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επικαιρότητα

Η Τουρκία αμφισβητεί ξανά την ελληνική κυριαρχία στα Ίμια 
- Η Άγκυρα να μετράει τα λόγια της, απαντά η Αθήνα 

Σ
ε ευθεία αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας των 
Ιμίων προέβη εκ νέου η Τουρκία, υποστηρίζοντας 
με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών ότι η 
συγκεκριμένη περιοχή του Αιγαίου δεν παραχωρεί-

ται στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες, προσθέτοντας δε ότι 
«δεν θα αποδεχθούμε κανένα πιθανό τετελεσμένο γεγονός 
από την Ελλάδα προς τους γεωγραφικούς σχηματισμούς του 
Αιγαίου Πελάγους, των οποίων το νομικό καθεστώς αμφι-
σβητείται», θέτοντας ένα συνολικότερο ζήτημα αμφισβήτη-
σης των συνόρων στο Αιγαίο.
Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ έγινε με αφορμή το 
νόμο αριθ. 4519 σχετικά με 446 περιοχές «Natura 2000» επί 
ξηράς και θαλάσσης που θεσπίστηκε πρόσφατα. Η Άγκυρα 
κατηγορεί την ελληνική πλευρά ότι εκμεταλλεύεται τα διε-
θνή πρόγραμματα για να προβάλει τις θέσεις της και «κού-
νησε το δάκτυλο» στην Ευρωπαϊκή Ένωση «να μην γίνει 
εργαλείο στις προσπάθειες της Ελλάδας για πολιτική εκμε-
τάλλευση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων».
Η αντίδραση από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ήταν 
άμεση, καθώς με ανακοίνωση που εκδόθηκε, συστήνει στην 
Τουρκία να προσέχει, καθώς η παραβίαση του διεθνούς 
δικαίου στο Αιγαίο θα έχει συνέπειες και καλεί την Άγκυρα 
να «μετράει τα λόγια της».
Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών:
«Αναφέρεται ότι η Ελλάδα θέσπισε πρόσφατα το νόμο αριθ. 
4519 σχετικά με 446 περιοχές «Natura 2000» επί ξηράς και 
θαλάσσης.
Στην πραγματικότητα, η χώρα μας δεν αντιτίθεται σε γενι-
κούς στόχους και περιεχόμενο των περιβαλλοντικών προ-
γραμμάτων της ΕΕ, όπως το Natura 2000, η   οδηγία Corine 
Bird κ.λπ.
Ωστόσο, είναι γνωστό ότι η Ελλάδα έχει εκμεταλλευτεί εδώ 
και καιρό αυτά τα προγράμματα σε σχέση με τα θέματα του 
Αιγαίου. Στην περίπτωση αυτή, η Ελλάδα εκμεταλλεύεται 
και πάλι το πρόγραμμα Natura 2000 της ΕΕ μέσω εθνικής 
νομοθεσίας.
Η Ελλάδα, μετά την κρίση στα Ίμια το 1996, συμπεριέλαβε 
στο πρόγραμμα Natura 2000 τους βράχους των Ιμίων, 
καθώς και ορισμένα νησιά, νησίδες και βράχους στο Αιγαίο, 
των οποίων η κυριαρχία δεν παραχωρείται στην Ελλάδα με 
διεθνείς συμφωνίες.
Ανακοινώσαμε επίσημα τη θέση της Τουρκίας σχετικά με τις 
ελληνικές πολιτικές σχετικά με το πρόγραμμα Natura 2000 

και τα περιβαλλοντικά προγράμματα της ΕΕ στην Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή το 1998. Παρουσιάσαμε σαφώς τη θέση μας 
επί του θέματος αυτού μέσω της δήλωσης του Υπουργείου 
μας στις 29 Απριλίου 1998 και της δήλωσης της τότε Πρω-
θυπουργού της Τουρκίας, στις 30 Απριλίου 1998. Στην επό-
μενη περίοδο, κάναμε αρκετές άλλες δηλώσεις, καθώς και 
γραπτά και προφορικά διαβήματα ενώπιον της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.
Από την άποψη αυτή, θα θέλαμε να καλέσουμε άλλη μια 
φορά την Ελλάδα να ενεργήσει με κοινή λογική. Θα θέλαμε 
επίσης να υπενθυμίσουμε στην ΕΕ να μην γίνει εργαλείο στις 
προσπάθειες της Ελλάδας για πολιτική εκμετάλλευση των 
περιβαλλοντικών προγραμμάτων.
Χρησιμοποιούμε αυτή την ευκαιρία για να καλέσουμε ότι 
δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την κυριαρχία της Τουρ-
κίας πάνω στα βράχια των Ιμίων. Επιπλέον, δεν θα αποδε-

χθούμε κανένα πιθανό τετελεσμένο γεγονός από την Ελλάδα 
προς τους γεωγραφικούς σχηματισμούς του Αιγαίου Πελά-
γους, των οποίων το νομικό καθεστώς αμφισβητείται. Τέλος, 
θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι ο ελληνικός νόμος αριθ. 
4519 δεν θα έχει καμία νομική ισχύ όσον αφορά τις δια-
φορές που υπάρχουν μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας στο 
Αιγαίο».

Η απάντηση του ελληνικού υπουργείου Εξω-
τερικών
Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας αντέδρασε άμεσα, 
εκδίδοντας την παρακάτω ανακοίνωση:
«Το νομικό καθεστώς των Ιμίων είναι πλήρως κατοχυρω-
μένο και η ελληνική κυριαρχία επ’αυτών είναι δεδομένη και 
αναμφισβήτητη.
Λαθεύει η Τουρκία, εάν νομίζει ότι δύναται να παραβιάσει 
στο Αιγαίο το διεθνές δίκαιο χωρίς συνέπειες, όπως πράττει 
σε άλλα σημεία του περίγυρού της. Της συστήνουμε δε, να 
μετράει τα λόγια της».

Προκαλεί και μέσα από την Αγιά Σοφιά ο 
Ερντογάν
Νεοοθωμανικές κορώνες και καρφιά κατά του ιδρυτή της 
τουρκικής Δημοκρατίας Κεμάλ Αττατούρκ από τον Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος βρέθηκε στην Αγιά Σοφιά για να 
εγκαινιάσει έκθεση, στο πλαίσιο της Μπιενάλε της Κωνστα-
ντινούπολης.
Ο Πρόεδρος της Τουρκίας τα έβαλε και πάλι με την Ευρώπη, 
υποστηρίζοντας ότι «κατέστρεψαν τον πολιτισμό μας, περισ-
σότερο από Δύση, εκείνοι που έχουν τη δυτική νοοτροπία». 
Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ στην Κωνστα-
ντινούπολη Μανώλης Κωστίδης ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
κατηγόρησε όλους όσοι «μετέτρεψαν τα τζαμιά μας σε μου-
σεία. Όπως αυτός ο χώρος. Μετέτρεψαν τα τζαμιά μας σε 
στάβλους».
Στα εγκαίνια της πολιτιστικής έκθεσης, ο Ερντογάν συνο-
δευόταν από τη σύζυγό του Εμινέ. Αφού έκοψε την κορ-
δέλα των εγκαινίων, φρόντισε να χαιρετήσει το πλήθος με 
τη «ραμπία». Με τα τέσσερα δάχτυλα και τον δείκτη «διπλω-
μένο» στην παλάμη. Είναι ο χαιρετισμός των Αδελφών Μου-
σουλμάνων, τον οποίο έχει υιοθετήσει πλήρως ο Ερντογάν 
και τον κάνει πάντα και παντού. Ακόμα και μέσα στην Αγιά 
Σοφιά.

Η Άγκυρα θέτει συνολικότερο 
ζήτημα συνόρων στο Αιγαίο, 
την ίδια στιγμή που ο Ερντογάν 
προκαλεί με ισλαμικό χαιρετισμό 
μέσα στην Αγία Σοφία και ο 
Γιλντιρίμ απειλεί εμμέσως με «νέο 
1922»
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Οργή στα social media κατά του 
υπουργού για τα όσα είπε για τον 
88χρονο - Δείτε τις αναρτήσεις

Τ
σιάρτας is back! «Δεν είμαστε Φαρ 
Ουέστ, δεν μπορεί ο κάθε πολίτης να 
κάνει χρήση όπλου απλά γιατί βρέ-
θηκε σε δύσκολη θέση. Πρέπει να 

εφαρμόζονται οι νόμοι» δήλωσε χθες ο α-
ναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη, Νίκος Τόσκας, σχετικά με την υπόθεση 
του 88χρονου που... πήρε το νόμο στα χέ-
ρια του. 
Μια φράση που ήταν αρκετή για να ξεκινή-
σει ένα ατελείωτο «πάρτι» στο twitter από 
χρήστες, οι οποίοι σπεύδουν να δώσουν 

τις δικές τους απαντήσεις στον υπουργό, 
άλλες αιχμηρές, άλλες σαρκαστικές και 
άλλες χιουμοριστικές. Ένας εξ αυτών και ο 
παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Βασίλης Τσι-
άρτας, ο οποίος έσπευσε να σχολιάσει στα 
social media, σε υψηλούς τόνους και αιχ-
μηρή γλώσσα, την επικαιρότητα και συγκε-
κριμένα τις δηλώσεις του κυρίου Τόσκα. 
«Δεν είμαστε Φαρ Ουέστ για να έχει ο 
κάθε πολίτης όπλο. Που ζεις βρε ανεκδιή-
γητε αστείε κ λες τέτοιες μπαρούφες ?? Που 
είναι η ασφάλεια που πρέπει να έχουμε 
?? Άι σιχτιρ πια κάθε μέρα θα την πείτε τη 
μα@@@ια σας», έγραψε χαρακτηριστικά 
στον προσωπικό του λογαριασμό στο 
facebook, ενώ την ίδια ανάρτηση έκανε και 
στο twitter.

Τσιάρτας κατά Τόσκα για τον 
88χρονο: Πού ζεις βρε ανεκδιήγητε 
αστείε

Ξέσπασμα Καμμένου κατά 
Ερντογάν: Είναι τρελός

Χαρακτήρισε προσχεδιασμένη τη σύλληψη του ανθυπολοχαγού Μητρετώδη 
και του λοχία Κούκλατζη

Μ
ε οξύτατο ύφος και χαρακτη-
ρισμούς επιλέγει να απαντή-
σει ο υπουργός Εθνικής Άμυ-
νας Πάνος Καμμένος στο κρε-

σέντο των τουρκικών προκλητικών δηλώ-
σεων.
Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας και πρόεδρος 
των ΑΝΕΛ συνομιλώντας με κοινοβουλευ-
τικούς συντάκτες χαρακτήρισε τον πρόε-
δρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
«τρελό» ενώ στο ερώτημα πότε θα απε-
λευθερωθούν οι δύο Έλληνες στρατιω-
τικοί απάντησε «μπορεί σε ένα, μπορεί 
και σε δεκαπέντε χρόνια» εξηγώντας πως 
στην γειτονική χώρα δεν υπάρχει ασφά-
λεια δικαίου.
Ο κ. Καμμένος υποστήριξε ότι η σύλ-
ληψη των δύο στρατιωτικών ήταν «προ-
σχεδιασμένη». Παράλληλα ο υπουργός 
Εθνικής Άμυνας διέψευσε τους ισχυρι-
σμούς του κ. Ερντογάν 
περι υποσχέσεων του 
κ. Αλέξη Τσίπρα για την 
άμεση απελευθέρωση 
των οκτώ Τούρκων αξι-
ωματικών. «Δεν είναι 
ίδιες οι δύο υποθέσεις. 
Σε εμάς ήρθαν και ζήτη-
σαν άσυλο. Εμείς μάλι-
στα τους επιστρέψαμε άμεσα και το ελι-
κόπτερο» είπε μεταξύ άλλων. Αναφορικά 
με το αν ανησυχεί για θερμό επεισόδιο 
ο υπουργός Εθνικής Αμυνας έσπευσε να 
υποβαθμίσει τα σχετικά δημοσιεύματα και 
εκτιμήσεις υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων 
πως οι ένοπλες δυνάμεις της γειτονικής 
χώρας βρίσκονται σε κακή κατάσταση.

Το εξπρές του μεσονυχτίου
«Εκτιμώ ήταν προσχεδιασμένο να τους 
συλλάβουν. Δεν έχουν κάνει τίποτα, 
δεν περιμένουμε να τους ρίξουν καμιά 
καμπάνα βαριά. Το χειρότερο είναι ότι αν 
δείτε το «εξπρές του μεσονυχτίου», θα 
δείτε ότι αυτόν που ρίξανε στις φυλακές 
του έφτιαχναν συνέχεια κατηγορίες, εκεί 
δεν λειτουργεί τίποτα δημοκρατικά» ανέ-
φερε χαρακτηριστικά ο κ. Καμμένος για να 
προσθέσει: «Ο Ερντογάν βγαίνει και βρίζει 
δημόσια πια τις ΗΠΑ και τον Νεντανιάχου. 
Ο άνθρωπος έχει τρελαθεί εντελώς, τι να 

επικοινωνήσεις μαζί του».
Απαντώντας αν ισχύουν οι ισχυρισμοί 
περι δέσμευσης Τσίπρα να εκδόσει τους 
8 Τούρκους αξιωματικούς, ο Πάνος Καμ-
μένος απάντησε: «Είναι αξιόπιστος συνο-
μιλητής ο Ερντογάν; Θα αποδεχόταν ποτέ 
ο Τσίπρας ότι θα απελευθερώσει τους 8; 
Του είπε ότι εμείς είμαστε δημοκρατική 
χώρα, θα δούμε. Για το ελικόπτερο, δεί-
ξαμε καλή θέληση και την άλλη μέρα στεί-
λαμε το ελικόπτερο πίσω. Αυτοί (σ.σ. οι 8) 
ζητούν άσυλο από την Ελλάδα. «Προστα-
τεύστε μας για να μη μας σκοτώσουν» μας 
λένε. Είναι ίδια η περίπτωση με τους δύο 
που κρατάνε παρά τη θέλησή τους και οι 
8 που είναι εδώ γιατί ζητάνε άσυλο για να 
προστατευτούν από μία δικαιοσύνη που 
εκτελεί αντικαθεστωτικούς χωρίς να είναι; 
Δεν είναι το ίδιο πράγμα».
Αναφορικά με το αν υπάρχει κίνδυνος θερ-

μού επεισοδίου ο υπουργός 
Εθνικής Άμυνας απάντησε: 
«Ότι υπάρχει μία ένταση 
υπάρχει» και συνέχισε εξηγώ-
ντας την άποψή του: «Ομως η 
κατάσταση των στρατιωτικών 
τους δυνάμεων είναι απελπι-
στική αυτή τη στιγμή. Το 80% 
των τεθωρακισμένων είναι 

διαλυμένα, το 60% των δυνάμεών τους σε 
προσωπικό βρίσκεται εκτός στρατεύμα-
τος, η κατάσταση στο Αφρίν δεν είναι η 
καλύτερη που περιμένανε. Από εκει και 
πέρα ένας που έχει συνηθίσει να παίρ-
νει πτώματα και δεν το υπολογίζει μπο-
ρεί κάποια στιγμή να κάνει κάποια παρα-
πάνω ενέργεια, γι αυτό πρέπει να είμαστε 
σε ετοιμότητα».
«Δεν καθησυχάζω καθόλου τον ελληνικό 
λαό. Λέω ότι εμείς είμαστε σοβαροί, είμα-
στε αποφασισμένοι μεν αλλά δεν πρόκει-
ται να τσιμπήσουμε σε προσπάθεια δημι-
ουργίας ενός επεισοδίου, όταν αυτοί προ-
σπαθήσουν να το κάνουν, αν όμως παρα-
βιάσουν την εθνική μας κυριαρχία θα απα-
ντήσουμε όπως πρέπει» τόνισε σε άλλο 
σημείο ο κ. Καμμένος και συνέχισε « Δεν 
θα πάμε όμως να παίξουμε ένα παιχνίδι 
έντασης όπως αυτοί θέλουν να το δημι-
ουργήσουν, χωρίς να υποχωρούμε των 
δικών μας θέσεων».
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Ο άνθρωπος που δεν βαρέθηκε να μετράει αποδράσεις αποφυλακίστηκε και κυκλοφορεί ανάμεσά 
μας - Επανεκδόθηκε το βιβλίο του «Καταζητείται» με νέα κεφάλαια και άγνωστες λεπτομέρειες της 
ζωής του

Σ
τον Κώστα Σαμαρά δεν άρεσαν πο-
τέ τα κάγκελα οποιουδήποτε είδους, 
πόσο μάλλον αυτά των σωφρονιστι-
κών ιδρυμάτων και των κρατητηρί-

ων σε αστυνομικά τμήματα της ελληνικής ε-
πικράτειας.
Είναι υπεύθυνος για κάποιες από τις θεαμα-
τικότερες αποδράσεις που έχουν γίνει ποτέ 
από κρατούμενο του ελληνικού σωφρονι-
στικού συστήματος. Δραπέτευσε από την 
τουαλέτα στην Αστυνομική Διεύθυνση της 
Λάρισας, το έσκασε από Τμήμα στις Σέρρες 
σκάβοντας έναν τοίχο μέσα σε ένα βράδυ 
με μια αυτοσχέδια σιδερένια λάμα, διέ-
φυγε ακόμη και από μια κλούβα μεταγωγών 
μετά από δίκη στον Πειραιά. Η κλούβα θα 
τον μετέφερε στις Φυλακές Κέρκυρας, αλλά 
ο ίδιος αποφάσισε για πολλοστή φορά ότι 
δεν ήθελε να γυρίσει και έτσι κατά τη δια-
δρομή άρχισε να κόβει το ξύλινο πάτωμα. Σε 
μια στάση στην Αμφιλοχία, ο Σαμαράς έμεινε 
μόνος μαζί με κάποιους κρατούμενους, 
φόρεσε γυαλιά ηλίου, ένα καπέλο και κοίταξε 
τον έναν αστυνομικό που καθόταν μπροστά. 
Αφού ρώτησε τους κατάδικους αν ήθελαν 
να τον ακολουθήσουν -του είπαν όχι-, βγήκε 
κάτω από το πάτωμα, σύρθηκε για λίγο στην 
άσφαλτο και όταν σηκώθηκε άρχισε να περ-
πατάει. Οι αστυνομικοί που έπιναν καφέ δεν 
τον πρόσεξαν καν και ο Σαμαράς συνέχισε να 
περπατάει, μέχρι να χαθούν από το οπτικό 
του πεδίο το βενζινάδικο και η κλούβα. Μετά 
άρχισε να τρέχει ξέροντας ότι κάποια χιλιόμε-
τρα μακριά τον περίμενε ο φίλος του, ο Βασί-
λης Παλαιοκώστας, τον οποίο είχε ενημερώ-
σει για το σχέδιό του.
Εχουν περάσει 27 χρόνια από εκείνο το 
μεσημέρι στην Αμφιλοχία που ο Κώστας 
Σαμαράς -για πολύ κόσμο ο «Ελληνας Πετα-
λούδας»- δραπέτευσε ξανά, κάτι που ελπίζει 
ότι δεν χρειαστεί να ξανακάνει. Εδώ και μία 
εβδομάδα είναι πια ένας ελεύθερος άνθρω-
πος μετά από μια ζωή που θα μπορούσε 
άνετα να γίνει ταινία δράσης με φρενήρη 
ρυθμό, με αφετηρία τα Τρίκαλα και δεκάδες 
ενδιάμεσους σταθμούς.
«Πολλές φορές η ελευθερία είναι στο μυαλό. 
Εχει τύχει να είμαι στην κορυφή ενός βου-
νού και να αισθάνομαι ότι βρίσκομαι σε αδι-
έδοξο. Αλλες φορές έχει τύχει να είμαι μέσα 

σε ένα κελί και να αισθάνομαι ελεύθερος», 
είπε ο Κώστας Σαμαράς κατά την αποφυλά-
κισή του από τις Φυλακές Χαλκίδας. Ελπίζει 
ότι αυτή θα είναι η τελευταία φορά που συμ-
βαίνει αυτό.
Για κάτι παραπάνω από 30 χρόνια ο γιος 
μιας Βλάχας και ενός Καραγκούνη, όπως έχει 
περιγράψει τους γονείς του, βυθίστηκε στην 
παρανομία. Εκανε διαρρήξεις, ληστείες, κλο-
πές, αλλά ποτέ δεν πυροβόλησε άνθρωπο 
και, όπως διατείνεται, ποτέ δεν διανοήθηκε 
να κλέψει σπίτια θεωρώντας ότι η ιδιωτική 
κατοικία είναι άβατο.
Σε αυτό που επιδόθηκε είναι οι αποδρά-
σεις, άλλες επιτυχημένες και άλλες αποτυ-
χημένες, τις οποίες περιγράφει με μια ελεύ-
θερη γραφή στο βιβλίο του «Καταζητείται», 
το οποίο μόλις κυκλοφόρησε σε μια ανανε-
ωμένη βερσιόν από τις εκδόσεις Οξύ. Κρίμα 
που δεν αναφέρεται επισταμένα σε λεπτομέ-
ρειες για τη γνωριμία του με τον Χούλιο και 

τον Αρτούρο, δύο συγκρατούμενούς του από 
την Κολομβία.
«Ωραίοι τύποι, ξύπνιοι και με χιούμορ. 
Ηξεραν κάμποσα αγγλικά και ελληνικά και 
συνεννοούμασταν. Μετά κανόνισα να μου 
στείλουν και ένα ισπανοελληνικό λεξικό 
και άρχισα να μαθαίνω ισπανικά, που μου 
φάνηκαν χρήσιμα αργότερα, όταν κατά τη 
διάρκεια της τρίτης απόδρασής μου κάναμε 
τουρ στην Κεντρική Αμερική με τον συνερ-
γάτη μου Βασίλη Παπακώστα (σ.σ.: πρόκειται 
φυσικά για τον Παλαιοκώστα), τον μικρότερο 
αδελφό του Νίκου του Βλάχου».
Στο βιβλίο οι αδελφοί Παλαιοκώστα απέ-
κτησαν άλλο επίθετο, προφανώς για λόγους 
που μόνο ο Σαμαράς και οι παλιοί «συνερ-
γάτες» του γνωρίζουν από τα χρόνια της 
δράσης τους. Τότε που «χτύπαγαν» μαζί την 

Εθνική Τράπεζα στην Καλαμπάκα, ένα ζεστό 
μεσημέρι τον Ιούνιο του 1992, φεύγοντας 
με λεία 125 εκατ. δραχμές, μυθικό ποσό για 
εκείνη την εποχή. Στην καταδίωξη που ακο-
λουθεί, οι ληστές πετάνε χούφτες πεντοχίλι-
αρα στους δρόμους προκαλώντας ντελίριο, 
αφού οι άνθρωποι ορμάνε για να πάρουν 
τα λεφτά και μπλοκάρουν τα περιπολικά που 
καταδιώκουν τους αδελφούς Παλαιοκώστα 
και τον Σαμαρά. Ο ίδιος μεγάλωσε σε διά-
φορες πόλεις λόγω της δουλειάς του πατέρα 
του και από παιδί είχε καλλιτεχνικές ανησυ-
χίες. Στο αφιέρωμα του «BBC Magazine» για 
τον Βασίλη Παλαιοκώστα ο Κώστας Σαμα-
ράς αναφερόταν ως «ο καλλιτέχνης», αφού 
από μικρός είχε ταλέντο στη ζωγραφική και 
την ξυλοτεχνία.
Οταν ήταν 12 ετών έπεσε στα χέρια του το 
αυτοβιογραφικό βιβλίο του Ανρί Σαριέρ «Ο 
πεταλούδας», το οποίο και λάτρεψε.
Μεγαλώνοντας έκανε διάφορες μικροδου-
λειές σε εταιρείες, ένιωσε τα πρώτα ερω-
τικά σκιρτήματα, άνοιξε κάποια στιγμή μπα-
ράκι στα Τρίκαλα, έπαιξε ντραμς σε κάποια 
συγκροτήματα και σπούδασε στη Σχολή Γρα-
φικών & Διακοσμητικών Τεχνών του ΤΕΙ. Ταυ-
τόχρονα είχε ήδη αρχίσει τις μικροκλοπές. 
Βούταγε δίσκους από μαγαζιά στο Μονα-
στηράκι ή το «Μινιόν» και μετά συνέχισε με 
μικρές διαρρήξεις σε γραφεία και καταστή-
ματα. Σημαδιακή ήταν η γνωριμία του με τον 
Νίκο Παλαιοκώστα σε ένα μπαρ πίσω από 
τα ΚΤΕΛ Τρικάλων, που θα σημάνει την αρχή 
της συνεργασίας τους σε ληστείες που έγρα-
ψαν ιστορία. Ιστορία όμως έγραψαν και οι 
πέντε πετυχημένες αποδράσεις του που συν-
δύαζαν έμπνευση, θάρρος και πολύ θρά-
σος από την πλευρά του καταδικασμένου 
Σαμαρά. Σε μία από αυτές, αφού φλόμωσε 
στα ψέματα τους αστυνομικούς του 5ου Τμή-
ματος που τον είχαν συλλάβει για απόπειρα 
κλοπής αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη, 
περίμενε το λάθος. Το έκανε τελικά αυτός που 
τον πήγε στο κελί του, αφού αντί να κλειδώ-
σει την πόρτα απλώς αφαίρεσε την πετού-
για της, έβαλε τον Σαμαρά μέσα και έφυγε. 
Ο Κώστας, δεμένος με χειροπέδες, άρχισε 
να ψάχνει για κάτι που θα του ήταν χρήσιμο 
ώστε να ανοίξει την πόρτα και το βρήκε στο 
περβάζι του παραθύρου του.

Κώστας Σαμαράς: Ο Ελληνας 
«Πεταλούδας» είναι ελεύθερος

Καλύτερο αεροδρόμιο 
στη Νότια Ευρώπη 
αναδείχθηκε ο Διεθνής 
Αερολιμένας Αθηνών

Το καλύτερο αεροδρόμιο στη Νότια Ευρώπη 
αναδείχθηκε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, 
στο πλαίσιο των Skytrax World Airport Awards, 
της μεγαλύτερης ετήσιας παγκόσμιας έρευνας 
ικανοποίησης των αεροπορικών ταξιδιωτών με 
τις ψήφους των επιβατών.

Η 
συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί ακόμα μία 
επιβράβευση του αεροδρομίου από το επι-
βατικό κοινό για το επενδυτικό πρόγραμμα 
αισθητικής, λειτουργικής και εμπορικής ανα-

βάθμισης των τελευταίων ετών, λίγες ημέρες μάλιστα 
μετά την πρόσφατη σημαντική αντίστοιχη αναγνώριση 
του ΔΑΑ ως κορυφαίου αεροδρομίου στην Ευρώπη α-
πό το ACI World.
«Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ταξιδι-
ωτική εμπειρία στο αεροδρόμιο της Αθήνας συνεχίζουν 
να βραβεύονται και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Οι 
επιβάτες μας απολαμβάνουν καθημερινά το “νέο πρό-
σωπο” του αεροδρομίου μας, κατατάσσοντάς μας στην 
πρώτη θέση μεταξύ των αεροδρομίων της Νότιας Ευρώ-
πης, πλέον και στο πλαίσιο του σημαντικού θεσμού των 
βραβείων Skytrax. Ολοι μας στον Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών συνεχίζουμε με την ίδια στρατηγική στόχευση 
να υλοποιούμε τα προγράμματα επενδύσεων και ανα-
βάθμισης, προσθέτοντας διαρκώς νέες υπηρεσίες και 
προϊόντα για τους ταξιδιώτες και το κοινό μας», δήλωσε 
η κ. Ιωάννα Παπαδοπούλου, διευθύντρια Επικοινωνίας 
και Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, με 
αφορμή τη διάκριση του αεροδρομίου.
Τα βραβεία Skytrax World Airport Awards για το 2018 
βασίστηκαν σε 13,73 εκατ. ερωτηματολόγια, συμπλη-
ρωμένα από αεροπορικούς επιβάτες περισσοτέρων 
από 100 εθνικοτήτων. Η έρευνα έγινε κατά το διάστημα 
Αύγουστος 2017 - Φεβρουάριος 2018 σε 550 αεροδρό-
μια παγκοσμίως. Η έρευνα εξετάζει ως δείκτες επιβατι-
κής ικανοποίησης ένα ευρύ φάσμα αεροδρομιακών υπη-
ρεσιών και προϊόντων, όπως υπηρεσίες check-in, αφί-
ξεων, transfer, εμπορικά καταστήματα, ασφάλεια κ.λπ.  

