστον ως 
προς εκείνο που της αναλογεί» κατέληξε.
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Το απίστευτο περιστατικό με το 
ΕΚΑΒ Βόλου όπου χρειάστηκαν 
δύο ασθενοφόρα προκειμένου 
να παραλάβουν μια νεκρή 
γυναίκα, καθώς το πρώτο από 
αυτά που έφτασε στο σημείο 
έπιασε φωτιά.

Ο
ι δείκτες του ρολογιού έ-
δειχναν έντεκα και μισή 
το πρωί του Μεγάλου 
Σαββάτου, όταν το ΕΚΑΒ 

του νομού Μαγνησίας δέχτηκε κλή-
ση για μια 45χρονη γυναίκα η οποία 
ήταν σε λιπόθυμη κατάσταση και 
χωρίς σφυγμό. 
«Εκείνη τη στιγμή εμείς είχαμε επι-
φορτιστεί με την κάλυψη της Εθνι-
κής Οδού και βρισκόμασταν μεταξύ 
Αλμυρού και Πλατάνου. Ξαφνικά 
δέχτηκα μια κλήση να μεταβούμε 
στην περιοχή των Κοκαλέικων του 
Αλμυρού. Καλύψαμε μια απόσταση 
22 χιλιομέτρων σε περίπου 25 λεπτά. 
Όταν φτάσαμε στο σημείο το ασθε-
νοφόρο ανέβασε θερμοκρασία και 
πετάχτηκε το κολάρο από τη μηχανή 
με αποτέλεσμα να βγαίνουν καπνοί», 
λένε στο protohema.gr τα μέλη 
του πληρώματος που έφτασαν στο 
σημείο. Αμέσως κάτοικοι της περι-
οχής έσπευσαν στο ασθενοφόρο, 
προσπάθησαν να περιορίσουν τους 

καπνούς και να προσθέσουν νερό 
στο όχημα, καθώς μετά το σπάσιμο 
του κολάρου είχε απολέσει όλα τα 
υγρά που διέθετε η μηχανή του.
Οι δύο διασώστες αμέσως κινήθη-
καν προς το σημείο, όπου κείτονταν 
η 45χρονη γυναίκα και προσπάθη-
σαν να την επαναφέρουν. Ταυτό-
χρονα μέσω του ασυρμάτου κάλε-
σαν να έρθει νέο ασθενοφόρο. «Η 
γυναίκα δεν είχε σφυγμό και για 17 
ολόκληρα λεπτά με απινιδωτή και 
με αναζωογονήσεις προσπαθού-
σαμε να την επαναφέρουμε. Ταυτό-
χρονα μέσω του ασυρμάτου ζητή-
σαμε τη συνδρομή δευτέρου ασθε-
νοφόρου», λέει στο protothema.gr 
ένας εκ των δύο μελών του ασθενο-
φόρου και συνεχίζοντας προσθέτει: 
«Τελικά δεν τα καταφέραμε να την 
επαναφέρουμε. Το δεύτερο ασθε-
νοφόρο που ήρθε από το κέντρο 
υγείας του Αλμυρού έκανε περίπου 
20 λεπτά για να φτάσει».
Σύμφωνα με πληροφορίες από το 
περιβάλλον της η 45χρονη γυναίκα 
που έμενε στο Βόλο και βρέθηκε 
στο πατρικό σπίτι του συζύγου της 
στα Κοκαλέικα του Αλμυρού για να 
περάσει τις ημέρες του Πάσχα, πριν 
λίγες ημέρες ένιωσε κάποιες ενο-
χλήσεις στην καρδία, ωστόσο δεν 
φάνηκε να ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Το 
πρωί του Μεγάλου Σαββάτου μαζί 

με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας 
βρίσκονταν στην αυλή του πατρικού 
σπιτιού του άντρα της και έκαναν 
τις τελευταίες προετοιμασίες για το 
πασχαλινό τραπέζι. Ξαφνικά έπεσε 
στο έδαφος, αφού πρώτα διαμαρ-
τυρήθηκε για ένα πόνο στην καρδιά, 
ενώ οι συγγενείς και οι γείτονές της 
διαπίστωσαν ότι δεν είχε σφυγμό. 
Το σοκ όμως η αγωνία και τελικά η 
οργή τους, έφτασε στο αποκορύ-
φωμα όταν αντίκρισαν το ασθενο-
φόρο μέσα σε ένα σύννεφο καπνού 
εξαιτίας της μηχανικής βλάβης που 
υπέστη ακριβώς έξω από το σπίτι της 

γυναίκας.
Το αυτοκίνητο που πήγε να παρα-
λάβει την κοπέλα είναι ένα παλιό 
Ford transit, χρονολογίας του 1995. 
Κυκλοφορεί στους δρόμους περισ-
σότερα από 22 χρόνια. «Τα ασθε-
νοφόρα συντηρούνται και συχνά 
γίνεται έλεγχος», αναφέρει στο 
protothema.gr ο πρώην πρόε-
δρος του ΕΚΑΒ Βόλου και μέλος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας προσω-
πικού του Εθνικού Κέντρου Αμεσό-
της Βοήθειας, Παναγιώτης Δαριώτης 
και συνεχίζοντας προσθέτει: «Στο 
νομό Μαγνησίας υπάρχουν συνο-

λικά δέκα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, εκ 
των οποίων τρεις κινητές μονάδες. 
Αυτή τη στιγμή όμως στους δρόμους 
κυκλοφορούν μόνο τα έξι οχήματα 
καθώς τα υπόλοιπα βρίσκονται στο 
συνεργείο».
Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ το 
ΕΚΑΒ του νομού Μαγνησίας αυτές 
τις ημέρες δουλεύει με το 60% της 
δύναμης του, ενώ κάποια από τα 
οχήματα όπως και αυτό που κλή-
θηκε πρωί για να παραλάβει την 
45χρονη γυναίκα θα έπρεπε να 
έχουν αντικατασταθεί λόγο της 
παλαιότητας τους.

Μαγνησία: Οργή για τον θάνατο 45χρονης και τα χαλασμένα 
ασθενοφόρα!
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Α
ντιμέτωπο με κατάσχεση της περι-
ουσίας που διατηρεί σε αμερικα-
νικό έδαφος βρίσκεται το ελληνικό 
Δημόσιο λόγω ενός προστίμου, ύ-

ψους 40 εκατ. ευρώ, το οποίο επιδίκασε α-
μερικανικό δικαστήριο εις βάρος της Ελλά-
δας, για την περιβόητη υπόθεση του C4I. Το 
εν λόγω σύστημα θα «θωράκιζε» την ασφά-
λεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, 
ωστόσο δεν λειτούργησε ποτέ και το μόνο 
που έκανε ήταν να εκτοξεύσει ακόμα περισ-
σότερο το κόστος διεξαγωγής της αθλητικής 
διοργάνωσης, διευρύνοντας περαιτέρω τα 
ελλείμματα και το δημόσιο χρέος. Υπολογί-
ζεται ότι κόστισε στους Έλληνες πολίτες 260 
εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με δημοσίευμα στην εφημερίδα 
«Καθημερινή», οι δικαστικές αρχές των ΗΠΑ 
επικύρωσαν πρόσφατα παλαιότερη κατα-
δίκη της χώρας από το διαιτητικό δικαστή-
ριο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου 
(International Chamber of Commerce - ICC) 
και κατέστησαν άμεσα απαιτητό το συγκε-
κριμένο ποσό. Για την υπόθεση έχουν ενη-
μερωθεί τα Υπουργεία Εξωτερικών και Προ-
στασίας του Πολίτη καθώς και το Νομικό 
Συμβούλιο του Κράτους.
Η υπόθεση αφορά στην προσφυγή της αμε-
ρικανικής εταιρείας SAIC κατά του Υπουρ-
γείου Δημόσιας Τάξης για την εγκατάσταση 
του συστήματος ασφαλείας των Ολυμπια-
κών Αγώνων του 2004, γνωστό ως C4I. Η 
σύμβαση του ελληνικού Δημοσίου με τη 
SAIC υπεγράφη στις 19 Μαΐου 2003 και 
προέβλεπε ότι «το τίμημα για την παροχή 
υπηρεσιών χρήσης του δικτύου TETRA για 

10 έτη, με έναρξη την 1η Αυγούστου 2004, 
ανέρχεται σε 82,1 εκατ. ευρώ». Ωστόσο, 
τον Ιούνιο του 2009, η αμερικανική εται-
ρεία SAIC (η νέα εμπορική επωνυμία της 
είναι Leidos Inc.) είχε προσφύγει στο Διε-
θνές Διαιτητικό Δικαστήριο, ζητώντας οφει-
λές ύψους 60 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τους 
ισχυρισμούς της, το ελληνικό Δημόσιο είχε 
παραλάβει και αποδεχθεί ως κατάλληλο το 
σύστημα C4I, δίχως να καταβάλει το αντί-
στοιχο τίμημα.
Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης είχε αρνηθεί 
να καταβάλει το σύνολο του τιμήματος, υπο-
στηρίζοντας ότι υπήρχαν σημαντικές απο-
κλίσεις από την αρχική σύμβαση.

«Καμπάνα» για το Δημόσιο
Τελικά, το διαιτητικό δικαστήριο καταδίκασε 
τον Ιούλιο του 2013 το ελληνικό Δημόσιο, 
υποχρεώνοντάς το να καταβάλει στην αμε-
ρικανική εταιρεία 40 εκατ. ευρώ, ποσό που 
αντιστοιχούσε σε υπόλοιπο οφειλής συν τις 
εγγυητικές επιστολές που είχε (παράνομα, 
σύμφωνα με την ετυμηγορία) εισπράξει το 
Δημόσιο.
Η εκτέλεση της απόφασης αρχικά ανεστάλη, 
καθώς το Εφετείο της Αθήνας έκανε δεκτή 
την αγωγή του ελληνικού Δημοσίου και 
ακύρωσε την απόφαση του ICC. Η ετυμη-
γορία αυτή, ωστόσο, αναιρέθηκε τον Νοέμ-
βριο του 2016 από τον Άρειο Πάγο, ο οποίος 
ζήτησε επανεξέταση της υπόθεσης, αναφέ-
ροντας χαρακτηριστικά ότι αυτή έπρεπε να 
παραπεμφθεί για νέα εκδίκαση στο δικα-
στήριο που την είχε εκδώσει, όμως με νέα 
σύνθεση.

επικαιρότητα

Τ
ην ελπίδα του ότι έως τα τέλη Μα-
ΐου θα έχει επιτευχθεί συμφωνία 
αναφορικά με το πακέτο μεταρ-
ρυθμίσεων που κρίνεται απαραί-

τητο και κατόπιν εκταμίευση της δόσης, 
εξέφρασε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Πιέρ 
Μοσκοβισί, σε ομιλία του στο Peterson 
Institute.
Σε ερώτηση που δέχθηκε από την αντα-
ποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ουάσιγκτον, Λένα 
Αργύρη, αναφορικά με τη συμμετοχή του 
ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα αλλά και 
ποιες είναι οι προοπτικές για συμφωνία, 
ο κ. Μοσκοβισί τόνισε ότι «φθάσαμε σε 
μία πολιτική συμφωνία στο ανεπίσημο 
Eurogroup της Μάλτας και πλέον θα πρέπει 
να ξεκαθαρίσουμε τις παραμέτρους αυτής 
της συμφωνίας».
Σύμφωνα με τον Επίτροπο, θα πρέπει να 
υπάρξει τεχνική συμφωνία μεταξύ θεσμών 
και ελληνικής κυβέρνησης και κατόπιν να 
ολοκληρωθεί η β’ αξιολόγηση και να υπάρ-

ξει εκταμίευση της δόσης. Όλα αυτά, κατά 
τον κ. Μοσκοβισί, είναι εφικτό να επιτευ-
χθούν έως τα τέλη Μαΐου, γεγονός το οποίο 
αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να μην 
υπάρξει κάποια σοβαρή εξέλιξη στο προ-
γραμματισμένο Eurogroup της 22ας Μαΐου.
«Θα πρέπει να υπάρξουν συζητήσεις και 
για το θέμα του χρέους και τέλος, γνωρίζω 
ότι υπάρχουν κάποιες φήμες για το ΔΝΤ, 
αλλά η θέση της Κομισιόν είναι ότι το ΔΝΤ 
αποτελεί εταίρο μας και συνεργαζόμαστε 
μαζί του. Μπορεί να έχουμε διαφορετι-
κές απόψεις σε κάποια θέματα, αλλά προ-
σπαθούμε να τις επιλύσουμε με καλή διά-
θεση», υπογράμμισε ο κ. Μοσκοβισί.
Υποστήριξε, ακόμη, ότι είναι αισιόδοξος 
ότι τελικώς θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ 
ΔΝΤ και Ευρωπαίων ώστε να καταστεί η 
ελληνική οικονομία περισσότερο ισχυρή, 
ενώ εξέφρασε την άποψη ότι δεν θα υπάρ-
ξει ανάγκη για ένα τέταρτο μνημόνιο για 
την Ελλάδα.

Μοσκοβισί: Δεν «βλέπει» 
συμφωνία έως το Eurogroup του 
Μαΐου

Ζητούν και τα ρέστα

ΟΑΕΔ: To 2036 η ανεργία θα επιστρέψει 
στο 7,3% του Μαΐου του 2008

Σ
οκάρουν τα νέα στοιχεία του ΟΑ-
ΕΔ  για το τεράστιο πρόβλημα της 
ανεργίας στη χώρα μας.
Το ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί 

να είναι το υψηλότερο στην ΕΕ, η μακρο-
χρόνια ανεργία ξεπερνά το 70% του συνό-
λου της ανεργίας, η ποιότητα των θέσεων 
εργασίας υποβαθμίζεται, οι άτυπες και μη 
ηθελημένες μορφές μερικής απασχόλη-
σης αυξάνονται, η αδήλωτη εργασία αφαι-
ρεί πολύτιμους πόρους από το δημοσιονο-
μικό και το ασφαλιστικό σύστημα. Η ανερ-
γία πλήττει κυρίως τους νέους και τις νέες 
(18-24 ετών) καθώς ένας στους δύο είναι 
άνεργος (50,4%). Παράλληλα η πραγμα-
τική ανεργία στερεί από το ασφαλιστικό 
σύστημα άνω των 7 δισ. ευρώ, ενώ εκτι-
μάται ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 20 
χρόνια (έως το 2036) ώστε η ανεργία να 
επιστρέψει στο 7,3% του Μαΐου 2008, 
δηλαδή προτού αρχίσει η οικονομική 
κρίση.
Συγκεκριμένα, η ΕΛΣΤΑΤ βλέπει 1.112.575 
ανέργους, ενώ το ποσοστό 30,8% το οποίο 
εκτιμά το ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την ανεργία αντι-
στοιχεί σε 1.482.915. Με άλλα λόγια, 

το ΙΝΕ - ΓΣΕΕ βλέπει πάνω από 370.000 
περισσότερους ανέργους. Πού οφείλε-
ται αυτή τεράστια απόκλιση μεταξύ των 
εκτιμήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ΙΝΕ ΓΣΕΕ; 
Οπως εξηγεί το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, «σύμφωνα με 
την ΕΛΣΤΑΤ, απασχολούμενος νοείται 
οποιοσδήποτε εργάζεται έστω και μία ώρα 
κατά την εβδομάδα αναφοράς της Ερευνας 
Εργατικού Δυναμικού. 
Συνεπώς, το επίσημο ποσοστό της ανερ-
γίας υποεκτιμά το πραγματικό ποσοστό 
της. Για τον υπολογισμό ενός δείκτη που 
θα προσεγγίζει τα επίπεδα της πραγματι-
κής ανεργίας προσθέτουμε στους ανέρ-
γους το δυνάμει πρόσθετο εργατικό δυνα-
μικό (ανθρώπους που αναζητούν εργα-
σία, αλλά δεν είναι διαθέσιμοι κατά την 
περίοδο της έρευνας, και αυτούς που είναι 
διαθέσιμοι, αλλά δεν αναζητούν εργασία), 
καθώς και τους εργαζομένους που υποα-
πασχολούνται. 
Με βάση αυτά τα στοιχεία κατά το δεύτερο 
τρίμηνο του 2016 το ποσοστό της πραγμα-
τικής ανεργίας ανήλθε σε 30,8%, οριακά 
χαμηλότερα από το αντίστοιχο τρίμηνο του 
2015 που ήταν 31,7%».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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Η 
Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας 
επιφυλάσσεται να ενεργήσει με τον τρόπο 
που κρίνει πρέποντα, σύμφωνα με το διε-
θνές δίκαιο, σε περίπτωση που η Τουρκία 

υλοποιήσει σεισμικές έρευνες σε περιοχή εντός της 
χωρικής θάλασσας, της υφαλοκρηπίδας και της απο-
κλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου, ανοικτά 
της Αμμοχώστου, κάτι το οποίο θα αποτελέσει πα-
ραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαι-
ωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας στις θαλάσσιες 
ζώνες της,
Αυτό αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοί-
νωση που εξέδωσε αναφορικά με την ειδοποίηση 
προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) με αρ. 410/17, ημερ. 
19.04.2017, την οποία εξέδωσε η Τουρκία και με την 
οποία επιχειρείται η δέσμευση περιοχής εντός της 
χωρικής θάλασσας, της υφαλοκρηπίδας και της απο-
κλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου, ανοικτά 
της Αμμοχώστου, για διεξαγωγή σεισμικών ερευνών 
μεταξύ 21 Απριλίου και 30 Ιουνίου 2017, από το ερευ-
νητικό πλοίο “BARBAROS HAYREDDIN PAŞA” και το 
υποστηρικτικό πλοίο “BRAVO SUPPORTER”.
Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι η ειδο-

ποίηση “έχει εκδοθεί από αναρμόδια αρχή και συνε-
πώς δεν είναι έγκυρη. Αρμόδια για την έκδοση ειδο-
ποιήσεων που αφορούν δέσμευση περιοχών εντός 
της περιοχής έρευνας και διάσωσης της Κύπρου είναι 
η Κυπριακή Δημοκρατία. Στο πλαίσιο αυτό έχουν 
ληφθεί οι δέουσες ενέργειες για πληροφόρηση 
παντός ενδιαφερομένου για το άκυρο της τουρκικής 
NAVTEX”.
Οι προαναγγελθείσες σεισμικές έρευνες εντός της 
χωρικής θάλασσας, της υφαλοκρηπίδας και της 
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου, εάν 
υλοποιηθούν, σημειώνει το ΥΠΕΞ, “θα αποτελέ-
σουν παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχι-
κών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 
θαλάσσιες ζώνες της, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, 
συμβατικό και εθιμικό, όπως αντικατοπτρίζεται στη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας του 1982”.
Τέλος τονίζει ότι η “Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημο-
κρατίας επιφυλάσσεται να ενεργήσει με τον τρόπο 
που κρίνει πρέποντα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, 
σε περίπτωση που η Τουρκία υλοποιήσει τις προανα-
φερθείσες σεισμικές έρευνες”.

Πώς θα ενεργήσουμε σε τουρκικές 
έρευνες εντός ΑΟΖ

Κρίσιμης σημασίας για Κυπριακό ο Απρίλιος 
και Μάιος σύμφωνα με Ανατολού

Κ
ρίσιμης σημασίας ο Απρίλιος και ο Μάι-
ος για το Κυπριακό σύμφωνα με το πρα-
κτορείο Ανατολού το οποίο επισημαίνει 
την πεποίθηση Ακιντζί ότι στην περίπτωση 

που υπάρξει πρόθεση μέχρι τον Ιούλιο είναι δυνα-
τόν να υπάρξει διέξοδος στο Κυπριακό.
Με αφορμή τη συνάντηση των δύο ηγετών, το πρα-
κτορείο Ανατολού αναφέρει ότι ένα από τα πιο 
σημαντικά κεφάλαια που περιμένουν τους Νίκο 
Αναστασιάδη και Μουσταφά Ακιντζί είναι αυτό της 
διακυβέρνησης. Σύμφωνα με το Ανατολού, η θέση 
του Προέδρου Αναστασιάδη είναι ότι “η μειοψηφία 
δεν μπορεί να ζητά να είναι ίση με την πλειοψηφία” 
και δεν αποδέχεται την εκ περιτροπής προεδρία η 
οποία για την Τ/κ πλευρά είναι εκ των ων ουκ άνευ, 
ούτε και την πολιτική ισότητα στη ομοσπονδιακή 
διακυβέρνηση.
Ο Τ/κ ηγέτης, σύμφωνα με το Ανατολού, λέει ότι 
ενόσω δεν γίνεται αποδεκτή η εκ περιτροπής προε-
δρία δεν θα υπάρξει λύση.
Το άλλο σημαντικό ζήτημα, σύμφωνα με το Ανα-

τολού, είναι οι τέσσερις ελευθερίες για τους Τούρ-
κους πολίτες. Ενώ οι Ε/κ δηλώνουν ότι δεν το απο-
δέχονται αυτό το ζήτημα η Τουρκία και η Τ/κ πλευρά 
δηλώνουν ότι είναι απαραίτητο. Σημαντικό ζήτημα 
που αφορά άμεσα και την Τουρκία είναι το ζήτημα 
της Ασφάλειας και των Εγγυήσεων, αναφέρει το 
Ανατολού. Οι ηγέτες θα προσπαθήσουν επίσης να 
υπάρξει πρόοδος και το Εδαφικό. Το Ανατολού ανα-
φέρει ότι η Τ/κ πλευρά έκανε ένα σημαντικό βήμα 
αποδεχόμενη να μειώσει το ποσοστό του 36% που 
κατέχει τώρα στο 29,2% ενώ η Ε/κ πλευρά πρότεινε 
ποσοστό 28,2%.
Το Ανατολού αναφέρει δήλωση του Ακιντζί ότι σε 
περίπτωση που υπάρξει λύση όλες οι πλευρές θα 
είναι κερδισμένες. Επισημαίνει ακόμη δήλωση του 
Ακιντζί ότι ένα μέρος των εσόδων από το φυσικό 
αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την χρηματο-
δότηση της λύσης και ότι οι οι φυσικές πηγές στην 
Ανατολική Μεσόγειο μπορούν να αποτελέσουν 
πεδίο συνεργασίας όχι μόνο για την Κύπρο αλλά για 
όλη την περιοχή. 

Μ
ηνύματα σ την τουρκοκυπριακή πλευρά ενόψει 
και της σημερινής επανέναρξης των ουσιαστικών 
συνομιλιών, έστειλε ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου, αναφέροντας πως ο ίδιος αναμέ-

νει την κατάθεση ρεαλιστικών προτάσεων για εξεύρεση κοινά 
αποδεκτών προσεγγίσεων στο Κυπριακό.
«Αναμένω από την τ /κ πλευρά, που καθημερινά δήλωνε ότι 
θέλει το συντομότερο δυνατόν να εξευρεθεί μια συνολική 
λύση, ότι θα έρθει με ρεαλιστικές προτάσεις», ανέφερε ο κ. 
Νεοφύτου σε δηλώσεις του ύστερα από συνάντηση με τον 
Ιταλό Πρέσβη Γκίντο Τσερμπόνι.
Ο ίδιος πρόσθεσε πως αναμένει «από την πλευρά, που αδι-
καιολόγητα για δύο μήνες σταμάτησε τις διαδικασίες, ότι θα 
συμβάλει με θετ ικό τόπο σ το να βρούμε κοινά αποδεκτές 
προσεγγίσεις στα σημαντικά θέματα που έχουν απομείνει».

Κολοσσοί συμμετέχουν στην κυπριακή ΑΟΖ πα-
ρά τις προκλήσεις της Τουρκίας
Ερωτηθείς για την δέσμευση περιοχών στα νοτιοδυτικά της 
Κύπρου από τη Τουρκία και την κάθοδο του Μπαρμπαρός, ο 
κ. Νεοφύτου επανέλαβε πως η Κυπριακή Δημοκρατία είναι 
αναγνωρισμένο μέλος του ΟΗΕ και ισότιμο μέλος της ΕΕ με τα 
κυριαρχικά δικαιώματα να μην αμφισβητούνται από διεθνείς 
οργανισμούς.
«Οι μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα της ενέργειας παγκο-
σμίως», πρόσθεσε, «παρά τις προκλήσεις και τις στερούμενες 
νομικού υποβάθρου δηλώσεις και θέσεις της τουρκικής πλευ-
ράς επέλεξαν και συμμετείχαν στους διαγωνισμούς για την 
εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην αποκλειστική οικονο-
μική ζώνη της Κύπρου».
Ο κ. Νεοφύτου είπε περαιτέρω πως οι προγραμματισμοί της 
Κυπριακής Δημοκρατίας θα συνεχίσουν γ ια την ενέργεια, 
καθώς, όπως είπε, «το θέμα της ενέργειας δεν αφορά μόνο 
την Κύπρο, αλλά το σύνολο της Ευρώπης»
Αναφέρθηκε σ τη συνάν τησή του με τον Πρέσβη της Ιτα-
λίας, της 2ης βιομηχανικής χώρας στην Ευρώπη, ο οποίος, 
όπως είπε, έκανε ειδική αναφορά στο θέμα του αγωγού East 
Med και σ τη συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας Ιταλίας, 
Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας ως μια πηγή προμήθειας φυσι-
κού αερίου, εν μέσω της αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει τις 
υφιστάμενες πηγές φυσικού αερίου της Ιταλίας.
Πέραν του αγωγού East Med, που, όπως είπε, αποτελεί και 
θέση του ΔΗΣΥ, ο κ. Νεοφύτου ανέδειξε πόσο σημαντ ικό 
είναι γ ια την Κύπρο το ενδεχόμενο ανέγερσης τερματικού 
υγροποίησης φυσικού αερίου, εφόσον εξευρεθούν «επιπρό-
σθετες ποσότητες, που πιστεύουμε ότι υπάρχουν, και δεδο-
μένου ότι δεν μπορούν να υπάρχουν υποδομές υγροποίησης 
φυσικού αερίου ούτε στο Ισραήλ ούτε στο Λίβανο».
«Η Κύπρος θα έχει πολλαπλάσια οφέλη, οικονομικά, ενερ-
γειακά πολιτικά, διπλωματικά, γεωστρατηγικά με το να κτί-
σε ι σ ταθμό υγροποίησης φυσ ικού αερίου σ την Κύπρο», 
είπε, προσθέτοντας ότι «αυτή είναι μια στρατηγική επιλογή 
που ενισχύει και θωρακίζει την Κύπρο με λυμένο ή άλυτο το 
κυπριακό πρόβλημα».

Νεοφύτου: Αναμένω 
ρεαλιστικές προτάσεις από 
την τ/κ πλευρά

εδώ Κύπρος
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Ε
πίσημη επίσκεψη στην 
Κύπρο πραγματοποιεί 
αύριο ο Υπουργός 
Άμυνας της Αυστρίας 

Χανς Πέτερ Ντόσκοτσ ιλ, 
ύστερα από πρόσκληση του 
Υπουργού Άμυνας Χριστόφο-
ρου Φωκαΐδη.
Όπως αναφέρεται σε ανακοί-
νωση που δημοσιεύεται στο 
ΓΤΠ, ο κ. Ντόσκοτσιλ θα τύχει 
επίσημης υποδοχής από τον 
Υπουργό Άμυνας  κ. Φωκαΐδη 
στο ΓΕΕΦ, όπου θα πραγματο-
ποιηθεί κατ’ ιδίαν συνάντηση 
των δύο υπουργών και θα 
ακολουθήσουν διευρυμένες 
συνομιλίες μεταξύ των αντι-
προσωπειών των δύο χωρών.
Στο πλαίσιο της συνάντησης 
αναμένεται να υπογραφεί 
Μνημόνιο Συναντίληψης για 
Στρατιωτική Συνεργασία. Το 
Μνημόνιο αποτελεί επιστέγα-
σμα της ουσιαστικής αναβάθ-
μισης των διμερών σχέσεων 
των δύο χωρών στον τομέα 
της άμυνας και της ασφάλειας 
το τελευταίο διάστημα.
Σημειώνεται ιδιαίτερα η 
συνεργασία των δύο χωρών 
εντός της Ε.Ε. στο πλαίσιο της 
ΚΠΑΑ, σε ότι αφορά ιδιαί-
τερα την εκπαίδευση, την προ-
ώθηση του προγράμματος 
στρατιωτικού «Erasmus» και 
πρόσφατα τη συνέκδοση του 
εγχειριδίου για θέματα ΚΠΑΑ 
του Ευρωπαϊκού Κολεγίου 
Άμυνας και Ασφάλειας.
Κατά την επίσκεψή του, ο 
Αυστριακός Υπουργός Άμυνας 
θα γίνει δεκτός από τον Πρό-
εδρο  της Δημοκρατίας Νίκο 
Αναστασιάδη, ενώ θα επισκε-
φθεί τον Τύμβο της Μακεδο-
νίτισσας, όπου θα καταθέσει 
στεφάνι.
Επίσης, θα επισκεφθεί τις 
εγκαταστάσεις  του νέου 
Συν τον ισ τ ικού Κέ ν τ ρου 
΄΄ΖΗΝΩΝ΄΄  όπου θα τύχει  ενη-
μέρωσης για τις δυνατότητες 
του Κέντρου.

Επίσημη 
επίσκεψη του 
Υπουργού 
Άμυνας της 
Αυστρίας

Αργά ή γρήγορα, εκτιμά ο 
τουρκολόγος, Λειτουργός 
του ΓΤΠ, Ιάκωβος 
Τσαγκάρης

Α
ργά ή γρήγορα η 
κάθε εξέ λιξη σ την 
Τουρκία έρχεται και 
σ τα κατεχόμενα, ε-

κτίμησε στο ΚΥΠΕ ο τουρκο-
λόγος, Λειτουργός του ΓΤΠ, Ι-
άκωβος Τσαγκάρης, σημειώ-
νοντας ότι για τον αντίκτυπο 
του αποτελέσματος του δη-
μοψηφίσματος στα κατεχόμε-
να θα πρέπει να περιμένουμε 
να δούμε την κατεύθυνση που 
θα πάρουν τα πράγματα στην 
Τουρκία.
Υπενθύμισε την έρευνα ενα-
ν τ ίον  τ ης  οργάνωσης  του 
Φ ε τ ο υ λ ά χ  Γκ ι ο υ λ έ ν  π ο υ 
άρχ ισε σ την Τουρκ ία με τά 
το πραξικόπημα στις 15 Ιου-
λίου 2016 και μετά από λίγους 
μήνες έγ ινε και σ τα κατεχό-
μενα. Κληθείς από το ΚΥΠΕ 
να σχολιάσε ι την επίδραση 
που θα έχε ι το αποτέλεσμα 
του δημοψηφίσματος σ την 
Τουρκία σ την τ /κ κοινότητα, 
ο κ. Τσαγκάρης επεσήμανε ότι 
και πριν το δημοψήφισμα στα 
κατεχόμενα υπήρχε μια προ-
σπάθεια “εκτουρκισμού” και 
“εξισλαμισμού”, με την ανέ-
γερση τζαμιών και με τη διορ-
γάνωση μαθημάτων Κορα-
νίου, κυρίως τους καλοκαιρι-
νούς μήνες. Σημείωσε ακόμη 
τη μεταφορά νερού από την 
Τουρκία στα κατεχόμενα και 
την πρόθεση να επαναληφθεί 
το εγχείρημα με τη μεταφορά 
αυτή τη φορά ηλεκ τ ρικού 
ρεύματος.
Σύμφωνα με τον Ιάκωβο Τσα-

γκάρη, υπάρχουν εξε λίξε ις 
σ τα κατε χόμενα που επρό-
κειτο να γ ίνουν ανεξάρτητα 
από το αποτέλεσμα του δημο-
ψηφίσματος και “βλέπουμε 
να υπάρχε ι μια κατάσ ταση 
που μας οδηγεί σε στενότερες 
σχέσεις κατεχομένων – Τουρ-
κίας, κάποιοι το λένε προσάρ-
τηση, άλλοι εκτουρκισμό ή με 
άλλα ονόματα, το δεδομένο 
όμως είναι το ίδιο”.
Σε ό,τ ι αφορά την επίδραση 
του  δημοψηφίσμα το ς  σ το 
Κυπριακό,  εκ τ ίμησε ότ ι  η 
πολιτ ική Ερντογάν θα παρα-
μείνει αναλλοίωτη, ενώ για το 
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 
σ τα κατ ε χόμενα, που ήταν 
“όχι”, ε ίπε ότ ι αποτελεί ένα 
μήνυμα και προς 
τ ην  κυβέ ρνηση 
τ ο υ  Α Κ Ρ  σ τ η ν 
Τουρκία και προς 
την “κυβέρνηση” 
πως δεν συμφω-
νούν με τη σχέση 
τους και τις πολι-
τικές τους. Αλλά, 
σημείωσε, αυτέ ς οι 46.000 
περίπου που τελικά ψήφισαν 
σ τα κατε χόμενα ε ίναι πολύ 
μικρό ποσοστό μπροστά στα 
εκατομμύρια των ψήφων στην 
ίδια την Τουρκία. Δείχνει επί-
σης,  αδιαφορία εκ μέρους 
τ ων  Τούρκων υπηκό ων ή 
όσων έχουν και την τουρκική 
υπηκοότητα και διαμένουν 
στα κατεχόμενα για τα τεκται-
νόμενα στην Τουρκία.
Απαντώντας σε ερώτηση για 
την εφαρμογή της πολιτ ικής 
του ΑΚΡ σ τα κατεχόμενα, ο 
κ. Τσαγκάρης ανέφερε ότι το 
γραφείο Νεολαίας και Αθλη-
τισμού του αρμόδιου τουρκι-
κού Υπουργείου ήρθε τελικά 

σ τα κα τ ε χόμε να,  παρά τ ις 
αντιδράσεις, ενώ ο “πρωθυ-
πουργός” Χουσείν Οζγκιουρ-
γκιούν δήλωσε προχθές ότ ι 
εφάρμοσαν όλες τις προϋπο-
θέσεις του οικονομικού πρω-
τοκόλλου 2017-2019. Πολύ 
σημαν τ ική χαρακτήρισε την 
αναφορά του “αναπληρωτή 
πρω θυπουργού” Σ ε ρν τάρ 
Ντενκτάς ότ ι παραχώρησαν 
7.200 “υπηκοότητες” και αν 
χρειαστεί θα δώσουν 26.000 
ή 27.000. “Εάν αυτό συμ-
βεί, θα μας οδηγήσει σε μια 
πλήρη αλλαγή του δημογρα-
φικού χαρακτήρα του χάρτη 
των κατεχομένων”, είπε.
Ερωτηθείς εάν η αν τ ίσ ταση 
των Τ/κ σ τα κατεχόμενα θα 

διαρκέσε ι,  ε ίπε 
ό τ ι  ε ξ α ρ τ ά τ α ι 
α π ό  τ ο  π ό σ ο ι 
ε ίναι αυτοί που 
α ν τ ι δ ρ ο ύ ν  κα ι 
α ν τ ι σ τ έ κο ν τ α ι , 
α π ό  π ο ι ο υ ς 
χώρους προέρ -
χον ται ενώ επε-

σήμανε και το ότ ι τα πολι-
τικά κόμματα της τ /κ αριστε-
ράς, ΡΤΚ ή ΚΚΔ, δεν μιλούν 
τόσο έν τονα γ ια την κατοχή 
της Τουρκ ίας σ την Κύπρο. 
Σ ε  αυ τό κάνουν αναφορά 
μικρά κόμματα και η εφημε-
ρίδα “Αφρίκα”, πρόσθεσε και 
σημείωσε ότ ι ενόσω οι Τ/κ 
δεν κάνουν λόγο γ ια κατοχή 
της Τουρκίας, αυτή θα συνε-
χίσει να εφαρμόζει τ ις πολι-
τ ικές της ανενόχλητη, χωρίς 
να μπορεί κανείς να κάνει οτι-
δήποτε.
Επενδύσε ις και οικονομική 
ανάπτυξη θα συνε χ ισ τούν, 
ανέφερε ,  κα ι  το  τουρκ ικό 
κεφάλα ιο,  ιδ ια ί τ ε ρα αυ τό 

που πρόσκειται στο ΑΚΡ, με ή 
χωρίς λύση, θα συνεχίσει να 
υπάρχει στα κατεχόμενα.
Οσον αφορά τη ρητορική και 
δηλώσε ις  που έ γ ιναν από 
συμβούλους του Ταγίπ Ερντο-
γάν περί 82ης επαρχίας γ ια 
το ψευδοκράτος, ο τουρκο-
λόγος του Γ ΤΠ ανέφερε ότ ι 
προεκλογικά ο ίδιος ο Τούρ-
κος Πρόεδρος χρησ ιμοποί-
ησε αναφορές γ ια να υπο-
δε ίξ ε ι  κα ι  τους  “εξωτ ερι -
κούς ε χθρούς” της  χώρας 
του, ώστε να συσπειρώσει τη 
δεξιά και ακροδεξιά μερίδα 
τ ω ν  ψ η φ ο φ ό ρ ω ν.  Μ ε τ ά 
από το δημοψήφισμα, πρό-
σθεσε, “πιστεύω ότι η κατά-
σταση δεν άλλαξε πολύ. Διότι 
πιστεύω πως ο Ερντογάν έχει 
άλλη μια σημαντική εκλογική 
αναμέτρηση μπροστά του, το 
2019, όπου θα χρειαστεί και 
πάλι τ ις ψήφους των εθνικι-
στών για να ανέλθει και πάλι 
σ την εξουσ ία ως Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας”.
Εκτίμησε ότι η σκληρή ρητο-
ρική θα παραμε ίνε ι  και  οι 
τόνοι θα ε ίναι υψηλοί, ε νώ 
επεσ ήμανε  τον  σ ημαν τ ικό 
ρόλο που θα παίξουν οι εξε-
λίξεις στη Συρία και τις κινή-
σεις των Κούρδων σε Συρία 
και Τουρκία, αλλά και το κατά 
πόσο ο Ερν τογάν μπορεί να 
πείσει τους Αμερικανούς γ ια 
την ανατροπή του καθεστώτος 
Άσσαντ στην οποία στοχεύει.
Σ ημ ε ίω σ ε ,  τ έ λ ο ς ,  κα ι  τ η 
σημασία των εξελίξεων σ τα 
κόμματα ΑΚΡ και ΜΗΡ, ανα-
φέροντας ότι το κόμμα Εθνι-
κιστικής Δράσης έχει απολέ-
σει πολύ σημαν τ ική μερίδα 
της βάσης του σ το δημοψή-
φισμα.

