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επικαιρότητα

Προειδοποιεί για Γ’ παγκόσμιο πόλεμο ο Ερντογάν: «Πρέπει 
να είμαστε προετοιμασμένοι»

Τ
ην εκτίμηση ότι οι αμερικανικές βάσεις που χτίζονται στη 
Συρία μπορεί να αποτελέσουν το «φιτίλι» που θα ξεκινήσει 
τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο διατύπωσε ο Τούρκος Πρόεδρος 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδή-

λωση για την Υγεία.
Μιλώντας στο κοινό που είχε συγκεντρωθεί στην Άγκυρα για να τον 
ακούσει, ο Τούρκος πρόεδρος διερωτήθηκε ποιος μπορεί να είναι 
ο λόγος που οι ΗΠΑ χτίζουν βάσεις στη Συρία και κάλεσε τους Τούρ-
κους πολίτες να είναι προετοιμασμένοι για όλα. Όπως επισήμανε 
μάλιστα, απηύθυνε αυτό το ερώτημα και στον Ρεξ Τίλερσον, χωρίς 
ωστόσο να λάβει απάντηση.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «οι ΗΠΑ χτίζουν είκοσι βάσεις 
στη Συρία» γεγονός που μπορεί να γίνει η αιτία για να ξεσπάσει Γ’ 
Παγκόσμιος Πόλεμος.
Το ερώτημα που προκύπτει, συνέχισε ο Ερντογάν, είναι γιατί χρειά-
ζονται οι αμερικανικές βάσεις στη Συρία, όπου εκτός από τουρκικές 
δυνάμεις υπάρχουν δυνάμεις και της Ρωσίας και του Ιράν.
«Ας είμαστε προετοιμασμένοι για τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρέπει 
να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα», τόνισε ο Τούρκος πρόε-
δρος, παγώνοντας το κοινό.

Αναβλήθηκε χωρίς καμία δικαιολογία η επίσκεψη 
του Τούρκου ΥΠΕΞ στην Ουάσινγκτον
Η επίσκεψη του Τούρκου υπουργού των Εξωτερικών Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου, στην Ουάσινγκτον που ήταν προγραμματισμένη για την 
19η Μαρτίου, αναβάλλεται, σύμφωνα με εκπρόσωπό του.
Η αναβολή της επίσκεψης του Τούρκου ΥΠΕΞ στην αμερικανική 
πρωτεύουσα, ακολουθεί την αντικατάσταση του Ρεξ Τίλερσον στο 
αμερικανικό υπουργείο των Εξωτερικών.
Ο εκπρόσωπος, δεν αιτιολόγησε την αναβολή της επίσκεψης. Ο Τσα-
βούσογλου είχε δηλώσει χθες, ότι ελπίζει στην οικοδόμηση καλών 
σχέσεων με τον νέο υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο. 
Ο ίδιος, σημείωσε ότι ο νέος ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, θα πρέπει να σεβαστεί 
την Τουρκία μετά την κλιμάκωση της έντασης στις σχέσεις των δύο 
χωρών, για την πολιτική που ακολουθεί η Άγκυρα στην Συρία, αλλά 
κι άλλα ζητήματα.

Επίθεση Ερντογάν στην ΕΕ: Στην Ελλάδα δώσατε 400 
δισ. και στην Τουρκία τίποτα
Εκτός από τις δηλώσεις του περί Γ παγκοσμίου πολέμου, ο Ερντογάν 
έδωσε εχθές ακόμα ένα ρεσιτάλ εθνικισμού και προκλητικότητας 
μέσα από το Προεδρικό Μέγαρο. Με αφορμή την επιχείρηση στο 
Αφρίν ο Ερντογάν περιέγραψε την επίθεση ως ειρηνευτική αφού 
είπε ότι στόχος είναι να μην πάθουν τίποτα οι άμαχοι. Μίλησε υποτι-

μητικά για τους Κούρδους λέγοντας ότι είναι άπιστοι.
Ξεκινώντας φυσικά τόνισε το γεγονός ότι από τότε που ανέλαβε το 
κόμμα του την εξουσία, πάντα δρα με γνώμονα το τι θέλει ο λαός. 
Συνεχίζοντας να ευλογεί τα γένια του ανέφερε ότι χάρις σε αυτόν η 
Τουρκία έχει το 17ο ΑΕΠ στον πλανήτη και στη συνέχεια απήγγειλε 
και ποίημα του διάσημου Μεμέτ Ακίφ Ερσόι. Στη συνέχεια ασχολή-
θηκε με ποιητές από το Αζερμπαϊτζάν. Μετά είπε να περάσει και στα 
πολιτικά.
Θυμήθηκε φυσικά και το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2016. Επι-
τέθηκε στον Γκιουλέν λέγοντας ότι δεν πέτυχε τον στόχο του και ότι 
θέλει να καταστρέψει τη χώρα. Μίλησε για εκατοντάδες προδότες 
που φόρεσαν την στολή και προσπάθησαν να τον ανατρέψουν.
Και ξαφνικά στο κάδρο μπήκε η Ελλάδα και η ΕΕ. «Η ΕΕ στήριξε την 
Ελλάδα κατά την οικονομική κρίση. Τους έδωσαν 400 δισ. ευρώ. 
Όταν χώρες με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο έχουν προβλήματα τους 
βοηθάνε φυσικά με ανταλλάγματα. Αλλά όταν η Τουρκία έχει προ-
βλήματα της γυρνάνε την πλάτη. Ακόμα κι έτσι όμως, εμείς λέμε ότι 

θα κάνουμε θυσίες και θα τα καταφέρουμε μόνοι μας». Και όλα 
αυτά, την ημέρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε κονδύλι-δώρο 3 
δισ. ευρώ για το προσφυγικό
Και συνέχισε: «Το τουρκικό έθνος δεν περίμενε ποτέ κανέναν στην 
ιστορία και ό,τι κατάφερε, το κατάφερε με την δύναμη της καρδιάς 
του.
Χαρακτήρισε για ακόμα μια φορά ειρηνευτική επιχείρηση την 
εισβολή στην Κύπρο και στο παραλήρημά του είπε ότι η Τουρκία δεν 
έχει ανάγκη κανέναν και πως θα παράγει τα δικά της όπλα γιατί έχει 
κακούς γείτονες, ενώ ταύτισε το PKK με τους Κούρδους της Συρίας 
και τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους.

Να σταματήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με 
την Τουρκία, λέει ο Αυστριακός καγκελάριος
Την πάγια απαίτησή του για διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύ-
σεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, επανέλαβε, πριν από 
τη σημερινή συνάντηση του στη Σόφια με τον πρωθυπουργό της 
Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ, ο ομοσπονδιακός καγκελάριος της 
Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς.
«Είμαι υπέρ μίας «συνεργασίας με την Τουρκία», αλλά κατά μίας 
ένταξης της», σημείωσε ο Σεμπάστιαν Κουρτς, ζητώντας ταυτόχρονα 
να επανεξεταστούν οι κοινοτικοί πόροι προς την Άγκυρα, θέμα, που, 
όπως, είπε θα συζητήσει επίσης με τον πρωθυπουργό της Βουλγα-
ρίας που ασκεί αυτό το εξάμηνο την Προεδρία στην ΕΕ, στην οποία 
θα την διαδεχθεί από την 1η Ιουλίου η Αυστρία.
Σύμφωνα με τον Αυστριακό καγκελάριο, στην ΕΕ υπάρχουν κατά 
βάση διαφορετικές θέσεις ως προς την Τουρκία, ωστόσο ο ίδιος έχει 
την εντύπωση ότι, ιδιαίτερα μετά από τα γεγονότα τον περασμένο 
χρόνο, πολλοί έχουν επανεξετάσει ή και αλλάξει τη γνώμη τους.
Ως Αυστριακός υπουργός Εξωτερικών μέχρι τις 18 του περασμέ-
νου Δεκεμβρίου -όταν ανέλαβε επικεφαλής της κυβέρνησης συνα-
σπισμού του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματός του με το ακροδεξιό 
εθνικιστικό Κόμμα των Ελευθέρων- ο Σεμπάστιαν Κουρτς είχε ζητή-
σει επανειλημμένα τη διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων 
Τουρκίας-ΕΕ, όπως επίσης είχε ταχθεί σαφώς κατά της επέκτασης 
της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ με την Τουρκία. Στις κατά καιρούς 
δηλώσεις του, ο ίδιος εμφανίζεται επιβεβαιωμένος στην έντονη κρι-
τική που ασκεί εναντίον της Άγκυρας και στην απαίτησή του για την 
διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, ενώ, τονίζοντας χαρα-
κτηριστικά πως «αυτή η Τουρκία δεν έχει θέση στην ΕΕ», εκφράζει 
την ικανοποίησή του που «οι Βρυξέλλες έχουν αλλάξει εν μέρει τη 
γραμμή τους και η ΕΕ έχει τώρα μία πιο σαφή θέση σε σχέση με την 
Τουρκία», κάτι που ο ίδιος, όπως αναφέρει, ζητούσε εδώ και πολύ 
καιρό.

Ο ι  20  σ τ ρα τ ιωτ ικέ ς  βάσ ε ις 

των ΗΠΑ στη Συρία μπορεί να 

αποτελέσουν το «φιτίλι» που θα 

ανάψει την σπίθα του πολέμου, 

σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο 

- Γιατί αναβλήθηκε η επίσκεψη 

Τσαβούσογλου στην Ουάσινγκτον;
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Ο 
μουσικός και ηθοποιός Δη-
μήτρης Πουλικάκος μίλησε 
στο reader.gr γ ια τον Μέγα 
Αλέξανδρο, τον οποίο απο-

κάλεσε «χιπστεράκι της εποχής» και 
αλλά και για τον Μίκη Θεοδωράκη, το 
συλλαλητήριο υπέρ της ελληνικότητας 
της Μακεδονίας και τη νομιμοποίηση 
της κάνναβης και σίγουρα τα λεγόμενά 
του θα σχολιαστούν.
«Ο Μέγας Αλέξανδρος κατά κάποιο 
τρόπο βοήθησε στο να καταστραφεί η 
Ελλάδα. Τι ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος; 
Ένα κακομαθημένο χιπστεράκι της επο-
χής» είπε ο Δημήτρης Πουλικάκος και 

συνέχισε: «Η Μακεδονία ανήκει σ τα 
ζώα της, όπως λέμε το Αιγαίο ανήκει 
στα ψάρια του. Τα ψάρια του Αιγαίου τα 
ψαρεύουν και οι μεν και οι δε».
Την κριτική του δέχτηκε και ο Μίκης 
Θεοδωράκης. «Αυτό με τον Μίκη Θεο-
δωράκη στο συλλαλητήριο ήταν άθλιο. 
Είναι εμπρηστικά αυτά που λέει» υπο-
στήριξε ο Δημήτρης Πουλικάκος.
Όσο για την κάνναβη ο Δημήτρης Που-
λικάκος είπε: «Πρέπει να νομιμοποι-
ηθεί η χρήση και της φαρμακευτικής 
κάνναβης και της ψυχαγωγικής. Έχει 
πεθάνει ποτέ κανένας από χασίς, από 
φούντα»;

επικαιρότητα

Πουλικάκος: «Ο Μέγας Αλέξανδρος 
ήταν ένα κακομαθημένο χιπστεράκι 
της εποχής»

Η «βόμβα» του ΔΝΤ 
«πάγωσε» τα χαμόγελα για 
τη δόση

Ενώ ο Μοσκοβισί μιλά για «100 μέρες για συνολική συμφωνία», το Ταμείο 
έχει διαφορετική άποψη - «Τσουνάμι» απαιτήσεων για αυξήσεις φόρων

«
Πάγωσαν» τα χαμόγελα για την 
έγκριση της δόσης τη Δευτέρα 
από το Eurogroup. Λίγο πριν την 
τελική ευθεία των διαπραγμα-

τεύσεων για τα προαπαιτούμενα μέτρα, 
την 4η αξιολόγηση, την ελάφρυνση χρέ-
ους και την νέα εποπτεία, πληροφορίες 
από τις Βρυξέλλες αναφέρουν ότι το ΔΝΤ 
«αγριεύει», προϊδεάζοντας για σκληρές 
απαιτήσεις και «θερμό καλοκαίρι» που 
απειλεί να χαλάσει «ραντεβού» της 21ης 
Ιουνίο και την «καθαρή έξοδο» της χώ-
ρας από τα Μνημόνια τον Αύγουστο.
Μετά από τρία απανωτά Eurogroup, οι 
υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώ-
νης ενέκριναν εχθές την εκταμίευση της 
υποδόσης των 5,7 δισ. ευρώ.  Θα χρει-
αστεί όμως να επικυ-
ρωθεί και από ξένα 
Κοινοβούλια, πριν τα 
τέλη Μαρτίου που θα 
φτάσουν τα λεφτά στη 
χώρα -με 3 μήνες ανα-
μονής και καθυστέρη-
σης από τον Δεκέμβριο 
που έκλεισε η συμφω-
νία στο Χίλτον.  

100 μέρες-κόλαση με ΔΝΤ
Ωστόσο ο χρόνος τελειώνει και ο Επίτρο-
πος Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισί υπεν-
θύμισε δημοσίως τα στενά περιθώρια 
για συνολική συμφωνία στο ελληνικό 
ζήτημα, λέγοντας: «Απομένουν 100 ημέ-
ρες έως το Eurogroup της 21ης Ιουνίου». 
Και ενώ πλέον οι διαπραγματεύσεις 
μπαίνουν στην τελική ευθεία, την θετική 
έκβαση σκίασαν πληροφορίες από άλλες 
πηγές στις Βρυξέλλες, που δείχνουν πως 
το ΔΝΤ ετοιμάζεται να απασφαλίσει, με 
αλλαγή στάσης έναντι της χώρας μας. 
Με βάση όσα ανέφεραν τη Δευτέρα οι 
πηγές αυτές, το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο φέρεται αποφασισμένο να αξι-
ώσει να επιβληθεί ένα χρόνο νωρίτερα η 
μείωση στο αφορολόγητο (από 1.1.2019 
αντί το 2020)  ενώ απορρίπτει και κάθε 
σκέψη  για να εφαρμοστούν τα αντίμετρα 
που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση. 

Διασταυρώνονται έτσι οι πληροφορίες 
τις οποίες το τελευταίο διάστημα -αλλά 
και την περασμένη Κυριακή μόλις- μετέ-
διδε το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, με βάση τις οποίες 
το ΔΝΤ ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει την 
συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα, 
απαιτώντας επιπλέον σκληρά μέτρα, αλλά 
και αποτρέποντας τα «αντίμετρα».
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που δημοσί-
ευσε το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ευρωπαϊκές πηγές 
προβλέπουν «θερμό καλοκαίρι». Τότε θα 
κριθεί και εάν επαρκεί ο χρόνος ως τον 
Αύγουστο για να ολοκληρωθεί ομαλά το 
Πρόγραμμα ή αν εκ των πραγμάτων τεθεί 
και ζήτημα  «τεχνικής παράτασης»  -ή και 
όπως αλλιώς μπορεί να ονομαστεί.
Ο οδικός χάρτης των εξελίξεων, όπως 

αυτές προδιαγράφον ται 
μέχρι τώρα, έχει ως εξής:
- τον Μάρτιο οι εκπρόσωποι 
του ΔΝΤ κλείνουν την συμ-
φωνία με τους ευρωπαίους 
για το ελληνικό χρέος
- τον Απρίλιο το Ταμείο 
ενεργοποιεί την συμμε-
τοχή του στο ελληνικό Πρό-
γραμμα
- τον Μάιο (γ ια πρώτη 

φορά επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ) το 
Ταμείο κάθεται ως ισότιμος συνομιλητής 
πλέον, στο τραπέζι των διαπραγματεύ-
σεων, μαζί και απέναντι με τους άλλους 
δανειστές.
Από ρόλο «κομπάρσου» των συνομι-
λιών, η θέση του ΔΝΤ αναβαθμίζεται. 
Σύμμαχό της αναμένεται πως θα έχει η 
χώρα μας και πάλι την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή.
Δεδομένου, όμως, ότι ο χρόνος μέχρι 
τον Αύγουστο είναι περιορισμένος, ο 
μεγάλος φόβος είναι  να οδηγηθούν οι 
συζητήσεις  σε υψηλά επίπεδα έντασης, 
που όμοιά τους έχουν βιώσει ως τώρα 
μόνον οι κυβερνήσεις της περιόδου 
2010-2014. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει 
αυτό σε καθυστερήσεις, υποχωρήσεις 
ή όποιες άλλες εξελίξεις, οι οποίες θα 
καθορίσουν την έξοδο από τα Μνημόνια 
και την περαιτέρω πορείας της χώρας.
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Επιτέθηκαν με μπογιές στην καθηγήτρια Μπόση - Το απόγευμα έχουν πορεία στο κέντρο της Αθήνας

Μ
ετά την εισβολή κουκου-
λοφόρων στο Πανεπιστή-
μιο Πειραιά και την επί-
θεση με μπογιές στην κα-

θηγήτρια Μαίρη Μπόση και την κατα-
δρομική επιχείρηση κουκουλοφόρων 
σε τραπεζικά καταστήματα στην πλατεία 
Κάνιγγος ήρθε η ανάληψη ευθύνης για 
τις δύο ενέργειες σε γνωστό σάιτ του α-
ντιεξουσιαστικού χώρου. Την ίδια ώρα 
στη Θεσσαλονίκη αναρχικοί εισέβαλαν 
στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκο-
νται στη συμβολή της Εγνατίας με την Α-
ριστοτέλους.
Το ξέσπασμα βίας, το υπογράφουν η 
ομάδα «Αναρχικοι/ αναρχικές» αναφέ-
ροντας πως στην περίπτωση της καθη-
γήτριας Μπόση πραγματοποίησαν 
«παρέμβαση στο μάθημα της καθη-
γήτριας Μ. Μπόση στο Πανεπιστήμιο 
Πειραιά, από αναρχικούς/ες σε ένδειξη 
αλληλεγγύης στους συντρόφους που 
διώκονται ως ατομικοί τρομοκράτες» 
επισημαίνοντας στις επόμενες γραμμές 
πως «αναγνωρίζοντας την προσφορά 
της κυρίας Μαρίας Μπόση στην «αντι-
τρομοκρατική» πολιτική φροντίσαμε για 
τον καλλωπισμό της, αφού την περιλού-
σαμε με χρώματα».
Για την επίθεση δε, στις τράπεζες, τις 
«σπασιματικές» όπως τις χαρακτηρί-
ζουν αναφέρουν πως «Η ενέργεια αυτή 
πραγματοποιήθηκε ως μια πρώτη επι-
θετική απάντηση στην εκκένωση των 
αναρχικών καταλήψεων Ματρόζου 45, 
Gare και Ζαΐμη 11, το πρωί της Δευτέ-
ρας 12 Μαρτίου. Επίσης, σε αλληλεγγύη 
με τα συντρόφια της Ματρόζου 45, που 
συνελήφθησαν κατά την εκκένωση, υπε-
ρασπιζόμενα την κατάληψή τους, και τα 
οποία υπέστησαν τη γνωστή μπατσική 
‘’φιλοξενία’’ στη ΓΑΔΑ». 
Οι αναρχικοί έχουν «κηρύξει» την σημε-
ρινή ως «πανελλαδική ημέρα δράσης 
για την Ηριάννα και τον Περικλή». Μάλι-
στα το απόγευμα έχουν προγραμματίσει 
συγκέντρωση στα Προπύλαια «ενάντια 
στην αυθαίρετη χρήση του DNA ως απο-
δεικτικού μέσου και ενάντια στον τρο-
μονόμο». 
Τα μέλη της Αντιεξουσιαστικής Κίνησης 

Θεσσαλονίκης αφού ανήρτησαν πανό 
και πέταξαν τρικάκια αποχώρησαν από 
τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ και προσήχθη-
σαν στο ΤΑ Λευκού Πύργου.
Σύμφωνα με ανάρτησή τους στο athens.
indymedia «οδηγήθηκαν στο ΑΤ Λευ-
κού Πύργου για προσαγωγή και εξα-
κρίβωση στοιχείων. Εκεί, αρνήθηκαν να 
δώσουν ταυτότητες στους αστυνομικούς 
και τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να 
γίνει σύλληψη».
Ηταν λίγο πριν τις δέκα το πρωί, όταν 
ομάδα κουκουλοφόρων έκανε κατα-
δρομική επίθεση στους δρόμους γύρω 
από την πλατεία Κάνιγγος. Οι κουκουλο-
φόροι προκάλεσαν ζημιές σε υποκατα-
στήματα τραπεζών που βρίσκονται στο 
σημείο και σε καταστήματα. Την ευθύνη 
για την καταδρομική επίθεση σε δύο 
τράπεζες ανέλαβε ομάδα αναρχικών, με 
προκήρυξή της σε γνωστή ιστοσελίδα 
του αντιεξουσιαστικού χώρου. Όπως 

αναφέρουν στην προκήρυξη, η κατα-
δρομική επίθεση πραγματοποιήθηκε 
«ως μια πρώτη επιθετική απάντηση 
στην εκκένωση των αναρχικών κατα-
λήψεων Ματρόζου 45, Gare και Ζαΐμη 
11» το πρωί της περασμένης Δευτέρας. 
Επίσης, αποτελεί έκφραση αλληλεγγύης 
στα «συντρόφια της Ματρόζου 56, που 
συνελήφθησαν κατά την εκκένωση», 
ενώ καταγγέλλουν ότι υπέστησαν «τη 
γνωστή μπατσική “φιλοξενία”».

Επίθεση στην καθηγήτρια 
Μπόση μέσα στο Πανεπιστή-
μιο Πειραιά
Το πρωί της Πέμπτης περίπου 10 κου-
κουλοφόροι εισέβαλαν στο Πανεπιστή-
μιο Πειραιά, στην αίθουσα που έκανε 

μάθημα στους τριτοετείς φοιτητές του 
τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών πανεπιστημίου Πειραιά η 
καθηγήτρια Μαίρη Μπόση. Οι κουκου-
λοφόροι επιτέθηκαν στην καθηγήτρια 
περιλούζοντάς την με μπογιές, ενώ την 
απείλησαν ότι την επόμενη φορά «θα 
πάθει χειρότερα»! Από την πλευρά της, 
η κ. Μπόση επιχείρησε να κατεβάσει 
τους τόνους. Μιλώντας στο protothema.
gr ανέφερε: «Δεν υπάρχει επίθεση. Ηταν 
μια κοινωνική παρέμβαση. Ο καθένας 
έχει την άποψη του και είναι σεβαστή. 
Γίνονται ορισμένα τέτοιας φύσεως κοι-
νωνικά γεγονότα και συμβαίνουν διαρ-
κώς». Αναφορικά με τους κουκουλοφό-
ρους εισβολείς και τη στοχοποίησή της, 
η καθηγήτρια αρνήθηκε να σχολιάσει 
λέγοντας μόνο πως «αυτά θα τα πούμε 
κάποια άλλη στιγμή».
Μετά την επίθεση αναρτήθηκε κείμενο 
στην ιστοσελίδα Indymedia όπου ανα-
φέρεται ότι αναρχικοί, σε ένδειξη αλλη-
λεγγύης στους συντρόφους τους που 
διώκονται ως «ατομικοί τρομοκράτες» 
έκαναν «παρέμβαση στο μάθημα» της 
καθηγήτριας Μπόση.
Οπως γράφουν: «Κατά την διάρκεια 
της παρέμβασης διακόπηκε το μάθημα, 
φωνάχτηκαν συνθήματα, ανοίχτηκε 
πανό, πετάχτηκαν τρικάκια, διαβάστηκε 
και μοιράστηκε το κείμενο που ακο-
λουθεί. Τέλος αναγνωρίζοντας την προ-
σφορά της κυρίας Μαρίας Μπόση στην 
«αντιτρομοκρατική» πολιτική φροντί-
σαμε για τον καλλωπισμό της, αφού την 
περιλούσαμε με χρώματα».
Ανακοίνωση με την οποία εκφράζει 
την καταδίκη του για όσα συνέβησαν 
στο πανεπιστήμιο Πειραιά εξέδωσε ο 
ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας ότι τέτοιου είδους 
ενέργειες «στρώνουν τον δρόμο σε 
λογικές αυταρχισμού και ιδιωτικοποίη-
σης». Η ανακοίνωση έχει ως εξής: Η επί-
θεση στην καθηγήτρια του Πανεπιστη-
μίου Πειραιά, Μαίρη Μπόση, είναι απο-
λύτως καταδικαστέα. Ενέργειες τέτοιου 
είδους στρέφονται ενάντια στο δημόσιο 
πανεπιστήμιο και στρώνουν τον δρόμο 
σε λογικές αυταρχισμού και ιδιωτικο-
ποίησης.

Ξέσπασμα βίας: Επιθέσεις σε τράπεζες, γραφεία 
του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στο πανεπιστήμιο Πειραιά

Να μοιραστούμε την 
«πολιτιστική κληρονομιά» 
της Μακεδονίας, ζητούν 
τα Σκόπια

Ο Ντιμίτροφ ανέφερε ότι η κατάσταση με τις 
διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα αλλάζει 
καθημερινά και πως η αισιοδοξία εξαρτάται από 
αυτές

Ν
α “μοιραστούν” Ελλάδα και Σκόπια την “πο-
λιτιστική κληρονομιά” της Μακεδονίας, ζήτη-
σε προκλητικά ο υπουργός Εξωτερικών Νίκολα 
Ντιμίτροφ,  με δηλώσεις του στα ΜΜΕ την Δευ-

τέρα. Χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις τι εν-
νοεί “πολιτιστική κληρονομιά”, και εάν σε αυτήν πχ περι-
λαμβάνεται η ιστορία και ο πολιτισμός της αρχαίας Μακε-
δονίας και του Μεγάλου Αλεξάνδρου,  ο υπουργός Εξω-
τερικών των Σκοπίων εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έκ-
βαση των συνομιλιών με την Ελλάδα για το θέμα της ονο-
μασίας. “Είμαστε δύο χώρες της Ευρώπης του 21ου αιώνα 
που μοιράζονται τη γεωγραφική περιοχή της Μακεδονί-
ας, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μοιρασθεί, μια τέ-
τοια πολιτιστική κληρονομιά, ακόμη και όταν υπό τον όρο 
αυτόν σημαίνουν διαφορετικά πράγματα ή θέτουν διαφο-
ρετική έμφαση” δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου 
με τον Πολωνό ομόλογό του Γιάτσεκ Τσαπούτοβιτς που 
πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη χώρα.
Ο Ντιμίτροφ ανέφερε ότι η κατάσταση με τις διαπραγ-
ματεύσεις με την Ελλάδα αλλάζει καθημερινά και πως η 
αισιοδοξία εξαρτάται από αυτές, για μια πιθανή λύση, 
υποστηρίζοντας πως τα Σκόπια κάνουν τα πάντα ώστε να 
επιτευχθεί ένας αξιοπρεπής συμβιβασμός που θα γίνει 
αποδεκτός και από τις δύο πλευρές.
“Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση που θα καλύπτει τις 
ανησυχίες και των δύο πλευρών, όσον αφορά τη διάκριση 
μεταξύ του κράτους της “Μακεδονίας” και της περιοχής 
της Μακεδονίας στην Ελλάδα” δήλωσε, ξεκαθαρίζοντας 
πως η διάκριση : “θα πρέπει να είναι αξιοπρεπής και να 
μην εμπεριέχει  ζητήματα ταυτότητας και στις δύο πλευ-
ρές”.
Ενόψει της επίσκεψης του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών 
Νίκου Κοτζιά στα Σκόπια, η κυβέρνηση Ζάεφ συνεχίζει 
να εμμένει σε “μακεδονική” ταυτότητα και γλώσσα και 
σε μη τροποποίηση του Συντάγματος της χώρας, ώστε να 
κατοχυρωθεί erga omnes η νέα ονομασία που θα συμ-
φωνηθεί. 
Την  ίδια ώρα, η πλειοψηφία των Σκοπιανών  υποστηρίζει 
τις προσπάθειες του πρωθυπουργού Ζάεφ  για τη διευ-
θέτηση της διαφωνίας του ονόματος με την Ελλάδα, σύμ-
φωνα με δημοσκόπηση που διενήργησε το Διεθνές Ινστι-
τούτο για τη Μέση Ανατολή και Βαλκανικών Μελετών 
(IFIMES) που εδρεύει στη Λιουμπλιάνα (Σλοβενία).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης του 
IFIMES, το 60% των ερωτηθέντων υποστηρίζουν την επί-
λυση της διαφοράς με την Ελλάδα. Μόνο το 11% αντιτίθε-
ται, ενώ το 26% δήλωσε ότι δεν έχει άποψη.
Όσον αφορά το ερώτημα εάν  θεωρούν την Ελλάδα ως 
φιλικό κράτος, το 41% απάντησε καταφατικά, το 33% 
απάντησε όχι, ενώ το 26% δεν είχε άποψη. 
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Στον κατάμεστο από 
προσκυνητές Ιερό Ναό της 
Παναγίας των Βλαχερνών 
χοροστάτησε, σύμφωνα με 
παλαιό έθιμο, σήμερα, κατά 
την Ιερά Ακολουθία της Γ’ 
Στάσεως των Χαιρετισμών, 
ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
Βαρθολομαίος

Τ
ον θείο λόγο κήρυξε ο αρ-
χιμανδρίτης Αγαθάγγελος 
Σίσκος, βιβλιοφύλακας 
των Πατριαρχείων, ο οποί-

ος, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «το 
τολμηρό ποιητικό εγχείρημα της 
θεολογικής σύνθεσης του Ακαθί-
στου Ύμνου συνιστά κατεξοχήν δι-
αχρονικό παράδειγμα δυναμικής 
του δόγματος της Εκκλησίας, το 
οποίο δεν είναι μουσειακό αντι-
κείμενο διαφυλάξεως, θεολογικής 
μελέτης και μεταπρατικής χρήσε-
ως της πατερικής και συνοδικής 
παραδόσεως, αλλά ζωντανός λό-
γος απευθυνόμενος στον άνθρω-
πο κάθε εποχής και με εφαρμογή 
στον καθημερινό βίο».
Εκκλησιάστηκαν οι μητροπολίτες 
Βρυούλων Παντελεήμων και Νέας 
Ιερσέης Ευάγγελος, o επίσκοπος 
Ερυθρών Κύριλλος, ο πρέσβης 

Ευάγγελος Σέκερης, γενικός πρό-
ξενος της Ελλάδος στην Πόλη, η 
πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία 
Αντωνιάδου, άρχοντες οφικιά-
λιοι, όμιλος καθηγητών και φοιτη-
τών των Πανεπιστημίων Ιωαννί-
νων και Ιονίου και πιστοί από την 
Κωνσταντινούπολη.
Αμέσως μετά, σε ομιλία του στην 
κοινοτική αίθουσα, ο Οικουμενι-
κός Πατριάρχης αναφέρθηκε στην 
ιστορία της περιοχής «του 6ου 
λόφου της Επταλόφου Πόλεως, 
όπου βρίσκεται ο ιστορικός Ναός 
της Παναγίας και το Αγίασμα των 
Βλαχερνών, στον τόπο όπου για 
πρώτη φορά εψάλη ο Ακάθι-
στος Ύμνος, και υπήρχε, κατά τα 
βυζαντινά χρόνια, το περικαλλές 
Παλάτι των Βλαχερνών».
Απευθυνόμενος σ τ ις φοιτή-
τριες και τους φοιτητές, που επι-
σκέπτονται την Πόλη στο πλαί-
σιο ενός εκπαιδευτικού σεμινα-
ρίου, με τίτλο «Κωνσταντινού-
πολη, πόλη και κοινωνία», τους 
κάλεσε να επισκέπτονται όσο πιο 
συχνά μπορούν την Πόλη και το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο. Με 
αφορμή την παρουσία των φοι-
τητών από τα Ιωάννινα, ο Οικου-
μενικός Πατριάρχης εξέφρασε 
«την ευγνωμοσύνη της Μητέρας 

Εκκλησίας προς την Ήπειρο που 
προσέφερε στην Εκκλησία τον 
μεγάλο Πατριάρχη Αθηναγόρα, 
ο οποίος έλαβε τις πρωτοβου-
λίες για την έναρξη των διαλόγων 
ανάμεσα στην Ορθοδοξία και τον 
υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο».
«Σήμερα, στον 21ο αι. είναι 
αδιανόητον και αδύνατον να 
ζει κανείς με εσωστρέφεια, με 
αυτάρκεια και με αυταρέσκεια. 
Πρέπει να ευρίσκεται εν διαρκεί 
κοινωνία με τον Θεό και επικοι-
νωνία με τους συνανθρώπους 

του, με διάλογο, και αγάπη και 
αλληλόπεριχώρηση» τόνισε και 
σε άλλο σημείο της ομιλίας του 
διερωτήθηκε: «Πώς αλλιώς θα 
ζήσουμε, αντί να διαλεγώμεθα 
και να σεβόμεθα ο ένας την ταυ-
τότητα, την ιδιοπροσωπία του 
άλλου, να πάρουμε τα όπλα και 
να σκοτώνουμε ο ένας τον άλλον; 
Και πού θα φτάσει η ανθρωπό-
της; Το μέλλον της ανθρωπότη-
τας είναι, βεβαίως, στα χέρια του 
Θεού, και όλα είναι στα χέρια του 
Θεού, αλλά σ’ εμάς τους ανθρώ-

πους, τη σημερινή γενιά μας και 
τη δική σας αυριανή γενιά, που 
θα πάρετε στα στιβαρά χέρια 
σας τις τύχες της Ελλάδος και 
ευρύτερα της Ευρώπης και του 
κόσμου, εναπόκειται -και είναι 
χρέος μας- να συμβάλλουμε ο 
καθένας από το μετερίζι του, σε 
αυτήν τη μεγάλη υπόθεση, της 
των πάντων ενώσεως και της 
ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, 
για την οποία, σε όλες τις Ακολου-
θίες της, εύχεται και προσεύχεται 
η Αγία Εκκλησία μας».

«Στον 21ο αιώνα είναι αδιανόητο και αδύνατον να ζει κανείς 
με εσωστρέφεια»
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Ζουράρις για Σαββίδη: «Δεν 
καταλαβαίνει τι του λένε... λειτουργεί 
σαν κωφάλαλος»

O 
πρώην υφυπουργός Παιδεί-
ας βρέθηκε καλεσμένος στο 
«Alpha Radio» και ανέφερε για 
μεταξύ άλλων για τον Ιβάν Σαβ-

βίδη και όσα ακολούθησαν μετά το ντέρ-
μπι μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ στην 
Τούμπα:

«Ένας άνθρωπος που δεν ξέρει τη γλώσσα 
είναι κωφάλαλος. Ο Σαββίδης ούτε κατα-
λαβαίνει τι του λένε, ούτε μπορεί να μιλή-
σει στα ελληνικά. Ουσιαστικά λειτουργεί 
ως κωφάλαλος.

Είναι δυνατόν να επικυρώνει το γκολ ο 
διαιτητής και να μπαίνει να κάνει τι; Άρα 
δεν είχε καταλάβει.
Πρέπει να τιμωρηθεί γιατί μπήκε στο 
γήπεδο. Το όπλο είναι παντός καιρού και 

παντός τόπου, γιατί είναι άμυνα. Βεβαίως, 
δεν πρέπει να το δείχνεις, φυσικά, όταν 
έχεις νόμιμη άδεια οπλοχρησίας, που φαί-
νεται να την έχει ο Σαββίδη. Τα γήπεδα 
είναι αυξημένης επικινδυνότητας τόπος. Η 
μόνη παράβαση και θα πρέπει να τιμωρη-
θεί, είναι ότι μπήκε μέσα στο γήπεδο.

Όταν λειτουργεί η αρχή της αναλογικότη-
τος προφανώς έτσι γίνεται η ποινική δίκη 
πάντα. Για παράδειγμα αν σε απειλήσω με 
πιστολάκι νερού και επειδή είναι νύχτα 
εσύ δεν το βλέπεις, μπορεί να τρομάξεις 
και να πάθεις κάτι και να πεθάνεις, τιμω-
ρείσαι αντιστοίχως.

Ποτέ δεν εξισούται το πιστολάκι το νερένιο 
με το πραγματικό, δηλ ποτέ το χαρτί (σ.σ. 
της ταμειακής) με το τενεκεδάκι».

επικαιρότητα

«
Αν ήταν δικό σας παιδί κύριε υπουρ-
γέ τι προσπάθειες περισσότερες θα 
κάνατε; Δεν μπορώ».
Το ερώτημα αυτό απηύθυνε σήμερα 

η μητέρα του λοχία ΕΠΟΠ Δημήτρη Κού-
κλατζη στον αναπληρωτή υπουργό Άμυνας 
Φώτη Κουβέλη στη συνάντηση που είχαν 
στη λέσχη αξιωματικών της Ορεστιάδας 
χωρίς, ωστόσο, να πάρει κάποια απάντηση 
στον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμε-
ρες.
Νωρίτερα ο Φώτης Κουβέλης είπε στη 
μητέρα του φυλακισμένου για 13η ημέρα 
λοχία ΕΠΟΠ ότι «είναι συστηματική και επί-
μονη η προσπάθεια που καταβάλουμε».
«Αντιλαμβάνομαι ότι πονάτε, όλοι πονάμε. 
Η διαβεβαίωση μας προς εσάς είναι ότι 
κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και να είστε 
βέβαιοι ότι το κάνουμε επίμονα και συστη-
ματικά» είπε επίσης ο κ. Κουβέλης.
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό 
Άμυνας, ο οποίος συναντήθηκε με τις οικο-
γένες των δύο Ελλήνων στρατιωτικών μαζί 
με τον αρχηγό ΓΕΣ Αλκιβιάδη Στεφανή «οι 
προσπάθειες συνεχίζονται στο καλύτερο 
δυνατό επίπεδο και αναμένουμε να είναι 

γρήγορη η επιστροφή των δύο παιδιών».

Τους προετοιμάζουν για μακρο-
χρόνια κράτηση
Μιλώντας στον ΑΝΤ1 νωρίτερα ο θείος του 
Δημήτρη Κούκλατζη είπε ότι οι συγγενείς 
των δύο στρατιωτικών τους προετοιμάζουν 
για το ενδεχόμενο να διαρκέσει για καιρό η 
υπόθεση της κράτησής τους.
Ο ίδιος αποκάλυψε ότι για πρώτη φορά από 
την ημέρα της σύλληψής τους, οι δύο στρα-
τιωτικοί είχαν την ευκαιρία τη Δευτέρα να 
δουν τους γονείς τους και να έχουν σωμα-
τική επαφή μαζί τους, αφού η χθεσινή τους 
συνάντηση έγινε χωρίς το διαχωριστικό 
τζάμι που προβλέπουν οι κανονισμοί.
«Οι γονείς είδαν τα παιδιά τους από κοντά 
χωρίς το τζάμι, τους αγκάλιασαν» είπε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Κούκλατζης.
Τόνισε δε ότι τα παιδιά είναι σε καλή κατά-
σταση και δεν έχουν εκφράσει κάποιο 
παράπονο για τις συνθήκες κράτησης. Μάλι-
στα, οι φύλακες επέτρεψαν στους γονείς να 
παραδώσουν στους στρατιωτικούς κάποια 
πράγματα, μεταξύ των οποίων και κάποια 
βιβλία για να περνούν το χρόνο τους.

Ξέσπασε η μάνα του λοχία στον 
Κουβέλη: «Αν ήταν δικό σας παιδί τι 
θα κάνατε;»

Το τραγούδι με νόημα και η χημεία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ τους

Λυκουρέζος: Βρήκε παρηγοριά 
στη sexy Καλογρίδη

Σ
τενή παρέα του Αλέξανδρου 
Λυκουρέζου με την εκρηκτ ι-
κή ηθοποιό επτά μήνε ς με-
τά τον χαμό της Ζωής Λάσκα-

ρη!Βγαίνουν μαζί, περνούν όμορφα 
και τραγουδούν τον έρωτα! Στενή πα-
ρέα κάνουν το τελευταίο διάστημα ο Α-
λέξανδρος Λυκουρέζος και η Νατάσα 
Καλογρίδη.
Περίπου εφτά μήνες μετά τον θάνατο 
της Ζωής Λάσκαρη, με την οποία 
υπήρξε παντρεμένος επί 41 συναπτά 
έτη, ο γνωστός ποιν ικολόγος φαίνε-
ται ότι βρήκε ένα στήριγμα στο πρό-
σωπο της εκρηκτικής ηθοποιού, έναν 
άνθρωπο που μπορεί να μιλήσει και να 
διασκεδάσει μαζί του έως το πρωί.
Μπορεί ο ίδιος να μη μας έχει συνη-
θίσει σε πολλά νυχτοπερπατήματα, 
καθώς τους τελευταίους μήνες τον βλέ-
πουμε ως επί το πλείστον να συνοδεύει 
την κόρη του Μαρία-Ελένη σε θεατρι-
κές πρεμιέρες, ωστόσο το [Στην πίστα η 
Πάολα. Ένθετη: Με μικρόφωνο ο Γιάν-
νης Πάριος] περασμένο Σάββατο από-
λαυσε με μεγάλη παρέα το πρόγραμμα 
του Γιάννη Πάριου στο Baraonda. Και 
μπορεί το συγκεκριμένο γεγονός να 
είχε περάσει στα... ψιλά, αν δεν καθό-
ταν δίπλα του η Νατάσα Καλογρίδη, 
ν τυμένη σ τα λευκά και πιο λαμπερή 
από ποτέ.

Του πετούσε γαρίφαλα
Η ηθοποιός, η οποία απασχόλησε την 
τηλεοπτ ική επικαιρότητα πριν από 
μερικούς μήνες λόγω της συμμετοχής 
της στο reality περιπέτειας του ΑΝΤ1 
«Nomads», ήταν ιδιαίτερα διαχυτική 
και περιποιητική απέναντι στον Αλέ-
ξανδρο Λυκουρέζο κατά τη διάρκεια 
της εξόδου τους. Πολλά ζευγάρια μάτια 
την είδαν να βάζει ποτό σ το ποτήρι 
του, να του πετάει γαρίφαλα και να τον 
ακουμπάει τρυφερά στους ώμους. Η 
καλή επικοινωνία που έχουν αναπτύξει 
μεταξύ τους ήταν κάτι παραπάνω από 
εμφανής, καθώς μιλούσαν και γελού-
σαν σχεδόν όλο το βράδυ, μοιάζοντας 
να έχουν αποκοπεί από τα υπόλοιπα 
μέλη της κοινής συντροφιάς τους.
Και οι δύο είχαν στραμμένη την προ-
σοχή τους και στον Γιάννη Πάριο, αφού 

ο τροβαδούρος του έρωτα πήγαινε 
συχνά πυκνά πάνω από το τραπέζι 
τους, ερμηνεύον τας τα διαχρον ικά 
«διαμάντια» του, με τον δικηγόρο και 
την ηθοποιό να σιγοντάρουν, ειδικά 
στο κομμάτι «Στο κάτω κάτω της γρα-
φής αξίζει να καταστραφείς, και ως 
τον θάνατο να πας γ ια μια γυναίκα 
που αγαπάς»! Oπως πληροφορηθή-
καμε από αξιόπισ τη πηγή, η έξοδος 
του Αλέξανδρου και της Νατάσας στο 
Baraonda το περασμένο Σάββατο δεν 
ήταν η πρώτη τους. Οι δυο τους βρέθη-
καν μαζί και το βράδυ της Παρασκευής, 
πάλι με κοινή παρέα, σ το νυχτερινό 
μαγαζί όπου τραγουδούν ο Γιώργος 
Μαζωνάκης, η Πάολα και ο Στέλιος 
Ρόκκος.
Και πάλι, όμως, φαίνονταν αποκομ-
μένοι από τους υπολοίπους και ήταν 
σαν να διασκέδαζαν μόνο οι δυο τους. 
Σημειώνεται ότι μετά τον θάνατο της 
αξέχασ της Ζωής Λάσκαρη, σ τ ις 18 
Αυγούστου του 2017, ο γνωστός ποι-
νικολόγος άφησε το σπίτι που έμεναν, 
στο Πόρτο Ράφτη, και επέστρεψε στο 
κέντρο της Αθήνας. «Εκείνο το σπίτ ι 
ήταν δημιούργημά της, τα πάντα ήταν 
-αν θέλεις- έργο της Ζωής. Συνεπώς, 
ένα άδειο σπίτι χωρίς τη Ζωή δεν ήταν 
δυνατόν να μπορέσει να με κρατήσει 
με τίποτα. Ζούσαμε στο Πόρτο Ράφτη, 
γιατί αυτή ήταν η επιλογή της.
Εμένα πάν τα το κέν τρο μού άρεσε, 
πάν τα το αγαπούσα και πάν τα το 
α γαπώ.  Α λ λά,  εφ όσον  ήθε λ ε  να 
μένουμε στο Πόρτο Ράφτη, έμενα μαζί 
της. Από τη στιγμή που έφυγε από τη 
ζωή, ήθελα να είμαι πάλι στο κέντρο, 
να ε ίμαι κον τά σ το γραφείο, σ τους 
γνωστούς και τους φίλους, για να έχω 
μια άμεση επικοινωνία» ανέφερε σχε-
τικά ο δικηγόρος σε πρόσφατη συνέ-
ντευξή του στην εκπομπή της Κατερί-
νας Λάσπα. Μεταξύ αυτών που βρί-
σκονται κοντά του, λοιπόν, είναι και 
η Νατάσα Καλογρίδη, η οποία μοιά-
ζει με την αλησμόνητη Ζωίτσα τόσο 
στην εμφάνιση όσο και στην πληθω-
ρική προσωπικότητα. Είναι λογικό, λοι-
πόν, ο Λυκουρέζος να βρήκε στο πρό-
σωπό της έναν άνθρωπο που τον κάνει 
να αισθάνεται όμορφα και να γελάει.
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επικαιρότητα
Το δικαστήριο δικαίωσε τον Αλέξη 
Κούγια- Η Εύη Βατίδου πρέπει να του 
καταβάλει 92.000 ευρώ

Η πρώην εστεμμένη ζητούσε μερίδιο 
από τα περιουσιακά στοιχεία του 
δικηγόρου, ωστόσο, το δικαστήριο 
απέρριψε την αγωγή της και την 
υποχρέωσε να του καταβάλλει 92.000 
ευρώ ως δικαστικά έξοδα!