Ανοδικά η κίνηση
Στο μεταξύ, θετική πορεία κατέγραψε η επιβατική 
κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας τον Μάρτιο, 
σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 10,4% και φθάνο-
ντας τους 1,52 εκατ. επιβάτες. Αν και οι επιβάτες εσω-
τερικού παρουσίασαν πτώση της τάξης του 4,4%, λόγω 
της μειωμένης προσφοράς θέσεων στις πτήσεις εσω-
τερικού, οι διεθνείς επιβάτες συνέχισαν τη δυναμική 
άνοδό τους κατά 18,9%, διαμορφώνοντας το τελικό 
αποτέλεσμα.
Συνολικά, κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, η 
κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τα 4 εκατ. επιβάτες, 
σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 8%, με την κίνηση 
εσωτερικού να παρουσιάζει μείωση (-5,5%) και την 
κίνηση εξωτερικού να σημειώνει ανάπτυξη (+15,9%).
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«Στην Ευρώπη κανείς 
δεν μιλάει για ελληνικές 
εκλογές, αλλά θα μπορούσαν 
πράγματι να δώσουν 
μεγάλη ώθηση στις αγορές», 
αναφέρει το αμερικανικό 
δίκτυο

«
Υπάρχουν κάποιες εκλογές 
στην Ευρώπη για τις οποί-
ες κανείς δεν μιλάει - αλλά 
θα μπορούσαν πραγματι-

κά να δώσουν μεγάλη ώθηση στις 
αγορές», γράφει σε άρθρο της η 
δημοσιογράφος Σίλβια Αμάρο του 
αμερικανικού δικτύου CNBC.
«Οι αγορές δεν προετοιμάζονται 
για εκλογές στην Ελλάδα φέτος, 
αλλά αυτό το ενδεχόμενο δεν μπο-
ρεί να αποκλειστεί», σχολιάζει το 
αμερικανικό δίκτυο και προσθέτει:
«Η θητεία του Έλληνα πρωθυ-
πουργού, Αλέξη Τσίπρα λήγει τον 
Σεπτέμβριο του 2019. Αλλά με τις 
βασικές μεταρρυθμίσεις λιτότη-
τας που θα ξεκινήσουν τον Ιανου-
άριο κι ένα πρόγραμμα διάσωσης 
το οποίο αναμένεται να λήξει αυτό 
το καλοκαίρι, ορισμένοι αναλυτές 
φοβούνται ότι η κυβέρνηση των 
Αθηνών θα κληθεί σε πρόωρες 
εκλογές».
«Αυτός είναι πράγματι ένας από 
τους κινδύνους στο σενάριο μας, 
αλλά πιθανότατα μετά το τέλος 

του προγράμματος», δηλώνει στο 
δίκτυο CNBC ο Ιβάν Μαμαλέτ, υψη-
λόβαθμος οικονομολόγος για το 
ευρώ στην «Societe Generale».
«Η Ελλάδα αναμένεται να ολοκλη-
ρώσει το τρίτο πρόγραμμα διάσω-
σης τον Αύγουστο. Ωστόσο, ορι-
σμένες βασικές μεταρρυθμίσεις που 
συμφωνήθηκαν με τους διεθνείς 
πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων 
των περικοπών στις συντάξεις, θα 
τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο. Ορι-
σμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι, 
από τον Αύγουστο έως τις αρχές του 
2019 υπάρχει ένα παράθυρο ευκαι-
ρίας για πρόωρες εκλογές.
«Υπάρχει ξεκάθαρη πιθανό-
τητα οι εκλογές να πραγματο-
ποιηθούν κατά το δεύτερο εξά-
μηνο του 2018», είχε δηλώσει σε 
συνέντευξή του στο πρακτορείο 
«Bloomberg» τον περασμένο μήνα 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ηγέτης 
της Ν.Δ.
«Δεν θα ήταν η πρώτη φορά που ο 
Τσίπρας θα ζητούσε νέες εκλογές.
Το 2015, μετά την υπογραφή του 
τρίτου μνημονίου, ο Έλληνας πρω-
θυπουργός κάλεσε τους Έλληνες να 
προσέλθουν εκ νέου στις κάλπες 
μετά από την κριτική που δέχτηκε 
από τα πιο ριζοσπαστικά μέλη του 
κόμματός του, ΣΥΡΙΖΑ και που οι 
επενδυτές θεωρούσαν κίνδυνο για 
την ελληνική οικονομία», γράφει το 
CNBC και προσθέτει:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αρχικά μία ξεκά-
θαρη θέση κατά της λιτότητας, 
αλλά ο Τσίπρας και η κυβέρνησή 
του, παρ’ όλ’ αυτά, έθεσαν σε 
εφαρμογή τις πολιτικές που ζήτη-
σαν οι πιστωτές κι έχουν υποσχε-
θεί να συνεχίσουν τη μεταρρύθ-
μιση της οικονομίας.
«Η πραγματικότητα είναι ότι η 
Ελλάδα έχει πολύ υψηλό επίπεδο 
χρέους», επισημαίνει Ζσολτς Ντάρ-
βας, υψηλόβαθμος συνεργάτης 
του think tank «Bruegel».
Παρόλα αυτά, οι πρόωρες εκλο-
γές στην Ελλάδα τους επόμενους 
μήνες θα μπορούσαν να είναι 
θετικές για την ελληνική οικονο-

μία, ανέφεραν οι αναλυτές στο 
«CNBC».
Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δεί-
χνουν ότι, το κόμμα της Κεντροδε-
ξιάς, Νέα Δημοκρατία, θα λάβει τις 
περισσότερες ψήφους, αν γίνονταν 
σήμερα εκλογές - ποσοστό 28,9%, 
με διαφορά τουλάχιστον δέκα 
μονάδες - 10,3%-  από τον ΣΥΡΙΖΑ.
«O ΣΥΡΙΖΑ αποδυναμώθηκε 
μετά την εκλογή του Κυριάκου 
Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας 
Δημοκρατίας τον Ιανουάριο του 
2016»,όπως δήλωσε στο CNBC 
η Τζόαν Χόι, διευθύντρια για 
την Ευρώπη στο «Τhe Economist 
Intelligence Unit».  

Ωστόσο, «οι δημοσκοπήσεις ενδέ-
χεται να διαφοροποιηθούν ενόψει 
εκλογών»,αναφέρει η ίδια. «Ο Τσί-
πρας είναι ένας αποτελεσματικός 
πολιτικός αγωνιστής και ο ΣΥΡΙΖΑ 
έχει μια βάση στήριξης στον δημό-
σιο τομέα»,προσθέτει.
«Οι αναλυτές είναι θετικοί στο ότι 
και οι δύο ηγέτες θα μπορούσαν 
να ενισχύσουν τις τιμές των μετο-
χών. Σύμφωνα με τον Ζσολτ Ντάρ-
βας, υψηλόβαθμο συνεργάτη του 
«think-tank» Bruegel, ακόμη κι αν 
οι εκλογές διεξαχθούν νωρίτερα 
από το προγραμματισμένο,δεν θα 
έπρεπε  να υπάρχουν πολλές πολι-
τικές διαφορές».

Πρόωρες εκλογές στην Ελλάδα «βλέπει» το CNBC 
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Πλήρη ενημέρωση για την 
πώληση των ΕΛΠΕ ζητά η ΝΔ

Π
λήρη και αναλυτική ενημέρωση 
για την πώληση του πλειοψηφικού 
πακέτου των ΕΛΠΕ ζητά η ΝΔ με α-
νακοίνωση της.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Τομεάρχης 
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας κάνει λόγο για 
καίρια ερωτήματα που εγείρονται από την 
συμφωνία και καλεί τον αρμόδιο υπουργό 
να σταματήσει να κρύβεται πίσω από το ΤΑΙ-
ΠΕΔ. Η ΝΔ σημειώνει ότι το τίμημα για την 
πώληση του πλειοψηφικού πακέτου πρέπει 
να αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία της 
εταιρείας.
Αναλυτικά στην ανακοίνωση της η ΝΔ σημει-
ώνει:
«Οι αποκρατικοποιήσεις, όπως έμπρακτα 
έχει αποδείξει με την πολιτική της η Νέας 
Δημοκρατίας, μπορούν και πρέπει να λει-
τουργούν προς όφελος των Ελλήνων πολι-
τών. Με αυτήν την οπτική εξετάζουμε και 
την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου της 
μεγαλύτερης επιχείρησης της χώρας, των 
Ελληνικών Πετρελαίων.
Από τις ανακοινώσεις που έγιναν ωστόσο 
εγείρονται καίρια ερωτήματα στα οποία η 

Κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει:
Α: Πόσο χρονικό διάστημα διαπραγματεύ-
ονταν το Δημόσιο και ο ιδιώτης μέτοχος την 
πώληση;
Β: Γιατί χάθηκε πολύτιμος χρόνος και η απο-
κρατικοποίηση που όφειλε να είχε σχεδια-
στεί σωστά προκειμένου να λειτουργήσει 
αναπτυξιακά και να δώσει νέα ώθηση στην 
ενεργειακή αγορά της χώρας, πρέπει εσπευ-
σμένα πλέον να διεκπεραιωθεί μέσα σε μόλις 
τρεις μήνες;
Για τη Νέα Δημοκρατία η πώληση της μεγα-
λύτερης ενεργειακής εταιρείας της χώρας 
είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γίνει σε συν-
θήκες απόλυτης διαφάνειας και το τίμημα 
να αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία της 
εταιρείας με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών 
στην Ελλάδα. Γι’ αυτό και ζητούμε να υπάρξει 
πλήρης και αναλυτική ενημέρωση σε σχέση 
με τους όρους που συμφώνησαν Δημόσιο 
και ΤΑΙΠΕΔ για θέματα εθνικής σημασίας, 
που αφορούν την ενεργειακή ασφάλεια της 
χώρας, όπως τα στρατηγικά αποθέματα καυ-
σίμων, αλλά και οι ευαίσθητες οικονομικά 
και εθνικά έρευνες υδρογονανθράκων.»

επικαιρότητα

Π
τωτική τάση καταγράφεται στην ε-
ποχική γρίπη, σύμφωνα με τους ε-
πιστήμονες του Κέντρου Ελέγχου 
Λοιμώξεων και Πρόληψης Νοση-

μάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Παρά τη μειωμένη κυ-
κλοφορία των ιών της γρίπης – τύπος Β και 
Α(Η1Ν1) είναι οι βασικοί ιοί που κυκλοφο-
ρούν με τον πρώτο να έχει το προβάδισμα- 
και στην σημερινή εβδομαδιαία έκθεση του 
ΚΕΕΛΠΝΟ αναφέρονται νέα σοβαρά καθώς 
και θανατηφόρα κρούσματα της γρίπης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον απολογισμό του 
Κέντρου από τη Δευτέρα 26 Μαρτίου μέχρι 
και την Κυριακή 1 Απριλίου, 6 άνθρωποι 
έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας επιπλοκών που 
παρουσίασαν μετά τη νόσησή τους με γρίπη 
και άλλοι 7 άνθρωποι χρειάστηκε να εισα-
χθούν για νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας (ΜΕΘ) για την αντιμετώπιση της 
βαριάς μορφής της γρίπης που εκδήλωσαν.
Συνολικά, από την αρχή της εφετινής περιό-
δου γρίπης, δηλαδή τον περασμένο Οκτώ-
βριο, έχουν καταγραφεί 103 σοβαρά κρού-
σματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, 
εκ των οποίων τα 99 νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ. 
Το ίδιο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν 

συνολικά 34 θάνατοι από εργαστηριακά επι-
βεβαιωμένη γρίπη. Οι 30 θάνατοι αφορού-
σαν σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ 
και 4 σε ασθενείς χωρίς νοσηλεία σε ΜΕΘ.
Όσον αφορά στα κρούσματα με νοσηλεία σε 
ΜΕΘ, πρόκειται για 64 άνδρες και 35 γυναί-
κες, με εύρος ηλικιών από 1 έως 93 έτη και 
μέση ηλικία τα 57 έτη. Τα 39 (ποσοστό 39,4%) 
από τα προαναφερόμενα
κρούσματα οφείλονται στον ιό γρίπης τύπου 
Α και τα 60 (60,6%) στον ιό γρίπης τύπου Β. 
Από τα 99 κρούσματα ήταν εμβολιασμένα τα 
13 (ποσοστό 13%).
Σημειώνεται ότι τα 73 (73,7%) από τα 99 προ-
αναφερόμενα σοβαρά κρούσματα με νοση-
λεία σε ΜΕΘ ανήκουν σε κλινική ομάδα 
υψηλού κινδύνου για την οποία συστήνεται 
εμβολιασμός για την εποχική γρίπη, σύμ-
φωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Υγείας. Αναφορικά με τα κρούσματα 
χωρίς νοσηλεία σε ΜΕΘ, πρόκειται για δύο 
άνδρες και δύο γυναίκες, με εύρος ηλικιών 
από 45 έως 87 έτη, όλοι ανεμβολίαστοι 
παρότι ανήκαν σε κλινική ομάδα υψηλού 
κινδύνου για την οποία συστήνεται εμβολι-
ασμός.

Έξι νέα θανατηφόρα κρούσματα 
γρίπης την τελευταία εβδομάδα

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 21,01% απασχολείται στον κλάδο 
«Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 17,87% στον κλάδο «Ξενοδοχεία και 
Εστιατόρια» και 12,57% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες»

ΕΦΚΑ: Στα 1.148,27 ευρώ ο 
μέσος μισθός

Σ
τα 49,97 ευρώ ανήλθε το μέσο η-
μερομίσθιο σε ασφαλισμένους 
με πλήρη απασχόληση στο σύνο-
λο των κοινών επιχειρήσεων, ε-

νώ ο μέσος μισθός διαμορφώθηκε στα 
1.148,27 ευρώ, όπως προέκυψε από την 
επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδι-
κών Δηλώσεων» (ΑΠΔ) που υποβλήθη-
καν για τον Οκτώβριο του 2017 και από τις 
εγγραφές, οι οποίες έχουν ελεγχθεί, κατά 
το χρόνο επεξεργασίας. Αντίστοιχα, στη 
μερική απασχόληση, ανήλθαν στα 23,51 
ευρώ και 382,91 ευρώ.
Υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν ΑΠΔ 
από 261.351 κοινές επιχειρήσεις και 
13.625 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο 
αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι 
έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ, ανέρχεται σε 
2.119.366, εκ των οποίων 2.081.825 σε 
κοινές επιχειρήσεις και 37.541 σε οικοδο-
μοτεχνικά έργα.

Δημογραφικά στατιστικά στοι-
χεία
Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,53% 
των ασφαλισμένων στο σύνολο των επι-
χειρήσεων και το 52,71% στις κοινές επι-
χειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη 
απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις, οι 
άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,49%, 
ενώ με μερική απασχόληση το 44,70%.
Στο σύνολο των επιχειρήσεων, 22,08% 
των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 
52,48% έως 39 ετών. Επίσης, 71,52% του 
συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 
25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 
71,63% και στα οικοδομοτεχνικά έργα 
είναι 65,17%.
Τέλος, στο σύνολο των επιχειρήσεων, 
18,41% των ασφαλισμένων είναι 50 έως 
64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 18,16% 
και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 
32,06%.
Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 88,72% 
έχουν ελληνική υπηκοότητα, 2,15% άλλης 
χώρας ΕΕ και 9,13% χώρας εκτός ΕΕ. Στους 
ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις, 
89,32% έχουν ελληνική υπηκοότητα, 
2,15% άλλης χώρας ΕΕ και 8,53% χώρας 
εκτός ΕΕ, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα 
οικοδομοτεχνικά έργα είναι 55,45%, 
2,28% και 42,27%.

Οι αλλοδαποί άνδρες αντιπροσωπεύουν 
το 12,64% των ασφαλισμένων ανδρών 
και οι αλλοδαπές γυναίκες το 9,72% των 
ασφαλισμένων γυναικών.
Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμέ-
νων, 52,36% έχουν αλβανική υπηκοό-
τητα.
Στους αλλοδαπούς άντρες, 54,45% είναι 
αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι 
υπήκοοι του Πακιστάν με 9,24%, και του 
Μπανγκλαντές με 4,64%.
Στις αλλοδαπές γυναίκες, 49,23%, είναι 
αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι 
ασφαλισμένες βουλγαρικής υπηκοότητας 
με 9,96% και ρουμάνικης με 7,21%.
Η οικονομική δραστηριότητα των ασφα-
λισμένων έχει, ως εξής: Στο σύνολο των 
ασφαλισμένων, 21,01% απασχολείται 
στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπό-
ριο», 17,87% στον κλάδο «Ξενοδοχεία και 
Εστιατόρια» και 12,57% στις «Μεταποιη-
τικές Βιομηχανίες». 21,63% των ασφαλι-
σμένων με ελληνική υπηκοότητα απασχο-
λείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπό-
ριο», 15,85% σε «Ξενοδοχεία και Εστια-
τόρια» και 12,19% στις «Μεταποιητικές 
Βιομηχανίες». 38,16% των ασφαλισμένων 
με υπηκοότητα άλλης χώρας ΕΕ απασχο-
λείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 
13,84% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπό-
ριο» και 11,58% στη «Διαχείριση ακίνη-
της περιουσίας».
Στους ασφαλισμένους αλβανικής υπηκο-
ότητας, 35,87% εργάζεται σε «Ξενοδο-
χεία και Εστιατόρια», 16,11% στις «Κατα-
σκευές» και στις 14,86% «Μεταποιητικές 
Βιομηχανίες».
Στους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλι-
σμένους, πλην αυτών της ΕΕ και των Αλβα-
νών υπηκόων, 26,94% απασχολείται σε 
«Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 20,94% 
στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 
19,93% στις «Μεταποιητικές Βιομηχα-
νίες».
Από τους εργαζόμενους στις «Κατα-
σκευές», το 29,35% είναι αλλοδαποί, ενώ 
στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 
4,03% των ασφαλισμένων.
Από τους εργαζόμενους σε «Ξενοδοχεία 
και Εστιατόρια», το 21,30% είναι αλλοδα-
ποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απα-
σχολείται το 17,87% των ασφαλισμένων.
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Κατά 14,6% αυξήθηκαν οι εξαγωγές

Αύξηση και το Φεβρουάριο του 2018 
κατέγραψαν οι εξαγωγές, μετά τις 
θετικές επιδόσεις του Ιανουαρίου.

Ε
ιδικότερα οι εξαγωγές συμπεριλαμ-
βανομένων των πετρελαιοειδών τον 
Φεβρουάριο του 2018 αυξήθηκαν 
κατά 14,6% και ανήλθαν στα 2,41 

δισ. ευρώ από 2,10 δισ. ευρώ το αντίστοιχο 
διάστημα του 2017, σύμφωνα με ανάλυση 
του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων 
και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και 
Μελετών (ΚΕΕΜ) επί των προσωρινών στοι-
χείων της ΕΛΣΤΑΤ.
Στα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά στοιχεία είναι 
και η μείωση του εμπορικού ελλείμματος, 
το οποίο περιορίζεται σταδιακά ενώ σχε-
τικά με τις εξαγωγικές επιδόσεις των μεγά-
λων κατηγοριών προϊόντων, τον δεύτερο 
μήνα του 2018 όλοι οι κλάδοι ήταν ανοδι-
κοί.
Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν τα 
λάδια (+59,2%), τα μηχανήματα (+26,4%) 
και τα πετρελαιοειδή (+16,2%) και όσον 
αφορά στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουα-
ρίου του 2018, από τους κλάδους που ξεχώ-
ρισαν είναι τα λάδια (+81,7%), τα βιομηχα-
νικά (+25,2%), τα πετρελαιοειδή (+16,2%) 
και τα μηχανήματα (+14,5%).
Ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές και χωρίς 
πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα, ενισχύθη-
καν κατά 14% ή κατά 207,7 εκατ. ευρώ και 
έφθασαν στα 1,69 δισ. ευρώ από 1,48 δισ. 
ευρώ. Στον αντίποδα, οι εισαγωγές υποχώ-
ρησαν οριακά κατά 0,8%, με την συνολική 
τους αξία να διαμορφώνεται στα 4,13 δισ. 
ευρώ έναντι 4,17 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο 
μήνα του έτους 2017.

Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισα-
γωγές αυξήθηκαν στα 3,14 δισ. ευρώ από 
3,12 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 21,3 εκατ. 
ευρώ ή κατά 0,7%.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, 
το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε σημαντικά 
τον Φεβρουάριο του 2018 κατά -16,6%, στα 
1,72 δισ. ευρώ από 2,06 δισ. ευρώ τον αντί-
στοιχο μήνα του 2017. Χωρίς τα πετρελαιο-
ειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα 
1,45 δισ. ευρώ από 1,63 δισ. ευρώ, δηλαδή 
κατά 186,4 εκατ. ευρώ, ή κατά -11,4%.
Τα μηνύματα που καταφθάνουν για την 
πορεία των εξαγωγών τη φετινή χρονιά, 
είναι ύστερα από πολύ καιρό κάτι παρα-
πάνω από αισιόδοξα. Ωστόσο, όπως επι-
σημαίνει, για μία ακόμη φορά, ο Πανελλή-
νιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, είναι ανάγκη η 
Πολιτεία να στηρίξει έμπρακτα το έργο των 
εξαγωγικών επιχειρήσεων, διευκολύνοντας 
το έργο τους. Ιδιαίτερη έμφαση, όπως τονί-
ζεται, πρέπει να δοθεί στην αποκλιμάκωση 
της φορολογίας και στην πλήρη και ορι-
στική άρση των capital controls, τα οποία 
εξακολουθούν να εμποδίζουν την προσπά-
θεια επέκτασης των Ελλήνων εξαγωγέων 
στο εξωτερικό.
Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών 
ανά γεωγραφικές περιοχές τον Φεβρουά-
ριο, παρατηρείται σημαντική άνοδος προς 
όλους τους προορισμούς. Έτσι, η συνολική 
αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων 
των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη τόσο 
προς τις χώρες της ΕΕ (+18,6%) όσο και προς 
τις ρρίτες χώρες (+10,0%). Παρόμοια είναι η 
εικόνα όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, 
με τις εξαγωγές να καταγράφουν άνοδο 
τόσο προς τα κράτη-μέλητης ΕΕ (+18,1%) 
όσο προς τις τρίτες χώρες (+5,1%).
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εδώ Κύπρος

Η 
Ιερά Σύνοδος αναμένεται να προχωρήσει στις 
19 Απριλίου στην καθαίρεση του ιερέα Στυλι-
ανού Σάββα, ο οποίος βίαζε τη θετή του κόρη 
Έλενα, από την ηλικία των τεσσάρων ετών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Φιλελεύ-
θερος», ο Στυλιανός Σάββας δίχασε την Εκκλησία και 
την κοινωνία της Κύπρου όσο κανείς άλλος: Η σεξουα-
λική κακοποίηση της Έλενας διήρκησε έξι χρόνια, προ-
τού το μικρό κορίτσι βρει το θάρρος να τον καταγγεί-
λει στις αρχές. Κανείς δεν την πίστεψε τότε, η υπόθεση 
εξαφανίστηκε και τελικώς με την επιμονή της κατάφερε 
να ακουστεί δέκα χρόνια μετά. Όταν και εκδικάστηκε 
η υπόθεση, η κυπριακή Δικαιοσύνη καταδίκασε τον 
ιερέα σε μόλις δύο χρόνια κάθειρξη.
Σήμερα η καθαίρεσή του πλέον καθίσταται αναπό-
φευκτη μετά την αποκάλυψη των πρακτικών της Ιεράς 
Συνόδου, με ημερομηνία 25 Ιουνίου 2015, τα οποία 
ευθέως παραπέμπουν σε στημένη διαδικασία η οποία 
δρομολογούσε την οριστική απαλλαγή του από τις 
κατηγορίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο Αρχιε-
πίσκοπος Κύπρου, όσο και ο Μητροπολίτης Πάφου 
Γεώργιος, μειοψήφισαν, θεωρώντας ότι πρέπει να 
υπάρξει πιο ενδελεχής έρευνα, παραπέμποντας τον 
ιερέα προς καθαίρεση.
Την πρόταση για καθαίρεση αναμένεται να υποβάλει 
ο μητροπολίτης Ταμασού Ησαΐας, ο μητροπολίτης ο 

οποίος στην προηγούμενη σύγκληση της Ιεράς Συνό-
δου για εξέταση της υπόθεσης του Στυλιανού Σάββα, 
είχε αποσύρει τις κατηγορίες που βάρυναν τον ιερέα.
Επιπλέον, τα πρακτικά της Ιεράς Συνόδου, αναφέρουν 
πως ο μητροπολίτης Ησαΐας αναφερόμενος στον ιερέα 
είχε αναφέρει χαρακτηριστικά πως «έχει αρκετά ταλαι-
πωρηθεί, τόσον ο ίδιος όσον και η οικογένειά του».
Συγχρόνως, η κυπριακή δικαιοσύνη καλεί ξανά τη 
σύζυγο του ιερέα για περαιτέρω εξέταση της υπόθε-
σης της Έλενας.
Συνοδικός σε δηλώσεις του στον «Φιλελεύθερο» ανέ-
φερε πως η καθαίρεση είναι το ελάχιστο που μπορεί 
να πράξει η Σύνοδος ώστε να κoπάσουν ως ένα βαθμό 
οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν και οι οποίες πλέον 
έχουν ξεπεράσει τα όρια της Κύπρου.
Εξάλλου, όπως πλέον σαφώς προέκυψε από τα ρεπορ-
τάζ και την δημοσιογραφική έρευνα και παρά τα περί 
του αντιθέτου λεγόμενα του Μητροπολίτη Ταμασού, 
οι ιεράρχες που συνέβαλαν στην απαλλαγή του Στυλι-
ανού Σάββα μετά την αποφυλάκισή του, από την Ιερά 
Σύνοδο είναι ο ίδιος ο Μητροπολίτης Ταμασού Ησαΐας, 
ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, ο οποίος εμπλέ-
κεται στις υποθέσεις προσηλυτισμού που οδηγήθηκαν 
ενώπιον δικαστηρίου, και ο Κύκκου Νικηφόρος, καθώς 
και ο επίσκοπος Λήδρας Επιφάνιος και ο επίσκοπος 
Καρπασίας Χριστοφόρος.

Καθαιρείται ο ιερέας στην υπόθεση 
Φραντζή 

Εν αναμονή επίσημης ενημέρωσης 
περί «δασμών» 

Η 
κυπριακή Κυβέρνηση αναμένει επί-
σημη ενημέρωση από την ειρηνευτι-
κή δύναμη των ΗΕ στην Κύπρο (ΟΥΝ-
ΦΙΚΥΠ) για να δει ποιά είναι αυτή η 

νέα διαδικασία στην οποία αναφέρεται ο Κου-
ντρέτ Οζερσάι, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Επίτροπος 
Προεδρίας Φώτης Φωτίου, κληθείς να σχολι-
άσει τη χθεσινή απόφαση του «υπουργικού 
συμβουλίου» στα κατεχόμενα να μην επιβάλ-
λει «δασμούς» στα είδη ανθρωπιστικής βοή-
θειας που αποστέλλονται στους Ελληνοκύπρι-
ους και Μαρωνίτες που ζουν στα κατεχόμενα.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου της 
ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Αλίμ Σιντίκ, δήλωσε στο ΚΥΠΕ 
πως «καλωσορίζουμε την ανακοίνωση για 
άρση της προηγούμενης απόφασης για επι-
βολή φόρων και τελών στην ανθρωπιστική 
βοήθεια. Βρισκόμαστε σε επαφή με τις δυο 
πλευρές για να διευκολύνουμε την επανέναρξη 

της διανομής» των αγαθών.