Οι εξελίξεις στην Τουρκία έρχονται και στα 
κατεχόμενα
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Δ
ύο αστυνομικοί έπεσαν νεκροί και 
ένας ακόμη τραυματίστηκε όταν 
έγιναν στόχος ενόπλων με καλά-
σνικοφ στο κέντρο του Παρισιού 

αργά το βράδυ της Πέμπτης. Σύμφωνα με 
τις πρώτες πληροφορίες, νεκρός είναι και 
ο ένας από τους δύο δράστες, ενώ η αστυ-
νομία αναζητά το δεύτερο άτομο, αλλά δεν 
αποκλείεται να υπάρχουν περισσότεροι ε-
μπλεκόμενοι που διαφεύγουν.
Η αστυνομία έδωσε εντολή να εκκενω-
θεί η περιοχή και να κλείσει η λεωφόρος 
Champs Elysées, ενώ απομακρύνονται όσοι 
πολίτες βρίσκονταν σε μεγάλη ακτίνα από 
το αιματηρό περιστατικό.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της 
αστυνομίας και ασθενοφόρα για τη μετα-
φορά των θυμάτων.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, νεκρός από 

σφαίρες αστυνομικών έπεσε επί τόπου ο 
ένας δράστης. Αυτόπτες μάρτυρες δήλω-
σαν ότι η επίθεση έγινε από έναν άνδρα με 
Καλάσνικοφ, ο οποίος στόχευε απευθείας 
στους αστυνομικούς.
Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως ο δράστης 
κατέβηκε από αυτοκίνητο και ο αστυνομι-
κός που δέχθηκε τον πρώτο πυροβολισμό 
και κατέληξε, βρισκόταν μέσα στο περιπο-
λικό, το οποίο είχε σταματήσει στο φανάρι 
που ήταν κόκκινο.
Στην επίθεση συμμετείχε σίγουρα ένα 
ακόμη άτομο, ενώ δεν αποκλείεται να δια-
φεύγουν και άλλοι συνεργοί, για τον εντο-
πισμό του ή των οποίων η αστυνομία έχει 
εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό, ζητώντας 
από τους κατοίκους να παραμείνουν στα 
σπίτια τους και να είναι ιδιαίτερα προσε-
κτικοί.

Μ
ία ανακοίνωση που θα αλλάξει 
την Ευρώπη όπως τη ξέρουμε, 
αναμένεται να κάνει τις επόμε-
νες ημέρες η Βρετανίδα πρωθυ-

πουργός Τερέζα Μέι. 
Λίγες μέρες μετά την αιφνιδιαστική ανακοί-
νωση εκλογών για τις 8 Ιουνίου, η Μέι είναι 
έτοιμη για μία ακόμα κίνηση-σοκ καθώς έχει 
σκοπό να βάλει τέλος στην ελεύθερη μετα-
κίνηση ανθρώπων από την ΕΕ προς τη Βρε-
τανία! 
Την πρόθεσή της αυτή απο-
καλύπτει σήμερα με απο-
κλειστικό δημοσίευμα η 
εφημερίδα Daily Mail, η 
οποία επικαλείται μη κατο-
νομαζόμενες πηγές του 
Συντηρητικού Κόμματος.

Tι αλλάζει για Ελληνες 
εργαζόμενους και φοιτητές
Με βάση τα νέα δεδομένα, για τους φοιτη-
τές υπάρχει ο κίνδυνος μεγάλης αύξησης 
στα πανεπιστημιακά δίδακτρα, έως και κατά 
30%-40% περίπου. Επίσης, σχεδόν εξίσου 
σημαντικός θα είναι ο αποκλεισμός από τα 
φοιτητικά δάνεια, από τα οποία εξαρτάται 
η συνέχιση της φοίτησης για την πλειονό-
τητα των σπουδαστών. Αυτά θα συμβούν 
αν όντως οι Ελληνες σπουδαστές αντιμετω-
πιστούν ως κοινοί αλλοδαποί. Μέχρι στιγ-
μής οι Ελληνες -όπως και όλοι οι Ευρωπαίοι 
πολίτες της Ε.Ε.- χρεώνονται επί ίσοις όροις 
με τους γηγενείς Βρετανούς και έχουν πρό-
σβαση στα φοιτητικά δάνεια, ενώ όλοι οι υπό-
λοιποι ξένοι φοιτητές στη Βρετανία θεωρού-
νται «international students» και χρεώνονται 
με πολύ υψηλότερα δίδακτρα.
Εως το 2015 οι Ελληνες συνέθεταν την πέμπτη 
κατά σειρά πολυπληθέστερη ομάδα αλλοδα-
πών σπουδαστών στα ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα της Βρετανίας. Σύμφωνα με επίσημα 
στοιχεία για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, στα 
βρετανικά πανεπιστήμια εγγράφηκαν 10.130 
Ελληνες φοιτητές, σχεδόν όσοι ήταν και οι Ιτα-
λοί συνάδελφοί τους. Δεδομένης της πληθυ-
σμιακής διαφοράς των δύο χωρών (Ελλάδα: 
11 εκατομμύρια κάτοικοι, Ιταλία: 60 εκατομ-
μύρια), το μέγα πλήθος των Ελλήνων σπου-
δαστών συνιστά πειστήριο του μαγνητισμού 

που ασκούν τα βρετανικά ΑΕΙ στους συμπα-
τριώτες μας. Σε μια κατά προσέγγιση εκτί-
μηση, το σύνολο των Ελλήνων σπουδαστών 
(και πανεπιστημιακών λειτουργών διαφόρων 
βαθμίδων) υπολογίζεται σε περίπου 35.000 
άτομα - αν και δεν είναι εξακριβωμένο πόσοι 
παραμένουν ή έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα.
Αν η Μέι προχωρήσει σε αυτό που αποκα-
λύπτει η Daily Mail οι Ελληνες σπουδαστές 
θα θεωρούνται «overseas students», δηλαδή 

απλώς ξένοι, προερχόμενοι 
από χώρες εκτός των βρετα-
νικών νήσων και άρα δεν θα 
έχουν συμμετοχή στα προ-
νόμια των «home students», 
δηλαδή εκείνων που σπου-
δάζουν στην πατρίδα τους, 
τη Βρετανία. Σε αυτή τη δεύ-
τερη κατηγορία έως σήμερα 
ανήκουν οι γηγενείς Βρετανοί 

και οι υπήκοοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ενω-
σης. Εφόσον η ανώτατη παιδεία στο Ηνωμένο 
Βασίλειο είναι μόνο κατ’ εξαίρεση δωρεάν 
-καίτοι κρατικά επιχορηγούμενη- για τους 
«home students» όπως και για κάθε Ελληνα 
ή Ευρωπαίο φοιτητή από την Ε.Ε., τα δίδα-
κτρα κατά προσέγγιση είναι της τάξης των 
11.500 ευρώ ετησίως. Για τους «overseas» ή 
«international students» το ποσό αυτό είναι 
αυξημένο κατά περίπου 6.000 ευρώ!
Για τους δε Ελληνες εργαζομένους στη Βρετα-
νία, τα πράγματα μπορεί να είναι ακόμη χειρό-
τερα και πολύ πιο περίπλοκα. Το Brexit ενδέ-
χεται να τους μετατρέψει σε «εργαζομένους β’ 
κατηγορίας», εφόσον για την πρόσληψή τους 
θα υπάρχουν προαπαιτούμενα (αυστηρά 
εισοδηματικά κριτήρια, μορφωτικό επίπεδο 
κ.λπ.), ενός κάποιου είδους βίζα, η οποία θα 
χορηγείται με αυστηρά κριτήρια, αλλά και μια 
σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες ως 
την τελική τους αδειοδότηση για εργασία στη 
Βρετανία. Οι ίδιοι οι Ελληνες εργαζόμενοι στο 
Ηνωμένο Βασίλειο θα έχουν ενδεχομένως 
περιορισμένη πρόσβαση στις παροχές του 
κοινωνικού κράτους και, κυρίως, στα επιδό-
ματα, καθώς και λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες 
εργασίας σε σχέση με τους Βρετανούς. 
Το πιθανότερο είναι ότι θα καταστεί υποχρε-
ωτική η βίζα για καθέναν από τους 1,6 εκατομ-
μύρια αλλοδαπούς εργαζομένους. 

Κίνηση σοκ από Μέι: Θα 
σταματήσει την ελεύθερη 
μετακίνηση πολιτών της ΕΕ
Τι αλλάζει για Ελληνες φοιτητές και εργαζόμενους, αν η βρετανική κυβέρνηση 
προχωρήσει σε αυτό το βήμα

Επίθεση στο Παρίσι με τρεις νεκρούς
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Ξ
εκίνησε ως «η μητέρα όλων των δι-
αδηλώσεων» για να εξελιχθεί, όπως 
ήταν αναμενόμενο, σε «μητέρα όλων 
των μαχών».

Γιατί μάχες, με χαρακτηριστικά μάλιστα 
εμφυλίου, ήταν εκείνες που έλαβαν χώρα 
χθες στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας ανά-
μεσα σε διαδηλωτές της αντιπολίτευσης και 
υποστηρικτές της κυβέρνησης του προέδρου 
Νίκολας Μαδούρο. Εκατοντάδες χιλιάδες 
άνθρωποι κατέβηκαν χθες στους δρόμους 
του Καράκας και άλλων πόλεων της χώρας, 
με τις προσυγκεντρώσεις στην πρωτεύουσα 
να ξεκινούν μάλιστα από 26 διαφορετικά 
σημεία, με κοινό προορισμό τα κεντρικά γρα-
φεία του Συνηγόρου του Πολίτη.
Η ένταση έμελλε να χτυπήσει 
κόκκινο εν μέσω βίαιων επει-
σοδίων, με έναν 18χρονο 
φοιτητή να χάνει τη ζωή 
του από σφαίρα στο κεφάλι 
προερχόμενη από το φιλο-
κυβερνητικό στρατόπεδο, 
ενώ υπάρχουν πληροφο-
ρίες και για 24χρονη γυναίκα 
νεκρή σε πόλη στα σύνορα 
με την Κολομβία. Σημειώνε-
ται ότι μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες στη 
Βενεζουέλα έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχι-
στον άλλοι πέντε πολίτες στο πλαίσιο βίαιων 
συγκρούσεων με τις αστυνομικές δυνάμεις. 
Από την αρχή δε της πολιτικοοικονομικής κρί-
σης, εδώ και τρία χρόνια, στη χώρα έχουν 
συνολικά πέσει νεκροί πάνω από 64 άνθρω-
ποι και έχουν τραυματιστεί χιλιάδες.
Για την αντιπολίτευση, η χθεσινή πορεία ήταν 
«η μητέρα όλων των διαδηλώσεων», που θα 
οδηγήσει στην ανατροπή του καθεστώτος. «Η 
κυβέρνηση είναι στα τελευταία της. Η κλιμά-
κωση θα αναγκάσει τον Μαδούρο να πάει σε 
ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές», δια-
κήρυξε ο 44χρονος ηγέτης της αντιπολίτευ-
σης Ενρίκε Καπρίλες. Ακόμη και η ημερομη-
νία της καλούμενης «μητέρας των διαδηλώ-
σεων» δεν ήταν τυχαία, καθώς χθες ήταν η 
επέτειος της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών 
από την επίσημη άνοδο του Μαδούρο στην 
προεδρία.
Για τον ίδιο βέβαια, οι αντικυβερνητικές δια-
μαρτυρίες αποτελούν απόπειρα πραξικο-
πήματος πίσω από την οποία βρίσκονται οι 
ΗΠΑ. «Η ώρα της μάχης έχει φτάσει. Οι στιγ-
μές είναι κρίσιμες για τη μοίρα του έθνους 
μας», διακήρυξε προχθές ο 54χρονος πρό-
εδρος, καλώντας τους υποστηρικτές του να 

πάρουν τα όπλα «ενάντια στους προδότες 
της πατρίδας».

Η μεγαλύτερη οικονομική κρίση
Στην πραγματικότητα ωστόσο, το καθεστώς 
Μαδούρο βρίσκεται αντιμέτωπο με έναν συν-
δυασμό κρίσεων: Με τη μεγαλύτερη οικο-
νομική κρίση στην ιστορία της χώρας, με τη 
μεγαλύτερη πολιτική κρίση των τελευταίων 
15 ετών (από το πραξικόπημα του 2002 και 
μετά), αλλά και με τη χαμηλότερη παραγωγή 
πετρελαίου των τελευταίων 23 ετών.
Κι όλα αυτά, μέσα σε ένα περιβάλλον έτοιμο 
να «σκάσει», με τον πληθωρισμό να καλπά-
ζει, το εθνικό σύστημα υγείας (το «καμάρι» 
της κληρονομιάς του Τσάβες) να καταρρέει, 

τα ράφια στα σούπερ-μάρκετ 
να μένουν άδεια από βασικά 
αγαθά, τα έσοδα από το 
πετρέλαιο να έχουν μειωθεί 
(από 80 δισ. δολ. το 2013 σε 
μόλις 20 δισ. δολ. το 2016)... 
και τα ταμειακά αποθέματα 
να στερεύουν.
Η αντιπολίτευση βρίσκεται 
σχεδόν καθημερινά στους 
δρόμους με βασικό αίτημα 

τη διεξαγωγή εκλογών (οι επόμενες προε-
δρικές είναι κανονικά προγραμματισμένες 
για το φθινόπωρο του 2018). Οι κυβερνήσεις 
έντεκα χωρών της Λατινικής Αμερικής έχουν 
επίσης, με κοινή τους ανακοίνωση, απευ-
θύνει έκκληση για εκλογές «προκειμένου η 
Βενεζουέλα να βγει από την κρίση».
Το καθεστώς Μαδούρο, ωστόσο, απορρί-
πτει κάθε τέτοιο ενδεχόμενο και βγαίνει στην 
αντεπίθεση.
Το Ανώτατο Δικαστήριο επιχείρησε, με από-
φασή του τον περασμένο μήνα, να «αφαιρέ-
σει» κάθε εξουσία από την εθνοσυνέλευση 
(την οποία ελέγχει η αντιπολίτευση από το 
2015), προκαλώντας σάλο εντός και εκτός 
των συνόρων. Προχωρώντας ακόμη παρα-
πέρα, οι Αρχές πήραν την απόφαση προ 
εβδομάδων να επιβάλουν στον ηγέτη της 
αντιπολίτευσης και πρώην υποψήφιο για την 
προεδρία, Ενρίκε Καπρίλες, ποινή αποκλει-
σμού 15 ετών από κάθε δημόσιο αξίωμα.
Οι περιφερειακές εκλογές που ήταν προ-
γραμματισμένες για το 2016 δεν έγιναν επί-
σης με απόφαση των Αρχών, ενώ φρένο 
μπήκε και στο δημοψήφισμα για την απο-
πομπή Μαδούρο. Κι όλα αυτά στη χώρα με 
τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον 
κόσμο.

Βία και αίμα στη «μητέρα των 
διαδηλώσεων» στη Βενεζουέλα

«Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών 
Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ απέρριψε 
σήμερα τις «φθαρμένες» κατηγορίες 
των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις οποίες η 
Τεχεράνη επιδιώκει να κατασκευάσει 
μια πυρηνική βόμβα για να απειλήσει 
την περιοχή και τον κόσμο.

«
Οι φθαρμένες κατηγορίες των ΗΠΑ 
δεν μπορούν να κρύψουν το γεγονός 
ότι έχουν παραδεχθεί πως το Ιράν 
συμμορφώνεται» προς τους όρους 

της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμά 
του η οποία συνήφθη το 2015 με τις μεγάλες 
δυνάμεις, έγραψε ο Ζαρίφ στο Twitter.
Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι το 
Ιράν σέβεται τις δεσμεύσεις που έχει αναλά-
βει βάσει της συμφωνίας, η διαπραγμάτευση 
της οποίας έγινε από τον πρώην πρόεδρο 

Μπαράκ Ομπάμα. Όμως ο επικεφαλής της 
αμερικανικής διπλωματίας υποστήριξε πως 
η συμφωνία αυτή δεν ήταν παρά ένας τρό-
πος «να αγοραστεί» το ιρανικό καθεστώς και 
το μόνο που κάνει είναι απλώς να καθυστε-
ρεί την ανάπτυξη του πυρηνικού προγράμ-
ματός του.
Η πυρηνική συμφωνία με το Ιράν «απέτυχε να 
εκπληρώσει τον στόχο για ένα αποπυρηνικο-
ποιημένο Ιράν», δήλωσε χθες Τετάρτη ο αμε-
ρικανός υπουργός Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία αυτή γεν-
νήθηκε «από την ίδια ελαττωματική προσέγ-
γιση του παρελθόντος η οποία μας οδήγησε 
μέχρι τη σημερινή επικείμενη απειλή που 
έρχεται από τη Βόρεια Κορέα».
Ο ιρανός ομόλογός του αντέδρασε υποστηρί-
ζοντας πως ο σεβασμός της συμφωνίας από 
το Ιράν υποχρέωσε την κυβέρνηση Τραμπ 
«να εκπληρώσει τις δικές τις δεσμεύσεις».

Ο Ιρανός υπουργός 
Εξωτερικών απορρίπτει τα περί 
«πυρηνικής βόμβας» των ΗΠΑ

Δυσαρεστημένοι με τη λειτουργία 
της δημοκρατίας οι Αυστριακοί

Π
ερισσότερο δυσαρεστημένοι με 
τη λειτουργία της δημοκρατίας 
σήμερα, από ό,τι ήταν πριν από 
δέκα χρόνια, εμφανίζονται στην 

πλειονότητά τους οι Αυστριακοί σε μεγάλη 
αντιπροσωπευτική δημοσκόπηση, σύμφω-
να μάλιστα με την οποία 43% των ερωτηθέ-
ντων υποστηρίζουν την ανάληψη της ηγεσί-
ας της χώρας από έναν «ισχυρό άνδρα» ε-
νώ 23 % ζητούν έναν «ισχυρό φύρερ».
Τα στοιχεία βασίζονται σε δύο δημοσκο-
πήσεις που απέχουν μεταξύ τους δέκα χρό-
νια και είχαν διενεργηθεί για λογαριασμό 
του Ταμείου Μέλλοντος της Αυστριακής 
Δημοκρατίας, η μεν πρώτη τον Νοέμβριο 
και Δεκέμβριο του 2007, η δε δεύτερη τον 
Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2017, σε ηλι-
κίες άνω των 15 ετών.
Στη δημοσκόπηση του 2007 το ποσοστό 
των «ευχαριστημένων» με τη λειτουργία 
της δημοκρατίας ανερχόταν στο 44%, ενώ 
σε αυτή του 2017 το αντίστοιχο ποσοστό 
έχει περιοριστεί στο 32%. Φέτος εμφανί-
ζεται και το 43% που θέλει για τη χώρα του 
έναν «ισχυρό άνδρα» και το 23% που θέλει 
έναν «ισχυρό φύρερ».

Βέβαια και στις δύο δημοσκοπήσεις η πλει-
ονότητα θεωρεί τη δημοκρατία -- παρά 
τα όσα προβλήματά της -- την καλύτερη 
μορφή διακυβέρνησης -- 86% στη δημο-
σκόπηση του 2007 και 78% στη δημοσκό-
πηση του 2017.
Στη φετινή δημοσκόπηση, 45% των ερω-
τηθέντων απορρίπτουν τη «λύση» ενός 
«ισχυρού φύρερ» και 23% την επικρο-
τούν ζητώντας και αλλαγή του συστήμα-
τος της δημοκρατικής διακυβέρνησης, ενώ 
τα αντίστοιχα ποσοστά το 2007 ήταν 61% 
και 14%.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, η αυξανόμενη 
δυσαρέσκεια με τη λειτουργία της δημο-
κρατίας συνδέεται και με το ότι ολοένα και 
περισσότεροι πολίτες έχουν την αίσθηση 
πως δεν επηρεάζουν τις δραστηριότητες 
της κυβέρνησης, καθώς και με το γεγονός 
ότι η αίσθηση ανασφάλειας έχει αυξηθεί 
από το 2007 μέχρι σήμερα.
Η επιθυμία των πολιτών για «περισσό-
τερο νόμο και τάξη» φέρεται επίσης να 
έχει αυξηθεί, από το 53% που καταγρα-
φόταν στη δημοσκόπηση του 2007 σε 61% 
σήμερα.
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Α
νησυχητικές διαστάσεις παίρνει η κό-
ντρα μεταξύ της Βόρειας Κορέας και 
της κυβέρνησης Τραμπ, με την Πιον-
κγιάνκ να διαμηνύει σήμερα μέσω 

κομματικού εντύπου ότι θα «κάνει σκόνη» τις 
ΗΠΑ απαντώντας, εμμέσως πλην σαφώς, στις 
προειδοποιήσεις του Αμερικανού υπουργού 
Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον ότι η Ουάσιγκτον θα 
πιέσει τη χώρα για το πυρηνικό της πρόγραμμα. 
«Σε περίπτωση που προχωρήσουμε σε προει-
δοποιητική επίθεση, τότε αυτή θα εξαλείψει όχι 
μόνο τους ιμπεριαλιστές Αμερικανούς, τις δυνά-
μεις εισβολής της Νότιας Κορέας αλλά και την 
ενδοχώρα των ΗΠΑ. Θα τους κάνουμε σκόνη» 
γράφει σήμερα η Rodong Sinmun, η επίσημη 
εφημερίδα του κυβερνώντος κόμματος των 
Εργατών, όπως μεταδίδει το Reuters. 
Χτες, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών 
δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Ουάσιγκτον 
ενημερώνεται συνεχώς για τα τεκταινόμενα στη 
Βόρεια Κορέα. 
Με τη σειρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ 
Μάικ Πενς υποσχέθηκε ότι η χώρα θα αντι-
δράσει με «συντριπτικό και αποτελεσματικό» 
τρόπο σε οποιαδήποτε επίθεση από την  Πιον-
κγιάνκ . 
Υπενθύμισε, μάλιστα, με νόημα ότι οι ΗΠΑ 
είναι «έτοιμες» και περιμένουν… Σε αντίστοιχο 
μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Αμερικανού 
υπουργού Αμύνης Τζιμ Μάτις, που μετά από την 
τελευταία αποτυχημένη απόπειρα εκτόξευσης 
πυραύλου κατηγόρησε την Βόρεια Κορέα και 
τον ηγέτη της Κιμ Γιονγκ Ουν για απερισκεψία. 
Την οργή της Νότιας Κορέας προκάλεσε η 
«μπλόφα», όπως την αποκαλούν, του Ντό-
ναλντ Τραμπ, ο οποίος υποσχέθηκε να στείλει 
στόλο στα κορεατικά ύδατα για να αντιμετωπί-

σει πιθανή απειλή της Πιονγκγιάνγκ αλλά δεν το 
έπραξε ποτέ. 
Το CNN μεταδίδει το πισωγύρισμα αυτό έκανε 
Νοτιοκορεάτες να αμφισβητήσουν τις ηγετι-
κές ικανότητες του Αμερικανού Προέδρου και 
να διερωτηθούν εάν όντως ακολουθεί κάποια 
συγκεκριμένη στρατηγική στην αντιμετώπιση 
του «απρόβλεπτου» γείτονά τους Κιμ Γιονγκ Ουν. 
Εδώ και αρκετούς μήνες, η Νότια Κορέα βρίσκε-
ται σε πολιτική αναταραχή και πλέον έχει μπει 
στην τελική ευθεία για τις προεδρικές εκλογές 
της 9 Μαΐου. 
«Αυτό που είπε ο κ. Τραμπ ήταν πολύ σημα-
ντικό για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ» 
δήλωσε στην Wall Street Journal ο υποψήφιος 
για την προεδρία της Νότιας Κορέας Hong Joon-
pyo. 
«Εάν ήταν ψέμα, τότε κατά την προεδρία του 
Τραμπ, η Νότια Κορέα δεν θα πιστεύει τίποτα 
από αυτά που λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος» 
είπε ο Hong Joon-pyo, που αυτή τη στιγμή 
εμφανίζεται ιδιαίτερα αποδυναμωμένος στις 
δημοσκοπήσεις. 
Ιδιαίτερα καυστικός ήταν και ο Τύπος της 
χώρας, με μια εφημερίδα να αναφέρει ότι οι 
«Ρώσοι και οι Κινέζοι ηγέτες θα γελούν με την 
απουσία του αμερικανικού στόλου». 
Άλλη εφημερίδα ισχυρίστηκε ότι η μπλόφα του 
Τραμπ είναι αντίστοιχη με τις ψεύτικες παρελά-
σεις πυρηνικών όπλων στην πρωτεύουσα της 
Βόρειας Κορέας. 
Σε συνέντευξή του στο Fox, ο κ. Τραμπ είχε 
δηλώσει ότι οι ΗΠΑ στέλνουν στόλο στην περι-
οχή. «Πολύ ισχυρό. Θα έχουμε υποβρύχια. 
Ισχυρότατα. Πολύ πιο ισχυρά από το αεροπλα-
νοφόρο. Αυτό μπορώ να σας το πω» είχε τονί-
σει ο Αμερικανός πρόεδρος. 

η «μπλοφα» και ο εκνευρισμοσ τησ νοτιασ κορεασ

Βόρεια Κορέα προς ΗΠΑ: «Θα 
σας κάνουμε σκόνη...»
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Π
όσο καλά στ’ αλήθεια γνωρίζεις τη 
γυναίκα σου; Δεν εννοώ αν ξέρεις 
το χρώμα των μαλλιών της ή των μα-
τιών της, ή πού γεννήθηκε και πού 

πήγε σχολείο. Τι ξέρεις για τον εσωτερικό της 
κόσμο, πώς σκέφτεται, πώς νιώθει, ποιες είναι 
οι ελπίδες της , ποιοι είναι οι φόβοι της; Αν μά-
θεις την απάντηση σ’ αυτές τις ερωτήσεις θα σε 
βοηθήσει να την καταλάβεις και να την αγαπή-
σεις καλύτερα.

1. Ποια είναι η γλώσσα της αγάπης 
που καταλαβαίνει;
Τι έχει για κείνην μεγαλύτερη σημασία: να τη 
χαϊδεύεις, να της μιλάς, να της κάνεις δώρα, ή 
να κάνεις όλα τα μαστορέματα που σου ζητάει 
όπως γράφει και ο Gary Chapman στο βιβλίο 
του “Οι 5 Γλώσσες της Αγάπης”; Φρόντισε να 
προσδιορίσεις τους τρόπους με τους οποίους 
δέχεται τα μηνύματα της αγάπης σου.

2. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος 
της;
Δεν εννοώ αν φοβάται τα ύψη ή να πάει στον 
οδοντογιατρό. Εννοώ τα βαθύτερα συναισθή-
ματα της καρδιάς της : φόβος για εγκατάλειψη 
ή προδοσία ή μήπως δε γίνει  καλή μητέρα. 
Πώς μπορούν τα λόγια σου και οι πράξεις σου 
να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των φόβων 
και των αγωνιών της; 

3. Τι σημαίνει ρωμαντισμός για κεί-
νην;
Ίσως μία ανθοδέσμη ή  ένα κουτί σοκολατά-
κια. Ίσως να κρατάς το ξεσκονόπανο παρά ένα 
μπουκέτο. Τι θα προτιμούσε όμως η δική σου;  
Να θυμόμαστε ότι οι συναισθηματικές μηχα-
νές των γυναικών μας χρειάζονται τα κατάλ-
ληλα καύσιμα.

4. Τι την κάνει να νιώθει καταξιω-
μένη
 Η γυναίκα σου θέλει να ξέρει ότι είναι σημα-
ντική, όχι γι αυτά που κάνει, αλλά για αυτό 
που είναι. Θα μπορούσες ν’ αρχίσεις να της 
λες ευχαριστώ για ό,τι κάνει -- και τα κολακευ-
τικά λόγια για την προσφορά της μπροστά σε 

άλλους μπορούν να έχουν ιδιαίτερο νόημα 
για κείνην. Επίσης μην παραλείπεις να ζητάς τη 
γνώμη της. Ένα απλό άγγιγμα στον ώμο κάθε 
φορά που περνάς από δίπλα της μπορεί να 
σημαίνει πολλά.

5. Τι της αρέσει να κάνει;
 Ίσως, αν υπάρχουν παιδιά στο σπίτι, θα της 
άρεσε να μείνει μόνη στο κρεβάτι το πρωί ανε-
νόχλητη. Ίσως να της αρέσει να πηγαίνει για 
ψώνια με φίλες. Θα μπορούσε απλά να μεί-
νει μόνη μαζί σου, και να μιλάτε τρυφερά, ή 
ακόμα να κάνετε μαζί δουλειές στον κήπο. Ό,τι 
κι αν είναι αυτό που της αρέσει, βοηθάς εσύ να 
εξασφαλίσεις το χρόνο και το χώρο για να γίνει 
κάποιο από αυτά; Τι πρέπει να θυσιάσεις ώστε 
να μπορέσει η γυναίκα σου να απολαύσει αυτό 
που της αρέσει;

6. Τι την κάνει να γελάει;
Το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο. Αν 
γυμνάζουμε το νεύρο του γέλιου είναι καλό 
για την υγεία μας. Έχω προσέξει όμως ότι, 
πολλά ζευγάρια, όσο πιο πολύ ζουν μαζί, τόσο 
λιγότερο γελούν.  Βρες αυτό που ανεβάζει τη 
διάθεσή της , είτε είναι κάποιο ανέκδοτο είτε 
μια κωμωδία, και χρησιμοποίησέ το τακτικά. 
Θα μπορούσες ν’ αρχίσεις να ανακαλύπτεις 
τι της αρέσει, ή να βρεις  αυτό που την κάνει 
να γελάει.

7. Τι είναι αυτό που την απασχολεί 
πιο πολύ στο γάμο σας;
Σ’ αυτήν την ερώτηση χρειάζεται πολύ θάρρος 
για να την απαντήσεις, αλλά κατά βάθος μάλ-
λον την ξέρεις την απάντηση. Πρόκειται για 
έναν τομέα που ίσως σε φέρνει σε δύσκολη 
ή αμυντική θέση όταν τον θίγει. Η τεταμένη 
σχέση της με κάποια άτομα της οικογένειάς 
σου. Οικονομικά προβλήματα, ή προβλήματα 
που έχουν σχέση με τα παιδιά, ή ακόμα και το 
αίσθημα της έλλειψης σωματικής επαφής. Η 
ανασφάλειά της μπορεί να σε κάνει να νιώσεις 
ανεπαρκής, αλλά μην κάνεις πίσω. Προσπά-
θησε να την νιώσεις και να δεις το πρόβλημά 
της , κάνοντας ό,τι μπορείς για να τη βοηθή-
σεις.

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 τη Γυναίκα σου

οικογένεια

• To παιδί μου και εγώ
5 φάσεις που όλα τα νήπια θα 
περάσουν!