Τ
έλος έλαβε η διαμάχη του Αλέξη Κού-
για και της Εύης Βατίδου για τα περιου-
σιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν όταν 
ήταν παντρεμένοι. Το 9ο τμήμα του Ε-

φετείου Αθηνών δικαίωσε τελικά τον γνωστό 
δικηγόρο και υποχρέωσε την πρώην σύζυγό 
του να του καταβάλει 92.000 ευρώ για τα δικα-
στικά έξοδα.
Δώδεκα χρόνια μετά τον επεισοδιακό χωρισμό 
του άλλοτε αγαπημένου ζευγαριού, το δευτε-
ροβάθμιο δικαστήριο, στο οποίο είχε προσφύ-
γει η fashion blogger διεκδικώντας, σύμφωνα 
με το ρεπορτάζ της Espresso, το ένα τρίτο από τα 
αποκτήματα του γνωστού δικηγόρου κατά τη 
διάρκεια του έγγαμου βίου τους, απέρριψε την 
αγωγή της, κρίνοντας πως «δεν είχε καμία συμ-
βολή στην απόκτηση της περιουσίας αυτής».
Μήλον της Έριδος αποτελούσαν μεταξύ άλλον, 
όπως αναφέρεται στην εφημερίδα, το σπίτι 
του Αλέξη Κούγια στη Βουλιαγμένη, οι εξοχι-
κές κατοικίες σε Μύκονο και Αράχοβα, τα ιδιό-
κτητα γραφεία του ποινικολόγου στη λεωφόρο 
Βασιλίσσης Σοφίας και ένα ξενοδοχείο που 
διατηρεί στο κέντρο της Αθήνας, η αξία των 
οποίων έχει εκτιμηθεί σε 50.000.000 ευρώ.
Το μοντέλο επικαλούνταν στην αγωγή του ότι 
προσέφερε τις προσωπικές υπηρεσίες της για 
την επαύξηση της περιουσίας του ζεύγους, 

υποστηρίζοντας μάλιστα πως συνέβαλε στην 
κοινωνική και την επαγγελματική προβολή του 
Αλέξη Κούγια, λόγω της δημοσιότητάς της ως 
μοντέλο. 
Ο ισχυρισμός της, ωστόσο, αποδομήθηκε από 
τους δικαστές, που έκριναν πως ο δικηγόρος 
«δεν είχε ανάγκη κοινωνικής και επαγγελμα-
τικής προβολής μέσω του γάμου του, προκει-
μένου να αυξήσει (ποσοτικά και ποιοτικά) το 
πελατολόγιό του».
Ο Αλέξης Κούγιας, μίλησε στο πρωινό του Ant1 
για την απόφαση του δικαστηρίου και το τέλος 
της δικαστικής τους περιπετειας. 
«Αυτή η απόφαση έχει βγει εδώ και πολύ καιρό 
και για μένα δεν έχει καμία σημασία. Εγώ από 
αυτή τη σχέση έχω μόνο καλά να θυμάμαι και 
θέλω να δηλώσω δημοσίως, ότι ανεξαρτήτως 
των επιλογών της πρώην συζύγου μου για τον 
τρόπο που θέλησε να αντιμετωπίσει τον χωρι-
σμό μας, εγώ μόνο ευγνωμοσύνη έχω απέ-
ναντί της. Έχουμε δυο φανταστικά παιδιά και 
θέλω να κλείσει όλη αυτή η ταλαιπωρία μου 
αυτών των 12 ετών, η οποία κλείνει τυπικά με 
αυτή την απόφαση. Έχουμε δύο αγγελούδια να 
μεγαλώσουμε και για μας προέχει αυτό», είπε ο 
Αλέξης και συνέχισε: «δυστυχώς, σε όλη αυτή 
τη διαδικασία, η πρώην σύζυγός μου πήγε και 
βρήκε όλους τους δικηγόρους με τους οποίους 
είχα αντιπαλότητα, οι οποίοι ανέλαβαν εργολα-
βικά την υπόθεση. Μπορεί να παραπλανηθεί 
η Δικαιοσύνη, αλλά 44 χρόνια δικηγόρος δεν 
έχω δει να μην κερδίζει αυτός που έχει δίκιο. 
Το ποσό των 92,000 ευρώ πρέπει να πληρωθεί 
σε μένα. Είναι η ηθική ανταμοιβή μου για την 
ψυχική ταλαιπωρία. Ουκ αν λάβεις παρά του 
μη έχοντος!».
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Η 
Αστυνομία έχει συμμορφωθεί πλήρως με όλες 
τις συστάσεις που έχουν γίνει από τον Γενικό 
Ελεγκτή, τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και 
Δημόσιας Τάξης Ιωνάς Νικολάου, προσθέτο-

ντας ότι έχουν αντιμετωπιστεί ζητήματα που εγείρονται 
από την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή κατά τρόπο αποτε-
λεσματικό, όπως είναι για παράδειγμα η ανάγκη στέγα-
σης των υπηρεσιών της Αστυνομίας σε ιδιόκτητα κτίρια.
«Η Αστυνομία βρίσκεται στο σωστό δρόμο τόσο σε 
σχέση με την διαχείριση όσο και σε σχέση με την αντα-
πόκριση στις απαιτήσεις ασφάλειας», τόνισε ο κ. Νικο-
λάου, σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτι-
κής Επιτροπής Ελέγχου όπου εξετάστηκε ειδική έκθεση 
του Γενικού Ελεγκτή για την Αστυνομία.
Ο κ. Νικολάου είπε ότι μέσα από τις ερωτήσεις των βου-
λευτών έχουν δοθεί απαντήσεις είτε αυτές σχετίζονται 
με την λειτουργία του Γραφείου Πάταξης του ηλεκτρο-
νικού εγκλήματος είτε σε σχέση με την ανταπόκριση, τις 
περιπολίες και την σχέση της Αστυνομίας με τον πολίτη 
και πρόσθεσε ότι «σίγουρα θα υπάρχουν και κάποια 
προβλήματα και δεν είναι δυνατό όλα να δουλεύουν 
όπως δουλεύει ένα ρολόι».
«Προβλήματα υπάρχουν και αυτά παρατηρούνται κατά 
καιρούς, ανέφερε, τονίζοντας παράλληλα πως «υπάρ-
χει αποφασιστικότητα και θέληση στην άμεση επίλυση 
αυτών των προβλημάτων».
«Μέσα από την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή διαφά-

νηκε η αμεσότητα στην ανταπόκριση επί των διαφόρων 
θεμάτων και προβλημάτων που διαπιστώνονται κατά 
καιρούς με σκοπό να διασφαλίζεται η συνεχής εύρυθμη 
λειτουργία και ανταπόκριση της Αστυνομίας και αυτή 
είναι η προσπάθεια μας», υπογράμμισε.
Αναφορικά με την επισήμανση του Γενικού Ελεγκτή για 
στέγαση των υπηρεσιών της Αστυνομίας σε ιδιόκτητα 
κτίρια, ο κ. Νικολάου είπε ότι «αυτή την περίοδο κτίζο-
νται τρεις αστυνομικές διευθύνσεις και αριθμός αστυνο-
μικών σταθμών».
Όπως είπε ο Υπουργός, κτίζονται αυτή την στιγμή την γ΄ 
φάση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου και προχω-
ρούμε με την δ́  φάση, κτίζεται η Αστυνομική Διεύθυνση 
Μόρφου και η Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου.
«Διευθύνσεις οι οποίες ανεγείρονται στη βάση ανα-
γκών αλλά και στην προσπάθεια να αποδεσμευθούν 
κτίρια τα οποία ενοικιάζονται από την Αστυνομία και οι 
υπηρεσίες να μεταφερθούν από τα ιδιόκτητα κτίρια», 
σημείωσε.
Αναφορικά με τις παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή για 
τις υπερωρίες στην Αστυνομία, ο κ. Νικολάου είπε ότι 
επεξήγησε τους λόγους οι οποίοι επέβαλαν αύξηση των 
υπερωριών και παρά τα αυξημένα καθήκοντα και τον 
περιορισμό αριθμό μελών, όπως είπε, «εντούτοις μέσα 
από τη σωστή διαχείριση η οποία έγινε έστω και αν έχει 
παραχωρηθεί το 100% των υπερωριών, πετύχαμε να 
μειώσουμε τις υπερωρίες στις αθλητικές εκδηλώσεις».

Συμμόρφωση Αστυνομίας με 
συστάσεις Γ. Ελεγκτή 

Συνάντηση ΥΠΕΞ με ΕΝΙ 

Τ
ο Αμμάν θα επισκεφτεί στα τέλη Μαρτίου 
ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδου-
λίδης.
Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξω-

τερικών στο twitter, ο κ. Χριστοδουλίδης συναντή-
θηκε σήμερα με τον Ιορδανό ομόλογό του, Αϊμάν 
Σαφάντι, στο περιθώριο της Υπουργικής Διάσκεψης 
για την Υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους 
Πρόσφυγες (UNRWA), στη Ρώμη.
Προστίθεται ότι οι δύο άνδρες είχαν ενώπιον τους 
μια «πλούσια ατζέντα» θεμάτων, περιλαμβανομέ-
νου του Κυπριακού, των ζητημάτων περιφερεια-
κής σταθερότητας και της διμερούς και τριμερούς 
συνεργασίας.
Εξάλλου, ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε 
και με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της ΕΝΙ Lapo 
Pistelli, με τον οποίο είχε μια ειλικρινή ανταλλαγή 
απόψεων, προσανατολισμένη στην επίτευξη αποτε-
λεσμάτων σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά.
Σύμφωνα με τις αναρτήσεις του Υπουργείου Εξωτερι-
κών στα κοινωνικά δίκτυα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης 
ανακοίνωσε εξάλλου την αύξηση της ετήσιας συνει-

σφοράς της Κύπρου προς την UNRWA για το 2018.
Σε παρέμβασή του στην Υπουργική Διάσκεψη, στη 
Ρώμη, ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι «η βιωσιμό-
τητα και λειτουργία αυτού του σημαντικού οργανι-
σμού των Ηνωμένων Εθνών δεν μπορεί να αφεθεί 
στη τύχη» και «επαφίεται σε εμάς να διασφαλίσουμε 
ότι θα έχει στη διάθεσή του τόσο τα απαραίτητα 
μέσα, όσο και τα εργαλεία για να συνεχίσει να εκτε-
λεί την αποστολή του».
Η διακοπή των εργασιών της UNRWA λόγω έλλει-
ψης οικονομικών πόρων θα ήταν καταστροφική για 
τους πρόσφυγες και θα ασκούσε επιπλέον πίεση 
στις χώρες και στις κοινωνίες που τους φιλοξενούν, 
όπως τον Λίβανο και την Ιορδανία, συνέχισε.
Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη, η δύσκολη 
κατάσταση με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η 
UNRWA θα πρέπει να προκαλεί μεγάλη ανησυχία 
σε όλους.
Ανακοίνωσε τέλος ότι η Κύπρος αποφάσισε να 
αυξήσει σημαντικά την ετήσια συνεισφορά της για 
το έτος 2018, ανταποκρινόμενη στην επείγουσα 
έκκληση του Γενικού Επιτρόπου του οργανισμού.

Η 
λύση στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
θα πρέπει να είναι τέτοια που να προστατεύει τα ευαί-
σθητα κοινωνικά στρώματα αλλά ταυτόχρονα θα είναι 
αυστηρή απέναντι στους στρατηγικούς κακοπληρωτές, 

σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου.
Σε δηλώσεις μετά το πέρας της σημερινής σύσκεψης στο Προε-
δρικό για τα ΜΕΔ, ο κ. Νεοφύτου είπε πως θα χρειαστεί να θεσπι-
στούν νέες νομοθεσίες και να τροποποιηθούν υφιστάμενες, προ-
κειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, σημειώνοντας ότι οι 
αποφάσεις πρέπει να ληφθούν το συντομότερο δυνατόν.
Ο κ. Νεοφύτου δήλωσε ότι έγινε μια παραγωγική συζήτηση σε ένα 
πνεύμα σύμπνοιας, προσθέτοντας ότι παρά τις διαφορετικές από-
ψεις που υπάρχουν, όλοι αναγνωρίζουν το πρόβλημα και πως πρέ-
πει να ληφθούν το συντομότερο δυνατόν αποφάσεις.
Σημείωσε ότι όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα και η Κυβέρνηση 
αναγνωρίζουν πως πρέπει να βρεθούν τρόποι προστασίας όσων 
έχουν ανάγκη, των ευαίσθητων κοινωνικών στρωμάτων, για να μη 
βρεθούν στη δύσκολη θέση χωρίς πρώτη κατοικία.
«Την ίδια ώρα πρέπει όλοι να έχουμε υπόψιν μας ότι πρέπει να 
υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε 
και τις εκατοντάδες χιλιάδες των συμπολιτών μας που είναι συνε-
πέστατοι με πολλές δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των δανειακών 
τους υποχρεώσεων» είπε.
Τόνισε ακόμα πως πρέπει να ληφθούν όσα αυστηρά μέτρα χρει-
άζονται για να μην εκμεταλλεύονται κάποιοι την ευαισθησία του 
πολιτικού συστήματος για την προστασία των ευαίσθητων κοινω-
νικών ομάδων, για να δημιουργούνται στρατηγικοί κακοπληρω-
τές.
«Αν θέλουμε να προστατεύσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν 
ανάγκη, τα ευαίσθητα κοινωνικά στρώματα, έχοντας υπόψιν και τις 
ευθύνες μας έναντι των συνεπέστατων δανειοληπτών, πρέπει να 
είμαστε άκρως αυστηροί στους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Δεν 
μπορούν να κρύβονται μέσα από προβλήματα είτε νομοθεσιών, 
είτε διαδικασιών, για να διογκώνουν το πρόβλημα» υπέδειξε ο κ. 
Νεοφύτου.
Ανέφερε ότι η δημιουργία ενός οργανισμού διαχείρισης μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων φαίνεται να είναι αναπόφευκτη, για να υπο-
δείξει ότι το καθετί έχει ένα κόστος. Σχολιάζοντας αναφορές ότι 
θα πρέπει να πληρώσουν οι τράπεζες, υπογράμμισε ότι στη μεγα-
λύτερη τράπεζα της Κύπρου το 50% των μετόχων είναι οι κουρε-
μένοι καταθέτες και σημείωσε ότι ο ΔΗΣΥ ουδέποτε θα δεχθεί να 
πληρώσουν οι κουρεμένοι καταθέτες. Ο δε Συνεργατισμός, σημεί-
ωσε, ανήκει κατά 100% στους φορολογούμενους. «Αρα χρειάζε-
ται με μέτρο, με σύνεση, με σωφροσύνη να βρούμε τους τρόπους 
να προστατεύσουμε αυτούς που έχουν ανάγκη, από την άλλη να 
είμαστε αυστηροί στους στρατηγικούς κακοπληρωτές και από την 
άλλη με δίκαιο τρόπο να κατανέμουμε το κόστος, έχοντας υπόψιν 
πως έχουμε υποχρέωση και μεις, έχουμε εξίσου στις προτεραιότη-
τες μας και τους συνεπέστατους φορολογούμενους και τους συνε-
πέστατους δανειολήπτες».
Απαντώντας σε ερώτηση, είπε πως θα χρειαστούν νέες νομοθε-
σίες και τροποποίηση υφιστάμενων, τονίζοντας πως στον ΔΗΣΥ 
«είμαστε έτοιμοι να βάζουμε πλάτες για τον τόπο».

Aβέρωφ: Aυστηρότητα 
με στρατηγικούς 
κακοπληρωτές 
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Τ
ην απόφαση της Κυβέρ-
νησης να προχωρήσει 
στην πλήρωση κενών 
θέσεων στον ευρύ-

τερο δημόσιο τομέα ανακοί-
νωσε σήμερα ο Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προ-
δρόμου.
Σε δηλώσεις του μετά τη συνε-
δρία του Υπουργικού Συμβου-
λίου, ο κ. Προδρόμου δήλωσε 
ότι «λαμβάνοντας υπόψη τις 
πιεστικές ανάγκες που υπάρ-
χουν και με στόχο την εύρυθμη 
λειτουργία του κράτους και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
έχοντας πάντα υπόψη την πρό-
νοια για μια ισορροπημένη 
δημοσιονομική πολιτική στα 
πλαίσια της ισορροπίας που 
διατηρείται και φυσικά λαμ-
βάνοντας υπόψη και το γεγο-
νός ότι θα πρέπει να διατηρη-
θεί το κεκτημένο – έχει μειω-
θεί η απασχόληση στον δημό-
σιο τομέα σε σχέση με το 2012 
κατά 4000 θέσεις – αποφασί-
στηκε σήμερα να πληρωθεί 
ένα μικρό μέρος, λιγότερο από 
20% των κενών θέσεων που 
υπάρχουν».
Πρόσθεσε ότι πρόκειται για 
θέσεις πρώτου διορισμού που 
στον αριθμό αφορούν 436 
θέσεις στην Κυβέρνηση, 211 
θέσεις στον ευρύτερο δημό-
σιο τομέα, δηλαδή, όπως εξή-
γησε, σε ημικρατικούς οργανι-
σμούς και άλλους, καθώς και 
93 θέσεις ωρομισθίων.
«Αυτό θα κατατεθεί στη Βουλή 
και θα προχωρήσει για υλοποί-
ηση», είπε.
Ερωτηθείς για το κόστος της 
πλήρωσης αυτών των θέσεων, 
ο Εκπρόσωπος είπε ότι «θα 
είναι στη βάση του προϋπο-
λογισμού που υπάρχει», διευ-
κρινίζοντας ότι δεν πρόκειται 
για καινούριες θέσεις « αλλά 
για μικρό μέρος από τις κενές 
θέσεις που υπάρχουν λαμβα-
νομένου πάντοτε υπόψη του 
σχεδιασμού…».

Στην πλήρωση 
κενών θέσεων 
στο δημόσιο 
προχωρά η 
Κυβέρνηση 

Η ισχυρή οικονομική 
ανάπτυξη της Κύπρου, 
μετά και την ανακοίνωση 
του υψηλότερου ρυθμού 
ανάπτυξης από το 2008 είναι 
θετική για τις κυπριακές 
τράπεζες, αναφέρει ο οίκος 
πιστοληπτικής αξιολόγησης 
Moody’s στο εβδομαδιαίο 
του δελτίο που εξέδωσε 
σήμερα, σημειώνοντας 
παράλληλα ότι παρά τη 
θετική αυτή εξέλιξη η μείωση 
των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων (ΜΕΔ) θα είναι αργή.

Μ
ετά και την ανακοί-
νωση από τη Στατι-
στική Υπηρεσία Κύ-
πρου της αύξησης 

του ρυθμού ανάπτυξης στο 3.9% 
το 2017 σε σχέση με 3.4% του 
2016, ο οίκος αναφέρει ότι κάτι τέ-
τοιο ενισχύει την αξία των περιου-
σιακών στοιχείων των τραπεζών, 
βελτιώνει την ικανότητα αποπλη-
ρωμής των νοικοκυριών και των ε-
πιχειρήσεων και παρέχει στις τρά-
πεζες αυξημένες δυνατότητες δα-
νεισμού στηρίζοντας την κερδο-
φορία τους.
Αναφέροντας ότι η αύξηση του 
ΑΕΠ αντανακλά κυρίως την ανά-
πτυξη στην κατασκευαστική και 
μεταποιητική βιομηχανία και 
στους τομείς που σχετίζονται με 
την κατανάλωση και τον τουρισμό, 
σημειώνει ότι κάτι τέτοιο αυξάνει 
την ταμειακή ροή των επιχειρή-
σεων και βελτιώνει τις συνθήκες 
της αγοράς εργασίας για τα νοικο-
κυριά, με την ανεργία να έχει πέσει 
στο 9,8% τον Ιανουάριο του 2018.
Ο οίκος εκτιμά ότι η αύξηση του 
ΑΕΠ θα ενισχύσει την ικανότητα 
αποπληρωμής των δανειολη-
πτών, διευκολύνοντας τις αναδιαρ-

θρώσεις των δανείων, ιδίως στον 
τομέα των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, που είναι πιο ευά-
λωτος στις οικονομικές μεταβο-
λές και επωφελείται περισσότερο 
από την οικονομική ανάκαμψη. 
Ωστόσο, επισημαίνει ότι τα τελευ-
ταία τρία χρόνια στα οποία υπήρξε 
οικονομική ανάκαμψη η ποιότητα 
του δανειακού χαρτοφυλακίου 
έχει ελάχιστα βελτιωθεί, κάτι που 
υποδηλώνει ότι η σημαντική μεί-
ωση των υψηλών αποθεμάτων 
των ΜΕΔ, όπως ορίζεται από την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, θα 
είναι ιδιαίτερα αργή.
Παράλληλα σημειώνεται ότι οι 
κυπριακές τράπεζες θα επωφελη-
θούν από τις υψηλότερες τιμές των 
ακινήτων στηρίζοντας τις εξασφα-
λίσεις των δανείων και μειώνοντας 
την ανάγκη για πρόσθετες προβλέ-
ψεις.
Όπως αναφέρεται, η Τράπεζα 
Κύπρου αναμένεται να επωφε-
ληθεί περισσότερο αφού έχει τη 
μεγαλύτερη έκθεση στην εγχώ-
ρια αγορά ακινή-
των, με € 1,6 δισε-
κατομμύρια περι-
ουσιακά στοιχείων 
στον ισολογισμό 
της στις 31 Δεκεμ-
βρίου 2017 και θα 
είναι σε καλύτερη 
θέση να τα πωλήσει 
ως αποτέλεσμα της 
αυξημένης δραστηριότητας στην 
αγορά ακινήτων.
Ο Moody’s αναμένει επίσης ότι 
η βελτίωση της οικονομίας της 
Κύπρου θα δημιουργήσει νέες 
ευκαιρίες δανεισμού, οι οποίες 
θα μετριάσουν τον ανταγωνισμό 
μεταξύ των τραπεζών για προσέλ-
κυση αξιόπιστων δανειοληπτών 
με την προσφορά χαμηλότερων 
επιτοκίων από τους ανταγωνιστές 

τους. Οι νέες ευκαιρίες δανεισμού 
θα αυξήσουν τα περιουσιακά στοι-
χεία που παράγουν εισόδημα για 
τις τράπεζες, υποστηρίζοντας τα 
καθαρά έσοδα από τόκους, τα 
οποία υποχώρησαν στο 12% το 
Σεπτέμβριο 2017 από τα επίπεδα 
του προηγούμενου έτους, αλλά και 
τα κέρδη πριν από τις προβλέψεις.
Αναφέρεται ωστόσο ότι παρά το 
βελτιωμένο οικονομικό περιβάλ-
λον, θα χρειαστεί χρόνος ώστε οι 
κυπριακές τράπεζες να αποκατα-
στήσουν τους ισολογισμούς τους 
λόγω των μακρών περιόδων που 
απαιτούνται πριν από την ανατα-
ξινόμηση ενός μη εξυπηρετούμε-
νου δανείου ως εξυπηρετούμενου 
καθώς και του μεγάλου όγκου του 
κακού δανεισμού.
Σημειώνει ότι η πλειοψηφία των 
ΜΕΔ είναι δάνεια νοικοκυριών 
που κατέγραψαν μικρή βελτίωση 
τα τελευταία χρόνια, παρά την 
ανάπτυξη της οικονομίας, κάτι που 
υποδεικνύει ότι η οργανική μεί-
ωση των ΜΕΔ θα είναι ιδιαίτερα 

αργή.
Χωρίς να συνυπο-
λογίζεται η εθνική 
πρωτοβουλία που 
εξετάζεται επί του 
παρόντος για στή-
ριξη των αναδι-
αρθρώσεων των 
ΜΕΔ, αναμένεται 
ότι ο Συνεργατι-

σμός θα έχει την πιο αργή βελτί-
ωση στην ποιότητα ενεργητικού 
του, καθώς τα δάνεια σε νοικοκυ-
ριά αποτελούν το 80% των μικτών 
του δανείων με βάση στοιχεία του 
Ιουνίου 2017.

Επ. Εργασίας: Προστασία 
φτωχών χρεωστών
Προτάσεις νόμου που αφορούν 
την προστασία χρεωστών οι 

οποίοι λαμβάνουν βοήθεια από 
το κράτος, τη διόρθωση στρεβλώ-
σεων που αφορούν το δικαίωμα 
για σύνταξη χηρείας αλλά και το 
δικαίωμα στο δημόσιο θηλασμό 
εξέτασε η Κοινοβουλευτική Επι-
τροπή Εργασίας, σήμερα.
Σε δηλώσεις του μετά από την 
συνεδρία της Επιτροπής ο Πρόε-
δρος της Αντρέας Φακοντής ανα-
φέρθηκε στην πρόταση νόμου που 
αφορά στην προστασία οφειλετών 
οι οποίοι αδυνατούν να πληρώ-
σουν το χρέος τους.
«Όσοι λαμβάνουν δημόσιο βοή-
θημα ή ελάχιστο εγγυημένο εισό-
δημα αυτό το ποσό δεν θα θεωρεί-
ται ως εισόδημα για σκοπούς της 
υποχρέωσης του για κάλυψη του 
χρέους που οφείλει και ήταν απλή-
ρωτο με βάση απόφαση ή διά-
ταγμα από το δικαστήριο», είπε.
Επίσης, ανέφερε, «προνοεί-
ται να μην λαμβάνεται υπόψη το 
οποιοδήποτε επίδομα, δηλαδή 
αν κάποιος λαμβάνει επίδομα 
τέκνου ή φοιτητική χορηγία, ως 
επίσης και σύνταξη η οποία είναι 
κάτω από το όριο της φτώχειας, 
όπως αυτό καθορίζεται, αυξανό-
μενο κατά €1.700 για κάθε εξαρ-
τώμενο».
Σε ερώτηση απάντησε ότι η πρό-
ταση έχει διευρυνθεί για να περι-
ληφθούν επιδόματα όπως το επί-
δομα τέκνου, το επίδομα μονογο-
νιού και το επίδομα ασθενείας.
Σε ερώτηση αν υπάρχει συμφω-
νία στην Επιτροπή απάντησε ότι 
«υπάρχει ομοφωνία από τα μέλη 
της Επιτροπής», προσθέτοντας ότι 
θα υπάρξει τοποθέτηση την επό-
μενη εβδομάδα για να πάει στην 
Ολομέλεια για ψήφιση».
Σε άλλη ερώτηση απάντησε ότι και 
η Κυβέρνηση είναι θετική, διευ-
κρινίζοντας ότι απλώς έχουν προ-
στεθεί κάποια επιδόματα.

Moody’s: Επωφελής για τις κυπριακές 
τράπεζες η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης
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Στο ντοκιμαντέρ διάρκειας 2 ωρών, 
με τον τίτλο «Πούτιν», ο Ρώσος 
πρόεδρος λέει ότι ο Σπυρίδων Πούτιν 
(σ.σ ο πατέρας του πατέρα του) 
ήταν ένα αξιοσέβαστο μέλος του 
προσωπικού του Στάλιν

Ο 
παππούς του προέδρου της Ρω-
σίας Βλαντίμιρ Πούτιν εργάστηκε 
ως μάγειρας στην υπηρεσία του 
Βλαντίμιρ Λένιν και του Ιωσήφ 

Στάλιν, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος ο επικε-
φαλής του ρωσικού κράτους σε μια ταινία 
που κυκλοφόρησε σήμερα στο διαδίκτυο.
Στο ντοκιμαντέρ διάρκειας 2 ωρών, με τον 
τίτλο «Πούτιν», ο Ρώσος πρόεδρος λέει ότι ο 
Σπυρίδων Πούτιν (σ.σ ο πατέρας του πατέρα 
του) ήταν ένα αξιοσέβαστο μέλος του προ-

σωπικού του Στάλιν.
«(Εκείνος) εργαζόταν ως μάγειρας στον 
Λένιν και αργότερα στον Στάλιν, σε μία από 
τις δευτερεύουσες κατοικίες στην περιοχή 
της Μόσχας», είπε ο Πούτιν στην ταινία, η 
οποία περιήλθε στη στην κατοχή του πρα-
κτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.
Ο δημοσιογράφος Αντρέι Κοντράσοφ, που 
πήρε την συνέντευξη κι ανέλαβε τον Ιανου-
άριο χρέη εκπροσώπου τύπου της προεκλο-
γικής εκστρατείας του προέδρου, εξήγησε 
ότι ο Σπυρίδων Πούτιν συνέχισε να μαγει-
ρεύει για τους κυβερνώντες της χώρας του 
έως λίγο πριν από τον θάνατό του το 1965, 
σε ηλικία 86 ετών.
Ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου Ντμί-
τρι Πεσκόφ επισήμανε ότι οι πληροφορίες 
που περιλαμβάνονται στο ντοκιμαντέρ είναι 
ακριβείς.

διεθνή νέα

Θ
λίψη στον επιστημονικό κόσμο 
προκαλεί η είδηση για τον θάνα-
το του μεγάλου αστροφυσικού 
Στίβεν Χόκινγκ σε ηλικία 76 ετών.

Την είδηση για το θάνατο του Χόκινγκ ανα-
κοίνωσε η οικογένειά του με δήλωσή της 
στην οποία διευκρίνιζε ότι ο Χόκινγκ άφησε 
την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στο 
Κέιμπριτζ.
«Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε ότι 
ο αγαπημένος πατέρας μας πέθανε σήμερα. 
Ήταν ένας μεγάλος επιστήμονας και ένας 
εξαιρετικός άνδρας το έργο και η κληρο-
νομιά του οποίου θα ζει για πολλά χρόνια» 
έγραψαν τα παιδιά του Λούσι, Ρόμπερτ και 
Τιμ στη δήλωσή τους.
«Το κουράγιο και η επιμονή του μαζί με το 
χιούμορ και τις σκέψεις του αποτέλεσαν 
έμπνευση για ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. 
Κάποτε είπε ότι «το σύμπαν δεν θα άξιζε αν 
δεν ήταν το σπίτι για όσους αγαπάς». Θα μας 
λείπει για πάντα» κατέληξαν στη δήλωσή 
τους.
Ο Στίβεν Χόκινγκ είχε διαγνωστεί με τη 
νόσο του κινητικού νευρώνα σε ηλικία 21 
ετών το 1963 με τους γιατρούς να εκτιμούν 
τότε ότι δεν θα ζήσει για περισσότερα από 
2-3 χρόνια. Όπως αποδείχθηκε, όμως, ο 
μεγάλος αστροφυσικός έπασχε από μια 
εκδοχή της ασθένειας που δεν εξελισσόταν 
τόσο ραγδαία.
Οι τελευταίες πέντε δεκαετίες δεν ήταν 
εύκολες για τον Στίβεν Χόκινγκ καθώς βρέ-
θηκε καθηλωμένος σε μηχανοκίνητο ανα-
πηρικό καροτσάκι χωρίς να μπορεί να χρη-
σιμοποιεί τους περισσότερους από τους 
μύες του. Το 1985, μάλιστα, έχασε την ικα-
νότητα ομιλίας και έτσι επικοινωνούσε 
μέσω ενός συστήματος παραγωγής ομιλίας 
με τη βοήθεια υπολογιστή.
Το 1985, ο Χόκινγκ προσβλήθηκε από 
πνευμονία που απείλησε τη ζωή του. Η τότε 
σύζυγός του, Τζέιν, είχε αρνηθεί να τερμα-
τίσει την μηχανική υποστήριξη, με αποτέ-
λεσμα μία τραχειοτομή που θα απαιτούσε 
την εικοσιτετράωρη νοσηλευτική φροντίδα, 
και θα αφαιρούσε ότι είχε απομείνει από 
την ομιλία του.  Η υγειονομική υπηρεσία 
θα πλήρωνε για οίκο ευγηρίας, αλλά η Τζέιν 
ήταν αποφασισμένη ότι θα ζούσε στο σπίτι. 
Το κόστος της φροντίδας χρηματοδοτήθηκε 
από ένα αμερικανικό ίδρυμα.  Νοσοκόμες 
μισθώθηκαν για τις τρεις βάρδιες που απαι-

τούνταν για να παρέχουν την εικοσιτετρά-
ωρη υποστήριξη που απαιτούνταν.
Ο Χόκινγκ έγινε διάσημος για το έργο του 
πάνω στις μαύρες τρύπες, τη βαρύτητα και 
τη γενική σχετικότητα, ενώ ήταν ο συγγρα-
φέας πολλών δημοφιλών βιβλίων, με κορυ-
φαίο τη «Σύντομη Ιστορία του Χρόνου», 
που είχε εκδοθεί το 1988, μεταφράσθηκε 
σε 40 γλώσσες (και στα ελληνικά) και πού-
λησε περισσότερα από δέκα εκατομμύρια 
αντίτυπα. Οι κακεντρεχείς πάντως το ονό-
μασαν «το σπουδαιότερο αδιάβαστο βιβλίο 
στην ιστορία»!
Όπως είπε κάποια μέρα, «μολονότι κρεμό-
ταν ένα σύννεφο πάνω από το μέλλον μου, 
διαπίστωσα, προς μεγάλη μου έκπληξη, ότι 
απολάμβανα τη ζωή μου στο παρόν περισ-
σότερο από ό,τι πριν. Και τότε άρχισα να 
κάνω πρόοδο στην έρευνά μου». Ο στόχος 
του ήταν απλός, όπως εξήγησε: «Η πλήρης 
κατανόηση του σύμπαντος, γιατί είναι όπως 
είναι και γιατί τελικά υπάρχει». Αν αυτό 
μπορεί να θεωρηθεί απλό...
Από επιστημονικής άποψης, ο Χόκινγκ θα 
μείνει μάλλον στα χρονικά της επιστήμης, 
επειδή έθεσε ένα ασυνήθιστο ερώτημα: 
Πότε μια μαύρη τρύπα δεν είναι μαύρη; 
Όταν εκρήγνυται, ήταν η απάντησή του.
Το πρώτο του επιστημονικό επίτευγμα, σύμ-
φωνα με τον Guardian ήλθε το 1970, όταν 
μαζί με τον Ρότζερ Πενρόουζ εφάρμοσαν 
τα μαθηματικά των μαύρων οπών σε όλο 
το σύμπαν και έδειξαν ότι υπήρχε μια μονα-
δική περιοχή άπειρης καμπυλότητας στο 
χωροχρόνο, από όπου προέκυψε η αρχική 
«Μεγάλη Έκρηξη» (Μπιγκ Μπανγκ).
Το 1974 χρησιμοποίησε την κβαντική θεω-
ρία για να δηλώσει ότι οι μαύρες τρύπες 
εκπέμπουν θερμότητα, άρα χάνουν ενέρ-
γεια και τελικά «πεθαίνουν», με μια πολύ 
αργή διαδικασία που μπορεί να χρειασθεί 
περισσότερα χρόνια από όλη την ηλικία του 
σύμπαντος. Η πρότασή του ότι οι μαύρες 
τρύπες εκπέμπουν ακτινοβολία με μορφή 
θερμότητας, πυροδότησε μια μακρά δια-
μάχη στην κοσμολογία. Σύμφωνα με τον 
Χόκινγκ, αυτό σήμαινε ότι όλες οι πληροφο-
ρίες που πέφτουν μέσα στη μαύρη τρύπα, 
θα χάνονται για πάντα, κάτι που έρχεται σε 
αντίθεση με έναν από τους νόμους της κβα-
ντικής θεωρίας, με αποτέλεσμα να έλθει σε 
σύγκρουση με τους περισσότερους συνα-
δέλφους του.

Πέθανε ο μεγάλος αστροφυσικός 
Στίβεν Χόκινγκ
«Ήταν ένας μεγάλος επιστήμονας και ένας εξαιρετικός άνδρας, το έργο και η 
κληρονομιά του οποίου θα ζει για πολλά χρόνια» έγραψαν τα παιδιά του Λούσι, 
Ρόμπερτ και Τιμ στη δήλωσή τους

Ο παππούς του Βλάντιμιρ Πούτιν ήταν 
μάγειρας του Λένιν και του Στάλιν
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 Η απόλυση του Ρεξ Τίλερσον δεν 
ήταν κεραυνός εν αιθρία, αντιθέτως 
αποκαλύπτει την αλλαγή πολιτικής της 
Ουάσινγκτον σε αρκετούς από τους 
βασικούς τομείς της βασικής εξωτερικής 
πολιτικής

Ό
σοι γνώριζαν το τι ακριβώς συνέβαινε 
στον Λευκό Οίκο δεν αιφνιδιάστηκαν 
με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ 
να απολύσει τον υπουργό του επί των 

εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον. Η κόντρα μεταξύ τους 
είχε αρχίσει από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε τα 
καθήκοντά του ο αμερικανός πρόεδρος. Κορυφώ-
θηκε το καλοκαίρι όταν ο Τίλερσον αποκάλεσε τον 
Ντόναλντ Τραμπ «κρετίνο», ωστόσο η ουσία της 
μεταξύ τους διαφωνίας ήταν ο τρόπος που ο Ρεξ 
Τίλερσον αντιλαμβανόταν τον σύγχρονο κόσμο.
Περισσότερη διπλωματία, λιγότερος μιλιταρισμός, 
περισσότερη ανοχή. Η αντιπαλότητα ξεκίνησε με τη 
διαχείριση του θέματος Ιράν, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ 
επηρεασμένος από την κυβέρνηση του Ισραήλ και 
του Μπέντζαμιν Νετανιάου αποφάσισε να αποκη-
ρύξει τη συμφωνία του προκατόχου του Μπαράκ 
Ομπάμα με την Τεχεράνη.
Το δεύτερο στάδιο διαφωνίας 
αφορούσε τη διαχείριση της 
κορεατικής κρίσης και βεβαίως 
το τρίτο στάδιο, σημαντικό όσο 
και τα προηγούμενα, αφο-
ρούσε την τρέχουσα κρίση στις 
σχέσεις των ΗΠΑ με τους συμ-
μάχους της, με υπόβαθρο τους 
δασμούς που επέβαλλε η αμε-
ρικάνικη κυβέρνηση στις εισα-
γωγές χάλυβα και αλουμινίου. 
Η απόλυση του Ρεξ Τίλερσον δεν ήταν κεραυνός εν 
αιθρία, αντιθέτως αποκαλύπτει την αλλαγή πολιτι-
κής της Ουάσινγκτον σε αρκετούς από τους βασι-
κούς τομείς της βασικής εξωτερικής πολιτικής.
Α) Την προετοιμασία της ιστορικής συνάντησης του 
Ντόναλντ Τραμπ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν για τη δια-
μόρφωση νέου πλαισίου στο σύνολο της κορεατι-
κής χερσονήσου και της Άπω Ανατολής.
Β) Τη διαχείριση της κόντρας των ΗΠΑ με τον υπό-
λοιπο κόσμο λόγω του διαφαινόμενου και γενικευ-
μένου εμπορικού πολέμου.
Γ) Την αλλαγή προσανατολισμού προς μια επιθετι-
κότητερη πολιτική των ΗΠΑ στη Συρία.
Δ) Την περαιτέρω απομόνωση του Ιράν.
Ε) Τη διαμόρφωση νέου πλαισίου στο μέτωπο του 
Αραβικού Κόσμου, κυρίως αυτή τη φορά στις σχέ-
σεις των ΗΠΑ με τη νέα ηγεσα της Σαουδικής Αρα-
βίας.
Η τοποθέτηση στη θέση του υπουργού Εξωτερι-

κών του πρώην αρχηγού της CIA Μάικ Πομπέο, 
53 ετών, είναι χαρακτηριστική των επιλογών στις 
οποίες κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οπαδός του 
υπερσυντηρητικού «Tea Party», ο Μάικ Πομπέο 
θεωρείται «γεράκι» από όσους γνωρίζουν πρό-
σωπα και πράγματα στην Ουάσινγκτον. Φανατικός 
αντι-ισλαμιστής, είναι ο άνθρωπος που την ημέρα 
της απόπειρας πραξικοπήματος στην Τουρκία, στις 
15 Ιουλίου 2016, ανάρτησε στο τουίτερ το σχόλιο 
«όπως και στο Ιράν, έτσι και ο Ερντογάν κυβερνούν 
με απολυταρχισμό και ισλαμιστικής δικτατορία». 
Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων 
του, τον Φεβρουάριο του 2017, έστειλε τον Μάικ 
Πομπέο στην Άγκυρα προκειμένου να συζητή-
σει με τον Ερντογάν όλα τα ανοιχτά θέματα με την 
Τουρκία. Το αποτέλεσμα της συνάντησης αυτής 
ήταν απολύτως αρνητικό. Πρόκειται για μία λεπτο-
μέρεια που δεν θα την ξεχάσουν ποτέ οι Τούρκοι 
και για αυτόν τον λόγο τα πρωτοσέλιδα των τουρ-
κικών ΜΜΕ την Τρίτη το μεσημέρι ήταν εξαιρετικά 
αρνητικά με την επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ. 
Όμως η μεγάλη ανατροπή στην αμερικανική 
διακυβέρνηση είναι η τοποθέτηση στο αξίωμα 
του αρχηγού της CIA της Τζίνα Χάσπελ, 62 ετών, 
με τεράστια «under cover» πείρα. Ο Μπάρακ 

Ομπάμα της είχε εμπιστευθεί 
την αρχηγία του συστήματος 
ανάκρισης των συλληφθέντων 
μελών της Αλ-Κάιντα και άλλων 
τρομοκρατικών οργανώσεων, 
ενώ στη συνέχεια ανέλαβε ως 
επικεφαλής συντονισμού τον μη 
εγκεκριμένων-μυστικών επιχει-
ρήσεων των υπηρεσιών ασφα-
λείας των ΗΠΑ παγκοσμίως. 
Με λίγα λόγια, η Τζίνα Χάσπελ 

εκπροσωπεί τη «σκοτεινή δύναμη» του βαθέος 
κράτους του κόσμου των αμερικανικών μυστικών 
υπηρεσιών.
Η επιλογή της ίδιας αλλά και του νέου αφεντι-
κού του State Department, γνωστοποιήθηκε στο 
Ισραήλ με διθυραμβικές κριτικές. Οι ισραηλινοί 
παρατηρητές σημειώνουν μάλιστα πως οι αλλαγές 
αυτές στην αμερικανική διακυβέρνηση πραγμα-
τοποιήθηκαν λίγα μόνο 24ωρα πριν την αναμενό-
μενη και πολλά υποσχόμενη επίσκεψη στην Ουά-
σινγκτον του νέου ηγέτη και πρίγκιπα διαδόχου της 
Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα οι ίδιες ισραηλι-
νές πηγές υποστηρίζουν πως η επιλογή του Μάικ 
Πομπέο και της Τζίνας Χάσπελ καταδεικνύουν την 
επερχόμενη μεγάλη αλλαγή στον τρόπο διαχείρι-
σης του συριακού ζητήματος από τις ΗΠΑ. Ενδεχο-
μένως αυτή η αλλαγή να σηματοδοτήσει συγκεκρι-
μένες μεταλλάξεις στα ενεργά μέτωπα της Συρίας 
και ιδιαιτέρως σε αυτά που ήδη εμπλέκονται οι 
τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. 
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Στην ομπρέλα των μυστικών 
υπηρεσιών ο Λευκός Οίκος

Ο
ργίστηκε με τον οίκο Moody’s 
και πήρε η μπάλα και την Ελλά-
δα. Ο λόγος για τον Τούρκο Πρόε-
δρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ερ-

ντογάν, αναφερόμενος σήμερα στην υπο-
βάθμιση της οικονομίας της χώρας του από 
τον διεθνή οίκο πιστοληπτικής ικανότητας, 
Moody’s  άστραψε και βρόντηξε αναφέρο-
ντας  εμμέσως πλην σαφώς ότι ο τρόπος με 
τον οποίο λειτουργούν οι οίκοι αξιολόγησης 
είναι «στημένος» και θέλουν να ωθήσουν 
την Τουρκία στο περιθώριο για να ανοίξει 
ο δρόμος για όσους θα επωφεληθούν από 
αυτό.
«Ούτε η τουρκική αγορά ούτε οι διεθνείς 
αγορές έδωσαν καμία προσοχή στις αξιο-

λογήσεις αυτές. Η τουρκική οικονομία είναι 
«στην αιχμή της»» δήλωσε με στόμφο ο 
«σουλτάνος», σε ομιλία του στην Άγκυρα.
«Ποια είναι τα μέτρα σας; Οι γείτονές μας 
έχουν βυθιστεί, είναι εξαντλημένοι και εσείς 
τους ανεβάζετε τέσσερις βαθμίδες. Η τουρ-
κική οικονομία αναπτύσσεται. Δεν είναι στά-
σιμη. Δεν έχει πτωτική τάση. Σας ξέρουμε 
καλά», είπε μεταξύ άλλων ο Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν.
Ο Ερντογάν αμφισβήτησε τα κριτήρια της 
Moody’s που υποβάθμισε την τουρκική 
οικονομία κατά μια βαθμίδα, από το Ba1 στο 
Ba2, στην κατηγορία «σκουπίδια» δηλαδή, 
λέγοντας ότι είναι καθαρά πολιτικά.