Ο κ. Φωτίου στη δήλωσή του στο ΚΥΠΕ ανέ-
φερε πως «εμείς σημειώσαμε τη δήλωση του 
κ. Οζερσάι. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση 
από την ΟΥΝΦΙΚΥΠ για να δούμε ποιά είναι 
αυτή η νέα διαδικασία που δηλώνει ο κ. Οζερ-
σάι».

Πρόσθεσε πως «οι υπηρεσίες μας είναι έτοι-
μες να ξεκινήσουν την παροχή ανθρωπιστι-
κής βοήθειας μετά την άρση του απαράδεκτου 
αυτού μέτρου».

Ο κ. Οζερσάι είχε δηλώσει μετά τη χθεσινή 
συνεδρία του «υπουργικού συμβουλίου» στα 
κατεχόμενα ότι λήφθηκε απόφαση για την 
εφαρμογή νέας διαδικασίας, αλλάζοντας την 
προηγούμενη απόφαση για «φορολόγηση» 
των προϊόντων.

Α
πίστευτο κι όμως πραγματικό και κυπριακό! Φάκελος στο Κτημα-
τολόγιο Λευκωσίας εκκρεμούσε για 34 ολόκληρα χρόνια επειδή 
δεν έγινε κατορθωτό να διαβιβαστεί στον Διευθυντή του Κτημα-
τολογίου. Το αποτέλεσμα ήταν ο ιδιοκτήτης τεμαχίου γης στο χω-

ριό Αρεδιού να μην μπορεί να αξιοποιήσει το ακίνητό του για 34 ολόκληρα 
χρόνια αφού αυτό εμφανίζεται με λανθασμένο εμβαδόν!
Την υπόθεση έφερε στο φως έρευνα της Επιτρόπου Δικοιήσεως Μαρίας 
Λοττίδη η οποία σε έκθεσή της επιβεβαιώνει πως το λάθος είναι του κτη-
ματολογίου και καλεί τον Διευθυντή του κτηματολογίου όπως επιτέλους 
διαβάσει τον φάκελο και επιληφθεί άμεσα της αίτησης που εκκρεμεί από 
το 1984!
Όπως αναφέρει η έκθεση της Επιτρόπου,  το 1973 με το φάκελο Α1 
728/1973 εκδόθηκε η εγγραφή με αρ. 11321 για το τεμάχιο με αρ. 141 /I 
στο Αρεδιού με αναφορά συνόρων, δρόμο, ποταμό και δρόμο καθώς και 
η εγγραφή με αρ. 11319 για το τεμάχιο με αρ. 144/2 με αναφορά συνόρων 
δρόμο, δρόμο, ποταμό, τεμάχιο 143 και δρόμο. Όμως, «εκ παραδρομής» 
μετά την έκδοση των πιο πάνω νέων εγγραφών, δεν ενημερώθηκε το εν 
χρήσει σχέδιο με αποτέλεσμα, το τεμάχιο με αρ. 144 να παραμείνει στο εν 
χρήσει σχέδιο ως ενιαίο. Το τεμάχιο με αρ. 144/2 πωλήθηκε από την ιδι-
οκτήτρια του στον παραπονούμενο και μεταβιβάστηκε στο όνομα του το 
1981 (Π3236/81).
Κατά το 1984, ο παραπονούμενος ζήτησε αντίγραφο κτηματικού σχεδίου 
για το τεμάχιο του και τότε διαπιστώθηκε ότι το τεμάχιο δεν φαινόταν στο 
εν χρήσει σχέδιο για τον πιο πάνω λόγο της μη ενημέρωσης του εν χρή-
σει σχεδίου κατά την έκδοση των προαναφερόμενων δυο εγγραφών που 
αφορούσαν στο αρχικό τεμάχιο με αρ. 144. Γι’ αυτό το λόγο, δημιουργή-
θηκε ο φάκελος με αρ. ΑΔΛ3004/1984 για τη διόρθωση λάθους και στις 
16/5/1985 έγινε επιτόπια έρευνα στην παρουσία του παραπονούμενου και 
της δικαιούχου εγγραφής του τεμαχίου με αρ. 144/1, κατά την οποία τους 
εξηγήθηκε το λάθος, ενημερώθηκαν ότι τα εμβαδά των τεμαχίων τους ήταν 
λανθασμένα και θα έπρεπε να διορθωθούν και συγκατατέθηκαν να γίνει η 
διόρθωση τόσο του εν χρήσει σχεδίου όσο και του εμβαδού.
Όμως, επειδή, ο φάκελος «της αντίκρισης των παλαιών εγγραφών (tapu 
identification) δεν ανευρέθηκε κατά την ημέρα της επιτόπιας έρευνας, η 
υπάλληλος επιτόπιων ερευνών ετοίμασε σχέδιο και σχεδιαγράμματα του 
ακινήτου.. δείχνοντας σ’ αυτά τον δρόμο ο οποίος αναφέρεται ως σύνορο 
των δυο εγγραφών στους αντίστοιχους τίτλους ιδιοκτησίας..». Επίσης, στο 
σχετικό σημείωμα της ανέφερε ότι το εμβαδό του τεμαχίου του παραπο-
νούμενου είναι λανθασμένο και ότι το εμβαδό της εγγραφής στην οποία 
αφορά, με αρ. 11319, είναι το εμβαδό ολόκληρου του τεμαχίου με αρ. 144. 
Μετέπειτα, ο πιο πάνω φάκελος με αρ. Α1728/1973 ανευρέθηκε, έγιναν 
πολλές προσπάθειες να εξασφαλιστούν οι συγκαταθέσεις του παραπονού-
μενου και της ιδιοκτήτριας του τεμαχίου με αρ. 144/1, με επιτόπιες έρευ-
νες οτις 28/3/1991, 12/6/1992 και 26/10/2016 κατά τις οποίες προτάθηκαν 
διάφορες εναλλακτικές λύσεις, πλην όμως ανεπιτυχώς.
Συγκεκριμένα, η ιδιοκτήτρια του τεμαχίου με αρ. 144/1 συγκατατέθηκε 
στη διόρθωση του λάθους αλλά ο παραπονούμενος αρνήθηκε υποστη-
ρίζοντας ότι αγόρασε το τεμάχιο του έναντι 300 λιρών για την έκταση που 
αναφερόταν στο τίτλο ιδιοκτησίας του και απαιτεί ολόκληρη την έκταση, 
δηλαδή, και των δυο τεμαχίων με αρ. 144/1 και 144/2. Ως εκ τούτου ο 
φάκελος ΑΔΛ3004/1984 θα υποβληθεί στο Διευθυντή του Τμήματος Κτη-
ματολογίου και Χωρομετρίας σύμφωνα με το άρθρο 61 του περί Ακινήτου 
Ιδιοκτησίας Νόμου.

Απίστευτο! Αίτηση στο 
κτηματολόγιο εκκρεμεί 
για 34 ολόκληρα χρόνια 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Α
ύξηση 1,0% παρου-
σ ίασαν σε ε τήσ ια 
βάση οι μέσες μηνι-
α ίε ς  ακαθάρισ τ ε ς 

απολαβές των υπαλλήλων 
στην Κύπρο το τέταρτο τρί-
μηνο του 2017, σύμφωνα με 
προκαταρκτικά στοιχεία που 
δημοσιοποίησε σήμερα η Στα-
τιστική Υπηρεσία Κύπρου.
Ειδικότερα, οι μέσες μηνιαίες 
ακαθάριστες απολαβές κατά 
το τέταρτο τρίμηνο του 2017 
εκτιμώνται στις €2.169 έναντι 
€2.149 την αντίστοιχη περί-
οδο του 2016. Σε σύγκριση με 
το τρίτο τρίμηνο του 2017, οι 
μέσες ακαθάριστες μηνιαίες 
απολαβές παρουσιάζουν ορι-
ακή αύξηση 0,1%.
Οι μέσες ακαθάριστες μηνι-
αίες απολαβές ύστερα από 
διόρθωση ως προς τις επο-
χικές διακυμάνσεις εκτιμώ-
νται κατά το τέταρτο τρίμηνο 
του 2017 στις €1.892 έναντι 
€1.885 την αντίστοιχη περί-
οδο του 2016, παρουσιάζο-
ντας αύξηση 0,4%.
Στους άνδρες οι μέσες ακα-
θάριστες μηνιαίες απολαβές 
ανήλθαν σε €2.313 το τέταρτο 
τρίμηνο του 2017, παρου-
σιάζοντας αύξηση 0,5% σε 
σύγκριση με €2.301 την αντί-
στοιχη περσινή περίοδο.
Μεγαλύτερη ετήσια αύξηση, 
σε ποσοστό 1,2% παρουσία-
σαν οι μέσες μηνιαίες ακαθά-
ριστες απολαβές στις γυναί-
κες, οι οποίες κατά το τέταρτο 
τ ρίμηνο του 2017 ανήλ-
θαν €1.998 σε σύγκριση με 
€1.973 το τέταρτο τρίμηνο του 
2016.
Με βάση τα στοιχεία της Στατι-
στικής Υπηρεσίας, οι μηνιαίες 
ακαθάριστες απολαβές βρι-
σκόντουσαν σε συνεχόμενη 
αρνητική τροχιά από το πρώτο 
τρίμηνο του 2013 μέχρι και το 
πρώτο τρίμηνο του 2016. Η 
αύξηση που παρουσιάστηκε 
σ το τελευταίο τρίμηνο του 
περσινού έτους είναι η μεγα-
λύτερη από το τέταρτο τρίμηνο 
του 2012.

Πόσο αυξήθηκε ο 
μέσος μισθός στην 
Κύπρο 

Τη θέση ότι το Δ.Σ. της 
τράπεζας στη συνεδρία 
του στις 29/11/2011 δεν 
είχε ενώπιον του κάποια 
τεκμηριωμένη μελέτη που 
να συνηγορούσε υπέρ της 
συμπερίληψης απομείωσης 
της υπεραξίας των εργασιών 
της τράπεζας στην Ελλάδα 
στις οικονομικές καταστάσεις 
για την εννιαμηνιαία 
περίοδο του 2011, εξέφρασε 
σήμερα ο τότε Διευθύνων 
Σύμβουλος της πρώην Λαϊκής 
Τράπεζας στο πλαίσιο της 
απολογίας του ενώπιον του 
Μόνιμου Κακουργιοδικείου 
Λευκωσίας.

Κ
ατά τη δεύτερη μέρα της 
αντεξέτασης του από 
την εκπρόσωπο της Κα-
τηγορούσας Αρχής, ο κ. 

Μπουλούτας απέρριψε την υποβο-
λή ότι ο ίδιος γνώριζε ότι η μη συ-
μπερίληψη απομείωσης των ελλη-
νικών ομολόγων στους οικονομι-
κούς λογαριασμούς της τράπεζας 
θα συνιστούσε παραβίαση των δι-
εθνών λογιστικών προτύπων.
Ο κ. Μπουλούτας απέρριψε επίσης 
την υποβολή ότι παραπλάνησε το 
Διοικητικό Συμβούλιο της τράπε-
ζας και ότι ουδέποτε είχε τη σύμ-
φωνη γνώμη των εξωτερικών ελε-
γκτών για τη μη συμπερίληψη της 
υπεραξίας στους οικονομικούς 
λογαριασμούς της τράπεζας κατά 
την επίδικη περίοδο. Όπως υπο-
στήριξε, η ευθύνη κατάρτισης των 
οικονομικών αποτελεσμάτων της 
τράπεζας ανήκε στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, ενώ η ευθύνη επισκό-
πησης των οικονομικών καταστά-
σεων ανήκε στους εξωτερικούς 
ελεγκτές.
«Ήταν ένα θέμα Διοικητικού Συμ-
βουλίου. Δεν παραπλάνησα 
κανένα. Συζητήθηκαν διεξοδικά 
όλα τα θέματα. Για το συγκεκρι-

μένο θέμα αναφέρθηκε ότι υπάρ-
χει ο λογιστικός χειρισμός», είπε 
προσθέτοντας ότι η άποψη του 
Διοικητικού Συμβουλίου «ήταν να 
γίνει ό,τι έγινε και στις υπόλοιπες 
ελληνικές τράπεζες και να μπουν 
εκτενείς αναφορές οι οποίες να 
υπολογίζουν τον κίνδυνο».
Απέρριψε επίσης την υποβολή ότι 
απέκρυψε από τη συνεδρία του ΔΣ 
στις 29/11/11 αλλά και σε προγε-
νέστερο χρόνο ότι υπήρχε σημα-
ντική απομείωση της υπεραξίας 
για τις εργασίες της τράπεζας στην 
Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι «δεν 
είχαμε καμία αξιόπιστη μελέτη, η 
οποία να προσδιορίζει με τρόπο 
που να είναι συμβατός με τα διε-
θνή λογιστικά πρότυπα την οποια-
δήποτε λογιστική εγγραφή».
Είπε ότι οι όροι του PSI Plus δεν 
είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή απο-
σαφηνιστεί «και κατά συνέπεια 
είχαμε αδυναμία εκτίμησης των 
αριθμών. Αυτό φάνηκε και από τη 
διάσταση των απόψεων της ίδιας 
της Οικονομικής Διευθύντριας του 
Ομίλου Αννίτας Φιλιππίδου».
«Ως Διοικητικό Συμβούλιο δεν 
μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε 
κάτι εάν προηγου-
μένως δεν το είχαμε 
τ εκμηριώσε ι.  Η 
άποψη του ΔΣ στη 
συνεδρία του στις 
29/11/2011 ήταν να 
γίνει εγγραφή στο 
τέλος του χρόνου», 
πρόσθεσε.
Απαντώντας στην 
υποβολή ότι είχε την ευθύνη να 
μεριμνήσει ότι στις οικονομι-
κές καταστάσεις του 9μηνου θα 
έπρεπε να είχε περιληφθεί η απο-
μείωση της υπεραξίας των τρα-
πεζικών εργασιών στην Ελλάδα 
σημαντικού μέρους, ο κ. Μπου-
λούτας είπε ότι «η ευθύνη συμπε-
ρίληψης στοιχείων ενεργητικού 
ή παθητικού ανήκει στο Διοικη-
τικό Συμβούλιο. Οι λογαριασμοί 

παρουσιάστηκαν στη συνεδρία 
του Συμβουλίου και συζητήθηκαν 
ενδελεχώς από όλα τα μέλη του 
ΔΣ».
Ανέφερε ότι ο ίδιος είπε στο ΔΣ ότι 
σε περίπτωση που η τράπεζα θα 
συμμετείχε τελικά στο PSI «ενδε-
χομένως να προκύψει μια απομεί-
ωση το ποσό της οποίας δεν μπο-
ρούσε στη δεδομένη στιγμή να 
προσδιορίσει γι΄ αυτό και έδωσα 
ένα πολύ χονδρικό νούμερο».
Είπε ακόμη ότι είχε εισηγηθεί 
στο ΔΣ ότι δεν μπορούσε να μπει 
ένα ποσό από τη στιγμή που δεν 
υπήρχε μια τεκμηριωμένη μελέτη 
και άρα αυτό θα μπορούσε να γίνει 
στο τέλος του έτους από κάποιο 
σύμβουλο, ο οποίος να υπολογί-
σει με ακρίβεια αυτό το ποσό.
Το ΔΣ, πρόσθεσε, αφού άκουσε τις 
απόψεις πήρε μια απόφαση «αφού 
έλαβε υπόψη του όλες τις παραμέ-
τρους», αναφέροντας ότι το Συμ-
βούλιο «είχε πλήρη γνώση όλων 
των πιθανών αποφάσεων».
Απαντώντας σε άλλη υποβολή ότι 
η θέση της Οικονομικής Διευθύ-
ντριας του Ομίλου Αννίτας Φιλιπ-
πίδου ενώπιον του ΔΣ ήταν ότι οι 

λογαριασμοί χωρίς 
απομείωση ομολό-
γων και υπεραξίας 
δεν θα ήταν συμ-
βατοί με τα διεθνή 
λογιστικά πρότυπα, 
ο κ. Μπουλούτας 
συμφώνησε με το 
πρώτο σκέλος της 
θέσης της κα. Φιλιπ-

πίδου σε σχέση με τα ομόλογα, 
ενώ διαφώνησε με το δεύτερο. 
«Ποτέ η κα. Φιλιππίδου δεν ανέ-
φερε ότι εάν δεν συμπεριληφθεί 
η απομείωση της υπεραξίας τότε 
οι οικονομικές καταστάσεις δεν θα 
ήταν συμβατές μα τα διεθνή λογι-
στικά πρότυπα», ισχυρίστηκε.
«Δεν έχουμε κανένα έγγραφο 
ή τεκμήριο που να λέει ότι η μη 
συμπερίληψη απομείωσης υπε-

ραξίας στις καταστάσεις θα συνι-
στούσε παραβίαση των διεθνών 
λογιστικών προτύπων», πρό-
σθεσε.
Ο κ. Μπουλούτας απέρριψε επί-
σης την υποβολή ότι η μη συμπε-
ρίληψη της απομείωσης υπερα-
ξίας στις οικονομικές καταστάσεις 
του 9μηνου έγινε εσκεμμένα από 
τον ίδιο για να μην αποκαλυφθούν 
ζημιές στους οικονομικούς λογα-
ριασμούς με στόχο να διατηρήσει 
τη θέση του Διευθύνοντος Συμ-
βούλου στην Τράπεζα.
Ο κ. Μπουλούτας απέρριψε την 
υποβολή καταθέτοντας ως τεκμή-
ριο σχετικό διάγραμμα σύμφωνα 
με το οποίο, όπως εξήγησε, όταν 
στις 28 Φεβρουαρίου 2012 η τρά-
πεζα είχε ανακοινώσει ζημιές από 
το κούρεμα ομολόγων και την απο-
μείωσης της υπεραξίας η τιμή της 
μετοχή της τράπεζας τις επόμενες 
δύο μέρες κατέγραψε άνοδο της 
τάξης του 33%.
«Πιστεύω ότι έχουμε στοχευθεί 
ως εξιλαστήρια θύματα», είπε ο 
κ. Μπουλούτας στη γραπτή του 
κατάθεση, σημειώνοντας παράλ-
ληλα ότι «δεν υπάρχει ίχνος αλή-
θειας στις κατηγορίες που αντιμε-
τωπίζουμε και θέλω να δηλώσω 
αθώος».
Κατά τη σημερινή ακροαματική 
διαδικασία, ολοκληρώθηκε η 
ένορκη κατάθεση του κ. Μπου-
λούτα ο οποίος κατά την επόμενη 
δικάσιμο στις 16 Απριλίου θα 
παρουσιάσει, μέσω του δικηγό-
ρου του, μάρτυρα υπεράσπισης 
από την Κεντρική Τράπεζα Ελλά-
δος.
Κατηγορούμενοι στην υπόθεση 
είναι, εκτός από τον Ευθύμιος 
Μπουλούτα, ο Αναπληρωτής Διευ-
θύνων Σύμβουλος Παναγιώτης 
Κουννής, ο μη εκτελεστικός Αντι-
πρόεδρος Νεοκλής Λυσάνδρου 
και το μη εκτελεστικό μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου Μάρκος 
Φόρος.

Δεν παραπλάνησε κανένα, υποστήριξε ο Μπουλούτας
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«Αν υπάρξουν προκλήσεις, θα 
υπάρξει η πιο σκληρή αντίδραση 
όπως και την περασμένη εβδομάδα. 
Δεν προτιθέμεθα να αλλάξουμε 
τις διαταγές για πυροβολισμούς, 
παραμένουμε στην ίδια γραμμή», 
προειδοποίησε ο υπουργός Άμυνας 
Αβίγκντορ Λίμπερμαν

Τ
ο Ισραήλ έκανε σήμερα γνωστό πως 
οι διαταγές που είχαν δοθεί στους 
ισραηλινούς στρατιώτες να ανοίξουν 
πυρ εναντίον παλαιστίνιων διαδη-

λωτών στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας 
στις 30 Μαρτίου, ημέρα κατά την οποία 18 
Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, παραμένουν οι 
ίδιες και για αύριο Παρασκευή ενόψει μιας 

νέας διαδήλωσης.
«Αν υπάρξουν προκλήσεις, θα υπάρξει η 
πιο σκληρή αντίδραση όπως και την περα-
σμένη εβδομάδα. Δεν προτιθέμεθα να 
αλλάξουμε τις διαταγές για πυροβολισμούς, 
παραμένουμε στην ίδια γραμμή», προει-
δοποίησε ο υπουργός Άμυνας Αβίγκντορ 
Λίμπερμαν, σε δηλώσεις του στη δημόσια 
ραδιοφωνία.
Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, που 
κυβερνά στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοί-
νωσε σήμερα ότι ένας Παλαιστίνιος που είχε 
τραυματιστεί την περασμένη Παρασκευή 
από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών υπέκυψε 
στα τραύματά του, με αποτέλεσμα ο αριθ-
μός των νεκρών εκείνης την ημέρα, της πιο 
φονική από τον πόλεμο του 2014, να φθά-
σει τους 18.

διεθνή νέα

Ο
ι γερμανικές εταιρείες ήταν για πά-
νω από εκατό χρόνια ευπρόσδε-
κτες στην Τουρκία. Για παράδειγ-
μα, η Siemens βρίσκεται εδώ και 

161 χρόνια στη χώρα, όταν η τότε Οθωμανι-
κή αυτοκρατορία στα μέσα του 19ου αιώνα, 
αποφάσισε να δημιουργήσει την τηλεγραφι-
κή της υπηρεσία.
Σήμερα, στην Τουρκία δραστηριοποιούνται 
περισσότερες από 7.000 γερμανικές εται-
ρείες, επενδύοντας σχεδόν 13 δισ. ευρώ 
σε εργοστάσια, καταστήματα και γραφεία. 
Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες, το κλίμα 
έχει αλλάξει, αναφέρουν εκπρόσωποι των 
επιχειρήσεων.
Αυτό οφείλεται κυρίως στην πολιτική αστά-
θεια στη χώρα , γράφει η γερμανική εφημε-
ρίδα Die Welt. Η κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης εξακολουθεί να ισχύει μετά την από-
πειρα πραξικοπήματος τον Ιούλιο του 2016. 
Χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι φυλακίστηκαν, 
περιορίστηκαν οι εξουσίες του κοινοβου-
λίου, ακόμα και ιδιωτικές εταιρείες δέχτη-
καν πιέσεις .
Η δύσκολη κατάσταση καταστρέφει τις 
ξένες εταιρείες, οι οποίες συνήθως αποδί-
δουν μεγάλη σημασία στις σταθερές συν-
θήκες και την προβλεψιμότητα. «Η φήμη της 
Τουρκίας ως χώρας εταίρου έχει μειωθεί 
τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία» αναφέ-
ρουν οι σύμβουλοι της γερμανικής υπηρε-
σίας προώθησης του εξωτερικού εμπορίου 
GTAI σε πρόσφατη έκθεση διαχείρισης για 
την Τουρκία. Το έγγραφο είναι διαθέσιμο στη 
WELT. «Πολλές παραβάσεις υπονομεύουν 
τη σχέση, ειδικά η έλλειψη κράτους δικαίου 
στη χώρα».
H απογοήτευση του οργανισμού αυτού, του 
οποίου η αποστολή είναι στην πραγματικό-
τητα να ενθαρρύνει τις γερμανικές επιχειρή-
σεις να επενδύουν στο εξωτερικό, αντικατο-
πτρίζεται στα τελευταία στατιστικά στοιχεία. 
Όχι μόνο οι τουρίστες από τη Γερμανία παρα-
μένουν μακριά από την Τουρκία, αλλά και οι 
άμεσες ξένες επενδύσεις μειώθηκαν επίσης, 
αν και η τουρκική οικονομία αναπτύσσεται 
έντονα.
Ειδικά οι ξένες μικρές και μεσαίες επιχειρή-
σεις είναι απρόθυμες να επενδύσουν στην 
Τουρκία. «Το ευαίσθητο πολιτικό κλίμα ότι 

η αβεβαιότητα σχετικά με το κράτος δικαίου 
και η τεταμένη κατάσταση ασφαλείας έχει 
κάνει πολλές γερμανικές εταιρείες να είναι 
απρόθυμες να μπουν στην τουρκική αγορά ή 
να επεκτείνουν τις υπάρχουσες επιχειρήσεις 
τους εκεί» λέει η Φραντσέσκα Σνάιντερ της 
εταιρίας IHK Pfalz. Η πολιτική του Ερντογάν 
έχει επιβάλει νέα προστατευτικά εμπόδια 
στο εμπόριο κατά τους τελευταίους μήνες. 
Για τις ξένες εταιρείες, αυτή η πρόσφατη εξέ-
λιξη προκαλεί ανησυχίες.
Φυσικά, υπάρχει μια τελωνειακή ένωση που 
συνδέει την Τουρκία, τη Γερμανία και άλλα 
κράτη της ΕΕ για περισσότερα από 20 χρό-
νια. Σύμφωνα με έγγραφο της γερμανικής 
Ένωσης Εμπορίου και Επενδύσεων (GTAI) 
«η τελωνειακή ένωση μεταξύ της ΕΕ και 
της Τουρκίας θα πρέπει να διευκολύνει την 
κυκλοφορία αγαθών. Αντ ‘αυτού, οι ευρω-
παϊκές εταιρείες αντιμετωπίζουν ολοένα και 
περισσότερο τους ελέγχους των εισαγωγών, 
τους πρόσθετους δασμούς και πολύπλοκες 
υποχρεώσεις καταχώρισης».
Οι καθυστερήσεις οφείλονται κυρίως σε 
συμπληρωματικές δοκιμές ασφάλειας των 
προϊόντων που πρέπει να περάσουν οι ξένες 
εταιρείες στην Τουρκία. Για παράδειγμα, τα 
εισαγόμενα παπούτσια, αν και έχουν περά-
σει τους ίδιους ή πολύ παρόμοιους ελέγχους 
στην ΕΕ, οι τουρκικές τελωνειακές αρχές 
απαιτούν αντί αυτού, πιστοποιητικά από 
τοπικά ινστιτούτα για την ανίχνευση ορισμέ-
νων χημικών ουσιών.
«Τα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά δοκιμών ανα-
γνωρίστηκαν εύκολα εδώ και χρόνια» λέει ο 
Φελιξ Εμπνερ της γερμανικής βιομηχανίας 
κλωστοϋφαντουργίας. Εξάλλου, στην τελω-
νειακή Ένωση ισχύει η αρχή της εναρμονι-
σμένης νομοθεσίας και, μέχρι στιγμής, και 
στην Τουρκία. «Αλλά ξαφνικά οι τουρκικές 
Αρχές αλλάζουν τους κανόνες και τις πρακτι-
κές τους» λέει ο Eμπνερ.
Σύμφωνα με έκθεση της Επιτρόπου Εμπο-
ρίου της ΕΕ Σεσίλια Μαλμστρομ «τα τελευ-
ταία χρόνια, η Τουρκία έχει επιβάλει πολ-
λούς εμπορικούς περιορισμούς που έρχονται 
σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις που απορρέ-
ουν από την τελωνειακή ένωση μεταξύ της ΕΕ 
και της Τουρκίας, όπως περίπλοκες τελωνει-
ακές διαδικασίες ή πρόσθετους δασμούς».

Die Welt: Η έλλειψη κράτους δικαίου 
και η πολιτική αστάθεια στην Τουρκία 
καταστρέφει τις ξένες εταιρίες 
Σήμερα, στην Τουρκία δραστηριοποιούνται περισσότερες από 7.000 
γερμανικές εταιρείες, επενδύοντας σχεδόν 13 δισ. ευρώ σε εργοστάσια, 
καταστήματα και γραφεία

Έφτασαν τους 20 οι νεκροί 
Παλαιστίνιοι στο Ισραήλ
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Η εικόνα με το αμερικανικό 
μεταγωγικό αεροσκάφος C-5M Super 
Galaxy να φορτώνει το κοντέινερ με 
οπλικά συστήματα βάρους 40 τόνων 
έκανε τον γύρο της Τουρκίας μέσα 
από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων 
και των ενημερωτικών ιστοσελίδων. 