1.Ξυπνούν (ξανά)  μέσα στην 
νύχτα
Όταν το μωρό σας θα αρχίζει να κοιμά-
ται ολόκληρη τη νύχτα συνεχόμενα, ο 
τρόμος και το άγχος που είχατε μήπως 
ξαφνικά ξυπνήσει και ζήσετε τις γνωστές 
«ολονυχτίες», είναι πλέον μια αμυδρή 
και μακρινή ανάμνηση. Μέχρι την στιγμή 
που μήνες αργότερα θα ακούσετε ξαφ-
νικά αυτή η τσιριχτή κραυγή μέσα από το 
monitor της ενδοεπικοινωνίας και ο εφι-
άλτης σας επιστρέφει!!!
Ο άστατος ύπνος είναι πολύ συχνός στην 
ηλικία των δύο ετών, και αυτό γιατί το 
παιδί αρχίζει να αντιλαμβάνεται το περι-
βάλλον γύρω του, το γεγονός ότι η ζωή 
συνεχίζεται ακόμα και όταν εκείνο είναι 
στο κρεβατάκι του, ωστόσο δεν του 
αρέσει καθόλου η ιδέα ότι εσείς είστε 
κάπου μέσα και εκείνο… «στην απ’ έξω».  
Παράλληλα εμφανίζονται και οι πρώτες 
του, είτε πρόκειται για σκοτάδι ή θορύ-
βους έξω. Απλά έχετε υπομονή και δείξτε 
του ότι το γεγονός ότι δεν σας βλέπει, δε 
σημαίνει ότι δεν είστε εκεί για εκείνο.
2. Κάνουν συχνά κακάκια   
Τους πρώτους μήνες, ο φόβος ότι ξαφ-
νικά θα γίνει μία «έκρηξη» μέσα στην 
πάνα του μωρού δεν είναι ποτέ μακριά 
από το μυαλό σας - ειδικά όταν είστε 
σε μια κατάμεστη καφετέρια και έχετε 
ξεχάσει να πάρετε μαζί σας  μια αλλα-
ξιά ρούχα. Και εκεί που το μωράκι σας 
φαίνεται χαλαρό και ήρεμο, ξαφνικά 
λικνίζεται και… μία απίστευτη μυρουδιά 
καταλαμβάνει τον χώρο που ψάχνετε να 
βρείτε το κουνάβι.
Αυτό  έχει σχέση με τη διατροφή του 
νηπίου που είναι πιο πλούσια σε γεύ-
σεις και  ποσότητα .Το νήπιο  δοκιμά-
ζει καινούργιες γεύσεις ικανοποιώντας 
την περιέργειά του και κάποιες φορές 
το πρόγραμμα της διατροφής του είναι 
άστατο οπότε μπορεί να έχει και άστατες 
κενώσεις. Επίσης η ηλικία αυτή συμπί-
πτει με την προσπάθειά μας να του 
μάθουμε τον έλεγχο των σφικτήρων του 

με συνέπεια να μπερδεύεται και να χάνει 
το πρόγραμμά του.
3. Δεν θέλουν να κάνουν μπάνιο 
Μπορεί το ένα λεπτό να πλατσουρίζει 
και πιτσιλάει τα πάντα με τα λαστιχένια 
παπάκια του και το επόμενο λεπτό να 
αρνείται να πάει κοντά στην μπανιέρα και 
να καθίσει σε αυτή. Δεν υπάρχει καμία 
εξήγηση γιατί πολλά νήπια ξαφνικά ανα-
πτύσσουν μία άρνηση ή και φόβο για το 
μπάνιο. 
Για να βοηθήσετε το παιδί σας μέσω 
αυτής της φάσης, να συνεχίσει την ρου-
τίνα του μπάνιου του, επιτρέψτε του  να 
πλυθεί έξω από την μπανιέρα χρησιμο-
ποιώντας το νερό και ένα μαλακό πανάκι, 
έως ότου μπορέσετε σιγά σιγά να το πεί-
σετε να μπει μέσα. Αν δεν γίνει αυτό, θα 
μπορούσε να το δελεάσετε με νέα παιχνί-
δια για το μπάνιο!
4. Ξαφνικά φοβούνται τα ...πάντα! 
Μην εκπλαγείτε αν το ατρόμητο πιτσιρίκι 
σας ξαφνικά φοβάται να δοκιμάσει να 
παίξει σε οποιοδήποτε παιχνίδι της παι-
δικής χαράς.  Καθώς το μικρό σας μεγα-
λώνει, αποκτά μεγαλύτερη επίγνωση 
του κινδύνου και του πόνου - είτε λόγω 
δικών του εμπειριών είτε βλέποντας τα 
άλλα παιδιά. Συνεχίστε τις επισκέψεις 
στο πάρκο και ενθαρρύνετέ το διακρι-
τικά να παίξει, ακόμα και αν πρέπει να 
πάτε μαζί στην κούνια ή στην τσουλή-
θρα. Αλλά μην το πιέσετε περισσότερο. 
Μια απαλή προσέγγιση θα βοηθήσει να 
ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη του, αργά 
αλλά σταθερά.
5. Θέλουν μόνο την μαμά… (ή 
μόνο τον μπαμπά)
Ξαφνικά βλέπετε ότι αποζητά όλη την 
προσοχή και την αγάπη του συντρό-
φου σας.  Αυτό είναι κάτι που μπορεί να 
σας πληγώσει. Αλλά πολύ σύντομα θα 
το δείτε να ταλαντεύεται πότε σε σας και 
πότε στον σύντροφό σας. Οπότε, κάντε 
στην άκρη, πάρτε το χρόνο σας και να 
δείτε που θα έρθει η σειρά σας προτού 
και το καταλάβετε. 
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26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΙΝΑΙ 
Η 31η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ 
ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗ-
ΜΑΤΟΣ CHERNOBYL 
(1986) ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟ-
ΝΗΣΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

Τ
ο  χ ρ ο ν ι κ ό  τ ο υ 
Ch e r n o b y l ,  π α -
ρ ο υσ ιά σ τ ηκε  σ ε 
μια εκδήλωση της 

Canadian Nuclear Society 
το 1996 στην Οττάβα, για 

τα 10 χρόνια από το ατύχημα, με παρουσία επισήμων 
και κοινού από τον τότε Γραμματέα της CNS Κ. Πάππα 
με βοήθεια Audio-Visual. Ο Κώστας Πάππας εξήγησε 
με απλά λόγια στους παρευρισκόμενους, το χρονικό του 
μεγαλύτερου ατυχήματος στην ειρηνική χρήση της Πυ-
ρηνικής ενέργειας.  Αυτό το μήνα, Απρίλιο συμπληρώ-
νονται 31 χρόνια από το ατύχημα. Η περιγραφή εκείνη 
γίνεται επίκαιρη και μεταφρασμένη από τον ίδιο τον πα-
ρουσιαστή  στα ελληνικά, παρουσιάζεται σε μια σειρά 
άρθρων για τους αναγνώστες που επιθυμούν μια σοβα-
ρή και υπεύθυνη ανάλυση του ιστορικού πλέον ατυχή-
ματος.
Πριν από τον Απρίλιο του 1986, εάν το όνομα Τσερνο-

μπίλ είχε αναφερθεί σε ένα επιστήμονα από τη δύση, οι 
πιθανότητες ήταν ότι αυτός δεν θα είχε ιδέα περί τίνος 
επρόκειτο. Και όμως υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες 
και πιο επιτυχημένες μονάδες παραγωγής Ηλεκτρικής 
ενεργείας στην Σοβιετική Ένωση.  
Οι δύο από τις 4 μονάδες συμπληρώθηκαν το 1977 και 
οι άλλες δύο το 1983, ενώ δύο άλλες μονάδες  υπήρ-
χαν υπό κατασκευή στο ίδιο μέρος.  Το πυρηνικό αυτό 
συγκρότημα, παρήγαγε γύρω στα 4,000 εκατομμύρια 
Βατ (4 GW) ηλεκτρικής ισχύος, αρκετή ενέργεια να ικα-
νοποιήσει τις ανάγκες εκατομμυρίων Σοβιετικών.  Οι 
Σοβιετικοί έλεγαν ότι το Τσερνομπίλ υπήρξε ένα  πρό-
σφατο πρότυπο πυρηνικού σταθμού χωρίς προβλήματα.
Πριν ακριβώς 29 χρόνια, στις 26 Απριλίου 1986, στη 
θέση αυτή διαδραματίσθηκε το μεγαλύτερο ατύχημα 
στην ιστορία της χρήσης της πυρηνικής ενεργείας για 
ειρηνικούς σκοπούς.  Ο απολογισμός υπήρξε πραγ-
ματικά τραγικός, 31 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους 
και η περιοχή μολύνθηκε από ραδιενεργά σωματίδια.  
600,000 άτομα ασχολήθηκαν κατά διάφορους τρόπους 
με τον έλεγχο του ατυχήματος και αρκετοί απορρόφη-
σαν ισχυρές δόσεις ραδιενέργειας.  
Πολλές επιτροπές ασχολήθηκαν με την ανάλυση και 
σπουδή του γεγονότος, για να αντλήσουν τα αναγκαία 
και απαραίτητα διδάγματα, που θα βοηθούσαν στην 
αποφυγή ενός μελλοντικού ατυχήματος, ίδιας η σοβα-
ρότερης φύσεως.  Είναι διεθνώς γνωστό ότι η Καναδική 
εργασία και μελέτη που έγινε από την ομάδα μας στην 
AECL, στο να αποκαλυφθούν και εξηγηθούν οι λόγοι και 
οι αιτίες που οδήγησαν στο ατύχημα, γίνανε αποδεκτές 
από το μεγαλύτερο μέρος του δυτικού κόσμου και το 
γεγονός αυτό αναγνωρίσθηκε από την Σοβιετική ένωση.  
Θα προσπαθήσω λοιπόν στα προσεχή μου άρθρα, να 
αναλύσω όσο μπορώ πιο απλά, κατανοητά και με λεπτο-
μέρειες, την σειρά των γεγονότων, όπως τα περιγράψαμε 
στην αναφορά μας, που συνέβησαν την τραγική και μοι-
ραία εκείνη νύχτα της 25 προς 26 Απριλίου 1986, που 
οδήγησαν στο ατύχημα.  Όπως όλα τα ατυχήματα, έτσι 
και αυτό συνέβηκε από συνδυασμό ανθρωπίνου λάθους, 
με τεχνικό λάθος στο σχεδιασμό του αντιδραστήρα. 
Όπως το ατύχημα του 1952 στο Chalk River, βορειοδυ-
τικά της Οττάβας, μας έδωσε τότε τα απαραίτητα μαθή-
ματα να τα εφαρμόσουμε στους δικούς μας αντιδρα-
στήρες CANDU, για να είναι τώρα οι πλέον ανεκτικοί 

σε πυρηνικά ατυχήματα, έτσι και η ανάλυση του Τσερ-
νομπίλ θα μας διδάξει ακόμα περισσότερα. Ο Καναδι-
κός αντιδραστήρας CANDU δεν έχει στο ενεργητικό του 
κανένα ατύχημα.
Τις πρωινές ώρες της 26 Απριλίου 1986, δύο συμβα-
τικές εκρήξεις, τίναξαν στον αέρα τον αντιδραστήρα 
της 4ης μονάδος (σχ. 1), μαζί με  το κτίριο στον πυρη-
νικό σταθμό του Τσερνομπίλ, γύρω στα 130 χιλιόμετρα 
βόρεια από το Κίεβο της Ουκρανίας (πολιτικές εκρήξεις 
στις ημέρες μας στο ίδιο μέρος). Τις επόμενες δύο εβδο-
μάδες που ακολούθησαν την έκρηξη και την πυρκα-

γιά,   απελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα γύρω στα 50 
εκατομμύρια Κιουρί (μονάδα μέτρησης ραδιενέργειας) 
ραδιενεργού υλικού.  Με τους πνέοντες ανέμους προς τα 
βορειοδυτικά, το υλικό αυτό ξαπλώθηκε πάνω από την 
Ουκρανία, Ανατολική Ευρώπη και Σκανδιναβικές χώρες.
Αργότερα το κύμα στράφηκε προς Κεντρική Ευρώπη 
και τα Βαλκάνια.  Ο αντιδραστήρας του Τσερνομπίλ 
χαρακτηρίζεται σαν μονάδα RBMK, αρχικά γράμματα 
που στα ρωσικά μεταφράζονται σε κάτι περίπου σαν 
“Αντιδραστήρας ψυχωμένος με νερό και μετριαζόμε-
νος από γραφίτη” (για τον όρο μετριασμός θα αναφέρω 
πιο κάτω).  
Οι αντιδραστήρες του τύπου αυτού, χρησιμοποιούνταν 
στο παρελθόν από τους Σοβιετικούς, για να παράγουν 
ηλεκτρική ενέργεια για την χρήση της περιοχής, αλλά 
και  πλουτώνιο, υλικό απαραίτητο για την κατασκευή 
πυρηνικών όπλων . Πριν προχωρήσω στην ανάλυση 
του ατυχήματος, κρίνω σκόπιμο να περιγράψω τα κύρια 
μέρη ενός σταθμού παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας. 
Αρχίζω περιγράφοντας μια συμβατική μονάδα παρα-
γωγής ενέργειας. Σε μία τέτοια μονάδα, διακρίνουμε 
τον χώρο καύσης, όπου καίγονται συμβατικά καύσιμα 
( βενζίνη, πετρέλαιο, άνθρακας, αέρια καύσιμα)  παρά-
γοντας θερμά αέρια, των οποίων η πίεση κινεί πιστόνια, 
που με τη σειρά τους κινούν τον στροφαλοφόρο άξονα, 
που τελικά περιστρέφει την ηλεκτρική γεννήτρια. Η ηλε-
κτρική ενέργεια που παράγεται από την γεννήτρια, χρη-
σιμοποιείται για καθημερινή χρήση (φωτισμός, θέρ-
μανση ).  
Η βασική αρχή συνίσταται στη χρήση  συμβατικού καυ-
σίμου να θερμάνει κάποιο ρευστό (αέρα  ή νερό) και να 
χρησιμοποιήσει, την ενέργεια του ρευστού αυτού, για 
να περιστρέψει μία γεννήτρια (μετατροπή χημικής ενέρ-
γειας σε θερμική, κινητική και τελικά ηλεκτρική).  Η ίδια 
αρχή χρησιμοποιείται στον πυρηνικό αντιδραστήρα, 
φυσικά σε μεγαλύτερες κλίμακες και με άλλα υλικά και 
αρχές.  

ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

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). 

1η ΣΥΝΕχΕιΑ - ΓρΑΦΕι Ο ΚώΣΤΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

Συνέχεια στην επόμενη έκδοση

επιστήμη

Εκδήλωση της Canadian Nuclear Society (Quebec 1996) για τα 
10 χρόνια από το ατύχημα του Chernobyl, με παρουσία επισήμων 

και κοινού, που ενδιαφέρονται για σοβαρές αναλύσεις. Στην 
φωτογραφία ο Γραμματέας της CNS Κ. Πάππας, με τον τότε 

υπουργό Οικονομικών του Καναδά (μετέπειτα πρωθυπουργό) 
Hon. Paul Martin.  Ο Γραμματέας της CNS, με βοήθεια Audio-

Visual, εξήγησε με απλά λόγια στους παρευρισκόμενους, το 
χρονικό του μεγαλύτερου ατυχήματος στην ειρηνική χρήση της 

Πυρηνικής ενέργειας.
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απόψεις

Τ
ο πως παρουσιάζεσαι μπροστά 
στον κόσμο του γραφείου σου μπο-
ρεί να είναι μία εικόνα απατηλή ό-
μως είναι χρήσιμη. Να φαίνεσαι ε-

νάρετη ή πονηρή αλεπού; 
Οταν η μητέρα σου πήγαινε στη δουλειά 
– αν πήγαινε – ήταν η εποχή των κοστου-
μιών με βάτες, οι μεταξωτές μπλούζες με 
φιόγκους και το συνήθως υπερβολικά 
πονηρό πείραγμα από  αρσενικούς διευθυ-
ντές. Ευτυχώς όλα αυτά έχουν αλλάξει: Τα 
ρούχα είναι πιο απλά, η προαγωγή όχι απλά 
επιθυμία, οι γυναίκες διευθυντές όσοι και 
οι ανδρες και οι περισσότερες δεν έχουμε 
εμπειρία ή μαρτυρία σεξουαλικής παρενό-
χλησης. Είναι όμως ακόμη δύσκολο να πας 
μπροστά, αν και τώρα οι λόγοι είναι διαφο-
ρετικοί. Δεν έχει σημασία αν είσαι δασκάλα, 
δικηγόρος ή βοηθός της ...βοηθού. Οι κανό-
νες είναι ίδιοι.
Η διευθύντρια της εταιρείας είναι δύσκολο 
να ντυθεί στα ρόζ και με φιόγκους. Την 
θέλουν ψυχρή και σοβαρή και αυτό κάνει. 
Οπως κανείς δεν υποψιάζεται ότι ένα φαι-
νομενικά αθώο πλάσμα με λουλουδάτο 

φόρεμα ειναι κρυφή δολοφόνος και μέχρι 
ν’αποκαλυφθεί είναι πολύ αργά.
Είναι αξιοπρόσεκτη η θεωρία που παροτρύ-
νει να εμφανίζεσαι σα να έχεις ήδη πετύ-
χει αυτό που επιθυμείς να είσαι μετά από 
δέκα χρόνια. Οσο χαμηλή κι αν είναι η δου-
λειά που κάνεις πρέπει να τήν κάνεις καλά. 
Για να προαχθείς απο βοηθός σε ανώτερη 
θέση πρέπει να εισαι υπέροχη βοηθός. 
Μην περιμένεις να φθάσεις σε υψηλή θέση 
για να εκφράζεις τις ιδέες σου. Να εισαι 
πάντοτε έτοιμη – αυτή τη στιγμή είναι η 
σειρά σου να παρουσιάσεις ευφυείς εξάρ-
σεις. Το κάνεις με ευγένεια. Εισαι εποικο-
δομητική, συνεργάσιμη και φροντίζεις να 
ντύνεσαι σα να έχεις ήδη κερδίσει τον ανώ-
τατο μισθό!
 Οδηγώντας τη ζωή σου ως κινούμενη 
ενσωμάτωση ορισμένης εμφάνισης είναι 
μία γοητευτική στρατηγική. Παρ’ολα αυτά 
οι μελέτες έχουν δείξει ότι οι υγιέστεροι 
ψυχολογικά και πιο επιτυχημένοι άνθρω-
ποι έχουν την ικανότητα να προβάλλουν την 
εικόνα του ``αυτό που βλέπεις αυτό παίρ-
νεις` .̀ Δείξε τις γνώσεις που διευκολύνουν 
τη δουλειά των ανωτέρων σου.Μην απο-
σπάται η προσοχή σου μόνο απο την τεχνο-
λογική εξέλιξη που βοηθάει αλλά δεν μπο-
ρεί ν’αντικαταστήσει την ικανότητα να σκέ-
φτεσαι. Νά ενημερώνεις συνεχώς έστω και 
...τυχαία για την προοδό σου, την παρα-
γωγικότητα και τα επιτεύγματά σου για να 
ξέρουν πόσο πραγματικά πολύτιμη είσαι κι 
ότι εργάζεσαι ακούραστα. Παρουσιάζεσαι 

σύμφωνα με τη θέση που βρίσκεσαι κάθε 
φορά ενώ προετοιμάζεις την αναρρίχησή 
σου σε υψηλότερη βαθμίδα.
Φυσικά υπάρχει και ο τύπος εργαζόμενης 
που δεν συσχετίζει εμφάνιση με εργασία. 
Φοράει ό,τι βρει στη ντουλάπα κι έχει το 
ίδιο κούρεμα που είχε στο Γυμνάσιο. Κατα-
φέρνει να επιτύχει. Ισως επειδή μ’αυτήν την 
εμφάνιση στέλνει το μύνημα ότι ασχολείται 
περισσότερο με το αντικείμενο της εργα-
σίας παρά με βερνίκια νυχιών.  Π ρ ο -
σπαθείς κάθε βήμα να σε φέρνει πιο κοντά 
στα επαγγελματικά σου όνειρα. Προχωράς 
σύμφωνα με αυτά. Αν αποφασίσεις ν’αλ-
λάξεις εμφάνιση και να βελτιωθείς να έχεις 
υπ’όψιν σου ότι η αλλαγή πρός το καλύ-
τερο δεν γίνεται εύκολα αποδεκτή από 
τους άλλους που μπορεί ν’αντιδράσουν και 
να υπονομεύσουν τη θέση σου. Αλλάζεις 
συχνά δουλειά, ενώ έχεις εργαστεί σκληρά 
και έχεις κάνει ό,τι είναι αναγκαίο για να 
πετύχεις στην κάθε μία, ακόμα κι αν είναι 
μικρής διάρκειας.Ξέρεις ότι είσαι έτοιμη ν’α-
ποχωρήσεις όταν έχεις μάθει ό,τι μπορού-
σες. Αν μπορείς να προσθέσεις υπευθυνό-
τητες συνεχίζεις, αλλιώς  η θέση σου μάλλον 
δεν έχει προοπτικές και καλύτερα να ετοιμά-
σεις ξανά το βιογραφικό σου!
 Λοιπόν, ενάρετη ή πονηρή αλεπού; Ισως 
τελικά να μήν μετράει τόσο πως φαίνεσαι, 
αρκεί να ολοκληρώνεις τη δουλειά που ανα-
λαμβάνεις.

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

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣΚλΗ

του  λιμανιου  η  του  σαλονιου
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Π
έντε χαρακτηριστικά και 
δεξιότητες της προσω-
πικότητας - η ευσυνει-
δησία, ο αυτοέλεγχος, η 

αποφασιστικότητα/επιμονή, η συ-
ναισθηματική σταθερότητα και η 
αισιοδοξία- αποτελούν «διαβατή-
ριο» για καλύτερη υγεία, μεγαλύ-
τερη ευτυχία και -για όποιον ενδι-
αφέρεται- περισσότερα χρήματα 
στη ζωή του.
Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας 
νέας βρετανικής επιστημονικής 
έρευνας, σύμφωνα με την οποία 
τα πέντε αυτά χαρακτηριστικά παί-
ζουν ρόλο-κλειδί σε όλες τις ηλι-
κίες, για επιτυχία είτε στη μόρ-
φωση είτε στο επάγγελμα, ενώ 
επιπλέον σχετίζονται με 
καλύτερη υγεία.
Οι ερευνητές, με επικεφα-
λής τον καθηγητή ψυχολο-
γίας Άντριου Στεπτόε του 
Τμήματος Επιδημιο-
λογίας και Δημόσιας 
Υγείας του University 
College του Λονδί-
νου (UCL), που έκα-
ναν τη σχετική δημοσί-
ευση στο περιοδικό της Εθνι-
κής Ακαδημίας Επιστη-
μών των ΗΠΑ (PNAS), 
μελέτησαν περισ-
σότερους από 8.100 
άνδρες και γυναίκες 
άνω των 52 ετών (μέση 
ηλικία 67 ετών). Οι συμμε-
τέχοντες συμπλήρωσαν 
τεστ προσωπικότητας, 
ενώ παράλληλα αξιολο-
γήθηκε η σωματική και 
ψυχική υγεία τους, η οικο-
νομική κατάστασή τους, το 
δίκτυο κοινωνικών επαφών 
τους κ.ά.
Διαπιστώθηκε ότι όσοι άνθρω-
ποι διαθέτουν σε μεγαλύτερο 
βαθμό τα «πέντε», απολαμβάνουν 
μια σειρά από οφέλη, όπως μεγα-
λύτερη οικονομική σταθερότητα, 
λιγότερη κατάθλιψη, μικρότερη 
κοινωνική απομόνωση, καλύτερη 
υγεία και λιγότερες χρόνιες παθή-

σεις. Έχουν στο αίμα τους χαμη-
λότερα επίπεδα χοληστερίνης και 
C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (δεί-
κτης φλεγμονής), μικρότερη περί-
μετρο μέσης και λιγότερο σωμα-
τικό λίπος (δείκτες παχυσαρκίας), 
καθώς επίσης καλύτερο μεταβο-
λισμό.
«Κανένα από τα πέντε χαρακτη-
ριστικά δεν είναι πιο σημαντικό 
από τα άλλα. Μάλλον τα οφέλη 
τους εξαρτώνται από τον συνδυ-
ασμό τους» δήλωσε ο Στεπτόε. 
Όσα περισσότερα χαρακτηριστικά 
από τα πέντε συγκεντρώνει ένας 
άνθρωπος, τόσο πιο ωφελημένος 
φαίνεται να είναι.
Έτσι, ανάμεσα στους ανθρώπους 

με τέσσερα ή πέντε από αυτά τα 
χαρακτηριστικά της προσωπι-
κότητας μόνο το 3% αναφέρει 
σοβαρά συμπτώματα κατά-

θλιψης, έναντι ποσοστού 
23% μεταξύ όσων έχουν 
ένα ή κανένα από τα 

πέντε. Μεταξύ των πρώτων 
μοναξιά νιώθει μόνο το 

10% έναντι σχεδόν 50% 
των δεύτερων, ενώ γενι-
κότερη κακή υγεία έχει 
μόνο το 6% των πρώτων 

έναντι 37% των δεύτερων.
Παράλληλα, οι άνθρωποι με 
τέσσερα ή πέντε «προνομι-

ακά» χαρακτηριστικά περ-
πατούν πιο γρήγορα (δεί-
κτης μειωμένης θνησιμό-
τητας), ενώ κάνουν τακτικό-

τερα εθελοντισμό. Οι ερευ-
νητές επεσήμαναν ότι είναι 

σημαντικό οι άνθρωποι της 
μέσης και της τρίτης ηλικίας 
να συνεχίζουν να καλλιερ-

γούν στον χαρακτήρα τους 
αυτές τις ιδιότητες και όχι μόνο 

όταν είναι νέοι.
Μολονότι και τα πέντε χαρακτηρι-
στικά έχουν μια γενετική και άρα 
κληρονομική διάσταση, ο καθέ-
νας μπορεί να τα αναπτύξει, όπως 
είπε ο Στεπτόε, αλλάζοντας σταδι-
ακά τον τρόπο με τον οποίο σκέ-
πτεται και δρα ή αντιδρά.

Α
ν κάποιος θέλει να ζήσει περισσότερα χρόνια, να μειώσει τον 
κίνδυνο για καρκίνο ή για την καρδιά του και επιπλέον να νιώ-
θει πιο ωραία, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να πηγαίνει 
στη δουλειά του κάθε μέρα με το ποδήλατο. Αυτό είναι το συ-

μπέρασμα μιας νέας βρετανικής επιστημονικής έρευνας, της μεγαλύτε-
ρης του είδους της μέχρι σήμερα.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης, με επικεφαλής τον δρα 
Τζέισον Γκιλ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό 
περιοδικό «British Medical Journal» (BMJ), σύμφωνα με το BBC και το 
πρακτορείο Reuters, μελέτησαν σε βάθος πενταετίας στοιχεία για περί-
που 264.000 ανθρώπους με μέση ηλικία 53 ετών και συνέκριναν τον 
τρόπο που πήγαιναν στη δουλειά τους με την κατάσταση της υγείας τους.
Διαπιστώθηκε ότι την καλύτερη υγεία και το μεγαλύτερο προσδόκιμο 
ζωής είχαν όσοι χρησιμοποιούσαν τακτικά το ποδήλατο, το οποίο σχετι-
ζόταν με 41% μικρότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου από οποιαδήποτε 
αιτία, 45% μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου και 46% μικρότερο 
κίνδυνο καρδιοπάθειας.
Όσο μεγαλύτερη διαδρομή κάνει κάποιος με το ποδήλατο έως τη δου-
λειά του, τόσο μεγαλύτερο φαίνεται να είναι το όφελος για την υγεία του. 
Οι ερευνητές τόνισαν την ανάγκη να επεκταθούν οι ποδηλατόδρομοι και 
γενικότερα να ληφθούν μέτρα από τις κυβερνήσεις και την τοπική αυτο-
διοίκηση, ώστε να ενθαρρυνθούν οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν το 
ποδήλατο.

Σ
ύμφωνα με αποτελέσματα με-
λέτης που δημοσιεύθηκε στο 
επιστημονικό περιοδικό CELL, 
η κατανάλωση ανθυγιεινών 

τροφών αποτελεί αιτία επιδείνωσης 
των ασθενειών που έρχονται με την 
πάροδο του χρόνου.
Ως γνωστόν, η ηλικία αποτελεί τον 
κύριο παράγοντας κινδύνου για μια 
πληθώρα χρόνιων ασθενειών. Η 
γήρανση επηρεάζεται από πολλές 
παραμέτρους καθ ‘όλη τη διάρκεια 
της ζωής ενός ατόμου, ενώ η μεγαλύ-
τερη διακύμανση οφείλεται σε περι-
βαλλοντικούς παράγοντες. Επί του 
παρόντος, ένας από τους κύριους 
περιβαλλοντολογικούς παράγοντες 
για την ανθρώπινη υγεία είναι οι τρο-
φές που καταναλώνουμε.
Είναι γεγονός, ότι οι χρόνιες παθήσεις 
αυξάνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, 
εν μέρει λόγω της γήρανσης του πλη-
θυσμού, αλλά και λόγω της αύξησης 
της κατανάλωσης τροφίμων υψηλής 
επεξεργασίας και χαμηλού κόστους. 
Για παράδειγμα, η κατανάλωση ζάχα-
ρης έχει τριπλασιαστεί τα τελευταία 
50 χρόνια και συνδέεται με μια σειρά 
από επιζήμια αποτελέσματα στην 
υγεία. Αυτές οι συνθήκες συμβάλ-
λουν σε μια πανδημία μεταβολικών 
διαταραχών, όπως η παχυσαρκία και 
ο διαβήτης, διογκώνοντας το πρό-
βλημα της γήρανσης του πληθυσμού.
Η εν λόγω μελέτη κατέδειξε, ότι η 
υγεία ενός ενηλίκου ατόμου επηρεά-
ζεται όχι μόνο από την τρέχουσα δια-
τροφή του, αλλά και από τις παρελ-
θούσες διατροφικές του συνήθειες. 
Αυτές οι επιπτώσεις από τη διατροφή, 
προκαλούνται όταν ένα θρεπτικό ερέ-
θισμα πυροδοτεί μια διαρθρωτική 
αλλαγή στη φυσιολογία του ατόμου 
με μακροχρόνιες λειτουργικές συνέ-
πειες.
Πληθώρα στοιχείων αποδεικνύει ότι 
στους ανθρώπους όπως και σε άλλα 
θηλαστικά, ο υποσιτισμός ή ο υπερ-
σιτισμός σε μικρή ηλικία επηρεάζει 
την μετέπειτα πορεία της υγείας τους. 
Ωστόσο, οι μοριακοί μηχανισμοί που 
συνδέουν τις διατροφικές συνήθειες 
του παρελθόντος με τη μελλοντική 
κατάσταση της υγείας και τη μείωση 
του χρόνου επιβίωσης ενός ατόμου, 
παραμένουν ασαφείς.

Πώς η κακή 
διατροφή 
επηρεάζει 
τις χρόνιες 
παθήσεις; Το καλύτερο «φάρμακο» 

είναι να πηγαίνει κάποιος με 
το ποδήλατο στη δουλειά

Έρευνα: Τα πέντε 
χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας που 
μπορούν να φέρουν υγεία

υγεία

Οι διατροφικές υπερβολές 
του Πάσχα, άφησαν τα 
ίχνη τους στη... ζυγαριά 

σας! Μην χρονοτριβείτε, λάβετε 
μέτρα από σήμερα κιόλας:
* Από την επόμενη κιόλας ημέρα 
επανόδου στην ...πραγματική 
ζωή, ξεκινήστε την ημέρα σας με 
ένα καλό πρωινό για να ενεργο-
ποιήσετε τις καύσεις του οργα-
νισμού. Προτιμήστε για πρω-
ινό γάλα με δημητριακά, τοστ με 
άπαχο τυρί και γαλόπουλα, χυμό 
πορτοκαλιού με φρυγανιές και 
μέλι.
* Αυξήστε την άσκηση σας, προ-
σθέτοντας κίνηση στην καθημε-
ρινή φυσική δραστηριότητά σας, 
αλλά χωρίς υπερβολές. Ακραίες 
διαδικασίες, αυστηρές δίαιτες 

και υπερβολές όσον αφορά στην 
άσκηση δεν έχουν αποτέλεσμα 
και επιπλέον παραπέμπουν σε 
αυτοβασανισμό και τιμωρία.
* Γίνετε λίγο πιο αυστηροί στις 
διατροφικές σας επιλογές. Τα 
γλυκά, οι ξηροί καρποί, τα πατα-
τάκια, αλλά και τα λιπαρά φαγητά 
και τα αλλαντικά, καλό θα είναι 
να μπουν στο...περιθώριο. Κατα-
ναλώστε, σε εβδομαδιαία βάση 
1 - 2 φορές ψάρι, 2 - 3 φορές 
όσπρια και λαδερά, 1 - 3 φορές 
άπαχο κρέας. Ξεκινήστε κάθε 
γεύμα σας με ένα βαθύ πιάτο 
σαλάτα.
* Περιορίστε σταδιακά τις πολύ 
μεγάλες ποσότητες φαγητού που 
καταναλώνατε την περίοδο των 
γιορτών.

Πασχαλινό τραπέζι:
Η επόμενη μέρα
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50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967

Π
έρασαν κιόλας 50 χρόνια από τότε που 
οι «συνταγματάρχες» κατέλαβαν την ε-
ξουσία στην Ελλάδα με το γνωστό πρα-
ξικόπημα τες 21ης Απριλίου . Φυσικά 

δεν πρόκειται να οργανώσουμε τελετές για την 
επέτειο αλλά  καλό είναι να θυμηθούμε ορισμέ-
να πράγματα. H «εθνοσωτήριος επανάσταση» το 
πραξικόπημα το έκαναν μια τριμελής ηγετική ομά-
δα με τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, το Στυλιανό Πατ-
τακό και τον Νικόλαο Μακαρεζο.  

Γεώργιος Παπαδόπουλος (1919 – 1999)
Γεννήθηκε στο Ελαιοχώρι Αχαΐας και ήταν γιος 
του Χρήστου Παπαδόπουλου, δασκάλου, και 
της Χρυσούλας Παπαδοπούλου. Μεγάλωσε στο 
Ελαιοχώρι και εν συνεχεία  στην Πάτρα, όπου 
πήγε γυμνάσιο. Αποφοίτησε από τη σχολή ευελ-
πιδων το 1940. Πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο 
και στον εμφύλιο πόλεμο μετείχε  σε όλες τις μεγά-
λες επιχειρήσεις, εναντία στους κομουνιστές . Το 
1951 ως στρατοδίκης με τον βαθμό του ταγμα-
τάρχη στην πρώτη δίκη του Νίκου Μπελογιάννη 
ήταν ο μόνος που ψήφησε κατά της επιβολής της 
θανατικής ποινής στον «Άνθρωπο με το Γαρύ-
φαλλο», παρότι ότι ήταν φανατικός αντικομου-
νιστής.   
Στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, γρήγορα, ο 
Γεώργιος Παπαδόπουλος αναδείχθηκε ως ο αδι-
αφιλονίκητος ηγέτης της. Με την επικράτηση του 
πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου 1967, συμμε-
τείχε στην κυβέρνηση Κ. Κολλια, αναλαμβάνοντας 
το υπουργείο Προεδρίας. Τον Δεκέμβριο του 1967 
ορκίστηκε «πρωθυπουργός» και υπουργός Εθνι-
κής Αμύνης. Το 1968 διέφυγε απόπειρα δολοφο-
νίας του από τον Αλέξανδρο Παναγούλη, ο οποίος 
συνελήφθη και καταδικάστηκε δις εις θάνατον που 
ποτέ δεν εκτελέστηκε . 
Το 1941 παντρεύτηκε τη Νίκη Βασιλειάδη, με την 
οποία απέκτησε δύο παιδιά, τη Χρυσούλα και 
τον Χρήστο που μετά την αποφοίτηση του από το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μετέβη για μετα-
πτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ όπου και εγκαταστά-
θηκε .Μετά από πολυετή δεσμό με τη Δέσποινα 
Σερέτη (εκ του επιθέτου του συζύγου της αστυνο-
μικού, τον οποίον επίσης χώρισε), Ο Παπαδόπου-
λος  παντρεύτηκε τη Δέσποινα το 1968, σε κλειστό 
κύκλο, που ευλόγησε ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.  
Απέκτησαν μία κόρη, τη Μάχη .
Μετά τη μεταπολίτευση καταδικάστηκε ως ένο-
χος στάσης και εσχάτης προδοσίας σε θάνατο, 
αλλά η ποινή μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη. 
Το καλοκαίρι του  1996, εισήχθη στο Λαϊκό Νοσο-
κομείο σοβαρά ασθενής.  Η κυβέρνηση Σημίτη 
δεν δέχθηκε την αίτηση του γιου του Χρήστου και 
της γυναίκας του Δέσποινας να αποφυλακισθεί 
για λόγους υγείας. Ο ίδιος, ίσως μπορούσε να είχε 
αποφυλακιστεί, αν ζητούσε συγγνώμη για τις πρά-
ξεις του, όπως έκανε ο Νικόλαος Μακαρεζος ή να 
επικαλεστεί λόγους υγείας, όπως έπραξε ο Στυ-
λιανός Παττακός. Παρέμεινε αμετανόητος μέχρι 
τέλους, λέγοντας «δη εμέ θα ομιλήσει η ιστορία, 

η οποία θα με δικαιώσει...». πέθανε το Ιούνιο του 
1999 στην εντατική του Λαϊκού Νοσοκομείου, 
όπου παρέμεινε υπό κράτηση για 34 μήνες. 
Όταν πέθανε  του βρήκαν μόνο τα παράσημα και 
κάποιες στρατιωτικές στολές. Δηλαδή φτωχός και 
μπατίρης σε αντίθεση με πολλούς απ αυτούς που  
ανακατεύτηκαν με τη πολιτική μετά τη μεταπολί-
τευση.