Ερντογάν μαινόμενος κατά Moody’s: 
Οι γείτονές μας έχουν βυθιστεί - Τους 
ανεβάζετε και ρίχνετε εμάς;

Έρευνα: Κανένας άνθρωπος δεν είναι 
«100% straight»

Α
ν νομίζατε ότι υπάρχουν ά-
τομα τα οποία είναι αυστηρά 
ετεροφυλόφιλα... τότε, μάλ-
λον, κάνετε λάθος, τουλάχι-

στον, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται έ-
νας ψυχολόγος και καθηγητής Πανεπι-
στημίου από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος 
έχει καταλήξει ότι ο καλύτερος προσ-
διορισμός για τους περισσότερους ά-
ντρες είναι «κυρίως straight».
Ενώ οι περισσότερες κοινωνίες προ-
ω θ ο ύ ν  τ ην  ε τ ε ρ ο φ υλ ο φ ι λ ία  ω ς 
«κανόνα», ένας κορυφαίος ερευνη-
τής από το Πανεπιστήμιο Cornell της 
Νέας Υόρκης, διαπίστωσε, έπειτα από 
μελέτη, ότι οι περισσότεροι από εμάς 
διεγειρόμαστε και από τα δύο φύλα.
Η έρευνα αυτή θέτει υπό αμφισβή-
τηση πολλά πράγματα που γνωρίζαμε 
ως σήμερα περί αυστηρής σεξουα-
λικής κατεύθυνσης και ο ψυχολόγος 
και επικεφαλής της μελέτης, Ritch C 
Savin-Williams, αναφέρει ότι πολλοί 
από εμάς -και ιδιαίτερα οι άντρες - είτε 
θέλουμε να το παραδεχτούμε είτε όχι, 
«παλεύουμε» με τα όρια και την έννοια 
της αμφιφυλοφιλίας. 
Στο νέο του βιβλίο που είναι βασι-
σμένο σε διάφορε ς συνε ν τ εύξε ις 
αντρών και έχει τίτλο Sexual Fluidity 
Among Men, ο Ritch C Savin-Williams, 

αναφέρει ότι οι νεότερες γενιές είναι 
πιο «ανοιχτές» και έχουν «χαλαρότερα 
όρια» στο σεξ.
Ο Savin-Williams για να ενισχύσει την 
παραπάνω άποψη πραγματοποίησε 
και ένα πείραμα ανάμεσα σε γυναί-
κες και σε άνδρες. Τα άτομα αυτά που 
συμμετείχαν στο πείραμα κλήθηκαν να 
παρακολουθήσουν πορνό, ενώ ο ίδιος 
παρακολουθούσε την διέγερση που 
ένιωθαν από τη διαστολή της κόρης 
των ματιών τους.
Η κόρη των ματιών των γυναικών διε-
στάλη τόσο κατά τη διάρκεια ερωτικών 
σκηνών ανάμεσα σ’ έναν άνδρα και μία 
γυναίκα, όσο και όσο έβλεπαν ερω-
τικές σκηνές ανάμεσα σε δύο γυναί-
κες.Οι κόρες των ματιών των ανδρών 
διεσ τάλησαν όταν παρακολουθού-
σαν σκηνές αυνανισμού τόσο αντρών 
όσο και γυναικών - ανεξάρτητα με την 
σεξουαλική τους προτίμηση.
«Συνηθίζαμε να πισ τεύουμε ότ ι η 
αμφιφυλοφιλία ήταν μόνο ένα γυναι-
κείο φαινόμενο», αναφέρει χαρακτη-
ριστικά ο Ritch C Savin-Williams. 
Η έρευνα αυτή, όμως, δείχνει ότι τόσο 
οι άνδρες όσο και οι γυναίκες συνηθί-
ζουν να διεγείρονται σεξουαλικά και 
από το ίδιο φύλο- ανεξάρτητα από την 
σεξουαλική τους ταυτότητα.
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Κ
οκαΐνη και χάπια ecstasy καταναλώ-
νουν οι Αθηναίοι τα Σαββατοκύριακα, 
όπως «αποκαλύπτουν» οι τουαλέτες 
των κατοίκων της πρωτεύουσας και α-

ποτυπώνεται στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή έκθε-
ση για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. 
Επειτα από δύο χρόνια μεγάλης μείωσης στη 
χρήση διεγερτικών ουσιών, η οποία άγγιξε 
τα υψηλότερα ποσοστά το 2014, η μελέτη 
των αστικών λυμάτων δείχνει ότι η κατανά-
λωση κοκαΐνης και ecstasy στην Αθήνα αυξά-
νεται ανησυχητικά. Παρόλο που τις Κυριακές 
του 2017 η συγκέντρωση κοκαΐνης που ανι-
χνεύθηκε στα υγρά αστικά λύματα της Αθή-
νας άγγιξε τα 52,4 mg ανά 1.000 κατοίκους, η 
πόλη βρίσκεται χαμηλά στην ευρωπαϊκή λίστα, 
στις πρώτες θέσεις της οποίας φιγουράρουν οι 
«συνήθεις ύποπτοι»: το Αμστερνταμ, η Βαρκε-
λώνη και η Αμβέρσα. 
Αναλύοντας τα αστικά λύματα σε 56 πόλεις της 
Ευρώπης, από το Ελσίνκι μέχρι τη Λευκωσία 
και από το Λονδίνο μέχρι τη Βαρκελώνη, το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκω-
τικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) αποτυπώ-
νει τις συνήθειες των Ευρωπαίων πολιτών στην 
κατανάλωση τεσσάρων παράνομων ναρκω-
τικών ουσιών, της κοκαΐνης, της αμφεταμίνης, 
της μεθαμφεταμίνης και των χαπιών ecstasy 
(MDMA), καταγράφοντας δεδομένα για τη 
συχνότητα χρήσης, την ποσότητα των ουσιών 
και την πληθυσμιακή και ηλικιακή σύνθεση των 
πόλεων, ενώ παρέχει πληροφορίες ακόμα και 
για την πολιτιστική δραστη-
ριότητα και τη νυχτερινή ζωή 
των 56 ευρωπαϊκών πόλεων. 
Από το 2011 και υπό την 
αιγίδα του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Παρακολούθησης 
Ναρκωτικών και Τοξικομα-
νίας, ευρωπαϊκοί ερευνητι-
κοί φορείς στα κράτη-μέλη 
ανιχνεύουν τη χρήση ναρκω-
τικών ουσιών ή και των μεταβολιτών τους (το 
τελικό προϊόν του μεταβολισμού των ουσιών 
από τον ανθρώπινο οργανισμό) στα αστικά 
λύματα. Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται στην 
είσοδο των σταθμών επεξεργασίας λυμάτων 
προτού υποστούν οποιαδήποτε επεξεργα-
σία. Από τις συγκεντρώσεις κάθε ναρκωτικής 
ουσίας υπολογίζεται η ποσότητα της ναρκωτι-
κής ουσίας σε milligram ανά 1.000 πολίτες, σε 
καθημερινή βάση.
Τα επιστημονικά δεδομένα που συγκέντρωσε 
το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρ-

κωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) από τις 28 
χώρες της Ε.Ε., αλλά και τη Νορβηγία, την Τουρ-
κία και την Ελβετία, και αφορούν σε περίπου 
43 εκατομμύρια πολίτες, δείχνουν ότι πρωτα-
θλητές στην κατανάλωση των τεσσάρων ελεγ-
χόμενων ουσιών είναι οι κάτοικοι πόλεων στο 
Βέλγιο, στην Ολλανδία, στην Ισπανία, στη Γερ-
μανία και την Ελβετία, ενώ εντύπωση προκα-
λεί το γεγονός ότι πόλεις της Κύπρου και της 
Τσεχίας βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα στην 
κατανάλωση αμφεταμίνης, μεθαμφεταμίνης 
και χαπιών ecstasy. Σύμφωνα με την εν λόγω 
έρευνα που δημοσιεύθηκε στις 7 Μαρτίου 
2018, η κατανάλωση των παράνομων αυτών 
ουσιών ήταν σταθερή στις περισσότερες ευρω-
παϊκές πόλεις από το 2011 ως το 2015. Το 2016 
η ανάλυση των υγρών αστικών λυμάτων έδειξε 
σταδιακή αύξηση της χρήσης, η οποία επιβε-
βαιώθηκε από τα δεδομένα του 2017. 
Οι ευρωπαϊκές πόλεις που συνδυάζουν την 
ύπαρξη πολλών και μεγάλων πανεπιστημι-
ακών ιδρυμάτων, έντονη νυχτερινή ζωή και 
σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού τους στην 
ηλιακή ομάδα των 18-25 ετών βρίσκονται στις 
πρώτες θέσεις της κατανάλωσης των τεσσά-
ρων αυτών ουσιών. Το 2017, η πόλη στην οποία 
ανιχνεύθηκαν οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις 
κοκαΐνης τα Σαββατοκύριακα ήταν η Ζυρίχη (με 
1.108,54 mg/1.000 κατοίκους) και ακολουθούν 
η Βαρκελώνη με 1.101,2 mg και το Ζανκτ Γκάλεν 
της Ελβετίας με 941,9 mg ανά 1.000 κατοίκους. 
Οι κάτοικοι του Αϊντχόφεν της Ολλανδίας βρί-

σκονται πρώτοι στη λίστα 
κατανάλωσης αμφεταμί-
νης με 339,8 mg ανά 1.000 
κατοίκους και ακολουθούν η 
Οστένδη του Βελγίου και το 
Σααρμπρίκεν στη Γερμανία. 
Μεθαμφεταμίνη καταναλώ-
νουν οι κάτοικοι του Τσέμνιτζ 
και του Ερφουρτ στη Γερμα-
νία, ενώ η Λεμεσός βρίσκεται 

στην πρώτη δεκάδα της λίστας κατανάλωσης 
της ουσίας. Τα υψηλότερα ποσοστά της ουσίας 
MDMA, δηλαδή των χαπιών ecstasy, ανιχνεύ-
θηκαν στην Ολλανδία, με το Αμστερνταμ και 
το Αϊντχόφεν να βρίσκονται στις δύο πρώτες 
θέσεις, και την Αμβέρσα του Βελγίου να ακο-
λουθεί. Το 2017 η ανάλυση των υγρών αστικών 
λυμάτων δεν συμπεριέλαβε την ανίχνευση κάν-
ναβης, ηρωίνης και μεθαδόνης, καθώς υφίστα-
νται πολλές διαφωνίες μεταξύ των επιστημό-
νων για την αξιοπιστία των στοιχείων αναφο-
ρικά με αυτές τις ουσίες. 

Έρευνα-σοκ του ευρωπαϊκού 
κέντρου τοξικομανίας: Ποιες πόλεις 
της Ευρώπης σνιφάρουν

Τ
ην ώρα που Λονδίνο και Μόσχα ανταλ-
λάσσουν ύβρεις εκατέρωθεν με αφορμή 
την «δηλητηρίαση» με νευροπαραλυτι-
κή ουσία του Ρώσου πρώην διπλού πρά-

κτορα, Σεργκέι Σκρίπαλ, και της κόρης του, ο υ-
πουργός Άμυνας της Βρετανίας, Γκάβιν Γουίλιαμ-
σον, προχώρησε σε μία δήλωση που ρίχνει λάδι 
στη φωτιά.
«Είναι απολύτως ειδεχθές και απαράδεκτο το τι 
έπραξε η Ρωσία στο Σάλσμπερι. Απαντήσαμε 
σε αυτό. Ειλικρινά, η Ρωσία πρέπει να φύγει, θα 
πρέπει να το βουλώσει», επισήμανε ο Βρετανός 
υπουργός. 
Η Ρωσία αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει οποια-
δήποτε εμπλοκή στην υπόθεση δηλητηρίασης, με 
την εκπρόσωπο τύπου του ρωσικού υπουργείου 
Εξωτερικών να σημειώνει, απαντώντας στις δηλώ-
σεις Ουίλιαμσον, ότι αυτές δείχνουν πως το Λον-
δίνο έχει κάτι να κρύψει.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γκάβιν Ουίλιαμσον, 
ο οποίος εμφανίζεται ως ένας εκ των πιθανών δια-
δόχων της πρωθυπουργού Μέι, καταφέρεται ενα-
ντίον της Ρωσίας.

Τον Ιανουάριο, η εφημερίδα Daily Telegraph είχε 
γράψει πως ο Βρετανός υπουργός είπε ότι Ρωσία 
σχεδιάζει να πλήξει τη βρετανική οικονομία εξα-
πολύοντας επίθεση εναντίον των υποδομών της, 
μια ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει 
«χιλιάδες και χιλιάδες και χιλιάδες θανάτους».
Στο πλευρό της Βρετανίας τάσσονται και οι ΗΠΑ, 
με τον Ντόναλντ Τραμπ, να εκφράζει την εκτίμηση 
ότι πίσω από τη δηλητηρίαση του πρώην πρά-
κτορα βρίσκονται οι Ρωσικές υπηρεσίες.
Ερωτηθείς από δημοσιογράφο στο Οβάλ Γρα-
φείο, αν ο Πούτιν βρίσκεται πίσω από την επί-
θεση, ο Aμερικανός πρόεδρος δήλωσε «έτσι φαί-
νεται». 
«Μίλησα με την (Βρετανίδα) πρωθυπουργό, και 
έχουμε σοβαρές συζητήσεις… Είναι μια πολύ θλι-
βερή κατάσταση» τόνισε, κατά τη συνάντησή του 
με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Λιο Βάραντκάρ. 
«Σίγουρα φαίνεται ότι οι Ρώσοι βρίσκονταν από 
πίσω (από την επίθεση). Αυτό δεν έπρεπε να συμ-
βεί ποτέ και το παίρνουμε πολύ σοβαρά (υπόψη) 
όπως, νομίζω, και πολλοί άλλοι (ηγέτες» επισή-
μανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. 

Λάδι στη φωτιά από τον Βρετανό 
υπουργό Άμυνας: Η Ρωσία να το 
βουλώσει και να φύγει

Συρία: Τουλάχιστον 12.500 άμαχοι 
εγκατέλειψαν τη Γούτα

Τ
ο Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων ανέφερε πως ο 
αριθμός των ανθρώπων που εγκατέ-
λειψαν έναν ανταρτοκρατούμενο θύ-

λακα στην ανατολική Γούτα, κατευθυνόμενοι 
προς περιοχές που βρίσκονται υπό κυβερνη-
τικό έλεγχο, έφθασε τις 12.500.
Άμαχοι εγκαταλείπουν μαζικά τις πόλεις 
Καφρ Μπάτνα, Χαμουρίγια, Τζισρίν και Σάκ-
μπα, δήλωσε ο διευθυντής του Παρατηρητη-
ρίου Ράμι Αμπντουλραχμάν.
Ο Αμπντουλραχμάν δήλωσε επίσης πως 
φιλοκυβερνητικά στρατεύματα κατέλαβαν τη 
σημαντική πόλη Χαμουρίγια στο νότιο τμήμα 
της ανατολικής Γούτα.
«Το συριακό καθεστώς ελέγχει στο εξής το 
σύνολο της πόλης μετά την αποχώρηση των 
μαχητών της [οργάνωσης των ανταρτών] 
Φάιλακ αλ-Ραχμάν και τη φυγή της μεγάλης 
πλειονότητας των αμάχων», δήλωσε στο Γαλ-
λικό Πρακτορείο ο διευθυντής του Παρατη-
ρητηρίου.
Στο μεταξύ, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερι-

κών ανακοίνωσε σήμερα πως οι πρόεδροι 
της Ρωσίας, του Ιράν και της Τουρκίας θα 
συναντηθούν στις 4 Απριλίου σε μια σύνοδο 
κορυφής με θέμα τη Συρία.
Η πραγματοποίηση αυτής της συνόδου 
κορυφής είχε ανακοινωθεί στις 8 Φεβρου-
αρίου από πηγές της τουρκικής προεδρίας 
χωρίς να προσδιοριστεί η επίσημη ημερο-
μηνία διεξαγωγής της.
Οι υπουργοί Εξωτερικών των τριών χωρών 
θα συναντηθούν αύριο στην Αστάνα, στο 
Καζακστάν, για συνομιλίες σχετικά με την 
εξεύρεση μιας πολιτικής λύσης στη συριακή 
σύγκρουση.
«Στη διάρκεια αυτής της συνάντησης, θα 
συζητηθούν επίσης οι προετοιμασίες για την 
τριμερή διάσκεψη κορυφής που θα διεξα-
χθεί στην Κωνσταντινούπολη στις 4 Απρι-
λίου, στη διάρκεια της οποίας ο Τούρκος 
πρόεδρος θα υποδεχθεί τους προέδρους της 
Ρωσίας και του Ιράν», αναφέρεται σε ανακοί-
νωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερι-
κών που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.
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οικογένεια

Σ
ήμερα θα μιλήσουμε για δέκα κανό-
νες που μπορούμε να εφαρμόσουμε 
προκειμένου να έχουμε καλή και α-
ποτελεσματική επικοινωνία με τον/

την σύντροφό μας. Είμαι σίγουρος πως θα 
μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε το γάμο 
μας και τη σχέση μας. Όταν δεν υπάρχει κα-
λή επικοινωνία στο γάμο επηρεάζεται η σχέ-
ση αρνητικά με αποτέλεσμα να υπάρχουν 
συγκρούσεις, απομόνωση κι ο γάμος να κα-
ταντήσει μια αποτυχία.  
Ο πρώτος κανόνας για την αποτελεσματική 
επικοινωνία είναι πολύ απλός. Βεβαιώσου 
ότι ο άλλος σε ακούει. Αν θέλεις να μιλή-
σεις στον/στην σύντροφό σου για ένα θέμα 
σημαντικό ή πολύ λεπτό, βεβαιώσου ότι δεν 
είναι θυμωμένος/η ούτε απασχολημένος με 
κάτι άλλο.
Ο δεύτερος κανόνας είναι να Αρχίσεις με 
κάτι θετικό. Κάθε φορά που προκειται να 
κάνεις μία σοβαρή συζήτηση με κάποιον, 
είναι σκόπιμο να αρχίζεις πάντοτε με κάτι 
θετικό. Οι άνθρωποι αυτόματα παίρνουν 
αμυντική θέση όταν ακούνε κάποιον να 
αρχίζει με αρνητικά στοιχεία, όπως είναι η 
κριτική ή τα παράπονα.
Ο τρίτος κανόνας που πρέπει να θυμάσαι 
είναι να μην είσαι επιθετικός/ή στο άλλο 
άτομο. Οι επιθέσεις αρχίζουν συνήθως με 
φράσεις όπως, «Είσαι…», ή « Ποτέ σου…», 
ή «Εσύ πάντοτε…».  Φρόντισε ν’ αρχίζεις με 
σένα, «Εγώ…»
Αν θέλεις η επικοινωνία σου να είναι αποτε-
λεσματική, μην είσαι υπερβολικός/ή. Μπο-
ρεί να βρίσκει διέξοδο η εσωτερική μας 
ένταση μ’ αυτόν τον τρόπο αλλά δεν προ-
σφέρει και πολλά στη βελτίωση της συζυ-
γικής αρμονίας. Από τη στιγμή που ο/η 
σύντροφός σου ακούσει την παραμικρή 
υπερβολή, δικαιολογημένα θα απορρίψει 
καθετί που θα πεις. Επομένως, λέξεις όπως, 
«πάντα» και «πάντοτε» δε θα πρέπει να χρη-
σιμοποιούνται. 
Ένας άλλος καλός κανόνας που θα σε βοη-
θήσει να έχεις καλή και αποτελεσματική επι-
κοινωνία είναι να μη διαβάζεις το νου του 
άλλου. Να σου γίνει κανόνας να μη συμπε-
ραίνεις αυτά που σκέφτεται ο άλλος. Αντί-
θετα, μάθε να ζητάς από τον άλλον να σου 

λέει τι σκέφτεται ή τι νιώθει. Όταν υπολογί-
ζουμε με το μυαλό μας τα κίνητρα του άλλου 
και πιστεύουμε ότι αυτά είναι και τίποτε 
άλλο, διατρέχουμε τον κίνδυνο να εκενυρί-
σουμε τον άλλον.
Ένας άλλος κανόνας που θα μας βοηθήσει 
να επικοινωνούμε καλύτερα είναι λέμε ποιες 
είναι οι προτιμήσεις μας και όχι ποιες είναι 
οι αρχές μας. Πολύ συχνά, οι σύζυγοι νομί-
ζουν ότι τα αισθήματά τους και οι προτιμή-
σεις τους δεν είναι τόσο σημαντικά όσο οι 
«αρχές» τους. Είναι πολύ πιο εύκολο όμως 
να αμφισβητήσεις τις απόψεις του άλλου 
παρά τα αισθήματά του ή αυτά που του αρέ-
σουν ή δεν του αρέσουν.
Η επικοινωνία είναι καλύτερη όταν εξηγείς 
τι ήταν αυτό που σε έκανε να νιώσεις έτσι.  
Αν δεν εξηγήσεις, με όσο γίνεται πιο απλά 
λόγια, ακριβώς πώς ένιωσες, ο/η σύντρο-
φός σου δε θα καταλάβει τι ήταν αυτό που 
σε πείραξε. 
Αν θέλεις ο/η σύντροφός σου να ξέρει και 
να εκπληρώνει τις ανάγκες σου, τότε πρέπει 
να τις πεις ξεκάθαρα. Δε θα πάρεις αυτό που 
θέλεις αν δεν το διατυπώσεις ξεκάθαρα.
Ένας άλλος κανόνας για την καλή και αποτε-
λεσματική επικοινωνία είναι να περιορίζε-
σαι σε ένα ή το πολύ σε δύο θέματα. Μπορεί 
να σούρχεται να τα μαζέψεις όλα μαζί μια και 
έχεις την ευκαιρία. Ο ακροατής όμως αρχίζει 
και χάνει την υπομονή του με το τρίτο ή το 
τέταρτο και στο τέλος κανένα θέμα δεν εξε-
τάζεται σε βάθος. 
Αποτελεσματική επικοινωνία  έχουμε όταν 
και τα δύο άτομα είναι σίγουρα ότι ο άλλος 
τους κατάλαβε. Όλοι μας νιώθουμε μια ικα-
νοποίηση όταν ξέρουμε ότι ο/η σύντροφός 
μας καταλαβαίνει πώς νιώθουμε και κατα-
λαβαίνει τα κίνητρα πίσω από κάθε ενέργειά 
μας. Και στο τέλος, άφησε χρόνο για τυχόν 
ερωτήσεις για να ξεκαθαριστούν αυτά που 
είπατε.  
Η καλή επικοινωνία αποτελεί ένα από τα 
βασικά στοιχεία του πετυχημένου γάμου. 
Αυτή δημιουργεί ένα θετικό περιβάλλον 
και ενώνει όλα τα μέλη της οικογένειας. Ας 
δώσουμε όλοι μας στην καλή επικοινωνία 
την πρώτη θέση στο γάμο μας και στην οικο-
γένειά μας. 

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 βάζεις την οικογένειά σου στην πρώτη θέση, τότε είσαι 
στο σωστό δρόμο, στο δρόμο που οδηγεί σ’ έναν ακλόνητο 
γάμο και σε μια ευτυχισμένη οικογένεια

Δέκα Κανόνες για 
Αποτελεσματική Επικοινωνία

• To παιδί μου και εγώ
Πως να μεγαλώσετε       

ένα υγιές παιδί

Κ
άθε φορά που αγκαλιάζετε το νε-
ογέννητο μωρό σας, η καρδιά 
σας γεμίζει από τρυφερότητα και 
προστασία - φαίνεται τόσο γλυ-

κό και αβοήθητο. Και έχετε δίκιο…γιατί 
και φαίνεται και είναι: ένα βρέφος είναι 
πολύ ευάλωτο. Το  ανοσοποιητικό του σύ-
στημα είναι ολοκαίνουριο - υγιές, αλλά ό-
χι ακόμα δυνατό (ανώριμο). Θα πάρει μή-
νες για να γίνει αποτελεσματικό  και χρό-
νια μέχρι να λειτουργεί πλήρως.

Ο θηλασμός
Το γάλα σας είναι γεμάτο από ουσίες που 
ενισχύουν τον οργανισμό του. Οι μελέτες 
αναφέρουν ότι οι ανοσοσφαιρίνες δημι-
ουργούν ένα προστατευτικό «στρώμα» 
στις επιφάνειες του αναπνευστικού και 
του πεπτικού συστήματος, θωρακίζοντας 
τον οργανισμό από λοιμώξεις που προ-
καλούν οι ιοί και τα μικρόβια.  Τα μακρο-
φάγα του μητρικού γάλατος (κύτταρα 
που σκοτώνουν μικρόβια και ιούς) παί-
ζουν σπουδαίο ρόλο στο ανοσολογικό 
σύστημα του μωρού τους πρώτους μήνες  
ζωής αλλά και μακροχρόνια. Αποτέλεσμα 
είναι τα παιδιά αυτά να έχουν λιγότερες 
λοιμώξεις  του αναπνευστικού, του πεπτι-
κού, ωτίτιδες, αλλεργίες, άσθμα, διαβήτη, 
παχυσαρκία.
Τι λέει η επιστήμη: Το μητρικό γάλα περι-
έχει όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρει-
άζεται το νεογνό: αντισώματα, ορμόνες, 
ανοσοποιητικούς παράγοντες, αντιοξει-
δωτικά, απαραίτητα για την σωματική και 
πνευματική ανάπτυξη του μωρού.

Υγιεινή διατροφή
Η εισαγωγή φρούτων και λαχανικών στη 
διατροφή του βρέφους συνιστάται να 
ξεκινήσει μετά τον έκτο μήνα.  Τα λαχα-
νικά και τα φρούτα είναι πηγές πλούσιες 
σε βιταμίνη C, βιταμίνη Α, φυλλικό οξύ, 
φυτικές ίνες, ανόργανα στοιχεία (Ca, Mg, 
K).
Τι λέει η επιστήμη: Η διατροφική πυρα-
μίδα σκιαγραφεί τις βασικές ομάδες τρο-
φών που μπορεί να περιλαμβάνει κάθε 
γεύμα:
- Δημητριακά-πατάτες: παρέχουν ενέρ-

γεια, φυτικές ίνες, σίδηρο, βιταμίνες B και 
E. -  - Φρούτα-λαχανικά: παρέχουν φυτι-
κές ίνες, βιταμίνες Α και C, φυλλικό οξύ.
-  Κρέας-κοτόπουλο-ψάρι-αβγά: παρέ-
χουν πρωτεΐνες, σίδηρο και βιταμίνη Β.
-  Γάλα-γαλακτοκομικά προϊόντα: παρέ-
χουν πρωτεΐνες, ασβέστιο, βιταμίνες Α και 
D.  

Άσκηση
Η συστηματική άσκηση βοηθάει το 
κυκλοφορικό σύστημα του παιδιού σας. 
Βελτιώνει επίσης την πέψη του και την 
όρεξή του και αυξάνει την ικανότητά του 
να τρώει καλό φαγητό.  Βοηθάει ακόμα 
στη σωστή ξεκούραση - πολύ σημαντική 
για τη λειτουργία του ανοσοποιητικού.
Τι λέει η επιστήμη : Το βελτιωμένο κυκλο-
φορικό βοηθάει την άμυνα του οργανι-
σμού. Η άσκηση μειώνει την παραγωγή 
των ορμονών του στρες, οι οποίες βλά-
πτουν το ανοσοποιητικό του σύστημα.

Ύπνος - ξεκούραση
Παρέχει την πολύτιμη ευκαιρία στον 
οργανισμό του παιδιού σας για να διορ-
θώσει οποιαδήποτε πρόβλημα και να τον 
αναζωογονήσει.
Τι λέει η επιστήμη:  Αν το παιδί σας δεν 
ξεκουράζεται αρκετά, θα παράγει πολλές 
ορμόνες του στρες, οι οποίες βλάπτουν 
την ανάπτυξή του. Μπορεί ακόμα να μην 
έχει πολλή ενέργεια και όρεξη για οτιδή-
ποτε.

Εμβολιασμός
Τα εμβόλια θα εμπλουτίσουν τον οργανι-
σμό του παιδιού σας με αντισώματα, που 
θα το προστατέψουν (ή τουλάχιστον θα 
ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο μόλυν-
σης) κάποιων συγκεκριμένων επικίνδυ-
νων μολυσματικών ασθενειών.
Τι λέει η επιστήμη: Οι εμβολιασμοί δεν 
προστατεύουν μόνο το μωρό σας - αλλά 
και ολόκληρο τον πληθυσμό. Και αυτό 
γιατί όταν οι περισσότεροι άνθρωποι μιας 
κοινωνίας έχουν κάνει κάποιο εμβόλιο 
κατά μιας ασθένειας, τότε δύσκολα ανα-
πτύσσεται και μεταδίδεται η συγκεκρι-
μένη ασθένεια.
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Σ
ύμφωνα με μια πρόσφα-
τη γερμανική μελέτη, 
η απόφραξη κεντρικής 
αρτηρίας αμφιβληστρο-

ειδούς συνδέεται με αυξημένο 
κίνδυνο αδιάγνωστων καρδιαγ-
γειακών προβλημάτων περισσό-
τερο απ’ όσο γνωρίζαμε στο πα-
ρελθόν.
Όπως αναφέρει ο Ευστράτιος 
Γκοτζαρίδης χειρούργος οφθαλ-
μίατρος, πρόεδρος της Ελληνι-
κής Εταιρίας Υαλοειδους-Αμφι-
βληστροειδούς, η ανάλυση κρά-
τησε σχετικά μεγάλο χρονικό 
διάστημα, τα αποτελέσματα 
όμως ήταν σημαντικά, καθώς 
παρατηρήθηκε υψηλό ποσοστό 
των καρδιαγγειακών παραγό-
ντων κινδύνου.
Στη μελέτη βρέθηκε υψηλό 
ποσοστό ασθενών με στένωση 
των καρωτίδων, ενώ 5 
ασθενείς εμφάνισαν εγκε-
φαλικό επεισόδιο μέσα 
σε 4 εβδομάδες μετά από 
απόφραξη κεντρικής 
αρτηρίας αμφιβλη-
σ τροειδούς. Επι-
πλέον, οι ερευνητές 
έμειναν έκπληκτοι 
όταν ανακάλυψαν ότι 
ενώ οι παράγοντες κιν-
δύνου ήταν παρόντες στο 
67% των ασθενών, που 
σ το ισ τορικό τους 
είχαν απόφραξη της 
κεντρικής αρτηρίας 
του αμφιβληστροει-
δούς, η ολοκληρωμένη 
επεξεργασία της μελέτης 
εντόπισε τουλάχιστον 
έναν νέο παράγοντα 
κινδύνου στο 78% των 
ασθενών.
Ακόμη, 31 ασθενε ίς 
(40%) ε ίχαν σ τένωση 
καρωτ ίδας ,  τουλάχ ι -
στον σε ποσοστό 70% και 
11 ασθενείς εμφάνισαν εγκε-
φαλικό επεισόδιο. Αρτηριακή 
υπέρταση βρέθηκε σε 56 ασθε-
νείς (73%), ενώ σε 12 συμμετέ-
χοντες της μελέτης (16%) δια-
γνώστηκε για πρώτη φορά. Η 
συχνότητα εμφάνισης καρδια-
κών ασθενειών ήταν επίσης 

διαδεδομένη (22% στεφανι-
αία νόσο,20% κολπική μαρμα-
ρυγή, 17% βαλβιδική καρδιακή 
νόσος).
Σημαντικό εύρημα της μελέτης, 
είναι ότι οι παράγοντες κινδύ-
νου υπερισχύουν σε ασθενείς με 
απόφραξη κεντρικής αρτηρίας 
αμφιβληστροειδούς, όπου ο κίν-
δυνος εγκεφαλικού επεισοδίου 
είναι 2,7 φορές μεγαλύτερος 
στους ασθενείς αυτούς σε σχέση 
με τους υγιείς.
Ο αμφιβληστροειδής είναι ο 
σπουδαιότερος χιτώνας του 
ματιού, στον οποίο απεικονί-
ζεται το είδωλο που βλέπουμε. 
Είναι επίσης υπεύθυνος για τη 
μετατροπή της φωτεινής ενέρ-
γειας (φωτός) σε ηλεκτρικό 
σήμα, έτσι ώστε να μεταφερθεί 
η πληροφορία στον εγκέφαλο.

Πως μπορεί να απο-
φευχθεί το «εγκεφα-
λικό»;

 Για να αποφευχθεί το 
εγκεφαλικό σε ασθενείς 
με απόφραξη κεντρικής 

αρτηρίας αμφιβληστροει-
δούς, θα πρέπει όλοι οι 

ασθενείς να υποβάλλο-
νται σε ολοκληρωμένο 
έλεγχο καρδιαγγεια-

κών παραγόντων κιν-
δύνου, σύμφωνα με τους 

ερευνητές.
 Η Ελληνική Εταιρία Υαλο-

ειδούς-Αμφιβληστροει-
δούς συστήνει να επε-
κταθεί η ευαισθητο-

ποίηση σχετικά με τους 
κινδύνους που παρου-

σιάζονται δευτεροπαθώς 
σε οφθαλμικά εγκεφα-
λικά, αλλά και να υπάρχει 
συνεργασία από ειδικούς 

όπως οι οφθαλμίατροι, οι 
καρδιολόγοι και οι νευρολό-

γοι για την πρόληψη των ασθε-
νών και την καλύτερη πρόγνωση 
παρόμοιων σοβαρών καταστά-
σεων, όπως για παράδειγμα 
η μερική απόφραξη της αρτη-
ρίας του αμφιβληστροειδούς ή 
η παροδική αμαύρωση οπτικού 
πεδίου.

Γ
ενικότερα, τα φρούτα είναι γεμάτα με βιταμίνες, ανόργανα άλατα, αντι-
οξειδωτικά και, κυρίως, φυτικές ίνες. Το να τρως όμως πάρα πολλά από 
αυτά δεν είναι καλό. Τα πάρα πολλά φρούτα προσφέρουν στο σώμα υ-
περβολική ποσότητα ζάχαρης, η οποία μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώ-

σεις στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, την ευαισθησία στην ινσουλίνη και το 
βάρος σου.
Ο κύριος ένοχος για τα παραπάνω είναι η φρουκτόζη αλλά αυτό που σώζει την 
κατάσταση στους καρπούς είναι η ίνα. Τα φρούτα έχουν υψηλά επίπεδα απλής 
ζάχαρης, η οποία όμως δεν μπορεί να συγκριθεί με τη βιομηχανική φρουκτόζη 
αφού δεν έχουν μεγάλες ομοιότητες. Η ζάχαρη υποβάλλετε σε επεξεργασία από 
το συκώτι και απορροφάται απευθείας μέσω του λεπτού εντέρου σας στο αίμα.
Η κύρια διαφορά μεταξύ των δυο παραπάνω σακχάρων είναι κατά βάση η 
ταχύτητα με την οποία συμβαίνει αυτό. Η προσθετική φρουκτόζη που υπάρχει 
μέσα στα φαγητά απορροφάται στιγμιαία ενώ η απορρόφηση της φρουκτόζης 
από τα φρούτα επιβραδύνεται από την παρουσία ινών και άλλων φυτοθρεπτι-
κών ουσιών. (Η ίνα είναι επίσης ευεργετική για την υγεία και της καρδιάς και την 
πέψη).
Το πρόβλημα δημιουργείτε όταν έχεις καταναλώσει ήδη επαρκή ποσότητα από 
φρουκτόζη και αυτή η επιπλέον ποσότητα αποθηκεύεται ουσιαστικά ως λίπος, 
λένε οι ειδικοί. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να είσαι προσεκτικός όταν καταναλώ-
νεις όχι μόνο φρούτα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη αλλά και αποξηρα-
μένα. Η διατροφή με αποξηραμένα φρούτα είναι περιορισμένη για πολλούς 
λόγους. Όπως λένε και οι ειδικοί, πρώτον είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεφύγεις 
στην κατανάλωσή τους. Δεύτερον, τις περισσότερες φορές έχουν πρόσθετη 
ζάχαρη. Και τρίτον το νερό έχει απομακρυνθεί, κάτι που σημαίνει ότι ουσια-
στικά συγκεντρώνονται τα επίπεδα ζάχαρης.

Κ
αλά είναι τα νέα για ό-
σους τρώνε συχνά πλήρη 
δημητριακά και φυτικές 
ίνες, καθώς μια τέτοια δι-

ατροφή απομακρύνει τον κίνδυνο 
πρόωρου θανάτου από οποιαδή-
ποτε αιτία, σύμφωνα με μια νέα 
μεγάλη αμερικανική επιστημονι-
κή έρευνα.
Επίσης, μειώνεται ο κίνδυνος για 
διάφορες χρόνιες παθήσεις όπως 
διαβήτη, καρκίνο, καρδιοπάθεια 
και πνευμονοπάθεια.
Οι ερευνητές της Σχολής Δημό-
σιας Υγείας του Πανεπιστημίου 
Χάρβαρντ, με επικεφαλής τη Λου 
Τσι, που έκαναν τη σχετική δημο-
σίευση στο ιατρικό περιοδικό 
«BMC Medicine», ανέλυσαν στοι-
χεία που αφορούσαν 367.500 
άτομα για μια μέση περίοδο 14 
ετών.
Η μελέτη έδειξε πως η καθημε-
ρινή κατανάλωση κατά μέσο όρο 
34 γραμμαρίων πλήρων δημη-
τριακών σχετίζεται με μια μείωση 
κατά 17% του κινδύνου πρόωρου 
θανάτου, σε σχέση με όσους κατα-
ναλώνουν μόνο 4 γραμμάρια ημε-
ρησίως. Είναι αξιοσημείωτο ότι 
αυτή η θετική συσχέτιση ισχύει 
άσχετα από την υγεία κάποιου, το 
βάρος του ή το αν ασκείται σωμα-
τικά.
Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η καθη-
μερινή κατανάλωση μιας μέσης 
ποσότητας 10 γραμμαρίων ινών 
δημητριακών μειώνει κατά 19% 
τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου 
από οποιαδήποτε αιτία.
Σε σχέση με διάφορες επιμέρους 
χρόνιες ασθένειες, η υψηλή κατα-
νάλωση δημητριακών σε πλήρη 
μορφή σχετίζεται με μια μείωση 
κατά 48% του κινδύνου για δια-
βήτη και κατά 11% για πνευμονο-
πάθεια. Εξάλλου, η μεγάλη κατα-
νάλωση ινών δημητριακών σχετί-
ζεται με μια μείωση του κινδύνου 
κατά 34% για διαβήτη και κατά 
15% για καρκίνο.
Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι το 
βασικό συστατικό που καθιστά 
τόσο υγιεινά τα πλήρη δημητρι-
ακά, είναι οι ίνες που περιέχουν 
και οι οποίες έχουν πολλαπλή 
προστατευτική δράση (όπως αντι-
φλεγμονώδη και αντιοξειδωτική).

Δημητριακά 
και φυτικές 
ίνες χαρίζουν 
μακροζωία Τελικά παχαίνουν ή όχι 

τα φρούτα;

Πως να αποφύγετε το... 
εγκεφαλικό του ματιού; 

υγεία

Α
ποκόπτοντας τα αμυ-
λούχα τρόφιμα από τη 
διατροφή σας, θέτετε 
τον οργανισμό σας σε 

αυξημένο κίνδυνο ανεπάρκειας 
θρεπτικών συστατικών, που 
οδηγεί σε προβλήματα υγείας, 
εκτός και αν είστε σε θέση να την 
αντιμετωπίσετε με υγιή υποκα-
τάστατα.  
Μπορεί επίσης να είναι δύσκολο 
να προσλαμβάνετε φυτικές ίνες, 
οι οποίες είναι σημαντικές για 
ένα υγιές πεπτικό σύστημα και 
για την πρόληψη της δυσκοιλιό-
τητας. Οι υγιεινές πηγές υδαταν-
θράκων, όπως τα αμυλούχα τρό-
φιμα, τα λαχανικά, τα φρούτα, 
τα όσπρια και τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα, είναι σημαντική πηγή 
κι άλλων θρεπτικών συστατι-
κών, όπως βιταμίνες, ασβέστιο 

και σίδηρο. 
Αν αποκόψετε τους υδατάνθρα-
κες και αντικαταστήσετε αυτές 
τις θερμίδες με λίπη ή πρωτεΐ-
νες μπορεί να αυξήσετε την πρό-
σληψη κορεσμένου λίπους, το 
οποίο μπορεί να αυξήσει την 
ποσότητα της χοληστερόλης 
στο αίμα σας – ένας παράγοντας 
αυξημένου κινδύνου για καρ-
διακή νόσο. 
Όταν έχετε χαμηλά επίπεδα γλυ-
κόζης, ο οργανισμός σας διασπά 
το αποθηκευμένο λίπος για να το 
μετατρέψει σε ενέργεια. Αυτή η 
διαδικασία προκαλεί μια συσ-
σώρευση των κετονών στο αίμα, 
με αποτέλεσμα την κέτωση. Η 
κέτωση μπορεί να συνεπάγεται 
πονοκεφάλους, αδυναμία, ναυ-
τία, αφυδάτωση, ζάλη και ευε-
ρεθιστότητα.

Γιατί δεν πρέπει να κόψεις 
τους υδατάνθρακες
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Τ
ό πρόβλημα είναι ότι είμαστε πολύ 
ευαισθητοποιημένοι σχετικά με την 
εμφάνιση. Είναι μία περίεργη δύνα-
μη και ταυτόχρονα αβέβαιη θέση. 

Για όλους, ακόμα και εκείνους με τα πιο τέ-
λεια χαρακτηριστικά και τα μεταξένια μαλ-
λιά, η εμφάνιση είναι ένα εύθραστο και α-
ναξιόπιστο θέμα ολοκληρωτικά στο έλεος 
των ημερών με άσχημα μαλλιά, βάρος και 
ηλικία.
Νέοι άνθρωποι που δεν έχουν ολοκληρω-
θεί εσωτερικά δεν μπορούν να μην παρα-
τηρήσουν πόσο διαφορετικά τους φέρε-
ται ο κόσμος όταν φαίνονται ωραίοι. Τότε 
αρχίζουν ν’αναρωτιούνται: Αν μετράει 
τόσο πολύ η εμφάνιση μήπως δεν έχει 
τόση σημασία το ποιος είμαι πραγματικά; 
Καί είναι δύσκολο να έχεις αυτοπεποίθηση 
όταν στηριζεσαι στήν εμφάνιση τής ημέ-
ρας.
Θέατρο, κινηματογράφος, τηλεόραση, 
περιοδικά: Καταιγισμός από πρόσωπα  
που εκφράζουν την τελειότητα. Κατάλλη-
λος φωτισμός, ειδικό μακιγιάζ, διόρθωση 
με συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 
παρουσιάζουν στιγμές φαινομενικής τελει-
ότητας που δεν υπάρχουν στην πραγματι-
κότητα.
Ευτυχώς υπάρχουν εκείνοι που επιμένουν 
ότι η γοητεία έχει τη δύναμη να κερδίζει 

τους άλλους, να ενισχύει την αυτοπεποί-
θηση, να επηρεάζει θετικά την κοινωνία και 
να σαγηνεύει ένα δωμάτιο γεμάτο ανθρώ-
πους. Και δεν σχετίζεται πια μόνο με άσπρα 
γάντια ή με φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.
Η εξωτερική ομορφιά δεν κάνει κάποιον 
γοητευτικό όμως όποιος κατέχει αυτήν την 
ιδιότητα φυσικά φαίνεται πιο όμορφος. 
Οί άνθρωποι που φέρονται όμορφα είναι 
πιο όμορφοι. Βέβαια η γοητεία εκφράζε-
ται αυθόρμητα. Αν δεν είσαι ειλικρινής 
σύντομα οι άλλοι θα το αντιληφθούν. Οταν 
είσαι ευγενικός, συγκροτημένος και αισθά-
νεσαι καλά για τον εαυτό σου, φαίνεσαι 
ελκυστικός. Είναι δύσκολο   
   ν’ αντισταθείς σ’εκείνους πού είναι γεν-
ναιόδωροι συναισθηματικά, υπολογίζουν 
τόν άλλον με λεπτότητα και αφιερώνουν 
χρόνο για να υπηρετήσουν την κοινότητά 
τους.
Οι κινήσεις προσώπου και σώματος, η 
‘’γλώσσα του σώματος’’ όπως ονομάζεται 
στην ψυχολογία, επηρεάζουν τον τρόπο 
που μας δέχονται οι άλλοι. Η ήρεμη αυτο-
πεποίθηση – κάτι πού μαθαίνεται – προκα-
λεί και στους άλλους ηρεμία:
Αντί να σκέπτομαι πόσο τέλεια είμαι, δεν 
σκέπτομαι καθόλου την τελειότητα!

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

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣκλΗη  προσωπικη  Γοητεια
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ιστορίες

Μ
ε ένα ακόμα επίμαχο και πο-
λυσυζητημένο θέμα θα ασχο-
ληθούμε σήμερα. Με τους Βλά-
χους. Με την καταγωγή και την 

ιστορία τους. Τις αναφορές γι’ αυτούς σε βυ-
ζαντινές πηγές. Την προέλευση της ίδιας της 
λέξης «Βλάχος» αλλά και της λέξης «Αρμά-
νοι» με την οποία αυτοπροσδιορίζονται οι 
ίδιοι. Αλλά και την «πορεία» τους στο πέρα-
σμα των αιώνων.

Ποιοι είναι οι Αρμάνοι – Βλάχοι;
Όπως γράφει ο πρόεδρος της Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών Νικόλαος Μέρτζος, 
βλάχος κι ο ίδιος στην καταγωγή, στο βιβλίο 
του «Οι Αρμάνοι Βλάχοι», έκδ. της Φιλοπτώ-
χου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης, 
2010, «ο όρος Βλάχοι αποτελεί ετεροπροσ-
διορισμό.
Έτσι ορίζονται από τρίτους όσοι αυτόχθο-
νες αρχαίοι πληθυσμοί, προ πάντων ορεσί-
βιοι αλλά και αστοί, λατινοφώνησαν στην 
προφορική αποκλειστικά λαλιά τους επειδή 
υπηρέτησαν όλη τη ζωή τους ως στρατιώτες 
και αξιωματούχοι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατο-
ρίας στην Ελλάδα και στον ευρύτερο χώρο 
της Βαλκανικής.
Επί μακρούς αιώνες παρέμειναν επίμονα 
ενδογαμικοί, δηλαδή παντρεύονταν μονάχα 
μεταξύ τους, και, γι’ αυτό, διατήρησαν ανό-
θευτη τη γηγενή καταγωγή τους. Ανέκαθεν 
εμείς οι αποκαλούμενοι Βλάχοι αυτοπροσ-
διοριζόμαστε ως Αρμάνοι, δηλαδή Ρωμαίοι 
πολίτες της καθ’ ημάς Ανατολικής Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας, που κατά τους τελευταίους 
αιώνες της επονομαζόταν και Ρωμανία. Ως 
Ρωμαίοι, άλλωστε, αυτοπροσδιορίζονται 
επί χίλια διακόσια και άνω χρόνια όλοι ανε-
ξαιρέτως οι Έλληνες οι οποίοι ακόμη μέχρι 
σήμερα αυτοπροσδιορίζονται, επίσης, ως 
Ρωμιοί. Αρειμάνιοι στην ελληνική γλώσσα 
σημαίνει αγέρωχοι πολεμιστές. Και ανέκα-
θεν οι Βλάχοι ήμασταν πολεμιστές».
Στον πρόλογο του ίδιου βιβλίου, ο Πρόε-
δρος της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών 
Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Ιατρικής του 
ΑΠΘ, Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης, γράφει: 
«…οι Βλάχοι δεν πρέπει να θεωρούνται ως 
μια εξελληνισμένη εθνοτική ομάδα ή ως 
μια πληθυσμιακή ομάδα διχασμένη από τις 
εθνικές προπαγάνδες των αρχών του 20ου 
αιώνα, αλλά ως μια γνήσια έκφραση της 
ρωμιοσύνης, που διαδραμάτισε καθορι-
στικό ρόλο στη διαμόρφωση της νεοελληνι-
κής ταυτότητας».
Η άποψη αυτή, που θεωρείται σήμερα η 
πλέον ορθή, δεν ήταν πάντα αποδεκτή.
Ο Κ. Παπαρρηγόπουλος, ο Ν. Α. Βέης, ο Π. 
Αραβαντινός κ.ά. έχοντας ως μοναδικό κρι-
τήριο τη γλώσσα των Βλάχων και την ομοι-
ότητά της με τη ρουμανική, θεωρούσαν ότι 
οι βλαχόφωνοι Έλληνες Ηπείρου, Μακεδο-
νίας και Θεσσαλίας, έχουν κοινή καταγωγή 
με τους Βλάχους των περιοχών γύρω από 
τον Δούναβη και τον Αίμο της Βουλγαρίας. 