Ε
ίναι το τρίτο cargo μέσα σε λίγες ημέ-
ρες που φορτώνει βαρύ οπλισμό σε 
κοντέινερ για να τα μεταφέρει εκτός 
Τουρκίας. Πρόκειται για τη στρατι-

ωτική βάση των ΗΠΑ στο Ιντσιρλίκ. Στις 11 
Μαρτίου του 2018 η αντικαθεστωτική τουρ-
κική ιστοσελίδα «Ahval» δημοσίευσε άρ-
θρο με τον τίτλο: Μείωση της αμερικανικής 
στρατιωτικής παρουσίας στην αεροπορική 
βάση του Ιντσιρλίκ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της δημοσιο-
γραφικής ομάδας του «Ahval», που αποτε-
λείται από εξαιρετικά έμπειρους επαγγελ-
ματίες οι οποίοι στελέχωναν τις μεγαλύτε-
ρες τουρκικές εφημερίδες και τους τηλεο-
πτικούς σταθμούς έως και τις 15 Ιουλίου 
2016, ημέρα του πραξικο-
πήματος, το αμερικανικό 
Πεντάγωνο προχώρησε 
σε μία ραγδαία μείωση 
των στρατιωτικών επιχει-
ρήσεων της αμερικανικής 
αεροπορίας με αφετηρία 
τη βάση του Ιντσιρλίκ. Στο 
ανάλογο συμπέρασμα κατά 
την ίδια περίοδο είχε κατα-
λήξει και η «Wall Street 
Journal», η οποία παρέπεμπε σε στρατιω-
τικές πηγές της Ουάσινγκτον και εξηγούσε 
πως όλα αυτά οφείλονται στην κλιμακού-
μενη ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας. 
Η βάση του Ιντσιρλίκ χρησιμοποιήθηκε από 
τους Αμερικανούς κατά κόρον ως σημείο 
εκκίνησης των βομβαρδισμών κατά στό-
χων του ISIS το 2015. Η τουρκική κυβέρ-
νηση ανέκαθεν χρησιμοποιούσε τη βάση 
του Ιντσιρλίκ ως βασικό διαπραγματευ-
τικό ατού, όταν συνομιλούσε με τους Αμε-
ρικανούς για θέματα που αφορούσαν στην 
τουρκική εξωτερική πολιτική και την προ-
μήθεια οπλικών συστημάτων. Τον Ιανουά-
ριο που μας πέρασε, οι ΗΠΑ μετακίνησαν 
όλη τη δύναμή τους σε αεροσκάφη τύπου 
Α-10 προσβολής στόχων επί του εδάφους, 
αφήνοντας πίσω μόνο τα τεράστια τάνκερ 
εναέριου ανεφοδιασμού. Τότε το αμερικα-
νικό Πεντάγωνο είχε δικαιολογήσει τη μετα-

φορά των αεροσκαφών ως αλλαγή στρατη-
γικής τακτικής, η οποία πλέον επικεντρωνό-
ταν στο Αφγανιστάν. 
Αμέσως μετά το πραξικόπημα του Ιουλίου 
2016 οι Αμερικανοί φέρονται να αποφά-
σισαν τη μεταφορά όλων των πυρηνικών 
κεφαλών που βρίσκονταν στις αποθήκες 
της βάσης του Ιντσιρλίκ προκειμένου να τις 
επαναποθηκεύσουν στη Ρουμανία. Πριν 
από αρκετούς μήνες και έπειτα από έντο-
νες διαμάχες μεταξύ Βερολίνου και Άγκυ-
ρας, η Γερμανία αποφάσισε τη μετακίνηση 
της αεροπορικής της δύναμης από τη βάση 
του Ιντσιρλίκ και τη μεταφορά των δικών 
της Eurofighters σε βάση της Ιορδανίας. 
Αμέσως μετά το πραξικόπημα του Ιουλίου 
2016 οι Αμερικανοί φέρονται να αποφά-
σισαν τη μεταφορά όλων των πυρηνικών 
κεφαλών που βρίσκονταν στις αποθήκες 
της βάσης του Ιντσιρλίκ προκειμένου να τις 
επαναποθηκεύσουν στη Ρουμανία. Πριν 
από αρκετούς μήνες και έπειτα από έντο-
νες διαμάχες μεταξύ Βερολίνου και Άγκυ-
ρας, η Γερμανία αποφάσισε τη μετακί-
νηση της αεροπορικής της δύναμης από 

τη βάση του Ιντσιρλίκ και 
τη μεταφορά των δικών της 
Eurofighters σε βάση της 
Ιορδανίας. 
Την τελευταία περίοδο οι 
ισραηλινές στρατιωτικές 
υπηρεσίες διαδίδουν μέσω 
εξειδικευμένων ιστοσε-
λίδων πως οι Αμερικανοί 
βρίσκονται σε φάση μετα-
κίνησής τους από τη βάση 

του Ιντσιρλίκ προς χώρες της νοτιοανατο-
λικής Ευρώπης. Σε αυτό το πλαίσιο οι ισρα-
ηλινές στρατιωτικές πηγές αναφέρονται 
με εμμονή στη μετακίνηση αμερικανικών 
στρατιωτικών υπηρεσιών από το Ιντσιρλίκ 
στην Ανδραβίδα, χωρίς ωστόσο να υπάρ-
χει καμία άλλη επίσημη επιβεβαίωση από 
την ελληνική πλευρά. Η πληροφορία αυτή 
αναρτήθηκε στη γνωστή ιστοσελίδα με 
στρατιωτικές αναλύσεις «Debca», η οποία 
εδρεύει στο Ισραήλ. 
Επίσημα το αμερικανικό Πεντάγωνο δικαι-
ολογεί αυτήν την κινητικότητα στο Ιντσιρλίκ 
ως αλλαγή προτεραιοτήτων, επισημαίνο-
ντας πως το ενδιαφέρον των ΗΠΑ μετατίθε-
ται από τη Συρία στο Αφγανιστάν. Οι ειδικοί 
αναλυτές, πάντως, σε στρατιωτικά ζητήματα 
δεν φαίνεται να έχουν πεισθεί από αυτήν 
την επίσημη αμερικανική επιχειρηματολο-
γία.  
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Έντονη κινητικότητα των 
Αμερικανών στο Ιντσιρλίκ 

Ε
υθεία επίθεση στον προκάτοχό 
του Μπαράκ Ομπάμα τόσο για τη 
λαθρομετανάστευση και το τείχος 
που σκοπεύει να κατασκευάσει 

κατά μήκος των συνόρων με το Μεξικό, 
όσο και ειδικότερα για τον λεγόμενο «ε-
μπορικό πόλεμο» με την Κίνα, εξαπέλυσε 
ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω μηνυμάτων που 
«ανέβασε» στον προσωπικό του λογα-
ριασμό στο Twitter.
Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρεται 
στην εποχή του Μπαράκ Ομπάμα, τον 
οποίο, εμμέσως πλην σαφώς, χαρακτη-
ρίζει «ανόητο», γράφοντας πως «ο εμπο-
ρικός πόλεμος χάθηκε πριν από χρόνια». 
Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει τις απώ-
λειες που είχε η αμερικανική οικονομία 

εξαιτίας της αθρόας και αδοσμολόγη-
της εισαγωγής κινεζικών προϊόντων, τις 
οποίες προσδιόρισε στα 300 δισ. δολά-
ρια. «Αυτό δεν μπορούμε να το αφή-
σουμε να ξανασυμβεί», σημειώνει χαρα-
κτηριστικά.
Μομφή κατά του Μπαράκ Ομπάμα αφή-
νει και στο μήνυμά του για το τείχος του 
Μεξικού, γράφοντας πως οι νόμοι της 
Αμερικής για τα σύνορα είναι αδύναμοι, 
σε σύγκριση με εκείνους του Μεξικού και 
του Καναδά, οι οποίοι είναι σαφώς ισχυ-
ρότεροι. Τονίζει μάλιστα, ότι οι Δημο-
κρατικοί θέλουν οι άνθρωποι να ξεχύνο-
νται ανεξέλεγκτα στη χώρα μας», κάτι το 
οποίο χαρακτήρισε «έγκλημα», με κεφα-
λαία γράμματα.

Τραμπ εναντίον «ανόητου» Ομπάμα: 
Ο εμπορικός πόλεμος με την Κίνα 
χάθηκε πριν χρόνια 

Η Άγκυρα, η Μόσχα και η 
Τεχεράνη υπέρ της σταθερής 
εκεχειρίας στη Συρία

Ο
ι πρόεδροι της Τουρκίας, της Ρω-
σίας και του Ιράν δεσμεύτηκαν την 
Τετάρτη κατά τη διάρκεια μιας Συ-
νόδου στην Άγκυρα να συνεργα-

στούν με στόχο να τεθεί σε ισχύ μια «σταθερή 
εκεχειρία» στη Συρία, σύμφωνα με το κοινό 
ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά το πέρας 
των συνομιλιών.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Βλαντίμιρ Πούτιν 
και ο Χασάν Ροχανί «επιβεβαίωσαν την απο-
φασιστικότητά τους προκειμένου να συνερ-
γαστούν ενεργά στη Συρία με στόχο την εφαρ-
μογή μιας σταθερής εκεχειρίας μεταξύ των 
αντιμαχόμενων πλευρών», τονίζεται στο δελ-
τίο τύπου.
Επιπλέον, υπογράμμισαν τη βούλησή τους να 
«επιταχύνουν τις προσπάθειες για τη διασφά-
λιση της ηρεμίας στο πεδίο και την προστα-
σία των αμάχων στις ζώνες αποκλιμάκωσης 
αλλά και τη διευκόλυνση της ταχείας πρόσβα-
σης της ανθρωπιστικής βοήθειας σε αυτές τις 
ζώνες».
Από την πλευρά του ο Τούρκος πρόεδρος, 
κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης 
τύπου που παραχώρησαν οι τρεις ηγέτες, 
δήλωσε ότι η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας 
εξαρτάται από την τήρηση αποστάσεων από 

όλες τις τρομοκρατικές οργανώσεις, μια ανα-
φορά στη στήριξη που παρέχει η Ουάσιγκτον 
στους Κούρδους πολιτοφύλακες της Συρίας 
που η Άγκυρα θεωρεί «τρομοκράτες».
Εξάλλου, ο πρόεδρος του Ιράν Χασάν Ροχανί 
κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι υποστηρίζει 
τους τζιχαντιστές του αυτοαποκαλούμενου 
Ισλαμικού Κράτους στη Συρία και ζήτησε από 
όλες τις χώρες να σεβαστούν την ανεξαρτησία 
της Δαμασκού, όπως μετέδωσε το κρατικό 
τηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν.
«Ορισμένες χώρες, μεταξύ αυτών η Αμερική, 
υποστηρίζουν τρομοκρατικές οργανώσεις 
όπως το Ισλαμικό Κράτος στη Συρία, που εξυ-
πηρετεί τα συμφέροντα αυτών των χωρών… 
το Ιράν πιστεύει ότι η κρίση στη Συρία δεν 
μπορεί να επιλυθεί διά της στρατιωτικής 
οδού και η προστασία της ανεξαρτησίας της 
Συρίας αποτελεί προτεραιότητα της Τεχερά-
νης».
Σχετικά με το Αφρίν, ο Χασάν Ροχανί είπε 
στους ομολόγους του της Τουρκίας και της 
Ρωσίας ότι η περιοχή, την οποία έχουν κατα-
λάβει οι τουρκικές δυνάμεις και άλλοι Σύροι 
σύμμαχοί τους, θα πρέπει να παραδοθεί στον 
συριακό στρατό, σύμφωνα με την ιρανική 
τηλεόραση.
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«Τα αντίποινα της Κίνας δεν θα 
έπρεπε να μας εκπλήσσουν, απορώ 
που η Wall Street εξεπλάγην τόσο» - 
«Οι δασμοί της Κίνας αφορούν μόνο 
το 0,3% του ΑΕΠ των ΗΠΑ»

Υ
πόνοιες πως η Αμερική ίσως ε-
πιχειρεί να «εκμαιεύσει» μια δι-
απραγμάτευση από την Κίνα, α-
φήνει ο υπουργός Εμπορίου των 

ΗΠΑ, Ουίλμπουρ Ρος, σε συνέντευξή του 
στο αμερικανικό CNBC την Τετάρτη.
«Ο πλανήτης αναγνωρίζει ότι οι κλιμακώ-
μενες εντάσεις στο εμπόριο έχουν ξεφύ-
γει εκτός ελέγχου, αλλά η κατάσταση αυτή 
δεν αποτελεί Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο», 
δήλωσε ο Ρος.
Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, o 
υπουργός παραδέχθηκε πως ο εμπορικός 
«πόλεμος» θα μπορούσε να καταλήξει «σε 
συμφωνία», όπως τόνισε, συμπληρώνο-
ντας ότι «όλοι οι πόλεμοι, ακόμα και αυτοί 
με όπλα, καταλήγουν σε διαπραγματεύ-
σεις».
Ο υπουργός δεν ξεκαθάρισε ωστόσο δεν 
είναι σαφές εάν τέτοιου είδους συνομιλίες 
μπορούν να πραγματοποιηθούν έως τα 
τέλη Μαΐου ή αργότερα.
«Δεν θα προκαλούσε καθόλου έκπληξη 
εάν η έκβαση όλου αυτού είναι κάποιου 
είδους διαπραγμάτευση», 
δήλωσε ο Ρος στο CNBC. 
«Είναι πολύ δύσκολο να 
καθοριστεί συγκεκριμένος 
χρόνος για διαπραγματεύ-
σεις που είναι τόσο περί-
πλοκες όσο αυτές».
Ο Ρος παράλληλα εξέ-
φρασε την πεποίθηση ότι 
ο κόσμος δεν θα πρέπε να 
εκπλήσσεται από την αντεπίθεση της Κίνας 
στο θέμα των δασμών. «Μου φαίνεται 
περίεργο που στη Wall Street είναι τόσο 
έκπληκτοι», δήλωσε αναφερόμενος στο 
sell-off στα χρηματιστήρια.
Τέλος, ο υπουργός εμφανίστηκε καθησυ-
χαστικός όσον αφορά το αντίκτυπο των 
κινεζικών αντίποινων. Όπως ανέφερε, 
οι δασμοί της Κίνας αντικατοπτρίζουν 
«ζημιά» της τάξεως «μόλις» 0,3% του ΑΕΠ 
των ΗΠΑ. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υποστηρίζει 

μέτρα που θα ήταν αντίθετα στη νομοθε-
σία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο-
ρίου (ΠΟΕ), δήλωσε σήμερα σε δημοσιο-
γράφους ο Ντάνιελ Ροζάριο, εκπρόσωπος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφορικά με 
την προτεινόμενη λίστα της Ουάσινγκτον 
με κινεζικά προϊόντα στα οποία θα επιβλη-
θούν δασμοί 25%.
«Καλούμε τις εμπλεκόμενες πλευρές να 
διασφαλίσουν ότι οι εμπορικές τους ενέρ-
γειες συμβαδίζουν με τον ΠΟΕ. Θα αναλύ-
σουμε τα μέτρα που λαμβάνονται σε ό,τι 
αφορά τη συμβατότητά τους με τον ΠΟΕ», 
δήλωσε ο Ροζάριο, απαντώντας σε ερώ-
τημα του πρακτορείου Νέα Κίνα (Xinhua) 
για τη λίστα.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, η ΕΕ έχει 
λάβει υπόψη της τις αμερικανικές ενέργειες 
σε βάρος της Κίνας βάσει του Άρθρου 301 
της αμερικανικής εμπορικής νομοθεσίας 
και παρακολουθεί στενά τις σχετικές έρευ-
νες που ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2017.
Ο Ροζάριο υπογράμμισε επίσης τη σημασία 
του ρόλου του ΠΟΕ σε ό,τι αφορά τη δια-
χείριση των διαφορών στο εμπόριο.
«Αυτό που είναι σημαντικό είναι να τονί-
σουμε ότι η ΕΕ πιστεύει πως τα μέτρα θα 
πρέπει πάντα να λαμβάνονται εντός του 
πλαισίου του ΠΟΕ, που παρέχει πολυά-
ριθμα εργαλεία για την αποτελεσματική 
διαχείριση των εμπορικών διαφορών», 

δήλωσε ο εκπρόσωπος.

ΟΟΣΑ: Ο εμπορικός 
πόλεμος δεν θα ω-
φελήσει κανέναν
Ανησυχητική χαρακτήρισε 
ο επικεφαλής του Οργανι-
σμού Οικονομικής Συνερ-
γασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) την αύξηση των 

εμπορικών εντάσεων, μεταξύ και ΗΠΑ και 
Κίνας, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις με 
τις ανακοινώσεις επιβολής δασμών εκα-
τέρωθεν.
«Είναι πολύ ανησυχητικό. Μιλάμε για 
χώρες που βρίσκονται στις δύο πρώτες 
θέσεις σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο εμπό-
ριο» είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ 
Άνχελ Γκουρία.
«Δεν είναι καλό για κανέναν, είναι κακό. 
Κανένας πόλεμος δεν είναι καλός! Είναι μια 
κατάσταση lose-lose» πρόσθεσε.

Υπουργός Εμπορίου ΗΠΑ: Ο κάθε 
πόλεμος μπορεί να λήξει με μια 
διαπραγμάτευση

Ο 
Ερβέ Φαλτσιανί, ο πρώην υπάλ-
ληλος της ελβετικής τράπεζας 
HSBC που αποκάλυψε το λεγόμε-
νο σκάνδαλο Swissleaks για τις 

πρακτικές φοροαποφυγής που εφάρμοζαν 
οι πελάτες της τράπεζας, και στην Ελλάδα 
συνδέθηκε με τη λίστα Λαγκάρντ, συνελή-
φθη στη Μαδρίτη.
Το αίτημα για τη σύλληψή του ήταν από τις 
ελβετικές αρχές. Αξιωματικός της ισπανι-
κής αστυνομίας είπε ότι ο Φαλσιανί συνε-
λήφθη στη Μαδρίτη, «στον δρόμο, ενώ 
κατευθυνόταν σε ένα συνέδριο».
Η αστυνομία δεν διευκρίνισε ποια είναι η 
κατηγορία που προσάπτει η Ελβετία στον 
Φαλτσιανί.
Ο 46χρονος Γαλλοϊταλός είχε καταδικαστεί 
το 2015 από την ελβετική δικαιοσύνη σε 
φυλάκιση πέντε ετών για την κατηγορία της 
«οικονομικής κατασκοπείας».
Τα τραπεζικά έγγραφα που είχε κλέψει 
αποκάλυπταν την ύπαρξη μη δηλωμένων 
τραπεζικών λογαριασμών στη θυγατρική 
της HSBC στη Γενεύη.

Συνολικά, στο τέλος του 2009, χάρη στις 
«λίστες Φαλτσιανί», εντοπίστηκαν 127.000 
λογαριασμοί που ανήκαν σε 79.000 πρό-
σωπα 180 διαφορετικών εθνικοτήτων.
Πριν από την καταδίκη του, ο Φαλτσιανί 
είχε συλληφθεί και πάλι το 2012 στη Βαρκε-
λώνη και είχε κρατηθεί επί πολλούς μήνες.
Τελικά όμως η ισπανική δικαιοσύνη απο-
φάσισε να μην προχωρήσει στην έκδοσή 
του στην Ελβετία. Την ίδια περίοδο συνερ-
γαζόταν με τις εισαγγελικές αρχές κατά της 
διαφθοράς.
Στην Ελλάδα έγινε γνωστός ως πληρο-
φοριοδότης της λίστας Λαγκάρντ, που 
ονομάστηκε έτσι γιατί παραδόθηκε στις 
ελληνικές αρχές το 2010 από την τότε 
Υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας, Κριστίν 
Λαγκάρντ.
Το 2015, τέσσερις Έλληνες εισαγγελείς, 
με επικεφαλής τον Ηλία Ζαγοραίο πήραν 
κατάθεση από τον Φαλτσιανί αναζητώντας 
συγκεκριμένα στοιχεία, ώστε να διαπιστώ-
σουν εάν προέκυπταν ποινικές ευθύνες για 
συγκεκριμένους Έλληνες καταθέτες.

Συνελήφθη στην Ισπανία ο Φαλτσιανί 
που είχε αποτελέσει αφορμή για το 
σκάνδαλο σε ελβετικές τράπεζες

Ιταλία: Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις 
για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Σ
υνεχίζονται σήμερα οι διαβουλεύ-
σεις του Ιταλού προέδρου της Δη-
μοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, με 
τα πολιτικά κόμματα της χώρας, με 

στόχο να εξακριβωθεί αν μπορεί να συστα-
θεί νέα κυβέρνηση.
Το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα, 
με τον προσωρινό του γραμματέα Μαου-
ρίτσιο Μαρτίνα, επιβεβαίωσε ότι πρόκει-
ται να παραμείνει στην αντιπολίτευση. Ως 
κύρια σημεία της νέας κοινοβουλευτικής 
περιόδου το Δημοκρατικό Κόμμα υπέδειξε, 
πάντως, τον έλεγχο των δημοσίων δαπα-
νών, την μείωση του κόστους εργασίας και 
τη στήριξη των πιο αδύναμων πολιτών, την 
διαχείριση του μεταναστευτικού φαινομέ-
νου και την ενίσχυση των διεθνών συμμα-
χιών της χώρας.
Στην συνέχεια συναντήθηκε με τον πρόε-
δρο της Δημοκρατίας ο πρόεδρος του κόμ-
ματος Φόρτσα Ιτάλια, ο Σίλβιο Μπερλου-
σκόνι. Μετά την ολοκλήρωση της συνά-
ντησης, ο Μπερλουσκόνι υπογράμμισε 
ότι «χρειάζεται μια κυβέρνηση η οποία να 

εργαστεί για σημαντικό χρονικό διάστημα 
και να έχει ως βάση την κεντροδεξιά συμ-
μαχία, αλλά σε συνεργασία και με άλλες 
πολιτικές δυνάμεις».
Ως κύρια προγραμματικά σημεία, υπέ-
δειξε την μείωση της γραφειοκρατίας, την 
ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, τον 
περιορισμό της παράτυπης μετανάστευ-
σης και της σπατάλης στο δημόσιο. «Λέμε 
όχι στους λαϊκισμούς και στους ερασιτεχνι-
σμούς, θέλουμε ξεκάθαρες πολιτικές συμ-
φωνίες», υπογράμμισε ο Ιταλός κεντροδε-
ξιός πρώην πρωθυπουργός.
Πριν λίγο ολοκληρώθηκε και η συνάντηση 
του Ματαρέλα με τον γραμματέα των Πέντε 
Αστέρων Ματέο Σαλβίνι.
«Ήταν μια εποικοδομητική συνάντηση. 
Μας ενδιαφέρουν τα κυβερνητικά προ-
γράμματα, με έμφαση στην αγορά της εργα-
σίας, στις συντάξεις, στην τοπική αυτοδιοί-
κηση. Θα συνεχίσω να συνομιλώ με όλους, 
ξεκινώντας από την κεντροδεξιά συμμαχία, 
αλλά απευθυνόμενος και στα Πέντε Αστέ-
ρια», τόνισε ο γραμματέας της Λέγκα.
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οικογένεια

Ο
ι περισσότεροι από μας θέλου-
με στη ζωή μας χαρά, ειρήνη 
και ηρεμία. Αναπόφευκτα ό-
μως οι παρεξηγήσεις και οι συ-

γκρούσεις μέσα στην οικογένειά μας μας 
κλέβουν τη χαρά και δημιουργούν προ-
στριβές ανάμεσα στα άτομα που αγαπάμε. 
Σας έτυχε ποτέ ν’ ακούσετε: “Σ’ αγαπώ αλ-
λά… κανένας μας δεν είναι τέλειος”. Η α-
γάπη μας είναι με όρους. Όταν οι σχέσεις 
διαταρράσσονται η καλύτερη λύση είναι η 
καλή επικοινωνία.
Στην ιδέα και μόνο της παρεξήγησης οι 
πιο πολλοί από μας μαζευόμαστε. Δεν 
μπορούμε να αποφύγουμε τις δύσκολες 
συζητήσεις. Ο στόχος μας πρέπει να είναι 
πάντοτε να συμφιλιωνόμαστε όσο γίνεται 
πιο γρήγορα για να διατηρήσουμε καλές 
σχέσεις. Πρέπει να αποκτήσουμε μια νοο-
τροπία που να βλέπουμε τα πράγματα με 
ευρύτητα πνεύματος. Να σκεφτόμαστε 
πώς επηρεάζει γενικότερα αυτή η κατά-
σταση την οικογένεια.
Δυστυχώς οι περισσότεροι ενδιαφερόμα-
στε μόνο για το άτομό μας. Όταν παρου-
σιάζεται κάποια παρεξήγηση διεκδικούμε 
τα δικαιώματά μας και δικαιολογούμε τη 
θέση μας. Προκειμένου να αμυνθούμε 
μπορεί να πούμε και λόγια που θα πλη-
γώσουν τον άλλον, θα κλονίσουν την εμπι-
στοσύνη του στο πρόσωπό μας και μπορεί 
να οδηγήσουν και στην απομάκρυνσή του 
από μας.
Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μία παροιμία που 
λέει: “Η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκ-
καλα τσακίζει.” Πρέπει να προσέχουμε τι 
λέμε. Εδώ συμπεριλαμβάνεται και το κου-
τσομπολιό. Πρέπει να μάθουμε και να 
διδάξουμε στα μέλη της οικογένειάς μας 
να μην κουτσομπολεύουν. Αν κάποιον τον 
απασχολεί ένα θέμα να πάει κατευθείαν 
στην πηγή να το τακτοποιήσει ή να του 
ζητήσει με όμορφο τρόπο να κλείσει το 
στόμα του. 
Πόσος πόνος και προβλήματα από κλονι-
σμένες σχέσεις θα είχαν αποφευχθεί αν 
ο βασικός μας στόχος και η επιθυμία για 
την οικογένεια ήταν η ενότητα και η γνή-
σια αγάπη. Πολλές φορές νομίζουμε ότι 
ξέρουμε τις προθέσεις του άλλου, ενώ δεν 
τις ξέρουμε. Το χειρότερο μάλιστα είναι 
που συνήθως συσσωρεύουμε όλο και 
περισσότερες υποψίες και πλάθουμε με το 
μυαλό μας τα χειρότερα σενάρια.
Όταν αρχίσεις μια δύσκολη συζήτηση, 

μην προσπαθείς να αποδείξεις ότι ο άλλος 
έχει άδικο κι εσύ έχεις δίκαιο. Μη βάζεις 
στο μυαλό σου τα χειρότερα για το άλλο 
άτομο. Να σκέφτεσαι θετικά. Τρία είναι τα 
στάδια στις δύσκολες συζητήσεις. Πρώτα 
πρέπει να μάθεις το περιστατικό  από όλες 
τις πλευρές. Μετά να εκφράσεις τις από-
ψεις σου και τα αισθήματά σου και τέλος 
να καταλήξετε σε αμοιβαία συμφωνία.
Υπάρχουν δύο πλευρές σε κάθε ιστορία, 
και δεν είναι πάντα η δική σου πλευρά η 
σωστή. Άκου και την πλευρά του άλλου 
και δέξου την. Κάνε ερωτήσεις διευκρι-
νιστικές με καλή διάθεση. Πολλές φορές 
όσο πιο πολλά ρωτάμε τόσο πιο πολύ 
ξεκαθαρίζει η κατάσταση. Πρέπει  να 
καταλάβεις τη θέση του άλλου.
Παρουσίασε τη δική σου πλευρά απλά και 
ταπεινά χωρίς να ξεχνάς την αγάπη σου 
γι αυτό το άτομο. Καλό είναι να κρατάτε 
τα χέρια σας ενώ μιλάτε. Πρώτα ευχα-
ρίστησε τον άλλον και πες του πόσο τον 
εκτιμάς. Παραδέξου τα λάθη σου. Πες τα 
αισθήματά σου και τις απόψεις σου για το 
συγκεκριμένο θέμα κι όχι για το άτομο. 
Μη σκαλίζεις το παρελθόν. Βεβαιώσου ότι 
σε κατάλαβε.
Είναι πολύ πιθανό το άλλο άτομο να πάρει 
μία στάση τελείως αμυντική. Μπορεί μάλι-
στα και να τα αρνηθεί όλα. Ή μπορεί να 
πει πράγματα που θα επιδεινώσουν την 
κατάσταση. Εσύ πρέπει να διατηρήσεις την 
ψυχραιμία σου έχοντας πάνω απ’ όλα την 
αγάπη και την ενότητα στο νου σου. Μπο-
ρεί να χρειαστεί να θυσιάσεις λίγο από τον 
εγωισμό σου και το δίκιο σου αλλά αξίζει.
Ο τελευταίος στόχος σε τέτοιες συζητήσεις 
είναι να συμφωνήσετε και να συμφιλιω-
θείτε. Μπορεί να συμφωνήσετε να έχει ο 
καθένας την άποψή του και δεν είναι κακό 
από τη στιγμή που καταλάβατε ο ένας τον 
άλλον και αποφασίσατε να επανέλθει η 
εμπιστοσύνη και η αγάπη που είχατε πριν.
Αν υπάρχει κάποια σχέση κλονισμένη 
στον οικογενειακό σου κύκλο,μην την 
αγνοείς. Δουλεύει σιγά σιγά σαν τον καρ-
κίνο. Σήμερα κιόλας κάνε κάτι. Ίσως είναι 
δύσκολο να γίνει η αρχή. Με καλό πνεύμα 
όμως και σοφία πλησίασε το άτομο και 
πες του απλά, “Βοήθησέ με να καταλάβω 
…” και ενώ η στιγμή θα είναι δύσκολη, 
θα έχεις μπει ήδη στο δρόμο που θα σου 
φέρει την ειρήνη και τη χαρά που τόσο επι-
θυμείς για τον εαυτό σου και για την οικο-
γένειά σου.