Στυλιανός Παττακός (1912-2016)
Ήταν το δεύτερο σημαντικότερο στέλεχος της Χού-
ντας μετά τον Παπαδόπουλο. Επίσης ήταν ο μακρο-
βιότερος από τους πρωταίτιους του πραξικοπήμα-
τος και της 7χρονης δικτατορίας στην Ελλάδα, εξέ-
πνευσε  σε ηλικία 104 ετών. 
Ο Στυλιανός Παττακος  ήταν από χωρίο Αγία Παρα-
σκευή του νομού Ρεθύμνης της  Κρήτης. Συμμε-
τείχε στον Ελληνο Ιταλικό πόλεμο ως διοικητής 
ίλης, ενώ κατά τη διάρκεια της Κατοχής ήταν μέλος 
της αντιστασιακής οργάνωσης «Όμηρος». Έλαβε 
μέρος στα Δεκεμβριανά, συμμετείχε στον εμφύ-
λιο πόλεμο ως διοικητής της ίλης αρμάτων μάχης 
«Κένταυρος» σε αρκετά σημεία της Βόρειας Ελλά-
δας και έφτασε μέχρι τον βαθμό του ταξιάρχου, 
αναλαμβάνοντας τη διοίκηση τεθωρακισμένων με 
έδρα στου Γουδί. 
Επίσης καταδικάστηκε ως ένοχος στάσης και εσχά-
της προδοσίας σε θάνατο, αλλά η ποινή μετατρά-
πηκε σε ισόβια κάθειρξη Το Σεπτέμβριο του 1990 
αποφυλακίστηκε «λόγω ανηκέστου βλάβης της 
υγείας του» . Παρέμενε αμετανόητος και ισχυριζό-
ταν ότι η Χούντα έσωσε την Ελλάδα από σχεδιαζό-
μενη σοσιαλιστική δικτατορία . 
Τον Οκτώβριο του 2016 άγνωστοι εισέβαλλαν με 
καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους 
στο διαμέρισμα του στα Πατήσια  ακινητοποίησαν 
την Ουκρανή οικιακή βοηθό του και αφαίρεσαν 
συλλεκτικά νομίσματα και αναμνηστικά μετάλλια 
του Πιττακού. Δυο μέρες αργότερα ο ταραγμένος 
Παττακος αποβίωσε . Ο Παττακός ήταν παντρεμέ-
νος με την Δήμητρα Νικολαΐδη, και μαζί απέκτησαν 
δύο κόρες .

Ο Νικόλαος Μακάριζες (1919 - 2009) 
Ήταν Έλληνας στρατιωτικός (ταξίαρχος πυροβο-
λικού) και πρωτεργάτης της χούντας. Γεννήθηκε 
το 1919 στην Γραβιά Φωκίδας. Σχολείο πήγε στο 
χωριό του, το γυμνάσιο το έβγαλε στη Λαμία. Το 
1940 τέλειωσε την Στρατιωτική Σχολή Ευελπί-
δων και ολοκλήρωσε την στρατιωτική του εκπαί-
δευση στο  Καιρο και στη Γερμανία. Εκτός αυτού 
είχε σπουδάσει οικονομικές και πολιτικές επι-
στήμες και είχε 3 πανεπιστημιακά πτυχία από την 
A.Σ.O.E.E. από την Παντειο και από την Ανωτάτη 
Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών. Πήρε μέρος στον 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και έλαβε τον βαθμό του 
συνταγματάρχη.
Ο Μακάριζες διετέλεσε υπουργός Συντονισμού 
και αντιπρόεδρος στις περισσότερες από τις επό-
μενες δικτατορικές κυβερνήσεις και ήταν υπεύ-
θυνος για την οικονομία της χώρας. Παραιτήθηκε 
στις 28 Σεπτεμβρίου 1973 όταν διαφώνησε με το 
Παπαδόπουλο 
Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας (24 Ιου-
λίου 1974) συνελήφθη κι εκτοπίστηκε σε ξενο-
δοχείο της Κέας μαζί με τους άλλους πραξικοπη-
ματίες. Καταδικάστηκε για προδοσία και για την 
εξέγερση και καταδικάστηκε σε θάνατο. Η ποινή 
του μετατράπηκε  σε ισόβια φυλάκιση. Έκτισε την 
ποινή του σε διάφορες φυλακές για 16 χρόνια. Ο 
Μακάριζες αποφυλακίστηκε το 1990,  αποφυλα-
κίστηκε λόγω ανηκέστου βλάβης της υγείας του και 
τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό. Μέχρι το τέλος 
του ο Μακάριζες υποστήριζε ότι λυπόταν για πολ-
λές από τις ενέργειές του αλλά ακόμα καυχιόταν για 
τα οικονομικά επιτεύγματά του τον καιρό της εξαε-
τίας που κυβέρνησε. Πέθανε το 2009.
Ήταν παντρεμένος με τη Χαρίκλεια Μακαρέζου 
(Ματθαίου) και από το γάμο του απέκτησε δύο 
παιδιά, μια κόρη την Αικατερίνη και έναν γιο, τον 
Ιωάννη Μακαρέζο.

ΟΙ χαμένοι της Δικτατορίας
Έκτος φυσικά της δημοκρατίας, της ελευθερίας του 
ατόμου, της ελευθερίας έκφρασης κλπ υπήρξαν 

και άλλοι χαμένοι της δικτατορίας της  21 Απρι-
λίου . 
Πρώτος μεταξύ των ηττημένων στην Ελλάδα ήταν ο 
βασιλιάς . Τα  έξι χρόνια. του καθεστώτος της 21ης 
Απριλίου 1967, γνώρισε μια σημαντική αποδυνά-
μωση της θέσης του, όχι μόνο  λόγω της απουσίας 
του από την Ελλάδα, αλλά και συνταγματικά. Μετά 
από ένα αποτυχημένο κίνημα ενάντια στη χούντα 
τον Δεκέμβριο του 1967 έφυγε απ την Ελλάδα . Η 
δικτατορία διόρισε τον Αντιστράτηγο Γ. Ζωϊτάκη 
ως αντιβασιλέα και οργάνωσε δημοψήφισμα το 
1973, το οποίο με 78% οδήγησε στην κατάργηση 
της μοναρχίας. Η κυριαρχία της στρατιωτικής χού-
ντας τελειώνει αποτελεσματικά το επόμενο έτος και 
το θέμα αποκατάστασής του τέθηκε σε ένα άλλο 
δημοψήφισμα τον Δεκέμβριο του 1974, όπου 69% 
των Ελλήνων ψήφισε για την τελική κατάργηση της 
μοναρχίας.
Οι επαγγελματίες πολιτικοί και τα 300 μέλη του 
διαλυμένου Κοινοβουλίου, Με την αναστολή των 
πολιτικών ελευθεριών οι φιλοδοξίες και προσδο-
κίες του να γίνουν μερικοί Βουλευτές  διαψεύσθη-
καν. Η πολιτική τους σταδιοδρομία κόπηκε από-
τομα. Αυτό που έκανε τα πράγματα χειρότερα ήταν 
οι ταπεινώσεις στις οποίες οι πολιτικοί υποβλήθη-
καν από τους «συνταγματάρχες». Πολλοί συνελή-
φθηκαν , τέθηκαν υπό κράτηση το σπίτι, η αστυνο-
μική επιτήρηση.
Ο Γεώργιος Παπανδρέου, αρχηγός Της Ένωσης 
Κέντρου έχασε τη νίκη που περίμενε σαν Πρωθυ-
πουργός στις εκλογές της 28ης Μαΐου 1967.
 Οι ηγέτες της ΕΔΑ -Ένωση Δημοκρατικής Αριστε-
ράς (Το ΚΚΕ ήταν  εκτός νόμου από το 1947 και 
νομιμοποιήθηκε απ το Κ. Καραμανλή μετά τη μετα-
πολίτευση), καθώς και ένας σημαντικός ή αριθ-
μός ατόμων με «κομμουνιστικές συμπάθειες» που 
εξοριστήκαν σε απομονωμένα νησιά του Αιγαίου.
Επίσης 400 περίπου αξιωματικοί που συνταξιοδο-
τήθηκαν ως «Αναξιόπιστο», η  πιστοί στο βασιλιά .
Όλοι όσοι συνελήφθηκαν  για πράξεις κατά του 
καθεστώτος, όπως η πολιτική γκράφιτι, αντιπο-
λιτευτικά φυλλάδια, συμμετοχή σε αντιχουντικες 
οργανώσεις, κλπ.  Τα στρατιωτικά δικαστήρια τους 
επέβαλλαν αυστηρές ποινές που πολιτικά δικαστή-
ρια δεν θα είχαν επιβάλει. Βεβαία η προσωρινή 
απελευθέρωση από τη φυλακή «, λογά σοβαρής 
βλάβης της υγείας» ήταν συχνή, η οποία έδινε μια 
ανθρωπιά στην απανθρωπιά,
Χαμένοι ήταν επίσης ορισμένες εφημερίδες της 
αντιπολίτευσης .  Η συντηρητική Αθηναϊκή εφη-
μερίδα  «Καθημερινή», μαζί με τη ιδιοκτήτρια και 
εκδότης της, η Ελένη Βλάχοι, που αρνήθηκε να 
συμμορφωθεί με τους κανόνες της λογοκρισίας 
αναγκάστηκε να τη κλείσει. Αργότερα το «Έθνος»  
ήταν ένα άλλο θύμα. Μετά την ανατροπή του το 
καθεστώς Παπαδόπουλου-Μαρκεζίνη, το Νοέμ-
βριο του 1973, η συντηρητική εφημερίδα «Η Βρα-
δυνή» έκλεισε ενώ νωρίτερα είχε στερηθεί κυβερ-
νητικές διαφημίσεις λόγω των  δημοσιεύων της.

Οι κερδισμένοι της 21ης Απριλίο
 στην επομένη έκδοση.

απόψεις
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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες και αναγνώστριες γεια 
σας και χαρά σας κι εύχομαι να πέρασε και η τυχόν 
βαρυστομαχιά σας από την «μάχη» με το δύσμοιρο 
αρνάκι της σούβλας. Και μετά μου λένε ότι εμείς οι  

ΑΝΘΡΩΠΟΙ (;;) δεν είμαστε ψιλό κανίβαλοι κι «ανθρωποφά-
γοι», φυσικά επειδή δίπλα στο κρέας τρώμε και κάποια πρά-
σινη σαλάτα. Τέλος πάνων, δεν προσπαθώ να υπαινιχθώ τί-
ποτα, αλλά καμιά φορά καλό είναι και να μνημονεύουμε κά-
ποια τέτοια «θεματάκια».
Πάντως, εγώ θέλω να σταθώ σ’ ένα θέμα που πραγμα-
τικά με εντυπωσίασε κι αυτό είναι το ΑΜΕΤΡΗΤΟ ΠΛΗΘΟΣ 
που κατέκλεισε στην κυριολεξία όλες τις εκκλησίες και τα 
μυστήρια στην Ελλάδα τις άγιες μέρες της Ανάστασης του 
Κυρίου. Συμπέρανα τελικά ότι έχουμε τον ΘΕΟ ΜΑΣ και τον 

δοξάζουμε, αλλά πρέπει αυτό να γίνεται συνέχεια όχι όταν 
υπάρχει κοινωνική και οικονομική κρίση και πάμε στην 
απαίσια ατάκα (για εμένα φυσικά) των γιατρών, που άμα 
δεν μπορούν να κάνουν πλέον τίποτα για να σε «σώσουν», 
σηκώνουν τα χέρια τους και λένε «από εδώ και πέρα ότι πει 
ο Θεός».
Λοιπόν, ή πιστεύουμε ή όχι και μην την ψάχνετε πολύ. 
Πάντως, αυτή η ελπίδα που λέγεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟ-
ΞΙΑ και στο σύνολο είναι βαθειά ριζωμένη στον Έλληνα χρι-
στιανό, ας μεταλαμπαδεύεται και στην νέα γενιά  κι αυτοί 
μεγαλώνοντας ας πράξουν κατά το δοκούν, είναι αυτό που 
λένε ΤΑΚΕ ΙΤ OR LEAVE IT... Άντε και του χρόνου!
Πάμε τώρα στην καινούρια κοινωνική μας ιστορία και σας 
ευχαριστώ για τις εκπληκτικές κρίσεις σας.
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Ζ
ώντας με μια 
σπάν ια ασθέ-
νεια, είναι ένας 
αγώνας για πολ-

λούς γονείς που παρα-
κολουθούν το παιδί 
τους να υποφέρει από 
αυτή. Αλλά πολλοί από 
αυτούς τους γονείς, υ-
πομένουν και βλέπουν 
τα θετικά μιας τέτοιας 
ζωής.
Για αυτή την οικογέ-
νεια, τα πράγματα ήταν 
απροσδόκητα για την 
κόρη τους, Ζωή. Το αξι-
ολάτρευτο 6 ετών κορι-
τσάκι, είχε διαγνωστεί 
με ατελή οστεογένεση, 
μια γενετική κατάσταση 
που προκαλεί τα οστά 
να είναι εύθραυστα και να σπάνε εύκολα. Οι γονείς της, 
έμαθαν για την κατάσταση της Ζωής, ενώ ήταν ακόμα στη 
μήτρα.
Ο υπέρηχος έδειξε κατάγματα, σπασμένα πλευρά και 
καθυστερημένη ανάπτυξη στα άκρα της και οι γιατροί 
είπαν ότι η Ζωή δεν θα τα καταφέρει. Συνέστησαν επίσης 
ότι έπρεπε να τερματιστεί η εγκυμοσύνη.
Οι γονείς επέλεξαν να καλωσορίσουν τη Ζωή στον κόσμο 

τον Οκτώβριο του 2010. Ανέφεραν ότι χρειάζονταν τρία 
άτομα για να της αλλάξουν πάνα προκειμένου να μειω-
θεί η πιθανότητα τραυματισμού. Στην ηλικία του 1 έτους, 
η Ζωή είχε πάνω από 100 σπασμένα κόκαλα. Με τα χρό-
νια, είχε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις μεταξύ των 
οποίων και για την αντιμετώπιση της κύφωσης.
Η κύφωση της Ζωής προκαλούσε συμπίεση στη σπονδυ-
λική της στήλη, αφήνοντας την ευαίσθητη σε κάθε κίνησή 
της. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, η Ζωή είχε ένα στή-

ριγμα στον αυχένα της από 
την ηλικία των 2,5 ετών.
Θα παρατηρήσετε την 
γλυκιά διάθεση και το 
γέλιο της Ζωής. Το χαρού-
μενο μικρό κορίτσι είναι 
πλέον αρκετά μεγάλο για 
να εκφραστεί και να ζητή-
σει βοήθεια. Η μητέρα της 
παραδέχεται ότι ανησυχεί 
για τυχόν τραυματισμούς, 
ενώ παίζει με τα άλλα παι-
διά. Μια λάθος κίνηση θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε 
κατάγματα.
Από τη γέννηση της, οι 
γονείς της έχουν προετοι-
μαστεί για το πώς να χειρί-
ζονται τα κατάγματα και τον 
πόνο της Ζωής στο σπίτι. Η 
Ζωή παρακολουθεί επίσης 

συνεδρίες λογοθεραπείας.
Οι γονείς της λένε ότι δεν υπάρχει προσδόκιμο ζωής 
για αυτή την ασθένεια, αλλά είναι ευγνώμονες για το ότι 
υπάρχουν θεραπείες που βοηθούν την κόρη τους. Δεν 
μετανιώνουν και είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της Ζωής.
Περιτριγυρισμένη από αγάπη και μεγάλη υποστήριξη, 
το σώμα της Ζωής μπορεί να είναι εύθραυστο, αλλά το 
πνεύμα της σίγουρα δεν είναι. Κράτα γερά Ζωή!

Η Συγκινητική Ιστορία της 6χρονης Ζωής, του 
Κοριτσιού που είναι Πιο Εύθραυστη και από Γυαλί…
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Οι ομογενείς του Τορόντο γέμισαν ασφυκτικά
τις εκκλησίες μας τις ημέρες του Πάσχα 

ΕΠιμΕλΕιΑ: ΕλΕΝΑ ΘλιΒΕρΟΥ 

Α
σφυκτικά γέμισαν οι εκκλησίες μας στο Τορόντο και στις γύρω περιοχές από χιλιά-
δες ομογενείς που συμμετείχαν με κατάνυξη στις θρησκευτικές εκδηλώσεις του 
Πάσχα.
Το πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ που σας παραθέτουμε  από τις κοινότητες του 

Ι. Ν Αγίων Παντελεήμονα, Αννης & Παρασκευής στο Μάρκχαμ, του Ι.Ν Προφήτη Ηλία στη 
Μισσισσάγκα και του Ι.Ν Αγίου Γεωργίου στο Τορόντο αποδεικνύει ότι οι ομογενείς τίμη-
σαν και  τήρησαν και εφέτος με ξεχωριστή ευλάβεια τα ήθη και τα έθιμα της Μεγάλης Εβδο-
μάδας.

Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμων, Άννης & Παρασκευής

Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου
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«Χριστός Ανέστη», αντηχούσε όλο το Τορόντο
από το Μάρκαμ μέχρι τη Μισσισσάγκα

Ι.Ν. Προφήτη Ηλία

Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου
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Σχολιαστής
του γιώργου τσαντήλα

Το «Ελληνικό Χω-
ριό» του Βασίλη και 
της Ελένης στο Βαν-
κούβερ
Στην πρόσφατη επίσκεψη 
, στην όμορφη όσο και 

βροχερή πόλη του Βανκούβερ για τις Πασχαλινές μέρες, 
διαπίστωσα για μια ακόμη φορά πόσο μεγάλη είναι η 
αγκαλιά της Ελλάδας μας , μια αγκαλιά που μας φέρνει 
αντάμα σε όποιο σημείο του πλανήτη κι αν βρεθούμε . 
Είναι τα χρώματα σε φόντο γαλάζιο; είναι το χαμόγελο 
από καρδιάς; μήπως η ζεστή αχνιστή φασολάδα; μήπως 
όλα μαζί και χίλια άλλα τόσα; μικρά και μεγάλα ελλη-
νικά βιώματα που μας οδηγούν νοερά πού αλλού ; πίσω 
στην πολυαγαπημένη πατρίδα. Το εστιατόριο της Ελέ-
νης Παινέση Κουμουτσάκη , η οποία κατάγεται από τον 
Άγιο Πέτρο Κυνουρίας  και του Βασίλη Κουμουτσάκη , ο 
οποίος κατάγεται από την Μεθώνη Μεσσηνίας,  βρίσκε-
ται  περιφερειακά του Βανκούβερ, στο North Delta από 
το 1998 και αποτελεί ζωντανό παράδειγμα που επιβε-
βαιώνει τον κανόνα. Η ελληνική κουζίνα –όταν είναι προ-
σεγμένη κατά τα παραδοσιακά ελληνικά πρότυπα –είναι 
αχτύπητη . Σε αυτό το πλαίσιο κινούμενοι , το ζευγάρι 

από την Πελοπόνησο  κατάφερε να καθιερωθεί το «Greek 
Village» και να ψηφίζεται κάθε χρόνο ως το καλύτερο 
εστιατόριο με αυθεντική κουζίνα στην περιοχή. Αυθε-
ντικό γαλανόλευκο και το περιβάλλον , ενώ στο βάθος 
η πινακίδα στα αγγλικά προειδοποιεί τους πάντες με το 
ανίκητο ελληνικό χιούμορ «χώρος στάθμευσης μόνο για 
Έλληνες , τα υπόλοιπα οχήματα θα απομακρύνονται ...». 
Αισθάνομαι πολύ περήφανος για τους Έλληνες απαντα-
χού που είναι προκομένοι και κάνουν περήφανη και την 
πατρίδα που τους γέννησε.
Κατά τον αποχαιρετισμό ήταν ευχή και απαίτησή τους να 
αποσπάσουν την υπόσχεση , «την επόμενη φορά που θα 
επισκεφθείς το Βανκούβερ, θα έρθεις να μας δεις πάλι»! 
Εκ τών ών ούκ άνευ ! 

Κάθοδος των Μυρίων
Έτοιμοι καθ΄όλα οι ομογενείς για την καλοκαιρινή -καθι-
ερωμένη  συνήθως- βόλτα στην Ελλάδα μας που ανα-
μένεται να ξεκινήσει, με μεγάλους ρυθμούς, μέσα στο 
Μάιο και να κρατήσει μέχρι τον Οκτώβριο . Όποιον και 
να συναντήσεις αυτήν την εποχή , ότι και να συζητάνε , 
εμβόλιμο θέμα είναι πάντα το μεγάλο ερωτηματικό; πότε 
πάς Ελλάδα; κάτι σαν μικρός παροξυσμός που πιάνει τους 
φιλάθλους πριν το ντέρμπι ! Όσο καλοκαιριάζει το μυαλό 
«Μεσογειάζεται» , εδώ πέρα από τον Ατλαντικό, με απο-
τέλεσμα στη θέα μιας αραχτής παραλίας σε οποιοδήποτε 
-ελληνικό κατά προτίμηση-νησί , να προκαλείται μικρός 
εσωτερικός πανικός ; εγώ πότε θα πάω; Έλα ντε! Καλό 
καλοκαίρι και χαλαρές διακοπές σε όλους , όπου κι αν 
βρεθείτε φέτος.

Κριμ οφ δε κριμ; Mon dieux!
Αυτό που κάνει μεγάλη εντύπωση σε έναν απλό παρα-
τηρητή των πραγμάτων και των θαυμάτων στην ελλη-
νική μας  παροικία εδώ στις όχθες της Οντάριο είναι η 
«ομπρέλα προστασίας» που απλώνεται για τα «δικά μας 
παιδιά», στην περίπτωσή μας,  «τα δικά μας παπαγαλά-
κια». Αν και ο όρος «καλή έξωθεν μαρτυρία» είναι άγνω-
στος γι αυτούς, ελπίζω σχολιαστή μου να αναλογιστούν 
–αν μπορούν είναι ένα ερώτημα –πόσο χαμηλά πέφτουν 
και οι ίδιοι με του είδους τις χαμερπείς επιλογές. Δεν 
υπάρχει τίποτε προσωπικό απλά αναρωτιέμαι , θα στα-
ματήσει κανείς αυτήν την κατρακύλα ; και πότε; εύχομαι 
το συντομώτερο , γιατί πιστέψτε με οι έλληνες ομογενείς 
αξίζουν πολλά περισσότερα από την εικόνα που βγαίνει 
προς τα έξω . Ο νοών νοείτο.

Σουλτάνος ή παιδί του συστήματος ;
Ο χρόνος θα δείξει σύντομα πως θα ξεδιπλώσει και θα δια-
χειριστεί τη δύναμή του ο πανίσχυρος πλέον πρόεδρος της 
Τουρκίας μετά το δημοψήφισμα που του δίνει αυτοκρατορι-
κές αρμοδιότητες. Θα δούμε αν δουλεύει για τον εαυτό του 
και τη χώρα του ή είναι μέρος του σχεδίου διάσπασης της 
Τουρκίας -ίσως και εν αγνοία του –και πραγματοποίησης 
του σεναρίου δημιουργίας μιας Ευρωτουρκίας στα παράλια 
και της Ανατολίας στο υπόλοιπο. Το μωσαικό της Τουρκίας 
απαρτίζεται από τουλάχιστον 60 φυλές που οι περισσότε-
ρες ζουν βαθειά μέσα στην Τουρκία και είναι φανατικά θρη-
σκευόμενες οπότε όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο εύθραυστο 
γίνεται το περιβάλλον γύρω από την Ελλάδα για το επόμενο 
διάστημα.    

«Η μοίρα τού ανθρώπου είναι ο εγγενής του 
χαρακτήρας: ήθος ανθρώπω δαίμων».
Ένας δεινός επαναστάτης και όχι μόνο για την εποχή του , ο 
Έλληνας φιλόσοφος που «βαπτίστηκε» για τις ρηξικέλευ-
σθες ιδέες του ως «ο σκοτεινός», ο Ηράκλειτος,  δεν δίσταζε 
να συγκρουσθεί και με το θρησκευτικό κατεστημένο . Αξίζει 
να σταθούμε σε ένα απόσπασμα από τις πολύ ενδιαφέρου-
σες σημειώσεις που άφησε παρακαταθήκη στην ιστορία ο 
φιλέλλην Γερμανός φιλόσοφος Φρ. Νίτσε για τον σπουδαίο 
αυτό τύπο, του οποίου τα «σκοτεινά» θεωρήματα και αξιώ-
ματα ακολουθούν τη ζωή και τη φύση στον πλανήτη στο διη-
νεκές του χρόνου , ... στο άπειρο !  

Τί αναφέρεται για τον Ηράκλειτο: 
Εξίσου σκληρός δείχνεται απέναντι στα Μυστήρια (το βασι-
λικό γένος γιόρταζε τα ιερά της Ελευσίνιας Δήμητρος σαν 
«Οικογενειακή λατρεία»). Σ΄όλους τους νυκτοπόλους , τους 
μάγους, τίς λίνας και τους μύστας λέει ότι μετά θάνατον τους 
μέλλονται όσα δεν περιμένουν. Στο διονυσιασμό δεν βλέπει 
παρά την αποφόρτιση ασελγών ορμών μες στη φρενίτιδα 
των διαφόρων γιορτών. Επικρίνει τις καθαρτήριες θυσίες: 
«Θέλουν να καθαριστούν από το αίμα βουτώντας σε άλλο 
αίμα, σα νάθελε ο λασπωμένος να καθαριστεί βουτώντας 
μες στη λάσπη».
Αν του αντέτεινε κανείς πως η «εξωτερική εκδήλωση» μιας 
καθαρτήριας θυσίας συμβολίζει την «εσωτερική καθαρό-
τητα» , εκείνος θα τού ΄λεγε πως θάπρεπε νάναι ευχαρι-
στημένος αν έβρισκε τούτη την καθαρότητα σ΄ένα και μόνο 
άνθρωπο.
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Πάσχα στην Ελληνική Ύπαιθρο
ΕΠιμΕλΕιΑ: ΕλΕΝΑ ΘλιΒΕρΟΥ 

Η 
Μεγάλη Εβδομάδα για την πλειοψη-
φία των Ελλήνων του εξωτερικού εί-
ναι και μια βδομάδα δοκιμασίας και 
νοσταλγίας της πατρίδας. Είναι οι μέ-

ρες που θυμούνται το Πάσχα στο χωριό, με 
τους συγγενείς τους, τους φίλους, με την κατά-
νυξη και μεγαλοπρέπεια που βίωσαν κάποτε 
στην Ελλάδα αυτές τις άγιες ημέρες. Θέλοντας 
λοιπόν να μοιραστούμε μαζί αυτές τις όμορφες 
πασχαλινές αναμνήσεις, η εφημερίδα μας σας 
χαρίζει σε αυτή την έκδοση ένα πλούσιο πα-

σχαλινό φωτορεπορτάζ από την πατρίδα μας 
και συγκεκριμένα από το όμορφο Αγρίνιο που 
ξέρει να κρατά τα πατροπαράδοτα έθιμά μας. 
Την Μ.Παρασκευή, σε ένα ξεχωριστά κατανυ-
κτικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε η περιφορά 
των Επιταφίων των πέντε μεγάλων ενοριών 
του Αγρινίου και η καθιερωμένη πλέον συνά-
ντησή τους στην κεντρική πλατεία της πόλης, 
όπου εκεί στη συνέχεια αναβιώσαμε το γνωστό 
έθιμο των χαλκουνιών, ένα έθιμο που θυμίζει, 
με τον τρόπο του, τους «μπουρλοτιέρηδες» του 

1821 και που συντηρεί με τη δική του ομορφιά 
την παράδοση της συμμετοχής στον Αγώνα της 
Απελευθέρωσης της περιοχής του Αγρινίου. 
Από το πρωί του Μ. Σαββάτου σε όλα τα σπί-
τια και τα νοικοκυριά είχαν ήδη ξεκινήσει οι 
προετοιμασίες για την υποδοχή του χαρμόσυ-
νου γεγονότος της Ανάστασης αλλά και φυσικά 
για τα μεγάλα γλέντια που θα ακολουθούσαν 
την Κυριακή του Πάσχα σε όλες τις αυλές και 
πλατείες με σουβλιστά αρνιά, κοκορέτσια, 
τσίπουρα και πολλά δημοτικά τραγούδια και 

χορούς.
Στις φωτογραφίες που ακολουθούν θα πάρετε 
μία μικρή γεύση για το πως γλέντησαν οι 
συμπατριώτες μας το φετινό Πάσχα και ελπί-
ζουμε να τις απολαύσετε.
Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε πολύ την 
οικογένεια Παπαθανάση για τη φιλοξενία της 
και που θέλησε να μοιραστεί μαζί μας αυτές τις 
όμορφες πασχαλινές στιγμές.
Χρόνια Πολλά λοιπόν από την Ελλάδα μας 
και του χρόνου.

Η περιφορά των Επιταφίων των πέντε μεγάλων ενοριών του Αγρινίου, με εκατοντάδες κόσμου να 
πλημμυρίζουν την κεντρικη πλατείαΑνάσταση στον Ι.Ν Αποστόλου Παύλου στη Μεγάλη Χώρα του Δ. Αγρινίου 

Εντυπωσιακό το θεάμα που πρόσφεραν οι χαλκουνάδες στην κεντρική πλατεία 
του Αγρίνιου

Χρόνια Πολλά από την οικογένεια Παπαθανάση
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ΑπόσπΑσμΑ κειμενόυ τόυ πΑνΑγιώτη τρΑϊΑνόυ

επιλόγη, επιμελειΑ, ευθυνη: Δημητριόσ Δ. γκεκόπόυλόσ

9ο μερόσ

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 Καραμανλήδων 
όσο και αυτό των επίσης δωσίλογων 
Παπανδρέου ανήκουν στην ίδια 
Δεξιά ...Στην κυριολεξία δικομματικός 
μονοκομματισμός.