Αντλώντας επιχειρήματα από τους βυζαντι-
νούς χρονογράφους Κίνναμο, Κεκαυμένο και 
Χαλκοκονδύλη, δέχονται ότι οι βλαχόφωνοι 
της Βόρειας Ελλάδας, μετοίκησαν σ’ αυτή 
από την περιοχή του Δούναβη.
Ο Γιώργης Έξαρχος, στο δίτομο έργο του «Οι 
Ελληνόβλαχοι (Αρμάνοι)», θεωρεί ως ορθό-
τερη ερμηνεία της προέλευσης των Βλάχων, 
αυτή που έδωσε το 1832 ο Κωνσταντίνος 
Κούμας. Γράφει λοιπόν ο μεγάλος Λαρι-
σαίος εκπαιδευτικός και Διδάσκαλος του 
Γένους: «Ό,τι συνέβη εις τους επέκεινα του 
Ίστρου, Δάκας και Γέτας, είχεν πολύ πρότε-
ρον να γίνεται εις τους εντεύθεν του Ίστρου 
(=Δούναβη) λαούς […]. Αποτέλεσμα τού-
των ήτο, ότι Μακεδόνες, Θετταλοί, Έλληνες, 
έμαθον την γλώσσαν των νικητών των (ενν. 
των Ρωμαίων) και πολλοί έχασαν την ιδικήν 
των. Εις μόνον τας μεγάλας πόλεις αντείχεν η 
Ελληνική Γλώσσα. Όλοι ούτοι οι λαοί ονο-
μάζονται με κοινόν όνομα ΒΛΑΧΟΙ» (Κων-
σταντίνος Μ. Κούμας, «Ιστορίαι των Ανθρω-
πίνων Πράξεων», εν Βιέννη 1832, τόμος ΙΒ’ 
σελ. 520-521).
Θα μπορούσαμε να παραθέσουμε πάρα 
πολλές απόψεις ακόμα. Αν χρειαστεί, θα 
επανέλθουμε. Ας δούμε τώρα την προέ-
λευση της λέξης «Βλάχοι».

Η ετυμολογία της λέξης Βλάχος
Για την προέλευση της λέξης Βλάχος, έχουν 
διατυπωθεί πολλές απόψεις. Θα αναφέ-
ρουμε εδώ, τις κυριότερες από αυτές.
i. Προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη 
Βλαχά (ή βληχή) = το βέλασμα
ii. Προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη 
βλαχάν ή βλίχαν(ος) ή βλίκανον = ο βάτραχος
iii. Προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη 
βλάχνον ή βλάχρον ή βλαχρόν ή βλάθρον ή 
βλήχρα ή βλήχρον = το φυτό φτέρη
iv. Προέρχεται από τη λατινική λέξη flaccus = 
αυτός που έχει μεγάλα αφτιά
v. Προέρχεται από την ελληνική λέξη Βράχος
vi. Προέρχεται από την αιγυπτιακή λέξη 
φελάχος = ποιμένας, βοσκός. Η θεωρία 
αυτή, με βασικό υποστηρικτή τον διαπρεπή 
αρχαιολόγο και εθνολόγο Αντώνιο Κεραμό-
πουλλο (1870-1961), φαίνεται ότι δεν ευστα-
θεί.
Μια άλλη εκδοχή, θέλει τη λέξη Βλάχοι να 
προέρχεται από τη γερμανική λέξη Volci. 
Έτσι ονόμαζαν οι Γερμανοί πρώτα τους Κέλ-
τες και μετέπειτα όλους τους λατινόγλωσ-
σους Ρωμαίους και μη Ρωμαίους γείτονές 
τους.
Ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης στο «Ετυμολο-
γικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας», 
εκδ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, 2009, γρά-
φει τα εξής:
Βλάχος < σλαβ. Vlaha  < παλ.γερμ. Wal(a)h 
< λατ. Volcae (> ελυστ. Ουάλκαι), ονομασία 
κελτικού φύλου που είχε εκλατινιστεί και 
ζούσε υπό γερμανική κυριαρχία.
Οι Βλάχοι ή Αρωμούνοι (Arman «Ρωμαίοι») 
του ελληνικού χώρου προέρχονται από πλη-

θυσμούς που είχαν εκλατινιστεί κατά τη 
ρωμαϊκή περίοδο και μιλούν λατινογενή διά-
λεκτο, συγγενή προς τα Ρουμανικά. Η  λατ. 
ονομασία Volcae (απ’ όπου το μεσν. Βλά-
χοι), που αναφερόταν στους Κέλτες υπηκό-
ους της Ρωμαϊκής και αργότερα της Γερμανι-
κής Αυτοκρατορίας, αποτελεί την αφετηρία 
στην οποία ανάγονται τα ονόματα διαφόρων 
σημερινών κελτικών υπολειμμάτων στην 
Ευρώπη, π.χ. Ουαλοί (Welsh, Μ. Βρετανία), 
Βαλόνοι (Wallons, γαλλόφωνοι του Βελγίου), 
Γαλάτες (Gaylois, Γαλλία).
Οι Γερμανοί, και στη συνέχεια όλοι οι Σλά-
βοι, ονόμαζαν Βλάχους όλους τους λατινό-
φωνους λαούς ανεξάρτητα από την κατα-
γωγή καθενός απ’ αυτούς. Η δε Πολωνία 
μέχρι σήμερα, ονομάζει Wloshy, δηλαδή 
Βλαχία, την Ιταλία!

Βυζαντινές πηγές για τους Βλά-
χους και τη γλώσσα τους
Ο πρώτος που χρησιμοποιεί βλάχικες 
λέξεις, στο έργο του «Περί Κτισμάτων», 
είναι ο ιστορικός Προκόπιος, που έζησε στα 
χρόνια του Ιουστινιανού 6ος αιώνας.
Περίπου την ίδια εποχή, ο Ιωάννης Λυδός, 
λατινομαθής, νομικός και φιλόσοφος (περ. 
490-578), αποκαλύπτει την ύπαρξη λατι-
νόφωνων πληθυσμών στις ευρωπαϊκές 
χώρες. Στο έργο του «Περί των Αρχών της 
Ρωμαίων Πολιτείας», αναφέρει ότι: «Υπήρχε 
παλιός νόμος όσα γίνονταν από τους επάρ-
χους, ακόμα και από τις άλλες αρχές, να 
λέγονται στην ιταλική γλώσσα…και όσα 
γίνονται στην περιοχή της Ευρώπης (έτσι 
ονομαζόταν εκείνη την εποχή η Βαλκανική) 
διαφύλαξαν την αρχαιότητα από ανάγκη, 
διότι οι κάτοικοί της, αν και ήταν στο μεγα-
λύτερο μέρος έλληνες, μιλούσαν ιταλικά 
(«τη των Ιταλών φθέγγεσθο φωνή», γράφει 
στο πρωτότυπο) και ιδιαίτερα οι δημόσιοι 
υπάλληλοι».
Διαπιστώνει λοιπόν ο Λυδός, ότι κατά τον 
6ο αιώνα, στα Βαλκάνια ομιλείται η ιταλική 
(λατινική) γλώσσα, όχι μόνο από τους Έλλη-
νες, που αποτελούσαν την πλειοψηφία του 
πληθυσμού της Χερσονήσου του Αίμου 
αλλά κι από τους υπόλοιπους.
Το γεγονός αυτό, αποδεικνύει την ελληνι-

κότητα των λατινόφωνων – βλαχόφωνων 
πληθυσμών, πράγμα που καταρρίπτει τη 
ρουμανική προπαγάνδα ότι οι λατινόφω-
νοι λαοί των Βαλκανίων είναι ρουμανικής 
καταγωγής.
Επόμενη μαρτυρία για βλάχικες λέξεις, προ-
έρχεται από τον Θεοφύλακτο Σιμοκάττη, ο 
οποίος άκμασε μεταξύ 610 και 640. Ανα-
φερόμενος σε εκστρατεία του στρατού 
της Ρωμανίας (Βυζαντίου), υπό τον στρα-
τηγό Κομεντιόλο εναντίον των επιδρομέων 
Αβάρων, στην περιοχή Κορνομπάτ Αετού 
(δυτικά της Μεσημβρίας), που έγινε το 589, 
γράφει τα εξής:
Θέλοντας να αιφνιδιάσει τους Αβάρους, ο 
Κομεντίολος, διέταξε τους στρατιώτες του 
να τους επιτεθούν πριν ξημερώσει. Κάποια 
στιγμή, το φορτίο ενός από τα μεταγω-

γικά ζώα έγειρε και κάποιος φώναξε στον 
οδηγό του ζώου «ρετόρνα, ρετόρνα, φρά-
τερ». Η φράση αυτή σημαίνει στα αρμάνικα 
– βλάχικα «γέρνει, γέρνει (ενν. το φορτίο) 
αδελφέ».
Δημιουργήθηκε αδικαιολόγητος πανι-
κός στο στράτευμα, καθώς «οι στρατιώ-
τες νόμισαν ότι τους διατάσσουν να κάνουν 
μεταβολή λόγω αιφνιδιαστικής εμφάνισης 
άλλου εχθρού. Γύρισαν λοιπόν τότε προς τα 
πίσω κραυγάζοντας «επιχωρίω γλώττη…
ρετόρνα».
Αυτό οφειλόταν, στο ότι η λέξη ρετόρνα, 
εκλήφθηκε από πολλούς ως εντολή να 
γυρίσουν πίσω, ενώ είχε τη σημασία «έλα 
πίσω» (να δεις τις αποσκευές που θα 
πέσουν από το ζώο). Το ίδιο περιστατικό, 
περιγράφει και ο Θεοφάνης, σπουδαίος 
Βυζαντινός ιστορικός: «Τόρνα, τόρνα, φρά-
τρε και ο μεν κύριος του ημιόνου την φωνήν 
ουκ ήσθετο οι δε λαοί ακούσαντες και τους 
πολεμίους επιστήναι αυτοίς υπονοήσαντες, 
εις φυγήν ετράπησαν τόρνα, τόρνα μεγί-
σταις φωνές ανακράζοντες».
Η περιγρφή του Θεοφάνη και η χρήση της 
λέξης «τόρνα», είναι πιο κοντά στην ιστο-
ρική πραγματικότητα και το γλωσσικό ιδί-
ωμα των Βλάχων.

Είναι οι Βλάχοι λατινόφωνοι Έλληνες; - Τι αναφέρουν οι βυζαντινές 
πηγές; - Η γλώσσα των Βλάχων

Οι Βλάχοι
Η καταγωγή, η γλώσσα, και η μακραίωνη ιστορία τους

συνεχεια στηn eπομενη εκδοση
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«...Όλα τα είδη τροφίμων
για ενα 100% Ελληνικό 
Πασχαλινό τραπέζι…»

«...Όλα τα είδη τροφίμων
για ενα 100% Ελληνικό 
Πασχαλινό τραπέζι…»

Το μοναδικό παγωτό στο μοναδικό Serano
100% δικής μας παρασκευής, σε 16 απίστευτες γεύσεις

και για πρώτη φορά, ΜΠΑΚΛΑΒΑ ΠΑΓΩΤΟ,
ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΠΑΓΩΤΟ & παραδοσιακό Ελληνικό ΚΑΪΜΑΚΙ

Με το κιλό ή ατομικό

Τσουρέκια * Λαµπάδες
Κουλουράκια

Σοκολατένια Αυγά

Τηλεφωνήστε µας για τις 
Πασχαλινές παραγγελίες σας

Υπό την διεύθυνση του
 Χρήστου & Κώστα Τάκα
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Σ
ήμερα η λέξη μπουγάδα έχει σχεδόν 
ξεχαστεί και έχει αντικατασταθεί από 
τις έξεις: Πλυντήριο ρούχων. Το πλυ-
ντήριο που όλοι έχουμε στα σπίτια μας 

σήμερα  ανακαλύφθηκε στις ΗΠΑ το 1907. 
Το πρώτο ηλεκτρικό πλυντήριο ρούχων  το έ-
φτιαξε ο Aλβα  Φισερ που θεωρειται ο εφευ-
ρέτης του.  Το πλύσιμο των ρούχων άρχισε 
σταδιακά να γίνεται αυτόματα, με ανάδευση 
ρούχων, νερού και απορρυπαντικού, η οποία 
προκαλείται από την περιστροφή ενός μεταλ-
λικού τυμπάνου. 
Η μπουγάδα όμως μέχρι τη δεκαετία του 70 
δεν ήταν  μυθιστόρημα άλλης εποχής, αλλά 
μια ιεροτελεστία. Tο πλύσιμο ρούχων γινόταν 
εκτός του σπιτιού σε χώρους με τρεχούμενο 
νερό γιατί δεν υπήρχε τρεχούμενο νερό μέσα 
στο σπίτι.  Θυμάμαι χαρακτηριστικά  τη για-
γιά μου τις Θειες μου να πλένουν ρούχα στο 
αυλάκι .  
Το πλησυμο των ρουχων τοτε ηταν ενα μεγαλο 
προβλημα.  Αν αναλογιστει κανεις οτι εκεινη 
την εποχη   κάθε οικογένεια είχε πολυ περισ-
σοτερα  μέλη, απ οτι εχει σημερα τότε κατα-
λαβαίνουμε οτι η ποσότητα των ρούχων 
που μαζεύονταν για μπουγάδα ηταν μεγαλη. 
Έπρεπε λοιπόν για να  πλύθει αυτη η ποσότητα 
των ρούχων, να παει κανεις στις λιγοστες βρυ-
σες η στα ρυακια κοντά στο χωριό. Το πλύ-
σιμο των ρούχων, γινόταν λοιπον σε αραιά 
διαστήματα, ακριβώς λόγω της δυσκολίας 
του, και πολλές φορές έπαιρνε πολλες ωρες 
να τελειωσει.
Η  επίκληση του  ψαλμού 50 της Παλαιάς Δια-
θήκης «…Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρι-

σθήσομαι· πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευ-
κανθήσομαι» σιγουρα έχει κάποια σχέση και 
σημειο αναφορας τη παλιά μπουγάδα!
Η νοικοκυρά άναβε φωτιά με ξυλα, για να 
ζεστάνει μια αρκετη ποσότητα νερού σε ενα 
καζανι.  Τα ρουχα πλενοντουσαν σε μια ξυλινη 
η αλουμινενια σκαφη. Το μονο απορρυπα-
ντικό που υπήρχε ηταν το σαπούνι (άσπρες 
ή πράσινες πλάκες σαπουνιού).  Στα χωριά  
οι νοικοκυρές δεν είχαν πολλες φορες  την 
οικονομική δυνατότητα να το  αγοράσουν και 
εφτιαναν μόνες τους το σαπούνι.   

Η πρώτη υλη που χρεισιμοποιουσαν να φτια-
ξουν το σαπουνι ηταν η μούργα από το λάδι.  
Στα κατακάθια που έμεναν στον πάτο του ντε-
πόζιτου λαδιου ρίχνανε καυστική σόδα - την 
ποτάσα - και χοντρό αλάτι, αρωματικά (λεμόνι 
ή μυρτιά) και χρώματα. Ακόμη πιο παλιά, που 
δεν υπήρχε η ποτάσα, στο ψήσιμο του σαπου-
νιού χρησιμοποιούσαν το απόσταγμα της 
στάχτης (δρυμή). Με τη σιγανή φωτιά και το 
συνεχές ανακάτεμα, πετυχαίνανε την τέλεια 
πρόσμειξη όλων αυτών των υλικών, που 
τελικά γινόταν μια ενιαία μάζα.  Όταν έπηξε 
καλά, το κατεβάζανε από τη φωτιά. Το αφή-
νανε να κρυώσει σε σκιερό μέρος και μετά το 
κόβανε με πριόνι σε  πλάκες σαπουνιου. 
Επίσης χρησιμοποιούσαν και την αλισίβα, για 
το μαλάκωμα των ρούχων.  Γέμιζαν με νερό 
χαλκωματένια καζάνια και πάνω στο καζάνι, 
στις άκρες του, έβαζαν δυο σιδερένιες βέργες. 
Πάνω σε αυτές τοποθετούσαν έναν «σταχτο-
πάνι» με  στάχτη. Μόλις ζεσταινόταν το νερό  
έπαιρναν λίγο με ένα κατσαρολάκι και το έρι-
χναν πάνω στο σταχτοπανι με τη στάχτη. Το 
νερό  που έτρεχε στο καζάνι (μέσα από τη στά-
χτη) ήταν η  αλισίβα, που γινόταν πιο  δυνατή 
(σκληρή) όσο πιο πολλές φορές έριχναν νερό 
στη στάχτη  Το νερό στο καζάνι με την αλισίβα 
μαλάκωνε τα ρούχα και τα έκανε πιο καθαρά 
και αστραφτερά.
Μέχρι την εποχή της δικτατορίας στην επαρ-
χιακη Ελλαδα δεν υπήρχε ηλεκτρικό  για να 
λειτουργει ένα ηλεκτρικό πλυντήριο.  Φυσικά 
η αποχέτευση ήταν και παραμένει να είναι μια 
άγνωστη πολυτέλεια σε πολλα μερη της ελλα-
δος. Ένα πρόχειρο αυλάκι περνούσε έξω από 
τις πόρτες τους για να φεύγουν τα νερά της 
βροχής και της μπουγάδας. 

Την ημέρα της μπουγάδας τίποτα άλλο δεν 
προλάβαινε να κάμει η νοικοκυρά. Όλη η 
μέρα ήταν αφιερωμένη στο πλύσιμο ρούχων. 
Το πλύσιμο ρούχων  γινόταν στα νερά του 
ποταμού, σε  γούρνες που ανάβρυζε καθά-
ριο νερό, σε βρύσες, πηγάδια και σε αυλά-
κια . Εκεί βέβαια πήγαιναν και τα  ζώα τους να 
πιουν νερό !
Το κουβάλημα του νερού στη αυλη του σπι-
τιού το είχαν αναλάβει σχεδόν αποκλειστικά 
οι γυναίκες. Φόρτωναν στα ζώα βαρέλες με 
τις οποίες  έφερναν το νερό στην αυλη του σπι-
τιού που το έβαζαν να βράσει στο καζάνι. Οι 
περισσότερες γυναίκες προτιμούσαν να πάνε 
στη βρύση για το πλύσιμο των ρούχων γιατί 
το νερό εκεί έτρεχε άφθονο αντίθετα με το 
νερό που έφερναν στο σπίτι που ήταν λιγό-
τερο και κουραστικό να μεταφερθη. 
Αφού τελείωνε την μπουγάδα και το ξέπλυμα, 
η νοικοκυρα κρέμαγε, τα ελαφριά ρούχα, στο 
αεράκι και τον ηλιο πανω σε πεζούλια, πετρες, 
κλαδια δενδρων, σε σχοινια η συρμάτα να 
στεγνώσουν και να βοηθήσει στο καθάρισμα 
και ο ήλιος.  Τα βαριά (όπως βελέντζες, φλο-
κάτες, κ.ά.), τα χτύπαγαν με τον κόπανο, ένα 
χοντρό ξύλο πλατύ απ’ τη μια άκρη του, για να 
φύγει μεγάλη ποσότητα νερού, μιας και μετά 
το πλύσιμο αυτά ήταν ασήκωτα. 
Αφού η νοικοκυρά είχε τελειώσει τη διαδι-
κασία του πλυσίματος και του απλώματος, 
έπρεπε τώρα να τα μεταφέρει στο σπίτι. Σ’ 
αυτό το τελευταίο, επίσης δύσκολο κομμάτι, 
τη βοηθούσαν τα παιδιά της, και η οικογενεια 
της.
 Η νεροτριβή ή ντριστέλα  χρησίμευε κυριως 
για να  καθαριζουν μάλλινα υφαντα,  βελέ-
ντζες, μπατανίες, χαλια και βαριες  φορεσιες.      

Οι νεροτριβές ηταν βασικα υδροκίνητα προ-
βιομηχανικά εργαστήρια. Η νεροτριβή ήταν 
ένας κάδος μορφής κώνου, περιπου 2 μετρα 
βαθος  με το μεγαλύτερο τμήμα του χωμένο 
μέσα στο έδαφος. Ο καδος ήταν όρθιος ώστε 
το νερό να εκτοξεύεται κατακόρυφα, δημι-
ουργώντας καθοδική και ανοδική κίνηση, 
ανεβοκατεβάζοντας τα ρούχα σε  μια περι-
στροφική κίνηση.  Ο σωστός υπολογισμός 
του χρόνου παραμονής του κάθε υφαντού 
στον κάδο αποδείκνυε την τέχνη του νερο-
τριβιάρη ή ντριστελιάρη Αν έμενε λιγότερο 
χρόνο, ο καθαρισμος δεν ήταν ικανοποιητι-
κός, ενώ, αν έμενε περισσότερο, το υεφασμα 
μπορούσε να καταστραφεί. Γι’ αυτό έπρεπε 
πάντα να βαζουν στηντριστιλα ρούχα όμοιας 
κατασκευής .
Στα συνηθισμένα σύνεργα της μπουγάδας 
συμπεριλαμβάνονταν  και η χρήση ορισμέ-
νων εργαλείων όπως
Η σκάφη, ήταν ένα επίμηκες ξύλινο (αργότερα  
μεταλλικό) σκεύος στεγανό που δεν άφηνε το 
νερό να διαρρεύσει.  
Η  «πλύστρα», ήταν   μια σανίδα με αυλάκια, 
απαραίτητη για την τριβή των ρούχων που , 
αριστοτεχνικά είχε κατασκευάσει (όπως και τη 
σκάφη) κάποιος  ξυλουργός!
Συνήθως η μπουγάδα γινόταν από γυναίκες 
που είχαν ως επάγγελμα το πλύσιμο των ρού-
χων και εργάζονταν σαν πλύστες σε αρχοντό-
σπιτα.  Η Πλύστρα   ήταν δηλαδή  ένα είδος 
επαγγέλματος,  συνήθως κάποια φτωχιά 
γυναίκα που επ αμοιβή πήγαινε στα σπίτια να 
πλύνει τα ρούχα της οικοδέσποινας.  
Το καλογανωμένο καζάνι μέσα στο οποίο 
έβραζαν το νερό για το πλησυμο.
Η αλισίβα  που δεν ήταν τίποτα άλλο από βρα-
σμένη και σουρωμένη στάχτη. 
Ο Κόπανος  ήταν ένα χοντρό και βαρύ ξύλινο 
αντικείμενο με το οποίο κοπανούσαν τα 
ρούχα πάνω σε μια μεγάλη πέτρα όταν τα 
έπλεναν στο αυλάκι η στη νεροτριβή 
Το λουλάκι Η ιεροτελεστία της μπουγάδας 
τελείωνε με το τελευταίο ξέπλυμα και απα-
ραίτητο ήταν το λουλάκι! (χρώμα μπλε ) που 
χάριζε στα ασπρόρουχα μια ελαφρά κυανή 
απόχρωση. 
Σήμερα όχι μόνο έχει χαθεί  η λέξη μπουγάδα  
αλλά και η πλύστρα η οποία εκτός της πραγ-
ματικής σημασίας της ήταν και υβριστική, 
υποτιμική λέξη που σημαίνει φτωχιά γυναικα 
άξεστη, χαμηλού επιπέδου!
Παρά την κούραση της μπουγαδας ισως οι 
γυναίκες ευχαριστιόνταν το πλύσιμο των ρού-
χων στη βρύση η στο αυλάκι. Πολλές φόρες 
αντάμωναν και έκαναν παρέα με άλλες νοικο-
κυρές  κουβέντιαζαν, καλαμπούριζαν, μοιρά-
ζονταν χαρές και πίκρες. Ήταν ίσως  μια εκτό-
νωση, όταν καθεμιά έλεγε τα δικά της. Λιγη 
παρέα και κουβεντούλα εξω απο το σπιτι δεν 
ηταν δα και τοσο ασχημη!

απόψεις

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΠΟΥΓΑΔΑΣ!

Στα συνηθισμένα 
σύνεργα της μπουγάδας 
συμπεριλαμβάνονταν:  

Η σκάφη, η πλύστρα, το 
καζάνι, η αλισίβα,  

ο κόπανος,  το λουλάκι 

Την ημέρα της μπουγάδας τίποτα άλλο δεν 
προλάβαινε να κάμει η νοικοκυρά. Όλη η 

μέρα ήταν αφιερωμένη στο πλύσιμο ρούχων
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,

Άλλον έναν χαιρετισμό από τον φίλο σας Θανάση 

Κουρτέση και να σας βρίσκω πάντα καλά και με υγεία.

Πλησιάζουμε στο Άγιον Πάσχα και πρέπει κάθε χρόνο 

και όσο δυσκολεύουν οι καιροί να προσπαθεί η ελληνική οικο-

γένεια να ζωντανεύει και να ζει αυτή την ιερή παράδοση του 

ελληνικού Πάσχα. Πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να  προσπαθή-

σει με ότι δύναμη οικονομική, κοινωνική που διαθέτει να φέρ-

νει στην δημοσιότητα το τελετουργικό όλης αυτής της μεγάλης 

θρησκευτικής εορτής. Με την μεγάλη Νηστεία  κοντά στις μεγά-

λες Λειτουργίες των χαιρετισμών της Μεγάλης Εβδομάδας και 

την αποκορύφωση, την ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, που πρέπει να 

φέρει το μήνυμα αυτού του τελετουργικού σε εποχές που πρώτα 

τα αδέλφια μας στην Ελλάδα αλλά και πολλοί συνάνθρωποι μας 

Έλληνες σ΄ όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης δεν περνούν και τις 

καλύτερες μέρες τους. Γιατί κακά τα ψέματα, εδώ σε Αμερική και 

Καναδά μπορεί να έχουμε καλύτερες ευκαιρίες διαβίωσης αλλά 

καμία σχέση με τα πιο παλιά δημιουργικά έτη.

Αδέλφια, στις δύο-τρεις εβδομάδες που μένουν ας προσπαθή-

σουμε περισσότερο από άλλα χρόνια να φέρουμε το μήνυμα της 

μεγάλης αυτής χριστιανικής γιορτής, να ψωνίσουμε τα πάντα 

για το γιορτινό μας τραπέζι από ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, να 

κατακλείσουμε τις εκκλησίες μας και να φωνάζουμε όλοι μαζί το 

βράδυ της Ανάστασης «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!».

O πρώτος γάμος ομοφυλοφίλων στην Αυστραλία 
είχε τραγική κατάληξη μετά από μόλις 48 ημέρες

Ο πρώτος γάμος ομοφυλοφίλων σ την 
Αυστραλία διήρκεσε μόλις 48 ημέρες 
και έληξε με το θάνατο της μιας γυναί-
κας που έπασχε από ανίατη ασθένεια, 

όπως ανακοίνωσε το κοινοβούλιο 
του Κουίνσλαντ την Τετάρτη, όταν 
η οικογένεια της έδωσε την άδεια 
για την δημοσιοποίηση των στοι-
χείων.
Το ζ ευγάρι φυσ ικά γνώριζε ότ ι 
δεν θα ζούσε γ ια πολλά ακόμα 
χρόνια μαζί, μια και η κατάσταση 
της ασθενούς ήταν εξαιρετικά κρί-
σιμη. Ήταν όμως μια κίνηση συμ-
βολική, που ένωσε δύο γυναίκες 
που αγαπήθηκαν πολύ, και, επι-
σημοποιώντας τη σχέση τους ενώ-
πιον του Νόμου, πρόλαβαν, πριν 
τις χωρίσει ο θάνατος, να γράψουν 
ιστορία.
Η  κ α ρ κ ι ν ο π α θ ή ς  J o  G r a n t 
πα ν τ ρεύ τ ηκε  τ ην  γ ια  8  χ ρό -
νια σύντροφό της Jill Kindt, σ τις 
15 Δεκεμβρίου σ τον κήπο του 
σπιτ ιού τους σ τη βορειοανατολική ακτή της 
Αυστραλίας. Μόλις μία εβδομάδα μετά την ανα-
γνώριση της ισότητας στο γάμο από την Κυβέρ-
νηση της Αυστραλίας, που έγ ινε η 26η χώρα 

στον κόσμο που αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό.
Κατάφεραν να παρακάμψουν την περίοδο ανα-
μονής 30 ημερών καθώς τελούσαν υπό εξαιρε-
τικές συνθήκες γ ια να γίνουν και επισήμως το 

πρώτο ζευγάρι ιδίου φύλου της χώρας μετά την 
ψήφιση του νόμου για την ισότητα στο γάμο στις 
9 Δεκεμβρίου.
Ο Γενικός Εισαγγελέας του Κουίνσλαντ δήλωσε 

στο κοινοβούλιο: «Η Jo και η Jill πήραν έγκριση, 
παν τρεύτηκαν και καταχωρήθηκαν μέσα σε 
μια μέρα, εφόσον ο γραμματέας αποφάνθηκε 
περί εξαιρετ ικών περισ τάσεων. Η μητέρα της 

Jo πιστεύει ότι ο γάμος ανανέωσε 
το ηθικό της κόρης της, κρατώ-
ντας την ζωντανή για να περάσει τα 
τελευταία Χριστούγεννα μαζί με την 
οικογένειά της»
Η Grant, που βρισκόταν σε παρη-
γορητ ική αγωγή γ ια μια σπάν ια 
μορφή καρκίνου, πέθανε σ τ ις 30 
Ιανουαρίου. Το ζευγάρι ήταν ένα 
από τα 159 ζ ευγάρια του ιδίου 
φύλου που παντρεύτηκαν στο Κου-
ίνσλαντ από τότε που ψηφίστηκε ο 
νόμος γ ια τα ίσα δικαιώματα σ το 
γάμο, σύμφωνα με την κυβέρνηση 
της πολιτείας.
Την ημέρα που το κοινοβούλιο του 
Κουίνσλαντ ανακοίνωσε το θάνατο 
της Jo Grant, η οικογένειά της ήταν 
εκε ί.  Στη φωτογραφία βλέπουμε 
τους γονείς της θανούσας Jo Grant 

να πλαισιώνουν τη σύζυγο του παιδιού τους Jill 
Kindt. Η Grant έφυγε πρόωρα από τη ζωή, προ-
λάβει όμως να εισπράξει την αποδοχή και την 
αγάπη.
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Τ
ην περασμένη Κυριακή με την Χριστιάνα Κιέ-
σκου, συνεργάτιδα της HELLAS NEWS, επισκε-
φθήκαμε και καλύψαμε την εντυπωσιακή εκδή-
λωση της Φιλοπτώχου της οργανωμένης κοινό-

τητας του Αγ. Παντελεήμονα, Άννης και Παρασκευής. 
Η καινούρια αίθουσα εκδηλώσεων είναι πραγματικά 
εντυπωσιακή και σίγουρα μόλις τελειώσει εντελώς η 
κατασκευή της δεν θα έχει να ζηλέψει σε τίποτα αίθου-

σα πολυτελούς ξενοδοχείου.
Το φαγητό ήταν επίσης άψογο και όλες οι κυρίες της 
Φιλοπτώχου και οι εθελοντές στην κουζίνα αλλά και 
έξω προσέφεραν υπέροχο σέρβις και φιλοξενία. Ο 
π. Δρόσσος κι ο αντιπρόσωπος του Μητροπολίτη, π. 
Αθηναγόρας, έκαναν τις προσευχές και ομιλίες σ’ άλλη 
μία όμορφη ελληνική οικογενειακή βραδιά.
Θέλουμε να προτρέψουμε την Κοινότητα να συνεχί-

σουν ενωμένοι το δημιουργικό τους έργο που τόσο 
ανάγκη έχει ο ελληνισμός στους δύσκολους καιρούς 
και κρίσεις που διέρχεται ο απανταχού ελληνισμός της 
διασποράς και να προσπαθούμε να μένουμε πιστοί 
στην θρησκεία μας στην παράδοση μας και στην ιστο-
ρία μας. Συγχαρητήρια στον πρόεδρο κ. Γιάννη Ψύχο 
και το Διοικητικό Συμβούλιο και σε όλους όσους βοή-
θησαν σε αυτό το έργο. 

Ο π. Αθηναγόρας

Η πρόεδρος της Φιλοπτώχου του Αγ. 
Παντελεήμονα, Άννης και Παρασκευής, κα Νίκι 

Βανγκου Ο π. Οδυσσέας Δρόσσος

H αίθουσα του Αγίου Παντελεήμονα γέμισε από άκρη σε άκρη

Η κα Μαρία Κωνσταντάκος συντόνιζε τις ομιλίες

κειμενο: θανασησ κουρτεσησ/φωτογραφιεσ: χριστιανα κιεσκου

Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, 
ΑΝΝΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
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Η κουζίνα του Αγ. Παντελεήμονα για ακόμη μία φορά ετοίμασε νοστιμότατο φαγητό

Το τραπέζι του Αγ. Κωνσταντίνου & ΕλένηςΤο τραπέζι του γνωστού επιχειρηματία από το European Poultry & Meats, κ. Ανδρέα Μπουκάρα

Το τραπέζι του κ. Νίκου ΚαραγεωργίουΗ παρέα της κα Ελίζας Πασβάντη

Η κα Δώρα Λιαγκάκη στο τραπέζι του κ. Ευτύχιου Μοσχόπουλου

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥΣ



16 μαρτίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμουομοΓενεια32 Toροντο

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ: 
WWW.HELLASNEWS-RADIO.COM

Με το χαμόγελο στα χείλη σέρβιραν τους καλεσμένους 

Η ακούραστη κα Καλυψώ 

Ο κύριος και η κυρία Φάτση

Ο κ. Νίκος Καραγεωργίου με τον κ. Λευτέρη 
Πασβάντη

ΜΙΑ ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΜΑΤΗ
ΑΓΑΠΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΑ & ΚΑΛΗ ΠΑΡΕΑ
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Μ
ια βραδιά για την γιορτή της 
Γυναίκας έλαβε χώρα στην 
αίθουσα του Monte Carlo 
Inn το περασμένο Σάββατο. 

Η κα Τόνια Ελμάζι και οι συνεργάτιδες της 
κατάφεραν να μαζέψουν περίπου 150 γυ-
ναίκες προκειμένου να γιορτάσουν την η-
μέρα αυτή. Καλεσμένη και κεντρική ομι-
λητής ήταν η Μαρίσα Παπακωνσταντίνου, 
η ελληνικής καταγωγής παραολυμπιονί-
κης του Καναδά, η οποία με την συγκινη-
τική ομιλία της για την αναπηρία της (που 
δεν την έχει εμποδίσει να κάνει το όνειρο 
της πραγματικότητα) ενέπνευσε τους πα-

ρευρισκόμενους με την θετικότητα της.
Την διασκέδαση ε ίχε αναλάβει ο Dj 
SeiZmos, ενώ οι διοργανωτές κλήρω-
σαν αρκετά δώρα. Τα έσοδα της εκδή-
λωσης θα δοθούν στο Interim Place, το 
οποίο είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση 
η οποία κυρίως λειτουργεί ως καταφύγιο 
για τις γυναίκες που βιώνουν την ενδο-
οικογενειακή βία. Είναι πράγματι αξιο-
σημείωτες και χρίζουν συγχαρητηρίων 
οι προσπάθειες τ ις κα Ελμάζι και των 
συνεργατών της να προσφέρουν όπως 
μπορούν στην κοινωνία. Μπράβο τους 
και του χρόνου!

κειμενο/φωτογραφιες: χριςτιανα κιεςκου

Με επιτυχία διοργανώθηκε για άλλη μια χρονιά
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η Γιορτή της Γυναίκας από την παροικία μας
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Βασίλειος Δ. Αθανασίου
Τρία ποιήματα από την υπό 

έκδοσην Συλλογή
«Εσωστρεφής Νόστος»

Άντε τώρα Περραιβικέ
να ασπασθείς

τους γάμους του χιονιού
και του φωτός.

Καθώς και τα διάσπαρτα σπαράγματα
της αλλοδαπής ερωμένης σου.

Άντε να αποθανατίσεις
πρόσωπα παλαιών καιρών,

την ανηφόρα των τιμών,

τα αισθηματικά απόβλητα
και του Θανάση τη στοιχουργική λητότητα.

Άντε να γεωμετρηθείς
εκεί που κάποτε έθαψες

τον άνακτα αυλό
και τις λεηλατημένες επιθυμίες σου.

*Αθάνατη δόξα – από την Ιλιάδα

Εγερτήριο με τις πολυμερείς
φωτοσκιάσεις του ίμερου.

Οι Πλειάδες μόλις που αχνοφαίνονται.

Αχνίζουν των πληβείων 
τα καπνοχώραφα

κι ένας ήχος από χαλκό
τον αγέρα χτενίζει.

Ακούγονται ήδη οι πρωινές εν πόδεις
επίνειες αψημαχίες.

Οι οδοκαθαρίστριες 
με το γλυκό κουδούνισμα

δίνουν το σύνθημα.

Κονιορτός από γιδοπρόβατα 
που οδηγούνται
άλλα για σφαγή

και άλλα για βοσκή.

Στο θόρυβο της ημέρας
και υπό την βάσανο του κέρδους
μόνο οι νιόπαντροι διεκδικούν

το μέλλον τους.

Κάθε ιδέα μαραίνεται
από την σιέστα του καύσωνα.
Η πόλη χαλαρώνει, αφήνεται
να ξεπεζέψει η φαντασία της.

Η θελκτική «Άζωρος»
πιάνει την εώρα της

οι γιοί τους καναπέδες
κι ο πάντρε την εφημερίδα του.

Μόνο η θάλασσα ανεπηρέαστη
από τα δρώμενα ψυθιρίζει 

και αφουγράζεται

Άλλωστε
είναι η ώρα που απαξιώνεται

ακόμη και ο θάνατος.

Πολιτείας περιβάλλον

ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ

Ονομάζομαι Αστερίων.
Είμαι γιός του παντός

και της μοναδικότητας.

Ό,τι νοείται ως ζωή ή ύπαρξη
το βιώνω με ονειρικές συχνότητες.

Είπανε πως συγγενεύω
με το πέταγμα των πουλιών

και με τους οινόμαους πόθους.

Διασχίζοντας τον χρόνο 
ευτύχισα να συνοδεύομαι

από τις τρεις αδελφές μου.
την Αστραπή, την Φωτοχυσία και την Στόχαση.

Κάποτε σε χαλεπά ημιχρόνια
γύρεψα εστία και μου δώσανε το πένθος.

Έκτοτε Πυγμιαίοι γραμματείς
προφητεύουν την καταστροφή μου...

Ανιστόριτοι βέβαια και γκαβοί
αγνοούν παντελώς

ότι τυγχάνω απρόβλεπτος και άσηπτος.
Δηλαδή αναγεννιέμαι ατελέσφορα.

Διαστέλλομαι και συστέλλομαι, 
στροβιλίζομαι

μεταξύ χόρου και χρόνου
και θρέφομαι από τα πάθη μου.

ΚΛΕΟΣ ΑΦΘΙΤΟΝ*
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Ο 
10χρονος Ανδρέας Γιαννόπουλος, 
γιος του αεικίνητου Κώστα, λίγο 
πριν πεθάνει από βαριά αρρώ-
στια άφησε ένα σημείωμα στον 

πατέρα του. Επιθυμία του ήταν να ιδρυθεί έ-
νας σύλλογος για να έχουν όλα τα παιδιά ένα 
χαμόγελο! Έτσι ιδρύθηκε το «Χαμόγελο του 
Παιδιού» που μετά την 22ετή προσφορά 
του σε όλη την Ελλάδα κατόρθωσε να φέρει 
σε πέρας άλλον ένα στόχο ετών.
Να φτιάξει μία στέγη αξιοπρεπή για τα παι-
διά στη Λέσβο που την έχουν ανάγκη. Και 
τα κατάφερε με πολύτιμους συμμάχους του 
τους ομογενείς του Καναδά και τον Διεθνή 
Οργανισμό Μετανάστευσης. Επόμενο στοί-
χημα να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρη-
ματοδότηση για να ξεκινήσει το «σπίτι της 
Θείας Νέλλης» στο Καγιάνι και να λειτουργεί 
απρόσκοπτα φιλοξενώντας 25 παιδιά.
Συγκινητική ήταν χτες στο Επιμελητήριο η 
εκδήλωση για το νέο σπίτι του «Χαμόγελου» 
που φέρει το όνομα της Νέλλης Μπίνου, η 
οποία άφησε στον οργανισμό, τόσο το εν 
λόγω οίκημα, όσο και το σπίτι της στο Κολω-
νάκι.
Στην εκδήλωση παρευρίσκονταν η αντιπε-
ριφερειάρχης Πόπη Πρωτογεράκη Γόμου, 
οι διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, Καίτη Στρατάκη και 
Μιχάλης Καπιωτάς, εκπρόσωποι της εκκλη-
σίας, και του λιμενικού. Βρίσκονταν όμως 
και ο ανιψιός της Νέλλης Μπίνου, Μανόλης 
Μπίνος, αλλά και ένα «παιδί» που φιλοξε-
νούνταν στο «σπίτι» της Κέρκυρας, η Μαρι-
λένα, μόνο που πια έχει γίνει μητέρα. Μεγά-
λωσε και ήρθε να σπουδάσει στη Μυτι-
λήνη, πήρε το πτυχίο της και έκανε οικογέ-
νεια. «Αυτό έρχεται να αποδείξει ότι εμείς 
σαν συνένωση δυνάμεων μπορούμε να τα 
καταφέρουμε. Σήμερα η Μαριλένα είναι μια 
καλή μητέρα, μια καλή σύζυγος με αρχές 
που πήρε από το χαμόγελο του παιδιού» 
ανέφερε ο κ. Γιαννόπουλος.

Στη Λέσβο
Το «Χαμόγελο στη Λέσβο ξεκίνησε με 
πολύ καλές προοπτικές με τη Νομαρχία να 
συγκεντρώνει πολλές δυνάμεις. «Δυστυ-
χώς όμως κάποιοι με το “υπερχείλισμα” 
της φιλανθρωπίας -με την κακή έννοια- 

μάς δυσκόλεψε. Πάντως ήταν η πρώτη 
Νομαρχία σ την Ελλάδα που έφτ ιαξε 
δίκτυο συνένωσης δυνάμεων. Έχουμε 
ανοίξει ανοιχτή γραμμή, στέγη για τα παι-
διά στην Αθήνα, έχουμε καλύψει ιατρικές 
ανάγκες» είπε ο κ. Γιαννόπουλος.
Σε άλλο σημείο τόνισε: «Για κάποιους το 
προσφυγικό ήταν μόδα. Ειδικά τα παι-
διά. Το Λιμενικό, όμως που δεν φάνηκε, 
ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Έτσι, το 
Χαμόγελο ενέταξε στη Λέσβο την κινητή 
μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά στο 
ΕΚΑΒ. Γιατί εμείς γνωρίζουμε ότι αν δεν 
υπήρχε το Νοσοκομείο δεν θα μπορού-
σαμε κι εμείς να προσφέρουμε.»
Το Χαμόγελο συνεργάζεται με τοπικούς 
φορείς, χωρίς να τους υποκαθιστά. Με τον 
Ιατρικό Σύλλογο, τον Οδοντιατρικό Σύλ-
λογο, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης, την Αστυνομία, την Τροχαία.

Καναδοί και ΔΟΜ
Μιλώντας για τις προσπάθειες αποκατά-
στασης του σπιτιού, ο κ. Γιαννόπουλος 
ανέφερε: «Οι πρώτοι που μας βοήθησαν 
ήταν οι ομογενείς του Καναδά. Έκαναν 
πολλές προσπάθειες, ενώ το Χαμόγελο 
ζήτησε να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα 
σχετιζόμενο με το προσφυγικό. Και εντα-
χθήκαμε σε πρόγραμμα του Διεθνούς 
Οργανισμού Μετανάστευσης. Ενόσω προ-
χωρούσαμε και βάλαμε δύο σπίτια, ένα 
στη Λέσβο και ένα στην Καβάλα που μας 
άφησε ένας ομογενής στην Αφρική, ξαφ-
νικά μας λένε ότι η σύμβαση που υπογρά-
ψαμε δεν ισχύει, γιατί το προσφυγικό δεν 
είναι πλέον σε καθεστώς έκτακτης ανά-
γκης. Κι ενώ είχαμε προσλάβει προσω-
πικό! Χάρη στον κ. Στυλιανίδη, Ευρω-
παίο Επίτροπο, μας έδωσαν μια προθε-
σμία ενός μήνα να ολοκληρώσουμε ένα 
έργο, το πώς τα καταφέραμε, ένας θεός 
το ξέρει. Βεβαίως υπήρχαν και οι κακο-
θελητές που έστελναν την πολεοδομία, τη 
δασική υπηρεσία κλπ. Να σας εκμυστη-
ρευτώ εδώ ότι η Νέλλη Μπίνου είχε ιδιαί-
τερη αγάπη στα δέντρα. Το δασαρχείο μας 
είπε ότι έπρεπε να κοπούν κάποια δέντρα. 
Τελικά το κόψαμε τόσο- όσο.»
Η καναδική πρωτοβουλία έδωσε την 

ασφάλεια να συνεχιστεί η πορεία του 
έργου.