Ακλόνητη Οικογένεια
ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Ένα εβδομαδιαίο άρθρο για την 
Ελληνική οικογένεια με πρακτικές 
συμβουλές για το γάμο, τις 
οικογενειακές σχέσεις,  και την 
ανατροφή των παιδιών

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

ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

To παιδί μου και εγώ
7 τρόποι για να γίνετε 

μια...υπομονετική μαμά!

Η 
ψυχολόγος Noël Janis-Norton μας 
λέει: «Δεν υπάρχουν συμβουλές 
για να αντιμετωπίσουμε τα νεύρα 
των παιδιών μας, υπάρχουν όμως 

τρόποι για να διαχειριστούμε τα δικά μας 
νεύρα!». Ναι,  η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν 
ουρλιάζουμε στα παιδιά μας με ευχαρίστη-
ση, τις περισσότερες φορές το κάνουμε α-
πλώς επειδή δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα 
δικά μας νεύρα!
Οι παρακάτω συμβουλές μπορούν να σας 
βοηθήσουν να γίνουμε (πιο) υπομονετικές 
και ίσως καλύτερες μαμάδες

1. Ακούστε το παιδί σας
Πρόκειται για μια πρόκληση, ειδικά αν το 
παιδί σας είναι πολύ μικρό. Όμως, σκεφτείτε 
ότι το παιδί σας μπορεί να χρειάζεται βοή-
θεια, ακόμα και αν πρόκειται για το δέσιμο 
των παπουτσιών του. Μπορείτε να βρείτε 
μια γλώσσα επικοινωνίας, μέσα από την 
οποία θα συνεννοείστε και θα του δίνετε 
μαθήματα ζωής. Πριν χάσετε την υπομονή 
σας, σκεφτείτε την ηλικία του και βεβαιω-
θείτε ότι οι προσδοκίες σας είναι ρεαλι-
στικές! Αναλογιστείτε ότι ακόμα και «ένα 
λεπτό» να ζητήσετε από το παιδί σας, εκείνο 
το βλέπει σαν αιωνιότητα…

2. Δώστε στον εαυτό σας χρόνο
Δοκιμάστε να προγραμματίσετε το πρωί και 
το βράδυ τις έξτρα ρουτίνες σας, ώστε να 
δώσετε χρόνο στον εαυτό σας να ανταπο-
κριθεί στις υποχρεώσεις. Είναι απαραίτητο 
για εσάς να κάνετε μια βόλτα ή να διαβά-
σετε ένα βιβλίο, για να πάρετε οξυγόνο και 
να αναζωογονηθείτε! Στο σπίτι μπορείτε να 
στείλετε τα παιδιά στο δωμάτιό τους για να 
παίξουν και να δείτε λίγο τηλεόραση ή να 
χαλαρώσετε με το σύντροφό σας.

3. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και... 
μετρήστε μέχρι το δέκα
Όταν είστε έτοιμοι να χάσετε την υπομονή 
σας, θυμηθείτε τα παιδικά σας χρόνια και 
βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του παιδιού 
σας. Σημαντικό είναι να δείτε αν αντιδράτε 
λόγω του στρες που έχετε μέσα στην ημέρα. 
Μπορείτε να δοκιμάσετε μερικές τεχνικές 
χαλάρωσης, όπως είναι να περπατήσετε 

μέχρι το δωμάτιό σας, να πάρετε μερικές 
βαθιές ανάσες και να μετράτε παράλληλα 
αντίστροφα από το 10 και κάτω. Μετά από 
αυτή την κίνηση θα αντιμετωπίσετε πιο 
θετικά τις αντιδράσεις του παιδιού σας.

4. Εξασκηθείτε στη θετική συμπε-
ριφορά! 
Η βασική θεωρία είναι ότι όσο πιο θετικοί 
είστε όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, 
τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν 
να πάνε καλά και στο μέλλον. Δηλαδή, αν 
μιλάτε πάντα ήρεμα και ευγενικά στο παιδί, 
τόσες λιγότερες πιθανότητες υπάρχουν να 
σας μιλήσει άσχημα, ή να νευριάζει με το 
παραμικρό!   

5. Σταματήστε να νιώθετε ενοχές
Όλοι οι γονείς στις μέρες μας αναρωτιούνται 
συνεχώς για το πόσο καλοί είναι! Είναι από-
λυτα φυσικό να κάνουμε λάθη, να μη γνωρί-
ζουμε πολλά πράγματα που τα μαθαίνουμε 
στην πορεία, να μην είμαστε τέλειοι. Αλλά 
οι ενοχές δεν είναι καλό πράγμα. Οι ενο-
χές είναι ένα μεγάλο χτύπημα στην αυτοπε-
ποίθηση και η χαμηλή αυτοεκτίμηση δημι-
ουργεί, άγχη, νεύρα και αντιπαραθέσεις. 
Και όλα αυτά είναι δείγματα ότι δεν περ-
νάμε καλά όχι μόνο σαν γονείς, αλλά και σαν 
άνθρωποι γενικότερα!     

6. Μιλήστε γι’ αυτό που νιώθετε 
(ή … αλλιώς γράψτε γι’ αυτό...)
Μην κλείνετε το θυμό σας σε ένα μπου-
κάλι, βάζοντας από πάνω ένα φελλό…
Κάποια στιγμή ο φελλός θα εκραγεί. Πέστε 
σε κάποιον που εμπιστεύεστε όλα αυτά που 
νιώθετε. Αν ο θυμός περάσει από τη σφαίρα 
του φανταστικού στη σφαίρα του πραγματι-
κού, μόνον τότε μπορεί να ξεθυμάνει!

7. Κοιμηθείτε  καλά!
Η έλλειψη ύπνου δημιουργεί νεύρα και σας 
κάνει πιο ευαίσθητους στα ερεθίσματα. 
Ειδικά στα πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού, 
οι γονείς κοιμούνται ελάχιστα και είναι 
γεμάτοι με νεύρα. Όταν έχετε την ευκαιρία, 
κοιμηθείτε, ώστε να κρατηθείτε ανανεωμέ-
νοι και να έχετε τη διάθεση να ανταποκρι-
θείτε στις ανάγκες του παιδιού σας.
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Η 
κατανάλωση τροφί-
μων πλούσιων σε 
βιταμίνη C «φρενά-
ρει» τον καταρρά-

κτη στα μάτια, σύμφωνα με 
μια νέα βρετανική επιστημο-
νική έρευνα.
Είναι η πρώτη μελέτη που 
έγινε μεταξύ διδύμων και δεί-
χνει ότι η διατροφή μπορεί να 
παίζει μεγαλύτερο ρόλο και 
από τους γενετικούς παράγο-
ντες, όσον αφορά την εξέλιξη 
και τη σοβαρότητα του καταρ-
ράκτη, της συχνότερης αιτίας 
τύφλωσης των ηλικιωμένων 
διεθνώς.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής 
τον καθηγητή οφθαλμολο-
γίας Κρις Χάμοντ του King’s 
College του Λονδίνου, 
που έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο περιο-
δικό «Ophthalmology» 
τ η ς  Αμε ρικα ν ική ς 
Ακαδημίας Οφθαλ-
μολογίας, εξέτα-
σαν σ τοιχεία γ ια 
πάνω από 1.000 
ζ ε ύ γ η  δ ι δ ύ μ ω ν 
γυναικών, συσχετ ίζο-
ντας τη διατροφή κάθε 
μίας με την πρόοδο 
του καταρράκτη της 
στην ηλικία περίπου 
των 60 ε τών και, 
σ τη συνέχεια, ξανά 
μετά από δέκα έτη.
Στο ξεκίνημα της έρευ-
νας,  όσε ς  γυναίκε ς 
ακολουθούσαν δια-
τροφή πλούσ ια σε 
βιταμίνη C, είχαν 20% 
μικρότερη πιθανότητα 
εμφάν ισης κα ταρρά-
κτη. Στο τέλος της έρευ-
νας, μετά τη δεκαετία, οι 
γυναίκες που κατανάλωναν 
τα περισσότερα τρόφιμα με 
βιταμίνη C, είχαν 33% μικρό-
τερη πρόοδο του καταρρά-
κτη.
Οι κληρονομικοί-γενε τ ικοί 
παράγοντες υπολογίσθηκε ότι 
επηρεάζουν σε πολύ μικρό-

τερο βαθμό (35%) την εξέλιξη 
του καταρράκτη σε σχέση με 
τους διατροφικούς και περι-
βαλ λον τ ικούς παράγον τε ς 
(65%). Οι επιστήμονες επε-
σήμαναν ότι τελικά οι γενε-
τικοί παράγοντες μπορεί να 
παίζουν μικρότερο ρόλο στην 
εξέλιξη του καταρράκτη από 
ότι είχε υποτεθεί έως τώρα.
Ο καταρράκτης - πλην του 
παιδικού- εμφαν ίζ ε ται σε 
προχωρημένη ηλικ ία και 
θολώνει ολοένα περισσό-
τερο τον φακό του ματιού 
λόγω προϊούσας οξείδωσης. 
Το γιατί η βιταμίνη «φρενά-
ρει» τον καταρράκτη, δεν 
είναι ξεκάθαρο, αλλά πιθα-
νότατα αυτό οφείλεται σ το 

ότι λειτουργεί ως αντιο-
ξε ιδωτ ικό.  Το φυσ ικό 
υγρό μέσα σ το οποίο 
«κολυμπά» ο φακός του 

ματιού, είναι πλούσιο 
σε βιταμίνη C. Η προ-
σθήκη έξτρα βιταμί-

νης C μέσω των τροφών 
φαίνεται πως παρέχει 

πρόσθετη προσ τα-
σία.
Οι ερευνητέ ς επε-

σήμαναν ότ ι,  από 
την έρευνά τους του-

λάχιστον, προκύπτει ότι η 
προσ τατευτ ική δράση 

αφορά τις τροφές (π.χ. 
φρούτα και λαχανικά) 
και όχι τα διατροφικά 

σ υ μ π λ η ρ ώ μ α τ α  μ ε 
βιταμίνη C.

«Αν και δεν μπορούμε να 
αποφύγουμε τελείως την 
εμφάνιση του καταρρά-
κτη, πιθανώς είμαστε σε 

θέση να καθυστερήσουμε 
την εμφάνισή του και να επι-

βραδύνουμε την επιδείνωσή 
του, τρώγοντας τροφές πλού-
σιες σε βιταμίνη C» δήλωσε ο 
Χάμοντ.
Περισσότεροι από 20 εκατομ-
μύρια άνθρωποι παγκοσμίως 
έχουν μειωμένη ή καθόλου 
όραση λόγω του καταρράκτη.

Ε
πιστήμονες στον Καναδά πέτυχαν να αναστρέψουν την οστεο-
πόρωση σε γερασμένα πειραματόζωα (ποντίκια), χορηγώντας 
σε αυτά μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα από άλλα υγιή τρω-
κτικά. Με τον τρόπο αυτό, αποκατέστησαν τη φυσιολογική δομή 

των οστών.
Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι πρώτες δοκιμές σε μικρό δείγμα ανθρώ-
πων, ενώ -ανάλογα με τα πρώτα αποτελέσματα- μπορεί να ακολουθή-
σουν μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές σε πέντε περίπου χρόνια.
Τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν 
να μεταφερθούν από τον δότη στον λήπτη, χωρίς να χρειάζεται συμβα-
τότητα μεταξύ τους, συνεπώς δεν απορρίπτονται από τον οργανισμό του 
ασθενούς.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Τορόντο και του Νοσοκομείου της 
Οτάβα, με επικεφαλής τους καθηγητές Γουίλιαμ Στάνφορντ και Τζον Ντέ-
ηβις, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «Stem 
Cells Translational Medicine», δήλωσαν έκπληκτοι από το πόσο σωστά 
τα βλαστοκύτταρα επανέφεραν μέσα σε έξι μήνες τα οστά στη φυσιολο-
γική και πλήρως λειτουργική κατάστασή τους. Οι γιατροί είχαν ελπίσει 
απλώς σε μία βελτίωση.
Οι επιστήμονες ανέφεραν ότι μελλοντικά η εν λόγω θεραπεία μπορεί να 
εφαρμόζεται ακόμη και για την πρόληψη της οστεοπόρωσης, από την 
οποία πάσχουν περισσότεροι από 200 εκατομμύρια άνθρωποι στον 
κόσμο. Ο τύπος 1 της οστεοπόρωσης αφορά τις γυναίκες μετά την εμμη-
νόπαυση, ενώ ο τύπος 2 και τα δύο φύλα λόγω προχωρημένης ηλικίας.

Ο
ι άνθρωποι, ιδίως οι νέ-
οι, που συχνά τρώνε σά-
ντουιτς, χάμπουργκερ 
και άλλα παρεμφερή φα-

γητά σε φαστ φουντ, καφετέριες και 
εστιατόρια, έχουν μεγαλύτερες πι-
θανότητες να εμφανίσουν αυξημέ-
νες συγκεντρώσεις των δυνητικά 
επικίνδυνων φθαλικών ενώσεων 
στον οργανισμό τους, σύμφωνα με 
μια νέα αμερικανική επιστημονική 
έρευνα.
Οι φθαλικές ενώσεις είναι χημι-
κές ουσίες που χρησιμοποιούνται, 
μεταξύ άλλων, για να κάνουν πιο 
εύκαμπτες και ανθεκτικές τις πλα-
στικές συσκευασίες, καθώς επίσης 
σε καλλυντικά, σαπούνια, καθαρι-
στικά, κόλλες κ.α. Προκαλούν ορμο-
νικές διαταραχές και στο παρελ-
θόν έχουν συνδεθεί με αυξημένο 
κίνδυνο για άσθμα, καρκίνο του 
μαστού, διαβήτη τύπου 2, υπογο-
νιμότητα κ.ά.
Η μελέτη βρήκε ότι όσοι είχαν φάει 
έξω την προηγούμενη μέρα είχαν 
κατά μέσο όρο περίπου 35% υψη-
λότερα επίπεδα φθαλικών ενώσεων 
στο σώμα τους, σε σχέση με όσους 
είχαν μαγειρέψει και είχαν φάει στο 
σπίτι τους.
Ο κίνδυνος φαίνεται να είναι ακόμη 
μεγαλύτερος για τους εφήβους που 
τείνουν συχνότερα να τρώνε πρό-
χειρο φαγητό εκτός σπιτιού. Οι νέοι 
που συχνά έτρωγαν με τους φίλους 
τους σε κάποιο ταχυφαγείο είχαν 
55% υψηλότερα επίπεδα φθαλικών 
ενώσεων, σε σχέση με τους συνομη-
λίκους τους που εκτιμούσαν περισ-
σότερο το φαγητό της... μαμάς.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη 
δρα Έιμι Ζότα του Πανεπιστημίου 
Τζορτζ Ουάσινγκτον, που έκα-
ναν τη σχετική δημοσίευση στο 
περιοδικό για θέματα περιβάλλο-
ντος «Environment International 
Journal», ανέλυσαν στοιχεία για 
10.253 ανθρώπους που κλήθη-
καν να περιγράψουν τι έφαγαν και 
πού κατά το προηγούμενο 24ωρο. 
Έξι στους 10 συμμετέχοντες (61%) 
είχαν φάει έξω την προηγούμενη 
μέρα. Στη συνέχεια, μέσω εξέτα-
σης ούρων, μετρήθηκαν τα επί-
πεδα των φθαλικών ενώσεων σε 
κάθε άτομο.

Μεγάλος 
κίνδυνος 
από την 
κατανάλωση 
junk food 

Μπορούν τα βλαστοκύτταρα 
να αναστρέψουν την 
οστεοπόρωση; 

Η βιταμίνη C «όπλο» 
ενάντια στον 
καταρράκτη 

υγεία

Μπορεί να έχουμε στο 
μυαλό μας τα λαχα-
νικά ως κάτι το διαιτη-

τικό στη διατροφή μας, ωστόσο 
υπάρχουν και λαχανικά τα οποία 
δεν σε βοηθούν να χάσεις βάρος, 
αντιθέτως σου προσθέτουν.
Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, δεν 
είναι όλα τα φρούτα και τα λαχα-
νικά ίδια, όσον αφορά την απώ-
λεια βάρους.
Συγκεκριμένα, επιστημονική 
μελέτη από το Χάρβαρντ επάνω 
σε περίπου 133.000 ανθρώ-
πους, η οποία δημοσιεύθηκε στο 
επιστημονικό περιοδικό PLoS 
Medicine, διαπίστωσε ότι ορι-
σμένα αμυλούχα λαχανικά και 
φρούτα μπορεί να προκαλέσουν 
αύξηση του σωματικού βάρους 
με την πάροδο του χρόνου!
Τα λαχανικά αυτά είναι τα εξής:
Καλαμπόκι (925 γρ. αύξηση του 
σωματικού βάρους)

Μπιζέλια (512 γρ. αύξηση του 
σωματικού βάρους)
Πατάτες (335 γρ. αύξηση του 
σωματικού βάρους)
Λάχανο (181γρ. αύξηση του 
σωματικού βάρους)
Οι ερευνητές επισήμαναν πως 
αυτό συμβαίνει διότι τα αμυ-
λούχα λαχανικά έχουν υψηλό 
γλυκαιμικό δείκτη, o οποίος μπο-
ρεί να αυξήσει τη γλυκόζη του 
αίματος στο σώμα σου. Όταν 
αυξάνονται τα επίπεδα γλυκόζης 
στο αίμα, το πάγκρεας εκκρίνει 
ινσουλίνη για να μειώσει το σάκ-
χαρο.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
μια απότομη πτώση των επιπέ-
δων γλυκόζης λίγες ώρες μετά το 
φαγητό, αφήνοντάς σε με ισχυ-
ρότερα συναισθήματα πείνας πιο 
γρήγορα από ό,τι αν είχες κατα-
ναλώσει κάτι με χαμηλό γλυκαι-
μικό δείκτη.

Κι όμως αυτά τα λαχανικά 
σε παχαίνουν!
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Γ
εσθημανή. H περιοχή με τα σπουδαιό-
τερα προσκυνήματα στα Ιεροσόλυμα 
και το δεύτερο σε προσκύνημα ιερό μέ-
ρος, μετά τον Πανάγιο Τάφο. Η ευρύτε-

ρη περιοχή της Γεσθημανής πήρε το όνομά της 
από τις πολλές ελιές που υπήρχαν στην περιο-
χή. Για τους πιστούς, το μέρος αποκτά μεγάλη 
σημασία καθώς εδώ υπάρχει ο τάφος της Πα-
ναγιάς, η εικόνα της Ιεροσολυμίτισσας αλλά 
και ο Κήπος της Γεσθημανής.
Μέσα σε αυτόν διαδραματίστηκαν τα σημα-
ντικότερα γεγονότα πριν από τη Σταύρωση 
του Ιησού Χριστού. Επίσης, σε αυτή την περι-
οχή υπάρχει η Χρυσή Πύλη η οποία παρα-
μένει κλειστή και λέγεται ότι θα ανοίξει όταν 
στην περιοχή θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. 
Από αυτή την Πύλη, πέρασε ο Χριστός πάνω 
στο γαϊδουράκι κατά την είσοδό του στα Ιερο-
σόλυμα την Κυριακή των Βαΐων.
Για αυτό λένε πως οι Εβραίοι της περιοχής, χτί-
ζουν τα κοιμητήριά τους «κοιτάζοντας» προς 
αυτή την πλευρά, έτσι ώστε την ώρα της Κρί-

σης να είναι οι πρώτοι που θα αναστηθούν. Ο 
τάφος της Γεσθημανής (ή αλλιώς το Πάνσεπτο 
Θεομητορικό Μνήμα της Γεσθημανής) μαζί 
με τον Κήπο της Γεσθημανής που βρίσκεται 
στους πρόποδες του όρους των Ελαιών, προ-
σεγγίζουν ακόμη και αλλόθρησκους οι οποίοι 
κάνουν τάματα προσκυνώντας τον τάφο της 
Παναγίας. Απέναντι από αυτό το σημείο βρί-
σκεται και ο Ναός του Αγίου Στεφάνου, του 
Πρωτομάρτυρα, ο οποίος πήρε το όνομά του 
επειδή ήταν ο πρώτος που μαρτύρησε όταν 
υποστήριξε ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Μεσ-
σίας.
Ο Κήπος της Γεσθημανής, συνδέεται με τα 
γεγονότα της Μ. Πέμπτης αφού είναι ο τόπος 
που ξεκίνησε το μαρτύριο του Χριστού, όταν 

προδόθηκε από τον Ιούδα. Σύμφωνα με την 
παράδοση, μετά το Μυστικό Δείπνο, ο Χρι-
στός πήγε στο όρος των Ελαιών όπου προσευ-
χήθηκε τρεις φορές και έπειτα δέχτηκε το φιλί 
του Ιούδα. Το μέρος αποκτά ιδιαίτερη σημα-
σία, καθώς από αυτό το σημείο ξεκίνησε ο 
δρόμος του Μαρτυρίου για το Χριστό και από 
εδώ μετέστει το Πάνσεπτο Σώμα της Πανα-
γίας κατά την τρίτη ημέρα προς την Ουράνιο 
Βασιλεία.
Ο τάφος της Παναγιάς είναι χτισμένος μέσα 
σε σπηλιά και για να εισέλθει κάποιος στον 
εσωτερικό του χώρο θα πρέπει να κατέβει 48 
σκαλιά. Στα σκαλοπάτια υπάρχουν τα παρεκ-
κλήσια των Αγίων και δικαίων Θεοπατόρων 
Ιωακείμ και Άννης και του Αγίου μνήστορος 
Ιωσήφ. Κατεβαίνοντας προς το ναό, συναντά 
κανείς άλλα δυο παρεκκλήσια. Το ένα είναι 
αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος 
σύμφωνα με την παράδοση, διακόνησε στο 
Ναό της Παναγίας και το άλλο, στον Άγιο Στέ-
φανο, τον Πρωτομάρτυρα.

Σύμφωνα με τον Ιερομόναχο Ευφρόσυνο, δια-
κονητής του Τάφου της Παναγιάς, «το μέρος 
αυτό είναι το μοναδικό από τα προσκυνήματα 
που δεν καταστράφηκε ανά τους αιώνες, γιατί 
ήταν κάτω από τη Γη».
 «Ο πατέρας Παϊσιος, που είχε δει πολλές 
φορές την Παναγία στον ύπνο του, είχε πει ότι 
η εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας 
απεικονίζει το «πραγματικό» πρόσωπο της 
Παναγίας, μοιάζει δηλαδή περισσότερο από 
όλες τις άλλες, με την πραγματική της μορφή»
Ο Ναός έχει 30 μ. μήκος και οκτώ μ. πλά-
τος. Είναι λαξευμένος σε τετράγωνο βράχο, 
με κοίλωμα ενός μέτρου. Το κυρίως προσκύ-
νημα, που είναι ο τάφος της Παναγιάς, βρί-
σκεται μέσα σε ένα λιθόκτιστο κουβούκλιο 

ύψους 2 μ., μήκος 3 μ. και πλάτος 4 μ. και είναι 
λαξευμένος σε λίθινο βράχο. Κατά το μεγαλύ-
τερο μέρος του, σώζεται όπως ήταν ο αρχι-
κός τάφος. Στο εσωτερικό του μέρος οι πιστοί 
αφήνουν τα ονόματα των αγαπημένων τους 
που είναι γραμμένα σε ένα μικρό χαρτί, ελπί-
ζοντας ότι με αυτό τον τρόπο η Παναγιά θα 
τους προστατεύσει. Καθημερινά τελείται Θεία 
Λειτουργία μέσα στον τάφο της Παναγιάς από 
τους Ορθοδόξους. Οι Αρμένιοι τελούν απ’ 
έξω τη Θεία Λειτουργία, καθώς τα περισσό-
τερα δικαιώματα στον Ναό τα έχουν οι Ορθό-
δοξοι Χριστιανοί.
Οι χρόνιες διαμάχες μεταξύ των δογμάτων για 
το ποιος θα αποκτήσει τα περισσότερα δικαι-
ώματα σε όλα τα προσκυνήματα, είχε ως απο-
τέλεσμα να μοιραστούν δικαιώματα σε όλους. 
Έτσι, τη μία ημέρα πλήρη δικαιώματα στον 
Ναό της Γεσθημανής έχουν οι Ορθόδοξοι και 
την άλλη, οι Αρμένιοι. Ακόμα και για τον τάφο 
υπάρχουν δυο λουκέτα, όπως υπάρχουν και 

πολλές εικόνες από τις οποίες κάποιες ανή-
κουν στους Ορθοδόξους και κάποιες άλλες 
στους Αρμένιους. «Οι Αρμένιοι το δικαίωμα 
αυτό το απέκτησαν με δόλιο τρόπο το 1813» 
λέει ο Ιερομόναχος Ευφρόσυνος.
Για τον ίδιο λόγο, έχουν τοποθετηθεί πάνω 
από 300 καντήλια στο πάνω μέρος του Ναού, 
προσφέροντας στους προσκυνητές που φτά-
νουν από όλο τον κόσμο ένα καταπληκτικό 
θέαμα.
Στην δεξιά πλευρά του τάφου υπάρχει το 
Καθολικό του Ιερού Ναού των Ορθοδόξων 
στο οποίο βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας της 
Ιεροσολυμίτισσας.
«Ο πατέρας Παϊσιος, που είχε δει πολλές 
φορές την Παναγία στον ύπνο του, είχε πει ότι 
η εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας 
απεικονίζει το «πραγματικό» πρόσωπο της 
Παναγίας, μοιάζει δηλαδή περισσότερο από 
όλες τις άλλες, με την πραγματική της μορφή», 
λέει ο Ιερομόναχος Ευφρόσυνος.
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Από τον Γκαστ Αβράκωτο μέχρι τον Αλεξ Στάμο 
είναι μεγάλος ο αριθμός των Ελλήνων που οι 
Αμερικανοί θα χαρακτήριζαν «κακό σπυρί»: Αυτοί 
που δεν φοβούνται να υψώσουν το σθένος τους 
κόντρα στα κακώς κείμενα και να τα βάλουν ακόμα 
και με τους πλέον ισχυρούς.