Ε
ξαιτίας αυτού του «στημένου» παιχνι-
διού, το οποίο ξεπερνά τα όρια της προ-
δοσίας, η Δεξιά και η Αριστερά είναι μο-
νίμως οι κρυφοί «συνέταιροι» της ίδιας 

εξουσίας ...Της εξουσίας εκείνης, η οποία τους 
προστατεύει από τον λαό και βέβαια τους θέτει 
εξίσου υπό την ομηρία τής τοπικής αμερικανικής 
πρεσβείας. Ως εκ τούτου η Δεξιά μπορεί και «κα-
τασκευάζει» μόνη της τους «ήρωες» της Αριστε-
ράς, για να μπορεί να τους «διορίζει» επικεφαλής 
τού πιο δυναμικού και αντιδραστικού τμήματος 
της ελληνικής κοινωνίας ...Επικεφαλής τού λεγό-
μενου προοδευτικού χώρου και ως εκ τούτου να 
ελέγχει τις αντιδράσεις σε όλες τις αντιλαϊκές και 
αντεθνικές πολιτικές της. Το κόλπο ήταν απλό και 
τόσο πετυχημένο, που δούλευε πάντα. 
Από τη στιγμή που η Δεξιά ήθελε να νικά τη λαϊκή 
αντίδραση και ταυτόχρονα δεν την συνέφερε η 
σύγκρουση μ’ αυτήν, επέλεξε το «καπέλωμα» της 
όποιας αντίδρασης. Όταν το σύστημα ένιωθε ότι 
ο κόσμος θα έβγαινε στους δρόμους, έβγαζε τους 
«χολεριασμένους» του ΚΚΕ και μπλόκαρε την 
αντίδραση, εξαιτίας της απέχθειας του κόσμου 
προς αυτούς ...ΚΚΕδες παρακρατικοί, οργανω-
μένοι απόλυτα για τη μαζική τρομοκράτηση του 
λαού ... Επαγγελματίες διαδηλωτές ...Με μοτοσυ-
κλετιστικά κράνη, τη στιγμή που δεν έχουν μοτο-
σικλέτες ...Με τεράστια ρόπαλα, προφανώς για 
να μην «σπάνε» από το ανέμισμα των σημαιών 
τους ...Το «πεζικό» τού παρακράτους. 
Όταν ακόμα κι αυτά τα μέσα δεν έφταναν στη 
Δεξιά, για να εμποδίσει τον κόσμο να βγει στους 
δρόμους, έβγαζε από την ίδια αριστερή «δεξα-
μενή» -με σπέσιαλ συμμετοχή επιφανών γόνων 
των Βορείων Προαστίων- τους γνωστούς «μπα-
χαλάκηδες» για να τον διαλύσει ...Τους «κατα-
δρομείς» του παρακράτους. Από το «βουνό» 
του Ζαχαριάδη πήγαμε στο «Πολυτεχνείο» της 
Δαμανάκη και από εκεί στην «Μαρφίν» του Τσί-
πρα ...Οι ίδιοι άνθρωποι, υπό τις εντολές των 
ίδιων κέντρων εξουσίας, έκαναν τα ίδια πράγ-
ματα εις βάρος του ίδιου λαού. Με τη βοήθεια 
του παρακράτους και των Αμερικανών αυθαί-
ρετα έμπαιναν «μπροστά» από την κοινωνική 
αντίδραση και την κατεύθυναν προς εκείνη την 
κατεύθυνση που βόλευε τα αφεντικά τους. Πού 
τα βόλευε τα αφεντικά; ...Στην απρόκλητη και 
παντελώς ανώφελη βίαιη σύγκρουση του λαού 
με τις δυνάμεις ασφαλείας, που δικαιολογεί την 
επίσης βίαιη «απάντηση» και άρα την καταστολή. 
Αυτό ήταν το κόλπο. Οι «ήρωες» και οι «γεν-
ναίοι» του παρακράτους έβαζαν πάντα τον λαό 
να οδηγείται στο αδιέξοδο της βίας και να χτυ-
πάει το «χέρι» του στο «μαχαίρι» της Αστυνο-
μίας. Ποτέ και καμία δεξιά πολιτική δεν βρήκε 
σοβαρή αντίσταση εξαιτίας κάποιας λαϊκής αντί-
δρασης, γιατί απλούστατα η αντίδραση αυτή 
ήταν πάντα προδομένη ...»Καπελωμένη» εν 

τη γενέσει της ...Με εντολές της Δεξιάς την αντί-
δραση αυτήν πάντα τη διαχειρίζονταν οι αρι-
στεροί -όλοι τους πρώην ΚΚΕδες- χαφιέδες της 
Δεξιάς Ασφάλειας. 
Αυτό έγινε στα μεγάλα «ιστορικά» γεγονότα, τα 
οποία καθόρισαν την πορεία της χώρας και το 
ίδιο επαναλαμβάνεται κάθε φορά που υπάρχει 
ανάγκη. Επειδή «των φρονίμων τα παιδιά πριν 
πεινάσουν μαγειρεύουν», έτσι κι αυτοί φρο-
ντίζουν να είναι πάντα ετοιμοπόλεμοι, μέχρι 
να χρειαστεί να επαναλάβουν την αγωνιστική 
«εργολαβία» τους. Για να μην «ψάχνονται» την 
κρίσιμη ώρα, φροντίζουν να έχουν μόνιμα στη 
διάθεσή τους το ανθρώπινο δυναμικό των χαφιέ-
δων, που απαιτεί το «κόλπο» αυτό. Κάθε χρόνο 
παρακολουθούμε αυτήν τη «συγκομιδή» στελε-
χών του παρακράτους. Την κάθε «φουρνιά», που 
-λόγω ηλικίας- αποσύρεται από τους «δρόμους», 
τη διαδέχεται η νέα. Κάθε νέα επέτειος του Πολυ-
τεχνείου στην πραγματικότητα είναι το ετήσιο 
casting του παρακράτους. Εκεί πάνε οι νέοι υπο-
ψήφιοι, για να διαδεχθούν τους προηγούμενους. 
Εκεί οι παλιότεροι θα τους μυήσουν στα «κόλπα» 
...Από το πώς φτιάχνονται οι μολότοφ μέχρι το 
πού απευθύνονται για βοήθεια όταν τα πράγ-
ματα γίνουν δύσκολα...
...Υπό την αιγίδα της Δεξιάς και της Αστυνομίας 
και με «προτάσεις» του ΚΚΕ γίνεται το casting 
τού Πολυτεχνείου ...Με πέτρες και καδρόνια 
γίνεται η «ηρωοποίηση» των μελλοντικών συν-
δικαλιστών και προδοτών πολιτικών, τους οποί-
ους έχει ανάγκη η εξουσία για να ελέγχει τον 
κόσμο. Με τον τρόπο αυτόν η δικομματική Δεξιά 
μονοπωλούσε μόνιμα την εξουσία ...Η Δεξιά 
τού «Νεοδημοκρατικού Πασόκ» ...Η Δεξιά της 
Παναγιωταρέα, η οποία έφτιαχνε μόνη της τους 
«Τσίπρες» που χρειαζόταν ...Η Δεξιά, η οποία και 
η ίδια σε επίπεδο στελεχών δεν διέφερε ποιο-
τικά από το χαφιεδαριό της Αριστεράς. Στο μόνο 
που διαφέρουν είναι η ταυτότητα των αφεντι-
κών τους... 
...Οι αριστεροί ηγέτες ήταν πάντα χαφιέδες 
τής Δεξιάς και οι δεξιοί ηγέτες ήταν χαφιέδες 
των ξένων. Στην πραγματικότητα η μόνη δια-
φορά τους είναι ότι απλά οι δεύτεροι είχαν το 
προνόμιο να «βλέπουν» και τα «αφεντικά». Η 
Δεξιά στην Ελλάδα ήταν πάντα το «μαγαζί» των 
δωσίλογων, των ομοφυλόφιλων, των ανώμαλων 
και των διεφθαρμένων «εθναρχών» και αυτοί 
όλοι ήταν οι εκβιαστές και τα αφεντικά των αρι-
στερών χαφιέδων. Αυτή η Δεξιά του δικομματι-
σμού με «σκονάκι» -και υπό τη μόνιμη καθοδή-

γηση των Αμερικανών και των Εγγλέζων- «κατα-
σκεύασε» τη μεταπολεμική Αριστερά κατ’ εικόνα 
και καθ’ ομοίωσιν ...Οι ανώμαλοι, οι άχρηστοι 
και οι διεφθαρμένοι έβαλαν όμοιούς τους «απέ-
ναντι», γιατί διαφορετικά δεν γινόταν «παιχνίδι». 
Έφτιαξαν δηλαδή την Αριστερά ως «είδωλο» της 
Δεξιάς. Στο δωσιλογικό «ιερατείο» τής Δεξιάς 
έβαλαν «απέναντι» το δωσιλογικό «ιερατείο» 
τού ΚΚΕ. Έτσι λειτουργούσε πάντα η Αριστερά, 
γιατί αυτός είναι ο ρόλος της.
 Όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα, δηλαδή, δεν 
είναι τυχαίες εξελίξεις τυχαίων συγκυριών ...Είναι 
δουλεμένα σχέδια «μάχης», τα οποία έχουν 

εκπονηθεί σε υπόγεια μυστικών υπηρεσιών. Ο 
καθένας έχει τον ρόλο του και τον σέβεται από-
λυτα όταν ξεκινάει η «παράσταση». Δεν έχει ενο-
χές η Δεξιά όταν παρουσιάζεται σαν ο «κακός» 
της εξουσίας. Το ίδιο δεν έχει ενοχές και η προβο-
κατόρικη Αριστερά, όταν παριστάνει τον «καλό», 
ο οποίος είναι επαγγελματίας looser ...O καταδι-
κασμένος πάντα να «ηττάται» ...Αυτός είναι απλά 
ο ρόλος της ...Γι’ αυτόν τον λόγο έχει «κατασκευα-
στεί» ...Δεν μπορεί το «είδωλο» να διαφοροποι-
ηθεί από το «αντικείμενο» που αντικατοπτρίζει.
Η Αριστερά έχει «κατασκευαστεί» με τα χαρα-
κτηριστικά αυτά, για να μπορεί η Δεξιά να μονο-
πωλεί την εξουσία ...Να μπορεί να ελέγχει και 
να εκτονώνει την κοινωνική αντίδραση, η οποία 
προκαλείται από την αθλιότητα και τις προδοσίες 
της. Αυτή είναι η μεταπολεμική ελληνική Αρι-
στερά ...Είναι η Αριστερά των άεργων, των ανε-
πάγγελτων και των τεμπέληδων, οι οποίοι έχουν 
αναλάβει τα «δίκια» των εργαζομένων ...Είναι η 
Αριστερά που -καθ’ όλη τη μεταπολεμική περί-
οδο- της έχει παραδοθεί ο οργανωμένος και 
κρατικοδίαιτος συνδικαλισμός, ώστε να «καπε-
λώνεται» κάθε μορφής κοινωνική αντίδραση 
...Είναι η Αριστερά, που, μέσω ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, 
υπέταξε τον κόσμο σε όποιον υποδείκνυαν τα 
αφεντικά των «εθναρχών» μας ...Άλλοτε στους 
βιομηχάνους, άλλοτε στους εφοπλιστές και 
σήμερα στους δανειστές.

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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Ο περίφημος και γνωστός μαλακας !
Ο μαλάκας δεν αλλάζει με τίποτα παραμένει πάντα μαλάκας

(Συλλεκτικό κομμάτι!)
Μαλάκας, Πληθυντικός: Μαλάκες, 
θηλυκό:  Μαλάκω
Τo ουσιαστικό  της λέξης: μαλακια 

Τ
ι εστί «μαλάκας»; 
Στα παλαιότερα ελληνικά η λέξη μαλα-
κία  σήμαινε,  «μαλακότητα», αλλά επί-
σης την αδυναμία, ασθένεια,  βλακεία, 

και ένα είδος εκθήλυνσης.
Στον Επιτάφιο του Περικλή του Θουκυδίδη 
υπάρχει η φράση «Φιλοκαλοῦμεν τε γὰρ μετ’ 
εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας» 
(άνευ μαλθακότητας,  η νωθρότητας τη απώλεια 
ενεργητικότητας).
Επίσης, στην ορθόδοξη εκκλησία στο κατά 
Ματθαίον Ευαγγέλιο αναφέρεται : «Και περι-
ήγεν ο Ιησούς τας πόλεις πάσας και τας κώμας, 
διδάσκων εν ταις συναγωγαίς αυτών και κηρύσ-
σων το ευαγγέλιον της βασιλείας και θερα-
πεύων πάσαν νόσον και πάσαν μαλακία». 
Δηλαδή στη περικοπή αυτή αντιδιαστέλλεται η 
σωματική «νόσος» από την 
Στα νεότερα χρόνια η λέξη «μαλακία» ταυτί-
σθηκε με την διανοητική ανεπάρκεια ή εγκεφα-
λική δυσλειτουργία, εξού και η φράση «μαλά-
κυνση εγκεφάλου». 
Σε κάποια στιγμή η σημασία της λέξης μαλακια 
μετατοπίστηκε  και ταυτίστηκε με την «αυνανι-
ζόμενη»  γυναίκα και μετέπειτα  η λέξη  γενικεύ-
τηκε να συμπεριλαμβάνει και τους άνδρες.
Ο μαλάκας πια δεν έχει φύλο. Ο μαλάκας που 
αναφέρουμε είναι απλά ο μαλάκας άνθρωπος. 
Στη ζωή υπάρχουν οι άνδρες, οι γυναίκες που 
είναι  μαλάκες. 
Η λέξη «Μαλακας» έχει καθιερωθεί πια στην 
Ελληνική γλώσσα και στη καθημερινότητα της 
Ελληνικής ζωής. Έτσι καταλήξαμε σε μια λέξη με 
άλλες έννοιες , μια λέξη θησαυρός! Δεν υπάρ-
χει αμφιβολία ότι καμιά γλώσσα του κόσμου 
δεν διαθέτει ανάλογη λέξη με την ελληνική λέξη 
«μαλάκας». Η Λέξη με τη μεταφορική χρήση 
της,  καθορίζει και καθορίζεται από το περιβάλ-
λον της. Το ποιος τη λέει, το πώς τη λέει, και το 
γιατί τη λέει. Έννοια, που μπορεί να κάνει προ-
καλέσει τα πιο αντίθετα συναισθήματα και που 
μπορεί να μεταλλαχθεί από το ένα άκρο στο 
άλλο της εννοιολογικής της γκάμας χωρίς την 
παραμικρή επεξήγηση. 
Προφανώς υπάρχει  μια άτυπη μυστική συμφω-
νία των νεοελλήνων, με βάση την οποία ξέρουν 
σαφώς πότε και πώς να την χρησιμοποιούν, 
αλλά και να την αποδέχονται ως προσωπικό 
τους χαρακτηρισμό. Πάντως δεν γεννάται αμφι-
βολία ότι η λέξη «μαλάκας» αποτελεί το βασικό 
χαρακτηριστικό  της μοντέρνας ελληνικής κοι-
νωνίας, που πολλοί τη χαρακτηρίζουν «σκέτη 
μαλακία». 
Ο μαλάκας δε χρειάζεται σπουδές, χαρτιά ή ταυ-
τότητα. Τον αναγνωρίζουν παντού με το πρώτο. 
Όλοι οι Νεοέλληνες είναι μαλάκες αν και εφό-
σον τους θεωρούν μαλάκες οι άλλοι!
Οι  μαλακες είναι κατηγορία ανθρώπων προς 
αποφυγή. Ο μαλακας  είναι μια ανεξάντλητη 
κατηγορία ανθρώπων.
Λόγω της ευρείας χρήσης στο καθημερινό λεξι-
λόγιο έχει πολλά παράγωγα σύνθετα, υποκορι-
στικά και μεγεθυντικά.  
Σήμερα αποτελεί προσφώνηση, αναφέρεται σ 
αυτόν που πληγώνει, προσβάλλει, κοροϊδεύει, 

η εκμεταλλεύεται. 
Η χρήση της λέξης είναι ποικίλη  ανάλογα με τη 
περίπτωση έτσι μπορεί να σημαίνει απλά dude, 
mate,  jerk, or asshole .
Επίσης χαρακτηρίζει τον ενοχλητικό, αγενή, 
υπερόπτης που δεν έχει συναίσθηση, ο ίδιος 
νοιώθει καλά με τις πράξεις του, μα ενοχλεί τους 
άλλους με την συμπεριφορά του
Λογικά κάποτε υπήρχε κάποτε ένας μαλακας 
όπως και ένας άνθρωπος. Μετά άρχισε η ταχύ-
τατη αναπαραγωγή τους.  όχι όμως με την κλασ-
σική μορφή αναπαραγωγής να βγαίνει ο ένας 
μαλακας απ την κοιλιά ενός άλλου μαλάκα αλλά 
από συμπεριφορές που αναπαράγονται, υιοθε-
τούνται, και αντιγράφονται. Υπ’ αυτή την έννοια 
ο μαλάκας δημιούργησε ολόκληρη σχολή! Και 
φυσικά σήμερα  το είδος ανθίζει!
Μαλάκες θα βρούμε παντού. Σε κάθε φάση της 
κοινωνικής μας ζωής. Στη δουλειά είναι εκείνος 
που  προκαλεί προβλήματα, στο σουπερμάρ-
κετ είναι εκείνος που μιλαει αγενώς στην ταμία, 
στην τράπεζα είναι εκείνος που προσπαθεί να 
σου πάρει τη σειρά.
Το δράμα, όμως, είναι οι μαλάκες των ανθρω-
πίνων σχέσεων. Μαλάκες είναι όλοι εκείνοι που 
κρύβονται πίσω από κλισέ - ατάκες.  «θέλω 
χρόνο να βρω τον εαυτό μου»,  «αξίζεις κάτι 
καλύτερο»,  οι φαφλατάδες   τα ψώνια, οι ψεύ-
τες…
Το βασικότερο χαρακτηριστικό του μαλακα 
είναι ότι δεν αλλάζει. Ο μαλάκας παραμέ-
νει  παντού και πάντα  μαλάκας. Κι αν το μυρι-
στείς ότι κάποιος είναι μαλάκας και εξαφανι-
στείς, αυτός θα είναι μαλάκας κάπου αλλού με 
κάποιον άλλο, στην επόμενη ευκαιρία που θα 
του δοθεί. Αξία σταθερή ο μαλάκας, μια Μετοχή 
που δεν πέφτει !
Κατά κανόνα, ο μαλάκας προκαλεί απογοή-
τευση, θυμό, οργή πόνο στους ανθρώπους με 
τους οποίους συναναστρέφεται. Δεν υπάρχει 
ερωτική «σταδιοδρομία» χωρίς έναν μαλάκα να 
την έχει προσυπογράψει. Σε κάθε ερωτική ζωή 
οι περαστικοί μαλάκες και μαλακισμένες  είναι 
γεγονός που αρκετές φορές επαναλαμβάνεται.
Ο κάθε μαλάκας είναι ένα απλό και ακίνδυνο για 
τον εαυτό του ανθρωπάκι.  Όταν όμως έρθει σ’ 
επαφή με συναίσθημα άλλου ανθρώπου, τότε 
προκαλείται χημική αντίδραση επικίνδυνη . 
Όπως το τσιμέντο που είναι μια απλή σκόνη και 
μόνο όταν έρθει σε επαφή με το νερό προκαλεί 
χημική αντίδραση και πήζει και σκληραίνει, έτσι 
και ο μαλάκας σε σχέση προκαλεί χημικές αντι-
δράσεις και προβλήματα . 
 Ο κάθε μαλάκας είναι ερωτευμένος με τον 
εαυτό του και προπαντός με τη νοημοσύνη του.
Αν στερέψει η μαλακία, ο μαλάκας παραμένει. Ο 
μαλακας δεν αλλάζει 
Αν η μαλακία ήταν άθλημα ο τάδε θα ήταν χρυ-
σός Ολυμπιονίκης!
Να μερικές εκφράσεις που θα τις αναγνωρίσετε 
αμέσως 
«Μα πόσο μαλάκας είσαι; 
«Κοίτα ένα μαλάκα» 
«Έλεος ρε μαλάκα»
 «Είσαι και πολύ μαλάκω»! 
«Μη γίνεσαι μαλάκας. (Don’t be an asshole)
«Ξύπνα, μαλάκα» (πράξε πιο έξυπνα. )
«Την έκανε πάλι ο μαλάκας!» (Ο μαλακας ξανα-
χτυπά) 

«Είμαι ο μαλάκας της υπό-
θεσης» (κάποιος έχει το 
ρόλο του μαλακα πάντα).
«Μια ζωή μαλακας» (καμιά 
φορά αυτό είναι τίμια εξο-
μολόγηση) . 
Μερικοί είναι παραπάνω 
από μαλακες όπως αποδει-
κνύουν οι εκφράσεις 
 «Είσαι ένας μαλάκας και 
μισός» 
«Μαλάκας στο τετράγωνο». 
«Μαλάκας με πατέντα». 
 «Μαλάκας με βούλα». 
«Μαλάκας με Μ κεφαλαίο». 
«Πολλά κιλά μαλάκας»
« Mαλάκας με δίπλωμα»
«Είσαι πιο μαλάκας κι απ' τον μαλάκα»
«Μαλάκας με περικεφαλαία» (σημαίνει φαίνε-
σαι και καθένας μπορεί να σε δει.)
«Με πιάσανε μαλάκα» (με εκμεταλλευτήκαν) 
«Πας καλά ρε μαλάκα;» (Τι βλακείες κανείς δεν 
σκέπτεσαι σωστά).
 «Ρε τον μαλάκα». (Απογοήτευση για πράξεις 
του μαλακα) 
«Τι να πει κανείς, είναι σκέτος μαλάκας». (Δικαι-
ολογία συμπεριφοράς λογά μαλακιας.Ş)
«Τον έφαγε η μαλακια» (η ζωή του καταναλώνε-
ται από συνεχείς μαλακιες! )
«Η μαλακία πάει σύννεφο»  (Η μαλακια καλύ-
πτει σαν σύννεφο τον Ήλιο υπερισχύει της 
σοφίας)
«Τον χτύπησε η μαλακία στο κεφάλι» (είχε εγκε-
φαλικό απ τις άλλες μαλακιες ).
Υπάρχουν και θετικές εκφράσεις για το μαλακα  

«Που σε ρε μαλάκα;» (που είσαι φιλέ μου ?)
«Όχι ρε μαλάκα!» (συμβουλευτικά όχι φίλε μου 
μη το κανείς)  
Υπάρχουν επίσης συνηρημένες λέξεις και άλλα 
παράγωγα της λέξης μαλακας τα οποία σημαί-
νουν βασικά το ίδιο πράγμα της αρχικής λέξης.
Aρχιμαλάκας, χοντρομαλάκας , αρχοντομαλά-
κας, σκατομαλάκας , μαλακόφατσα, μαλακο-
κεφτές, Μαλακομπούκωμα, Μαλακοκαύλης, 
μαλακοβιόλης ,  μαλακιστήρι, μαλακισμένος 
/ η,  μαλακούλης, Μαλακολόι, και μαλακάκος 
(μικρής ολκής μαλακας!)
Σε τοπικές διαλέκτους υπάρχουν διαφοροποι-
ήσεις στη λέξη μαλακας και στη καθομιλου-
μένη, αναφέρονται και  αυτές οι αντίστοιχες 
λέξεις: μινάρας – μιναδόρος, ψωλοκοπάνας , 
παπάρας.
Τι να πει κανείς περισσότερο απ όσα είπα ήδη? 
Βλέπετε  Την μαλακία πολλοί αγάπησαν, τον 
μαλάκα ουδείς!

του δρ. γεωργιου γκεκα
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Σ
ε συνέν τευξή του 
σ τις 15 Δεκεμβρί-
ου 2013 σ την α-
κροδεξιά εφημερί-

δα «Ελεύθερος Κόσμος», 
ο Δημήτρης Κιτσ ίκης ε ί-
χε μιλήσει για επικείμενο 
διαμελισμό της Τουρκίας 
και σ τη συνέ χε ια δημι-
ουργία Ελληνοτουρκικής 
Ομοσπονδίας με το δυτι-
κό – αλεβίτικο κομμάτι της 
χώρας.

Ο Δημήτρης Κιτσ ίκης «από την παιδική του ηλι-
κία ε ίχε μία έμμονη ιδέα», όπως διαβάζουμε σ τη 
Wikipedia. «Ήθελε να συμφιλιώσει όχι μόνον τους 
Έλληνες με τους Τούρκους αλλά και να τους ενώσει 
σε μία ελληνοτουρκική συνομοσπονδία και να επανι-
δρύσει με τον τρόπο αυτό, υπό σύγχρονη μορφή, την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία».
Αυτό το όνειρο είχε και ο δικτάτορας Γεώργιος Παπα-
δόπουλος, ο οποίος ήταν επίσης ένθερμος υποστηρι-
χτής της Ελληνοτουρκικής Ομοσπονδίας.
Το Σάββατο 25η Μαρτίου 2017 από τη Ρώμη ο Γιάνης 
Βαρουφάκης φέρεται να δήλωσε σύμφωνα με τουρ-
κικά δημοσιεύματα υπέρμαχος του Ελληνοτουρκι-
σμού.Μια δήλωση που μπορεί να είναι είτε μια ακόμη 
«βαρουφάκεια» φωτοβολίδα, από αυτές που πετά κατά 
καιρούς για να ασχολούνται μαζί του, ή ίσως να «απη-
χεί» απόψεις που άκουσε, ενστερνίστηκε και εξέφρασε 
δημοσίως. Στις 25 Μαρτίου επίσης, ο αρθρογράφος 
του TRIBUNE, Στέφανος Μυτιληναίος, έγραψε:
«Η Ελλάδα θα επεκταθεί σ τα Βαλκάνια και θα επι-
σ τρέψει σ τη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι το μέλλον, 
αυτός ε ίναι ο εθν ικός σχεδιασμός… (…) Εξάλλου, 
μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει να δούμε εάν θα υπάρ-
χει και Τουρκία και πώς θα υπάρχει ή πόσες Τουρκίες 
θα έχουμε… Γιατί, όπως άκουσα, η Τουρκία θα εντα-
χθεί κάποια στιγμή στην ΕΕ, σε αυτή την «τετραρχία» 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα προκύψει, όχι όμως ολό-
κληρη εάν με εννοείτε. Είναι και οι Κούρδοι, 40 εκ. 
άνθρωποι δίχως πατρίδα. Αδικία».
Έχουμε δηλαδή τρία διαφορετικά σενάρια που μοιά-
ζουν. Στο ένα η Τουρκία διαμελίζεται και το «δυτικό» 
της κομμάτ ι γ ίνε ται ε λληνοτουρκική ομοσπονδία, 
στο δεύτερο η Τουρκία διαμελίζεται και το «δυτικό» 
της κομμάτι γ ίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
δίχως να ενωθεί με την Ελλάδα σε ομοσπονδία και 
σε αυτό που «πέταξε» ο Βαρουφάκης από τη Ρώμη, 
ότι δηλαδή η Τουρκία δεν παθαίνει τίποτα και όπως 
είναι ολόκληρη… «καταπίνει» την Ελλάδα. Μεγάλο 
μυαλό ο Βαρουφάκης, τον έχουμε «τεστάρει» εξάλ-
λου ως έθνος και στα οικονομικά.  Μια «ομοσπονδία» 
με μια πολυπληθέστερη και αλλόθρησκη χώρα δεν θα 
συνέφερε την Ελλάδα, για τον απλούστατο λόγο ότι ο 
τουρκικός υπερπληθυσμός (ακόμα και διαμελισμένος) 
θα κατάπινε τη χώρα μας που υποφέρει από υπογεν-
νητικότητα.
Ωστόσο, μια «δυτική» Τουρκία θα μπορούσε να έλθει 
προς την Ευρώπη και ύσ τερα από 30 ή 40 χρόν ια 
εξευρωπαϊσμού της και με την προϋπόθεση κάποιας 
επανελλήνισής της να μπορούσε να γίνει «ένα» με την 
Ελλάδα. Όλα αυτά όμως με «κανονικούς» ρυθμούς όχι 
πριν το 2050 ή το 2070, όχι τώρα.
Οι απόψεις Κιτσίκη:
Μιλώντας σ την ακροδεξιά εφημερίδα ο Δημήτρης 
Κιτσίκης, μεταξύ άλλων, είπε:
«Από καιρό [οι Αμερικανοί] σχεδιάζουν να διαμελί-

σουν την Τουρκία. Πρόκειται για ένα πολύ παλιό σχέ-
διο των Αμερικανών, μόνο στην Ελλάδα δεν το ξέρουν 
αυτό. Στην Ελλάδα όλοι νομίζουν ότι οι Αμερικανοί 
υποστηρίζουν μια Μεγάλη Τουρκία, ότ ι υποστηρί-
ζουν τους σ τρατιωτικούς και κάτι τέ τοια. Ποτέ δεν 
ίσχυε αυτό. Απλώς, μέχρι το 1989, λόγω της Σοβι-
ε τ ικής Απειλής, οι Αμερικανοί ήταν υποχρεωμένοι 
με το δόγμα Τρούμαν να χρησιμοποιούν την Τουρ-
κία σαν φράγμα στην κάθοδο των Σοβιετικών. Από 
την στιγμή που έπεσε η Σοβιετική Ένωση, η Τουρκία 
έχασε την στρατηγική της θέση και σήμερα αυτό που 
προέχει για τις ΗΠΑ είναι η εκμετάλλευση των αγω-
γών πετρελαίου. Και να ξέρετε κάτι: Όπου υπάρχει 
αγωγός πετρελαίου, εκεί υπάρχει και διαμελισμός, 
υπάρχει η προοπτική δημιουργίας ενός Κουβέϊτ…».
«[Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν] Τον έλεγχο των αγω-
γών. Κι επειδή ένας από τους αγωγούς περνάει από το 
Κουρδιστάν, το οποίο Κουρδιστάν είναι πολύ πλούσιο 
σε πετρέλαιο, οι Αμερικανοί θα κάνουν το Κουρδι-
στάν Κουβέϊτ. Το Κουρδιστάν εξελίσσεται σε ένα δεύ-
τερο Ισραήλ στην περιοχή. Ο καλύτερος σύμμαχος της 
Αμερικής είναι οι Κούρδοι. Μέχρι τώρα ήσαν αριστε-
ροί και ξαφνικά γίνανε οι φανατικότεροι οπαδοί των 
Αμερικανών. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τους 
Αλβανούς, τους οποίους εγώ από χρόνια αποκαλώ 
«Κούρδους της Δύσεως» και γεωπολιτικά τους θεωρώ 
μεγάλους εχθρούς των Ελλήνων».
Δεν θα αποκοπεί όμως μόνο το Κουρδιστάν από την 
Τουρκία: «Οι Τούρκοι θα χάσουν και την σημερινή 
Ανατολική Τουρκία, διότι οι Αμερικανοί θέλουν να 
ικανοποιήσουν και τους Αρμένιους και τους Γεωρ-
γιανούς, δηλαδή τους Καυκάσιους λαούς. Θα μείνει 
μόνο η Δυτική Τουρκία, η οποία θα περάσει υπό τον 
έλεγχο των 25 εκατομμυρίων Αλεβήδων, με προο-
πτική να γίνει η -αναπόφευκτη για μένα- Ελληνοτουρ-
κική Συνομοσπονδία, η οποία είναι κι αυτή Αμερικά-
νικο Σχέδιο εδώ και δύο γενεές τουλάχιστον, δηλαδή 
από την Δεκαετία του 1950…»
«(…) Ωστόσο, λάβετε υπ’ όψιν σας ότι το σενάριο για 
Ελληνοτουρκική Συνομοσπονδία δεν θα υλοποιηθεί 
σύντομα, απαιτούνται αρκετά χρόνια ακόμα… Δεν 
πρόκειται για ένα ουτοπικό σχέδιο του Κιτσίκη, αλλά 
για ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο των Αμερικανών».
Και συνεχίζει ο Κιτσίκης, «…την Ελλάδα τη συμφέ-
ρει η Ελληνοτουρκική Συνομοσπονδία με μία διαμε-
λισμένη Τουρκία. Αυτό θέλουμε – δεν θέλουμε θα 
γίνει, αλλά θα χρειαστεί μερικά χρόνια ακόμη. Μην 
ασχολούμεθα με τα πρόσωπα της σημερινής Τουρ-

κικής πολιτικής, διότι θα μπερδευτούμε. Πρώτα απ’ 
όλα στην Ελλάδα δεν ξέρουμε τίποτε για το τι συμ-
βαίνει σήμερα στην Τουρκία. Μιλάνε για τον Φετουλ-
λάχ Γκιουλέν άνθρωποι που μόλις πρόσφατα εμα-
θαν την ύπαρξή του. Εγώ κάνω εδώ και πολλά χρόνια 
παρέα με τους Φετουλλατζήδες, υπήρξα σύμβουλος 
του Οζάλ και στην Ελλάδα κάποιοι με θεωρούν γρα-
φικό και ποτέ δεν με βγάζουν στα μεγάλα κανάλια, 
όταν έρχομαι το καλοκαίρι για διακοπές. Λοιπόν, για 
να τα πω χοντρά να το καταλάβετε: Ούτε ο Ερντογάν 
μας συμφέρει, ούτε οι Κεμαλικοί. Αυτό που μας συμ-
φέρει αυτή την στιγμή είναι ο διαμελισμός της Τουρ-
κίας. Κι αυτό θα γίνει σύντομα ούτως ή άλλως. Είτε με 
τον Ερντογάν, είτε με τους Κεμαλικούς».
 «Εγώ είμαι βέβαιος πως αν οι Τούρκοι στρατιωτικοί 
συνεχίσουν να παίζουν αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι 
εις βάρος των Αμερικανών, θα καταρρεύσουν όπως 
ο Σαντάμ. Δηλαδή, ο διαμελισμός της Τουρκίας θα 
γίνει βίαια, όπως έγινε και με το Ιράκ. Διότι και στο 
Ιράκ υπήρχε από καιρό σχέδιο διαμελισμού, αλλά ο 
Σαντάμ, ήταν παλληκάρι, αλλά τελικά την έπαθε. Το 
ίδιο ακριβώς θα πάθουν και οι σ τρατ ιωτικοί σ την 
Τουρκία».
«Το 1983 δεν υπήρχε θέμα διαμελισμού, το οποίο 
σήμερα είναι θέμα ζωής ή θανάτου για την Τουρκία. 
Για τους Στρατιωτικούς, αν υπάρξει διαμελισμός, η 
Τουρκία θα εξαφανιστεί! Πιστεύουν πως αν η Τουρ-
κία μείνει μισή, θα διαλυθεί εντελώς. Ξαναζούν επο-
χές συνθήκης των Σεβρών 1919. Θα κάνουν τα πάντα 
οι Στρατιωτικοί για να σταματήσουν τον διαμελισμό 
της Τουρκίας. Συνεπώς, είναι απίθανο οι Αμερικανοί 
να υποστηρίξουν τους Κεμαλικούς, γιατί αυτοί κυρίως 
πολεμάνε με λύσσα το σχέδιο του διαμελισμού».
«Ακούω κάποιους να λένε ότι η Ρωσία θα μας βοηθή-
σει. Μπούρδες! Πράγματι για τον Πούτιν είναι επιτυ-
χία ο Αγωγός Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη, αλλά 
για την Ελλάδα δεν είναι. Δηλαδή, ξεχάσαμε τον Σλα-
βικό κίνδυνο για τον οποίο μιλούσαμε τόσα χρόνια; 
Εντάξει οι Ρώσοι είναι Ορθόδοξοι και μπράβο τους. 
Αλλά μην ξεχνάτε τον Μεταξά που σκεπτόταν γεωπο-
λιτικά: Μπορεί να θαύμαζε και να αγαπούσε τους Γερ-
μανούς, αλλά τελικά πήγε με τους Αγγλους, διότι αυτό 
επέβαλε η γεωπολιτ ική θέση της Ελλάδος. Και μην 
ξεχνάτε ότι ο Εθνικομπολσεβικισμός τον οποίον υπο-
στηρίζω, σήμερα αντιπροσωπεύεται από τον Πούτιν. 
Εγώ συμπαθώ ιδεολογικά τον Πούτιν, αλλά για λόγους 
εθνικού συμφέροντος δεν πρέπει να κάνουμε δου-
λειές μαζί του!».

ΕΠιμΕλΕιΑ ΚώΣΤΑ ΠΑΠΠΑ ΣΕ δΗλώΣΕιΣ δΗμΗΤρΗ ΚιΤΣιΚΗ

με το πενακι του κωστα παππα

Σενάρια διαμελισμού της Τουρκίας και 
δημιουργίας Ελληνοτουρκικής Ομοσπονδίας
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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 ‘50s

Θερμαντικές ύλες όλων των ειδών. Ο καστανάς έτοιμος να γεμίσει το χωνάκι με τον χειμερινό καρπό και 
ο καρβουνιάρης προσπαθεί να ισορροπήσει τη ζυγαριά του με τα κάρβουνα, για τον αόρατο πελάτη!

Και γυναίκες στην οικοδομή παρακαλώ.

Ανταλλακτικό εμπόριο. Επιστρέφει το μπουκάλι για να πάρει μερικά μανταλάκια.
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Kara Del Toro: 
Αυτή κάνει ηλιοθεραπεία… 
εμείς ζεσταινόμαστε

Κατάφερε για τα 
καλά να ανάψει 
φωτιές με την 
τελευταία της 
φωτογραφία από 
την παραλία. Η 
Kara Del Toro είναι 
ανερχόμενο μοντέλο, 
το οποίο πρόσφατα 
άνοιξε τα φτερά 
του υπογράφοντας 
συμβόλαιο με 
μεγάλο πρακτορείο.

Ο λογαριασμός της 
στο Instagram είναι 
από τους πολλά 
υποσχόμενους με 
τολμηρές πόζες 
που βοηθούν στην 
αναγνωρισιμότητα 
της.
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Τ
ο όνομά της 
σου είναι οι-
κείο, αφού 
η Βαλεντίνα 

τα τελευταία χρόνια 
δεν παύει να μας α-
ναστατώνει σε κάθε 
της εμφάνιση. Είναι 
προκλητικά… όμορ-
φη και αρκεί μια της 
πόζα προκειμένου 
να ταξιδέψει τις αι-
σθήσεις σου.

Το ξαν θό κορί -
τσ ι ξεκίνησε την 
καριέρα της στην 
χώρα μας από τα 
καλλιστεία της Πελο-
ποννήσου, ενώ στη 
συνέχεια μας προ-
σέλκυσε το ενδια-
φέρον στις κερκί-
δες ποδοσφαιρικών 
γηπέδων, αφού φαί-
νεται πως λατρεύει 
το ποδόσφαιρο.