Ο χώρος
«Ο χώρος είναι αξιοπρεπέστατος για τα 
παιδιά, αγοράστηκαν έπιπλα, φτιάξαμε το 
τζάκι, υπάρχουν δωμάτια για τα βρέφη, 
μπάνια, και πολλοί χώροι που αξιοποιήθη-
καν για να χωρέσουν περισσότερα παιδιά» 
πρόσθεσε ο κ. Γιαννόπουλος. Χάρη στην 
προσφορά ενός συντοπίτη μας το «Χαμό-
γελο» πήρε ένα οίκημα που ανακατασκευ-
άστηκε και εξοπλίστηκε χάρη στη χορη-
γία τοπικών επιχειρήσεων και ενός διασώ-
στη. Εκεί θα στελεχωθεί με κοινωνικό λει-
τουργό και ψυχολόγο, σε συνδυασμό με τις 
άλλες δράσεις του οργανισμού. Θα παρέ-
χει υπηρεσίες σε κάθε παιδί στους τομείς 
βίας, υγείας, της εξαφάνισης και της φτώ-
χειας. Είναι αρχή του Χαμόγελου να υπάρ-
χει αλληλοκάλυψη και εποπτεία, γιατί το 
θέμα δεν είναι ένα σπίτι να γίνει ίδρυμα. 
Έτσι το Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβα-
σης να γίνει πραγματικότητα.

Από τον Καναδά
Διακόσιες χιλιάδες καναδικά δολάρια 
συγκεντρώθηκαν από τον κάθε ομογενή 
Έλληνα εργαζόμενο και επιχειρηματία, 
έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στο Χαμό-

γελο του παιδιού.
Ο Ιωάννης Γεωργούδης που εκπροσώ-
πησε την καναδική πρωτοβουλία ερχόμε-
νος στη Λέσβο, γεννήθηκε στον Καναδά, 
γόνος μεταναστών τόνισε: «Όταν με κάλεσε 
ο κ. Πεκ (σ.σ. πρώην πρέσβης στον Καναδά) 
να τον βοηθήσω για το σπίτι στη Λέσβο, το 
θεώρησα τιμή. Αυτό που δεν ήξερα ήταν 
ότι θα γνώριζα αυτόν τον υπέροχο κόσμο 
που λέγεται Χαμόγελο. Ένιωσα ταπεινός 
και υπερήφανος. Η ένδειξη ενός πολιτι-
σμού είναι πώς φροντίζει τα παιδιά του. Για 
πρώτη φορά στην ιστορία της ομογένειας 
στον Καναδά συγκεντρώθηκαν τόσα πολλά 
χρήματα, τόσο γρήγορα»
Και κατέληξε συγκινώντας άπαντες: «Σαν 
δεύτερης γενιάς Καναδός από Έλληνες 
γονείς, θέλω να σας πω ότι δεν είναι υπη-
κοότητα, είναι τρόπος ζωής. Όταν στο 
Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου στον 
Καναδά, είδαμε τον Λιμενικό Κυριάκο 
Παπαδόπουλο να σώζει ζωές και οι 1000 
ομογενείς φύγαμε με δακρυσμένα μάτια. 
Όλη η ομογένεια μου είπε να σου πω 
“ευχαριστώ”.»
Το «στοίχημα» πλέον είναι να λειτουρ-
γήσει το «Σπίτι της Νέλλης» και μάλιστα 
απρόσκοπτα. «Αν ενωθούμε όλοι, θα τα 
καταφέρουμε», όπως είπε και ο μικρός 
Ανδρέας.

πηγη: greekpost.ca

Μυτιλήνη: Έτοιμο το σπίτι των παιδιών που 
στήριξαν οικονομικά οι Έλληνες του Καναδά 
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Μ
ια νέα και επιτυχημένη ιδέα 
ελληνικής καταγωγής έφτασε 
στον Καναδά. Η εταιρεία PCP 
Clothing ανοίγει τους ορίζο-

ντες της στο Τορόντο και με ιδιαίτερη χαρά 
και τιμή γνωρίσαμε τους συντελεστές της 
στην αίθουσα του Γενικού Προξενείου υ-
πό την επιμέλεια του Γενικού Προξένου, κ. 
Αλέξανδρου Ιωαννίδη, και της κα Αρετής 
Σκαφιδάκη, Σύμβουλο Οικονομικών κι Ε-
μπορικών Θεμάτων. 
Πρόκειται, λοιπόν, για μια ελληνική εται-
ρεία παραγωγής ρούχων και αξεσουάρ για 
γυναίκες κι άνδρες με έδρα την Θεσσαλο-
νίκη και δραστηριοποίηση σε πάνω από 
240 μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα, αλλά και 
στην Ευρώπη σε χώρες όπως η Αυστρία, 
η Γαλλία, η Γερμανία και η Κύπρος. Αυτό 
που κάνει ξεχωριστή την συγκεκριμένη 
εταιρεία είναι το γεγονός πως φτιάχνει τα 
περισσότερα ρούχα της φιλικά προς το 
περιβάλλον, προσπαθώντας να ανακυκλώ-
σει ακόμη και το υλικό της. 

Αυτό που πραγματικά είναι συγκινητικό 
κι αξιέπαινο είναι το γεγονός πως η PCP 
Clothing αν και έχει πετύχει έχοντας γίνει 
κυρίως στην Ευρώπη ευρέως γνωστή, έχει 
επιλέξει το 90% της παραγωγής να το κάνει 
στην Ελλάδα παρά τους χαλεπούς καιρούς 
που περνάει η χώρα μας, δίνοντας έτσι και 
θέσεις εργασίας σε πολλούς συμπατριώτες 
μας. Ακόμη, θα πρέπει να αναγνωριστεί και 
για το φιλανθρωπικό της έργο, όπως για 
παράδειγμα η προσφορά της στους Σύρι-
ους πρόσφυγες της Θεσσαλονίκης. 
Η πετυχημένη ελληνική εταιρεία έχει αρχί-
σει ήδη την επέκταση της στον Καναδά 
και την περασμένη Τρίτη συμμετείχε και 
στο Fashion Show του Τορόντο. Τα προϊ-
όντα της είναι διαθέσιμα online και μπο-
ρείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.
pcpclothing.com για περισσότερες πληρο-
φορίες. Η HELLAS NEWS εύχεται καλή επι-
τυχία στην Καναδική αγορά κι ευχόμαστε 
να συνεχίσουν τις αξιέπαινες προσπάθειες 
τους.

Η PCP Clothing έφτασε 
επιτέλους στον Καναδά

κειμενο/φωτογραφιες: χριςτιανα κιεςκου
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Κ
ατά καιρούς συνάπτεται σύμβαση με ένα άλλο ά-
τομο ή μία εταιρεία για μια υπηρεσία και ενώ η ε-
μπειρία μας μπορεί να είναι καλή, μερικές φορές, 
η επικοινωνία διακόπτεται και η σχέση μεταξύ 

των δύο μερών μπορεί να μετατραπεί σε εφιάλτη.
Όταν συνάπτετε σύμβαση με κάποιον, είναι σημαντικό 
να υπάρχει ισχυρή επικοινωνία μεταξύ των δύο συμβαλ-
λομένων μερών, καθώς το κάθε μέρος θα πρέπει να αντι-
λαμβάνεται το ρόλο του, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις 
του για την τήρηση των όρων που έχουν συμφωνηθεί στη 
σύμβαση μεταξύ τους. Αυτή η έλλειψη επικοινωνίας είναι 
συχνά η αιτία για την ύπαρξη σχέσεων που οδηγούν σε μη 
πληρωμή, αγωγές, και ακόμη χειρότερα, σε εχθρικές σχέ-
σεις.
Παρότι ο Νόμος για την Προστασία των Καταναλωτών 

(Consumer Protection Act) είναι ένα πολύ σημαντικό νομοθέτημα το οποίο οι μικρές επιχει-
ρήσεις πρέπει να λάβουν υπόψη κατά τη διατύπωση των συμβολαίων και των συμβάσεων 
παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες τους, ο καταναλωτής πρέπει επίσης να γνωρίζει ότι 
δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το Νόμο ως μέσο τιμωρίας ενός παρόχου υπηρεσίας για 
εσφαλμένους λόγους. Υπάρχουν πολλοί προστατευτικοί νόμοι που διατίθενται στον κατανα-
λωτή, αλλά και στον πάροχο υπηρεσιών.
Στον Κατασκευαστικό Νόμο, για παράδειγμα, βλέπουμε ένα ευρύ φάσμα διαφορών που οδη-
γούν στο δικαστήριο, καθώς οι διαπραγματεύσεις διακόπτονται και τα συμβαλλόμενα μέρη 
έχουν την πρόθεση να επιλύσουν τις διαφορές τους ενώπιον δικαστή. Ενώ μερικές φορές 
είναι χρήσιμο, σε άλλες περιπτώσεις το εν λόγω ποσό δεν αξίζει την ταλαιπωρία να περιμένει 
μια ημερομηνία δικαστηρίου, ή τις νομικές αμοιβές που συνδέονται με μια τέτοια μακρά και 
περίπλοκη προσπάθεια. Για την επίλυση των ζητημάτων και την εξομάλυνση της διαδικασίας, 
Ο Νόμος (Construction Lien Act) τροποποιείται και αντικαθίσταται από τον Κατασκευαστικό 
Νόμο (Construction Act), ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ αργότερα αυτό το χρόνο.
Με τις νέες αναθεωρήσεις του νόμου, οι εργολάβοι και οι κατασκευαστές μπορούν να αναμέ-
νουν μια δομή του σχεδίου πληρωμής που θα απαιτεί από τους ιδιοκτήτες σπιτιών να πληρώ-
νουν τα κατάλληλα τιμολόγια εντός 28 ημερών και οι ιδιοκτήτες σπιτιού θα έχουν το δικαίωμα 
να εκδίδουν επιστολές μη πληρωμής εάν αμφισβητήσουν την ποιότητα του κατασκευαστικού 
έργου ενός εργολάβου. Ενώ οι αλλαγές είναι σαρωτικές και έχουν σκοπό να εκσυγχρονίσουν 
το σύστημα και να καταστήσουν αποτελεσματικότερο για τους οικοδόμους να ανακτήσουν 
τα χρήματα που οφείλονται από παραβατικούς πελάτες, οι τροποποιήσεις δημιουργούν επί-
σης μια πιο διαρθρωμένη διαδικασία επίλυσης διαφορών που μπορεί να μετριάσει τη μακρά 
διαδικασία δικαστικής δίωξης, σύμφωνα με τους παλιούς κανόνες.
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που μισθώνουν εργολάβους πρέπει να γνωρίζουν ότι θα υποχρεού-
νται να πραγματοποιούν άμεσες πληρωμές στο πλαίσιο του νομοθετικού καθεστώτος, μόλις 
ανακηρυχθεί ο νόμος, σε αντίθεση με το να αφήνουν τους εργολάβους απλήρωτους. Την 
ευθύνη έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να εξασφαλίσουν ότι έχουν στην πραγματικότητα 
τους οικονομικούς πόρους για να προχωρήσουν σε ένα κατασκευαστικό έργο και, εάν όχι, 
να καθυστερήσουν κάθε διαρρύθμιση ή ανακαίνιση έως ότου εξασφαλίσουν τα οικονομικά 
μέσα. Ταυτόχρονα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να συμμετέχουν σε μια διαδικασία 
επίλυσης διαφορών για να επανορθώσουν τις ανησυχίες που σχετίζονται με τη δουλειά και 
τις ελλείψεις, η οποία σύμφωνα με τους νέους κανόνες είναι πιο αποτελεσματική.
Ένα βασικό γεγονός που πρέπει να θυμάστε είναι ότι όταν συνάπτετε συμβόλαιο με ένα άλλο 
συμβαλλόμενο μέρος, βεβαιωθείτε πάντα ότι έχετε πάρει τη σύμβαση γραπτώς και όπου 
υπάρχει μια προσφορά ή εκτίμηση πριν από τη σύμβαση, βεβαιωθείτε ότι όλες οι λεπτομέ-
ρειες της σύμβασης ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας. Εσείς δεσμεύεστε από το συμβό-
λαιο που υπογράφετε και τα συμβόλαια δημιουργούν υποχρεώσεις και ευθύνες που πρέπει 
να τηρούνται.
Σε αντίθεση, ο πάροχος υπηρεσιών που συντάσσει τη σύμβαση πρέπει πάντα να διασφαλί-
ζει ότι είναι συγκεκριμένος όσον αφορά την υπηρεσία, την ποσότητα, το χρονοδιάγραμμα 

και την τιμολόγηση, ιδίως αν υπάρχει κάποια επιπλέον εργασία που πρόκειται να αποτελέσει 
αντικείμενο περαιτέρω διαπραγμάτευσης. Εάν ναι, την ευθύνη έχει ο παροχός υπηρεσιών για 
να εξασφαλίσει ότι υπάρχει μια ρήτρα στη σύμβαση που καλύπτει αυτά τα επιπλέον έξοδα.
Παρόλο που υπάρχει ο Νόμος για την Προστασία των Καταναλωτών και ο Νόμος για την Επί-
σχεση Εγκαταστάσεων (Κατασκευαστικός Νόμος) για τη διασφάλιση των καταναλωτών και 
των παρόχων υπηρεσιών, τα μέρη που συμμετέχουν σε μια σύμβαση διασφαλίζουν ότι συνά-
πτουν συμβάσεις με πλήρη πρόθεση να δεσμεύονται από τους όρους και τις υποχρεώσεις της 
σύμβασής τους, ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε περεταίρω αμφισβητήσεις οι οποίες 
μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα.
Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε νομική συνδρομή σε σχέση με οποιαδήποτε συμβασιακή δια-
φορά ή συμβασιακές διαφορές σχετικά με κατασκευαστικά έργα, επικοινωνήστε μαζί μας. 
Έχουμε εμπειρία σε δικαστικές υποθέσεις κατασκευών και συντάξεις συμβολαίων γενικά και 
είμαστε στην ευχάριστη θέση να βοηθήσουμε.

Δημήτρης Κανάβας, Β.Α., LLB, LLM 

Συμβάσεις επί Διένεξη και Κατασκευαστικό Δίκαιο 
Νομικές συμβουλές για να μην πέφτετε θύματα επιτήδειων

του  δικηγορου 
κ. δημητρη καναβα
B.A., LL.B, LL.M

COMMUNITY OPEN HOUSE
THURSDAY MARCH 22, 5:30-7:30

Toronto Western Family Health Team - Garrison Creek will have a 
community open house at 928 St. Clair Avenue West from 5:30 to 

7:30 on Thursday March 22. 
There will be health talks, and you can meet the team to get 

information about how to improve your health. 
Free gifts, snacks and refreshments will be provided. 

Toronto Western Family Health Team is a team of health 
care professionals including doctors, nurses, dietitian, 

physiotherapist, occupational therapist, respiratory therapist, 
social worker, chiropodist, and pharmacist. 

They open extended hours and provide urgent same day appointments. 
Interpretation is available for the registered patients. 

For more information visit twfht.ca or call 416-603-5888.

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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Έ
να φρικτό έγκλημα συνέ-
βη την Τετάρτη το βράδυ 
στην περιοχή του Ajax, ό-
που ένας 29χρονος φέρε-

ται να δολοφόνησε την 39χρονη 
σύντροφο του και τα δύο ανήλι-
κα παιδιά της, στα οποία δεν ήταν 
πατέρας ο ίδιος. Σύμφωνα με την 
αστυνομία του Durham οι αστυ-
νομικοί που κλήθηκαν στο σπίτι 
βρήκαν το άψυχο σώμα της άτυχης 
γυναίκας και του 15χρονου γιου 
της, ενώ η 13χρονη κόρη της δια-
κομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου 
αργότερα κατέληξε στα τραύμα-
τα της. Την αστυνομία κάλεσε μια 
φίλη της όπου νωρίτερα είχε πε-
ράσει από το σπίτι για να την επι-
σκεφτεί, ωστόσο, ο 29χρονος άν-
δρας δεν της επέτρεψε την είσοδο. 
Ο δράστης συλλήφθηκε στην πε-
ριοχή της Oshawa και δεν έφερε 
αντίσταση κατά την σύλληψη του

Η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρό-
κειται να δαπανήσει πάνω από 
$11.8 δισεκατομμύρια δολάρια 
για νέα έργα υποδομής που θα 

έχουν σχέση με την μεταφορά και θα είναι 
φιλικά προς το περιβάλλον στο Οντάριο 
κατά την επόμενη δεκαετία, με τη μεγα-
λύτερη πόλη του Καναδά, το Τορόντο, να 
λαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της χρημα-
τοδότησης. Περισσότερες πληροφορίες 
αναμένεται να δημοσιευθούν τις επόμε-
νες ημέρες, ωστόσο, έως τώρα έχουν γί-
νει γνωστά πως το Τορόντο θα λάβει περί-
που τα $4.9δις των δαπανών. Προηγουμέ-
νως είχαν επιστρατευτεί χρήματα για για 
την κατασκευή ελαφρών σιδηροδρόμων 
στην Οτάβα, την προστασία από τις πλημ-
μύρες στο Port Land του Τορόντο και τη 
βοήθεια για την επέκταση του μετρό στο 
Scarborough. Τα νέα έργα θα πρέπει πρώ-
τα γίνουν αποδεκτά από την επαρχία προ-
κειμένου να χρηματοδοτηθούν

T
o περισ τατικό συνέβη τα ξη-
μερώματα της Πέμπτης στο ύ-
ψος της Danforth Avenue με την 
Greenwood Avenue. Ο 40χρο-

νος άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκο-
μείο με σοβαρά τραύματα, ενώ ο δρά-
στης ακόμη δεν έχει εντοπιστεί. Προς 

στιγμήν τα αίτια του περιστατικού δεν 
έχουν γίνει γνωστά. Ο δράστης ο οποί-
ος φέρεται να φορούσε καπέλο και να 
έκανε την επίθεση μεθοδευμένα δεν ή-
ταν μόνος του καθώς όπως αναφέρεται 
έφυγε από το σημείο συνοδείας μιας 
άλλης γυναίκας.

$11.8δις δολάρια θα δαπανηθούν από 
την κυβέρνηση για έργα υποδομής στο 
Οντάριο

Σοβαρά τραυματισμένος από μαχαιριά ένας 
άνδρας στην Danforth

Βρέθηκαν κοριοί στις αίθουσες του 
Πανεπιστημίου Ryerson

Τ
ην είδηση επιβεβαίωσε και το 
ίδιο το πανεπιστήμιο το οποίο 
έκανε έρευνα σε δύο αίθουσες 
του. Οι έρευνες ξεκίνησαν  μετά 

το δημοσίευμα μιας φοιτητικής εφημε-
ρίδας «The Eyeopener», που δημοσίευσε 
μια καταγγελία για τα έντομα που βρέ-
θηκαν μέσα σε πίνακες σε μια τάξη. Η 
εφημερίδα ανέφερε ότι φωτογράφισε τα 
έντομα και τα έστειλε σε πέντε ειδικούς, 
που όλοι συμφώνησαν ότι ήταν κοριοί. 

Αργότερα μερικοί από τους φοιτητές που 
ήρθαν σε επαφή με τους κοριούς διαπί-
στωσαν ότι είχαν μεταφερθεί αρκετά στο 
δέρμα τους. Ωστόσο, οι ρεπόρτερ της 
φοιτητικής εφημερίδας αναφέρουν πως 
το πανεπιστήμιο αμέσως έλαβε σοβαρά 
υπόψιν τις καταγγελίες και τους ζήτη-
σαν να τους δείξουν που είναι το σημείο 
όπου εντόπισαν τα έντομα. Η ανακοί-
νωση του πανεπιστημίου την Πέμπτη 
ανέφερε πως η υπόθεση ερευνάται.

Άνδρας φέρεται να δολοφόνησε 
την σύντροφο του και τα δύο 
ανήλικα παιδιά της στο Ajax
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Κ
άπου, σε μια γειτονιά του Λας Βέγκας, σε ένα σπίτι που δεν το 
λες και έπαυλη, ο Άρτσι Καράς-κατά κόσμον Ανάργυρος Κα-
ραμπουρνιώτης-ξυπνάει καθημερινά ξέροντας ότι δεν μπο-
ρεί πλέον να κάνει, αυτό που έχτισε τον μύθο του. 

Να παίξει πόκερ, ζάρια ή Μπλακ Τζακ σε ένα από τα καζίνο της αμαρ-
τωλής πόλης του αέναου τζόγου, εκεί όπου μικρομεσαίοι υπάλληλοι, 
ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων και εκατομμυριούχοι ποντάρουν ανά-
λογα με τις δυνατότητές τους.
Ο Καράς εδώ και τρία χρόνια είναι καταχωρημένος στην «μαύρη 
βίβλο» των καζίνο στη Νεβάδα μετά από μια σειρά παρανομιών και 
απάτης, κάτι που του στέρησε για πάντα την δυνατότητα, να τινάξει για 
άλλη μια φορά την μπάνκα ενός καζίνο στον αέρα.
Το έκανε ουκ ολίγες φορές στην κυριολεκτικά μυθιστορηματική ζωή 
του και είναι ο άνθρωπος που ξεκίνησε ένα βράδυ να παίζει με 50 
δολάρια στην τσέπη και ένα δάνειο, για να καταλήξει μέσα σε τρία χρό-
νια με κέρδη 40.000.000 δολάρια.
Αυτό ήταν κάτι που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στην 
ιστορία του τζόγου, από έναν πάιχτη, που άφησε 
μεταξύ πολλών άλλων ταπί και ψύχραιμους, δύο  
παγκόσμιους πρωταθλητές του πόκερ την ίδια 
μέρα!
Σήμερα στα 68 του χρόνια, παραμένει ένας 
μύθος που η λάμψη του μπορεί να έχει ξεθω-
ριάσει λίγο, όπως λένε όμως όλοι όσοι τον γνώ-
ρισαν, το περάσμά του από το Λας Βέγκας δεν θα 
ξεχαστεί ποτέ.

Από την Κεφαλονιά στο Λος Άντζελες 
Στην δεκαετία του '50 τα Αντυπάτα της Κεφα-
λονιάς ήταν μικρό φτωχό χωριό, όπου το ψωμί 
έβγαινε δύσκολα και σε μια οικογένεια, ακόμη 
και τα μικρά παιδιά αναγκάζονταν να δουλέψουν.
Ο Ανάργυρος Καραμπουρνιώτης το έκανε από 
την ηλικία των δώδεκα ετών, όταν ο πατέρας του 
που ήταν χτίστης, τον έπαιρνε μαζί του στην οικο-
δομή.
Ο μικρός την μισούσε αυτή την δουλειά. Το τσιμέ-
ντο του είχε κάψει τα χέρια,αυτά που έπαιζε μπίλιες με τους φίλους του 
για να κερδίσει δυόμιση δραχμές, με τις οποίες μπορούσε να αγορά-
σει μια φρατζόλα ψωμί.
Άντεξε τρία χρόνια, μέχρι την ημέρα που τσακώθηκε άγρια με τον 
πατέρα του, ο οποίος του πέταξε ένα μυστρί που πέρασε ξυστά από 
το κεφάλι του.
Γύρισε σπίτι, μάζεψε τα ρούχα του και έφυγε αναζητώντας την τύχη του 
μακριά από το σπίτι του και την Κεφαλονιά, επιλέγοντας να μπαρκά-
ρει στα καράβια.
Λόγω της ηλικίας του δούλευε ως σερβιτόρος κυρίως, για εξήντα 
δολάρια το μήνα και περίμενε το κατάλληλο λιμάνι για να κατέβει και 
να ξεκινήσει μια νέα ζωή.
Το 1967 το τελευταίο καράβι στο οποίο δούλευε «δένει» στο λιμάνι 
του Πόρτλαντ και ο νεαρός Ανάργυρος κατεβαίνει αναζητώντας δου-
λειά, περιφερόμενος αρχικά από πόλη σε πόλη, μέχρι να φτάσει στο 
Λος Άντζελες.
Πιάνει δουλειά-την τελευταία κανονική θα έλεγε κανείς-σε ένα εστια-
τόριο ως σερβιτόρος και τον ελεύθερο χρόνο του, τον σκορπάει σε ένα 
μαγαζί με μπιλιάρδα και μπόουλινγκ, ακριβώς απέναντι από το μαγαζί 
όπου τον είχαν προσλάβει.
Έχει τέτοια αντίληψη και ικανότητα που σε λίγους μήνες έχει γίνει 
εξπέρ στο μπιλιάρδο και τότε αρχίζει να παίζει στοιχήματα, κερδίζο-
ντας σχεδόν αμέσως.
Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου που δούλευε λάτρευε το συγκεκριμένο 
παιχνίδι και δεν είχε πρόβλημα να ποντάρει μεγάλα ποσά, αφού ήταν 
πλούσιος.
Έτσι, ο Ανάργυρος που στο μεταξύ είχε γίνει Άρτσι, δεν είχε κανένα 
πρόβλημα να τον νικά συνέχεια, αποκομίζοντας σταδιακά μεγάλα 
χρηματικά ποσά.
Μόνο που πολύ σύντομα έγινε γνωστός με αποτέλεσμα οι παρτίδες 
με αντιπάλους να ελαχιστοποιηθούν, αφού κανένας δεν ήθελε να τα 
βάλει μαζί του.
Τότε μπήκε στην ζωή του το πόκερ, που παιζόταν σε ένα δωμάτιο στο 

πίσω μέρος του μαγαζιού, στο οποίο μπήκε χωρίς να έχει ιδιαίτερες 
γνώσεις.
Είχε όμως κάτι άλλο, μια τρομερή αίσθηση για το φύλο που του ερχό-
ταν και τόλμη στο να ρισκάρει, χωρίς να υπολογίζει το τίμημα, δύο 
συστατικά που τα επόμενα χρόνια άρχισαννα χτίζουν το μύθο του.

Από τις χιλιάδες στα εκατομμύρια
Το 1970, ο Καράς ήταν μόλις είκοσι χρονών και έπαιρνε μέρος σε παρ-
τίδες που το άνοιγμα ήταν 5.000 δολάρια για κάθε παίχτη, έχοντάς 
απέναντί του πολύ πιο έμπειρους αντιπάλους.
Μέσα σε μια δεκαετία κέρδισε και έχασε εκατομμύρια δολάρια παί-
ζοντας στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες και όπως έλεγε ένας 
φίλος του μπορεί να κέρδιζε 1.000.000 δολάρια  μια μέρα,το οποίο 
χανόταν την επόμενη και φτου κι απ' την αρχή.
Το γεγονός ότι δεν φοβόταν να παίζει παρτίδες με τους καλύτερους 
παίχτες και με όσο πιο υψηλά πονταρίσματα, έχει την εξήγησή του, δια 

στόματος Άρτσι: «Δεν έδωσα ποτέ ιδιαίτερη σημασία στο χρήμα. Τα 
πράγματα που θέλω,υγεία, ελευθερία,αγάη και ευτυχία, το χρήμα δεν 
μπορεί να τα αγοράσει. Δεν νοιώθω φόβο και παίζω σαν να μην έχω 
φόβο ότι θα χάσω τα λεφτά που ποντάρω».
Τον Δεκέμβριο του 1992 ο Καράς χάνει 2.000.000 δολάρια σε μια 
παρτίδα πόκερ υψηλού ρίσκου και μένει κυριολεκτικά με 50 δολάρια 
στην τσέπη του όταν φτάνει στο Λας Βέγκας, την Μέκκα του τζόγου με 
το αυτοκίνητό του.
Θα σταματήσει στην είσοδο του καζίνο Binion's Horseshoe στο οποίο 
ξεκίναγε ένα τουρνουά με μεγάλα παιχνίδια και πλούσια κέρδη, μόνο 
που υπήρχε ένα πρόβλημα.
Για να πάρει μέρος θα έπρεπε να έχει 10.000 δολάρια, κάτι για το 
οποίο φρόντισε ένας παίχτης του πόκερ που τον ήξερε καλά από το 
Λος Άντζελες και τον είδε στο καζίνο.
Για τα επόμενα τρία χρόνια ο Archie «The Greek» Karas όπως έγινε 
γνωστός, σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του από το Λας Βέγκας παί-
ζοντας μπιλιάρδο, ζάρια και φυσικά πόκερ.
Δεν αποκάλυψε ποτέ την ταυτότητα του εκατομμυριούχου με τον 
οποίο έπαξε για ημέρες μπιλιάρδο με εννιά μπάλες και στοιχήματα 
που ξεκίνησαν από τις 5.000 δολάρια το παιχνίδι και έφτασαν τις 
40.000!
Τα κέρδη του από την αναμέτρηση με τον «Mr. X» όπως τον αποκαλεί 
έφτασαν το 1.200.000 δολάρια ενώ αμέσως μετά συμφώνησαν να 
παίξουν πόκερ.
Μέσα σε ένα μήνα ο Καράς είχε κερδίσει από τον Mr X 4.000.000 
δολάρια, ενώ περιμένοντάς τον δεν άντεχε να μην παίζει καθόλου και 
έτσι έριχνε τα ζάρια για δυο έως τρεις ώρες κάθε μέρα, κάτι που τον 
έκανε πλουσιώτερο κατά 1.800.000 δολάρια.
Αυτό που έμεινε στη ιστορία του τζόγου ως «The Run» μόλις είχε αρχίσει.

Τσακίζοντας τους πρωταθλητές
Πάρα πολλοί φανατικοί του τζόγου θυμούνται την ημέρα που ο Καράς 
κάθισε σε ένα τραπέζι του πόκερ με μάρκες αξίας 5.000.000 δολα-

ρίων, περιμένοντας κάποιον αντίπαλο, που δεν άργησε να φανεί.
Ήταν ο Στου Ούνγκαρ, δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής αυτός 
που κάθισε απέναντι στον έλληνα και όταν σηκώθηκε ήταν φτωχότε-
ρος κατά 500.000 δολάρια.
Την επόμενη ημέρα έγινε τοαδιανόητο.
Ααρχικά προστέθηκε στην λίστα του Άρτσι ο κατά πολλούς καλύτερος 
παίχτης του πόκερ τότε στον κόσμο, ο θρυλικός Τσιπ Ριζ, που μετά από 
οχτώ ώρες έφυγε έχοντας κάνει κατά 500.000 δολάρια πλουσιότερο 
τον Ανάργυρο από τα Αντυπάτα της Κεφαλονιάς.
Ο Χάνγκαρ επέστρεψε ξανά, θέλοντας να πάρει τη ρεβάνς και έχασε 
άλλες  700.000 από τον «δαιμονισμένο» Καρά, ενώ το νέο έκανε τον 
γύρο του Λας Βέγκας και όχι μόνο,σε λίγες ώρες.
Ήταν η πρώτη φορά που κάποιος κέρδιζε σε μια μέρα δύο παγκόσμι-
ους πρωταθλητές του πόκερ, παίρνοντας τους 1.200.000 δολάρια ενώ 
λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του ο Ριζ είπε σε μια συνέντευξή του: 
«Τα πιο πολλά χρήματα που έχασα ποτέ ήταν 2.022.000 δολάρια μέσα 

σε μια νύχτα. Μου τα πήρε ο Άρτσι Καράς».
Δεν ήταν ο μόνος. Πάνω από μια ντουζίνα τρο-
μεροί παίχτες λύγισαν από την ευφυία και το 
κατά πολλούς απίστευτο παίξιμο του Άρτσι, 
που κατάφερε στο τέλος του «The Run» να έχει 
συγκεντρώσει κέρδη 40.000.000 δολαρίων 
μέσα σε τρία χρόνια παίζοντας πόκερ και ζάρια. 
Πως τα έχασε; Παίζοντας φυσικά ξανά και ξανά, 
αφού ποτέ του δεν υπολό
γισε τα λεφτά, ως κάτι πολύτιμο.
Ποιος νορμάλ άνθρωπος που θα έχανε 
11.000.000 δολάρια στα ζάρια μέσα σε λίγες 
ώρες, θα έφευγε από το καζίνο σαν μην  είχε 
συμβεί κάτι τρομερό;

Το γεύμα των 2.500.000 δολαρίων
Μόνο αυτός ο τζογαδόρος με το φοβερό ένστι-
κτο, που για τους ειδήμονες είναι ο μεγαλύτε-
ρος παίχτης heads up poker όλων των εποχών, ο 
οποίος έπαιξε με σαράντα από τους καλύτερους 
παίχτες και πρωταθλητές κόσμου, κερδίζοντας 

απίστευτα λεφτά και φήμη.
Το μόνο του πρόβλημα τότε που μόλις είχε περάσει τα σαράντα του 
χρόνια, ήταν που θα αποθήκευε όλα αυτά τα χρήματα σε θυρίδες τρα-
πεζών, οι οποίες ήταν περιζήτητες.
Το πιο ακριβό του γεύμα έλαβε χώρα μια ημέρα που αποφάσισε να 
μην παίξει στο καζίνο, αλλά απλά να φάει κινέζικο.
Το κακό ήταν ότι στις θυρίδες του Binion's Horseshoe είχε φυλαγμένα 
αρκετά εκατομμύρια δολάρια, οπότε μετά το φαγητό δεν αντιστάθηκε 
και πήγε να παίξει ζάρια.
«Εκείνο το φαγητό μου κόστισε τελικά 2.500.000 δολάρια. Τόσα 
έχασα στα ζάρια» είπε γελώντας χρόνια αργότερα σε ένα φίλο του, 
που τον έπεισε να μιλήσει για τα όσα απίστευτα έζησε.
Ήταν αυτός που παραλίγο να χρεοκωπήσει ένα καζίνο-το αγαπημένο 
του Binion's Horseshoe-το οποίο του ανέβαζε συνεχώς τα όρια στα 
ζάρια, κερδίζοντας εκατομμύρια.
Τελικά χρεωκόπησε αυτός κάνοντας βασικά λάθη όπως είπε χρόνια 
μετά την θρυλική τριετία 1992-1995, που ήταν ο αδιαφιλονίκητος 
βασιλιάς στην Μέκκα του τζόγου.
Το πρώτο ήταν ότι δεν σταμάτησε κάποια στιγμή να παίζει και να πάρει 
ανάσες. Το δεύτερο ότι δεν έβαλε ένα ποσό στην άκρη όχι για να το 
επενδύσει αλλά για να το χρησιμοποιήσει όταν το πόκερ «άνθισε» και 
πέρασε ακόμη και στην τηλεόραση.
Έτερο μεγάλο λάθος του, ότι διατηρούσε συνέχεια μεγάλα ποσά μέσα 
στο καζίνο, οπότε τον «έτρωγαν» τα χέρια του και ας μην ήθελε να παί-
ξει κάποια μέρα.
Τα 40.000.000 δολάρια που έχασε δεν πίκραναν αυτόν τον τύπο που 
έγραψε την δική του μοναδική ιστορία στα χρονικά του τζόγου.
Αυτό που πραγματικά τον στεναχωρεί είναι ότι δεν μπορεί πλέον να 
μυρίσει την τσόχα σε ένα τραπέζι ή να ρίξει τα ζάρια  σε ένα άλλο μέσα 
σε ένα καζίνο.
Εκεί που έκανε πράγματα, τα οποία ακόμη και σήμερα φαντάζουν 
αδύνατα για φυσιολογικούς ανθρώπους, όχι όμως για τον Άρτσι από 
την Κεφαλονιά. 

Άρτσι Καράς: Ο άνθρωπος που τίναξε
τη μπάνκα στον αέρα είναι πλέον φτωχός
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Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι
Μέσα από τις φωτογραφίες της στήλης αυτής κάθε εβδομάδα θα ταξιδεύουμε τον χρόνο 
πίσω, θυμίζοντας την κουλτούρα που μπορεί να χαρακτίρισε πολλούς από εμάς, με όρεξη 
και χιούμορ...

της χριςτιανας κιεςκου

Βαρύ ζεϊμπέκικο σε ταβέρνα του Πειραιά το 1953

Η μεγαλύτερη προσβολή στην δεκαετία του ’60 ήταν να χαρακτηριστείς ως 
«τέντυ μπόης» ακόμη κι από τις επίσημες αρχές,  καθώς ο νόμος της 

διαπόμπευσης είχε τεθεί σε ισχύ το 1958 από την κυβέρνηση του 
Κωνσταντίνου Καραμανλή. Οι παραβάτες τιμωρούνταν με το γύρο της 

«ντροπής» έχοντας επιβληθεί ξύρισμα στο κεφάλι

Το σπίτι με τις Καρυάτιδες στην οδό Ασωμάτων που 
μάγεψε τον Ανρί Καρτιέ Μπρεσόν και τον Τσαρούχη

Πωλώντας παγωτά την δεκαετία του ’70 
στο κέντρο της Αθήνας Η Βασιλίσσης Σοφίας την περίοδο 1870-74

Η Πανεπιστημίου στο ύψος κοντά στην πλατεία Ομονοίας 
κατά την περίοδο της Γερμανικής κατοχής (1941-44)

Οι Οδυσσέας Ελύτης και Ανδρέας Εμπειρίκος

Το μοναστήρι Μέγα Σπήλαιο στα Καλάβρυτα όπως τράβηξε την 
φωτογραφία και δημοσιεύτηκε στην συλλογή του φωτογράφου Fred 

Boissonnas (1903-1930)

Το Μοναστηράκι το 1920

Βουτιά στην πισίνα του «Hilton» στην Αθήνα προς τα μέσα της δεκαετίας του ’60
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ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΓΗ
ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ

ΚΑΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ;

Έλληνας επιχειρηματίας 
ενδιαφέρεται για χωράφια και 

ελαιώνες στη Σπάρτη
& περίχωρα για ενοικίαση 

προς καλλιέργηση.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
647.238.1730 (Τορόντο)
694.632.8262 (Ελλάδα)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 
ΜΕ ΤΟΝ κ. ΠΕΤΡΟ

647.542.1269

ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!
ΓΝΩΣΤΟ

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ή ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ

700 τ.μ.
Με εξασφαλισμένη πελατεία

30 χρόνια
στην περιοχή Eglinton & Laird

Τηλέφωνο επικοινωνίας

κα. ΧΡΙΣΤΙΝΑ
416.467.7139

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΕΓΗ & ΜΙΣΘΟΣ $130 
ΗΜΕΡΙΣΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ

Τηλ. για πληροφορίες (κα Σία) 

416.247.3969
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Ζητείται Εργασία
Ζαχαροπλάστης

με 40 χρόνια υπηρεσία
Σε Αμερική και Καναδά

Ζητά συνεργασία με σοβαρή επιχείρηση
σε ζαχαροπλαστείο ή εστιατόριο

Έχει τις καλύτερες συνταγές για γλυκά και ψωμιά
τηλεφωνείστε στο 647-404-0996

FULL TIME –ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12 ΤΟ ΜΕΣΙΜΕΡΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 7 ΤΟ ΒΡΑΔΥ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΔΥΟ ΠΑΙΔΑΚΙΑ

ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙ ΕΤΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΗΝ κα ΝΤΙΝΑ

647-928-1710

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ Ή ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΓΙΑ ΠΡΩΙΝΗ Ή ΒΡΑΔΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ 

MARKHAM ΚΑΙ TORONTO
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

416-819-2546
marangosclio@gmail.com

EYΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΩΝΙΑ PAPE AND DANFORTH

ΓΝΩΣΤΟ
SOUVLAKI PLACE

ΖΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

τηλεφωνο Για πληροφοριεσ
ΣΤΟΝ κ. ΘΑΝΑΣΗ
647-710-6226

Αγγελία Πρόσληψης 
Διευθυντή Ελληνικού 

Προγράμματος
 

Η Ελληνο-Kαναδική Κοινότητα του Γιόρκ επιθυμεί να προσλάβει 
Διευθυντή/α Προγράμματος για την διεύθυνση του Ελληνικού 
σχολείου, την Ελληνική Ακαδημία του Γιόρκ στο Richmond Hill.  
 Πρέπει να έχει την ικανότητα να συνεργάζεται με τη διοίκηση και τους δασκάους 

ώστε να δημιουργεί τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με τους μαθητές, το προσωπικό, 
και τους γονείς. Πρέπει να είναι σε θέση να καθοδηγεί και να αναθέτει στους 

εκπαιδευτικούς να παρέχουν ένα ευχάριστο, δημιουργικό και γεμάτο προκλήσεις 
περιβάλλον μάθησης. 

 Πρέπει να έχει τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας στο πρόγραμμα διεθνούς γλώσσας. 
Θα προτιμηθούν οι έχοντες πτυχίο στην Εκπαίδευση. Απαραίτητη η άριστη γνώση 

της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Μερική αποσχόληση.

 Παρακαλούμε υποβάλλετε το βιογραφικό και τη συνοδευτική σας 
επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@hccy.ca   

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε στο:

905-313-1000

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΓΚΑΤΙΚΟΣ
ηλικιωμενοσ κυριοσ

Ζητει
Για συντροφια 
κυρια ‘η κυριο

ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΟΝ κ. ΣΤΗΒ

ΣΤΟ:  416 – 755 - 7816
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Γραμματα, κρισεισ & συνερΓασιεσ αναΓνωστων

αυτή η στήλη είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε επιστολή, γράμμα ή απάντηση. τα κείμενά σας θα πρέπει να είναι ενυπόγραφα, σε κόσμιο ύφος και ευανάγωστα. η εφημερίδα HELLAS NEWS διατηρεί 
το αποκλειστικό δικαίωμα της δημοσίευσης ή όχι των κειμένων αυτών. αυτή η σελίδα φιλοξενεί αποκλειστικά τις προσωπικές απόψεις των αναγνωστών, οι οποίες δεν ταυτίζονται με την άποψη της εφημερίδας.

καμία επιστολή δεν γίνεται δεκτή χωρίς το τηλέφωνο και την διεύθυνση του αποστολέα (το τηλέφωνό σας και η διεύθυνσή σας δεν θα δημοσιεύονται)

Απάντηση στο άρθρο του Δρ. Γεωργίου Γκέκα 

«Το πολύ το Κύριε ελέησον το βαριέται και ο Θεός»

Δ
ιάβασε με έκπληξη ότι, κατά τη γνώμη σας, η αποχή των Ορθο-

δόξων από τις εκκλησίες οφείλεται στο μακροσκελές της Θείας 

Λειτουργίας. 

Κατά τη δική μου άποψη δεν φταίνε ούτε τα 26 «Κύριε ελέησον», 

ούτε τα 26 «Του Κυρίου Δεηθώμεν» ούτε τα 32 «Αμήν», και όλα τα άλλα που 

τόσο αναλυτικά φροντίσατε να αναφέρεται. Η αποχή των Ορθοδόξων οφεί-

λεται στην αδιαφορία για την πίστη μας και στις προτεραιότητες που βάζει 

ο καθένας στη ζωή του.

Ας πάρουνε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Γράφετε ότι το Ισλάμ σημείωσε μεγάλες αυξήσεις στα μέλη του. Οι Μου-

σουλμάνοι πηγαίνουν πέντε φορές την ημέρα στην εκκλησία, όχι μια φορά 

την Κυριακή, επομένως η αύξηση δεν οφείλετε στο ότι η δική τους προ-

σευχή δεν παίρνει χρόνο και η Ορθόδοξη Λειτουργία είναι μακροσκελές.

Γράφετε ότι για μερικούς η Κυριακή είναι ημέρα ξεκούρασης. Για τον χρι-

στιανό είναι ημέρα αφιερωμένη στο Θεό, είναι ημέρα προσευχής. Μήπως 

μερικοί έχουν μπερδέψει την έννοια της λέξεως «Κυριακή», ημέρα του 

Κυρίου;

Γράφετε ότι είναι δύσκολο να κάθεται κανείς όρθιος και ακίνητος για ώρες 

την Κυριακή στην εκκλησία. Τουλάχιστον εδώ στο Τορόντο οι περισσότε-

ρες εκκλησίες, αν όχι όλες, έχουν καθίσματα και δεν χρειάζεται να κάθεται 

κανείς όρθιος.

Γράφετε ότι λείπουν οι νέοι από την εκκλησία και σ’ αυτό συμφωνώ από-

λυτα. Μήπως όμως φταίω εγώ, ο γονιός, που δεν φρόντισα να μάθει το 

παιδί μου την πίστη μου, όσο φρόντισα να έχει όλα τα υλικά αγαθά;

Μήπως φταίω εγώ που δεν φρόντισα  να μάθει το παιδί μου ότι ο γάμος 

ευλογείτε στην εκκλησία και όχι στα δημαρχία από ανθρώπους που σήμερα 

είναι και αύριο δεν είναι, από ανθρώπους που πιθανόν να μην πιστεύουν 

σε κανένα Θεό;

Και τώρα για το αν το μακροσκελές της Θείας Λειτουργίας είναι αιτία της 

απουσίας πολλών Ορθοδόξων από τις εκκλησίες.

Πιστεύω ότι αυτό είναι περισσότερο φαινόμενο στους έλληνες Ορθοδό-

ξους. Πριν λίγο καιρό άκουσα μια ομιλία του μητροπολίτου Μεσογαίας και 

Λαυρεωτικής κ. Νικολάου. Αναφέρθηκε σε μια επίσκεψή του (νομίζω) στη 

Ρουμανία σε μια Ορθόδοξη εκκλησία. Μεταξύ των άλλων είπε ότι οι χρι-

στιανοί πήγαν στην εκκλησία πριν ακόμη πάει ο παπάς. Η εκκλησία ήταν 

γεμάτη όταν πήγε ο παπάς. Όταν τελείωσε η Θεία Λειτουργία όλοι περίμεναν 

να κάνει ακόμη και κατάλυση ο παπάς, να φύγει πρώτα αυτός και ύστερα να 

φύγουν οι υπόλοιποι. Να υπενθυμίσω ότι είναι η ίδια Λειτουργία, όχι μικρό-

τερη, και, αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχουν καθίσματα στις εκκλησίες τους, 

όλοι κάθονται όρθιοι.

Εγώ ο έλληνας Ορθόδοξος δεν ξέρω τι πιστεύω. Κάποτε ρώτησαν κάποιον 

γιατί λεγόμαστε Ορθόδοξοι και η απάντηση ήταν διότι καθόμαστε όρθιοι 

στην εκκλησία. Βλέπετε μας έχει γίνει πάθος.

Εγώ ο έλληνας Ορθόδοξος θέλω να μάθω για άλλες θρησκείες και δεν με 

ενδιαφέρει η Ορθοδοξία. Κάποτε τα σχολεία φρόντιζαν να διδάξουν στα 

παιδιά την πίστη μας. Τώρα στα θρησκευτικά μαθαίνουν ότι το κοράνι το 

έδωσε ο αρχάγγελος Γαβριήλ στο Μωάμεθ.