Μ
ια τέτοια περίπτωση είναι ο ελληνικής κατα-
γωγής διάσημος υπεύθυνος ασφαλείας του 
Facebook, ο οποίος φαίνεται να σηκώνει, 
για την ώρα, όλο το βάρος της Cambridge 

Analytica, έχοντας, ωστόσο, προλάβει καιρό πριν να ανοί-
ξει μόνος του την πόρτα της εξόδου γι’ αυτό το θέμα. Το 
πρόσφατο ρεπορτάζ των «New York Times» αποκάλυπτε ότι 
για καιρό ο Αλεξ Στάμος κοντραριζόταν με τους συνεργάτες 
του στο Facebook σε θέματα χειρισμού των προσωπικών 
δεδομένων των χρηστών, αφού ζητούσε να υπάρξει περισ-
σότερη διαφάνεια ως υπεύθυνος ασφαλείας. Οταν μάλιστα 
το Facebook έσπευσε να του περιορίσει τον αριθμό των συ-
νεργατών, στους οποίους ο Στάμος ζητούσε ήδη να προστε-
θούν κι άλλοι, αποφάσισε να υποβάλει την παραίτησή του. 
Μιλάμε για τον Αύγουστο του 2017, όταν δηλαδή είχαν αρ-
χίσει να έρχονται στο φως οι πρώτοι τριγμοί και οι διαφωνί-
ες του Ελληνοαμερικανού με την εταιρεία. Η κόντρα λύθηκε 
μόνο φαινομενικά, καθώς φρόντισαν με τρόπο διπλωματι-
κό να του αφαιρέσουν αρκετές αρμοδιότητες και ο ίδιος πεί-
στηκε να μείνει για έναν χρόνο ακόμα στο Facebook ώστε 
να μην ξεσπάσει μεγάλο σκάνδαλο με την αποχώρησή του. 
Ή τουλάχιστον αυτά ισχυρίζονται αξιόπιστα δημοσιεύματα 
των «New York Times» που αποκάλυπταν την κόντρα του 
Facebook με τον διορισμένο υπεύθυνο Ασφαλείας ο οποίος 
έχει καταγωγή από την Ελλάδα.
Για όλους όσοι γνωρίζουν καλά τον χώρο του Ιντερνετ ο 
Στάμος είναι κάτι σαν μύθος. Σαραντάρης σήμερα, μεγάλος 
δηλαδή για τα δεδομένα της Σίλικον Βάλεϊ, όπου ο μέσος 
όρος ηλικίας των ειδικών σε θέματα ασφαλείας δεν ξεπερνά 
τα 27, είναι από τους πιο παλιούς στον χώρο. Ο ίδιος λέει ότι 
έμαθε τα πάντα σχεδόν μόνος του μεγαλώνοντας την άγρια 
εποχή των μόντεμ, με την πρόσβαση στο Ιντερνετ να είναι 
από δύσκολη έως σχεδόν αδύνατη. Αξιζε, όμως, τον κόπο 
για το παιδί των Ελλήνων μεταναστών από το Σακραμέντο: 
μέσα σε λίγα χρόνια τον διεκδικούσαν ταυτόχρονα η υπη-
ρεσία ασφαλείας της NASA, το FBI και η Yahoo!. O ίδιος 
επέλεξε τελικά την τελευταία, από την οποία έφυγε μόνο 
για να πάει στο Facebook, όπου δουλεύει νυχθημερόν τα 
τελευταία χρόνια «για να κάνει το Ιντερνετ πιο ασφαλές 
και αξιόπιστο για όλο τον κόσμο», όπως γράφει χαρακτη-
ριστικά στον λογαριασμό του στο LinkedIn. Μόνο που τα 
δεδομένα που ήρθαν τελευταία στο φως μαρτυρούν μάλ-
λον το αντίθετο, κάνοντας ευρύτερα γνωστές τις διαφω-
νίες του, τις οποίες επίσημα αρνείται, αλλά τις επιβεβαιώ-
νουν πρώην και σημερινοί υπάλληλοι της εταιρείας. Και 
είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ο Στάμος για να μπορέσει 
να ελέγξει καλύτερα τι γίνεται με το θέμα της Ρωσίας διεκ-
δίκησε άλλους εκατό μηχανικούς από το Facebook, τους 
οποίους η εταιρεία αρνήθηκε να διαθέσει - και είναι τότε 
ακριβώς που αποφάσισε να παραιτηθεί, σύμφωνα με τους 
«Νew York Times».

Οι πρώτες διενέξεις με το FBI
Ολα ξεκίνησαν ύστερα από την αποκάλυψη του σκανδά-
λου ότι η Cambridge Analytica (δηλαδή η εταιρεία συλλο-
γής δεδομένων με επικεφαλής τον Στιβ Μπάνον, ο οποίος 
υπήρξε ταυτόχρονα και σύμβουλος του Τραμπ) υπέκλεψε 
τα δεδομένα εκατομμυρίων ατόμων μέσω της εφαρμογής 
thisisyourdigitalife προκειμένου να ενισχύσει την καμπάνια 
του σημερινού προέδρου των ΗΠΑ. Οι «New York Times» 
επιμένουν ότι ήταν ο ασυμβίβαστος Στάμος που ζητούσε 
περισσότερη διαφάνεια, αφήνοντας μάλιστα να διαρρεύ-

σουν σχετικές πληροφορίες για τον προβληματικό ρόλο 
του Facebook, μια στάση που οδήγησε σε μεγάλη κόντρα με 
συναδέλφους του μέσα στην εταιρεία. Δεν ήταν, άλλωστε, η 
πρώτη φορά που ο ατίθασος Ελληνοαμερικανός τσακωνό-
ταν για θέματα ασφαλείας καθώς για τον ίδιο λόγο λένε ότι 
αποχώρησε από τη Yahoo! ύστερα από μεγάλο καβγά με τη 
διευθύνουσα σύμβουλο Μαρίσα Μέγιερ, όταν η τελευταία 
συμφώνησε να επιτρέψει στις αμερικανικές μυστικές υπη-
ρεσίες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών.
Η αγέρωχη μάλιστα στάση του απέναντι στις αμερικανικές 
μυστικές υπηρεσίες τον είχε καταστήσει κάτι σαν ζωντανό 
θρύλο ανάμεσα στους συναδέλφους του. Είναι γνωστό 
το συνέδριο που έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο του 2015, 
όπου ο Στάμος έφτασε σε μεγάλη δημόσια σύγκρουση με 
τον τότε υπεύθυνο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ Μάικλ 
Ρότζερς, τον οποίο κατηγόρησε ανοιχτά ότι συναίνεσε με 
τον υπεύθυνο του FBI στο να χαλαρώσουν οι αυστηροί 
κανόνες ασφαλείας προκειμένου να υπάρχει καλύτερη 
πρόσβαση στα δεδομένα των Αμερικανών πολιτών. Ο 
τρομερός χάκερ είχε πια μετατραπεί σε αδιάφθορο υπο-
στηρικτή των ατομικών δικαιωμάτων και της κοινωνίας 
των πολιτών. Ο Αλεξ Στάμος είχε κάθε λόγο να αναρω-
τιέται για τη συναίνεση των μυστικών υπηρεσιών στο να 
χαλαρώσουν οι κανόνες της ασφάλειας και να το εκφράζει 
δημόσια ύστερα μάλιστα από τον μεγάλο χαμό που είχε 
προκαλέσει η αποκάλυψη του Εντουαρντ Σνόουντεν για 
τα συστήματα παρακολούθησης των μυστικών υπηρε-
σιών και της CIA. Η κόντρα του με τον Ρότζερς στο εν λόγω 
συνέδριο κυκλοφόρησε μάλιστα σε βίντεο στο Ιντερνετ 
μετατρέποντας τον ίδιο σε αυτόκλητο Δον Κιχώτη του 
κυβερνοχώρου.
Μπορεί λοιπόν η εμμονή του με το να αυξάνει όσο μπορεί 
περισσότερο τους κανόνες ασφαλείας να τον έφεραν σε 
κόντρα με τα αφεντικά της Yahoo!, αλλά οι πρωτόγνωρες 
ικανότητες του τον έκαναν ταυτόχρονα περιζήτητο οδη-
γώντας τον το 2015 στο Facebook. Πηγαίνοντας στην εται-
ρεία του Μαρκ Ζούκερμπεργκ ο Στάμος κατάφερε μέσα σε 
σύντομο χρονικό διάστημα να μειώσει τις κυβερνοεπιθέ-
σεις που δεχόταν η εταιρεία από το εξωτερικό - και κυρίως 
από πράκτορες και χάκερ από το Ιράν, οι οποίοι έσπαγαν 
διαρκώς τους προσωπικούς λογαριασμούς στο Facebook 
ανθρώπων που δούλευαν στο State Department και σε 
άλλους σημαίνοντες οργανισμούς.
Τα μέτρα, όμως, που προέβλεψε παραήταν αυστηρά για 
τα αφεντικά του Facebook, κάτι που φάνηκε ακόμα πιο 
έντονα στο θέμα της υποκλοπής των δεδομένων από τη 

Ρωσία. Μετά το σκάνδαλο με την παρέμβαση των ανθρώ-
πων του Βλαντιμίρ Πούτιν στην προεκλογική καμπάνια 
του Ντόναλντ Τραμπ και την κατασκευή των ψεύτικων 
likes, ο Στάμος αποφάσισε να ζητήσει τη διαλεύκανση του 
θέματος στο εσωτερικό της εταιρείας, διεκδικώντας ενι-
σχύσεις στον τομέα της Ασφάλειας, συναντώντας όμως 
τη σθεναρή άρνηση των συναδέλφων του. Επέμενε μάλι-
στα και σε διάφορα συνέδρια πως το «Facebook πρέ-
πει να κάνει ακόμα πιο αυστηρούς τους κανόνες ασφα-
λείας, αφού έχει πλέον προκύψει θέμα σε επίπεδο εθνικής 
ασφάλειας» αφήνοντας να εννοηθεί πως κάτι περίεργο 
συμβαίνει στο κλειστό κάστρο του Ζούκερμπεργκ. Σε ηχο-
γραφημένο ντοκουμέντο που διέρρευσε στο ZDNet, ιστο-
σελίδα που ειδικεύεται σε τεχνολογικά θέματα, ο Στάμος 
έλεγε πως «οι απειλές που δεχόμαστε φτάνουν στο επί-
πεδο της Northrop Grumman, της Raytheon ή σε άλλου 
ανάλογου βεληνεκούς συμβαλλόμενου σε επίπεδα εθνι-
κής ασφάλειας, αλλά εμείς έχουμε την τάση να συμπεριφε-
ρόμαστε λες και είμαστε ένα απλό επιχειρησιακό δίκτυο, 
σαν να είμαστε ένα σάιτ κολεγίου». Φυσικά τα όσα είπε 
έφτασαν αμέσως στα αυτιά του Ζούκερμπεργκ και των 
συνεργατών του, οι οποίοι δεν έκρυψαν τον θυμό τους 
καθώς ήταν σίγουροι ότι το ντοκουμέντο κυκλοφόρησε 
από τον ίδιο τον Στάμο με σκοπό να ασκήσει περαιτέρω 
πίεση στην εταιρεία ώστε να κινητοποιηθεί στο θέμα της 
ασφάλειας.
Μέσα σε λίγους μήνες η κρίση είχε γίνει ακόμα πιο έντονη, 
όταν προέκυψε το θέμα της Ρωσίας, με αποτέλεσμα οι ιθύ-
νοντες του Facebook να πάρουν τις αρμοδιότητες από τα 
χέρια του, κάτι που επίσημα αρνήθηκαν αλλά οι «New 
York Times» το επιβεβαιώνουν κατηγορηματικά. Το επό-
μενο βήμα φαντάζει αναπόφευκτα η αποχώρηση.
Οπως καταλαβαίνει κανείς, το θέμα δεν είναι πλέον προ-
σωποποιημένο, ενώ περιπλέκεται ακόμα περισσότερο 
καθώς ο Στάμος εμφανίζεται, τουλάχιστον σύμφωνα με 
το ρεπορτάζ των NYT και των υποστηρικτών του, περίπου 
ως ο απελευθερωτής, ο άνθρωπος που ξέρει τι ακριβώς 
σημαίνει προστασία δεδομένων, ασφάλεια και εθνικό 
ζήτημα. Το όνομά του δεν αντιστοιχεί σε έναν απλό εργα-
σιομανή του κυβερνοχώρου από αυτούς που ξημερο-
βραδιάζονται στη Σίλικον Βάλεϊ, αλλά στον πολυμήχανο 
Ελληνα που έχει καταφέρει να διαμορφώσει μια ολοκλη-
ρωμένη εικόνα για το πώς ακριβώς παίζεται το παιχνίδι 
πολιτικής, στρατηγικής, επικοινωνίας και ασφάλειας.

Άλεξ Στάμος: O Έλληνας που προειδοποίησε
για το τρύπιο facebook 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 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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Ε
ύχομαι σε όλους τους αναγνώστες μου  Καλό Πά-
σχα και καλή Ανάσταση. Ο αναστάς Χριστός  να 
σας  χαρίζει υγεία, ελπίδα, αισιοδοξία, και δύνα-
μη! θυμηθείτε ότι το Πάσχα ειναι και η γιορτή της 

αγάπης και να τη χαρίσετε και να τη λάβετε άπλoχερα.
Ειδικά στους ψήστες εύχομαι:  να σας καλοψηθεί το αρνί, 
να έχετε βοήθεια στο ψήσιμο, να μη σας πιάσει καμία 
βροχή, και να απολαύσετε το ψητό και τη παρέα σας.
Σ αυτούς που που θα φάνε περισσότερο από όσο ίσως 
πρέπει  εύχομαι να ξεπεράσετε τη  βαρυστομαχιά σας  
εύκολα!
Όπως το περίμενα το πρόσφατο άρθρο μου «το πολύ 
το Κύριε ελέησον το βαριέται και ο θεός» προξένησε 
ταραχή σε ορισμένους θρησκόληπτους – ζηλωτές και 
θεούσες που κλείνουν τα μάτια και αφήνονται σ το 
«μείνε έτσι μην αλλάζεις τίποτα» αγνοώντας ότι χωρίς 
αλλαγή υπάρχει αποτελμάτωση και ελειψη προόδου. 
Κανείς δεν προσέφερε λύσεις για τη συντόμευση της 
κυριακάτικής λειτουργείας  απλά δεν ενθουσιάστηκαν 
με τις δικές μου προτάσεις.   
Θα επιχειρήσω λοιπόν για δεύτερη και τελευταία φορά 
όχι να «πεισω»  αλλα να απαντησω σε μερικα από τα 
σχολια που έλαβα. 
«Ορθόδοξος» σημαίνει ο έχων την ορθή (σωστή) πιστή. 
Είπαμε σωστή πίστη όχι πράξεις και πρακτικές ορθο-
δόξων που δεν είναι απαραίτητα ορθές. Και οι ορθό-
δοξοι μπορεί να πράξουν το μη ορθό. Και κάτι άλλο, 
αν αλλάξω το όνομα μου από Γιώργος και μετονομα-
στώ «Σωστός» αυτό δεν με κάνει σωστό άνθρωπο η ότι 
κάνω δεν είναι απαραίτητα σωστό. Να μη παρασυρο-
μεθα λοιπόν και να λέμε Ορθόδοξοί είμαστε όλα σωστά 
τα κάνουμε.   
Να υπενθυμίσω ότι βασικά τα γραφόμενα μου στο θέμα 
πηγάζουν από την ανησυχία μου σαν Χριστιανός ορθό-
δοξος που είμαι. Η προφανής συρρίκνωση των εκκλησι-
αζομένων και κατά συνεπεια των ενέργεια Ορθοδόξων 
είναι ανησυχητική.  Χωρίς αυτούς η την αντικατάσταση 
αυτών που φεύγουν οριστικά απ τη ζωή δεν θα μπορέ-
σουν να συνεχισουν να λειτουργούν ολες οι σημερινές 
υπάρχουσες ορθόδοξες εκκλησίες. 
Τώρα το «Θεος είναι μεγαλος» και το «έχει ο Θεός» για 
μένα είναι πολύ κοντα στο  «ο Αλλαχ είναι μεγαλος»  που 
φωναζουν οι τρομοκρατες αυτοκτονίας και συνεπώς 
είναι τελείως ανεπαρκή και ανεύθυνα επιχειρήματα.       
Η αφετηρία μου είναι το γεγονός  ότι ολοένα και λιγότε-
ροι ενήλικες από τις νεες γεννεες ακολουθούν την Ορθο-
δοξια και τον Χριστιανισμο γενικοτερα εστω και αν πολ-
λοι εξακολουθούν να  αυτοαποκαλουνται Ορθόδοξοι 
(Χριστιανοι).  
Σαν επιμερους λύση πρότεινα λοιπόν τη συντόμευση της 
κυριακάτικής Λειτουργείας με τα ακόλουθα μέτρα: 
1. Να περιορσττουν οι πολλες επαναληψεις των ιδιων 
ακριβώς ψαλμών  κατά τη διάρκεια της ιδίας λειτουργίας (εξ 
ου και το «πολύ το κυριε Ελεησον το βαριαεται και ο Θεος»
2. Τη μεταφορά των  μνημόσυνων, αρτοκλασιών, 
δοξολογ ιών συλλόγων, μνημονεύσεων ονομάτων 

φωναχτά κλπ. εκτός της Κυριακατικης λειτουργίας όπως 
εχουμε κανει ηδη και για τους γαμους και τις βαφτισεις.
3. Τη μεταφορα της Θειας κονωνιας στο τέλος της λει-
τουργείας όπως γίνεται ήδη σε αρκετές δικαιοδοσίες 
ώστε γι αυτούς που δεν κοινωνούν η απόλυση να είναι 
30 περιπου λεπτα νωριτερα.
Και βέβαια η  αποχή των ορθοδόξων απ τις εκκλησίες 
δεν οφείλεται αποκλειστικά  στο μακροσκελές της λει-
τουργίας. Οφείλετε πολλές φορές στη διαβάθμιση και 
«βάθος πίστης» κάθε ορθοδόξου. Επίσης οφείλεται στις  
διαφορετικές προτεραιότητες κάθε ατόμου.    Μερικοί 

ξεκινούν από τη «πίστη» και λένε:  «άμα πιστεύεις και 
είσαι πραγματικά ορθόδοξος  πας κάθε Κυριακή στη 
εκκλησία και δεν διαμαρτύρεσαι πόσο μεγάλη είναι η 
λειτουργεία  τελεία και παύλα» .
Εγώ από την άλλη μερια ξεκινω από τη παρατηρηση ότι 
ο πολυς ο κοσμος αποφεύγει τη Κυριακάτικη λειτουρ-
γία , προσπαθεί να τη περικόψει με οποίο τρόπο μπορεί. 
Πηγαίνει όσο αργά και φεύγει όσο πιο γρηγορά μπορεί 
(όταν και οπότε πάει) και ψάχνω να βρω εφικτούς τρό-
πους ώστε ο κόσμος ν έρχεται πιο συχνά στις εκκλησίες 
και  όλες οι εκκλησίες να επιζησουν κα να προοδευσουν. 
Η διαφορά λοιπόν προσέγγισης είναι  στην διαφορετική 
αφετηρία του λογισμού.   Το αυθαίρετο και Δεσποτικό 
«δεν σηκώνω κουβέντα» ακόμα και σε μη δογματικά 
θέματα, η «Take it or leave it» η λειτουργία είναι και θα 
μείνει όπως είναι δεν μ αρέσει.  Η  δικιά μου προσέγ-
γιση είναι αυτή της επίκλησης: ρε παιδιά δεν γίνεται να 
κάνουμε το μαραθώνιο της λειτουργίας μεσαίας από-
στασης κούρσα? (Δεν ζητάω να γίνει  sprint); Δεν βλέ-
πετε ότι οι πολλοί τα φτύνουν, δεν αντέχουν στο δρόμο, 
τα παρατάνε και εγκαταλείπουν? Δεν είναι καλλίτερα 
να κόψουμε μερικά μακρόσυρτα Αμήν που ξεπερνούν 
τα 1-2 λεπτά αντί για 1 -2 δευτερόλεπτα και να έχουμε 
όλους μαζί μας?
Η επιστημη μου τη  πρωτη προσεγγιση τη χαρακτηρι-
ζει σαν μοντελο παραγωγης (production approach). 
Δηλαδή, έτσι το έφτιαξαν οι άγιοι πατέρες αιώνες πριν, 
έτσι θα τα αφησουμε. Take it or leave it.  Δηλαδη να 
τα βάλουμε τωρα με το Ιωαννη το Χρυσοσστομο  η το 

Μέγα Βασίλειο που αυτά έγραψαν 15 αιώνες και βάλε 
πριν?  Μήπως όμως τώρα είναι άλλες εποχές, πιστεύω, 
και ήθη?  
Εδώ που τα λέμε μεταξύ μας φίλοι ορθόδοξοι, η ορθο-
δοξία ήταν πάντα τρομερά βραδυκίνητη σε οποιασδή-
ποτε αλλαγή. Να σκεφτείτε ότι ενώ οι καθολικοί αλλά-
ξαν το ημερολόγιο από Ιουλιανό σε Γρηγοριανό  το  1582 
(η 5η Οκτωβρίου 1582 μετονομάστηκε σε 15η Οκτω-
βρίου), στην Ελλάδα λόγω της έντονης αντίδρασης της 
Ορθόδοξης εκκλησίας περιέμεινε σε ισχύ το Ιουλιανό 
μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 1923, που μετονομάστηκε σε 
1η Μαρτίου.  Το 1924, 450 χρόνια μετά  απ τους Καθο-
λικούς  η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία αποδέχτηκε το 
εκκλησιαστικό ημερολόγιο να ταυτιστεί με το πολιτικό.  
Οι σκληροπυρηνικοί γνωστοί ως παλαιό- ημερολογιτες  
ακόμα και τώρα το αρνούνται! Φοβαμαι αν περιμενουμε 
450 χρόνια να τολμήσει κάποιος να συντομεύσει τη λει-
τουργία χαιρέτα μου το πλάτανο.  
Η δευτερη και πιο μοντερνα προσεγγιση της επιστημης 
μου  που υιοθετώ και εγώ  ειναι το Marketing approach. 
Οτι παρήγαγες πρέπει να σμιλευτεί, να  προσαρμοστεί  
ανάλογα με τις αναγκες αυτων για τους οποίους προο-
ρίζεται  ώστε ενώ εξυπηρετεί μεν το βασικό σκοπό (λει-
τουργία =συλλογική δέηση/προσευχή) αλλά η λειτουρ-
γία να είναι επίσης  ευχάριστη εύχρηστη, φιλική, και να 
εξυπηρετεί τις ανάγκες των πιστών.
Όσο επικρατεί ο δογματισμός take it or leave it, οι 
εκκλησίες θα αδειάζουν, οι συνδρομές δεν θα πληρώ-
νονται, και δώσου τσάγια,  μακαρονάδες, χοροί, λαχει-
οφόροι,bazars,  και πανηγύρια το καλοκαίρι να βγουν τα 
έξοδα  της εκκλησίας. Το κεράκι της γιαγιάς και του παπ-
πού και τα 50 σεντς στο δίσκο δεν επαρκούν….
Τα έσοδα λοιπόν από αυτές τις μια χαρά δραστηριότη-
τες  βασικά αναπληρούν τα έσοδα αυτών που δεν πάνε 
πια στην εκκλησία. Δηλαδή το βάρος συντήρησης της 
εκκλησίας πέφτει ολοένα και σε πιο λίγους, σ αυτούς 
που εκκλησιάζονται τακτικά!  Ρωτήστε τα γεροντάκια και 
τις γριούλες που συνταξιούχοι με μικρές συντάξεις στην 
ουσία συντηρούν τις εκκλησίες.  «όλο λεφτά ζητάνε» 
παραπονιούνται. 
Λοιπόν  τζαμπατζήδες freeloaders που δεν πατέ τακτικά 
στην εκκλησία καταλάβετε το  αν συνεχίσετε σ αυτό το 
τροπάριο μια μέρα θα βρείτε τις πόρτες της εκκλησίας 
κλειστές.  Η εκκλησία έχει έξοδα 365 μέρες το χρόνο 
και τα λίγα που δίνεις στο κερί η στο δίσκο 3-4 φορές 
το χρόνο δεν φτάνουν πουθενά. Γνωρίζω πολύ καλα τα 
οικονομικα των εκκλησιων να τα λεω αυτά με τη πεποί-
θηση της γνώσης όχι ανεμίζοντας το μπαϊράκι της ορθό-
δοξης πίστης του καλά και σώνει.  
Θα προσπαθήσουν άραγε οι  ιερείς μας  να μην επιμη-
κύνουν άσκοπα τις ήδη πολύωρες λειτουργίες αυτή τη 
Μεγάλη εβδομάδα? 
Θα  λάβουν υπόψη το εκκλησίασμα?  
Θα ακούσομε και πάλι κήρυγμα τη Μεγάλη Πέμπτη το 
Βράδυ και κήρυγμα μετα την ανάγνωση των/ της εγκυ-
κλίων τη νύχτα της Ανάστασης? Οψόμεθα!

απόψεις

Ορθόδοξος σημαίνει ο έχων την ορθή (σωστή) πιστή.
Είπαμε σωστή πίστη, όχι πράξεις και πρακτικές 
ορθοδόξων που δεν είναι απαραίτητα ορθές!
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Κάθε χρόνο αυτές τις μέρες όπου και να βρίσκομαι σε 
ΕΛΛΑΔΑ, ΑΜΕΡΙΚΗ και ΚΑΝΑΔΑ προσπαθούσα μέσω 
των ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών μου εκπομπών ή 

μέσω της εφημερίδος μου να φέρνω όμορφα παραδοσιακά 
μηνύματα που να μας αφυπνίζουν και να μην ξεχνάμε ποτέ 
στις πατρίδες που μας αξίωσε ο Θεός να ζούμε ότι από κάπου 
ήρθαμε.
Δημιουργήσαμε οικογένεια, κάναμε παιδιά, εγγόνια κι έχουμε 
ιερή κι ηθική υποχρέωση να διαιωνίζουμε αυτή τη φυλή, την 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ φυλή που είναι διασκορπισμένη στα πέρατα της 
Γης, που προσπαθεί να προοδεύει, να δημιουργήσει και πρέπει 
να διαιωνίζει ότι λίγο-πολύ παραλάβαμε κι εμείς από κάποιους 
γονείς στο νησί ή την πόλη που γεννηθήκαμε.
Θλίβομαι που αυτές τις μέρες (εκτός τις επιχειρήσεις που εμπο-

ρεύονται πασχαλινά προϊόντα)δεν βλέπεις πουθενά κάτι πασχα-
λινό που να θυμίζει αυτή τη μεγάλη γιορτή της ορθοδοξίας. Θα 
μπορούσαν πιστεύω διάφοροι ελληνικοί οργανισμοί να διακο-
σμούν με κάποια πασχαλινά στοιχεία διάφορες περιοχές του 
Τορόντο και να δίνουν έναν πανηγυρικό τόνο για την ΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ.
Τώρα θα μου πουν μερικοί… μην ανάβεις φωτιές γιατί κάτι 
τέτοιο δεν αναλαμβάνει κανένας να το κάνει. Όταν πρόκειται 
όμως για κουτσομπολιά και ραδιουργίες τότε προθυμοποιού-
νται πολλοί! Άσε είναι και χρονιάρες μέρες και κολάζομαι…
Τέλος πάντων, θέλω να ευχαριστήσω όλους κι όλες για τις 
πασχαλινές ευχές που δώσατε μέσω της HELLAS NEWS και που 
με την συμπαράσταση σας συνεχίζει να εκδίδεται χωρίς διακοπή 
και κάθε εβδομάδα και πιο ανανεωμένη. ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ, λοιπόν, 
σε όλον τον ελληνισμό!