Survivor: σεξοβόμβα 
«σκάει» στο ριάλιτι!

Στο Survivor 2 θα μας πάρει τα 
μυαλά!

H Μαρία Αλεξάνδρου αποκά-
λυψε πως θα αναστατώσει τον 
ελληνικό ανδρικό πληθυσμό 
στο Survivor 2. 

Τι θα δούμε από αυτήν; Tα 
πάντα!

το καυτό σκύψιμο της 

Βίκυς κάβουρα που 

μας… αναστάτωσε!

Είναι μία από τις πιο καυτές 
Ελληνίδες ηθοποιούς και 
γνωρίζει πολύ καλά πώς να 
βάζει… φωτιά στους άνδρες.

Η Βίκυ Κάβουρα διαθέτει 
έναν από τους πιο καυτούς 
λογαριασμούς στο Instagram 
και το Σάββατο (8/4) θέλησε 
να προκαλέσει ένα σημα-
ντικό… πλήγμα στον ανδρικό 
πληθυσμό, ανεβάζοντας μία 
ιδιαίτερα καυτή πόζα, μετά το 
γυμναστήριο.

H Σοφία Χαρμαντά είναι μία 
από τις όμορφες Ελληνίδες 
και το απέδειξε ξανά με την 
φωτογραφία που ανέβασε 
στο instagram.

Το γνωστό μοντέλο πόζαρε 
με ολόσωμο κορμάκι και 
έβγαλε... μάτια με το απίθανο 
στήθος της, που ήταν έτοιμο 
να... ξεχειλίσει!

Βαλεντίνα Τσεπάνου: το 
μοντέλο που θα σε τρελάνει!

H Ειρήνη είναι η πιο hot 
survivor που θα ήθελες να... 
ναυαγήσεις

πασίγνωστη ελληνίδα 

χωρίς σουτιέν, τα πέταξε 

όλα έξω!

Η 
αλήθεια είναι πως ακόμα το καλοκαί-
ρι έχει λίγο… χρόνο για να έρθει, απλά 
πλέον βρισκόμαστε στην τελική… ευ-
θεία και οι εβδομάδες που θα ακολου-

θήσουν θα αποτελέσουν το πρώτο… πιάτο από 

τους καυτούς μήνες που έπονται. Και λέμε καυ-
τούς γιατί τότε θα αρχίσουν οι κουκλάρες να κυ-
κλοφορούν στις παραλίες με τα μαγιό τους και ο 
ανδρικός πληθυσμός θα δέχεται το ένα… χτύπη-
μα μετά το άλλο.

Η Κατερίνα Στικούδη είναι η 
απόλυτη κορμάρα με μαγιό!

Η Ειρήνη Παπαδοπού-
λου μετατράπηκε σε… 
εθνική ηρωίδα. Μόνη 
εναντίον όλων (εκτός 
του Ντάνου) κατάφερε 
να βγει νικήτρια στο παι-
χνίδι για την ασυλία στην 
ψηφοφορία και μη τη 
αυτά που είπε να δώσει 
ένα γερό… χαστούκι σε 
αυτούς που την πολε-
μάνε και να μπει μια και 
καλή στις καρδιές του 
κοινού.

Και υποψήφια πάντως 
να ήταν εμείς στον Άγιο 
Δομίνικο τη θέλουμε 
και καλό θα είναι πολ-
λοί Διάσημοι να την 
κάνουν… παρέα καθώς 
δεν έχουν καταλάβει ότι 
η Ειρήνη «κόβει» και 
«ράβει» εκεί μέσα…
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Η 
Tatjana Catic αναδείχθηκε 
μ έσ α  α π ό  τ α  κο ρ ί τ σ ια 
του Next Top Models της 
Αυστρίας και έκτοτε χιλιά-

δες followers στο Instagram την ακο-
λουθούν φανατικά! Έχει και δικό της 
blog που μοιράζεται τις προσωπικές 

της εμπειρίε ς, καθώς ταξ ιδεύει σε 
όλο τον κόσμο, αγαπάει την μόδα, το 
fitness. Το σέρφινγκ είναι το αγαπη-
μένο της άθλημα και δεν είναι τυχαίο, 
αφού στο κορμί της είναι εμφανείς οι 
six pack και η θέα της πίσω πλευράς 
της...

Ε
ντυπωσιακά οπί-
σθια και γυμνα-
σμένο κορμί εί-
ναι το μυστικό 

της τσαχπίνας Valquiria 
Caetano που τρελαίνει 
τους άντρες.

Η Βραζιλιάνα καλλονή 
είναι μοντέλο και γυμνά-
στρια και ξεσηκώνει 
τους followers της στο 
instagram με τις σέξι 
πόζες της με μαγιό και 
εσώρουχα.

Valquiria Caetano: Η 
Βραζιλιάνα που ξεσηκώνει

Η 
Kate Dros 
είναι ένα 
εντυπωσι-
ακό ξανθό 

μοντέλο από την Πο-
λωνία και μένει μόνι-
μα στη Νέα Υόρκη.

Η 29χ ρονη σ υμ -
βουλεύει τα νεαρά 
μοντέλα να μην παραι-
τούνται από την προ-
σπάθεια τους να κατα-
κτήσουν το χώρο έως 
ότου έχουν εξαντλήσει 
κάθε ευκαιρία.

Έχει φωτογραφηθεί για 
αρκετά διάσημα περιο-
δικά όπως το VNB.

Tatjana Catic: Δαμάζει κύματα 
και άντρες Το πιο σέξι κουνελάκι του 

Instagram ! 

Τ
ο πιο sex y  κουνε λάκ ι 
του Instagram δεν είναι 
άλ λο από την 22χρονη 
Gabrielle Grace, που με 

τον αυθορμητισμό και τα πλού-
σ ια προσόν τα της σε κάνει να 
την ερωτευτείς παράφορα.
Έχει επιχειρηματικό μυαλό αφού 

πέρα από μον τέλο, έχει και το 
δικό της s ite με μαγ ιό, αφού 
σ την Αυσ τ ραλία λα τ ρεύε ι  να 
ε ίναι όλη μέρα σ την παραλία. 
Πρόσφατα επισκέφθηκε και την 
Ελλάδα γ ια να κάνει ένα μικρό 
διάλλειμα από τ ις δουλειές της 
και να απολαύσει…

Το μοντέλο από την 
Πολωνία που κολάζει
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Α
νήκετε στις γυναίκες που θα ήθε-
λαν τέλειο δέρμα χωρίς να προ-
σπαθήσουν ούτε λεπτό; Θα μπο-
ρούσατε ακόμη και να πληρώσε-

τε για ένα καλό ντεμακιγιάζ στο τέλος της 
ημέρας; Παραδεχτείτε το. Η τεμπελιά είναι 
στοιχείο της γοητείας σας. Μάθετε όλα τα 
κόλπα για να είστε πολύ όμορφες με μη-
δέν κόπο. 

Η έξυπνη φροντίδα του προσώπου
Ποιο είναι το μυστικό για όμορφο δέρμα 
με ελάχιστο κόπο; Τα «έξυπνα» προϊόντα 
που συγκεντρώνουν πολλές λειτουργίες 
σε μία συσκευασία και είναι πολύ εύκολα 
στη χρήση!
Απολέπιση εξπρές: Κάντε ελαφρύ μασάζ 
στο πρόσωπό σας με ένα σφουγγαράκι 
υγρό και ζεστό για ένα λεπτό. Το κόλπο; Με 
τον τρόπο αυτό δεν χρειάζεται να το ξεπλύ-
νετε, αφού δεν έχετε χρησιμοποιήσει 
κανένα προϊόν, ενώ κερδίζετε την αίσθηση 
φρεσκάδας που χαρίζει η απολέπιση. 
Ξεκούραστο βλέμμα με μια κίνηση: Τα 
μάτια σας είναι πρησμένα και χρειάζεστε 
μία γρήγορη λύση; Ακολουθήστε τη συμ-
βουλή της νεοϋορκέζας δερματολόγου δρ. 
Τζούντιθ Χέλμαν: βρέξτε δύο δίσκους από 
βαμβάκι με αποβουτυρωμένο γάλα ή γάλα 
σόγιας και βάλτε τους πάνω στα βλέφαρα 
για 10 λεπτά. Θα δείξετε αμέσως πολύ πιο 
ξεκούραστη.
Προϊόντα δύο σε ένα: Διαλέξτε προϊό-
ντα που συνδυάζουν δύο λειτουργίες 
και κάνουν οικονομία σε κόπο και χρόνο, 
όπως ένα αφροντούς που περιέχει και κόκ-
κους σκραμπ. 
Λαμπερά και ζουμερά χείλη: Ένα προϊόν 
που ενυδατώνει τα χείλη, ενώ ταυτόχρονα 
τους χαρίζει μια ζεστή ρόδινη απόχρωση.
Ανανεωθείτε ενώ κοιμάστε: Πριν πάτε για 
ύπνο απλώστε μια λεπτή στρώση από την 
μάσκα προσώπου σας. Αφήστε τη να δρά-
σει ενώ εσείς κοιμάστε. Το πρωί ξεπλύνετέ 
τη με ανθόνερο και στη συνέχεια βάλτε 
την κρέμα ημέρας. Το δέρμα σας θα είναι 
βαθιά ενυδατωμένο χωρίς ουσιαστικά να 
έχετε κοπιάσει γι’ αυτό. 
Κρέμα νύχτας κάθε δύο μέρες: Πολλοί δερ-
ματολόγοι υποστηρίζουν ότι είναι προ-
τιμότερο να χρησιμοποιούμε την κρέμα 
νύχτας βράδυ παρά βράδυ. Με αυτόν 
τον τρόπο οι ιστοί του δέρματος έχουν το 

χρόνο ν’ αναπνέουν και να διεγείρουν τις 
λειτουργίες της αυτοσυντήρησης. Μπο-
ρείτε λοιπόν να παραλείπετε αυτή τη φρο-
ντίδα μέρα παρά μέρα, αλλά -προσοχή- 
δεν μπορείτε να κάνετε το ίδιο και με το 
ντεμακιγιάζ!

Ντεμακιγιάζ σε χρόνο ρεκόρ
Είστε κι εσείς τύπος που βαριέται να ξεβα-
φτεί και το αναβάλει διαρκώς μέχρι που… 
αποκοιμιέσ τε; Ντροπή! Η σύγχρονη 
κοσμετολογία έχει πολύ καλές ιδέες για 
την περίπτωσή μας.
•Εκμεταλλευτείτε την ώρα που είστε στο 
ντους για να κάνετε και το ντεμακιγιάζ. 
Χρησιμοποιήστε ένα τζελ καθαρισμού.
•Επιλέξτε μία λοσιόν που δεν χρειάζεται 
ξέβγαλμα, όπως η Lotion Micellaire Purete 
Thermale της Vichy.
•Χρησιμοποιήσετε τα ειδικά μαντηλάκια 
που είναι εμποτισμένα με λοσιόν ντεμα-
κιγιάζ. 
•Δοκιμάστε ένα προϊόν τύπου «όλα σε 
ένα».

Μακιγιάζ στη στιγμή: συμβουλές 
από επαγγελματίες
Έχετε αναλογιστεί ποτέ πόσο βιαστικοί 
είναι οι σταρ κάθε φορά που κάθονται 
στην καρέκλα του μακιγιάζ; Με τόσες υπο-
χρεώσεις, δεν έχουν χρόνο για χάσιμο. 
Γι’ αυτό, οι επαγγελματίες που φροντί-
ζουν την εικόνα τους, έχουν γίνει εξπέρ 
στα «κόλπα» για τέλειο λουκ έτσι ώστε να 
εξοικονομούν χρόνο και κόπο. Η μακιγιέζ 
Λόρα Μερσιέ, αγαπημένη του Χόλιγουντ, 
μοιράζεται μαζί μας τα πιο «γρήγορα» 
μυστικά της.
•Μία απόχρωση για όλα: Μπορείτε να 
πετύχετε ένα απλό πρωινό μακιγιάζ με 
ένα μόνο προϊόν! Απλώστε ένα ροδακινί, 
ροζ ή κεραμιδί μπλας με κρεμώδη υφή 
στα ζυγωματικά και τα χείλη και… είστε 
έτοιμη.
•Η απόχρωση της ηλιοκαμένης επιδερμί-
δας: Ανακατέψτε το φον ντε τεν με λίγη ενυ-
δατική κρέμα με χρώμα ή λίγο ζελ αυτο-
μαυρίσματος, απλώστε το στο πρόσωπό 
σας και θα έχετε στη στιγμή ομοιόμορφο 
ακτινοβόλο χρώμα. 
•Το φον ντε τεν που τα κάνει όλα: Δια-
λέξτε ένα προϊόν που να κάνει συγχρόνως 
τη δουλειά του φον ντε τεν, του ορού που 

καταπολεμά τη γυαλάδα, του τονωτικού 
που συσφίγγει τους πόρους και του αντι-
ηλιακού.
•Οι σκιές ματιών που απλώνονται εύκολα: 
Προτιμάτε αυτές που έχουν κρεμώδη 
υφή και απλώστε τις με το δάχτυλο. Είναι 
πανεύκολο και χαρίζουν ένα απόλυτα 
φυσικό λουκ. 
•Η δύναμη του κραγιόν: Οι σταρ γνωρί-
ζουν καλά πως ένα κραγιόν σε έντονο κόκ-
κινο ή ροζ χρώμα είναι αρκετό για να ανα-
δείξει ένα πρόσωπο. Επιλέγοντας ένα τέτοιο 
κραγιόν, μπορείτε ακόμη και να παραλεί-
ψετε τη μάσκαρα, το φον ντε τεν και το ρουζ. 
Απλώστε το ταμπονάροντας τα χείλη με τα 
δάχτυλα. Μείνετε πιστή σε μια πολύ φωτεινή 
απόχρωση, γιατί οι σκούρες κάνουν πιο 
έντονα τα σημάδια της κούρασης.
•Έξπρές smoky eyes μακιγιάζ: Για να συνε-

χίσετε με μία απευθείας έξοδο μετά το 
γραφείο αρκεί λίγο μακιγιάζ στα μάτια. 
Χρησιμοποιήστε μια μαύρη ή γκρι σκιά σε 
μορφή κρέμας (απλώνεται πιο εύκολα) και 
απλώστε τη με τα δάχτυλα σε όλα τα βλέ-
φαρα, πάνω από αυτήν που φορούσατε 
το πρωί. 

Έτοιμες σε 5’
Η νεοϋορκέζα makeup artist Μπόμπι 
Μπράουν, γνωστή και ως «γκουρού» 
του natural make up, μας υποδεικνύει τις 
τέσσερις κινήσεις που αρκούν για να δεί-
χνουμε πάντα περιποιημένες:
1. Λίγο κονσίλερ κάτω από τα μάτια
2. Λίγο φον ντε τεν σε στικ στα πλαϊνά της 
μύτης
3. Ένα μπλας σε κρέμα στα ζυγωματικά
4. Ένα κραγιόν στα χείλη. 

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

οδηγός ομορφιάς για τεμπέλες 
αν κι εσείς βαριέστε να κάνετε ντεμακιγιάζ κάθε βράδυ, 
διαβάστε το 
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Δ
ιαφορετική θα είναι έπειτα από 
λίγο καιρό η πλατεία Αλεξάνδρας 
στον Πειραιά. Μια πλατεία που 
βρίσκεται στο ανατολικό άκρο 

του φυσικού ακρωτηρίου του λιμανιού της 
Ζέας και που μετά από μελέτη η οποία υ-
ποβλήθηκε και στα αρμόδια γνωμοδοτι-
κά όργανα του υπουργείου Πολιτισμού, 
θα αποκτήσει περισσότερη φύτευση (δέ-
ντρα και θάμνους), καθώς και κάποια κα-
θίσματα. 
Το βασικό όμως που θα τοποθετηθεί θα 
είναι ένα μνημείο αφιερωμένο στη Γενο-
κτονία των Ποντίων.
Πρόκειται για γλυπτό έργο του εικαστικού 
Παναγιώτη Τανιμανίδη, με πολλές αναγνώ-
σεις. Ο θεατής θα μπορεί να προσλαμβάνει 
διαφορετικές εικόνες ανάλογα με τη γωνία 
που θα το παρατηρεί. Μια μεγάλη κυκλική 
ζώνη από ενιαίο υλικό θα ορίζει περιμε-
τρικά το γλυπτό, που θα έχει ύψος 7,5 μ. και 
χορδή τόξου 14 μ. Φτιαγμένο από κυλίν-
δρους INOX και αλληλοσυνδεόμενα ελα-

τήρια, εξωτερικά είναι σαν ένα μεγάλο 
κύμα που ξεκινά από τη μία πατρίδα για να 
φτάσει στην άλλη, με τα ελατήρια να δημι-
ουργούν 353.000 μικρότερα κύματα, όσοι 
και οι νεκροί της γενοκτονίας.
Στο εσωτερικό του, ένα προσφυγοπούλι 
μεταφέρει διάφορα αντικείμενα αλλά και 
«έννοιες», συνθέτοντας 17 παραστάσεις.
Μεταξύ αυτών είναι οι κλειδαριές από τα 
λουκέτα που έκλεισαν τα σπίτια πίσω στον 
Πόντο, η λύρα, ο αργαλειός, κιάλια, σύν-
θεση που υπενθυμίζει ότι η ζώσα μνήμη 
δεν πρέπει να παρατηρείται από μακριά. 
Στον πυρήνα του γλυπτού, με λέιζερ θα 
είναι χαραγμένες οι πόλεις του Πόντου και 
η αφιερωματική επιγραφή.
Το ίδιο το γλυπτό δεν προβλημάτισε τα 
μέλη των συμβουλίων (Κεντρικό Αρχαιο-
λογικό και Κεντρικό Νεωτέρων Μνημείων) 
παρά μόνο ως προς το πόσο ασφαλές 
είναι. Επειδή όμως κάτι τέτοιο δεν εμπίπτει 
στη δικαιοδοσία τους, δεν συζητήθηκε.
Κλήθηκαν να γνωματεύσουν κατά πόσον 

προσβάλλει τις αρχαιότητες που υπάρ-
χουν σε κατώτερο επίπεδο (το πρώτο) ή 
την οικία Πατσιάδου, έργο του Ερνέστου 
Τσίλερ (το δεύτερο).
Μετά από συζήτηση, τα μέλη του ΚΑΣ 
έδωσαν προχθές ομόφωνα το «πράσινο 
φως» στην τροποποιημένη μελέτη.

Πάνω από 156.000 τίτλους 
βιβλίων, κάποια από τα οποία 
είναι σπάνια και αρκετά 
προέρχονται από δωρεές, 
βρίσκονται στις προθήκες 
της Κεντρικής Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Θεσσαλονίκης, 
που από χθες επαναλειτουργεί, 
ύστερα από σχεδόν 1,5 χρόνο 
εργασιών, ανακαινισμένη και 
πλήρως εξοπλισμένη.

Σ
τον 4ο όροφο βρίσκεται η 
συλλογή με τα σπάνια βιβλία, 
που περιλαμβάνει 116 τίτ-
λους, ο παλαιότερος από τους 

οποίους είναι η «Ελληνική Γραμματι-
κή» του Θόδωρου Γαζή, που εκδό-
θηκε το 1495 και περιλαμβάνει τέσ-
σερα βιβλία.
Η πρόσβαση στη συλλογή είναι περι-
ορισμένη και γίνεται ύστερα από 
συνεννόηση με τη διεύθυνση της 
Βιβλιοθήκης.
Εξαιρετικά σπουδαίο είναι και το 
αρχείο των ημερήσιων και εβδομα-
διαίων πολιτικών εφημερίδων μετά 
το 1974, καθώς και το εκτενές αρχείο 
του 19ου αιώνα. Η παλαιότερη εφη-
μερίδα της συλλογής είναι «Ο Αιών» 
του 1880, ενώ η Βιβλιοθήκη διαθέ-
τει και πλήρες αρχείο της Εφημερίδος 
της Κυβερνήσεως από το 1945 και 
εκτενές αρχείο προηγούμενων ετών 
με παλαιότερο το πρώτο φύλλο της 
το 1933.
Από τον Δεκέμβριο του 2015 η 
Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη υπο-

λειτουργούσε κατά περίπτωση ή για 
μεγάλα διαστήματα ήταν κλειστή για 
το κοινό, καθώς έγινε πλήρης βιο-
κλιματική αναβάθμιση, βιολογικός 
καθαρισμός και νέες διαρρυθμίσεις, 
ενώ σε συνεργασία με το ΑΠΘ θα 
ξεκινήσει η ψηφιοποίηση του υλικού 
της.
«Η Βιβλιοθήκη αυτή είναι ένα εργα-
λείο για την πόλη και τους δημό-
τες της. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυ-
ρία είναι ακόμη πιο σημαντικός ο 
ρόλος της, γιατί οι δημότες μπο-
ρούν να δανείζονται βιβλία, παλαιό-
τερα και σύγχρονης παραγωγής, και 
να τα απολαμβάνουν στο σπίτι τους 

ή να περνούν στο αναγνωστήριο 
κάποιες ώρες ευχάριστα», δήλωσε 
στο «Εθνος» η αντιδήμαρχος Πολιτι-
σμού, Ελλη Χρυσίδου.
Οπως ανέφερε η κ. Χρυσίδου, όλος 
ο ημιώροφος είναι αφιερωμένος 
στο παιδί. Εκεί λειτουργεί το παιδικό 
τμήμα με περισσότερους από 8.500 
τίτλους βιβλίων, επιτραπέζια ψυχα-
γωγικά και μορφωτικά παιχνίδια, 
καθώς επίσης χώρος για εργαστή-
ρια και εκπαιδευτικά προγράμματα. 
Η δημοτική αρχή απευθύνει ανοιχτή 
πρόσκληση στις δημιουργικές ομά-
δες της πόλης να διοργανώσουν δρά-
σεις για να δείξουν τη δουλειά τους.

Πλήρως αναμορφωμένος είναι και ο 
1ος όροφος, στον οποίο λειτουργεί 
το τμήμα ξενόγλωσσου βιβλίου, με 
πολλές δωρεές από πρεσβείες, ξένα 
ιδρύματα και φορείς, αλλά και πλή-
θος βιβλίων που έχουν αγοραστεί 
από τον δήμο.
Δεκάδες χιλιάδες είναι οι τίτλοι των 
βιβλίων λογοτεχνίας, ελληνικής και 
ξένης, το αναγνωστήριο σε κάθε 
όροφο είναι συνήθως γεμάτο από 
φοιτητές που μελετούν για κάποια 
εργασία, ενώ υπάρχει στο ισόγειο 
χώρος για να διαβάσει κάποιος ή να 
ακούσει μουσική σε ένα ήσυχο και 
καθαρό περιβάλλον.

Βρήκαν έξι 
μούμιες στον 
τάφο του Δικαστή

Ο 
δικαστής Ου Σαρ-
χάτ, της 18ης Δυνα-
στείας, δεν ανα-
παυόταν μόνος 

στην αιώνια κατοικία του. 
Η ανασκαφική σκαπάνη ανα-
κάλυψε στον τάφο του έξι 
μούμιες, ξύλινες σαρκοφά-
γους με ζωηρά χρώματα και 
περισσότερα από χίλια ταφικά 
αγαλματίδια, γνωστά με το 
όνομα ushabti. Ολα αυτά στην 
πόλη Λούξορ της Αιγύπτου, 
ένα αληθινό υπαίθριο μου-
σείο.
Οπως ανακοίνωσε το αιγυπτι-
ακό υπουργείο Αρχαιοτήτων, 
ο τάφος ανήκε σε έναν εισαγ-
γελέα της 18ης Δυναστείας 
(1550-1295 π.Χ.), τον Ου Σαρ-
χάτ, ο οποίος έφερε τον τίτλο 
«Δικαστής της πόλης». Αλλά 
μερικούς αιώνες αργότερα, 
επί 21ης Δυναστείας, χρησι-
μοποιήθηκε εκ νέου.
Αν και ήταν γνωστός από 
τις αρχές του 20ού αιώνα, 
ωσ τόσο ερευνήθηκε γ ια 
πρώτη φορά αυτές τις ημέ-
ρες. Ο υπουργός Αρχαιοτή-
των Χάλεντ αλ Ανάνι, που επι-
σκέφθηκε τον χώρο, σημεί-
ωσε πως πρόκειται για μια 
ανακάλυψη η οποία προξενεί 
ευχάριστη έκπληξη και πως οι 
ανασκαφές στο συγκεκριμένο 
δωμάτιο με τις πολλές μού-
μιες συνεχίζονται.
Ο τάφος έχει μικρό μέγεθος, 
όμως έκρυβε πολλά αντι-
κείμενα στο εσωτερικό του. 
Ανάμεσα σε όσα εντοπίστη-
καν ήταν σκεύη από άργιλο 
με το όνομα του νεκρού στο 
ένα δωμάτιο και σχεδόν έξι 
μούμιες με ξύλινες σαρκοφά-
γους. Παρότι επαναχρησιμο-
ποιήθηκε, διατηρεί σχεδόν το 
σύνολο των κτερισμάτων από 
την πρώτη ταφή. Οσο για την 
ταυτότητα των άλλων νεκρών, 
διερευνάται ακόμα από τους 
αρχαιολόγους. Θα αναζητη-
θούν τυχόν επιγραφές στα 
ταφικά σκεύη και αλλού, όπως 
και οι αιτίες του θανάτου τους.

ΒιΒλιοθηκη θεσσαλονικησ

ανοιξε ξανά τις πύλες της με 156.000 τίτλους

Γλυπτό «κύμα» για τη γενοκτονία των Ποντίων 
στον Πειραιά
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ΥλιΚΑ (ΓιΑ 4 meριδΕΣ)
 ª 4 μεριδιάρικες τσιπούρες, καθαρισμένες
 ª 1 - 2 κλωνάρια σέλινο, για κάθε ψάρι, καλά πλυμένα
 ª 3 κουτ. σούπας λευκό κρασί για κάθε ψάρι
 ª 1 σκελίδα σκόρδου καθαρισμένη για κάθε ψάρι
 ª 3 κουτ. γλυκού χυμός λεμονιού για κάθε ψάρι
 ª 2 κουτ. γλυκού ελαιόλαδο για κάθε ψάρι
 ª 1 φύλλο φρέσκου πλατύφυλλου βασιλικού για κάθε ψάρι ή 1 πολύ μικρό 

κλωναράκι φρέσκο δεντρολίβανο ή ελάχιστο ξερό κοπανισμένο για κάθε ψάρι
 ª αλάτι, μαύρο πιπέρι

διΑδιΚΑΣιΑ
 ª Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200° C. Κόβουμε 4 φύλλα αλουμινόχαρτου, 

αρκετά μεγάλα ώστε να τυλίξουν άνετα ολόκληρο το κάθε ψάρι.
 ª Αλατοπιπερώνουμε τις τσιπούρες, τυλίγουμε την κάθε μία με τα κλωνάρια του 

σέλινου και τις βάζουμε στα αλουμινόχαρτα. Βάζουμε το βασιλικό ή το δεντρολίβανο 
στην κοιλιά του ψαριού. Ανασηκώνουμε το αλουμινόχαρτο γύρω-γύρω, ώστε να μη 
μας φύγουν τα υγρά, και περιχύνουμε το κάθε ψάρι με το κρασί, το λάδι και το λεμόνι.

 ª Προσθέτουμε τις σκελίδες σκόρδου και τυλίγουμε προσεκτικά και χαλαρά τα 
ψάρια σε πακέτα, προσέχοντας να μην τρυπήσει το αλουμινόχαρτο και φύγουν τα 
υγρά.

 ª Βάζουμε τα πακέτα μας σε ένα ταψί και μετά στο φούρνο και ψήνουμε για περί-
που 12 - 16 λεπτά, ανάλογα με το πόσο μεγάλα είναι τα ψάρια. Για να είμαστε σίγου-
ροι, ανοίγουμε προσεκτικά το αλουμινόχαρτο. Αν έχει ανοίξει η ράχη, το ψάρι είναι 
έτοιμο.

Άρωμα Κουζίνας

Τσιπούρα en tain d’ alu
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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-κοίτα να δεις οι αλήτες με απέλυσαν γιατί 
έδωσα τη θέση μου σε μία γριούλα στο λεω-
φορείο,τέτοιοι είναι!
-Αφού ήσουν ο οδηγός.....

Στο αμάξι με το αίσθημα.
Ξαφνικά μου πιάνει το δεξί χέρι, καρφώνει το 
βλέμμα της στο πρόσωπό μου και μου λέει 
τρυφερά:
«Μην αλλάξεις ποτέ, έτσι σε θέλω»
Είσαι παλαβή μωρέ;; Με 2α θα φτάσουμε Θεσ-
σαλονίκη;;;

Ένας πατέρας ρώτησε το γιο του, το Γιαννάκη, 
που ήταν 10 χρόνων, αν
ήξερε για τον πολλαπλασιασμό και την διαιώ-
νιση του είδους…
– Δε θέλω να μάθω, έβαλε τις φωνές ο Γιαννά-
κης και ξέσπασε σε κλάματα.
Μπερδεμένος ο πατέρας, τον ρώτησε τι του 
συνέβαινε.
– Ω μπαμπά, είπε με λυγμούς ο Γιαννάκης…
-Στην ηλικία των 6 χρόνων, μου είπατε ότι δεν 
υπάρχει Αϊ Βασίλης…
-Στα 7, άκουσα ότι δεν υπάρχει κουνελάκι τό 
Πάσχα…
-Στα 8, ότι δεν υπάρχουν νεράιδες και μάγισ-
σες…
-Στα 9,ότι όλοι οι ηρωές μου ήταν μπούρδες…
-Αν μου πεις τώρα ότι οι μεγάλοι δε γ****ε, ε, 

δεν αξίζει τον κόπο να ζει κανείς!!!

Ένας μποξέρ μαθαίνει ότι ο επόμενος αντίπα-
λος του είναι ανίκητος για 937 αγώνες:
- Τι θα κάνω; Ρωτά έντρομος τον προπονητή 
του.
- Πρέπει να αποφύγεις να δεχτείς περισσότερα 
χτυπήματα απο όσα θα δώσεις.
- Και πώς θα γίνει αυτό; Σου λέω ο τύπος είναι 
ασταμάτητος!
- Είναι απλό σύμφωνα με τον κανονισμό, απα-
γορεύονται τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. 
Σύμφωνοι;
- Σύμφωνοι. Και λοιπόν;
- Ε! λοιπόν, θα φορέσεις τη ζώνη σου στο κού-
τελο!

Είναι δυο τύποι στο γραφείο και μια μέρα ο 
ένας βλέπει τον άλλο να φορά ενα σκουλα-
ρίκι. Ξέροντας πως είναι γενικά συντηρητικός 
τύπος, παραξενεύεται, και τον ρωτάει:
-Καλά ρε συ, σκουλαρικάκι?
-Ναι, ναι.. απαντά ο άλλος, φανερά ενοχλημέ-
νος. Του την έχει δώσει η περιέργεια του πρώ-
του, οπότε μετά απο ώρα:
-Καλά, απο πότε εσύ φοράς σκουλαρίκι; Δεν 
το φανταζόμουν ποτε!
Οπότε ο άλλος:
-Ούτε γω το φανταζόμουν, αλλά έλα που το 
βρήκε η γυναίκα μου στο αυτοκίνητο…!

ΚριΟΣ
Μην σπαταλάτε τις δυνάμεις σας σε προ-
βλήματα που υπάρχουν εδώ και καιρό, 
γιατί αν δεν αποδεχθείτε τις ευθύνες σας 
δεν υπάρχει περίπτωση να βρείτε λύση. 
Ρυθμίστε τις οικονομικές εκκρεμότητές 
σας αποφεύγοντας ανώφελες κόντρες 
που το μόνο που θα σας προσφέρουν 
είναι εκνευρισμό. Σταματήστε να κατη-
γορείτε μόνιμα τους άλλους και αποδε-
χθείτε τις δικές σας ευθύνες

ΤΑΥρΟΣ
Το πρώτο χαρακτηριστικό αυτής της 
εβδομάδας, είναι η αυξημένη σας διά-
θεση για επικοινωνία, που θα σας κάνει 
ακόμα περισσότερο κοινωνικούς και 
έτοιμους να μοιραστείτε τα σχέδιά σας 
και τους προβληματισμούς σας, με άτομα 
που νιώθετε ότι μπορεί να σας καταλά-
βουν. Είναι ένα διάστημα που δεν πρέπει 
να παραμελήσετε πρακτικά προβλήματα, 
όπως τα οικονομικά σας

διδΥμΟι
Η σημερινή εποχή όπως καλά γνωρίζετε, 
δεν ευνοεί τα λόγια αλλά τις πράξεις. Και 
όσο περισσότερο διστάζετε να τολμήσετε 
τόσο οι άλλοι θα σας επιβάλλονται και με 
τις πράξεις τους και με τα λόγια τους. 
Τα περιθώριά σας στενεύουν. Γι’ 
αυτό κάντε τώρα την αρχή. 
Η περίοδος είναι ευνοϊκή. 

ΚΑρΚιΝΟΣ
Αυτή η περίοδος θα 
μπορούσε να σας 
φέρει αρκετά καλά 
οικονομικά αποτελέ-
σματα, εφόσον στρέ-
ψετε το ενδιαφέρον 
σας σε αυτόν τον τομέα. 
Είστε ακόμη γεμάτοι άγχη 
και εκνευρισμό, αλλά ξέρετε 
τις αιτίες. Πρέπει να μάθετε να δαμά-
ζετε τον εαυτό σας. Δεχτείτε την πραγ-
ματικότητα και σιγά-σιγά αντιμετωπίστε 
την. Ξεκινήστε σαν να είναι η αρχή, με 
καινούργιους και μεγάλους στόχους.

λΕώΝ
Μια πρόσκαιρη ένταση στα επαγγελμα-
τικά σας μπορεί να σας οδηγήσει έντο-
νες διενέξεις. Προσπαθήστε να είστε 
συνεπείς και να μην παρασύρεστε απ’ 
τον αυθορμητισμό σας. Προσέξτε πολύ 
τις ενέργειές σας για ότι σας ενδιαφέρει 
και μη σχηματίζετε εύκολα γνώμη για 
ανθρώπους και καταστάσεις.

ΠΑρΘΕΝΟΣ
Στον επαγγελματικό τομέα νέες προο-
πτικές διαγράφονται στον ορίζοντα. Θα 
συνεργαστείτε με πολύ αξιόλογα άτομα 
που θα σας συμβουλέψουν πάνω στη 
δουλειά σας. Εκμεταλλευτείτε λοιπόν 
όλες τις ευκαιρίες που θα σας παρουσια-
στούν. Δείξτε κάποια προσοχή στην υγεία 
σας γιατί είναι πιθανόν να σας παρουσια-
στούν κάποια προβλήματα.