Εγώ ο έλληνας Ορθόδοξος δεν κάνω το γάμο μου στην εκκλησία αλλά στο 

δημαρχείο διότι «στοιχίζει πολλά» στην εκκλησία, αλλά δεν έχω πρόβλημα 

να ξοδέψω μερικές δεκάδες χιλιάδες δολάρια για το γλέντι του γάμου, να 

δώσω $100 ή και $200  για ένα  τραγουδιστή που ήρθε από την Ελλάδα. Και 

αν κάνω το γάμο μου στην εκκλησία, ψάχνω να βρω την ποιό φωτεινή, για 

να είναι καλό το  video  και οι φωτογραφίες. Διότι προσέχω αν  ο γαμπρός 

πατήσει τη νύφη στο πόδι την ώρα που ψάλετε το «η δε γυνή ίνα φοβείται 

τον άνδρα»  και όχι τι λέει το Ευαγγέλιο ή οι ευχές της εκκλησίας για τους  

νεόνυμφους.

Εγώ ο έλληνας Ορθόδοξος θέλω την εκκλησία για τα μυστήρια που θα 

κάνω, τέσσερεις πέντε φορές στη ζωή μου, αλλά δεν είμαι διατεθειμένος να 

πληρώσω τη συνδρομή μου για να διατηρηθεί αυτή η εκκλησία και να είναι 

εκεί όταν τη χρειάζομαι.

Εγώ ο έλληνας Ορθόδοξος θέλω επτά παπάδες και δύο δεσποτάδες στη 

κηδεία μου και ας μην έχω πατήσει τα τελευταία είκοσι χρόνια πόδι σε 

εκκλησία.

Εγώ ο έλληνας Ορθόδοξος δεν έχω πρόβλημα να ξυπνήσω τα αγγελούδια 

μου στις πέντε το πρωί να πάνε για προπόνηση για hockey, αλλά τα λυπάμαι 

να τα ξυπνήσω στις εννέα το πρωί της Κυριακής να πάνε στην εκκλησία διότι 

είναι ημέρα ξεκούρασης και αναπαύσεως.

Αν πραγματικά οι έλληνες Ορθόδοξοι απουσιάζουν από την εκκλησία της 

Κυριακής διότι η Λειτουργία παίρνει πολύ ώρα, τότε γιατί απουσιάζουν από 

τις Προηγιασμένες που διαρκούν μόνο μία ώρα και δεκαπέντε λεπτά;

Αν πάλι δεν μπορούν να ξυπνήσουν νωρίς τη Κυριακή, γιατί δεν έρχονται 

στις Προηγιασμένες που αρχίζουν στις επτά το βράδυ;

Από ότι βλέπετε δεν είναι ζήτημα χρόνου αλλά προτεραιότητος.

Ο πιστός Ορθόδοξος δεν έχει πρόβλημα ούτε να σηκωθεί νωρίς τη 

Κυριακή, ούτε το ότι η Λειτουργία κρατά πολύ ώρα. 

Ο πιστός Ορθόδοξος, προσθέτει το δικό του «Κύριε Ελέησον» στα 26 του 

παπά, και το δικό του «Έτι δεόμεθα»  στα 5 του παπά για τις δικές του ανά-

γκες,  γιατί γι’ αυτό πήγε στην εκκλησία, όχι να μετρήσει πόσες φορές είπε ο 

παπάς «Το Κύριε Ελέησον», ή «του Κυρίου Δεηθώμεν».

 Προτείνεται η Θεία Κοινωνία να γίνεται  στο τέλος μετά την απόλυση και οι 

εκκλησιαζόμενοι να παίρνουν μόνοι τους το αντίδωρο. Έτσι αυτοί που δεν 

θέλουν να κοινωνήσουν, ή να πάρουν αντίδωρο, θα μπορούν να φεύγουν 

νωρίτερα. Παραπονιέστε ότι η Θεία Κοινωνία κράτησε 35 λεπτά. Μήπως θα 

έπρεπε να υπενθυμίσω ότι η Θεία Λειτουργία γίνεται ακριβώς για να κοινω-

νήσουν όλοι οι πιστοί που έχουν προετοιμαστεί γι’ αυτό το σκοπό, και όχι 

μόνο μερικοί; Ή μήπως θα ήταν καλύτερα να στέλνουμε τη Θεία Κοινωνία 

ταχυδρομικώς στα σπίτια, όπως πρότειναν τελευταία οι Ρωμαιοκαθολικοί;

Προτείνεται τα μνημόσυνα και οι αρτοκλασίες να γίνονται μετά την από-

λυση, προφανώς να φύγουν αυτοί που θέλουν. Στην πρώτη εκκλησία τα 

μυστήρια γινόταν μέσα στη Θεία Λειτουργία ακόμη και οι γάμοι και οι 

βαφτίσεις για να προσευχηθεί όλος ο κόσμος για τους νεόνυμφους και του 

νέους χριστιανούς. Στη «Κυριακή Προσευχή» λέμε «Πάτερ ημών». Αν ο 

Θεός είναι πατέρας όλων μας, τότε εμείς είμαστε πνευματικά αδέλφια, έστω 

και αν δεν γνωριζόμαστε προσωπικά. Πρέπει λοιπόν όλοι να προσευχόμα-

στε υπέρ αναπαύσεως για τους κοιμηθέντες, ή υπέρ υγείας για αυτούς που 

έχουν την αρτοκλασία και όχι να βιαζόμαστε να πάμε στο σπίτι για να μη 

χάσουμε την αναμετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα.

Και για να τελειώνω, «το πολύ το Κύριε ελέησον» δεν το βαριέται ο Θεός, το 

βαριούνται αυτοί που πηγαίνουν στην εκκλησία (αν πηγαίνουν) μια ή δύο 

φορές το χρόνο και δεν βλέπουν την ώρα να φύγουν.
Μετά τιμής

Χ. Μακρόπουλος 
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Sabin Yemelyanova:
Η Ρωσίδα που θα σου 
πάρει το μυαλό! 

Η Σαμπίν 
Γεμελιάνοβα 
διατηρεί τις πιο 
καυτές καμπύλες.

Η αντίστροφη 
μέτρηση για το 
Μουντιάλ του 2018 
έχει ξεκινήσει με 
την έναρξη των 
προκριματικών. Στα 
γήπεδα της Ρωσίας, 
το θέαμα αναμένεται 
υψηλό τόσο  εντός, 
όσο και εκτός 
αγωνιστικού χώρου.

Η Σαμπίν 
Γεμελιάνοβα είναι 
από τις γυναίκες 
που σίγουρα θα 
κεντρίσουν το 
ενδιαφέρον…
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Α
υτα είναι. Γυ-
ναίκες το νού 
σας. Αυτόν τον 
μαχητή θα τον 

λατρέψετε. Και είναι κάτι 
παραπάνω απο σίγουρο 
πώς ο γυμναστής με κα-
ταγωγή απο την Κόνιτσα 
αναμένεται να σβήσει την 
εικόνα του Βασάλου απο 
τα μυαλά σας.
Με σπουδές στην Θεσ-
σαλονίκη και κορμί 
«καθαρό» και όχ ι 
χαπακωμένο ο Νικό-
λας Αγόρου είναι σύμ-
φωνα με πληροφορίες 
μας ένας εκ των αγα-
πημένων προσώπων 
της παραγωγής για το 
Survivor 2. Ο πιτσιρι-
κάς έχει κληθεί ήδη 
σ την Αθήνα γ ια τα 
περαιτέρω…

ελληνίδα γυμνάστρια 

σε προκλητικές πόζες 

στο instagram!

Ξεχάστε ότι ξέρατε για τη 
γυμναστική… Ήρθε η Άννα!

Η Άννα Φιλιππαίου είναι μια 
εντυπωσιακή Ελληνίδα γυμνά-
στρια που όλοι οι άνδρες θα 
ήθελαν για personal training. 
Είναι μελαχρινή, όμορφη και 
άνετα θα μπορούσε να αναδει-
χτεί σε Σταρ Ελλάς! Η Άννα τρε-
λαίνεται για ταξίδια και ψώνια 
και ο ανδρικός πληθυσμός 
απλά να την βλέπει!

ο αντώνης κανάκης 

«βάφτισε» τη νέα του 

εκπομπή

Τα μεσάνυχτα της Τρίτης, λίγο 
μετά τις 00.15, ο Αντώνης 
Κανάκης βγήκε στον αέρα, 
για δεύτερη φορά, με τη νέα 
του εκπομπή η οποία μέχρι 
χθες δεν είχε ακόμη τίτλο. 

Έτσι, στο συγκεκριμένο επει-
σόδιο, ο παρουσιαστής ανα-
κοίνωσε το όνομα που έδωσε 
στο βραδινό talk show, το 
οποίο είναι «Βινύλιο».

Φοιτήτρια ΤΕΦΑΑ και μόλις 
19 ετών, δεν μπορούσε να 
φανταστεί ότι το 2018 θα 
γίνει πρώτο θέμα συζήτη-
σης στις ψυχαγωγικές εκπο-
μπές και στα περιοδικά. Η 
Ροδάνθη Καπαρού Καπα-
ράκη, η μελαχρινή παίκτρια 
της ομάδας των Μαχητών στο 
«Survivor 2», έχει τραβήξει τα 
βλέμματα τόσο με τη συμπε-
ριφορά της στο παιχνίδι, όσο 
με την αγωνιστικότητα της 
και το καλοσχηματισμένο της 
κορμί.

Νίκος Αγόρου: Ο πιτσιρικάς 
από την Θεσσαλονίκη που 
σβήνει τον Βασάλο

Η Ελληνοβρετανίδα που θα 
σας στείλει αδιάβαστους!

η ροδάνθη του 

«Survivor 2» είναι όλα 

τα λεφτά

Α
πανωτά εγκεφαλικά προκαλεί η 

Ραφαέλα Χαραλάμπους.

Η Ραφαέλα μας έχει συνηθίσει σε 

εκρηκτικές φωτογραφήσεις και 

κάθε φορά ξεπερνά κάθε ανδρική φαντασία! 

Η «Miss Cyprus» 2014 και «Miss World Cyprus 

2015» είναι από τις πιο εντυπωσιακές παρου-

σίες στη Μεγαλόνησο και γνωρίζει πολύ καλά 

πώς να κάνει τους άνδρες να την προσέξουν, 

αφού κοιτά πολύ τις εμφανίσεις της, τις πόζες 

της, και διαλέγει προσεκτικά πως θα προβάλει 

την εικόνα της.

Η Ραφαέλα με καυτά εσώρουχα 
κάνει... σεισμό!

Κ
ι όμως η 
ανάμε ιξη 
Ε λ λ ά δ α ς 
και Αγγλί-

ας προσφέρει φα-
ντασμαγορικά απο-
τελέσματα!

Με το μοναδικό 
ε λ λην ικό ταμπε-
ραμέντο να κυλάει 
σ το αίμα της, η 
δυναμική Γεωργία 
Κουσουλού είναι 
μια άκρως σέξ ι 
γυναίκα.

Η Ελληνοβρετανίδα 
είναι αναμφισβή-
τητα ένας θηλυκός 
πύραυλος! Δείτε τις 
φωτογραφίες της 
και τρελαθείτε!
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Έ
τοιμοι γ ια… δραμαμίνες ήμα-
σ ταν μετά την… αναζήτηση γ ια 
τ ις πιο καυτέ ς καμπύλες σ τον 
κόσμο. Και τελικά τ ις βρήκαμε.

Η… πρωταγωνίσ τρια έρχεται από την 
Ρωσία και πρόκειται γ ια την Αναστα-

σ ία Κβίτκο και  μάλισ τα έ χε ι… ανα-
κηρυχτεί ως η απάντηση σ τ ις καμπυ-
λάρες της Κιμ Καρν τάσ ιαν. Η Ρωσίδα 
καλλονή διαθέτει απίστευτα… προσό-
ν τα και σε μερικές περιπτώσεις μπο-
ρεί να βάλει… κάτω την Αμερικανίδα 
σ ταρ.

Τ
ο διάσημο μοντέ-
λο Gigi Hadid και ο 
τραγουδιστής Zayn 
Malik χώρισαν και 

το ανακοίνωσαν μέσω 
social media. Πηγή: www.
lifo.gr
«Η Gigi και εγώ είχαμε 
μια εξαιρετικά σημαντική 
γεμάτη αγάπη και δια-
σκεδαστική σχέση και 
τρέφω μεγάλο σεβασμό 
και λατρεία για την Gigi 
ως γυναίκα και ως φίλη» 
έγραψε ο Malik στο δικό 
του προφίλ. «Είμαι ευγνώ-
μων σε όλους για το σεβα-
σμό σε αυτή τη δύσκολη 
απόφαση της ιδιωτικής 
μας ζωής αυτή τη στιγμή. 
Μακάρι να το μαθαίνατε 
πρώτοι από εμάς» πρό-
σθεσε.   Το ζευγάρι υπεν-
θυμίζεται ότι ήταν μαζί 
από το 2015 και από νωρίς 
δημοσιοποίησε τη σχέση 
του. Ήταν μια σχέση που 
ξεκίνησε σε ένα πάρτι του 
Victoria’s Secret Show και 
τελείωσε στο Twitter

Gigi Hadid και Zayn Malik 
χώρισαν

Ε
ίναι ένα από 
τα πιο γνω-
στά μοντέλα 
που ποζάρει 

για διάσημους οίκους 
εσωρούχων. Διαθέτει 
τις ιδανικές γυναικείες 
καμπύλες και η αλήθεια 
είναι ότι η ίδια γνωρίζει 
τις πόζες που αναδει-
κνύουν το σώμα της.
Μέχρι σήμερα μετράει 
στο instagram της πάνω 
από 25.000 followers 
και τα περισσότερα likes 
συγκεντρώνουν πάντα οι 
φωτογραφίες που ανε-
βάζει φορώντας μόνο τα 
εσώρουχά της.

Αυτές είναι οι πιο κολασμένες 
καμπύλες! «Περήφανη που είμαι… 

πορνοστάρ»! 

Ε
υτυχισμένη με την επαγγελματι-
κή της σταδιοδρομία δηλώνει η 
25χρονη πορνοστάρ και συνοδός 
Lana Jade. Αποκαλύπτει πώς εί-

ναι να εργάζεται στη βιομηχανία πορ-
νό, επισημαίνοντας πως δεν τη νοιάζει τι 
σκέφτονται οι άλλοι.
Η μέρα της ξεκινά με πρωινό, ντους, 
έλεγχο των mail, γυμναστήριο και σκη-
νές σεξ με διαφορετικούς παρτενέρ. Η 

25χρονη Lana Jade γυρίζει τις ερωτικές 
σκηνές τη μία μετά την άλλη ώστε να 
μπορεί να γυρίζει 3 διαφορετικές ταινίες 
την ημέρα. «Οι περισσότεροι κάνουν τη 
μία σκηνή μετά την άλλη. Η εταιρεία πλη-
ρώνει για το μέρος ώστε να γυριστούν 
μερικές σκηνές εκείνη τη μέρα. Πριν 
κάποιος συμφωνήσει για μια σκηνή μιλά 
στην εταιρεία για τα όριά του και τι συμ-
φωνεί να κάνει on camera».

H Rhian Suggers ποζάρει 
φορώντας μόνο τα εσώρουχά της
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Μία από τις πιο ωραίες πόλεις του 
ελληνικού Βορρά μάς αποκαλύπτει τα 
μυστικά αλλά και τα σημεία αναφοράς 
της.

Ψ
αροκάικα, πλοία της γραμμής, ιστι-
οπλοϊκά και κρουαζιερόπλοια δέ-
νουν, ανάλογα με την εποχή, στα λι-
μάνια –το παλιό και το νέο– της Κα-

βάλας. Μιας παραθαλάσσιας πόλης χτισμένης 
αμφιθεατρικά με περίπου 50.000 κατοίκους, 
μοιρασμένους στην Παλιά και τη Νέα Πόλη, 
με την τελευταία να υπερτερεί αριθμητικά και 
την Παλιά, χτισμένη πάνω στη Χερσόνησο της 
Παναγίας, να διατηρεί ένα πλεόνασμα γοητεί-
ας· στοιχεία διαφορετικών εποχών και αρχιτε-
κτονικών ρυθμών συνυπάρχουν γύρω από τα 
στενά σοκάκια της και κάτω από το επιβλητικό 
Κάστρο.
Στην ευρύτερη περιοχή ο χρόνος έχει αφήσει 
σημαντικά μνημεία, όπως ο προστατευόμενος 
πλέον από την UNESCO Αρχαιολογικός Χώρος 
των Φιλίππων και το Βαπτιστήριο της Αγίας 
Λυδίας, όπου ο Απόστολος Παύλος ίδρυσε το 
49/50 μ.Χ. την πρώτη χριστιανική εκκλησία 
επί ελληνικού εδάφους. Είναι επίσης το μονα-
δικό Ιμαρέτ, ένα εξαιρετικό δείγμα ισλαμικής 
αρχιτεκτονικής, που έχει τη διπλή ταυτότητα 
ξενοδοχείου-μνημείου, αλλά και οι Καμάρες 
των αρχών του 16ου αι., που καταφέρνουν 
να ξεχωρίζουν ανάμεσα στα κτίρια της Νέας 
Πόλης της Καβάλας. Σύμφωνα με την επικρα-
τέστερη άποψη, οι Καμάρες χτίστηκαν μεταξύ 
1520 και 1539 πάνω σε παλιότερο ρωμα-
ϊκό υδραγωγείο για να καλύψουν τις ανάγκες 
υδροδότησης, συνδέοντας την Παναγία με τις 
πηγές της Παλιάς Καβάλας.
Την Καβάλα την αγαπήσαμε για όλα τα όμορφα 
μνημεία και κτίρια που διατηρεί, αλλά και 
γιατί, ως γνήσια ελληνική τσιμεντούπολη, 
μας πονάει και μας αφορά. Επιπλέον, μόλις 
ανοίξει ο καιρός, υπόσχεται δροσερές βου-
τιές στον Μπάτη, στην Τόσκα, στο Παλιό. Αλλά 
και σε κοντινές υπέροχες ακτές, όπως η Αμμό-
γλωσσα Κεραμωτής και οι Αμμόλοφοι με τα 
τιρκουάζ νερά και την ψιλή άμμο.

ΤΟ ΙΜΑΡΕΤ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Βελούδινος χυμός ρόδι σε ποτήρι του κρα-
σιού, απαλή τζαζ μουσική και δίπλα μας μια 
παρέα Γάλλων να δίνουν μια σύγχρονη κοσμο-
πολίτικη νότα στο μπαρ του Ιμαρέτ. Δεν είναι 
υπερβολή να πει κανείς ότι το ιστορικό ξενο-
δοχείο-μνημείο, με τα χαρακτηριστικά φύλλα 
μολύβδου στους κομψούς θόλους του, ανα-
βαθμίζει την Καβάλα ως ταξιδιωτικό προο-
ρισμό. Απλώνεται σε μια έκταση 4.200 τ.μ. 
Λειτούργησε ως ιεροδιδασκαλείο επί Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας, αργότερα έμεινε για 
χρόνια κλειστό, χρησιμοποιήθηκε ως ξενώ-
νας μεταναστών, μέχρι που το 2001 η οικογέ-
νεια Μισσιριάν το νοίκιασε για 50 χρόνια από 
τον Αιγυπτιακό Οργανισμό Βακουφίων και του 
έδωσε νέα ζωή. Τα 61 θολοσκέπαστα κελιά, 
που κάποτε φιλοξενούσαν μαθητές, σήμερα 
έχουν μετατραπεί σε 30 ατμοσφαιρικά δωμά-
τια. Τα πάντα στη Χερσόνησο της Παναγίας 
γίνονται αφορμή για συζητήσεις που ποτέ 
δεν τελειώνουν, όπως αυτή που είχαμε με την 
Άννα Μισσιριάν περί θεοκρατικών καθεστώ-

των και συστημάτων παιδείας, για τη συνύ-
παρξη πολιτισμών, για τον Παπαδιαμάντη που 
ανέφερε το Ιμαρέτ ως ένα «τεμπελχανείο», 
δηλαδή χάνι των τεμπέληδων, αλλά και για το 
αβέβαιο μέλλον του μετά τα 50 χρόνια μίσθω-
σης.
Ακόμα κι αν το Ιμαρέτ ως ξενοδοχείο διατηρεί 
έναν ελιτίστικο χαρακτήρα, καθημερινά μπο-
ρεί όποιος θέλει να το γνωρίσει ως μνημείο, 
να ξεναγηθεί στο τζαμί και σε άλλους χώρους 
του έναντι μόλις 5 ευρώ. Φυσικά, προσφέρε-
ται πάντα για ένα ποτό στο μπαρ ή για δείπνο 
στο εστιατόριό του.
Στο ίδιο καθεστώς ενοικίασης από τα Αιγυπτι-
ακά Βακούφια ανήκει και το Σπίτι του Μοχά-
μεντ Άλι, όπως είναι γνωστό, απέναντι από 
την εκκλησία της Παναγίας. Η Οικία Μοχάμεντ 
Άλι λειτουργεί ως μουσείο και είναι η έδρα του 
Ερευνητικού Κέντρου MOHA (www.moha.
center), το οποίο ιδρύθηκε το 2006 με στόχο 
τη γεφύρωση των πολιτιστικών διαφορών της 
Ανατολής και της Δύσης. Για την Άννα Μισσι-
ριάν το MOHA, όπως και το Ιμαρέτ, αποτελούν 
«σημεία συνάντησης των πολιτισμών. Τη μία 
αυτoκρατορία διαδέχεται κάποια άλλη και ένα 
θεοκρατικό καθεστώς κάποιο άλλο σύστημα, 
αλλά αυτό που μένει ζωντανό είναι ο πολιτι-
σμός σαν μια συνέχεια».
Τα πάντα εδώ μιλούν για τη συνύπαρξη και 
την πολυπολιτισμικότητα. Ο Μεχμέτ Αλί, όπως 
προφέρεται το όνομά του στα τουρκικά, γεν-
νήθηκε στην Καβάλα, την οποία αγάπησε πολύ 
από μικρός. Τον πλούτο των οθωμανικών κτι-
ρίων συμπληρώνει η Παλιά Μουσική, όπως 
έχει επικρατήσει να λέγεται το Τζαμί Χαλίλ 
Μπέη, που είναι χτισμένο, όπως φαίνεται από 
το γυάλινο δάπεδό του, πάνω από την παλαιο-
χριστιανική εκκλησία της Αγίας Παρασκευής.

ΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Οι λιγοστές ταβέρνες και τα καφέ–μπαρ της 
Παλιάς Πόλης βρίσκονται απέναντι από το Ιμα-
ρέτ, στην οδό Θεοδώρου Πουλίδου.
Στα στενά σοκάκια της Παναγίας κυριαρχεί η 
μακεδονίτικη αρχιτεκτονική με ανατολίτικες 
επιρροές που έφερναν οι μαστόροι από τα 

ταξίδια τους, όπως τα σαχνισιά (σ.σ. οι προε-
ξοχές που στηρίζονται πάνω σε ξύλινα δοκά-
ρια στις προσόψεις των κτιρίων) και η τεχνο-
τροπία του μπαγδατί στους τοίχους με ξύλο 
και άλλα φυσικά υλικά, που έρχεται από τη 
Βαγδάτη. Ανάμεσά τους ξεπροβάλλουν μονο-
κατοικίες από νεότερες οικοδομικές φάσεις, 
αλλά ο χαμηλός συντελεστής σώζει την κατά-
σταση και οι ανηφόρες για το Κάστρο είναι 
ένας όμορφος περίπατος.
Ειδικά όταν τις περπατάς με ανθρώπους που 
αγαπούν τον τόπο τους, όπως ο πολιτικός 
μηχανικός Θόδωρος Μουριάδης, που με τις 
περιγραφές και τις ιστορίες του μας έκανε να 
νιώσουμε μέρος της γειτονιάς. Έπονται και 
άλλες στάσεις με θέα στη θάλασσα, τον ήχο 
από το κύμα να σκάει δυνατά στα βράχια του 
Ακρωτηρίου και σμήνη από περιστέρια να 
δίνουν κίνηση στο τοπίο. Ανεβαίνοντας την 
εσωτερική κυκλική σκάλα του Κάστρου, αν 
δεν σφηνώσει κανείς –τόσο στενή είναι–, θα 
απολαύσει θέα 360 μοιρών και άποψη όλης 
της πόλης και του Θρακικού κόλπου.
Μέχρι το 1864 αυτή ήταν η πόλη της Καβάλας, 
περιοριζόταν στο τριγωνικό ακρωτήρι. Μάλι-
στα τα ίχνη της χάνονται στην αρχαιότητα όταν 
ονομαζόταν Νεάπολις, τείχη της οποίας υπάρ-
χουν ακόμη περιμετρικά του βράχου. Κατά τα 
βυζαντινά χρόνια ονομάστηκε Χριστούπολις. 
Ταξιδιωτικά, η Παναγία έχει σαφώς μεγάλο 
ενδιαφέρον και όσο περισσότερο την περ-
πατήσεις τόσο περισσότερο σε κερδίζει. Τα 
καλά νέα είναι ότι έχει δρομολογηθεί η τουρι-
στική αξιοποίηση ενός ακόμα ιστορικού κτι-
ρίου. Το ιστορικό Σπίτι του Στρατηγού, όπου 
μέχρι σήμερα κατοικεί ο επικεφαλής του στρα-
τού της πόλης, θα μετατραπεί σε ξενοδοχείο, 
εμπλουτίζοντας τη δυναμική της σε χώρους 
φιλοξενίας.

ΝΕΑ ΠΟΛΗ, ΝΕΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Με την ανάπτυξη του καπνεμπορίου στα 
μισά του 19ου αιώνα και την αντίστοιχη 
οικονομική ευμάρεια, η Καβάλα άρχισε να 
επεκτείνεται έξω από τα όρια της Παναγίας. 
Χτίστηκε περιμετρικά γύρω της, υιοθετήθη-

καν διάφορες οικιστικές τάσεις, όπως φαί-
νεται πολύ καθαρά στην οδό Κύπρου με το 
Δημαρχείον του 1879, τη Μονή Λαζαριστών 
και τη Λέσχη Αξιωματικών, ένα επιβλητικό 
τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά κτίριο 
με ψηλοτάβανες αρχοντικές αίθουσες που 
ξεπερνούν σε ύψος τα 10 μ. Αυτή την εποχή 
ολοκληρώνεται μάλιστα η αναπαλαίωσή της.
Στο σύνολό της η Καβάλα βέβαια απαρτί-
ζεται κυρίως από πολυκατοικίες, και αυτός 
είναι ένας λόγος που μας άρεσε πολύ το 
εσπρέσο μπαρ Black Drop στην πλατεία 
Καπνεργάτη, που φτιάχτηκε με μια πολύ 
σύγχρονη αντίληψη, αναβαθμίζοντας τον 
διάλογο της πόλης με το τσιμέντο. Βρίσκεται 
σχεδόν δίπλα στο Μουσείο Καπνεργάτη, ένα 
από τα μεγάλα κτίρια που άφησε πίσω της 
η περίοδος ακμής του καπνεμπορίου. Στην 
πλατεία θα ξεκινήσουν σύντομα έργα ανά-
πλασης. Σε εμπορικό κέντρο έχει μετατρα-
πεί μια άλλη παλιά καπναποθήκη εκεί κοντά, 
ενώ πολλά ακόμα από τα ιστορικά και δια-
τηρητέα αυτά κτίρια αναμένουν τους επεν-
δυτές τους.
Οι νέες πλωτές εξέδρες εδώ και έναν χρόνο 
έχουν βελτιώσει αισθητά την ποιότητα των 
παροχών και τον αριθμό των ελλιμενιζόμε-
νων σκαφών, δίνοντας ώθηση στον θαλάσ-
σιο τουρισμό.
Καΐκια φέρνουν καθημερινά φρέσκο ψάρι 
και οι Καβαλιώτες δεν χάνουν ευκαιρία για 
ένα μεσημεριανό τσιπουράκι μετά θαλασ-
σινών μεζέδων, όπως το καπνιστό σκουμπρί 
και η τραγανή φρεσκοτηγανισμένη κουτσο-
μούρα που σερβίρει το Ναυπηγείον, ένα 
μερακλίδικο καφενείο-ουζερί στα παλιά 
καρνάγια της πόλης. Η Καβάλα επιφυλάσ-
σει κι άλλους μικρούς πειρασμούς, όπως ο 
ύπνος με ανοιχτό παράθυρο σε δωμάτιο του 
Lucy Hotel ακούγοντας το κύμα – ένα καλω-
σόρισμα στην άνοιξη, και ας μην έχει ζεστά-
νει ακόμα ο καιρός. Το ξενοδοχείο είναι χτι-
σμένο πάνω στην παραλία της Καλαμίτσας 
και για δεύτερη χρονιά φέτος διοργανώνει 
art residencies, αφήνοντας μια αιχμή για το 
φλερτ της Καβάλας με τη σύγχρονη τέχνη.

Kαβάλα: βουτιά στον χρόνο
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Ο βουλευτής συνέλαβε το γιο του να λέει 
ψέματα. 
- Ξέρεις παιδί μου τι τους κάνουν αυτούς 
που λένε ψέματα; 
- Ναι, μπαμπά. Βουλευτές!

Μια κυρία μπαίνει σε ένα κατάστημα 
όπλων. 
> - Θα ήθελα να αγοράσω ένα πιστόλι, 
παρακαλώ. 
> - Το θέλετε για υπεράσπιση; 
> - Ω, όχι! Την υπεράσπιση θα την αναλά-
βει ο δικηγόρος μου!

Ποια τροφή κατεβάζει τη σεξουαλικότητα 
κατά 90 % ; 
Η γαμήλια τούρτα .

Μπαίνει κάποιος σε ένα μπαρ και βλέπει 
έναν παλιό του φίλο να κάθεται ολομόνα-
χος. Τον πλησιάζει λοιπόν: 
- «Τι έχεις, βρε Μανώλη; Φαίνεσαι χάλια!» 
- «Τι να `χω; Τον περασμένο Μάρ-
τιο πέθανε η μάνα μου και μου άφησε 
1.000.000 δρχ.» 
- «Συλλυπητήρια, βρε παιδί μου...» 
- «Αργότερα, τον Απρίλιο πέθανε ο πατέ-

ρας μου και μου άφησε 20.000.000 δρχ.» 
- «Τρομερό! Να χάσεις και τους δυο γονείς 
σου σε δυο μήνες! Πως να μην είσαι 
χάλια...» 
- «Ύστερα, τον περασμένο μήνα πέθανε 
και η θεία μου και μου άφησε 10.000.000 
δρχ.» 
- «Να χάσεις τρία μέλη της οικογένειάς 
σου σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα! 
Είναι φοβερό!» 
- «Και αυτό το μήνα... τίποτα!»

Mετά από πάρα πολύ καιρό, συναντιού-
νται δυο παλιόφιλοι.
Aγκαλιές, φιλιά, χαρές!
- Pε να τα πούμε κάποια στιγμή, προτείνει 
ο πρώτος.
- Tι λες για Δευτέρα απόγευμα;
- Δευτέρα δεν γίνεται, πάει ο Mήτσος για 
κυνήγι.
- Tότε την Tετάρτη;
- Oύτε την Tετάρτη, ξαναπάει ο Mήτσος 
για κυνήγι.
- Tότε το Σαββατοκύριακο;
- Με τίποτε. Το Σαββατοκύριακο φεύγει ο 
Mήτσος για κυνήγι, όλη τη μέρα!
- Ποιος είναι αυτός ο Mήτσος, ρε μεγάλε; 
απόρησε ο πρώτος.
- Nα σου πω την αλήθεια εγώ τον Mήτσο 
δεν το ξέρω, αλλά όταν αυτός πάει για 
κυνήγι εγώ πάω με τη γυναίκα του!

FUN

κριΟΣ
Αποφύγετε οποιαδήποτε είδους συναλλαγή 
οικονομικής φύσεως ή συζητήσεις. Ίσως 
αποφασίσετε κάποιο ταξίδι γιατί θα νιώ-
σετε υπερκόπωση. Μέρες ειδικές και εξαι-
ρετικές για εξόρμηση, αλλά εάν δουλέψετε 
είναι εξαιρετικές για να αναδιοργανωθείτε. 
Αποφύγετε σοβαρές συζητήσεις με άτομα 
της οικογενείας σας ή με άτομα του επαγγελ-
ματικού σας χώρου.

ΤΑΥρΟΣ
Προσοχή σε παρασκηνιακές εκδηλώσεις 
που μπορεί να γίνουν σε βάρος σας. Την 
περίοδο που διανύουμε, ζωντανεύετε. Ίσως 
υπάρξει και μία ξαφνική έκπληξη. Όμως 
χρειάζεται και να χαίρεστε, έστω κι αν η διά-
θεσή δεν είναι και την καλύτερή της φάση. 
Θα ασχοληθείτε με οικονομικά θέματα 
καθώς και με σκέψεις γύρω από την εργα-
σία σας. Θα περάσετε ένα άγχος με τα οικο-
νομικά σας, και θα έχετε μεγάλη οικονομική 
διαφωνία με άτομα της οικογενείας σας.

ΔιΔΥμΟι
Στη δουλειά σας θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα 
προσεκτικοί στις κινήσεις σας. Μην ενεργείτε 
παρορμητικά διότι ίσως πείτε ή κάνετε κάτι 
το οποίο θα μετανιώσετε αμέσως. Πάρτε το 
χρόνο σας για να σκεφθείτε τι πρέπει να γίνει 
στις σοβαρές καταστάσεις και μην απο-
φεύγετε τις ευθύνες σας. Κακώς 
σκύβετε το κεφάλι σας μπρο-
στά στις δυσκολίες.

κΑρκιΝΟΣ
Την περίοδο αυτή θα 
πρέπει να εστιάσετε 
το ενδιαφέρον σας 
στη δουλειά, θέλο-
ν τας να αυξηθεί η 
παραγωγικότητά σας. 
Κάθε προσπάθεια θα 
έχει θετικά αποτελέσματα. 
Θα έχετε τη διάθεση να προ-
σφέρετε ακόμα περισσότερα, αλλά έτσι 
παραμελείτε αγαπημένα σας πρόσωπα.

λΕΩΝ
Οι επιθυμίες του παρελθόντος θα αρχίσουν 
να πραγματοποιούνται μέσα από συλλογι-
κές δραστηριότητες. Θα υπάρξει αποδοχή 
και υποστήριξη των επαγγελματικών σας 
προσπαθειών. Ηγηθείτε όπως εσείς γνωρί-
ζετε απέναντι στα άτομα που είναι υφιστά-
μενοί σας, για να ολοκληρωθούν κάποιες 
εργασίες. Η περίοδος θα σας δώσει αρκετές 
δυνατότητες για διασκέδαση.

ΠΑρΘΕΝΟΣ
Αυτό το διάστημα νιώθετε ότι δεν μπο-
ρείτε να πραγματοποιήσετε τις φιλοδο-
ξίες σας. Φαίνεται ότι τίποτα δεν περνάει 
από το χέρι σας και προτιμάτε να υπο-
μένετε ορισμένες καταστάσεις παρά να 
ρισκάρετε, αφού φοβάστε ότι θα χάσετε 
τα κεκτημένα. Στον εργασιακό σας χώρο 
ίσως δεχθείτε κάποια ερωτικής μορφής 
παρενόχληση. Ένα δάνειο ή χρέος μπο-
ρεί να εξαντλήσει τον προϋπολογισμό 
σας.

ΖΥΓΟΣ
Οι αλλαγές στον εργασιακό σας χώρο είναι 
αισθητές και αυτό θα καλυτερεύσει κατά 
πολύ τη διάθεσή σας. Την περίοδο αυτή η 
εκκαθάριση των οικονομικών σας προβλη-
μάτων θα προχωρήσει με ταχύτατους ρυθ-
μούς. Ξεγλιστρήστε με διπλωματία, από 
μία συζήτηση που δεν θα σας βγάλει που-
θενά. Βρείτε φίλους που θα σας κάνουν να 
ξεχαστείτε και σταματήστε να αγχώνεστε 
ακόμη και για ανούσια πράγματα.

ΣκΟρΠιΟΣ
Τα εργασιακά σας θέματα απαιτούν λύσεις 
και οι προσωπικές σας επιθυμίες έρχο-
νται σε δεύτερη μοίρα. Δυστυχώς πρέπει 
να ασχοληθείτε εσείς με οικονομικά ζητή-
ματα που οι άλλοι δεν μπορούν. Ενεργήστε 
αργά και σταθερά σε ότι σας απασχολεί, 
χωρίς βιασύνη. Ζητήστε αποδείξεις για ότι 
σας υπόσχονται γύρω σας και μην πιστεύ-
ετε ότι ακούτε. Ήρθε ο καιρός που πρέπει 
να βάλετε κάποιους ανθρώπους στη θέση 
τους και να τους δείξετε την αξία σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η επιμονή και η πεισματική στάση που 
φροντίζετε να έχετε, κουράζει πάρα πολύ 
τα άτομα που σας περιβάλλουν. Εάν φρο-
ντίζετε να είστε ευχάριστοι στους άλλους 

γιατί νιώθετε υποχρεωμένοι, καλύ-
τερα να απομονωθείτε. Πείτε 

κι εσείς κάποιες φορές ένα 
όχι, αφού δεν είναι κανό-

νας ότι πρέπει να συμ-
φωνείτε σε όλα.

ΑιΓΟκΕρΩΣ
Πρέπει να αποφύ-
γετε τις εντάσεις στο 

χώρο της δουλειάς 
σας, ειδικά αυτές που 

σας βγάζουν εκτός εαυ-
τού. Αυτή η περίοδος είναι 

μία από τις δυσκολότερες του 
μήνα και θα πρέπει να προσέξετε καθώς 
θα μπορούσαν να εμφανιστούν αιτίες για 
να χαλάσουν συνεργασίες ή και φιλίες. Η 
περίοδος προσφέρεται για προγραμματι-
σμό και επανασύνταξη.

ΥΔρΟΧΟΟΣ
Μία πρόσκαιρη απογοήτευση θα δώσει 
τη θέση της σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Η 
περίοδος βοηθάει τον προγραμματισμό 
και την διεκπεραίωση καταστάσεων και 
εκκρεμοτήτων. Ταξιδέψτε με τη φαντασία 
σας εκεί που δεν μπορεί να είστε. Να είστε 
επιφυλακτικοί σε ότι σας προτείνουν ή σε 
ότι σας μεταφέρουν. 

ιΧΘΕιΣ
Θα αναβληθούν κάποια σας σχέδια. Αυτό 
όμως δεν πρέπει να σας χαλάσει τη διά-
θεση. Μικρές εντάσεις θα έχετε στα οικο-
γενειακά σας θέματα, αλλά και τεράστιες 
επαγγελματικές ευκαιρίες. Η περίοδος 
είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Μην έρθετε 
σε ρήξη με ανθρώπους που έχουν εξου-
σία και προσέξτε τις μετακινήσεις και τα 
λόγια σας. 

ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις
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Η «έπαυλη του Αλεξάνδρου», 
ένα από τα μεγαλύτερα και 
πολυτελέστατα ιδιωτικά 
ρωμαϊκά συγκροτήματα 
πλούσιων εκλατινισμένων 
Ελλήνων μιας ακμάζουσας 
πόλης, θα είναι ο νέος 
τουριστικός προορισμός στη 
Βόρεια Ελλάδα. 

Α
ποκαλύφθηκε το περασμέ-
νο καλοκαίρι στο Αμύνταιο 
Φλώρινας και εντυπωσι-
άζει τόσο για το μέγεθός 

της όσο και για τα εξαιρετικά έργα τέ-
χνης, γλυπτά και ψηφιδωτά του 3ου 
αιώνα μ.Χ., που διασώζει σε άριστη 
κατάσταση.
Περίτεχνα ψηφιδωτά δάπεδα σε 
συνολική επιφάνεια 360 τ.μ. με ποι-
κίλες θεματικές παραστάσεις από την 
ελληνική μυθολογία και αγάλματα 
θεοτήτων κοσμούσαν την «Αίθουσα 
της Ευρώπης», την «Αίθουσα των 
Νηρηίδων», την «Αίθουσα του 
Θηριομάχου» και άλλους έξι από 
τους συνολικά 96 χώρους της βίλας. 
Μικρά και μεγάλα δωμάτια, λουτρά, 
διάδρομοι ή στοές και εσωτερικές 
αυλές συνθέτουν το μεγαλοπρεπές 
συγκρότημα (5 στρεμμάτων) όπου 
οι ένοικοι μαζί με τους καλεσμένους 
τους περνούσαν τον χρόνο τους.
Οι ιδιοκτήτες τους, «πλούσιοι αξιω-
ματούχοι της ρωμαϊκής διοίκησης, 
λάτρεις της ελληνικής παιδείας και 
του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, 
ανάμεσά τους ο Αλέξανδρος και η 
Μεμμία (τα ονόματά τους διασώζει 
επιγραφή), έζησαν περίπου στα μέσα 

του 3ου μ.Χ. αιώνα σε μια πόλη (250 
στρεμμάτων) που άκμασε εν καιρώ 
ειρήνης στο πεδινό Λεκανοπέδιο του 
Αμυνταίου, πάνω στον εμπορική 
αρχαία Εγνατία Οδό», εξηγεί ο επικε-
φαλής της ανασκαφής της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Πόλης, αρχαιολόγος 
Πανίκος Χρυσοστόμου.
Η «Αρπαγή της Ευρώπης», ο «Απόλ-
λωνας σε Γρύπα», ο «Πάνας με 
Νύμφη», η «Αρπαγή της Διώνης(;)» 
και άλλες συνθέσεις με μυθολογικά 
θέματα, και με ευανάγνωστα μόνο 
τα ονόματα ΕΥΡΩΠΗ, ΑΠΟΛΛΩΝ 
και ΦΑΙΔΡΑ, κοσμούν τα επιδαπέδια 
ψηφιδωτά στην αίθουσα της «Ευρώ-
πης». Είναι ο καλύτερα διατηρημένος 
διάκοσμος, ο οποίος, τύχη αγαθή, 
διατηρούσε τετράστιχη επιγραφή με 
τα ονόματα των ιδιοκτητών (Αλέξαν-

δρος και Μεμμία).
Η μεγαλύτερη και πολυτελέστατη 
«Αίθουσα των Νηρηίδων» (90 τ.μ.) 
–χώρος υποδοχής των προσκεκλη-
μένων– ήταν φιλοτεχνημένη με την 
πλέον εντυπωσιακή και σύνθετη 
ψηφιακή διακόσμηση. Τη στόλιζαν 
επίσης αγάλματα θεοτήτων, εξαι-
ρετικής τέχνης ρωμαϊκά αντίγραφα 
ελληνιστικών ή κλασικών πρωτοτύ-
πων από αττικά εργαστήρια και μαρ-
μάρινη αφιερωτική στήλη που επι-
βεβαιώνει λατρεία στον Υψιστο Δία. 
Οι ψηφιδωτές παραστάσεις της ανα-
πτύσσονται σε ενότητες γύρω από 
την κεντρική ελλειψοειδή δεξαμενή 
(σιντριβάνι). Η θεματολογία περι-
λαμβάνει Νηρηίδες πάνω σε ιππό-
καμπους, Ερωτες πάνω σε δελφίνια, 
σκηνή ψαρέματος, ψάρια, πουλιά, 

την προσωποποίηση των τεσσάρων 
εποχών που απεικονίζονται στις τέσ-
σερις γωνιές και επιγραφές δυσανά-
γνωστες (πιθανολογείται ότι αναγρά-
φουν τους μεταγενέστερους ιδιοκτή-
τες ή τους ψηφιδογράφους). Οι μαρ-
μάρινες αγαλμάτινες μορφές, αν και 
δεν σώζονται ακέραιες, αποδίδουν 
τον Ερμή Κερδώο και ίσως την Αθηνά 
και τον Ποσειδώνα «ως θεό του υδα-
τίνου στοιχείου (πηγών, ποταμών 
και λιμνών της περιοχής)», εξηγεί ο 
κ. Χρυσοστόμου. Από τον ίδιο χώρο 
οι αρχαιολόγοι συγκέντρωσαν πλή-
θος κινητών ευρημάτων (θραύσματα 
από πήλινα ή χάλκινα ειδώλια, χάλ-
κινα ελάσματα, οστέινες περόνες, 
θραύσματα από γυάλινα μυροδο-
χεία, κεραμική και πολυάριθμα αση-
μένια και χάλκινα κοσμήματα).

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σ
ημαντικά είναι τα ευρήματα που έχουν 
φέρει στο φως οι περίπου 650 ειδικοί 
στην αρχαιολογική έρευνα (αρχαιολόγοι, 
τοπογράφοι, συντηρητές κλπ) καθώς και 

αρχαιολογικοί εργάτες που απασχολούνται στην 
κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίο ΤΑΡ. 
Η αρχαιολογική σκαπάνη έχει εντοπίσει τμή-
ματα αρχαίων οικισμών, νεκροταφεία, μνημεία, 
τείχη και εκκλησίες. 
Στο πλαίσιο των εργασιών έχουν γίνει περίπου 
300 σωστικές έρευνες μικρής ή μεγαλύτερης 
κλίμακας και περισσότερες από 100 δοκιμαστι-
κές τομές. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη 
άλλες 7 σωστικές ανασκαφές μεγάλης κλίμακας 
στις περιφέρειες απ’ όπου διέρχεται ο αγωγός. 
Οι αρχαιολόγοι έχουν βρει πλήθος κινητών αντι-
κειμένων, δηλαδή είδη κεραμεικής, κοσμήματα, 
νομίσματα, που χρονολογούνται στην προϊστο-
ρική έως και τη μεταβυζαντινή περίοδο. Παράλ-
ληλα, έχουν εντοπίσει νεκροταφεία, μεμονω-
μένους τάφους, εκ των οποίων κάποιοι κτερι-

σμένοι, τμήματα 
οικισμών και αρχι-
τεκτονικών λειψά-
νων, όπως τείχη 
κα ι  εκκ λησ ίε ς , 
μνημεία, εργαστη-
ριακοί χώροι και 
ενδείξεις ανθρώ-
πινης δραστηριό-
τητας, π.χ. κλίβανοι 
και πηγάδια.
Τα στοιχεία παρου-
σ ιάσ τηκαν από 
την εταιρεία κατα-
σκευής του αγω-
γού με αφορμή την ολοκλήρωση του 31ου ετή-
σιου συνεδρίου «Το Αρχαιολογικό Έργο στη 
Μακεδονία και Θράκη» που πραγματοποιήθηκε 
στη Θεσσαλονίκη.
Το «παρών» στο συνέδριο έδωσαν επιστήμο-
νες-εκπρόσωποι από 9 Εφορείες Αρχαιοτήτων 

της Βόρειας Ελλάδας (Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, 
Σερρών, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Καστο-
ριάς και Φλώρινας), που παρουσίασαν τα αρχικά 
ευρήματα των ανασκαφικών τους δραστηριο-
τήτων. Μάλιστα, σημείωσαν ότι χωρίς δημόσια 
και ιδιωτικά έργα, οι ανασκαφές στην Ελλάδα θα 
είχαν σχεδόν σταματήσει.