Μια πασχαλινή ιστορία ανθρωπιάς
και αλληλεγγύης

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ
ΜΕ ΠΟΛΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ 

ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ 
ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ή
ταν μεσημέρι της Κυριακής του Πά-
σχα όταν στην περιοχή των Ρουμά-
νικων Λαυρίου, έξω από το σπίτι του 
Ανέστη Τσαλίδη, εμφανίστηκε μια οι-

κογένεια Σύρων προσφύγων. Ο Ανέστης Τσα-
λίδης (στη φωτο δεξιά με το κοριτσάκι στην 
αγκαλιά) με τους γείτονές του είχαν βάλει να 
ψήσουν, όπως το καλεί το έθιμο. Όταν η οικο-
γένεια των προσφύγων με τα δύο παιδιά τους 
κοντοστάθηκε έξω από την πόρτα τους, δεν δί-
στασαν ούτε στιγμή.
Με νοήματα, αφού οι Σύροι δεν ήξεραν ελλη-
νικά αλλά ούτε και αγγλικά, τους προσκάλεσαν 
στο πασχαλινό τραπέζι.
Μέχρι το απόγευμα μοιράστηκαν ό,τ ι είχαν 
μαζί τους. Χαμογελούσαν οι άνθρωποι, αλλά 
δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν. Έφαγαν 
όμως και χαμογελούσαν συνέχε ια από το 
απροσδόκητο δώρο. «Ήταν από το Χαλέπι», 

είπε σ το notioanatolika.gr ο κ. Τσαλίδης 
για να προσθέσει: «Ήταν το μόνο που κατα-
λάβαμε. Ούτε τα ονόματά τους δεν κατα-
φέραμε να μάθουμε. Δεν ήξεραν ούτε 
αγγλικά. Φάγαμε όλοι μαζί και σ τη συνέ-
χεια ο άνδρας και η γυναίκα μας φίλησαν 
τα χέρια».
«Μάλ λον ήταν μουσουλμάνοι,  αλ λά τ ι 
σημασία έχει. Ήταν ημέρα αγάπης κι οι 
άνθρωποι υπέφεραν. Δεν μπορούσαμε 
να τους αφήσουμε έ τσ ι», συμπλήρωσε 
και διευκρίνισε ότι πρέπει να έμεναν στο 
κέντρο προσφύγων της περιοχής.
Φτωχή γειτονιά τα Ρουμάνικα, όπου ζουν 
αρκετοί παλιννοστούντες ομογενείς από την 
πρώην ΕΣΣΔ. Άνθρωποι της βιοπάλης όλοι 
τους, που ξέρουν από προσφυγιά. Άνθρω-
ποι με καθαρή καρδιά που μπορεί να νιώσει 
το αληθινό μήνυμα της Ανάστασης.
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Ο
ι κυρίες του Γυναικείου Τμήματος του Ελληνικού Σπιτιού προετοίμασαν και σέρ-
βιραν ένα νηστίσιμο γεύμα με ψάρι σε όλους τους ενοίκους, τους κατοίκους, τους 
καλεσμένους και το προσωπικό του Ελληνικού Σπιτιού την Κυριακή των Βαΐων, 
1 Απριλίου 2018.

Η πρόεδρος  του Τμήματος, κυρία Ειρήνη Ντότσικα μαζί με τις αξιότιμες κυρίες του Γυναι-
κείου Τμήματος, προσέφεραν για άλλη μια φορά τις υπηρεσίες τους στο Ελληνικό Σπίτι, 
ξεπέρασαν κάθε προσδοκία και ετοίμασαν με κόπο και μεράκι ένα ζεστό και νόστιμο γεύμα 
για όλους. Χαμογελαστές όπως πάντα, έδωσαν χαρά και ελπίδα αυτές τις άγιες ημέρες. 
Το γεύμα τίμησαν με την παρουσία τους ο πρόεδρος του Ελληνικού Σπιτιού κύριος Ιωάννης 
Φαναράς, ο ταμίας κύριος Πήτερ Ξενίας και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η κυρία 
Βίβιαν Ξενία και ο κύριος Μιχάλης Νερουλάς. Μεταξύ των παρευρισκομένων  ήταν και ο κ. 
Κώστας Κωστούρος, Διευθυντής του Ελληνικού Σπιτιού καθώς και ο πατήρ Χριστιανός ο 
οποίος και ευλόγησε το γεύμα. 
Θερμές ευχαριστίες προς την οικογένεια Γεωργίου Σακελάρη, καθώς και προς τους εκπρο-
σώπους των εταιριών «Krinos» και «Kariba Foods» που για άλλη μια φορά υποστήριξαν το 
έργο του Γυναικείου Τμήματος, προσφέροντας απλόχερα τις δωρεές τους. 

Οι κυρίες του Γυναικείου Τμήματος του Ελληνικού Σπιτιού
σας Εύχονται Ολόψυχα

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα.

Το Γυναικείο Τμήμα του Ελληνικού Σπιτιού
γιόρτασε την Κυριακή των Βαΐων

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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Ισχυρή συμμετοχή της Παγκόσμιας 
Συνομοσπονδίας Θεσσαλών στο 1ο 
Συμπόσιο νέων πολιτών «Hellenic 

Youth in action» στην Αθήνα

Δυναμική ήταν η παρουσία των αποδήμων 
Θεσσαλών στο 1ο Συμπόσιο νέων πολιτών 
«Hellenic Youth in Action» που διοργανώ-
θηκε στην Αθήνα, το οποίο ξεκίνησε το Σάβ-
βατο 31 Μαρτίου και ολοκληρώθηκε την 
Κυριακή 1 Απριλίου. 350 Έλληνες νέοι και 
νέες προερχόμενοι από 20 χώρες συμμετεί-
χαν στο Φόρουμ που έδωσε την ευκαιρία 
στους ομογενείς νέους να επισκεφτούν την 
Ελλάδα και να δείξουν έμπρακτα σε όλους 
την φιλοδοξία τους για συμμετοχή σε μαζι-
κές εκδηλώσεις που σχετίζονται με τον Ελλη-
νισμό.
Ο εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Συνομο-
σπονδίας Θεσσαλών «Ο Ασκληπιός» και 
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών 
Σωματείων «Η ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ  ΣΤΕΓΗ» Δρ. 
Στέφανος Γ. Κούτρας στο σύντομο χαιρετισμό 
του μεταξύ άλλων τόνισε: «Καλωσορίζω στην 
Πατρίδα το μέλλον, το αύριο, την προοπτική. 
Ζήτω ο Απόδημος Ελληνισμός. Η πραγματο-
ποίηση του διήμερου συμποσίου σας, μας 
γεμίζει αισιοδοξία και ελπίδα». Καταχειρο-

κροτούμενος από τους συνέδρους  αναφέρ-
θηκε στη διαφύλαξη των εθνικών κυριαρχι-
κών δικαιωμάτων και βροντοφώναξε ότι η 
Μακεδονία είναι μία και Ελληνική. Προσκά-
λεσε τους συνέδρους στο 10ο Πανηγυρικό 
Παγκόσμιο Αντάμωμα των Αποδήμων θεσ-
σαλών στις 11 Αυγούστου 2018  στην Καρδί-
τσα και έκλεισε τονίζοντας ότι η Παγκόσμια 
Συνομοσπονδία Θεσσαλών καλεί όλες τις 
Ομοσπονδίες να ενώσουν τις δυνάμεις τους.
Ακολούθησε η ομιλία της εκπροσώπου της 
Νεολαίας κ. Σοφίας Κουκουράβα, η οποία 
συγκίνησε όλους τους συμμετέχοντες, επιση-
μαίνοντας ότι αν και πολλοί αποκαλούν τους 
ομογενείς Έλληνες, ως Έλληνες της Αγγλίας, 
της Γερμανίας, της Αμερικής και άλλες χώρες, 
πρώτα από όλα είναι Έλληνες.
Στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο 
Σύνταγμα οι Θεσσαλοί πρώτοι έσυραν τον 
«Χορό Φιλίας», όπου 500 νέοι και νέες από 
πέντε ηπείρους σχημάτισαν μία συμβολική 
σπείρα, που αγκάλιασε το σήμερα με το 
χθες και το αύριο. Συμμετείχαν τα συγκρο-
τήματα των Συλλόγων Θεσσαλών Χαϊδαρίου 
και Νέας Ιωνίας Αττικής, οι οποίοι χόρεψαν 
Καραγκούνα, Τσάμικο και Μπεράτι.
Κατά την δεύτερη ημέρα του φόρουμ, 1η 
Απριλίου 2018, οι συμμετέχοντες, παρακο-
λούθησαν την θεία Λειτουργία στον Μητρο-

πολιτικό Ναό Αθηνών, ενώ στη συνέχεια 
εντάχθηκαν στο Ζάππειο Μέγαρο σε work-
shops με θεματικές ενότητες αναφορικά με 
τη διασπορά και τους απόδημους Έλληνες. 
Το ίδιο  απόγευμα ένωσαν τις φωνές τους 
στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στον κόσμο 
με το σύνθημα “bring the marbles home”, 
επισημαίνοντας πως έφθασε η στιγμή να επι-
στρέψουν τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στην 
πατρίδα τους και να συνενωθούν στη γενέ-
τειρά τους, που κορυφώθηκε με πορεία από 
το Ζάππειο Μέγαρο προς τον ιερό λόφο της 
Πνύκας, που αποτελεί το αιώνιο σύμβολο της 
αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας. Στην Πνύκα 
πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης της εκδή-
λωσης, όπου διαβάστηκε το  ψήφισμα του 
Φόρουμ.
Η ημέρα έκλεισε με μια ιδιαίτερα σημαντική 
διάλεξη του διευθυντή του Μουσείου της 
Ακρόπολης, καθηγητή κ. Δ. Παντερμαλή, στο 
αμφιθέατρο του Μουσείου.
Το Φόρουμ διοργανώθηκε από τις εξής 9 
οργανώσεις: Παγκόσμια Συντονιστική Επι-

τροπή Ποντιακής Νεολαίας, Νεολαία Παγκό-
σμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων, 
Νεολαία Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσ-
σαλών, Νεολαία Παγκόσμιου Συμβουλίου 
Ηπειρωτών, Νεολαία Παγκόσμιου Συμβου-
λίου Κρητών, Νεολαία Παγκόσμιας Αμφι-
κτυονίας Βλάχων, Νεολαία Παναρκαδικού 
Παγκόσμιου Συμβουλίου, Νεολαία Παμμα-
κεδονικής Ομοσπονδίας ΗΠΑ, Νεολαία Ομο-
σπονδίας Θρακικών Συλλόγων Ευρώπης.
Οι θεσσαλοί σύνεδροι που συμμετείχαν 
είναι η Αθανασία Ρουσιαμάνη, Σοφία Κου-
κουράβα, Αλεξάνδρα Γεροφάκα, Δημήτριος 
Γεροφάκας και Νικόλαος Κουτσιμπογιώργος 
που ταξίδεψαν από τη Γερμανία και το Βέλγιο, 
ενώ από την Ελλάδα εκπροσωπήθηκαν από 
τον Λάζαρο Καραούλη, Αθανάσιο Πασπα-
λάρη, Μαρία Κώνστα, Θεοχάρη Γιαννακό-
πουλο και Άρτεμη Πυργιώτη. Ως υπεύθυνος 
Συντονισμού της θεσσαλικής νεολαίας ορί-
στηκε ο Απόστολος Γαϊτάνης από την Παγκό-
σμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών, ενώ επικε-
φαλής της γραμματειακής υποστήριξης και 
οργάνωσης η Πολυτίμη Μπισοβίτη.

Με εκτίμηση – Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Η Γραμματέας
Διαμαντής Γκίκας  Μαρία Ρίγγα



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ32 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

6 Απριλίου 2018
www.hellasnews-radio.com

Ο αγαπητός συμπάροικος Χρήστος Μαρ-
τζώκας πριν λίγες ημέρες, σαν εκπρόσω-
πος της οργάνωσης του Τορόντο Καναδά, 
παρευρέθηκε στο πετυχημένο Συνέδριο 
της νεοσυσταθείς Δημοκρατικής Συμπα-
ράταξης.
Ο κ. Μαρτζώκας, στο λόγο που έδωσε στο 
Συνέδριο ανέπτυξε κάποιες προτάσεις του 
που μπορούν να χρησιμεύσουν για την επι-
τυχία αυτής της προσπάθειας.
Σας μεταφέρουμε λοιπόν τις προτάσεις του:

Μ
ε πήρε 50 χρονιά σε αγώνες με 
τις δημοκρατικές αλλά και α-
ντιδικτατορικές δυνάμεις και 
11 χιλιάδες χιλιόμετρα για να 

βρεθώ σήμερα εδώ σε αυτό το νέο ξεκίνη-
μα της δημοκρατικής συμπαράταξης και να 
καταθέσω τις απόψεις και τις προτάσεις μου 
που είναι σαν απόσταγμα τις δικής μου μα-
κρόχρονης εμπειρίας.
Σήμερα που η σωστή και σοβαρή πολι-
τική έχει χάσει την έννοια της. εύχομαι και 
πιστεύω χωρίς μεμψιμοιρίες και προκατα-
λήψεις να οδηγήσει αυτή η συγκυρία την 

χώρα σε μια νέα αρχή σαν αυτή της 3 του 
Σεπτέμβρη του 1974.

Πρόταση πρώτη
Για να πάμε όλοι μαζί σε ένα κοινό αγώνα 
θα πρέπει να έχουμε κοινό και αποδεκτό 
σύμβολο ενότητας μια κοινή σημαία μια 
κοινά αποδεχτή διακήρυξη κατανοητή για 
τον μέσο Έλληνα και Ελληνίδα ( Σαν αυτή της 
3ης του Σεπτέμβρη το ‘74 ) που θα εμπεριέ-
χει 3 πράγματα :
α) Τους στόχους μας,
β) Το πώς θα μπορέσουμε να πραγματοποι-
ήσουμε αυτούς τους στόχους,
γ) Κι ένα καταστατικό χάρτη που θα ορίζει 
την μεταξύ μας οργανική σχέση και λειτουρ-
γία με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα 
του καθενός και κάθε μιας από εμάς.
Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά με καπετα-
νάτα και ομαδούλες. 

Πρόταση δεύτερη
Αν θέλουμε μια αλλαγή θα πρέπει να αλλά-
ξουμε πολλά και προπαντός τις νοοτροπίες 
μας και τις συμπεριφορές μας.
Παραδείγματος χάρη δεν μπορεί κάποιος να 
υπηρέτει ένα κίνημα αλλαγής και να κάθεται 

στα βουλευτικά έδρανα 20 και 30 χρόνια. 
Πρώτα- πρώτα η μακροχρόνια συμμετοχή 
στην εξουσία θα διαφθείρει
τον καθένα μας, αλλά και οι νέοι άνθρω-
ποι δεν θα έχουν την ευκαιρία ούτε θα τους 
δοθεί το δικαίωμα συμμετοχής τους στα 
κοινά και στην διαχείριση της εξουσίας με 
νέες ιδέες και νέες νοοτροπίες.
Για αυτό προτείνω αρχικά στον δικό μας 
πολιτικό φορέα και μετά σαν κυβέρνηση 
στο κράτος και στην βουλή νομοθετημένα, 
η συμμετοχή στον κοινοβουλευτισμό να 
είναι μονό για 10 χρονιά συνεχή η διακε-
κομμένα έκτος του ιδεολογικού και πολίτι-
κου ηγέτη της παράταξης.

Πρόταση Τρίτη
Προτείνω κάθε κόμμα που μελλοντικά θα 
διαχειρίζεται εξουσία θα πρέπει να κατα-
θέτει κοστολογημένες προτάσεις αλλά και 
τους ασφαλείς τρόπους χρηματοδότησης 
τους, για το τι αυτή προτείνει κι έχει πρό-
θεση να κάνει, αν στην πρόοδο κάνει δια-
φορετικά από τα υποσχόμενα και οι υπο-
σχέσεις αποδειχτούν ψεύτικες αυτό να είναι 

ποινικά κολάσιμο ( συλλογικά κι ατομικά 
) με την άμεση κατάργηση του άρθρου 86 
περί ευθύνης υπουργών.

Πρόταση τέταρτη
Η μεγάλη δήθεν φιλική αντίπαλος η Τουρ-
κία κάθε ημέρα απεργάζεται νέα επεκτα-
τικά σχέδια εναντίον της χώρας μας,( από 
την ναυτική τους βάση στην Αυλώνα τα 
τουρκικά στρατεύματα που είναι στα Σκό-
πια, τους τσαμπουκάδες στον Έβρο και στο 
Αιγαίο και την κατοχή στην Κύπρο και το 
casus bely. Αν θέλουμε να βγάλουμε πετρέ-
λαιο στο δικό μας Αιγαίο δεν μας επιτρέπο-
νται περιθώρια εφησυχασμού. Ένα δυνατό 
μήνυμα προς την άλλη μεριά, είναι επιβε-
βλημένο.
Η πρόταση μας είναι η δημιουργία μιας 
μεγάλης Ελληνικής εθνικής ένοπλης πολιτο-
φυλακής από ένα εκατομμύριο Έλληνες από 
ηλικίες από 20 έως 40 ετών σε όλη την χωρά 
που θα είναι ο άμεσος αρωγός των ενόπλων 
δυνάμεων σε περίπτωση κρίση. Αυτό να 
γίνει σήμερα με πρόταση στην βουλή χωρίς 
να περιμένουμε το τότε για να κάνουμε επι-
στρατεύσεις. Τότε θα είναι αργά. (Σημείω-
σης: με δήλωση του Υπουργείου Άμυνας 

τα όπλα αυτά υπάρχουν κλεισμένα σε απο-
θήκες )
Αυτό το πολιτικό στρατιωτικό σχήμα το 
κάνουν άλλες χώρες όπως ΗΠΑ, Ελβετία, 
Ισραήλ κλπ.

Πρόταση πέμπτη
Είναι να αναρωτηθεί κανείς ποια είναι δια-
χρονικά η προσφορά στην υπόθεση της 
πατρίδας μας του Πατριαρχείου της Κων-
σταντινούπολης. Εκεί ένας Πατριάρχης- 
υποχρεωτικά Τούρκος υπήκοος-που είναι 
κάτω από την εξουσία ενός τοπικού Τούρ-
κου Νομάρχη έτσι που να σύρεται και να 
άγεται στα παιχνίδια των Τούρκων και που 
προσβάλει τον εαυτόν του και την οικουμε-
νικότητα της παγκόσμιας ορθοδοξίας.

Πρόταση να μεταφερθεί άμεσα το Ελλη-
νορθόδοξο πατριαρχείο στο Άγιον Ορός ή 
στη Πάτμο ή ακόμα και στην Μόσχα ( με 
Έλληνα πατριάρχη ) και να μείνει στην πόλη 
ένα πατριαρχικό γραφείο που θα ασχολείται 
μόνο με τοπικά ελληνορθόδοξα ιδρύματα.

Πρόταση Έκτη
Ο Απόδημος ελληνισμός, η άλλη πτυχή 
της Ελλάδας, που από την αρχή της επανά-
σταση του ‘21 η και πριν, έχει συμμετάσχει 
και συμβάλει σημαντικά στην υπόθεση της 
πατρίδας, εμείς επιμένουμε να τους έχουμε 
στο περιθώριο.
Τέσσερα με πέντε εκατομμύρια Έλληνες -μια 
άλλη Ελλάδα εκτός Ελλάδας— που διαπρέ-

πουν οικονομικά, επιστημονικά, πολιτιστικά 
και πολιτικά σε όλο τον πλανήτη εμείς εξα-
κολουθούμε να τους κρατάμε σε απόσταση, 
λες και θέλουν να μας κάνουν κακό. Έφεραν 
την γνώση τους τις εμπειρίες τους τα χρή-
ματα τους κατά καιρούς και μας βοήθησαν 
ακόμα και στα δύσκολα χρονιά αλλά εμείς 
επιμένουμε να τους αρνούμεθα το δικαί-
ωμα συμμετοχής στα πολιτικά δρώμενα τις 
πατρίδας αλλά ακόμα τους αρνούμεθα και 
το δικαίωμα της ( επιστολικής ψήφου) κάτι 
που κάνουν εκτός των άλλων το δυτικών 
χωρών το Ιράν και η Τουρκιά γιατί αυτοί 
γνωρίζουν την δύναμη των αποδήμων τους.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου που έζησε μαζί 
τους και γνώρισε τους πόνους του νόστου 
αλλά και την αγάπη τους για την Ελλάδα τους 

ενέταξε και μάλιστα θεσμοθετημένα και 
συνταγματικά στην πολιτική ζωή της Ελλά-
δας. Ο σημερινός αλλά και παλαιότερος κοι-
νοβουλευτισμός τους αρνείται πεισματικά 
αυτό δικαίωμα. Το ΣΑΕ το διέλυσαν κάποιοι 
ντόπιοι πολιτικάντηδες. Εμείς θα πρέπει 
να καταθέσουμε άμεσα στην νέα βουλή το 
δικαίωμα της επιστολικής ψήφου και συμ-
μετοχή των αποδήμων στο ψηφοδέλτιο επι-
κρατείας. Δηλαδή να προχωρήσουμε στην 
ουσιαστική συμμετοχή των αποδήμων στο 
ελληνικό γίγνεσθαι.

Σας Ευχαριστώ
Σαν ένας ακόμα απόδημος Έλληνας
Χρηστός Μαρτζώκας

O Χρήστος Μαρτζώκας στο Συνέδριο της Δημοκρατικής 
Συμπαράταξης ως εκπρόσωπος της οργάνωσης του Τορόντο
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Μ
ε μεγάλη συγκίνηση αποδέ-
χτηκα επί τη Εθνική Επετείω 
της 25ης Μαρτίου  τον τίτλο 
της Ελληνίδας της Χρονιάς, έ-

να τίτλο που μου απένειμε η μεγαλώνυμη 
Κοινότητα Μείζονος Μοντρεάλ, χαρίζοντάς 
μου την ύψιστη τιμή να φέρω στους ώμους 
μου την μέγιστη ευθύνη της Ελληνικής μου 
υπερηφάνειας.
Γεννήθηκα Ελληνίδα, μεγάλωσα Ελλη-
νίδα, πλάσθηκα Ελληνίδα. Και έφθασα στο 
Μόντρεαλ το 1989, όπου έσμιξα με την 
Ελληνική παροικία επί τριάντα χρόνια τώρα. 
Εκεί στην πατρίδα όλα ήταν δεδομένα,είχα 
με σφραγίδα γέννηση καταγωγή την ελλη-
νική μου ταυτότητα. Δεν χρειαζόταν να τη 
διακηρύσσσω, ήταν απόλυτα δική μου.

 Μα  όταν έφτασα στον ξένο τόπο ένιωσα 
πραγματικά μέχρι το μεδούλι μου την 
ευθύνη και την υπερηφάνεια της Ελληνικής 
μου υπόστασης. Ενιωσα το βάρος της κατα-
γωγής μου,κατάλαβα βαθιά  τον πλούτο του 
πολιτισμού μας,  το σύνολο των αξιών που 
μας καθόρισαν ως γένος εδώ και 2500 χρό-
νια.
Πραγματικά αττενίζοντας τον ξένο τόπο, τα 
στοιχεία της κλασσικής ελληνικής αρχιτε-
κτονικής, τις ξένες λέξεις με την ελληνική 
ρίζα, τις ελληνικές ιδέες, αντιλαμβανόμουν 
αργά και σταθερά πως δεν ήμουν μια απο-
λογούμενη μειονότητα στο μεγάλο μωσαίκό 
του Καναδά. Ενιωθα την υπερηφάνεια της 
ιστορίας μου, της οποίας τα αποτυπώματα 
αναγνώριζα παντού γύρω μου.
Κι άρχισα να συνειδητοποιώ πόσο βαρύ 
είναι το φορτίο του να είσαι Ελληνας. Να 
κουβαλάς στο κορμί και στο μυαλό  σου την 
ιστορία σου, αυτήν που δίδαξε στους λαούς 
τον Ελληνικό πολιτισμό και την Ελευθερία.
Και είναι ο  Ελληνικός πολιτισμός αυτός που 
ανέδειξε το διαιώνιο κάλλος της αρχιτε-
κτονικής και της τέχνης, αυτός που μίλησε 
για την κάθαρση των ψυχών στην τραγω-
δία, αυτός που έστειλε ανεξίτηλα διαχρο-
νικά μηνύματα με τα φιλοσοφικά κείμενα, 
αυτός που ανέπτυξε τεχνολογία δυσερμή-
νευτη ακόμα και σήμερα (μηχανισμός Αντι-
κυθήρων, ακουστική θεάτρων κλπ), αυτός 
που ανέδειξε τον αθλητισμό σαν ένα ανέβα-

σμα σε ανώτερες πνευματικές καταστάσεις 
που αντικαθιστούν τα υλικά τείχη, αυτός 
που μίλησε για ιδέες όπως ελευθερία, 
ψυχή, άνθρωπος κ.α., αυτός που ανέπτυξε 
τη μοναδική γλώσσα του πλανήτη, αυτός 
που θυσίαζε το υλικό στο βωμό του πνευ-
ματικού (ή ταν ή επί τας), αυτός που μετέ-
τρεψε βαρβάρους σε Έλληνες και τόσα άλλα.
Στο Μόντρεαλ τα 30 χρόνια της παραμονής 
μου έμαθα πολλά, έμαθα να συνυπάρχω με 
άλλους λαούς, να σέβομαι την ιστορία τους, 
να τιμώ το δικό τους πολιτισμό. Αλλά περισ-
σότερο έμαθα να βαθαίνω τον προσωπικό 
πλούτο της ελληνικής καταγωγής μου, να 
σκύβω βαθειά στις ρίζες του κλασσικού 
Ελληνισμού αλλά και της λυρικής Ορθόδο-
ξης θρησκείας μας.
Τώρα ακούω το τροπάριο «Τη Υπερμάχω» 
και ανατριχιάζω, παρακολουθώ τις Κυρια-

κές την εκκλησιά και μαζεύω τις πολύτιμες 
λέξεις που πέφτουν απο τις υμνωδίες της 
Ορθόδοξης τελετουργίας σα διαμάντια για 
το λεξιλόγιό μου. Μένω εκστατική με τα κεί-
μενα των πατέρων της Εκκλησίας μας γραμ-
μένα κυρίως στην ελληνιστική γλώσσα, 
περισυλλέγοντας ιδέες ουμανιστικές και 
αναπτυγμένες φιλοσοφικές προσεγγίσεις 
για το μυστήριο της ύπαρξης.
Ακούω τα τραγούδια της πατρίδας, τα αργά 
τσάμικα και λυγάω από συγκίνηση. Μετράω 
μιά μια τις λέξεις του πόνου, του μισε-
μού, της αγάπης στα δημοτικά τραγούδια 

μας που κάποτε περιφρονούσα αφοσιω-
μένη στους Beatles και τους Rolling Stones. 
Αισθάνομαι το ρυθμό σα ν’ αναβρύζει απο 
μέσα μου κι ας τάκουγα επιδερμικά στις 
σχολικές επετείους.
 Ναι στο Μόντρεαλ μεταμορφώθηκα σε 
περήφανη  Ελληνίδα κι όσο κι αν είναι το 
βαρύ το μέγεθος της ιστορίας μου,  νιώθω 
ανάλαφρη. Και νιώθω να πετάω όταν γιορ-
τάζουμε εδώ τις εθνικές επετείους, το περή-
φανο ΟΧΙ εναντίον του Φασισμού,  την 
απελευθέρωση του Γένους μας με την Επα-
νάσταση του 1821, την κραυγή της Ελευ-
θερίας, την αρχή της διάλυσης της  Οθω-
μανικής αυτοκρατορίας στην Ευρωπαϊκή 
ήπειρο.
Καθώς αντίκρυζα τους Συνέλληνες του 
Μόντρεαλ να μου αποδίδουν την ύψιστη 
τιμής της Ελληνίδας της Χρονιάς , ένιωσα 

ταπεινή συνοδοιπόρος στον κοινό αγώνα  
στο Μόντρεαλ που συνοψίζεται στο να δια-
σώσουμε την ταυτότητά μας και να την ανα-
πτύξουμε με σθένος μέσα στην πολυπολιτι-
σμική κοινωνία του Καναδά ανατρέφοντας 
τα παιδιά μας με το βάρος και την ευθύνη 
της ιστορίας μας.
Τους ευχαριστώ που με τίμησαν και υπό-
σχομαι να κρατάω πάντα ψηλά τη σημαία 
της εθνικής καταγωγής και ιστορίας μας. 
Κανένας διεθνισμός δεν θα με πείσει πως 
η περηφάνεια της καταγωγής είναι αμαρτία 
και στίγμα.

Γεννήθηκα Ελληνίδα...