ΖΥΓΟΣ
Όλη αυτή η εποχή είναι ιδιαίτερα σημαντική 
όσον αφορά τα επαγγελματικά σας. Δείξτε 
μία ιδιαίτερη υπευθυνότητα γιατί κινδυ-
νεύετε από ανώριμη συμπεριφορά να εκτε-
θείτε. Η οποιαδήποτε βιασύνη θα σας οδη-
γήσει σε άσχημες καταστάσεις, για αυτό 
χρησιμοποιήστε τη λογική σας για να μην 
αντιμετωπίσετε προβλήματα εργασίας. Επί-
σης διευθετήστε οπωσδήποτε οικονομικές 
οφειλές που αφορούν ακίνητα.

ΣΚΟρΠιΟΣ
Αφήστε το ένστικτό σας, να σας οδηγήσει, 
για να ξεπεράσετε ότι σωματικά, πνευμα-
τικά και ψυχικά σας συμβαίνει και αποφύ-
γετε καταχρήσεις που επιβαρύνουν τον 
οργανισμό σας. Προσπαθήστε να είστε πιο 
υπεύθυνοι σε ότι αναλαμβάνετε για να μην 
κινδυνεύσετε από τους ανταγωνιστές σας. 
Εάν το κρίνετε σκόπιμο συμβουλευτείτε 
ανθρώπους που σέβεστε την πείρα τους. 

ΤΟξΟΤΗΣ
Σε μια περίοδο αλλαγής για σας, που τα 
επαγγελματικά δεν πηγαίνουν όπως εσείς 
τα θέλετε και η δυσκολία συνεννόησης με 
άτομα που αγαπάτε είναι πάρα πολύ μεγάλη, 
οι φίλοι μπορούν να στηρίξουν τη ζωή σας, 

αρκεί βέβαια να μη σας πιάσει η εσωστρε-
φής διάθεση και κλείσετε τα μάτια 

στις ευκαιρίες και σε ότι καλό 
προσεγγίζει τώρα τη ζωή 

σας.

ΑιΓΟΚΕρώΣ
Θα έχετε μια διάθεση 
διασκέδασης και η 
κοινων ικότητά σας 

αυτή την εποχή θα είναι 
σ την κορύφωσή της. 

Θα κάνετε μικρές ή μεγά-
λες εξορμήσεις. Προσέξτε τα 

οικονομικά θέματα και αποφύ-
γετε ρίσκα που μπορεί να σας στοιχί-

σουν. Θα υπάρξει βοήθεια από το περιβάλ-
λον σας σε οποιοδήποτε θέμα σας απασχολή-
σει αυτό το διάστημα.

ΥδρΟχΟΟΣ
Μία από τις καλύτερες εβδομάδες της περι-
όδου εμφανίζεται μπροστά σας, όπου η 
τύχη θα είναι κυριολεκτικά με το μέρος σας. 
Εκμεταλλευτείτε την θετική ενέργεια που 
σας περιβάλλει και ξεκινήσετε να υλοποι-
είτε κάθε ιδέα που σας έρχεται στο μυαλό. 
Από το αν θα αρχίσετε μία καινούρια σχέση, 
αν θα αλλάξετε δουλειά, αν θα βάψετε το 
σπίτι, αν θα πάτε εκδρομή. 

ιχΘΕιΣ
Δεν θα είναι λίγοι αυτοί που θα επωφελη-
θούν από οικονομικά έσοδα, όμως και τα 
έξοδα… δεν λείπουν. Συγγενείς ή φίλοι ίσως 
σας προβληματίσουν.. Πολλοί μάλιστα μπο-
ρεί να θέλουν παρέμβουν και στις σχέσεις 
σας. Αναμόχλευση συναισθημάτων και νέες 
οικονομικές προοπτικές. Τα επαγγελματικά 
σας, σας προετοιμάζουν νέες, πρόσκαιρες 
εντάσεις.

FUN
ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις
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ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

αθλητικά

Ο 
Ολυμπιακός παίζοντας εξαιρετικό μπά-
σκετ σε άμυνα και επίθεση διέλυσε την 
Αναντολού Εφές με 87-72 κι έκανε το 10 
στη σειρά. Οι Πειραιώτες δεν άφησαν το 

παραμικρό περιθώριο στην τουρκική ομάδα, ω-
στόσο οφείλουν να ξεχάσουν γρήγορα το παιχνίδι 
και να επικεντρωθούν στο Game 2 (21/04). Ο Γιάν-
νης Σφαιρόπουλος πήρε πράγματα από όλους τους 
παίκτες του οι οποίοι έπαιξαν συγκλονιστική άμυ-
να μέσω της οποίας τα πάντα έγιναν και πιο εύκολα 
στην επίθεση.
Συνήθεια που πηγαίνει καλά, δεν αλλάζει κι έτσι ο 
Ολυμπιακός ξεκίνησε πεισμωμένος στην άμυνα και 
χάρη σε αυτή, αλλά και δύο συνεχόμενα τρίποντα 
του Βαγγέλη Μάντζαρη προηγήθηκε με 14-7 (7’). Οι 
φιλοξενούμενοι με συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ 
κατάφεραν να ρίξουν τη διαφορά (15-11, 9’), αλλά η 
είσοδος του Ντομινίκ Ουότερς δεν άλλαξε μόνο το 
ρυθμό… πρόσφερε και 6 συνεχόμενους πόντους και 
με τρίποντο του Κώστα Παπανικολάου που ακο-
λούθησε η διαφορά πήγε στο +10 (29-19, 14’). 
Παρά την αστοχία του, ο Έρικ Γκριν μπήκε 
στην εξίσωση της παραγωγικότητας μέσω 
της καλής του άμυνας και με αυτόν πρωταγω-
νιστή οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με 38-25 
(17’) βάζοντας ισχυρές βάσεις.
Σε αυτό το επίπεδο η αντίδραση της ομάδας 
που βρίσκεται πίσω στο σκορ είναι δεδομένη, 
στοιχείο το οποίο φυσικά και υπήρχε στο μυαλό 
των παικτών του Γιάννη Σφαιρόπουλου. Από τη μία 
υπήρχαν  τα τρίποντα του Τζέισον Γκρέιντζερ κι από 
την άλλη ο οίστρος των Βασίλη Σπανούλη (6 σερί 
πόντοι και 3 ασίστ) και Γιώργου Πρίντεζη (5π.) έστει-
λαν εκ νέου τη διαφορά στους 18 πόντους (55-37, 
25’). Η Αναντολού είχε μόνο τον Ουρουγουανό να 
απειλεί και φυσικά κάτι τέτοιο δεν ήταν αρκετό. Ο 
Μάντζαρης με τον Γκριν μπήκαν εκ νέου στην εξί-
σωση στο σκορ, ο Ολυμπιακός είχε 8/14 τρίποντα 
και η διαφορά παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο (67-
49, 28’).
Η Αναντολού Εφές χαμήλωσε το σχήμα (Μπράουν 
πεντάρι) και με  δύο σερί τρίποντα από Τάιλερ Χάνεϊ-
κατ και ΝτεΣον Τόμας στο ξεκίνημα της τέταρτης περι-
όδου έκαναν γρήγορα το 67-56 (32’), η είσοδος όμως 

στο παρκέ του αρχηγού των «ερυθρόλευκων» έφερε 
μαζί ηρεμία, ασίστ ενώ με δικό του καλάθι έκανε το 
76-62 (35’). Η συνέχεια της αναμέτρησης έμοιαζε να 
έχει περισσότερο διαδικαστικό χαρακτήρα με τους 
δύο προπονητές να σκέφτονται την αντίδρασή τους 
σε 48 ώρες για το Game 2 της σειράς.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Με τέτοια άμυνα θα ήταν αδύνατον 
να χάσει ο Ολυμπιακός. Επίσης με τόσα τρίποντα 
(10/23) θα ήταν αδύνατον να χάσει. Επίσης είχε 13 
περισσότερα ριμπάουντ (41-28) και 4 περισσότερες 
ασίστ (16-12).
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Βαγγέλης Μάντζαρης σε 
25:32 είχε 14 πόντους (0/1δ., 4/8τρ., 2/2β.), 6 ριμπά-
ουντ, μία ασίστ, 2 κλεψίματα κι ένα λάθος!
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έκανε πάρτι στα 26:28 που 
αγωνίστηκε έχοντας 11 πόντους (5/9δ., 1/2β.), 7 
ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κοψίματα.
Τέλος ο Βασίλης Σπανούλης είχε εκπληκτική παρου-

σία στο δεύτερο ημίχρονο τελειώνο-
ντας το ματς με 10 πόντους και 7 

ασίστ ενώ υπέπεσε σε 4 λάθη 
(κανένα στο δεύτερο ημίχρονο).
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥ-
ΜΠΗΣΕ: Ο Μπράιαντ Ντάν-
στον τα βρήκε… σκούρα με τον 
Μιλουτίνοφ ενώ στην επίθεση 

είχε 8 πόντους με 3/9 σουτ και 
μόλις ένα ριμπάουντ. 

ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Με το σκορ στο 
70-60, ο Σπανούλης πήρε την κατάσταση στα χέρια 
του με πάσες και καλάθια, η άμυνα επανήλθε στα 
γνωστά υψηλά επίπεδα και το σκορ έγινε 85-64 με 
επιμέρους σκορ 15-4 σε διάστημα 3 λεπτών.
ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Ο Έρικ Γκριν είχε 13 πόντους 
ενώ κομβική ήταν η παρουσία του Γιώργου Πρί-
ντεζη ο οποίος χωρίς να το καταλάβει κανείς έκανε 
double double (11π., 11ρ.).
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Αρκετές οι θεαματικές 
φάσεις, ωστόσο ξεχώρισε η no look πάσα του 
Νίκολα Μιλουτίνοφ στον Ιωάννη Παπαπέτρου 
κατά τη διάρκεια του δεύτερου δεκαλέπτου και 
η άλεϊ ουπ συνεργασία των Σπανούλη με Μπιρτς 
για το εντυπωσιακό κάρφωμα του Καναδού για το 
78-62.

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο Ολυμπιακός παίζονταςκαταπληκτικό μπάσκετ σε άμυνα κι επίθεση επικράτησε εύκολα της 
Αναντολού Εφές (87-72) κανοντας το πρώτο απο τα τρία βήματα που χρειαζεται

Μπάσκετ επιπέδου 
«Final 4»

αθλητικά

Μετά από διακοπή και διάσκεψη περίπου 30 λεπτών, αποφασί-
στηκε από την Πειθαρχική της ΕΠΟ αναβολή για την Παρασκευή 

(14.00) για όλες τις υποθέσεις που αφορούν τον Ολυμπιακό, ο οποίος 
είχε έντονα παράπονα. Ζήτησε επιπλέον καταθέσεις ο ΠΑΟΚ, του οποίου 
το αίτημα ήταν εκπρόθεσμο.
Τελικά οριστική αναβολή δόθηκε (σ.σ. λίγο πριν τις 17.00) σε όλα τα 
θέματα που αφορούν στον Ολυμπιακό, καθώς και για την πρόσθετη 
παρέμβαση του ΠΑΟΚ, για την οποία τελικά δεν λήφθηκε κάποια από-
φαση. 
Η διαδικασία ξεκίνησε και αφού ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος της 
απολογίας του Ολυμπιακού, σταμάτησε ώστε να εκδικαστεί και αίτηση 
του ΠΑΟΚ. Η διακοπή κράτησε περίπου 30 λεπτά και τελικά αποφασί-
στηκε να υπάρξει αναβολή για αύριο.
Από τον Ολυμπιακό βρέθηκαν στον χώρο εκδίκασης εκτός από τον δικη-
γόρο Αργύρη Λίβα και οι Σάββας Θεοδωρίδης, Κώστας Καραπαπάς και 
Γιάννης Βρέντζος. «Για εμάς έπρεπε να δικαστεί τώρα δεν θέλουμε να το 
τραβήξουμε άλλο όλο αυτό. Εμείς κάναμε όλη τη διαδικασία που έπρεπε 
για να είμαστε έννομοι και σωστοί απέναντί σας. Βλέπουμε ότι βαλλόμα-
στε από παντού, μας χτυπάνε με όλα αυτά που γράφονται. Βλέπετε ότι η 
διαδικασία είναι live και την παρακολουθούν δημοσιογράφοι, είμαστε 
παραπονούμενοι 100% και από το πως σερνόμαστε και από το γεγονός 
ότι ο ΠΑΟΚ παραμένει στη διαδικασία. Ζητάμε να δικαστεί σήμερα η 
υπόθεση», τόνισε ο Αργύρης Λίβας. Ο ΠΑΟΚ εκπροσωπήθηκε από τους 
κυρίους Μαυρομάτη και Μπίρδα.
Νωρίτερα, ο κύριος Λίβας είχε δηλώσει; «H ΠΑΕ ΠΑΟΚ έκανε την πρό-
σθετη παρέμβαση σε λιγότερες από τις 24 ώρες που προβλέπει ο κανο-
νισμός. Όπως είναι διαμορφωμένες η κλήση και η δίωξη, εκτιμούμε ότι 
η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν έχει να προσφέρει κάτι. Δεν ήταν παρών και δεν νομι-
μοποιείται να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση», σχετικά με την πρόσθετη 
παρέμβαση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
«Μετα τις 16:00 πληροφορηθήκαμε την δίωξη. Στις 19:02 χθες το από-
γευμα αποστείλαμε το αίτημα. Με δίκη σας απόφαση έγινε σύντμηση 
της προθεσμίας για κατάθεση της αίτησης του ΠΑΟΚ. Επικουρικά εμείς 
θέλουμε να παρέμβουμε αλλά αν κατά την κρίση σας είναι απαγορευτικό 
το 24ωρο, ο ΠΑΟΚ θα υποβάλλει αίτημα αναβολής της δίκης μέχρι τις 
19:00 ώστε να συμπληρωθεί το 24ωρο», απάντησε ο εκπρόσωπος του 
ΠΑΟΚ, κύριος Μαυρομάτης. Επί της διαδικασίας πάντως αναφέρθηκε το 
εκπρόθεσμο του αιτήματος του ΠΑΟΚ.
Ο παρατηρητής της αναμέτρησης ΑΕΚ - Ολυμπιακός, Θεμιστοκλής Βαλ-
σάμης απολογήθηκε με υπόμνημα, όμως ο ΠΑΟΚ έχει ζητήσει να κατα-
θέσει και ο παρατηρητής Λασκαράκης, που σύμφωνα με τις εκθέσεις 
του έγινε λεκτική επίθεση και απώθηση. Επίσης έχει ζητήσει να καταθέ-
σουν όλοι οι αξιωματούχοι και οι παρατηρητές του αγώνα, ζητώντας και 
το οπτικοακουστικό υλικό από τις κάμερες. Προκύπτει ότι υπάρχει και 
εγγράφως αυτό του το αίτημα. Οπότε είναι πιθανόν αύριο, αν δεχθεί η 
έδρα τα όσα ζητάει ο ΠΑΟΚ, να ζητηθεί επιπρόσθετος χρόνος.

Aναβολή στην απολογία 
του Ολυμπιακού!
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Ο Μανόλο Χιμένεθ, με 
δηλώσεις του, ιεράρχησε 
τους στόχους της ΑΕΚ. 
Θα επιχειρήσει μεν 
να τους κατακτήσει 
αμφότερους, αλλά πρώτος 
είναι η είσοδος στα play 
offs και δεύτερος το 
κύπελλο. Ακόμα, μεταξύ 
άλλων, παραδέχτηκε ότι 
ορισμένοι ποδοσφαιριστές 
μπορεί να μην είναι όσο 
συγκεντρωμένοι πρέπει 
στον αγώνα με τον 
Λεβαδειακό. Και πρόσθεσε 
πως  είναι δική του ευθύνη 
είναι να συγκροτήσει 
την 11άδα με αυτούς που 
θα καταφέρουν να είναι 
έτοιμοι και πνευματικά.

Σ
υγκεκριμένα, στην κά-
μερα της Nova, δήλωσε: 
«Κάποιοι παίκτες ενδε-
χομένως να μην είναι α-

πόλυτα συγκεντρωμένοι, αλλά η 
δική μου δουλειά είναι να πάρω 
τη σωστή απόφαση ώστε να επι-
λέξω να αγωνιστούν οι πιο συ-
γκεντρωμένοι. Δεν πρέπει να ξε-
χνάμε ότι μιλάμε για δύο διαφο-
ρετικές διοργανώσεις. Ο πρώτος 
στόχος μας είναι να μπούμε στα 
πλέι οφ και να διεκδικήσουμε 
την παρουσία μας στα προκρι-
ματικά του Champions League 
και ο δεύτερος είναι η κατάκτη-
ση του κυπέλλου. Επαναλαμβά-
νω ότι είναι δύο διαφορετικές 
διοργανώσεις και έχουμε διπλό 
στόχο να διεκδικήσουμε».
Για την ψυχολογία μετά τη νίκη 
στο «Γ. Καραϊσκάκης: «Πάντα 
οι νίκες δίνουν αυτοπεποίθηση 
στους παίκτες. Επίσης από τις 
ήττες πρέπει να μαθαίνεις. Εγώ 
είμαι από τους ανθρώπους που 
μ’ αρέσει να μαθαίνω από τις 
ήττες και σκέφτομαι ότι ακόμα 
κι όταν νικάς σίγουρα έχεις 
κάνει κάποια λάθη. Αντίθετα, 
ακόμα κι όταν χάνεις σίγουρα 
έχεις κάνει και κάποια σωστά. 

Προσπαθούμε να κρατήσουμε 
τα θετικά και στις δύο περιπτώ-
σεις. Πρέπει να κάνουμε την 
αυτοκριτική μας, να δείξουμε 
ωριμότητα και στον κόσμο του 
ποδοσφαίρου που είναι αρκετά 
εγωκεντρικός πρέπει να κρα-
τάμε τα θετικά τόσο απ’ τις νίκες 
όσο και απ’ τις ήττες».
Αν σκέφτεται να κάνει αλλα-
γές εν όψει Ολυμπιακού: «Μια 
ομάδα που θέλει να λέγεται 
μεγάλη και να διεκδικεί την 
κορυφή πρέπει να αποδεικνύει 
πάντα ότι είναι ικανή να ανταπε-
ξέλθει στις απαιτήσεις και των 
δύο διοργανώσεων. Σίγουρα 
όταν μεσολαβούν 72 ώρες ανά-
μεσα στα δύο παιχνίδια είναι 
λογικό να υπάρξουν αλλαγές 
στην ενδεκάδα, αλλά όλοι πρέ-
πει να δείξουν ότι είναι έτοιμοι 
για να μπορέσουμε να διεκδική-
σουμε ως το τέλος τους δύο στό-
χους που μας έχουν απομείνει. 
Γι’ αυτό και όλοι οι παίκτες πρέ-
πει να αποδείξουν την ετοιμό-
τητά τους».
Για τον Λεβαδειακό: «Ο Λεβα-
δειακός στα δύο επόμενα παι-
χνίδια θα προσπαθήσει να 
παραμείνει στην κατηγορία, 
αλλά εμείς έχουμε στόχο να 
μπούμε στα πλέι οφ. Το σίγουρο 
είναι ότι κανένας δε θα μας χαρί-
σει τίποτα, γι’ αυτό κι εμείς πρέ-
πει να επικεντρωθούμε στους 
δικούς μας στόχους».

Μπάγεβιτς: «Μπορεί να 
γίνει ηγέτης της ΑΕΚ ο 
Γαλανόπουλος»
Με τα καλύτερα λόγια για τον 
Κώστα Γαλανόπουλο και την 
ανανέωση του συμβολαίου του 
μέχρι το 2021, μίλησε ο Ντού-
σαν Μπάγεβιτς.
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της 
ΠΑΕ ΑΕΚ μάλιστα έκανε και επί-
σημη δήλωση στο επίσημο site 
της ΠΑΕ για τον 19χρονο μέσο, 
τονίζοντας ότι πιστεύει ότι μπο-
ρεί να γίνει ο επόμενος ηγέτης 
της Ενωσης.

θελει και το κυπελλο αλλα

Χιμένεθ: «Πρώτος 
στόχος τα play offs» 

αθλητικά

Το γεγονός πως αυτά που βιώνει 
στον Ηρακλή δεν τα έχει συναντήσει 
πουθενά, παραδέχτηκε δημόσια ο 
Σάββας Παντελίδης. Αναγνώρισε - σε 
συνέντευξη του στο ρ/ρ «Αθλητικό 
Metropolis» - ότι οι ποδοσφαιριστές 
του έχουν απόλυτο δίκιο σε όχι και αν 
κάνουν και χαρακτήρισε την κυριακάτικη 
αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό σαν 
τελικό.

Α
ναλυτικά οι τοποθετήσεις του: «Όχι, 
δεν το έχω ξανασυναντήσει σε τόσο 
έντονο βαθμό και συνάμα η ομάδα να 
ε ίναι μαζεμένη και συγκεν τρωμένη 

στα παιχνίδια. Έχω πει ότι θα προτιμούσα να 
τελειώσει η σωτηρία της ομάδας και μετά θα μι-
λήσουμε για να πούμε κάποια πράγματα με το 
όνομα τους. Δεν θα κάνει καλό στην ομά-
δα εάν πούμε κάτι τώρα. Έχω σταμα-
τήσει να κοιτάω δεξιά και αρισ τε-
ρά και προσπαθούμε να τελειώ-
σουμε το έργο μας την ομάδα. Μό-
λις τελειώσουμε θα πούμε κάποια 
πράγματα.
Δεν έχει αλλάξει κάτι. Απλά όταν 
υπάρχουν προβλήματα, τ ις ημέρες 
που υπάρχει αποχή λόγω γιορτών, το 
πρόβλημα μεγαλώνει. Τα παιδιά έχουν 
απόλυτο δίκιο. Ότι κι αν κάνουν έχουν απόλυτο 
δίκιο.
Πιστεύω ότι αφού θα πας να παίξεις να στέλνεις 
το μήνυμα σου δυνατός. Να είσαι από πάνω. 
Επειδή δεν έχουμε τελειώσουμε το ιδιαίτερο 
που θέλουμε να κάνουμε. Είμαι μαζί με τα παι-
διά. Έχουν απίσ τευτο δίκιο. Η Κυριακή είναι 
τελικός και πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι 
για να μην χύσουμε ούτε μια σταγόνα από την 
καρδάρα που έχουμε γεμίσει».
Αν μεταπείστηκε από τους παίκτες: «Δεν ισχύει. 
Υπήρχε μια επικοινωνία για χρόνια πολλά γιατί 
όπως φύγαμε δεν προλάβαμε να τα πούμε. 
Ήμουν σκασμένος γ ιατί πήγα στο γήπεδο και 
δεν ήταν κανείς. Εγώ νόμιζα ότι το «όπλο» είναι 
η προπόνηση. Εάν δεν μπορείς να κάνεις προ-
πόνηση δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει προπο-
νητής. Μετά τις γιορτές είδα ότι το μυαλό των 
παιδιών να πηγαίνει στο παιχνίδι και ξαναμπή-
καμε σε σειρά.

Είχα φτάσει στα όρια μου γιατί δεν τηρήθηκαν 
οι υποσχέσεις στα παιδιά. Οι υποσχέσεις δεν 
τηρούνται, τα παιδιά δεν έκαναν προπόνηση 
αναρωτιόμουν τ ι κάνω εκεί. Όταν μιλήσαμε 
την Τρίτη με τα παιδιά είπαμε να μαζευτούμε 
για να πάμε μέχρι το τέλος και να φέρουμε εις 
πέρας το έργο μας και να πιεστούν και να δουν 
ότι πρέπει να κάνουν κάτι για την ομάδα και οι 
άλλοι.
Είμασ τ ε μέ λη μιας ομάδας που λέμε έ τσ ι 
νομίζω. Προγραμματίζουμε το αύριο, ετοιμα-
ζόμαστε και βλέπουμε. Μέχρι και την ώρα που 
τελειώσει η προπόνηση δεν είχα κάποια άλλη 
ενημέρωση ότι έχει συμβεί κάτι (σσ με τις πλη-
ρωμές)».

Πλήρωσε και γλίτωσε την αφαίρεση 
βαθμών ο Ηρακλής
Ενα ακόμα εμπόδιο-οικονομικής φύσεως-κατά-

φερε και ξεπέρασε ο Ηρακλής, με τους 
διοικούντες την ΠΑΕ να καταθέτουν 

εν τός προθεσμίας τα χρήματα που 
διεκδικούσαν οι Γιάννης Αντωνίου 
και Γιώργος Μπλέτσας.
Συγκεκριμένα ο Ηρακλής έπρεπε, 
εν τός της ημέρας, να καταθέσει 
στους λογαριασμούς των παικτών 

το ποσό των 23.000 ευρώ. Αυτό 
έγινε, το θέμα λύθηκε και ο Ηρακλής 

γλίτωσε την ορισ τ ική αφαίρεση βαθ-
μών.

Αναστολή αποχής και προπόνηση 
στον Ηρακλή
Η διοίκηση και ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ηρα-
κλής παραμένουν ασυνεπείς στις υποχρεώσεις 
τους και σπρώχνουν την ισ τορική ομάδα στη 
διάλυση. Αντ ίθετα το προπονητικό επιτελείο 
και οι ποδοσφαιριστές του «γηραιού» κάνουν 
ότι μπορούν για να «σώσουν την παρτίδα».
Συγκε ν τ ρώθηκαν  σ ήμε ρα κα ι  σ υζ ήτ ησαν 
μεταξύ τους την διαμορφωθείσα κατάσταση. 
Παραμένουν απλήρωτοι, με σοβαρά ζητήματα 
ως και επιβίωσης για κάποιους. Παρ’ όλα αυτά 
κατέληξαν στην απόφαση ν’ αναστείλουν την 
αποχή και να επιστρέψουν στις προπονήσεις. 
Έθεσαν το συμφέρον του ισ τορικού Ηρακλή 
πάνω από το προσωπικό τους. Και (ξανα)ανα-
λαμβάνουν περισσότερες ευθύνες από αυτές 
που τους αναλογούν.

Παντελίδης: «Ότι κι αν κάνουν έχουν 
απόλυτο δίκιο»
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Το πρωτάθλημα της Football 
League μπαίνει στην τελική 
ευθεία του και το άρθρο 
καταθέτει όλα τα δεδομένα και 
εξηγεί γιατί θα κριθούν όλα 
σε σύνολο πέντε αγωνιστικών  
όπου θα συγκρουστούν όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι.

 

Κ
αταρχάς, είναι απαραίτητο να ση-
μειωθεί ότι με τα δεδομένα α-
δειοδότησης που ισχύουν στη 
Super League ουδείς ξέρει αν η 

3η θέση της Football League έχει ουσια-
στική αξία, αν δηλαδή μπορεί να οδηγή-
σει σε προβιβασμό στην πρώτη κατηγο-
ρία. Είναι αλήθεια όμως ότι επικρατεί αυ-
τή η αίσθηση.
Αγωνιστικά, αν οι ομάδες που προπο-
ρεύονται στη βαθμολογία δεν στραβο-
πατήσουν την ερχόμενη (27η) αγωνι-
στική, τότε αρχής γενομένης της 28ης θα 
διαμορφωθούν ξεκάθαρα δεδομένα. Σε 
αυτά συμπεριλαμβάνεται και το επίπεδο 
ενδιαφέροντος του ΟΦΗ. Υπό την έννοια 
ότι οι Κρητικοί για να μείνουν ζωντανοί 
στο κυνήγι τις 3ης θέσης – καθώς τους 
χωρίζουν 11 βαθμοί από τη δεύτερη – 
θα πρέπει να κερδίσουν τους Απόλλωνα 
Σμύρνης, Άρη στην Κρήτη και τη Λαμία 
στη Φθιώτιδα. Και αναφέρουμε αρχικά 
τον ΟΦΗ διότι ο ρόλος του θεωρείται 
«κλειδί» για το πώς θα εξελιχθεί η κατά-
σταση ακόμη και στη μάχη της ανόδου.
Ο Άρης θα πρέπει να κερδίσει όλους τους 
εναπομείναντες αγώνες και να έχει πετύ-
χει το 3Χ3 πριν μπει στη δική του σειρά 
καταλυτικών αγώνων. Αυτή αρχίζει με την 
εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο 
πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής και ακο-
λουθούν οι δύο εντός έδρας αγώνες με 
Λαμία και Απόλλωνα Σμύρνης. Κοινώς, 
στο τέλος της 32ης αγωνιστικής οι «κίτρι-
νοι» θα γνωρίζουν αν θα έχουν ελπίδες 
ανόδου στη Super League.
Το δυσκολότερο πρόγραμμα έχει ο Απόλ-
λων Σμύρνης καθώς έχει να παίξει στις 
έδρες τρων ΟΦΗ, Λαμίας και Άρη, ενώ 
εντός έδρας θα υποδεχθεί τα Τρίκαλα. 
Η δε Λαμία θα κρίνει την τύχη της στην 
έδρα της όπου θα αντιμετωπίσει διαδο-
χικά τους ΟΦΗ, Απόλλωνα Σμύρνης ενώ 
θα ακολουθήσει ο εκτός έδρας αγώνας 

με τον Άρη.
Στην εξίσωση βάλαμε και τα Τρίκαλα τα 
οποία απέχουν δύο βαθμούς από τον 
τέταρτο ΟΦΗ, επτά βαθμούς από τον 3ο 
Άρη και 13 από τη δεύτερη Λαμία. Μόνο 
όμως που οι Θεσσαλοί έχουν το ευκολό-
τερο πρόγραμμα από τους υπόλοιπους, 
ενώ δεν αποκλείεται να παίζουν ρυθμι-
στικό ρόλο από τη στιγμή που θα αντι-
μετωπίσουν εκτός έδρας τον Απόλλωνα 
Σμύρνης στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστι-
κής του Πρωταθλήματος.
Ο κοινός παρονομαστής μεταξύ Απόλ-
λωνα Σμύρνης, Λαμίας, Άρη και ΟΦΗ 
είναι ότι και οι τέσσερις έχουν τρεις βαθ-
μούς εξασφαλισμένους καθώς βάσει προ-
γράμματος έχουν να αντιμετωπίσουν τον 
Πανθρακικό ο οποίος αποσύρθηκε από 
το Πρωτάθλημα.

Ο ΠΣΑΠ ζητά την προσωποκρά-
τηση 13 παραγόντων
Αγωγή κατά 13 παραγόντων της Football 
League κατέθεσε ο ΠΣΑΠ και ζητά την 
προσωποκράτησή τους, καθώς τους 
κατηγορεί για μη ασφαλιστική κάλυψη 
12 ποδοσφαιριστών την διετία 2012-14. 
Οι οποίοι δεν αποζημιώθηκαν για ιατρι-
κές επεμβάσεις που έκαναν, παρότι εκείνο 
το διάστημα δέχονταν τις προβλεπόμενες 
κρατήσεις από τις απολαβές τους. Μεταξύ 
των εναγομένων είναι ο πρώτην πρόε-
δρος της Football League Σπύρος Καλο-
γιάννης, καθώς και 12 πρόσωπα που διε-
τέλεσαν πρόεδροι ή διευθύνοντες σύμ-
βουλοι ΠΑΕ τη συγκεκριμένη διετία. Ο 
ΠΣΑΠ εκτός της  προσωποκράτησή τους, 
ζητά και την αποζημίωση των μελών του.

Το… φαινόμενο Σόουζα
Όταν ο Άρης αποφάσισε να αποκτήσει 
τον Ούγκο Σόουζα εκφράστηκαν αμφιβο-
λίες για την ορθότητα της επιλογής αλλά 
ο Πορτογάλος κατάφερε να διαλύσει τα 
όποια σύννεφα αμφισβήτησης και να εξε-
λιχθεί σε αναντικατάστατο στέλεχος της 
ομάδας.
Το πλάνο ενίσχυσης του Άρη στη μετα-
γραφική περίοδο του περασμένου Γενάρη 
περιλάμβανε την απόκτηση δύο στόπερ 
διότι ήταν εμφανές το πρόβλημα που 
αντιμετώπιζε η ομάδα στο κέντρο της 
άμυνας. Η συμφωνία με τον Στάθη Ταυλα-
ρίδη ήταν δεδομένη, όπως δεδομένο ήταν 

επίσης ότι η δεύτερη επιλογή θα γινόταν 
από την ξένη αγορά.
Μεταξύ των προτάσεων που είχαν φθά-
σει στα γραφεία της ΠΑΕ ήταν κι αυτή του 
Ούγκο Σόουζα. Τότε ο Νίκος Αναστόπου-
λος είχε εισηγηθεί την έλευση του παίκτη 
στη Θεσσαλονίκη, στην πραγματικότητα 
όμως ήθελε να διαπιστώσει αν ο Πορτο-
γάλος είχε τα στοιχεία για να ανταποκρι-
θεί στις απαιτήσεις. Μία προπόνηση ήταν 
αρκετή για να τον πείσει. Ως εκ τούτου, 
δεν έδωσε μεγάλη σημασία στο γεγονός 
ότι ο Σόουζα υστερούσε σε αριθμό επί-
σημων αγώνων στο πρώτο μισό της φετι-
νής χρονιάς. Συν τοις άλλοις, διαπίστωσε 
ότι ο Πορτογάλος μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί σε τρεις θέσεις καθώς έχει την ικανό-
τητα να αγωνιστεί ως αμυντικός χαφ και 
υπό προϋποθέσεις στη θέση του αριστε-
ρού μπακ.

Με Μπόατενγκ, Μητρόπουλο ο 
ΟΦΗ
Στις προπονήσεις του ΟΦΗ επέστρεψαν 
οι Ντέρεκ Μπόατενγκ και Παύλος Μητρό-
πουλος, καθώς απουσίαζαν με άδεια.
Στη σημερινή προπόνηση των Κριτικών 
ο Νίκος Παπαδόπουλος είδε τους Ντέρεκ 
Μπόατενγκ και Παύλο Μητρόπουλο να 
λαμβάνουν κανονικά μέρος, αφού είχαν 
μία μέρα επιπλέον άδεια από τους υπό-
λοιπους παίκτες.
Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Έλληνας τεχνι-

κός δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, με 
όλους τους ποδοσφαισριστές να είναι 
διαθέσιμοι, εκτός των τ ιμωρημένων 
Μητρόπουλου και Μάνου, του τραυματία 
Φάζου και του ανέτοιμου Κοιλιάρα.Αντί-
θετα επέστρεψαν οι Μιλοσάβλιεφ, Αντου-
κόρ που εξέτισαν τις τιμωρίες τους.

Επέστρεψε ο Παυλίδης, στα… 
πιτς ο Μπαργκάν
Ο Άρης επέστρεψε στις προπονήσεις 
μετά την τριήμερη άδεια του Κωστένο-
γλου στους ποδοσφαιριστές και ο έμπει-
ρος τεχνικός είδε τον Μπάμπη Παυλίδη να 
τίθεται στη διάθεσή του ενόψει του εντός 
έδρας αγώνα με τον Αγροτικό Αστέρα.
Λόγω ενοχλήσεων στη μέση, ο έμπει-
ρος μέσος δεν ε ίχε αγωνισ τεί σ την 
εκτός έδρας νίκη επί του Παναιγιαλείου. 
Σήμερα(17/4) συμμετείχε στο κανονικό 
πρόγραμμα προπόνησης και αυτομάτως 
έθεσε υποψηφιότητα για την ενδεκάδα. 
Αντιθέτως, ο Κενάν Μπαργκάν δεν προ-
πονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα, θα 
προσπαθήσει να γυμναστεί σε φουλ ρυθ-
μούς στη διάρκεια της εβδομάδας και 
αναλόγως θα αποφασιστεί αν θα επιστρέ-
ψει στη δράση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός πλάνων 
είναι ο Χρήστος Μπούρμπος ο οποίος 
θα εκτίσει – στον αγώνα με τον Αγροτικό 
Αστέρα – τη μία από τις δύο αγωνιστικές 
της τιμωρίας του.