Περιήγηση στον 
ελλαδικό χώρο 
με τη Συλλογή 
Φινόπουλου

Yλικό από τη Συλλογή ιστορι-
κών και περιηγητικών εκδό-
σεων του Ευστάθιου Φινό-

πουλου, από τις σημαντικότερες 
του είδους της διεθνώς, παρουσι-
άζεται για πρώτη φορά στο Μου-
σείο Μπενάκη (Κουμπάρη 1).
Ο Ευστάθιος Φινόπουλος αναγνω-
ρίζεται από το διεθνές ακαδημα-
ϊκό και ερευνητικό κοινό ως ειδικός 
σε θέματα περιηγητισμού, χαρτο-
γραφίας και τεκμηρίωσης εικονο-
γραφικού υλικού, για τη διευρυ-
μένη γεωγραφική περιοχή που 
ορίζεται ως ελλαδικός χώρος και 
για την περίοδο από τον 15ο έως 
τον 19ο αιώνα. Από το φαντα-
στικό στοιχείο και τον αυτοσχεδι-
ασμό των πρώτων αιώνων μέχρι 
την ακριβή αποτύπωση στους νεό-
τερους χρόνους, αναδεικνύεται η 
πολύπλευρη εικόνα του ταξιδιού, 
καθώς και οι πολλαπλές ταυτότη-
τες των περιηγητών, στον ευρύ-
τερο ελλαδικό χώρο.
Η έκθεση περιλαμβάνει σχεδόν 
διακόσια έργα και διαρθρώνεται 
σε δέκα ενότητες που παρουσι-
άζουν ταξιδιώτες και διαδρομές, 
χάρτες, έντυπες πρώιμες περιηγη-
τικές μαρτυρίες, εκδόσεις με ελλη-
νικές και οθωμανικές ενδυμα-
σίες και χαρακτικά φιλελληνικού 
ενδιαφέροντος. Ιδιαίτεροι σταθ-
μοί είναι το ταξίδι του δούκα του 
Montpensier στην Ελλάδα (19ος 
αι.), αντίτυπα που ανήκαν σε ιστο-
ρικά πρόσωπα, όψεις της Αθήνας 
που δεν είναι ευρέως γνωστές, 
καθώς και εκθέματα που υφαί-
νουν την προσωπικότητα του συλ-
λέκτη. Παρουσιάζονται επίσης 
σπάνιες εκδόσεις, χειρόγραφοι 
χάρτες, λυτά χαρακτικά και ζωγρα-
φικά έργα, καθώς και σημαντικά 
ιστορικά τεκμήρια, αρχειακό υλικό 
και φωτογραφίες. Ενδεικτικά των 
συλλεκτικών προτιμήσεων του 
Ευστάθιου Φινόπουλου είναι τα 
πολλαπλά αντίτυπα, τα διαφορε-
τικά «τραβήγματα» της ίδιας έκδο-
σης, διαδοχικές εκδόσεις και ποικί-
λες μεταφράσεις του ίδιου βιβλίου 
που ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία 
να δει από κοντά.

αποκαλύφθηκε το περασμένο καλοκαίρι στο αμύνταιο φλώρινας

στο φως τα μυστικά της «έπαυλης»

Αρχαιολογικοί «θησαυροί» στις ανασκαφές κατά 
μήκος του αγωγού TAP
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Ι
διαίτερα βαρύ είναι το κατηγορητήριο για τον 
ΠΑΟΚ όπως ανακοίνωσε το Πειθαρχικό Όργανο 
της Super League, όπως και για τα φυσικά πρό-
σωπα που εμπλέκονται, τους Ιβάν Σαββίδη και 

Λούμπος Μίχελ. Αντίθετα, με βάση το κατηγορητή-
ριο η ΑΕΚ δεν θεωρείται ότι είναι υπαίτια για τη δια-
κοπή του αγώνα, με την Ένωση να καλείται λόγω της 
ένστασης του ΠΑΟΚ. 
Πλέον, ο Δικέφαλος του Βορρά κινδυνεύει με αφαί-
ρεση τριών βαθμών φέτος και δύο από το επόμενο 
πρωτάθλημα και το παιχνίδι θα κατακυρωθεί στην 
ΑΕΚ, ενώ θα υπάρξει και πρόστιμο.  
Ο Ιβάν Σαββίδης και ο Λούμπος Μίχελ 
απειλούνται με πρόστιμο τουλάχιστον 
50.000 ευρώ και ποινή απαγόρευ-
σης εισόδου στο γήπεδο από 3 έως 5 
χρόνια. Όσον αφορά τις κλήσεις των 
παραγόντων της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κινδυ-
νεύει με ποινές που περιλαμβάνουν 
ποινές με αγώνες κεκλεισμένων των 
θυρών, αφαίρεσης βαθμών, ακόμα και 
υποβιβασμού, ανάλογα με την βαρύτητα 
του παραπτώματος.
Η εκδίκαση θα γίνει την Παρασκευή 16/3 στις 10:30. 
Την ίδια μέρα οι Θεσσαλονικείς έχουν άλλο ανοικτό 
μέτωπο, αφού έχουν κληθεί ως κατηγορούμενοι για 
τα επεισόδια μετά τη λήξη του αγώνα με τον Αστέρα 
Τρίπολης, ενώ την ίδια μέρα θα εκδικαστεί η υπό-
θεση του ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ, στην οποία έχει κλη-
θεί ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός (που έχει κάνει πρό-
σθετη παρέμβαση).
πών.»

H μεγάλη ενόχληση των FIFA / UEFA για 
το θέμα Σαββίδη και ΠΑΟΚ
Εκ μέρους των FIFA / UEFA οι εκπρόσωποί τους που 
ήταν παρόντες στο ραντεβού με τον Γιώργο Βασι-
λειάδη έβγαλαν μεγάλη ενόχληση για όσα έγιναν 
στην Τούμπα την περασμένη Κυριακή και ζήτησαν 
να μάθουν για τις ποινές.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν από 
το ρεπορτάζ τόσο ο κ. Χούμπελ όσο και οι υπόλοι-
ποι εκπρόσωποι των FIFA / UEFA έθεσαν προς τον κ. 
Βασιλειάδη αρκετές απορίες, εκ των οποίων οι περισ-

σότερες ήταν για το ΠΑΟΚ - ΑΕΚ και τα όσα έγιναν με 
την είσοδο Σαββίδη με όπλο στο γήπεδο. Προς την 
πλευρά του κ. Βασιλειάδη υπήρξαν ακόμα και απο-
ρίες για ένταλμα σύλληψης για τον Ιβάν Σαββίδη και 
πως έπρεπε ήδη να είχε συλληφθεί και επίσης για το 
σκέλος των προβλεπόμενων ποινών και πότε αναμέ-
νεται να αποδοθούν. Τα στελέχη των δύο Ομοσπον-
διών μετέφεραν το σοκ των FIFA / UEFA για την εικόνα 
με το όπλο. Μία εικόνα που φαίνεται να έχει ενοχλή-
σει πάρα πολύ. Άλλωστε ο κ. Χέρμπερτ Χούμπελ απο-
κάλυψε στο Gazzetta.gr ότι η Παγκόσμια Ομοσπον-
δία δέχθηκε αρκετές επιστολές και παράπονα από 

άλλες χώρες και Ομοσπονδίες για το τι προτί-
θεται να κάνει για την εικόνα με τον Σαββίδη 

στην Τούμπα. Ανεξάρτητα λοιπόν από την 
πρόθεση των FIFA / UEFA να επέμβουν 
άμεσα με παρουσία στην Αθήνα υπάρ-
χει και μεγάλη πίεση στο εξωτερικό και 
όλος ο... πλανήτης έχει ρίξει το βλέμμα 
του στην Ελλάδα λόγω Τούμπας!

 «Είναι δύσκολα τα πράγματα, μιλάμε για 
εικόνες και κρούσματα βίας που προβλη-

ματίζουν πολύ...»

«Φεύγουμε για Ρωσία»: Το μήνυμα του 
υιού Σαββίδη μέσω Instagram
Στην ανάρτησή του ο Γιώργος Σαββίδης θέλησε να 
αφήσει υπονοούμενα για τα όσα εκτυλίχθηκαν το 
βράδυ της Κυριακής στην Τούμπα με τη χαρακτηρι-
στική κίνηση αυτοϊκανοποίησης μιας… αρκούδας
Την αναχώρηση της οικογένειας Σαββίδη για τη 
Ρωσία ανακοίνωσε ο γιος του Ιβάν Σαββίδη, Γιώρ-
γος, μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό του στο 
Instagram. 
Με το μήνυμά του θέλησε να αφήσει υπονοούμενα 
για τα όσα εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής στην 
Τούμπα στον αγώνα ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, αναρτώντας την 
κίνηση μιας… αρκούδας.
Το τελευταίο του post είναι ξεκάθαρο μήνυμα προς 
τους «εχθρούς» του όπως τους χαρακτηρίζει. 
«Φεύγουμε για Ρωσία. Ένα μήνυμα σε όλους τους 
εχθρούς μας πριν φύγω…», γράφει στην αγγλική 
γλώσσα και έχει μία αρκούδα που… αυτοϊκανοποι-
είται.

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το Πειθαρχικό όργανο της Super League έκανε γνωστό το κατηγορητήριο το οποίο είναι ιδιαίτερα βαρύ 
για ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη και Λούμπος Μίχελ για το ντέρμπι με την ΑΕΚ

«Κόλαση» το 
κατηγορητήριο για ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός βαδίζει ολοταχώς για τετραπλή αφαίρεση βαθ-
μών εξαιτίας των προσφυγών Βέμερ, Εσιέν, Λέτο και Τοτσέ που 
εκδικάστηκαν την Τετάρτη και κινδυνεύει με υποβιβασμό! Στα 

χέρια του Αλαφούζου το μέλλον του συλλόγου.
Το σημείο μηδέν έφτασε για τον Παναθηναϊκό! Κάποια στιγμή οι ανα-
βολές θα έπαιρναν τέλος και το μέλλον του «τριφυλλιού» θα βρισκό-
ταν στην διάθεση του Γιάννη Αλαφούζου που είναι υποχρεωμένος να 
βάλει το χέρι στην τσέπη για να μην υποβιβαστεί το «τριφύλλι» μετά 
τα όσα έγιναν το απόγευμα της Τετάρτης στην ΕΠΟ! Το «τριφύλλι» δεν 
κατάφερε να πάρει αναβολή για καμία από τις τέσσερις υποθέσεις που 
εκδικάζονταν. μετά τις προσφυγές πρώην ποδοσφαιριστών του. Ούτε 
για τον Βέμερ, ούτε για τον Εσιέν ούτε και για τους Λέτο και Τοτσέ.  Σε 
αυτό το σημείο να σημειώσουμε πως οι «πράσινοι» συνολικά οφείλουν 
στον Γερμανό μπακ 600.000 ευρώ, στον Γκανέζο αμυντικό μέσο περί-
που 500.000 ευρώ, στον Αργεντινό επιθετικό 100.000 ευρώ και στον 
Ισπανό στράικερ περίπου 50.000 ευρώ!
Οι υποθέσεις εκδικάστηκαν κανονικά και σε όλες ο Παναθηναϊκός ανα-
μένεται να τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών! Ο κίνδυνος, πλέον, είναι 
τετραπλός και να υπενθυμίσουμε πως στις τρεις αφαιρέσεις βαθμών 
προβλέπεται υποβιβασμός! Το μόνο... θετικό της υπόθεσης, αν μπο-
ρεί να υπάρξει θετικό σε μία τέτοια κατάσταση, είναι πως οι αποφάσεις 
αναμένονται σε μία εβδομάδα από σήμερα. Κάτι που σημαίνει ότι το 
«τριφύλλι» θα έχει τον χρόνο να βρει εξωδικαστικές λύσεις και να γλι-
τώσει στο... τσακ την «καμπάνα»! Στο «πράσινο στρατόπεδο», πάντως, 
δεν ανησυχούν και τονίζουν πως θα βρεθεί λύση σε όλες τις περιπτώ-
σεις.
Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε πως η ποινή επιβάλλεται μετά τη διεξα-
γωγή του πρώτου χρονικά παιχνιδιού, που μετά την απόφαση για δια-
κοπή του πρωταθλήματος αναμένεται να είναι στις αρχές Απριλίου. Από 
την ημέρα της επιβολής της ποινής, οι «πράσινοι» έχουν περιθώριο 
τριών ημερών για να δώσουν τα οφειλόμενα στους ποδοσφαιριστές.

Δέσμευσε λογαριασμούς της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ο Κο-
τσόλης!
Ο κατήφορος του Παναθηναϊκού του Γιάννη Αλαφούζου δεν έχει τέλος! 
Ο Στέφανος Κοτσόλης δέσμευσε λογαριασμούς της «πράσινης» ΠΑΕ για 
ληξιπρόθεσμη οφειλή της τάξης των 63.000 ευρώ!
Το ένα μετά το άλλο σκάνε τα... κανόνια για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, κάτι 
που δείχνει την τραγική κατάσταση που βιώνει ο σύλλογος εξαιτίας 
του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζου. Μετά τις εκδικάσεις 
των τεσσάρων υποθέσεων που φέρνουν τον σύλλογο να κινδυνεύει με 
υποβιβασμό, έγινε γνωστό πως ο Στέφανος Κοτσόλης δέσμευσε λογα-
ριασμούς της «πράσινης» ΠΑΕ. Στον παλαίμαχο πορτιέρο οφείλονται 
συνολικά 80.000 ευρώ και 63.000 από αυτά είναι η ληξιπρόθεσμη 
οφειλή. Για να διασφαλίσει τα χρήματά του ο Κοτσόλης προχώρησε σε 
αυτή την κίνηση που δείχνει ότι και για τον ίδιο η υπομονή έφτασε στα 
όριά της!

Τετραπλός κίνδυνος 
αφαίρεσης βαθμών για τον 
Παναθηναϊκό!
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Ο 
κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Δημήτρης Τζα-
νακόπουλος τοποθε-
τήθηκε για τα τελευ-

ταία γεγονότα στο ελληνικό πο-
δόσφαιρο. Τι είπε για την είσοδο 
του Σαββίδη στο γήπεδο και την 
συνέχεια.
Όσον αφορά στην κατάσταση που 
επικρατεί στο ελληνικό ποδό-
σφαιρο είπε: «Τα πρόσφατα 
γεγονότα στο γήπεδο της Τού-
μπας, με τη διακοπή του αγώνα 
και την εισβολή στον αγωνιστικό 
χώρο του προέδρου της ΠΑΕ 
ΠΑΟΚ, αποτελούν την σταγόνα 
που ξεχείλισε το ποτήρι. Είδαμε 
εικόνες που δυσφημούν το ελλη-
νικό ποδόσφαιρο διεθνώς και 
δυστυχώς πόρρω απέχουν από 
το να χαρακτηριστούν μεμονω-
μένο περιστατικό. Πρόκειται για 
ένα επεισόδιο που έρχεται να 
προστεθεί στο μακρύ κατάλογο 
βίας και ακραίων παραβατικών 
συμπεριφορών που δυστυχώς 
χαρακτηρίζουν το επαγγελματικό 
ποδόσφαιρο για δεκαετίες. Μόνο 
τα τελευταία χρόνια, η ελληνική 
κοινωνία και ο φίλαθλος κόσμος 
έγιναν μάρτυρες γεγονότων που 
εμπίπτουν στις διατάξεις του κοι-
νού ποινικού δικαίου.
 Αναφέρω ενδεικτ ικά, μόνο 
κάποια από τα πολλά περιστα-
τικά εμπρησμών, τρομοκρατίας 
και ξυλοδαρμών της πρόσφατης 
περιόδου.
 Εμπρησμός στο σπίτι του πρώην 
επικεφαλής της ΚΕΔ κ. Μπίκα, 
αποστολή φακέλου με σφαίρα 
προς τον νυν Πρόεδρο της ΕΠΟ, 
ξυλοδαρμοί σε δημοσιογράφους 
οι οποίοι αποκάλυπταν τα πεπραγ-
μένα της Εγκληματικής Οργάνω-
σης στο ποδόσφαιρο, επίθεση στα 
γραφεία της εφημερίδας Έθνος 
από οργανωμένους οπαδούς.
Και φυσικά, περιπτώσεις εισβο-
λής οπαδών στους αγωνιστικούς 
χώρους στα γήπεδα Γ. Καραϊσκά-
κης, Τούμπας, Απόστολος Νικολα-
ΐδης και ΟΑΚΑ και φυσικά άγριες 
συγκρούσεις μεταξύ οπαδών 
μεταξύ άλλων και στον περσινό 
τελικό Κυπέλλου στο Βόλο.
Η κυβέρνηση από την πρώτη 

στιγμή αποφάσισε να συγκρου-
στεί με τα οργανωμένα συμφέρο-
ντα και τις εγκληματικές συμμο-
ρίες που λυμαίνονται το ελληνικό 
ποδόσφαιρο.
Να συγκρουστεί με όσα για χρό-
νια οι προηγούμενες κυβερνή-
σεις είτε ανέθρεψαν με τον ενα-
γκαλισμό τους με συγκεκριμένα 
επιχειρηματικά συμφέροντα, είτε 
απλώς ανέχτηκαν.
Η σημερινή κυβέρνηση συγκρού-
στηκε στην πράξη, όχι στα λόγια. 
Και τα βήματα που έγιναν είναι 
σημαντικά.
-         Με τον ορισμό τακτικών 
δικαστών για υποθέσεις της αθλη-
τικής δικαιοσύνης.
-         Με την εναρμόνιση του κατα-
στατικού της ΕΠΟ τόσο με την 
ελληνική νομοθεσία όσο και τα 
πρότυπα της FIFA/UEFA.
-         Με την αυστηροποίηση του 
πλαισίου για την αντιμετώπιση 
της οπαδικής βίας.
-         Με την στενή συνεργασία 
της Πολιτείας με τη FIFA και την 
UEFA, στον τομέα της διαφάνειας, 
την άρση του ελέγχου της διαιτη-
σίας από τις ΠΑΕ και την αυστηρή 
τήρηση της νομιμότητας στο πεδίο 
των οικονομικών τόσο της Ομο-
σπονδίας όσο και των ΠΑΕ.
 Κάναμε αρκετά βήματα, όμως εκ 
του αποτελέσματος αποδεικνύε-
ται ότι χρειάζονται ακόμα περισ-
σότερα δραστικά μέτρα. Και για 
τον λόγο αυτό, είμαστε αποφασι-
σμένοι να λάβουμε δύσκολες και 
σκληρές αποφάσεις για το μέλ-
λον του ελληνικού ποδοσφαίρου, 
δίχως δεύτερες σκέψεις και ανα-
λαμβάνοντας το πολιτικό κόστος. 
Αποφάσεις δύσκολες και σκληρές 
για κάποιους που επιμένουν να 
μη δείχνουν τον παραμικρό σεβα-
σμό, στο ίδιο το άθλημα, τον κόπο 
και την προσπάθεια των αθλητών 
και φυσικά, στο φίλαθλο κόσμο. 
Είμαστε έτοιμοι λοιπόν, με την 
πολύτιμη και απαραίτητη συμ-
βολή της Παγκόσμιας Ομοσπον-
δίας Ποδοσφαίρου να δώσουμε 
ένα τέλος στα φαινόμενα που 
αμαυρώνουν τον ελληνικό αθλη-
τισμό και την εικόνα της χώρας 
διεθνώς».

Τζανακόπουλος: «Το ποτήρι 
ξεχείλισε με την εισβολή του 
προέδρου του ΠΑΟΚ στο γήπεδο»

Το Grexit έχει πέσει ξανά ως επιλογή στο... 
τραπέζι, ωστόσο οι συνέπειες σε μία τέτοια 
περίπτωση θα είναι οδυνηρές για το ελληνικό 
ποδόσφαιρο. Διαβάστε το τι θα ισχύσει σε μία 
τέτοια περίπτωση.

Γ
ια αρχή καμία Εθνική, οποιουδήποτε φύλου ή ηλι-
κίας δεν θα μπορεί να αγωνίζεται σε διεθνείς διορ-
γανώσεις. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η Εθνική 
μας να αποβληθεί από τις δύο επερχόμενες διορ-

γανώσεις που έχει. Ούτε ένας σύλλογος δεν θα έχει δι-
καίωμα συμμετοχής στο Champions League ή το Europa 
League. Αυτό σημαίνει πως όποιες ομάδες έχουν το ευ-
ρωπαϊκό εισιτήριο μέσω του πρωταθλήματος θα... κο-
πούν. Αυτό θα πλήξει το κύρος των ελληνικών ομάδων 
στην Ευρώπη, ενώ οι πιο πολλοί ποδοσφαιριστές θα α-
ναζητήσουν νέους σταθμούς στην καριέρα τους. Εννοεί-
ται πως επίσης θα απαγορεύονται διεθνή φιλικά εντός ή 
εκτός Ελλάδας. Αυτό είναι κάτι που δεν θα επιτρέπει στις 
ελληνικές ομάδες να κάνουν σωστή και σοβαρή προετοι-
μασία. Επίσης μεταγραφές, όπως τις γνωρίζαμε,... τέλος! 
Οι μεταγραφές ξένων ποδοσφαιριστών στα πρωταθλή-
ματά μας ή Ελλήνων στο εξωτερικό δεν θα είναι εφικτές 
(σ.σ. τουλάχιστον με την μορφή που γίνονται τώρα), αφού 
η ΕΠΟ δεν θα αναγνωρίζεται διεθνώς ως Ομοσπον-
δία. Οποιοσδήποτε ξένος ή κοινοτικός αγωνί-
ζεται ήδη με συμβόλαιο στη χώρα μας απο-
κτά απευθείας το δικαίωμα προσφυγής 
στην FIFA για λύση της συνεργασίας με 
την ομάδα του.
Όλα τα παραπάνω θα έχουν ως συνέπεια 
τα κανάλια και οι χορηγοί να πάψουν να 
δίνουν χρήματα σε ένα αποκλεισμένο πρω-
τάθλημα που θα διεξάγεται μόνο και μόνο για 
να βγάλει κάποιο εγχώριο πρωταθλητή. Οι ομά-
δες θα αντιμετωπίσουν και άλλα πολύ σοβαρά οικονομικά 
προβλήματα σε μία περίοδο που έτσι και αλλιώς αρκετές 
εξ αυτών και στην Λίγκα έχουν... θέματα επιβίωσης και δεν 
έχουν εξασφασλισμένο το επόμενο συμβόλαιο ενώ μπο-
ρεί και να χάσουν την χορηγία της Σουρωτής. Σε διοικητικό 
επίπεδο το ποδόσφαιρό μας και η ΕΠΟ χάνουν την δυνα-
τότητα συμμετοχής και ψήφου στο Κογκρέσο της FIFA. 
Επίσης χάνεται η δυνατότητα συμμετοχής και ψήφου στο 
Κογκρέσο της UEFA. Δεν θα μπορεί να κάνει προτάσεις για 
την ατζέντα του Κογκρέσου της FIFA και της UEFA και ως εκ 
τούτου δεν θα δύναται να προτείνει υποψήφιους για την 
προεδρία των FIFA / UEFA, καθώς και για μέλη σε Ευρω-
παϊκές και Παγκόσμιες επιτροπές.
 Δεν θα μπορεί να συμμετέχει σε αναπτυξιακά προγράμ-
ματα της FIFA και χάνει όλα τα δικαιώματα των μελών της 

UEFA και της FIFA. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά εδώ τα 
άρθρα 7,8,9 της UEFA με τα δικαιώματα και τις υποχρε-
ώσεις των μελών της. Δείτε αναλυτικά εδώ τα άρθρα 14, 
15, 16, 17 της FIFA με το τι προβλέπεται για αποκλεισμό 
και κυρώσεις Ομοσπονδιών. Επίσης εφόσον μία Ομο-
σπονδία βγει εκτός FIFA / UEFA μετά για να ξαναμπεί τα 
πράγματα δυσκολεύουν για τα καλά. Σε κάθε τέτοια περί-
πτωση οι FIFA / UEFA ξεψαχνίζουν μετά όλο το πλαίσιο 
που υπάρχει σε σχέση με την εκάστοτε Ομοσπονδία για 
να εισέλθει πάλι στους κόλπους των δύο διεθνών Ομο-
σπονδιών. Μπορεί μία τέτοια επιστροφή να απαιτεί και 
αρκετές αλλαγές.

 Ο αποκλεισμός επί Ορφανού, δεν επηρεά-
ζονται οι Έλληνες του εξωτερικού
 Στις 3 Ιουλίου του 2006, η FIFA είχε αποφασίσει την προ-
σωρινή αποβολή της ΕΠΟ από μέλος της. Ο λόγος ήταν 
ο τότε αθλητικός νόμος που... καταπατούσε το αυτοδιοί-
κητο. Εν τέλει 4 ημέρες μετά ο Γιώργος Ορφανός ως τότε 
Υπουργός Αθλητισμού εξαίρεσε την ΕΠΟ από το νόμο 
που αφορούσε την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία 
των αθλητικών ενώσεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η 
FIFA να άρει τον προσωρινό αποκλεισμό και οι ελλη-
νικές ομάδες να συμμετάσχουν κανονικά στις διοργα-
νώσεις. Τώρα βιώνουμε βέβαια κάτι διαφορετικό διότι 

οι FIFA / UEFA με την Επιτροπή Παρακολούθη-
σής τους είναι σαν να συνδιοικούν με την ΕΠΟ 

στην παρούσα φάση. Επίσης σε περίπτωση 
Grexit οι Έλληνες του εξωτερικού δεν επη-
ρεάζονται.

Βασιλειάδης: «Δύο φορές επει-
σόδια και υποβιβάζεσαι»

Στην τηλεόραση του Αnt1 μίλησε ο Υφυ-
πουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης, 

μετά τα όσα έγιναν με την άφιξη της FIFA και τα 
όλα όσα συζητήθηκαν στο Υφυπουργείο και στην ΕΠΟ. 
Μάλιστα αποκάλυψε και το τι θα ζητήσει όσον αφορά τις 
αλλαγές στον Πειθαρχικό Κώδικα.
«Ναι η FIFA έδειξε με τον τρόπο ότι “μέχρι εδώ”. Δεν 
πάει άλλο. Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά του ποδο-
σφαίρου που βρισκόμαστε κοντά σε Grexit και προέρ-
χεται από λάθη και εσφαλμένες συμπεριφορές από τους 
ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Εάν δεν σοβαρευτούν 
έχουμε μπροστά μας το Grexit», είπε αρχικά ενώ ανα-
φέρθηκε και στην εικόνα του Ιβάν Σαββίδη.
«Η εικόνα με το όπλο σόκαρε. Και αυτή η εικόνα ήταν 
που ξεχείλισε το ποτήρι» τόνισε χαρακτηριστικά ενώ 
ερωτηθείς για τις σχέσεις ΣΥΡΙΖΑ-Σαββίδη ο κύριος 
Βασιλειάδης ήταν ξεκάθαρος «Η κυβέρνηση δεν έχει 
επιλεκτική σχέση με τον Ιβάν Σαββίδη».

πλησιάζει ο κίνδυνος

Οι συνέπειες ενός Grexit!
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Μπορεί η Παναχαϊκή να 
δυσκολεύτηκε και στα Χανιά, αλλά 
δεν την πάτησε όπως στο Ηράκλειο, 
επικρατώντας του ΑΟΧ Κισσαμικού 
δύσκολα με 1-2.

Τ
ο πάθημα του Ηρακλείου φαίνεται 
πως έγινε μάθημα για την Παναχαϊ-
κή! Η ομάδα της Πάτρας, επικράτη-
σε 1-2 του ΑΟΧ Κισσαμικού σε ένα 

δύσκολο παιχνίδι και ενώ στο ημίχρονο ή-
ταν ισόπαλη 1-1.
Οι Πατρινοί, μπήκαν στο παιχνίδι δυνατά 
και στο 23’ βρήκαν το γκολ που τους έβαλε 
μπροστά στο σκορ. Συγκεκριμένα, ο Μωρα-
ΐτης μετά από εκτέλεση κόρνερ με κεφα-
λιά νίκησε τον Λαζαρίδη για το 0-1, σε μια 
φάση πάντως που δεν θα έπρεπε να έχει 
δοθεί κόρνερ, αλλά άουτ. Στις καθυστερή-
σεις του πρώτου μέρους, οι γηπεδούχοι 
βρήκαν την ευκαιρία να φέρουν το παιχνίδι 
στα ίσα. Ο διαιτητής έδειξε πέναλτι σε ανα-
τροπή του Ξύδα από τον Βρονταρά, με τους 
φιλοξενούμενους να φωνάζουν για οφσά-
ιντ την στιγμή που ο πρώτος παίρνει την 
μπάλα με το ριπλέι να δείχνει πως πρόκει-
ται για μια δύσκολη φάση που ο άσος του 
ΑΟΧ Κισσαμικού είναι ελαφρώς πιο μπρο-
στά από τον Μπουτσίκο. Τελικά την εκτέ-
λεση του πέναλτι ανέλαβε ο ίδιος ο Ξύδας ο 
οποίος ευστόχησε για το 1-1.
Στην επανάληψη, οι Πατρινοί έβλεπαν ένα 
νέο... Ηράκλειο μπροστά τους και γνώριζαν 
πως έπρεπε να καθαρίσουν όσο πιο νωρίς 
γίνεται και να πάρουν τη νίκη. Στο 47’ λοι-
πόν, έχασαν μεγάλη ευκαιρία με τον Μωρα-
ΐτη σχεδόν πάνω από την γραμμή να πλασά-
ρει άουτ! Τελικά το γκολ ήρθε δέκα λεπτά 
αργότερα. Από κόρνερ και πάλι, όπως και 
το 0-1, ο Φωτάκης πήδηξε πιο ψηλά απ’ 
όλους και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα για το 1-2. Από εκεί και πέρα η 
«Πανάχα» υπερασπίστηκε σχετικά άνετα 
αυτό το προβάδισμα και δεν επέτρεψε 
στους γηπεδούχους να πιστέψουν πως θα 
μπορούσαν να κάνουν κάτι παρόμοιο με 
ό,τι έκανε πριν μια εβδομάδα ο Εργοτέλης!
Έτσι, οι Πατρινοί επέστρεψαν στις νίκες και 
παρέμειναν ζωντανοί στο κυνήγι της δεύτε-
ρης θέσης.

Σπάρτη - ΑΕ Καραϊσκάκης 1-1
Φινάλε γκραν γκινιόλ είναι η σημερινή ανα-
μέτρηση της Σπάρτης, όπως η ομώνυμη 

ομάδα παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στην ΑΕ 
Καραϊσκάκη. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το 
σκορ στο 68’ με σουτ του Ράντι έξω από 
την περιοχή, όμως οι φιλοξενούμενοι ισο-
φάρισαν στις καθυστερήσεις με κεφαλιά 
του Ευαγγέλου, ύστερα από σέντρα του 
Κυριάκη. Μάλιστα οι δύο παίκτες τους είχαν 
περάσει ως αλλαγές!
Οι δύο ομάδες είχαν και από ένα δοκάρι, 
η Σπάρτη με τον Γραικό στο 27’ και η ΑΕ 
Καραϊσκάκη με τον Μπεκατώρο αμέσως 
μετά (29’).

Άρης - Εργοτέλης 3-0
Με εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο ημί-
χρονο, ο Άρης επέστρεψε στις νίκες καθώς 
επικράτησε του Εργοτέλη στο Κλεάνθης 
Βικελίδης με 3-0. Πλατέλλας, Κάσσος και 
Χαντί σημείωσαν τα γκολ για τους «κίτρι-
νους» οι οποίοι επέστρεψαν στην κορυφή 
της Football League.
Στο πρώτο ημίχρονο, ο Άρης είχε πρόβλημα 
στην αντιμετώπιση του κλασικού τρόπου 
παιχνιδιού του Εργοτέλη. Ο τελευταίος, παί-
ζοντας με τον χρόνο ουσιαστικά «άρπαξε» 
την κατοχή της μπάλας διατηρώντας ποσο-
στό άνω του 55% σε όλη τη διάρκεια του 
πρώτου μέρους. Ξεκινώντας τις επιθέσεις 
του από τον τερματοφύλακα, περιμένο-
ντας την πίεση του Άρη ούτως ώστε να βρει 
χώρους στο ανοιχτό γήπεδο.
Οι γηπεδούχοι ήταν βιαστικοί και επιπό-
λαιοι στον τρόπο ανάπτυξής τους, οι γραμ-
μές έμοιαζαν αποκομμένες ενώ η τοποθέ-
τηση του Νίκιτς δίπλα στον Μουμίν στα 
κεντρικά χαφ κάθε άλλο παρά βοήθησε στη 
δημιουργία παιχνιδιού δεδομένου του ότι 
στο ίδιο διάστημα ο Άρης δεν πήρε πράγ-
ματα από τους ακραίους χαφ του(Πλατέλλα, 
Κάσσο). Ακόμη και στις 2-3 φάσεις όπου 
φάνηκαν απειλητικοί τους έλειψε η αποτε-
λεσματικότητα.
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η 
καλύτερη στιγμή για τους «κίτρινους» 
ήταν αυτού του 4ου λεπτού με τον Διαμα-
ντόπουλο ο οποίος από πλάγια θέση είχε 
κακό «τελείωμα». Ακολούθησαν δύο σουτ 
από τους Παυλίδη-Πλατέλλα στο 20ο και 
24ο λεπτό. Η καλύτερη στιγμή του πρώτου 
μέρους ανήκε στον Εργοτέλη με το σουτ του 
Μπουτσάκη αναγκάζοντας τον Αναγνωστό-
πουλο σε εντυπωσιακή απόκρουση. Το ημί-
χρονο ολοκληρώθηκε δίχως σκορ (0-0) και 
με τον Δημήτρη Σπανό να αποδοκιμάζεται 
κατά την αποχώρησή του.

Ο Άρης ξεκίνησε με περισσότερη ένταση 
στο δεύτερο ημίχρονο ενώ η αγωνιστική 
άνοδος του Νίκιτς έπαιξε σημαντικό ρόλο 
στη βελτιωμένη εικόνα της ομάδας του Σπα-
νού. Στο 47ο λεπτό ο Βαγγέλης Πλατέλλας 
σκόραρε αλλά η φάση ήταν ως μη γενό-
μενη καθώς ο επιθετικός των «κίτρινων» 
ήταν εκτεθειμένος. Τρία λεπτά αργότερα ο 
Δεληζήσης – μετά από εκτέλεση φάουλ – 
κέρδισε την κεφαλιά αλλά ο Κατσιμήτρος 
μπλόκαρε την μπάλα για να ακολουθήσει 
– στο αμέσως επόμενο λεπτό – μια ακόμη 
κεφαλιά (πάνω από το οριζόντιο δοκάρι) 
του Κάσσου.
Στο 54ο λεπτό ο Μπουτσάκης ανέτρεψε τον 
Κάσσο εντός της περιοχής, ο διαιτητής Ρού-
σης καταλόγισε το πέναλτι και ο Πλατέλλας 
έκανε το 1-0 για τον Άρη. Ο Εργοτέλης προ-
σπάθησε να κερδίσει μέτρα στο γήπεδο 
δίχως όμως να φανεί απειλητικός στις προ-
σπάθειές του. Αντιθέτως, ο Άρης πλησίασε 
στο δεύτερο γκολ με τον Πλατέλλα στο 67ο 
λεπτό. Ο βραχύσωμος επιθετικός βρέθηκε 
στην περιοχή, απέφυγε έναν αμυντικό του 
Εργοτέλη αλλά ο Κατσιμήτρος – με το πόδι – 
απομάκρυνε τον κίνδυνο για την ομάδα του.
Πέντε λεπτά αργότερα ο Άρης είχε διπλή 
ευκαιρία για να «τελειώσει» το παιχνίδι. 
Μετά από εκτέλεση κόρνερ και κεφαλιά του 
Σόουζα η μπάλα χτύπησε στο δεξί κάθετο 
δοκάρι της εστίας του Κατσιμήτρου και στην 
επαναφορά ο Κάσσος σούταρε πάνω την 
εστία του Εργοτέλη. Αυτό που δεν κατάφερε 
εκείνη τη στιγμή, ο Κάσσος το πέτυχε τρία 

λεπτά αργότερα. Με την άμυνα του Εργο-
τέλη να είναι εντελώς ανοργάνωτη, ο Νίκιτς 
με κεφαλιά τροφοδότησε τον Κάσσο στην 
πλάτη της άμυνας και ο τελευταίος με πλασέ 
έκανε το 2-0.
Στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Λούκα 
Μιλούνοβιτς πάτησε άσχημα στο γήπεδο, 
χτύπησε στο αριστερό πόδι και δεν μπο-
ρούσε να συνεχίσει. Στην τελευταία φάση 
του αγώνα, ο Άρης τριπλασίασε τα τέρ-
ματά του με τον Χαντί ο οποίος εκτέλεσε 
το φάουλ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, 
ο Κατσιμήτρος έκανε κακό υπολογισμό της 
μπάλας η οποία κατέληξε στα δίχτυα(3-0).

Δόξα Δράμας – Καλλιθέα 2-0
Καλύτερη ήταν η Δόξα σε όλο το παιχνίδι 
απέναντι στην Καλλιθέα. Οι γηπεδούχοι 
σκόραραν στο 11’ με τον Γκότοβο, αλλά 
ο διαιτητής ακύρωσε το τέρμα για οφσά-
ιντ. Τελικά το 1-0 έγινε στο 18’, όταν ο Κου-
σκουνάς πήρε την μπάλα μετά από εκτέ-
λεση φάουλ του Βιτλή και με πλασέ άνοιξε 
το σκορ. Στις καθυστερήσεις ήρθε και το 2-0 
για την ομάδα της Δράμας. Ο Ματσούκας 
σέντραρε και ο Μπαϊκαρά πήρε την κεφαλιά 
για το δεύτερο τέρμα των «Μαυραετών».
Πολύ χαμηλός ρυθμός στο δεύτερο ημί-
χρονο. Η Δόξα ήθελε απλά να διαχειριστεί 
το σκορ του πρώτου μέρους και αυτό έκανε 
χωρίς δυσκολία. Μάλιστα, στο 81’ ο Κου-
σκουνάς έχασε την ευκαιρία να κάνει και το 
3-0 για την ομάδα του, με το 2-0 να είναι και 
το τελικό αποτέλεσμα.

τα νεα τησ FooTBALL LEAGUE

αυτή τη φορά δεν τη πάτησε...
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Ο 
Νίκος Τσουρέκας με δύο χρυσά με-
τάλλια ήταν o μεγάλος πρωταγωνι-
στής των ανδρών του Πανελληνίου 
πρωταθλήματος διάθλου που διε-

ξήχθει στο Φαλακρό της Δράμας, ανεβαίνο-
ντας για πρώτη φορά στην καριέρα του στο 
ψηλότερο σκαλί του βάθρου.
Στις γυναίκες η Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου 
και η Γεωργία Νιμπήτη πήραν από ένα χρυσό 
και ένα αργυρό μετάλλιο. 
Την πρώτη ημέρα των αγώνων (10/03), στο 
αγώνισμα της ταχύτητας ο Νίκος Τσουρέ-
κας ήταν ο νικητής των ανδρών μετά από 
μια συναρπαστική κούρσα που κρίθηκε στις 
βολές. Ο Τσουρέκας ήταν πιο εύστοχος (3 
άστοχες βολές) από το φαβορί Κλεάνθη Καρα-
μίχα (5 άστοχες). Το χάλκινο κέρδισε ο Δημή-
τρης Μπατσής με 6 άστοχες βολές. 
Στις γυναίκες η Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου 
έκανε την μεγάλη έκπληξη και πήρε το χρυσό 
χάρη στην εξαιρετική σκοποβολή  (2 άστο-
χες) αφήνοντας το μεγάλο φαβορί Γεωργία 
Νιμπήτη (5 άστοχες) στη δεύτερη θέση. Τρίτη 
τερμάτισε η Ελευθερία Στανίδου με 10 άστο-
χες. 
Στους Παίδες και Κορασίδες ο Γιώργος Ανα-
στασιάδης και η Νεφέλη Τίτα, αντίστοιχα, ήταν 
αλάνθαστοι και εξαιρετικοί στο σκι και κέρδι-
σαν μάλλον εύκολα τους αντιπάλους τους.
Την Κυριακή (11/03) στο αγώνισμα ατομικής 
χρονομέτρησης στους άνδρες ο Νίκος Τσου-

ρέκας (4 άστοχες) κέρδισε το δεύτερο χρυσό. 
Η μάχη με τον δεύτερο Κλεάνθη Καραμίχα (6 
άστοχες) κρίθηκε στις βολές αν και στο σκι ο 
δεύτερος είχε καλύτερο χρόνο. 
Το χάλκινο μετάλλιο πήρε ο Σταύρος Χριστο-
φορίδης που εκμεταλλεύτηκε την αστοχία των 
πολύ νεώτερων συναθλητών. Ένας από τους 
κορυφαίους αθλητές της ιστορίας του ελληνι-
κού Διάθλου, ανέβηκε μετά από πολλά χρόνια 
στο βάθρο των νικητών. 
Στις γυναίκες η Γεωργία Νιμπήτη ήταν πολύ 
καλύτερη στο σκι και πολύ προσεχτική στις 
βολές (11 άστοχες) και πήρε την πρώτη θέση 
χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Το αργυρό 
πήρε -η νικήτρια του Σαββάτου- Κωνσταντίνα 
Χαραλαμπίδου (11 άστοχες) και το χάλκινο η 
Ελευθερία Στανίδου (20 άστοχες).
Στους παίδες και κορασίδες, στο ίδιο αγώ-
νισμα, οι Γιώργος Αναστασιάδης (2 άστοχες 
βολές) και Νεφέλη Τίτα (καμία άστοχη βολή) 
επανέλαβαν την εμφάνιση του Σαββάτου και 
ανέβηκαν και πάλι στο υψηλότερο σκαλί του 
βάθρου. 
Θα πρέπει επίσης να τονιστεί το γεγονός ότι 
για πρώτη φορά στο άθλημα του διάθλου, 
αθλητές του ΕΟΣ Λάρισας ο Γιώργος Δρακω-
τός και ο Αχιλλέας Δρακωτός κέρδισαν μετάλ-
λια σε πανελλήνιους αγώνες. Ο Γιώργος Δρα-
κωτός τερμάτισε στη δεύτερη και τρίτη θέση 
και ο αδελφός του Αχιλλέας στην τρίτη θέση 
(ταχύτητα) με εξαιρετικές βολές.

δις «χρυσός» ο τσουρέκας, 
από ένα νιμπήτη και 
Χαραλαμπίδου

Β
λάσης Μάρας, Νίκος Ηλιόπουλος, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, Γιώργος Χα-
τζηευσταθίου και Αντώνης Τανταλίδης και ο Λευτέρης Πετρούνιας απαρτίζουν 
την εθνική ομάδα ενόργανης γυμναστικής των ανδρών. 
Με δεκάδες μετάλλια στην συλλογή του, αλλά και με δεκαεννιά χρόνια αδιά-

λειπτης παρουσίας και προσφοράς στην Εθνική ανδρών της ενόργανης γυμναστικής, 
ο Βλάσης Μάρας συνεχίζει με την ίδια δίψα, διατηρώντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο 
του στο διεθνές στερέωμα και στοχεύοντας σε νέες επιτυχίες.
Ο υπερπρωταθλητής του μονόζυγου, με τους πέντε ευρωπαϊκούς και τους δύο παγκό-
σμιους τίτλους, ετοιμάζεται να κάνει τη φετινή του πρεμιέρα στο παγκόσμιο κύπελλο 
του Μπακού (15-18 Μαρτίου), το οποίο θα σημάνει την επιστροφή του στους αγώνες 
έπειτα από τον περασμένο Απρίλιο και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Κλουζ.
«Νιώθω σε πολύ καλή κατάσταση. Θα κατεβάσω ένα εύκολο πρόγραμμα στο Μπακού, 
όπου αυτό που θέλω είναι απλά να μπω σε αγωνιστικό ρυθμό και να κάνω μία καλή 
εκτέλεση. Έχουμε επιτέλους μια ευκαιρία για να ξεφύγουμε από τη ρουτίνα της καθη-
μερινής προετοιμασίας στον Άγιο Κοσμά και αυτό είναι πολύ καλό», τονίζει χαρακτη-
ριστικά. 

Έτοιμη η εθνική για το Παγκόσμιο 
Κύπελλο του Μπακού!

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Με δύο γκολ στο τέλος, ο 
Θεσπρωτός κατέβαλε την αντίσταση 
της Πέρδικας και σήκωσε το 
Κύπελλο, έπειτα από πέντε χρόνια!

Ο
ι κιτρινόμαυροι επισφράγισαν 
με τον τίτλο του Κυπέλλου μια 
έξοχη χρονιά, αφού συνδύα-
σαν το τοπικό Κύπελλο με την 

πολύ καλή πορεία τους στον 3ο όμιλο της 
Γ΄Εθνικής, έχοντας παίξει φέτος και ελ-
κυστικό ποδόσφαιρο.Ο Θεσπρωτός ήταν 
συνολικά καλύτερος από τον άξιο φινα-
λίστ Άρη Πέρδικας, με την ομάδα του Α-
λέκου Καρύδη πάντως να βάζει δύσκολα 
στον μεγάλο του αντίπαλο και το συγκρό-
τημα του Δημήτρη Μουρούτη να βρίσκει 
τελικά τα δύο νικητήρια γκολ στην εκπνοή 
του τελικού.Οι τυπικά γηπεδούχοι, που α-
πείλησαν κυρίως από στημένες φάσεις, 
είχαν την μεγαλύτερη στιγμή τους στο 
α΄μέρος στο 39΄ όταν ο Μπίκας έπαιξε υ-
πέροχα το ένα-δύο με τον Μπλέτσα, αλλά 
ο Ντούγιας απέκρουσε το πλασέ του στο 
τετ-α-τετ, κρατώντας στο “μηδέν” το α-
ποτέλεσμα του ημιχρόνου. Στο 60΄ η Πέρ-
δικα είχε την καλύτερη στιγμή της, όταν 
ο Δ.Μώκος σούταρε προς την εστία του 
Θεσπρωτού, μετά από εκτέλεση έμμεσου 
μέσα από την περιοχή, όμως η μπάλα κα-
τέληξε στην αγκαλιά του Παππά.Ο Ντού-
γιας έσωσε ξανά από βέβαιη παραβίαση 
την εστία του Άρη στο 88΄, απομακρύνο-
ντας με το πόδι το πλασέ του Φούντζου-
λα, έπειτα από την κάθετη μπαλιά του Γώ-
γου.Το καθοριστικό γκολ του 33ου τελι-
κού σημείωσε τελικά ο Καρβούνης στο 
89ο λεπτό. Η μπάλα στρώθηκε στα πόδια 
του κερκυραίου στόπερ, μετά την κεφα-
λιά-απόκρουση του Χατζίου, κι εκείνος 
με σουτ νίκησε τον Ντούγια για το 1-0 του 
Θεσπρωτού.Με τη σέντρα ο Θεσπρωτός 
διπλασίασε τα τέρματά του, αφού ο Φου-
σέκης, στην προσπάθειά του να διώξει τη 
μπάλα μετά το γύρισμα του Γώγου, έστει-
λε τη μπάλα στο βάθος της εστίας της ομά-
δας του για το 2-0 του Θεσπρωτού. Εξαι-
ρετική η ατμόσφαιρα στο Στάδιο Ηγουμε-
νίτσας, αφού ο τελικός παίχτηκε μπροστά 
σε ένα ζεστό θεσπρωτικό κοινό, με τον 
Άρη Πέρδικας μάλιστα να παίζει σαν… 
εντός έδρας, έχοντας εντυπωσιακή υπο-
στήριξη από τους φιλάθλους του.

Έχασε την κούπα ο Εθνικός…
Την ήττα με 1-0 γνώρισε ο Εθνικός από 
τον Α.Ο. Καραβά  στα πλαίσια του τελικού 
του Κυπέλλου Ε.Π.Σ Πειραιά, ύστερα από 
μέτρια και άνευρη εμφάνιση.
Ο Εθνικός έχοντας εκτός 18άδας αρκε-
τούς βασικούς παίκτες αντιμετώπισε μια 
ομάδα που με την κατάκτηση του Κυπέλ-
λου γνώρισε την σημαντικότερη στιγμή 
της ιστορίας της. Χωρίς αυτό να αποτε-
λεί δικαιολογία μιας και το ρόστερ του 
Εθνικού στο σύνολο του αποτελεί πολυ-
τέλεια για όλες τις ομάδες της κατηγορίας. 
Υπερίσχυσε όμως το κίνητρο των παικτών 
του Α.Ο. Καραβά για διάκριση έναντι των 
“κυανόλευκων” που έχοντας το μυαλό 
στον πρωτεύοντα στόχο της εισόδου στα 
μπαράζ για την Football League έχασαν 
την ευκαιρία να στεφθούν κυπελλούχοι 
Πειραιά.
Στα της αναμέτρησης, το πρώτο ημίχρονο 
κύλησε νωχελικά, με τον Εθνικό να είναι 
σαφώς ανώτερος του αν τ ιπάλου του 
χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα. Το 
2ο ημίχρονο δεν άλλαξε κάτι στη γενική 
εικόνα του αγώνα με τον Εθνικό να έχει 
το πάνω χέρι και να απειλεί αλλά χωρίς 
να μπορεί να πάρει κεφάλι στο σκορ. Κάτι 
το οποίο πέτυχε σε μια από τις λιγοστές 
επισκέψεις στα καρέ του Βουτσινά ο Α.Ο. 
Καραβά ύστερα από φάση διαρκείας. Στα 
εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι 
αφού οι παίκτες της αντίπαλης ομάδας 
αναχαίτιζαν τις επιθετικές ενέργειες του 
Εθνικού και με πολλαπλές καθυστερήσεις 
ροκάνισαν τον χρόνο μέχρι το τελικό σφύ-
ριγμα του διαιτητή.

1ος όμιλος – 20η αγωνιστική
Άρης Αβάτου-ΑΕ Διδυμοτείχου 0-0 
Δόξα Προσκυνητών-Αετός Ορφανού 1-3 
Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου-Απόλ-
λων Παραλιμνίου 0-1 
Ελπίς Σκουτάρεως-Νέστος Χρυσούπολης 
1-2 
Ορφεάς Ξάνθης-Δόξα Νέου Σιδηροχω-
ρίου 5-2 
Καβάλα-Μέγας Αλέξανδρος Καρπερής 
3-0 

2ος όμιλος – 27η αγωνιστική
Άρης Παλαιοχωρίου-Ηρακλής 0-0 
Πιερικός-Αλμωπός Αριδαίας 1-0 
ΑΠΕ Λαγκαδά-Καμπανιακός 4-0 

Φιλιππός Αλεξάνδρειας-Νάουσα 1-3 
Κιλκισιακός-Αγροτικός Αστέρας 3-1 
Εδεσσαϊκός-Μακεδονικός 2-1 
ΑΟ Καρδίας-ΑΕ Καρίτσας 1-2 
Ρεπό: Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων

3ος όμιλος – 23η αγωνιστική
ΑΕΠ Καραγιαννίων-Νέος Αμφίλοχος 0-1 
Ερμής Αμυνταίου-Τηλυκράτης Λευκάδας 
1-2 
Σκουφάς Κομποτίου-Θεσπρωτός 0-2 
Αστέρας Παραποτάμου-Δόξα Κρανούλας 
0-1 
Εθ ν ικός  Φιλ ιππ ιάδας -Μακεδον ικός 
Φούφα 1-2 
Πανλευκάδιος-Καστοριά 3-0 α.α
Ρεπό: ΑΕ Λευκίμμης

4ος όμιλος – 23η αγωνιστική
Οπούντιος Μαρτίνου-Ρήγας Φεραίος 1-2 
Ολυμπιακός Βόλου-Αμβρυσσέας Διστό-
μου 3-0 
ΑΟ Σελλάνων-Αστέρας Ιτέας 1-0 
Αχιλλέας Φαρσάλων-Διγένης Νεοχωρίου 
1-1 
ΓΣ Αλμυρού-Νίκη Βόλου 1-0 
Θήβα-ΑΠΟΚ Βελούχι 3-1 
Ρεπό: ΝΠΣ Βόλος

5ος όμιλος – 19η αγωνιστική
Παλληξουριακός-Ζάκυνθος 1-3 

Πανηλειακός-Λεωνίδιο 4-1 
Παναρκαδικός-Καλαμάτα 0-0 
ΠΑΟ Βάρδας-Αστέρας Αμαλιάδας 0-2 
Διαγόρας Βραχνέικων-Αστέρας Βλαχιώτη 
2-1 
Τσικλητήρας Πύλου-Αχαϊκή 0-1 

6ος όμιλος – 19η αγωνιστική
Προοδευτική-Ρόδος 1-0 
ΑΟ Λουτράκι-Ιάλυσος 1-3 
Διαγόρας-Εθνικός 1-1 
ΑΟ Ζευγολατιού-Κερατσίνι 0-1 
Ιωνικός-Πέλοπας Κιάτου 4-1 
Ρεπό: Ασπρόπυργος

7ος όμιλος – 19η αγωνιστική
Ερμής Κιβερίου-Αιολικός 0-2 
Διαγόρας Αγίας Παρασκευής-Παναργει-
ακός 2-0 
Θύελλα Ραφήνας-Πανθηραϊκός 1-2 
Αήττητος Σπάτων-Τριγλία Ραφήνας 5-1 
Χαλκίδα-Ερμιονίδα 0-1 
Ρεπό: Ταμυναϊκός

8ος όμιλος – 19η αγωνιστική
Ηρόδοτος-Κηφισιά 2-1 
Ατσαλένιος-Φωστήρας 1-0 
ΑΕ Μυλοποτάμου-Αιγάλεω 4-2 
ΟΦ Ιεράπετρας-Ερμής Ζωνιανών 2-1 
Ηλυσιακός-Άγιος Ιερόθεος 0-2 
Ρεπό: ΑΟ Παλαιόχωρας

το πανόραμα της Γ’ εθνικής

κυπελλούχος θεσπρωτίας ο θεσπρωτός! 
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αθλητικά

Ο 
Αργεντινός μάγος έτρεξε με 
100 στο tunnel, πέρασε δύο 
κάτω από τα πόδια του Κουρ-
τουά, έκανε τρελά σλάλομ, 

χάρισε ακόμα ένα στον Ντεμπελέ και η 
Μπάρτσα με το 3-0 επί της Τσέλσι συνε-
χίζει στους «8».
Είναι αυτό το πεταγματάκι. Το άνοιγμα 
της μπάλας τόσο, όσο, για να αδειάσει 
τους πάντες, αλλά και να τη στρώσει ξανά 
μπροστά του εκεί που πρέπει ακριβώς. 
Εξωγήινο, μαγικό άγγιγμα, ευφυΐα μπαλα-
δόρικη στο έπακρο. Τα έχεις ξαναδιαβά-
σει και θα ξανασυμβεί. Απλά όποιος τον 
έχει, συνήθως νικάει. Τον έχει η Μπαρτσε-
λόνα, με την Τσέλσι να κάνει λάθη και να 
έχει τρομερή ατυχία με τέσσερα δοκάρια 
στα δύο ματς. Ο Λιονέλ Μέσι όμως δεν 
λάθεψε. Γκολ, ασίστ, τα έφτιαξε όλα τέλεια 
και οδήγησε την ομάδα του στο 3-0 και 
στο συνολικό σκορ πρόκρισης για τους 
«8» στο 4-1.
Μόλις στα 119 δευτερόλεπτα έβαλε το 
ταχύτερο τέρμα του στο θεσμό. Ο ίδιος 
ξεκίνησε τη φάση, η μπάλα πέρασε από 
Ντεμπελέ, αντίπαλο, Σουάρες και από 
πολύ πλάγια δεξιά ο Αργεντινός πλάσαρε 
κάτω από τα πόδια του Κουρτουά. Του το 
ξανασκάρωσε του Βέλγου στο 63’. Τότε 
που κάλπασε, με δύο αγγίγματα της μπά-
λας άδειασε μαζί τρεις αντιπάλους και 
από πλάγια το τελείωσε με τον ίδιο ακρι-
βώς τρόπο, για να φτάσει τα 100 γκολ στο 
Champions League.
Ενδιάμεσα (20’), είχε στήσει το καλύτερό 
του. Εκλεψε μπάλα στο κέντρο, πέρασε 
δύο, έστρωσε τέλεια στον Ντεμπελέ κι 
εκείνος σούταρε με δύναμη για το πρώτο 
του με τη φανέλα της Μπάρτσα. Η Τσέλσι 
που ήταν στην επίθεση και το πάλεψε, είχε 
δοκάρι στο φάουλ του Μάρκος Αλόνσο 
(45’) και την κεφαλιά του Ρούντιγκερ 
(90’). Κάπως έτσι λοιπόν οι Καταλανοί 
θα δώσουν το παρόν για 11η διαδοχική 
φορά στα προημιτελικά, με τον Ερνέστο 
Βαλβέρδε που τους είχε στήσει ξανά εξαι-
ρετικά, να συμπληρώνει 100 αγώνες στην 
Ευρώπη και να συνεχίζει...
Μπαρτσελόνα (Ερνέστο Βαλβέρδε): Τερ 
Στέγκεν, Σέρζι Ρομπέρτο, Ουμτιτί, Πικέ, 
Άλμπα, Μπουσκέτς (61’ Αντρέ Γκόμες), 
Ινιέστα (56’ Παουλίνιο), Ράκιτιτς, Ντε-
μπελέ (67’ Αλέις Βιδάλ), Μέσι, Σουάρες
Τσέλσι (Αντόνιο Κόντε): Κουρτουά, Μόου-
ζες (67’ Τζαπακόστα), Αθπιλικουέτα, Κρί-

στενσεν, Ρούντιγκερ, Μάρκος Αλόνσο, 
Καντέ, Φάμπρεγας, Γουίλιαν, Αζάρ (82’ 
Πέδρο), Ζιρού (67’ Μοράτα).

Μπεσίκτας - Μπάγερν 1-3
Η Μπάγερν ήταν... σούπερ και στην Κων-
σταντινούπολη, επικράτησε 3-1 της Μπε-
σίκτας (8-1) και πάει αεράτη στα προημι-
τελικά του Champions League! Ρεκόρ για 
Χάινκερ και Βαυαρούς.
Μετά το 5-0 στο Μόναχο, η Μπάγερν 
ήταν εξαιρετική και στην Κωνσταντινού-
πολη, επικράτησε 3-1 της Μπεσίκτας και 
βρέθηκε χαλαρά στα προημιτελικά του 
Champions League. Η 11η συνεχόμενη 
νίκη στη διοργάνωση επί των ημερών του 
Γιουπ Χάινκες συνιστά ρεκόρ για τον Γερ-
μανό προπονητή  και την ομάδα του.
Ποτέ στην ιστορία της διοργάνωσης δεν 
είχε γίνει ανατροπή του 5-0 και η Μπεσί-
κτας αναζητούσε μόνο θαύμα για να ελπί-
ζει σε πρόκριση! Αυτή η Μπάγερν όμως 
δεν αφήνει το παραμικρό περιθώριο και 
το απέδειξε στη ρεβάνς της Πόλης. Οι Βαυ-
αροί μπήκαν πολύ δυνατά, δεν επηρεά-
στηκαν από την καυτή ατμόσφαιρα και στο 
18ο λεπτό άνοιξαν το σκορ! Ο Μίλερ έκανε 
τη σέντρα και ο Τιάγκο Αλκάνταρα εύκολα 
με προβολή πέτυχε το 1-0! Αλλωστε, ήταν 
το 100ο γκολ της Μπάγερν τη σεζόν 2017-
18 σε όλες τις διοργανώσεις. Οι Βαυαροί 
είχαν τον απόλυτο έλεγχο στο ματς, δεν 
άφησαν στους Τούρκους το δικαίωμα να 
απειλήσουν και η μοναδική φάση προ-
ήλθε από λάθος της άμυνας. Στο 44΄ο 
Γκιονούλ βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο 
Χούμελς έσωσε την ομάδα του. Μελανό 
σημείο για τη Μπάγερν ο τραυματισμός 
του Τιάγκο και η αποχώρησή του. 
 Σούπερ και το ξεκίνημα της ομάδας στο 
β’ μέρος, αφού στο 46ο λεπτό, έπειτα 
από σέντρα του Ραφίνια, ο Γκιονούλ με 
προβολή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα 
της ομάδας του! Η Μπεσίκτας ανέβασε 
ρυθμό μετά το 55’, πίεσε ψηλά και στο 59’ 
από λάθος του Αλάμπα, ο Λοβ πέτυχε ένα 
υπέροχο τέρμα! Μάλιστα, οι γηπεδούχοι 
θα μπορούσαν στο 69’ να ισοφαρίσουν, 
αλλά ο Πεκτεμέκ από πλεονεκτική θέση δε 
βρήκε δίχτυα. Η Μπάγερν βρήκε λύσεις, 
δεν αντιμετώπισε άλλο πρόβλημα, ενώ 
στο 84’ ήρθε και το τρίτο τέρμα. Ο Χάμες 
άνοιξε ιδανικά την άμυνα, ο Αλάμπα έκανε 
τη σέντρα και ο Βάγκνερ διαμόρφωσε το 
3-1.

μπαρτσελόνα – τσέλσι 3-0

Τρελός Μέσι και πρώτο Ντεμπελέ

Κάζο για την Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ, που στήθηκε σούπερ 
συντηρητικά από τον Μουρίνιο και 
το πλήρωσε καθώς ο Μπεν Γεντέρ 
έβαλε δύο γκολ και χάρισε νίκη και 
πρόκριση στην Σεβίλλη (1-2).

Υ
στερα από ένα προβληματικό 
πρώτο σκέλος (0-0) και ένα προ-
βληματικό πρώτο μέρος στη ρε-
βάνς, οι Κόκκινοι Διάβολοι πλή-

ρωσαν την κακή εικόνα τους και επέτρε-
ψαν στην Σεβίλλη να πάρει το εισιτήριο 
για τα προημιτελικά με μεγάλη νίκη στο 
Μάντσεστερ. Η ομάδα του Μοντέλα έκα-
νε 21 τελικές στο Old Trafford, όσες δεν έχει 
κάνει καμία ομάδα τα τελευταία 7 χρόνια σε 
όλες τις διοργανώσεις και μάλλον δίκαια εί-
ναι αυτή που πέρασε. Σοκ στην Γιουνάιτεντ, 
στην οποία από τα μέσα Μαρτίου μοναδι-
κός στόχος μένει η κατάκτηση του FA 
Cup. Απόλυτος πρωταγωνιστής ο 
Μπεν Γεντέρ, ο οποίος μπήκε 
στο 72’ και στο 74’ και το 78’ 
καθάρισε το ματς.
Η Γιουνάιτεντ φάνηκε να 
μπαίνει δυνατά και στο 2’ ο 
Λουκάκου έπαιξε ωραία το 
1-2 με τον Λίνγκαρντ αλλά το 
δεξί του έφυγε έξω και η συνέ-
χεια ήταν για την Σεβίλλη. Στο 9’ 
ο Χοακίν Κορέα έκανε το σουτ, άουτ και 
η ομάδα του Μοντέλα ήταν με γυμνό μάτι 
η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Στο 14’ το 
παιδικό λάθος του Μπαγί δεν τιμωρήθηκε, 
στο 16’ ο Βάσκες σούταρε άουτ και στο 27’ 
το διαγώνιο αριστερό του Μουριέλ πέρασε 
έξω. Στο 38’ χάθηκε η πρώτη μεγάλη ευκαι-
ρία για την ομάδα του Μουρίνιο, όμως ο 
Φελαϊνι, αφού έπαιξε το 1-2 με τον Σάντσες, 
νικήθηκε από τον Σέρχιο Ρίκο και το 0-0 
ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.
Η επανάληψη ήταν όλα τα λεφτά. Τα ζόρια 
φάνηκαν από την αρχή όταν ο Μπαγί 
έκανε μυθικό τάκλιν για να σώσει σίγουρο 
γκολ και στο 52’ ο Ρίκο έπιασε δουλειά 
στο σουτ του Λίνγκαρντ μέσα από την 
περιοχή. Στο 57’ το σουτ του Σάντσες 
κοντραρίστηκε και στο 60’ ο Μουρίνιο 
έβγαλε τον Φελαϊνί για να δώσει επιθε-
τική νότα βάζοντας τον Πογκμπά. Στο ίδιο 
λεπτό ο Μουριέλ δεν μπόρεσε από κοντά 
και στο 72’ ο Μοντέλα έκανε την αλλαγή 
που έκρινε το ματς.
Ο Μπεν Γεντέρ στο 74’ μετά την πάσα του 
Σαράμπια νίκησε τον Ντε Χέα μέσα από 

την περιοχή και στο 78’ με κεφαλιά το 
έκανε ξανά για το 0-2 προκαλώντας σοκ 
στους Κόκκινους Διαβόλους. Ο Πογκμπά 
έκανε απίστευτα λάθη και το γκολ του 
Λουκάκου με βολέ ύστερα από κόρνερ 
δεν ήταν ικανό να κάνει τη διαφορά. Το 1-2 
παρέμεινε μέχρι το τέλος παρά τις φάσεις 
με Μαρσιάλ, Ράσφορντ και στο 91’ ο Ντε 
Χέα δεν άφησε τον Μπεν Γεντέρ να κάνει 
χατ-τρικ.

Ρόμα - Σαχτάρ 1-0
Τι και αν δεν έπεισε η Ρόμα, ο Τζέκο χρει-
άστηκε μόλις μια ευκαιρία για να βρει 
δίχτυα και να στείλει την ομάδα στα προ-
ημιτελικά του Champions League έπειτα 
από μια δεκαετία (1-0). Ενα λάθος της 
άμυνας ήταν αυτό που στέρησε από τους 
Ουκρανούς μια τεράστια πρόκριση. 
Κακό α’ μέρος, με τη Σαχτάρ να κάνει 
το ιδανικό ματς. Οι Ουκρανοί ήταν ιδα-

νικά στημένοι, είχαν την κατοχή και 
κατάφεραν σε πρώτη φάση να 

κόψουν την αντίπαλό τους 
στη μέση. Στεπανένκο και 
Φρεντ είχαν τον έλεγχο 
στον άξονα, αντίθετα Ντε 
Ρόσι και Ναϊνγκολάν ήταν 
εγκλωβισμένοι. Ελάχιστες οι 

φάσεις, με τους Ουκρανούς 
να τα κάνουν όλα σύμφωνα με 

το πλάνο τους. Στο 33’ θα μπο-
ρούσαν να είχαν ανοίξει το σκορ, ο Φερέ-
ιρα εκμεταλλεύθηκε το λάθος του Φάζιο, 
αλλά το τελείωμά του δεν ήταν το ιδανικό. 
Δυο λεπτά αργότερα, ο Ισμαΐλι βρέθηκε 
σε θέση βολής, αλλά ο Φλορέντσι με υπέ-
ροχο κόψιμο έσωσε την ομάδα του.
Ιδανικότερο ξεκίνημα στο β’ μέρος δεν 
θα μπορούσε να φανταστεί η Ρόμα, αφού 
στην πρώτη τελική της προσπάθεια πήρε 
και το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Απί-
θανη μπαλιά του Στρότμαν από τη σέντρα, 
τραγική συνεννόηση άμυνας - γκολκί-
περ και ο Τζέκο με άψογο πλασέ διαμόρ-
φωσε το 1-0. Ηταν το τέταρτο γκολ του 
Βόσνιου στη φετινή διοργάνωση, αλλά 
και το πρώτο του σε νοκ άουτ ματς του 
Champions League. Oι γηπεδούχοι είχαν 
την ψυχολογία και θα μπορούσαν σε δυο 
περιπτώσεις με Περότι και Τζέκο να καθα-
ρίσουν το ματς. Στο 78’ το έργο της Ρόμα 
έγινε ευκολότερο, αφού ο Oρντετς αντί-
κρισε την κόκκινη κάρτα. Οι Ουκρανοί 
πάντως προσπάθησαν να αντιδράσουν, 
πίεσαν, έκλεισαν τη Ρόμα, αλλά δεν είχαν 
τις λύσεις για το πολυπόθητο τέρμα!

Η Σεβίλλη ταπείνωσε την Γιουνάιτεντ 
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Στρατηγική πρόκριση πήρε ο ΑΠΟΕΛ 
απέναντι στην Νέα Σαλαμίνα που 
διαχειρίστηκε σωστά το υπέρ του 
προβάδισμα με 3-0 στον επαναληπτικό του 
ΓΣΠ.

Ο
ι πρωταθλητές εξήλθαν ισόπαλοι 2-2 με 
τους ερυθρόλευκους της Αμμοχώστου, 
κάνοντας συντήρηση δυνάμεων στο β’ μέ-
ρος του αγώνα.

Αποκλείστηκε μαχόμενη μέχρι και το τελευταίο λεπτό 
η Νέα Σαλαμίνα που λίγο έλειψε να αποδράσει με το 
διπλό από το γήπεδο της πρωτεύουσας.
Με γοργό ρυθμό ξεκίνησε το παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ 
να παίρνει από νωρίς την πρωτοβουλία των κινήσεων 
και να φτάνει στο 10’ στο 1-0 με τον Ντε Καμάργκο.
Ο 34χρονος Βραζιλιάνος φορ των γαλαζοκιτρίνων 
στην πρώτη ευκαιρία που βρήκε μετά από όμορφη 
μπαλιά του Λάγο άνοιξε το σκορ με γυριστή κεφαλιά 
στην περιοχή και ανέβασε τον δείκτη του συνολικού 
σκορ στο 4-0, σφραγίζοντας οριστικά την πρόκριση 
τους στα ημιτελικά.
Παρά την εξέλιξη αυτή ο ΑΠΟΕΛ δεν έμεινε κλειστός 

στο καβούκι του και επιζήτησε να πετύχει περισσό-
τερα γκολ, παίζοντας ανοικτό και επιθετικό ποδό-
σφαιρο.
Στο 14’ και στο 28’ η ομάδα της Λευκωσίας φλέρ-
ταρε με το 2-0 σημαδεύοντας δύο φορές το οριζό-
ντιο δοκάρι του Κίρεφ, μετά από πλασέ του Ποτέ και 
κεφαλιά του Ντε Καμάργκο, αντίστοιχα,
Από την πλευρά τους οι φιλοξενούμενοι προσπάθη-
σαν να αντιδράσουν, αλλά χωρίς αποτέλεσμα αφού ο 
Κυπριανού μέσα από την περιοχή στο 16’ έπιασε ένα 
άστοχο πλασέ, στην μοναδική μεγάλη ευκαιρία τους.
Έτσι οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με 
το 1-0.
Τυπικής διαδικασίας ήταν το β’ μέρους του αγώνα 
αφού δύσκολα θα μπορούσε να ανατραπεί από τους 
φιλοξενούμενους το μεγάλο προβάδισμα που πήρε 
ο ΑΠΟΕΛ.
Ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεφτε με την πάροδο του 
χρόνου, με τις δύο ομάδες να αναλώνονται σε ένα 
παιχνίδι μεσαίας γραμμής και να ψάχνουν για το 
λάθος του αντιπάλου και την αντεπίθεση.
Κάπως έτσι στο 57’ η Νέα Σαλαμίνα έφτασε στην ισο-
φάριση μετά από όμορφη σέντρα του Παπαδόπου-
λου και καρφωτό σουτ του Μακρίεφ που σημείωσε 

το 1-1.
Ακολούθως η συντήρηση δυνά-
μεων από μέρους του ΑΠΟΕΛ και 
οι αλλαγές από τον Γιώργο Δώνη 
έδωσαν το δικαίωμα στους φιλο-
ξενούμενους να ανέβουν και να 
πετύχουν το 1-2 στο 82’ μετά από 
εκτέλεση πέναλτυ από τον Κυπρι-
ανού.
Ωστόσο, ο ΑΠΟΕΛ δεν είχε πει 
την τελευταία του λέξη, με τον 
Ντελατόρε να απαντά στο 89’ 
με κεφαλιά μετά από σέντρα του 
Σάλαι και να κάνει το τελικό 2-2.

Φουλ για νταμπλ! 
Για πέμπτη σερί σεζόν ο ΑΠΟΕΛ 
βρίσκεται στα ημιτελικά του 
κυπέλλου.
Προηγουμένως κατάφερε δύο 
φορές (2014 και 2015) να κάνει 
το νταμπλ, ενώ πέρσι (2017) 
σήκωσε το πρωτάθλημα και 
έφτασε μέχρι τον τελικό κυπέλ-
λου και έχασε.
Ξεκάθαρο λοιπόν το σύνθημα 
και για αυτή την σεζόν για τον 
ΑΠΟΕΛ. Φουλ για νταμπλ και 
τίποτα λιγότερο!

αθλητικά

αποελ-νέα σαλαμίνα 2-2

Ο ΑΠΟΕΛ στους «4» του κυπέλλου

Ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς, άφησαν Ανόρθωση 
και Απόλλωνας, που εξήλθαν ισόπαλοι με 1-1. Προηγήθηκε ο 

Απόλλωνας στο 20΄με τον Ζάντερ για να ισοφαρίσει η Ανόρθωση στο 56’ 
με τον Πράνιτς. Οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο, με τον Απόλλων 
να είναι καλύτερος στο πρώτο και την Ανόρθωση στο δεύτερο.
Γρήγορο ρυθμό είχε το παιχνίδι στα πρώτα στάδια του, με τις δύο ομά-
δες  να θέλουν να κερδίσουν τη μάχη του κέντρου και την υπεροχή.
Ο γρήγορος ρυθμός δεν είχε φέρει όμως και ευκαιρίες στο παιχνίδι, με 
τις δύο ομάδες να αρκούνται στις προϋποθέσεις.
Πριν τη συμπλήρωση του δεκαπενταλέπτου, η Ανόρθωση προχώρησε 
σε αναγκαστική αλλαγή. Αντί του Στρούνα που τραυματίστηκε, πέρασε 
ο Οικονομίδης, αλλαγή που έφερε και εσωτερικές αλλαγές στην ομάδα, 
με τον Ζοάο να παίρνει θέση στα στόπερ και τον Οικονομίδη στα χαφ.
Η ομάδα της Λεμεσού, εκμεταλλευόμενη τα φάουλ και τα κόρνερ που 
κέρδιζε επιδίωξε να απειλήσει την Ανόρθωση. Κάτι που το κατάφερε 
με την πάροδο 20 λεπτών, όταν ο Ζοάο Πέδρο εκτέλεσε φάουλ από τα 
δεξιά, η μπάλα έφθασε στον Ζάντερ, με τον Βραζιλιάνο να εκμεταλλεύε-
ται την αδράνεια στην άμυνα των γηπεδούχων, να την σταματά και ακο-
λούθως  με σουτ να νικάει τον Αρούς και να γράφει το 0-1 για τον Απόλ-
λωνα.
Το γκολ του Απόλλωνα, δεν άλλαξε την εικόνα του αγώνα, με την ομάδα 
της Λεμεσού να κρατάει περισσότερο την μπάλα και να είναι πιο επι-
κίνδυνος στο παιχνίδι. Οι φιλοξενούμενοι ήταν η ομάδα που έλεγχε το 
παιχνίδι, κράτησε μπάλα με την Ανόρθωση να είναι ασύνδετη και ανή-
μπορη να αναπτυχθεί με ορθόδοξο τρόπο. Βλέποντας την ομάδα του 
ανήμπορη, να πάρει την μπάλα μπροστά, ο Ρόνι Λέβι πέρασε στο παι-
χνίδι στο 41’ τον Καρλίτος αντί του Αράζ.
Σουτ από τον Στυλιανού στο 39’ κατέληξε άουτ,  ενώ ένα λεπτό αργό-
τερα σουτ του Ζάντερ απέκρουσε ο Αρούς. Για λογαριασμό της Ανόρ-
θωσης, η μοναδική ευκαιρία σημειώθηκε στο 42’. Ο Σισέ επιχείρησε το 
γέμισμα από αριστερά, με τον Ντούρις να κερδίζει την κεφαλιά από την 
καρδιά της μικρής περιοχής και να στέλνει την μπάλα άουτ.
Με το εις βάρος της σκορ σε 1-0, η Ανόρθωση δεν είχε άλλη επιλογή 
από το να ψάξει το γκολ της ισοφάρισης, που θα την έβαζε ξανά στο παι-
χνίδι της νίκης. Η Ανόρθωση επιχείρησε ανεπιτυχώς να απειλήσει μέσω 
στημένων, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Από την άλλη πλευρά οι φιλοξε-
νούμενοι, με σουτ του Ζελάγια από πλάγια να απειλήσουν τον Αρούς.
Εν τέλει ήρθε η ισοφάριση από το σημείο του πεναλτι. Στο 56’ μετά από 
σουτ του Ιγκιερμπόρ, ο Γιούστε θα βρει την μπάλα με το χέρι, με τον 
Νικολάου να δείχνει το σημείο του πέναλτι. Εκεί ο Ντάνιελ Πράνιτς με 
εκτέλεση αλά Πανένκα, θα ισοφαρίσει για την Ανόρθωση.
Το παιχνίδι όσο περνούσε ο χρόνος έπαιρνε στην κυριολεξία φωτιά. 
Ένταση, πάθος και νεύρα συνέθεταν το σκηνικό στο παιχνίδι, το οποίο 
είχε γρήγορο ρυθμό. Η Ανόρθωση ήταν η ομάδα που με πρέσσινγκ από 
ψηλά, επιχείρησε να πραγματοποιήσει την ολική ανατροπή. Όμως παρά 
το γεγονός πως τρεις με τέσσερις φορές βγήκαν με προϋποθέσεις από 
τα πλάγια, τα γυρίσματα στους επερχόμενους επιθετικούς ανακόπηκαν 
από τους αμυντικούς του Απόλλωνα.
Από την πλευρά του ο Απόλλων, έφθασε κοντά στο γκολ δύο φορές σε 
διάστημα τριών λεπτών. Στο 79’ ο Ζελάγια δεν θα καταφέρει να σταμα-
τήσει την μπάλα, που αυτή θα του ξεφύγει. Εάν τα κατάφερνε θα ήταν 
μόνος με τον Αρούς. Τρία λεπτά αργότερα, ο Άλεξ επιχείρησε το σουτ, 
με τον Αρούς να αποκρούει ασταθώς, στην επαναφορά το σουτ του Σκέ-
μπρι αποκρούστηκε από τον Ζοάο.
Τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, ο ρυθμός πάγωσε. Η κούραση 
από πλευράς γηπεδούχων που δεν τους επέτρεψε να συνεχίσουν το 
πρέσινγκ από ψηλά, κάτι που επέτρεψε στον Απόλλωνα να κρατήσει και 
να κυκλοφορήσει την μπάλα. Το αποτέλεσμα έμεινε αναλλοίωτο μέχρι 
τέλους, με τις δύο ομάδες να έχουν ανοιχτούς λογαρισμούς ενόψει της 
ρεβάνς.

ανόρθωση-απόλλωνας 1-1
Ορθάνοιχτοι λογαριασμοί…
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αθλητικά
ολυμπιακός - μπαρτσελόνα 63-90

H Barcelona τον σκόρπισε, ο κόσμος 
τον στήριξε

Ο Ολυμπιακός (18-8) διασύρθηκε από την Μπαρτσελόνα (9-17) με 63-90, ωστόσο ο κόσμος 
αποθέωνε στο τελευταίο πεντάλεπτο Σφαιρόπουλο και παίκτες όντας σίγουρος για το Final 4. 

Η 
Μπαρτσελόνα σκόρπισε στο ΣΕΦ τον Ολυ-
μπιακό (63-90) διακόπτοντας το σερί των 5 
συνεχόμενων νικών στην Euroleague. Οι Ι-
σπανοί ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του 

δευτέρου ημιχρόνου δημιουργώντας την απορία για 
το αν βγήκαν οι «ερυθρόλευκοι» από τα αποδυτήρια 
τους στην ανάπαυλα. Ο κόσμος της ομάδας πάντως «έ-
κλεψε» την παράσταση αποθεώνοντας στο τελευταίο 
πεντάλεπτο Σφαιρόπουλο, παίκτες εκφράζοντας 
πίστη για το ταξίδι στο Βελιγράδι.
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν χωρίς συγκέ-
ντρωση και με πρόβλημα στο αμυ-
ντικό ριμπάουντ. Οι ψηλοί της Μπαρ-
τσελόνα (Τόμιτς, Μοερμάν) σκόραραν 
με μεγάλη ευκολία και έτσι οι Κατα-
λανοί προηγήθηκαν με 14-20 (8’). Ο 
Σπανούλης (7π., 4ασ.) πάλευε μόνος του 
να κρατήσει τον Ολυμπιακό κοντά στο 
σκορ ενώ στη συνέχεια βρήκε συμπαρά-
σταση και στον ΜακΛιν (25-27, 14’). Η Μπαρ-
τσελόνα πάντως αντέδρασε και έτσι με τρίποντο του 
Ρίμπας και lay up του Οριόλα βρέθηκε στο +7 (25-31, 
16’) με τους Πειραιώτες να καταφέρνουν να μειώσουν 
στο καλάθι.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με εύστοχο τρίποντο 
του Παπαπέτρου, αλλά το προβάδισμα αποδείχθηκε 
πρόσκαιρο αφού Ερτέλ και Κόπονεν έτρεξαν σερί 17-0 
για την ομάδα τους (41-57, 26’) φέρνοντας τους «ερυ-
θρόλευκους» σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Το τάιμ 
άουτ του Σφαιρόπουλου έφερε αντίδραση και με καλά-
θια των Πρίντεζη και ΜακΛιν πλησίασε σε 50-59, 28’).
Οι παίκτες όμως του Πέσιτς βρήκαν δύο τρίποντα 
(Ναβάρο και Μοερμάν) με αποτέλεσμα αφενός να στεί-
λουν τη διαφορά ξανά στο +17 (52.69, 32’) αφετέρου 
να βελτιώσουν κι άλλο την ψυχολογία τους. Ο Ολυμπια-
κός στην επίθεση δεν έκανε τίποτα εκτός από το να βιά-
ζεται να εκτελεί σουτ έξω από τα 6.75 κι έτσι οι φιλο-
ξενούμενοι άγγιξαν το +33 (55-88, 38’).  Το μοναδικό 
ενδιαφέρον στο τελευταίο πεντάλεπτο ήταν η εντυπω-
σιακή αντίδραση του κόσμου που με εξέφρασε πλή-
ρως τη στήριξή του στην ομάδα.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Μπαρτσελόνα έπαιξε 40 λεπτά μπά-
σκετ κι ο Ολυμπιακός 20 αφού στο δεύτερο ημί-
χρονο ήταν εξαφανισμένος. Οι νικητές ήταν ανώτεροι 
σε δίποντα (38.9%-56.5%). Σε τρίποντα (20%-26%), 
ριμπάουντ (36-50), ασίστ (11-19) ενώ έκανε μόλις 5 
λάθη.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Άντε Τόμιτς τελείωσε με 19 
πόντους (8/13δ., 3/3β.), 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Ο Αντριάν Μοερμάν είχε 17 πόντους (4/5δ., 3/6τρ.) και 

13 ριμπάουντ.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Πολλοί δεν ήταν καλοί, 
αλλά αρνητικά ξεχώρισε ο Βαγγέλης Μάντζαρης σε 
17:04 με 2 πόντους (0/4τρ., 2/2β.), ένα ριμπάουντ, μία 
ασίστ
ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Φυσικά το σερί 17-0 των Καταλα-
νών με το οποίο μετέτρεψαν το 41-40 σε 41-57.
ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο Τομά Ερτέλ ολοκλήρωσε με 13 

πόντους και 7 ασίστ.
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Ο Στρέλνιεκς συνερ-

γάστηκε με τον ΜακΛιν για το κάρφωμα 
του Αμερικανού και στη συνέχεια στην 
άλλη πλευρά ο Κιμ Τιλί έκοψε τον 
αντίπαλό του.
TI ΠΕΤΑΝΕ: Ο Ολυμπιακός τα πάντα 
από το δεύτερο ημίχρονο. Η Μπαρ-
τσελόνα τίποτα απολύτως.

Τα δεκάλεπτα: 17-22, 38-40, 52-63, 
63-90

Δεύτερη μεγαλύτερη εντός έδρας ήττα 
στην «ερυθρόλευκη» ιστορία!
Βαριά ήττα γνώρισε από την Μπαρτσελόνα ο Ολυμπι-
ακούς στο ΣΕΦ, αφού οι Καταλανοί επιβλήθηκαν με 
90-63.
Οι παίκτες του Σφαιρόπουλου δεν βρέθηκαν σε καλή 
μέρα και έγραψαν αρνητική ιστορία όσον αφορά τα 
παιχνίδια στην έδρα τους.
Το 90-63 (διαφορά 27 πόντων) είναι η δεύτερη μεγαλύ-
τερη ήττα στην ιστορία των Πειραιωτών στο ΣΕΦ, αφού 
για να βρούμε την χειρότερη βραδιά θα πρέπει να γυρί-
σουμε στη σεζόν 2004-05. 
Τότε η Εφές Πίλσεν είχε έρθει στην έδρα των «ερυ-
θρολεύκων» και τον είχε νικήσει με 110-59 (διαφορά 
51 πόντων), μια ήττα που αποτελεί την πιο βαριά στην 
ιστορία του και όχι μόνο στα εντός έδρας ματς.

ΜακΛιν: «Τίποτα δεν πήγε καλά, κοιτάμε 
μπροστά»
Μέσα στην απογοήτευσή του, ο Τζαμέλ ΜακΛιν θέλει 
να βρει λίγη αισιοδοξία, μετά την ήττα από την Μπαρ-
τσελόνα.
Ο ψηλός του Ολυμπιακού ανέφερε στην κάμερα της 
Nova μετά το ματς: «Πρέπει να μάθουμε από αυτό 
και να συνεχίσουμε μπροστά. Τίποτα δεν πήγε καλά... 
Ήταν και θέμα αντιπάλου, έπαιξαν ελεύθερα, έβαλαν 
πολλά σουτ, είναι ποιοτική ομάδα η Μπαρτσελόνα. 
Δεν ήταν η δική μας βραδιά. Δεν έχει σημασία (σ.σ. 
αν κοστίσει η ήττα), υπάρχουν κι άλλα παινίδια μπρο-
στά».

Και ο Θεός είναι... ΑΕΚ!

Α
ΕΚάρα με φόρα στους 
«8» του Champions 
League! Η «Βασίλισ-
σα» μετά από ένα συ-

γκλονιστικό παιχνίδι με την Νί-
μπουρκ, πήρε στο φινάλε τη νί-
κη που ήθελε, με ακριβώς 11 πό-
ντους (82-93), χάρη στο τρίποντο 
του Πάντερ! Μεγάλη εμφάνιση 
από Χάρις (36π.).
Μπορεί όλα να έμοιαζαν... 
τελειωμένα για την ΑΕΚ, μιας και 
η Νίμπουρκ πέρασε με 88-98 
από το ΟΑΚΑ, αλλά οι «κιτρινό-
μαυροι» σόκαραν τους Τσέχους 
στα τελευταία δευτερόλεπτα και 
έφυγαν θριαμβευτές (82-93)!
Λυτρωτής ο Πάντερ, ο οποίος 
μπορεί να μην βρέθηκε σε καλή 
βραδιά, αλλά έβαλε το κρίσιμο 
τρίποντο, με 2.8 δευτερόλεπτα 
να απομένουν. Στη συνέχεια 
αστόχησε ο Ρέι και οι φιλοξε-
νούμενοι ξέσπασαν σε πανηγυ-
ρισμούς!
Συναρπαστική εμφάνιση από 
τον Χάρις, ο οποίος μέτρησε 36 
πόντους. Από 11  πόντους οι 
Λαρεντζάκης και Σάκοτα, συγκι-
νητική η προσπάθεια του τραυ-
ματία Χάντερ (8π., 4ρ.).
Για τους γηπεδούχους, που «έχα-
σαν» τον Μπέντα με τραυματι-
σμό στο 15’, ξεχώρισαν οι Ρέι 
(18π., 7ρ.), Χρούμπαν (15π., 8ρ.), 
Μπόχατσικ (13π.) και Λόρενς 
(11π.).
Νεπτούνας ή Στρασμπούρ η επό-
μενη αντίπαλος.
Οι δύο ομάδες έμοιαζαν... μου-
διασμένες στην αρχή, όμως, ο 
Λαρεντζάκης ήταν... on fire και 
με 3/3 τρίποντα, έβαλε μπρο-
στά την ΑΕΚ (11-17, 6’). Ο Πού-
μπρλα έδωσε για πρώτη φορά 
το προβάδισμα στην Νίμπουρκ 
(21-19, 8’), για να κάνει ο Σάκοτα 
το 21-22 στο 10’ με τρίποντο. Ο 
Ξανθόπουλος έβαλε ξανά μπρο-
στά την «Βασίλισσα», εκτε-
λώντας πίσω από τα 6.75 (23-
27, 12’), με τους γηπεδούχους 
να στέκονται άτυχοι. Ο Μπέ-
ντα αποχώρησε στο 15’, καθώς 
τραυματίστηκε στον αστρά-
γαλο σε διεκδίκηση της μπάλας 
και δεν γύρισε ξανά στο ματς. 

Ο Μαυροειδής έστειλε την ΑΕΚ 
και στο +8 (34-42, 18’), για να 
ευστοχήσει σε δύο απανωτά τρί-
ποντα ο Ρέι και να μειώσει (40-
2, 20’).
Στην τρίτη περίοδο η Νίμπουρκ 
άρχιζε να θυμίζει εκείνη του... 
ΟΑΚΑ. Έβγαινε γρήγορα σε αιφ-
νιδιασμό, και σε συνδυασμό 
με τα πολλά ριμπάουντ (32-17), 
έφτασε και στο +7 (54-47, 25’). 
Ο Χάρις έδινε σημαντικές... ανά-
σες με τα καλάθια του στην ΑΕΚ, 
σημειώνοντας 17 πόντους στο 
τρίτο δεκάλεπτο και τον Σάκοτα 
να κάνει με έμμεσο τρίποντο το 
68-64 (30’).
Ο Αμερικανός γκαρντ συνέχισε 
στον απίστευτο ρυθμό που είχε 
βρει (70-72, 32’), με τους Ρέι 
(3/3β.) και Μπόχατσικ να ισο-
φαρίζουν (76-76, 34’). Οι «κιτρι-
νόμαυροι» ροκάνιζαν την δια-
φορά, μέχρι που ο Βασιλόπου-
λος πέτυχε κρίσιμο τρίποντο και 
ο Γκριν ευστόχησε για το 80-90, 
λίγα δεύτερα πριν το φινάλε. Ο 
Ρέι έκανε το 82-90, ο Πάντερ... 
εκτέλεσε τους Τσέχους (82-93), 
με τον Αμερικανό των γηπεδού-
χων να αστοχεί στο τέλος για 
τρεις.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η ΑΕΚ πήρε τη 
νίκη και την πρόκριση, χάρη 
στο τρίποντο του Πάντερ. Επί-
σης, είχε καλύτερα ποσοστά σε 
δίποντα και τρίποντα, ενώ μετά 
από καιρό, έβαλε σχεδόν όλες τις 
βολές (14/15) κι έκανε λίγα λάθη 
(7).
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Μάνι 
Χάρις ήταν... εξωπραγματικός! Ο 
Αμερικανός γκαρντ μέτρησε 36 
πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 
κλέψιμο και 0 λάθη.
ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Ο Λαρε-
ντζάκης έφτασε πολύ γρήγορα 
στους 11 πόντους από την αρχή 
του ματς, ενώ 11 είχε και ο 
Σάκοτα.
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Βασιλόπουλος 
με τρίποντο και Γκριν με το ένα 
και μοναδικό του κρίσιμο καλάθι 
πήγαν στο 80-90. Μπορεί η 
Νίμπουρκ να έκανε το 82-90, 
αλλά ο Πάντερ είπε την τελευταία 
λέξη πίσω από τα 6.75 (82-9)!
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