τα νεα τησ FooTBALL LEAGUE

οι πέντε αγωνιστικές που θα κρίνουν τα πάντα

αθλητικά
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Ε
ργοτέλης και Ιωνικός συνέχισαν 
με νίκες στον τέταρτο όμιλο της Γ’ 
Εθνικής. Ο Απόλλων Καλαμαριάς 
πήρε το ντέρμπι με την Δόξα, συ-

νέχισαν με νίκες Απόλλων Λάρισας, Νίκη 
Βόλου, Παναχαϊκή, ήττα για Ολυμπιακό Βό-

λου. Ισοπαλία 0-0 με τον Ηλυσιακό η Προ-
οδευτική.

1ος όμιλος
Ορφέας Ξάνθης-ΑΕ Ποντίων ΜΑΤΑΙΩΣΗ
Αλμωπός Αριδαίας-Μακεδονικός Φούφα 2-0 

ΑΟ Καρδίας-Καμπανιακός 6-1 
Εορδαϊκός-Απόλλων Παραλιμνίου 0-3 
Δόξα Προσκυνητών-Νέστος Χρυσούπολης 
0-3 
Απόλλων Καλαμαριάς-Δόξα Δράμας 2-0 
ΑΠΕ Λαγκαδά-Νάουσα 0-1 

2ος όμιλος
Απόλλων Λάρισας-Αστέρας Πετρίτη 1-0 
ΑΕ Καραϊσκάκης-Μαύροι Αετοί Ελευθερο-
χωρίου 1-0 
ΑΕ Ιστιαίας-Θεσπρωτός  2-1 
Διαγόρας Σεβαστής-Ολυμπιακός Βόλου 1-0 
Τηλυκράτης Λευκάδας-Ρήγας Φεραίος 0-2 
Νίκη Βόλου-Πιερικός 1-0
Πύδνα Κίτρους-Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 
1-2 
Εθνικός Φιλιππιάδας-Αμβρακία Κωστα-
κιών 0-1 

3ος όμιλος
Τσικλητήρας Πύλου-Παναργειακός 0-0 
Παναρκαδικός-ΑΟ Λουτράκι 0-1 
Αιολικός-Ένωση Ερμιονίδας 1-1 
Αστέρας Αμαλιάδας-Παναχαϊκή 0-3 
Αχαϊκή-ΑΟ Χαλκίς 0-0 
ΑΟ Ζευγολατιού-Φωστήρας 0-0 
ΑΟ Θήβα-Δόξα Μεγαλόπολης 3-0 

4ος όμιλος
Ερμής Ζωνιανών-Πανθηραϊκός 2-1 
Ιωνικός-Τριγλία Ραφήνας 4-0 
Κηφισιά-Άγιος Ιερόθεος 1-2 
Ιάλυσος-Ατσαλένιος 3-0 
Εργοτέλης-Εθνικός 2-0 
Θύελλα Ραφήνας-ΑΕΕΚ ΙΝΚΑ 3-1 
Ηλυσιακός-Προοδευτική 0-0 

το πανόραμα της Γ’ εθνικής

εργοτέλης και ιωνικός συνεχίζουν τις νίκες
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Στο ημίχρονο το θέμα ουσιαστικά 
είχε λήξει. Δεν υπήρχε κάτι να 
κουβεντιάσουμε, κάποια απορία περί 
πρόκρισης αναπάντητη.

Η 
Μπαρτσελόνα είχε μπροστά της 45 λε-
πτά για να βάλει τρία γκολ σε μία ά-
μυνα που στα προηγούμενα 865 λε-
πτά στη φετινή διοργάνωση είχε δε-

χτεί μόλις δύο. Τελικά δεν της έβαλε κανένα. Η 
Γιουβέντους κράτησε σχετικά εύκολα το 0-0. 
Εβγαλε όλο το ανασταλτικό ιταλικό DNA 
της, το συνδύασε με την επιθετική φι-
νέτσα που είχε μοστράρει στην πα-
σαρέλα του Τορίνο και πήρε πα-
νάξια το εισιτήριο για τα ημιτελι-
κά για δεύτερη φορά στην τριετία 
και έβδομη στην ιστορία της στο 
Champions League (1η ιταλική ο-
μάδα).
Οι Μπλαουγκράνα ήθελαν να κάνουν 
ό,τι και στην Παρί, αλλά μπροστά τους 
υπήρχε μία πολύ βαριά φανέλα και ένα διαφο-
ρετικό μέταλλο που δεν μπορούσαν να λυγί-
σουν με τίποτα. Οσες όμορφες ντρίμπλες και αν 
σκάρωνε ο Νεϊμάρ, όση κατοχή μπάλας και αν 
είχε η ομάδα, το τείχος δεν γκρεμιζόταν. Υπήρχε 
πολύ άγχος και αυτό ήταν ξεκάθαρο από τις 
πρώτες στιγμές, τα πρώτα τελειώματα που ήταν 
βιαστικά και άστοχα. Και ο Λιονέλ Μέσι χωρίς 
καθαρό μυαλό δεν βοηθούσε αντίστοιχα του 
μεγαλείου του.
Στο 19’ οι γηπεδούχοι έκρυψαν την μπάλα, αλλά 
από εξαιρετική θέση ο Αργεντινός με σώματα 
μπροστά του αστόχησε δίπλα από την εστία. 
Ηταν η πρώτη από τις τέσσερις καθαρές από-
πειρές του. Ενδεικτικό της αστοχίας των Κατα-
λανών είναι ότι ο Μπουφόν μόνο σε δύο περι-
πτώσεις σε όλο το ματς χρειάστηκε να επέμβει. 
Η Γιούβε όποτε μπορούσε έβγαινε στην κόντρα, 
μα δεν είχε καθαρό μυαλό στην τελική στιγμή 
και ειδικά ο Κουαδράδο με καλύτερη ευκαιρία 
του το πλασέ στο 50’.
Το ωραίο χαμηλό φαλτσαριστό του Μέσι (56’) 
οριακά πέρασε από το δεξί δοκάρι και στο 66’ 
από σούπερ θέση και με τον Μπουφόν εκτός 
εστίας αστόχησε με το δεξί. Ενδιάμεσα (62’) 
οι Ιταλοί είχαν κατά λάθος οριζόντιο δοκάρι 
σε σουτ του Μάντζουκιτς που κόντραρε σε 
σώματα. Το διαγώνιο του Σέρζι Ρομπέρτο (70’) 
απείλησε και ο Μασεράνο νικήθηκε σε εξ επα-

φής προβολή από τον Μπουφόν στην στιγμή 
που η ομάδα του άγγιξε το γκολ. Μέχρι το 
φινάλε η Γιουβέντους έσβησε και την τελευταία 
πίεση της απογοητευμένης Μπαρτσελόνα που 
αποχαιρέτησε τον Λουίς Ενρίκε με το πρώτο 
ματς που δεν νικάει στο «Καμπ Νόου» μετά από 
15 διαδοχικά ως προπονητής της.
Ετσι, η Γιούβε πέρασε στους “4” δεχόμενη μόνο 
δύο γκολ σε όλη αυτή τη διαδρομή, όπως και 
ο Αγιαξ το 1994-’95 και η Αρσεναλ το 2005-
’06. Η Μπάρτσα πάλι και ο Μέσι αποχώρησαν 

για φέτος έχοντας ένα κοινό: Οπότε αποκλεί-
στηκε η ομάδα, εκείνος δεν βρήκε 

δίχτυα, ενώ δεν το έχει κάνει εδώ 
και τέσσερα χρόνια στα προη-
μιτελικά...

Λέστερ – Ατλέτικο Μα-
δρίτης 1-1

Ηταν συγκλονιστική η προ-
σπάθεια της Λέστερ. Ειδικά 

στο β’ μέρος πίεσε όσο δεν γινό-
ταν την Ατλέτικο, αλλά ήταν τεράστιο το 

επίτευγμα και δεν μπορούσε να το καταφέρει. 
Οχι από τη στιγμή που δέχτηκε πρώτη γκολ και 
έπρεπε να βάλει τρία στην κορυφαία ανασταλ-
τικά ομάδα του κόσμου. Ενα το βρήκε, ισοφά-
ρισε και αποκλείστηκε με 1-1 (2-1 συνολικό 
σκορ) και κάτι παραπάνω από ψηλά το κεφάλι. 
Και απέμειναν οι Μαδριλένοι να πανηγυρίζουν. 
Επειδή είναι και πάλι εκεί. Για τρίτη φορά σε τέσ-
σερα χρόνια και για έκτη στην ιστορία τους οι 
περσινοί φιναλίστ προκρίθηκαν στα ημιτελικά.
Οι φιλοξενούμενοι είδαν τον Φιλίπε Λουίς να 
κάνει την τέλεια σέντρα (26’) και τον Σαούλ την 
τέλεια κεφαλιά και έτσι άνοιξαν το σκορ κόντρα 
στη ροή του αγώνα. Η Λέστερ είχε την μπάλα, 
αλλά δεν μπορούσε να απειλήσει. Η Ατλέτικο 
πλέον έκανε το αγαπημένο της παιχνίδι: να περι-
μένει. Η εισοδος του πιτσιρικά Τσίλγουελ στην 
επανάληψη άλλαξε εντελώς την εικόνα του 
αγώνα και ανέβασε τους πρωταθλητές Αγγλίας.
Από εκείνον ξεκίνησε και το 1-1. Σούταρε, η 
μπάλα έφτασε στον Βάρντι, που με τη σειρά του 
σούταρε ψηλά δυνατά και ισοφάρισε. Από εκεί 
και μέχρι το φινάλε οι γηπεδούχοι τα έδωσαν 
όλα και δεν επέτρεψαν στους Ροχιμπλάνκος να 
πάρουν ανάσα. Γκολ όμως δεν μπορούσαν να 
βρουν, ούτε την κλασική ευκαιρία. Και συνέβη 
το μοιραίο: αποκλείστηκαν για τρίτη φορά 
από την ίδια αντίπαλο στις τέσσερις φορές που 
έχουν παίξει στην Ευρώπη.

Άλλο παρί, άλλο 
Γιουβέντους...

Σ
ε ένα από τα καλύτερα ματς των τε-
λευταίων ετών, η Ρεάλ Μαδρίτης 
βρέθηκε κοντά στην κόλαση αλλά 
στο τέλος πήγε στον παράδεισο μέ-

σω του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έ-
κανε χατ τρικ και έφτασε τα 100 γκολ στο 
Champions League. Οι Βαυαροί προηγή-
θηκαν 0-1 και 1-2 και έστειλαν το ματς σε 
παράταση, όμως έχοντας μείνει από το 84’ 
με δέκα εξαιτίας της αποβολής του Βιδάλ, 
λύγισαν στην παράταση. Εγραψαν ιστορία 
οι Merengues που έγιναν η πρώτη ομάδα 
στη διοργάνωση που δίνει το «παρών» 7 
σερί φορές στα ημιτελικά. Πολλά λάθη α-
πό το Κασάι και τους βοηθούς του, με τον 
Ρονάλντο να σκοράρει από θέση οφσάιντ.
Η εικόνα του ματς δεν άργησε καθόλου 
να δημιουργηθεί. Η Μπάγερν μπήκε πολύ 
επιθετικά με στόχο το γκολ που θα την 
έβαζε άμεσα στο κόλπο, κέρδισε σερί κόρ-
νερ και στο 9’ έχασε την πρώτη ευκαιρία 
που ήταν διπλή, όμως Λεβαντόφσκι και 
Ρόμπεν δεν τα κατάφεραν μετά τον συνδυ-
ασμό Αλάμπα-Ριμπερί. Οι Βαυαροί έδω-
σαν ό,τι είχαν στο πρώτο κομμάτι και κλέ-
βοντας πολλές μπάλες στο κέντρο γίνο-
νταν απειλητικοί. Στο 13’ η φωτοβολίδα 
του Βιδάλ πέρασε έξω από το παραθυράκι 
και στο 16’ μετά το λάθος του Καζεμίρο ο 
Νάβας βγήκε και πρόλαβε την τελευταία 
στιγμή τον Ρόμπεν. Η Ρεάλ κατάφερε με 
φουλ άμυνα να αντέξει την πίεση της Μπά-
γερν και μετά το 20’ άρχισε να δημιουργεί 
κι αυτή.
Στο 23’ ο Μαρσέλο έβγαλε τη σέντρα αλλά 
η σκαστή κεφαλιά του Μπενζεμά πέρασε 
έξω και στο 26’ το δυνατό διαγώνιο σουτ 
του Καρβαχάλ απέκρουσε ο Νόιερ. Η 
ομάδα του Ζιντάν είχε βρει πλέον ρυθμό 
και οι φάσεις συνεχίστηκαν μέχρι την ολο-
κλήρωση των πρώτων 45’. Στο 28’ ο Νόιερ 
έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του 
και ο Μπόατενγκ έκοψε πάνω στη γραμμή 
το σουτ του Ράμος, σ το 34’ ο Κροος 
έστειλε την μπάλα ψηλά με καλές προϋ-
ποθέσεις, στο 36’ ο Ρονάλντο έφυγε στο 
ξέφωτο, δεν έδωσε στον Μπενζεμά και 
νικήθηκε από τον Νόιερ και στο 38’ ξανά 
ο Κροος δεν εκμεταλλεύτηκε το πεδίο που 
είχε για να εκτελέσει.
Η πρώτη… μεγάλη φάση του δευτέρου 

μέρους δεν ήταν ευκαιρία. Στο 48’ ο Βιδάλ 
έκανε φάουλ στον Καζεμίρο και ήταν 
τυχερός που έμεινε στο ματς και η Μπά-
γερν χτύπησε τρία λεπτά αργότερα, αφού 
πρώτα είχε προειδοποιήσει. Ο Ρόμπεν 
έσκαψε ωραία την μπάλα αλλά ο Μαρσέλο 
έκοψε πάνω στη γραμμή αλλά μερικά δευ-
τερόλεπτα μετά έπεσε από μαρκάρισμα 
του Καζεμίρο και ο Κασάι έδωσε πέναλτι 
χωρίς να αποβάλλει τον Βραζιλιάνο. Στο 
53’ ο Λεβαντόβσκι ξεγέλασε τον Νάβας 
για το 0-1. Η Μπάγερν πήρε τα πάνω της 
μετά το γκολ, η Ρεάλ δεν άλλαξε προσέγ-
γιση και οι Βαυαροί είχαν ευκαιρία στο 
54’ αλλά το γυριστό του Βιδάλ έφυγε 
ψηλά.
Οι φιλοξενούμενοι είχαν την κατοχή και 
η Ρεάλ έψαχνε κόντρα και ο Ζιντάν έβγαλε 
Μπενζεμά και έβαλε Ασένσιο. Στο 76’ 
‘χτύπησε’ ξανά ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 
ωραία κεφαλιά μετά τη σέντρα του Καζε-
μίρο όμως, σε μία απίστευτη εξέλιξη 
ο Ράμος μπερδεύτηκε με τον Νάτσο και 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Νάβας 
για να δώσει σκορ παράτασης στο ματς 
(1-2). Εκεί τελικά οδηγήθηκε η μάχη των 
δύο ομάδων, όμως η Μπάγερν μπήκε εκεί 
με παίκτη λιγότερο καθώς στο 84’ ο Βιδάλ 
αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη για μαρ-
κάρισμα στον Ασένσιο.
Αν και μέχρι το τέλος του 90λεπτου η 
Μπάγερν είχε πρωτοβουλία ακόμα και με 
δέκα παίκτες, στην παράταση δεν μπό-
ρεσε να ακολουθήσει την Ρεάλ. Στο 97’ 
Νόιερ απέκρουσε το σουτ του Ρονάλντο 
και στο 99’ εκείνο του Ασένσιο. Στο τελευ-
ταίο λεπτό του πρώτου μέρους οι Blancos 
βρήκαν το γκολ που χρειάζονταν όταν ο 
Ρονάλντο καθαρά από θέση οφσάιντ πήρε 
τη σέντρα του Ράμος, κατέβασε και εκτέ-
λεσε με το αριστερό τον Νόιερ (2-2).
Στο 109’ την παράσταση έκλεψε ο Μαρ-
σέλο όταν με εξωπραγματικό σλάλομ 
πέρασε μέσα από όλη την άμυνα των Βαυ-
αρών και έδωσε στον Ρονάλντο, που ήταν 
πιο μπροστά, για το 3-2 στην κενή εστία. Ο 
Πορτογάλος έγινε έτσι ο πρώτος που φτά-
νει στα 100 γκολ στο CL. Το τελικό 4-2 που 
χάρισε θριαμβευτική πρόκριση στην Ρεάλ 
έκανε με μαγικό σόλο και τελείωμα με δια-
γώνιο δεξί ο Μάρκο Ασένσιο στο 112’.

CHAMPIoNS LEAGUE

CR-7 για την ρεάλ!
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Με γκολ του Νταβίδ Μπαράλ στο 51’ ο ΑΠΟΕΛ 
πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου 
στο Τσίρειο επί της ΑΕΛ, η οποία έφτασε στην 
ισοφάριση με τον Μικέλ Αρουαμπαρένα στο 81’, 
χωρίς ωστόσο να φτάσει και στο δεύτερο γκολ 
της πρόκρισης. 

Η 
ΑΕΛ μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και έδειξε 
αποφασισμένη να πάρει τον έλεγχο και να επι-
τεθεί από το ξεκίνημα. Μάλιστα ήδη στο 4’ είχε 
βρεθεί δύο φορές σε θέση για γκολ ο Μέσκα, 

δίχως όμως αποτέλεσμα.
Σταδιακά άρχισε να ανεβαίνει και ο ΑΠΟΕΛ και να ισορ-
ροπεί το ματς. Μάλιστα οι «γαλαζοκίτρινοι» είχαν μεγάλη 
διπλή ευκαιρία στο 8’ με Μπερτόλιο και Μοράις, αλλά ο 
Ρόμο έδιωξε και στις δύο περιπτώσεις. 
Μετά το πρώτο δεκάλεπτο που είχε 4 καλές στιγμές, οι 
ευκαιρίες μπροστά στις δύο εστίες μειώθηκαν. Δύο άστο-
χες κεφαλιές του Σωτηρίου είχε ο ΑΠΟΕΛ (20’, 26’), δίχως 
πάντως να ανησυχήσουν τον Ρόμο. Στο ημίωρο ο 
Τόμας Κρίστιανσεν αναγκάστηκε να κάνει την 
πρώτη του αλλαγή με τον τραυματισμό του 
Μπερτόλιο. Στη θέση του μπήκε ο Μπα-
ράλ, ο οποίος είχε μεγάλη ευκαιρία για το 
0-1 στο 36’.
Ο Ισπανός φορ ήταν αρνητικός πρωταγω-
νιστής στη φάση του 41’ όταν έριξε αγκω-
νιά και στη συνέχεια κλωτσιά εκτός φάσης 
στον Νικολάου. Δεν υπήρξε κάποια υπόδειξη 
στη φάση αυτή από τον διαιτητή Κώστα Ψευ-
διώτη. 
Οι αριθμητικές ισορροπίες, πάντως, άλλαξαν στο 42’ με 
τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Βάντερ για μαρκάρισμα 
στον Σάσι στο κέντρο. Το ημίχρονο είχε κι άλλες… συγκι-
νήσεις, με τις δύο ομάδες να ζητούν από ένα πέναλτι στις 
καθυστερήσεις με Αρουαμπαρένα και Μπαράλ.
Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα ο ΑΠΟΕΛ ήταν αυτός 
που μπήκε μπροστά στο σκορ με τον Μπαράλ να εκμε-
ταλλεύτεται τραγικό λάθος του Λαφράνς. Ένα γκολ που 
έβαλε βάσεις πρόκρισης για τους «γαλαζοκίτρινους», 
αφού πλέον η ΑΕΛ χρειαζόταν δύο γκολ για να προκριθεί.
Ο Μπρούνο Μπαλταζάρ αντέδρασε αμέσως μετά το 0-1 
αλλάζοντας τα φτερά της ομάδας του με την είσοδο Γεωρ-
γιάδη και Εϊθμέντι Μπλάνκο αντί των Σάσι και Μέσκα. 
Στο 68’ έκανε και την τελευταία του αλλαγή ο Πορτογάλος 
τεχνικός, ο οποίος ρίσκαρε με επιθετικό αντί αμυντικού 
(Μαύρου αντί Λαφράνς), αφού τα περιθώρια στένευαν. 

Ο ΑΠΟΕΛ έδειχνε να κρατά χωρίς πρόβλημα το προβάδι-
σμα και μάλιστα θα μπορούσε να το διευρύνει στο 67’, αν 
δεν σταματούσε λανθασμένα ως οφσάιντ το τετ-α-τετ του 
Μπαράλ, ενώ στο 61’ διαμαρτυρήθηκε έντονα για πέναλτι 
του Ρόμο στον Σωτηρίου.
Η ΑΕΛ προσπάθησε να φτάσει γρήγορα στην ισοφάριση, 
αλλά χωρίς να δημιουργεί τις μεγάλες ευκαιρίες. Την κλα-
σικότερη ευκαιρία την έχασε ο Μαύρου στο 74’. Η ισοφά-
ριση πάντως ήρθε από τον συνήθη ύποπτο: ο Αρουαμπα-
ρένα με κεφαλιά μετά από σέντρα του Γεωργιάδη έκανε το 
1-1 με το 13ο φετινό του γκολ (12ο στο Τσιρειο).
Μετά την ισοφάριση όμως δεν παίχτηκε ιδιαίτερο ποδό-
σφαιρο, αφού οι καθυστερήσεις ήταν περισσότερες. Δεν 
έγινε κάποια ευκαιρία ουσιαστικά στα τελευταία λεπτά, με 
την ΑΕΛ να μένει με 10 παίκτες και αυτή για μαρκάρισμα 
του Αρουαμπαρένα στον... διαιτητή (απ’ ευθείας κόκκινη). 

Μπαλταζάρ: «Οι δύο ομάδες ήταν ποιοτικές, 
όχι όμως η τρίτη...»
Αιχμές κατά τις διαιτησίας άφησε μετά την ισοπαλία με 

τον ΑΠΟΕΛ καιτον αποκλεισμό από το κύπελλο ο 
προπονητής της ΑΕΛ, Μπρούνο Μπαλταζάρ. 

«Είμαι πολύ απογοητευμένος από το απο-
τέλεσμα. Παίξαμε απέναντι σε μια πάρα 
πολύ καλή ομάδα η οποία κτίστηκε για 
να περάσει στο Champions League. Μια 
ομάδα που έπαιξε που Europa League και 
είναι η πρωτοπόρος του πρωταθλήματος. 

Ξέραμε πως χρειάζονται όχι μια ευκαιρία 
για να σκοράρουν, αλλά μισή. Ξεκινήσαμε 

καλά στο πρώτο ημίχρονο, μετά υπήρχε φυσι-
ολογική αντίδραση από τον ΑΠΟΕΛ. Όμως ισορροπή-
σαμε το παιχνίδι μέχρι το ημίχρονο. Ξέραμε πως δεν είναι 
εύκολο να παίξεις απέναντι από τον ΑΠΟΕΛ ακόμη και με 
δέκα παίκτες. Ζήτησα από τους ποδοσφαιριστές να παί-
ζουν με δυο αγγίγματα. Και εκεί που πιέζαμε για το τέρμα 
δεχτήκαμε ένα τέρμα που δεν γίνεται να δέχεσαι. Αυτό 
όμως που προσπαθούμε να κάνουμε σε 17 προπονήσεις 
είναι κάτι που προσπαθούν να κάνουν οι άλλοι σε 6 βδο-
μάδες. Είναι δύσκολο αλλά είναι δυνατό με αυτούς τους 
ποδοσφαιριστές που έχουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε 
παράπονο, συγχαίρω τους ποδοσφαιριστές μας για την 
προσπάθεια τους. Προσπαθούσαμε να μην δεχτούμε 
γκολ και με ένα ποδοσφαιριστή περισσότερα θέλαμε να 
βάλουμε. Δεν τα καταφέραμε. Οι δυο ομάδες ήταν ποιο-
τικές αλλά όχι και η 3η. Τελειώνοντας να πω πως οι φίλοι 
της ομάδας ήταν φανταστικοί, παίξαμε με 12 και αυτός 
είναι ο τρόπος».

αελ-αποελ 1-1

στα ημιτελικά με μπαράλ και... γκρίνια 

Για την επικαιρότητα του Ερμή μίλησε ο ο εκπρόσωπος Τύπου 
των «φτεροπόδαρων», Μιχάλης Ανδρέου.
Για τον αγώνα με την Δόξα:
«Αγωνιστικά προβλήματα υπάρχουν αρκετά. Τουλάχιστον 5 ποδο-
σφαιριστές θα βρίσκονται εκτός αποστολής. Είναι ο Ψάλτης, ο 
Μαρτίνιουκ, ο Αλεξίου, ο Μπάουμαν και ο Ντε Βρίισε. Μάλιστα 
ο Αλεξίου και ο Μπάουμαν χάνουν μάλλον το επόμενο της σεζόν. 
Ο Μπάουμαν θα χρειαστεί σίγουρα επέμβαση, έχει συμβόλαιο 
και για την ερχόμενη σεζόν με την ομάδα. Θα έχει σήμερα το από-
γευμα ραντεβού με τον γιατρό. Θα παραταχθούμε με ενδεκάδα 
ανάγκης».
Για τον προγραμματισμό:
«Ο προγραμματισμός δεν σταματάει ποτέ. Θεωρώ ότι από σήμερα 
θα ξαναμπούμε σε συζητήσεις. Ένα θέμα που πρέπει να κλείσει 
τάχιστα είναι αυτό του προπονητή. Εκτός συγκλονιστικού απρο-
όπτου συνεχίζει ο κ. Κορμπεράν. Είναι τυπικό το θέμα που έχει 
απομείνει. Από εκεί και πέραν υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές 
που είναι σε αναμονή. Στόχος είναι να παρουσιάσουμε ένα Ερμή 
την ερχόμενη σεζόν για να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει».
Για το υφιστάμενο ρόστερ:
«Οι παίκτες που υπάρχουν στο ρόστερ, ανήκουν στο σωματείο με 
συμβόλαιο και για του χρόνου., Η συντριπτική τους πλειοψηφία 
θα συνεχίσει και για τους χρόνου και θα γίνουν κάποιες προσθή-
κες σε όλες τις γραμμές. Δεν θέλουμε να ξηλώσουμε την ομάδα, 
θα κρατήσουμε τον βασικό κορμό».
Για τις συχνές αλλαγές προπονητών:
«Το να αλλάζεις τακτικά προπονητές είναι ότι χειρότερο για μια 
ομάδα. Όταν δεν υπάρχει σταθερότητα στα αποδυτήρια, δημιουρ-
γούνται αρκετά προβλήματα».

Κορμπεράν και 
προγραμματισμός
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παναθηναϊκός - φενέρμπαχτσε 75-80

Ο Ζοτς στέρησε το όνειρο

Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να φέρει τη σειρά στα ίσια απέναντι στη 
Φενέρ και γνωρίζοντας την δεύτερη συνεχόμενη ήττα του στο ΟΑΚΑ (80-75) 
βρέθηκε με το ενάμιση πόδι εκτός Final 4

Κ
αι τώρα χρειάζεται να κάνει την 
μεγαλύτερη υπέρβαση στην ι-
στορία του! Ο Παναθηναϊκός ό-
χι μόνο δεν εκμεταλλεύτηκε την 

έδρα του, αλλά βρέθηκε στο 0-2 μετά τα 
δύο πρώτα ματς στο ΟΑΚΑ και ταυτό-
χρονα με ενάμιση πόδι εκτός Final 4.
Η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να σπάσει και 
για δεύτερη φορά την έδρα των «πρασί-
νων» κερδίζοντας με 80-75 και να χρει-
άζεται μία νίκη στα επόμενα παιχνίδια 
για να πάρει το εισιτήριο για την τελική 
φάση της διοργάνωσης. Αυτό σημαί-
νει ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα 
θαύμα για να επαναφέρει τη σειρά στο 
ΟΑΚΑ, ωστόσο με βάση την εικόνα των 
δύο ομάδων μετά τα δύο πρώτα παιχνί-
δια, δύσκολα μπορεί να πιστέψει κάποιος 
στα... θαύματα την σήμερον ημέρα!
Παρόλα αυτά ο Παναθηναϊκός προσπά-
θησε να φτάσει στη νίκη έχοντας 
το προβάδισμα με 68-65 
τέσσερα λεπτά πριν από το 
τέλος, αλλά κάποιες επι-
πόλαιες και λανθασμέ-
νες επιλογές έδωσαν το 
δικαίωμα στη, ψύχραιμη 
και έμπειρη Φενέρ να 
πραγματοποιήσε ι  έ να 
σερί 9-0 και να προηγηθεί 
με 74-68 στα 2:30 πριν από 
το τέλος. Και πάλι. Ο Παναθηνα-
ϊκός προσπάθησε για την μεγάλη ανα-
τροπή και παραλίγο να τα καταφέρει αν 
έβρισκε διχτάκι το τρίποντο που επιχεί-
ρησε ο Ρίβερς στα 24’’ πριν από το τέλος 
με το σκορ στο 76-75 υπέρ της Φενέρ.
Μπορεί σ το τρίτο δεκάλεπτο ο Μπο-
γκντάνοβιτς να «σίγησε» ωστόσο εκεί-
νος που πήρε τη σκυτάλη ήταν ο Μπό-
μπι Ντίξον ο οποίος κράτησε τη Φενέρ 
σ το σκοράρισμα και εκμεταλλεύτηκε 
τα «κενά» διασ τήματα των «πρασί-
νων» με αποτέλεσμα να προηγηθεί και 
με επτά πόντους διαφορά (54-61) μετά 
και τους πρώτους πόντους του Σλούκα 
στη σειρά. Το πρόβλημα του Παναθη-
ναϊκού στην επίθεση έκανε και πάλι την 
εμφάνισή του, με την άμυνα της τουρκι-
κής ομάδας να «στραγγαλίζει» τους παί-
κτες του Πασκουάλ οι οποίοι άρχισαν να 
παρουσιάζουν τα συμπτώματα του πρώ-

του ματς. Ο Καλάθης έμοιαζε εγκλωβι-
σμένος, ενώ με την αστοχία του έδινε 
το δικαίωμα στους Τούρκους να βρουν 
εύκολα καλάθια.
Στο ξεκίνημα, ο Μπόγκνταν Μπογκντά-
νοβιτς συνέχισε από εκεί που είχε στα-
ματήσει το βράδυ της Τρίτης και μπήκε 
εξίσου δυναμικά στο παρκέ στο ΟΑΚΑ! 
Με περίσσ ια αυτοπεποίθηση άρχισε 
να βλέπει το καλάθι του Παναθηναϊκού 
σαν... βαρέλι με αποτέλεσμα να κλείσει 
το πρώτο μισό του αγώνα με 18 πόντους 
με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας (3/5 
δίποντα και 4/5 τρίποντα). Ο Γιούντο ήταν 
εκείνος που τον συμπλήρωσε ιδανικά 
έχοντας κυριαρχήσει στις δύο ρακέτες. 
Τόσο αμυντικά που είχε «σκεπάσει» το 
καλάθι της ομάδας του, όσο και επιθετικά 
με 14 πόντους και 7/8 δίποντα. Αμφότε-
ροι αποτελούσαν και τον μεγάλο... μπελά 

των «πρασίνων» έχοντας πετύχει 
τους 32 από τους 45 πόντους 

της Φενέρ! Όπερ και σημαί-
νει το 71% της επιθετικής 
της παραγωγής.
Από την άλλη, ο Παναθη-
ναϊκός δεν είχε σε καλή 
μέρα (και πάλι) τον Νικ 

Καλάθη, ο οποίος δεν 
μπόρεσε να προσφέρει τις 

απαιτούμενες βοήθειες στις 
δύο μεριές του παρκέ (1/6 σουτ 

στο α’ μέρος). Ο Μαικ Τζέιμς αποτε-
λούσε τη μοναδική αξιόπιστη λύση και 
αυτό με προσωπικές ενέργειες με απο-
τέλεσμα να «ανοίγει» την καλά διαβα-
σμένη άμυνα της Φενέρμπαχτσε. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο ημίχρονο 
είχε πετύχει 16 πόντους με 5/5 δίποντα 
και 2/3 τρίποντα, την ώρα που ο Κρις Σίν-
γκλετον έπεσε στην... παγίδα του Ομπρά-
ντοβιτς και δη του Άντιτς, ο οποίος κατά-
φερε να τον εκνευρίσει και να του κόψει 
τον ρυθμό που είχε αρχίσει να βρίσκει. 
Οι «πράσινοι» είχαν προηγηθεί και με 
16-6 στο ξεκίνημα του αγώνα, αλλά το 
14-0 σερί της Φενέρμπαχτσε (χάρη στα 
τρίποντα του Μπογκντάνοβιτς) ανέτρεψε 
το σκηνικό και έδωσε εκ νέου ενδιαφέ-
ρον στο ματς.
Τα δεκάλεπτα: 20-22, 43-45, 59-63, 
75-80

Στο πάνθεον της ιστορίας του ΝΒΑ ο Giannis 

Σ
το πάνθεον του ΝΒΑ πέρασε ο Γιάν-
νης Αντετοκούνμπο, αφού πραγμα-
τοποιεί μία εκπληκτική σεζόν με την 
φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς και 

καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
Ο διεθνής φόργουορντ μετά τη λήξη της 
κανονικής περιόδου στο ΝΒΑ τα ξημερώ-
ματα της Μ. Πέμπτης πέτυχε ένα μοναδικό 
επίτευγμα: Έγινε ο πρώτος παίχτης στην 
ιστορία που βρέθηκε σε απόλυτους αριθ-
μούς στην πρώτη 20αδα πέντε κατηγοριών.
Ειδικότερα, ο «Greek Freak» βρέθηκε 
στους κορυφαίους 20 παίκτες της σεζόν σε 
πόντους, ασίστ, ριμπάουντ, κλεψίματα και 
τάπες.
Αναλυτικά ο Αντετοκούνμπο, ο οποίος δεν 

αγωνίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι της 
σεζόν για τους Μπακς κόντρα στους Σέλτικς:

 ª σημείωσε 1832 πόντους και βρέθηκε 
στην 14η θέση

 ª μάζεψε 700 ριμπάουντ και βρέθηκε 
στην 15η θέση

 ª μοίρασε 434 ασίστ και βρέθηκε στην 
18η θέση

 ª  έριξε 151 τάπες και βρέθηκε στην 5η 
θέση

 ª  έκανε 131 κλεψίματα και βρέθηκε στην 
9η θέση

Παράλληλα ο «Giannis» ήταν ο κορυφαίος 
σε αυτές τις πέντε κατηγορίες και για την 
ομάδα του, την οποία οδήγησε στα πλέι οφ.

αθλητικά
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