ΤΗΣ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ- ΑΡΓΥΡΗ
ΠΗΓΗ: GREEKPOST.CA
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Κ
αλά νέα για όσους χρησι-
μοποιούν την υπηρεσία 
του Go Transit, καθώς α-
πό τις αρχές του νέου έ-

τους θα μπορούν να ταξιδεύουν 
μέσα στην πόλη και για αποστά-
σεις έως και 10 χλμ με $3. Η πρω-
θυπουργός Kathleen Wynne και 
ο Δήμαρχος, John Tory, ανακοί-
νωσαν ότι η μείωση του εισιτηρί-
ου θα ισχύσει από το 2019 αλλά 
προς το τέλος του 2018 θα εφαρ-
μοστεί για το UP Express, ωστό-
σο μόνο για τους σταθμούς του 
Union, Bloor και Weston, αφήνο-
ντας απ’ έξω το αεροδρόμιο του 
Pearson. Τέλος θα υπάρξει και η 
μείωση στο $1.50 για όσους αλ-
λάζουν συγκοινωνία στις περιο-
χές York, Durham, Brampton και 
Mississauga.

Τ
ρία μέλη του κόμματος των Φιλε-
λευθέρων Οντάριο, συμπεριλαμ-
βανομένων δύο υπουργών του υ-
πουργικού συμβουλίου, λένε ότι 

δεν θα επιδιώξουν την επανεκλογή τους 
τον Ιούνιο. Ο Υπουργός Διεθνούς Εμπορί-
ου, Michael Chan, η Υπουργός Καταναλω-
τικών Υπηρεσιών και ατόμων με αναπηρίες, 
Tracy MacCharles και ο MPP στο Glengarry-
Prescott-Russell, Grant Crack ανακοίνω-
σαν την αποχή τους την Πέμπτη το πρωί. 
Ο Chan δήλωσε ότι θα παραιτηθεί για να 
επικεντρωθεί στα θέματα υγείας που αντι-
μετωπίζει, η MacCharles αναφέρει επίσης 
ότι δεν θα συμμετάσχει στις εκλογές λό-
γω συνεχιζόμενων ζητημάτων υγείας, προ-
σθέτοντας ότι πήρε αυτήν την απόφαση με 
«βαριά καρδιά». Αντίθετα, ο Crack, ο οποί-
ος είναι στην επαρχιακή πολιτική για περισ-
σότερα από 17 χρόνια, υποστήριξε ότι θα 
απέχει προκειμένου να αναζητήσει άλλη 
επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι επαρχια-
κές εκλογές ξεκινούν στις 7 Ιουνίου.

Έ
νας οργανισμός υγείας που διευ-
θύνει αρκετά νοσοκομεία στο Το-
ρόντο ζήτησε συγνώμη για τα σί-
δερα που εγκατέστησε πάνω από 

έναν εξαερισμό, ακριβώς έξω από ένα ση-
μείο έκτακτης ανάγκης σε νοσοκομείο στο 
κέντρο της πόλης για να αποτρέψει τους ά-
στεγους να κοιμούνται εκεί. Το University 
Health Network είχε ανακοινώσει ότι οι 
μπάρες εγκαταστάθηκαν επειδή ο δρόμος 
έξω από το Γενικό Νοσοκομείο του Τορό-

ντο, όπου ήταν τοποθετημένες, έχει μεγά-
λη κυκλοφορία από τα αυτοκίνητα και φυ-
σικά τα ασθενοφόρα και υπήρξε μεγάλη 
ανησυχία για την ασφάλεια των αστέγων, 
ενώ στην περιοχή είχαν βρεθεί και πολλά 
σκουπίδια και βελόνες. Ωστόσο προσπα-
θώντας να λύσει αυτό το πρόβλημα, ο ορ-
γανισμός κατάλαβε ότι δημιούργησε την 
εντύπωση ότι δεν αδιαφορεί για τις ανά-
γκες των άστεγων και αποφάσισε στην α-
φαίρεση τους.

Τρεις από το κόμμα των Φιλελευθέρων 
δεν θα συμμετάσχουν στις επαρχιακές 
εκλογές, ανάμεσα τους δύο υπουργοί

Νοσοκομείο του Τορόντο αφαιρεί τις μπάρες που 
αποσκοπούσαν στην απομάκρυνση των άστεγων

Το Tim Hortons έπεσε 40 θέσεις στην 
κατάταξη δημοτικότητας

Μ
ια νέα έρευνα δείχνει ότι 
το Tim Hortons έπεσε στις 
προτιμήσεις των Καναδών, 
λαμβάνοντας 40 θέσεις 

παρακάτω. Η αλυσίδα καφέ και ντόνατς 
έπεσε από την τέταρτη θέση στην 50η στη 
κατάταξη 100 εταιρειών που οι Καναδοί 
θαυμάζουν περισσότερο. Η αρνητική 
δημοσιότητα προκλήθηκε όταν μερικά 

καταστήματα του Οντάριο αποφάσισαν 
να μειώσουν τα οφέλη των εργαζομέ-
νων, για να ισορροπήσουν στο ελάχιστο 
το έλλειμα εσόδων τους από την αύξηση 
των μισθών της επαρχίας. Η κίνηση αυτή 
προκάλεσε τις διαμαρτυρίες των εργαζο-
μένων αλλά και των πελατών που απο-
φάσισαν να μποϊκοτάρουν την αλυσίδα 
καταστημάτων.

Το εισιτήριο της Go Transint 
αναμένεται να μειωθεί από το 
2019
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Κατάθεση Υπεράσπισης 
Ι. Μ. Τορόντο 

κατά της Ελληνικής 
Κοινότητας Τορόντο

 

Την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 η Ελληνική Ορθόδοξη Μητρόπολη Τορόντο (Καναδά) 
κατέθεσε Δήλωση Υπεράσπισης στο Ανώτατο Δικαστήριο του Οντάριο, σε απάντηση 
της μήνυσης που υπέβαλε η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο (ΕΚΤ) εναντίον της και άλλων 
τον Οκτώβριο 2017.
 
Όπως αναφέρεται στη Δήλωση Υπεράσπισης, πιστεύουμε ότι οι κατηγορίες που διατυ-
πώνει η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο στην μήνυσή της είναι αναξιόπιστες, ανυπόστα-
τες και χωρίς νομικό έρεισμα. Η συνέχιση της δικαστικής διένεξης και η κατάθεση της 
Δήλωσης Υπεράσπισης δεν ήταν η πρώτη μας επιλογή. Ήταν η τελευταία. Ακόμα και 
πριν η ΕΚΤ να έχει καταθέσει την μήνυσή της και οι ψευδείς και παραπλανητικοί ισχυρι-
σμοί της δημοσιευθούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η Ι. Μητρόπολη μας προσπά-
θησε, μέσω διαφόρων τρόπων, να δώσει ένα τέλος σε αυτή τη διένεξη.
 
Με ταπείνωση και πατρική αγάπη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τορόντο κ. Σωτή-
ριος έκαμε κάθε προσπάθεια να βρεθεί συμβιβαστική λύση και συμφωνία με την ΕΚΤ. 
Δυστυχώς, οι πολλές φιλότιμες χειρονομίες καλής θέλησης δεν καρποφόρησαν .
 
Η Ιερά Μητρόπολη και ο Σεβασμιώτατος έχουν δείξει, και θα συνεχίσουν να δείχνουν 
χριστιανική αγάπη και φιλανθρωπία προς την ΕΚΤ και τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου παρόλο που πιστεύουμε ότι συνεχίζουν να ακολουθούν μια επιβλαβή και 
αυτοκαταστροφική πορεία. Η Ιερά Μητρόπολη και ο Σεβασμιώτατος δεν θα υποχω-
ρήσουν σε ζητήματα αρχής και της ελληνορθόδοξης πίστης μας. Αυτό περιλαμβάνει 
την υποστήριξη των τεσσάρων Ιερέων που υπηρετούν στις Εκκλησίες της ΕΚΤ και δεν 
έχουν λάβει μισθό για τα τελευταία περίπου τρία χρόνια.
 
Πιστεύουμε ότι η κατάθεση της μήνυσης της ΕΚΤ ήταν απλώς μια άλλη απελπισμένη 
προσπάθεια να πάρει την προσοχή από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ίδια η ΕΚΤ 
και να δυσφημίσει τη Μητρόπολη μας και τον Μητροπολίτη. Όπως έγραψε ο Σεβασμι-
ώτατος, στο προσωπικό του μήνυμα προς τους ορθόδοξους πιστούς του Καναδά τον 
περασμένο Δεκέμβριο: «Δεν θα επικρατήσουν. Ποτέ δεν θα επικρατήσουν. Η αλήθεια 
θα επικρατήσει. Ο Χριστός θα επικρατήσει».
 
Η Κατάθεση Υπεράσπισης από μέρους της Ιεράς Μητρόπολης, του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου και όλων των μηνυομένων περιλαμβάνει ανταγωγή για συκοφαντική 
δυσφήμιση και ζητεί πλήρη αποζημίωση και τιμωρητική, κατά την ισχύουσα νομοθε-
σία, ποινή ώστε να αποκατασταθεί εξολοκλήρου η ζημία που η Μητρόπολη υπέστη. 
Οιαδήποτε χρηματική αποζημίωση λάβει η Μητρόπολη ή ο Μητροπολίτης, θα δωρθεί 
σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του προικοδοτικού ταμείου 
της Πατριαρχικής Ορθόδοξης Θεολογικής Ακαδημίας Τορόντο.
 
Τέλος, πιστεύουμε, όπως εκτίθεται στη Δήλωση Υπεράσπισης, ότι το ακόλουθο 
σύντομο απόσπασμα από μια απόφαση του 1978 του αξιότιμου Δικαστή του Ανωτά-
του Δικαστηρίου του Οντάριο κ. O’Driscoll, εξακολουθεί να αντικατοπτρίζει τις προ-
θέσεις της ΕΚΤ σήμερα:
 

«Πράγματι, οι ενέργειες κάποιων, πεινασμένων για ισχύ, ενορι-
τών ήσαν σε πλήρη περιφρόνηση της κανονικής εκλησιαστικής 
Αρχής και φαίνεται ότι είχαν σαν σκοπό να εξουδετερώσουν και 
ίσως να καταστρέψουν – για την μεγαλαυχία τους – όλη την κανο-
νική εκκλησιαστική Αρχή της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας στην 
περιοχή του Τορόντο».
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

Μέσα από τις φωτογραφίες της στήλης αυτής κάθε εβδομάδα 
 θα ταξιδεύουμε τον χρόνο πίσω, θυμίζοντας την κουλτούρα 
  που μπορεί να χαρακτίρισε πολλούς από εμάς, με όρεξη και χιούμορ...

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

 Γαϊδουράκι και αυτοκίνητα στην Εγνατία, μπροστά 
στην Καμάρα. Στο βάθος η Ροτόντα και ένα τραπέζι 

που ετοιμάζεται. Λήψη του 1962 από τον Γερμανό 
φωτογράφο Hubertus Hierl Η Πύλη της Αθηνάς Αρχηγέτιδος στην Αγορά, 1880

Η γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ και από τις πρώτες στην Αθήνα ο 
«ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ»

Νεαροί λούστροι στη Πλατεία Συντάγματος, περί το 1910

Ο φωτογράφος Fred Boissonas κατά την προσπάθεια του 
να φωτογραφίσει τον Παρθενώνα το 1907

H Πανεπιστημίου το 1957 Η Βασιλίσσης Σοφίας το 1940Το 1870 η Διονυσίου Αεροπαγίτου 

Η οδός Αστεροσκοπείου στην Αθήνα το 1935

Η Πλατεία Ομονοίας το 1927
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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 3 ΚΑΙ 6 ΕΤΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΗΝ κα ΝΤΙΝΑ

647-928-1710

EYΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΩΝΙΑ PAPE AND DANFORTH
ΓΝΩΣΤΟ SOUVLAKI PLACE

ΖΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΝ κ. ΘΑΝΑΣΗ
647-710-6226

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
Για γνωστό Ελληνικό εστιατόριο & πιτσαρία

Οι ενδιαφερόμενοι καλέστε την κα Μπέτυ

647.376.7029

Ζητείται Εργασία
Κυρία με πολύ πείρα να φροντίζει

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

ζητά ανάλογη εργασία
Μπορεί και να τους μαγειρεύει.
Εξαίρετη Ελληνίδα Νοικοκυρά

Τηλέφωνο επικοινωνίας  647.632.3052

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

ΑΠΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ THORNCLIFF KAI OVERLEA

KONTA ΣΤΟΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΚΑΛΟ ΕΝΟΙΚΙO ΓΙΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΟΝ κ. ΠΗΤΕΡ

647.773.6800
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Μερικες σκεψεις

Α
γαπω πολυ τον αρχαιο ελληνικο πολιτισμο! Ειναι μο-

ναδικος σε ολη την ιστορια της υπαρξεως ολου του 

κοσμου. Ειναι το ομορφοτερο, δημιουργικοτερο, φι-

λοσοφικοτερο,σοφοτερο,’ ελευθεροτερο’, πραγμα 

στον κοσμο! 

   Ειμαι πολυ υπερηφανη που ειμαι Ελληνιδα! Ομως ολα τα 

παραπανω δεν εγιναν τυχαια. Μου αρεσει να φερουμε πισω 

τις αρχαιες ελληνικες αξιες, την φιλοσοφια, την ελευθερη ελλη-

νικη γνωση! 

   Οχι ομως ξεχωρα, απο την χριστιανικη πιστη.Γιατι ανευ αυτης 

- της πιστεως - ξεχωριζουμε ενα κομματι του αρχαιου ελληνι-

σμου και το απορριπτουμε! Γιατι; Γιατι οι Αρχαιοι Ελληνες εγι-

ναν χριστιανοι.Δηλαδη τι ηταν ο Διονυσιος και η Δαμαρις, οταν 

πηγε ο Απ. Παυλος να μιλησει στην Πνυκα; Δεν ηταν Αρχαιοι 

Ελληνες; Αρεοπαγιτης ηταν ο ανθρωπος δεν ηταν καποιος 

αγραμματος….

   Μετα ηταν και εκεινη η στηλη, στον ΑΓΝΩΣΤΟ ΘΕΟ! ‘ Τω 

Αγνωστω Θεω ‘ εγραφε.Αρα αυτο το φιλοσοφημενο “κομματι’ 

των Αρχαιων Ελληνων γιατι το παραγκωνιζουμε;

   Οι αρχαιοι μας προγονοι. ηξεραν οτι ΑΥΤΟΙ δημιουργησαν 

τους θεους τους, αποδιδοντας τους τις γνωσεις τους, την σκεψη 

τους,την φιλοσοφια τους,την δυναμη τους, τα καμμωματα τους, 

τα φερσιματα,τις εριδες τις ζηλιες, και ο,τι ανθρωπινο ειχαν! 

   Ομως ΓΝΩΡΙΖΑΝ μεσα τους, οτι δεν ηταν ετσι τα πραγματα.Οτι 

δεν ηταν δυνατον οι…..θεοι τους να εχουν ολες τις ανθρωπινες 

αδυναμιες -και ειχαν πολλες απο αυτες - η εστω και δυναμεις.

   Δεν ηρθαν τυχαια στη γη ο Σωκρατης, ο Πλατων, ο Αρι-

στοτελης και τοσοι αλλοι.Η γνωση τους ηταν μοναδικη γιατι 

τους εδοθη ‘ ανωθεν’ και δεν ξαναγεννηθηκαν ποτε δευτεροι 

Σωκρατηδες και Πλατωνες και Ησιοδοι και Αριστοτελιδες! Η 

φιλοσοφια τους η υπερτατη σοφια τους, ηρθε ‘ανωθεν’ σαν 

σκαλα συνδεσης των ανθρωπωνμε την γνωση και μοναδικο-

τητα τουΘεου! Του ΕΝΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΟΥ!

   Υπηρχε βλεπετε και αυτη η στηλη, Που καπου ‘χαλαει’ σε 

καποιους την ‘συνταγη’. ‘Τω Αγνωστω Θεω’. Ειναι η τελειοτερη 

καταληξη τουλαχιστον 10.000 χρονων π.Χ. 

   Οι αρχαιοι μας προγονοι γνωριζαν πολυ καλα οτι ενας αγνω-

στος θεος του δημιουργησε, και τους εμφυσησε το ελληνικο 

πνευμα,δυνατοτερο κατα πολυ, απο το πνευμα των αλλων 

αρχαιων λαων, που ηταν στραμμενο αυτο το πνευμα μονο σε 

εναν οριζοντα: Στην γνωση του αληθηνου Θεου! 

   Οι Ελληνες δημιουργισαν τα παντα,οσον αφορα τον πολιτι-

σμο, φιλοσοφια. ιατρικη κτλ.

“ Εν μονον σοι λειπει…..” “Τω αγνωστω Θεω”.

   ΟΙ Ελληνες δεν ηταν ηλιθιοι! Προετοιμασμενοι ηταν οι 

ανθρωποι,ολοκληρους αιωνες. Και ορθολογιστες για να 

πιστεψουν το σημαντικοτερο γεγονος της ανθρωπινης ιστο-

ριας πανω στη γη.

  ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!

   Αλλα η καρδια τους, το μυαλο τους και η ψυχη τους νικησαν 

την ορθη - κατ’ αυτους - λογικη τους σκεψη. Γιατι αιωνες περι-

μεναν τον Αγνωστο Θεο!. Γι αυτο απ’ ακρου σ’ακρον σε ολη 

την Ελλαδα σαν φωτια - σαν φωτια των ψυχων ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ -μεταδοθηκε αυτο που τοσους αιωνες περιμεναν.

   Ο Αγνωστος Θεος που τους εγινε γνωστος, κοντινος φιλος,-

γλυκιτατος, χωρις ανθρωπινες αδυναμιες, αλλα με μια καρδια 

γεματη αγαπη, ανοχη και στοργη για το πλασμα Του που επι 

τελους τον γνωρισε για Πατερα!

   Οι Αρχαιοι Ελληνες εγιναν Χριστιανοι,οι Αρχαιοι Ελληνες 

συνεχιζουν να ειναι αρχαιοι και Χριστιανοι εδω και 2000 χρο-

νια! Σιγουρα ηταν αρχαιοι οι Ελληνες που γνωρισαν - μεσω 

ενος μεγαλου ανδρα, του Απ. Παυλου - τον επουρανιο πατερα 

τους, που τον εψαχναν ολους τους αιωνες!

   Και οποιος λεει το αντιθετο ψευδεται στη μνημη των αθανα-

των προγονων μας των Αρχαιων Ελληνων Χριστιανων. Γιατι εν 

κατακλειδι και μεις ειμαστε ‘ αρχαιοι ‘ αφου ειμαστε απογονοι 

εκεινων…
   Η φυλη μας δεν εκανε λαθος γνωριζοντας τον Αληθινο Θεο. 

Γιατι απλουστατα η φυλη μας ΕΙΝΑΙ απο τον Αληθηνο Θεο. Και 

οταν ηρθε το πληρωμα του χρονου, ο Θεος κατεβικε στη γη Του 

και τους επισκευτηκε! Γιατι μεχρι τοτε ηταν ‘ παιδια ‘ που δεν 

γνωριζαν τον ‘ πατερα ‘ τους ηξεραν ομως οτι ΥΠΑΡΧΕΙ και δεν 

θα τους εγκατελειπε! 

   Ο χωρισμος λοιπον Ελλαδας - Ορθοδοξιας ειναι δολιος και 

φερεται εναντια και στον Θεο και στους ανθρωπους. Ο Θεος 

εδωσε στους αρχαιους προγονους μας, σοφια απο την Σοφια 

Του, γνωση απο την γνωση Του, γιατι η αγαπη του ηταν πολυ 

μεγαλη για αυτην την μικρη γωνια της γης! 

   Πρεπει ολοι να το καταλαβουμε. ΟΛΑ οσα δημιουργησαν οι 

αρχαιοι μας προγονοι ηταν με την γνωση που τους εδωσε ο 

ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥΣ!. Ενα μικρο ' μοριο ‘ του νου Του, που τους το 

χαρισε γιατι τους αγαπησε πολυ!.

   Ειναι η Ελλαδα μας Φαρος. Φαρος μοναδικοτητας για ολον τον 

κοσμο.Φαρος πιστεως και λατρειας, προς τον Αληθινον Θεο. 

Ολοι οι φιλοσοφοι μιλουσαν για ΕΝΑΝ Θεο.

   Δυο κραμματα σε ενα δακτυλιδι!.ΕΛΛΑΔΑ - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΑΡΧΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ!

   Ο καθε νοημων ανθρωπος, δεν μπορει να ‘ πλασαρει ‘ τα 

ειδωλα για Θεο, και μαλιστα να πιστευει σ’αυτα.

   Ας αφησουμε λοιπον στην ακρη ολα τα  'εκ του πονηρου ‘ 

περι αναγεννησεως της νεκρας αρχαιας ελληνικης θρησκειας, 

γιατι αυτη δεν υπηρξε ποτε στην ψυχη των αρχαιων μας.

Ειπαμε: ‘ Τω αγνωστω Θεω ‘ .Οι 12 Θεοι και οι συν αυτοις ηταν 

μια προσορινη παρηγορια στην προσμονη τους.

   ΕΛΛΑΔΑ!

   Η χωρα των θεων που τους επλασαν οι ανθρωποι…..η χωρα 

των ανθρωπων που τους επλασε ο Θεος!……..

    Μετα τιμης

    Μαρια Διαμαντοπουλου.

    Υ.Γ Οχι τιποτε αλλο να μην μας κοροιδεουν και οι αρχαιοι 

μας απο κει ‘ πανω’….Το ποταμι { Αρχαια Ελλαδα, }‘ ενωθηκε’  

με την θαλασσα {ορθοδοξια} απαλα και χωρις διακοπη οπως 

συνεχιζεται μεχρι σημερα.

   Και κατι αλλο.

Εκατονταδες χρονια η λειτουργια και ολες οι ακολουθιες της 

εκκλησιασς μας ειναι γραμμενες στην δυσκολη - αλλα ωραια - 

αρχαια ελληνικη γλωσα. Δεν ειναι αποριας αξιον το πως τοσα 

χρονια ο απλος κοσμος χωρις να καταλαβαινει - τουλαχιστον 

κατα λεξη - τα νοηματα των υμνων, απολυτικιων, της λειτουρ-

γιας, εσπερινου κτλ.να πηγαινει εκκλησια χωρις να δυσανα-

σχετει;
   Που αλλου καθεται καποιος 2-3 η 4-5 ωρες {σε αγρυπνιες}, να 

ακουσει κατι που δεν καταλαβαινει;

Γιατι ο Θεος ‘ ανοιγει ‘ την καρδια μας να τα δεχθουμε και να τα 

νοησουμε και να τα καταλαβουμε, με την δικη Του απεριοριστη 

βοηθεια! Αναλογιστητε το.Το 80% {ισως λογοτεροι ισως περι-

σοτεροι} δεν μπορει να καταλαβει ΚΑΤΑ ΛΕΞΗ τα της λειτουρ-

γιας. Ιδιως μερικα τροπαρια ειναι πολυ δυσκολα.Και ομως, η 

ψυχη τους τα καταλαβενει και τα ψαλλει κιολας!.

   ΟΠΟΥ ΘΕΟΣ ΒΟΥΛΕΤΑΙ,ΝΙΚΑΤΑΙ ΦΥΣΕΩΣ ΤΑΞΙΣ. ΑΜΗΝ.
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Απάντηση στο γράμμα του κ. Αντώνη Μιχαηλίδη

Α
γαπητέ κ.Αντώνη,

Βλέπω με λύπη μου ότι σας πείραξαν αυτά που έγραψα. Δεν 

θα ασχοληθώ με τα γραφόμενα σας, είστε ελεύθερος να 

γράφετε ότι θέλετε, εξάλλου στην εποχή που ζούμε το κακό 

βραβεύεται. Ένα πράγμα μόνο θα σας πω, δεν θέλετε να διδάσκονται 

τα παιδιά Χριστό στα σχολεία και επειδή ο Χριστός μας έκανε ελεύθε-

ρους σέβεται την ελευθερία μας. Σίγα σιγά φεύγει και από τα σχολεία 

κι από την ζωή μας κι έρχεται άλλος αντί-Χριστός. Αυτό το βλέπουμε 

με ότι συμβαίνει στα σχολεία.

Ήδη οι μαθητές παίρνουμε όπλα και σκοτώνουν και ξέρετε γιατί; Γιατί 

βγάλαμε τον Χριστό από τα σχολεία. Κοιτάτε τι μαθαίνουν τα παιδιά, 

γίνονται νόμος, να διαλέγει το παιδί σε ποιο φύλλο ανήκει, νομιμο-

ποιήθηκαν οι γάμοι ανώμαλων, η μαριχουάνα… Τώρα δεν μπορείς να 

μιλήσεις γιατί θα σε πούνε τρομοκράτη.

Υπάρχει μια προφητεία που λέει ότι εάν κάποιος μιλάει λογικά θα του 

λένε οι άλλοι ότι τρελάθηκε. Ε! τώρα σ’ αυτήν την εποχή που ζούμε, 

ένας κόσμος που δεν θέλει τους νόμους του Χριστού, είναι δίκαιο να 

κυβερνηθεί από τον αντί-Χριστό και σου το λέω τούτο, ακόμη δεν 

είδαμε τίποτα. Τα πράγματα θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο.

Με χριστιανική αγάπη,

Ν.Μ.

ΥΓ: Πίστεψε με ότι δεν γίνεται αλλιώς. Ή με τον Χριστό και τους νόμους 

του, η με τον διάβολο και τους νόμους του. Άθεοι δεν υπάρχουν.

Σ.Σ.: Τα στοιχεία του αναγνώστη είναι στη διάθεση της εφημερίδος

Ελληνες καταλαβατε

τι γινεται στον τοπο;

πανε να μας ξεκανουνε

χωρις κανενα κοπο!

Θρησκεια, οικογενεια,

σχολεια νοσοκομεια

ολη την ιστορια μας

χωρις ντροπη καμμια!

Και νομους αθλιους κακους

μας εχουν επιβαλει

και θελουνε οι αχρηστοι

να σκυψουμε κεφαλι!

Και την Ελλαδα ολοκληρη

θελουν να ξεριζοσουν

και ξενοι και αντιθεοι

ναρθουνε να ριζοσουν!

Τα νειατα μας τα διωξανε

τους γερους να πεθανουν

κακια, μισος δειχνουνε

με ολα αυτα που κανουν!

Κι αθεοι πολιτικοι

αυτοι που κυβερνανε

ΟΛΑ τα ξεπουλησανε

σαυτους που τα ζητανε…..

Λογια ‘παχια’ τους ειπανε

και δανεια να τους δωσουν

τωρα τα σπιτια τους ζητουν

να τους τα παραδωσουν!

Την ιστορια αλαξανε

θρησκευτικα δεν κανουν

αρχαια, νεα ελληνικα

πανε να μας ξεκανουν!

Ολα οσα κερδισαμε

απο αρχαιους χρονους

με κοπους και με δακρυα

με αγωνες και με πονους….

Θελουν να μη θυμομαστε

την ενδοξη ιστορια

να φυγουμε απ τον τοπο μας

σε νεα εξορια!

Την ερμη την πατριδα μας

και παλι να αλωσουν

ΟΛΑ να τα ‘πατησουνε’

να μπουν να ξεσαλωσουν!

Ο,τι βρωμια αυτοι εχουνε

στον τοπο τους που μενουν

ανηθικοι και κυναιδοι,

ολοι αυτοι προσμενουν….

το ιδιο να μας κανουνε

να γινουμε με δαυτους

μα δεν καταλαβαν καλα

και ολους αυτους κλαφ’τους!

Δεν ειν’ γραμμενο πουθενα

οι Ελληνες να ‘σβησουν’

γιατι θα καταλαβουνε 

και θα τους κυνηγησουν!

Ολα αυτα τα ξοανα

τα ντοπια και τα ξενα

σε λιγο να το ξερετε

θα ειναι ξεχασμενα!

Και την Μακεδονια μας

πανε να ξεπουλησουν

και τ’ονομα να δωσουνε

κι ολους μας να αγνοησουν!

Το ΟΧΙ των Ελληνων μας

δεν το υπολογιζουν

αλλα ποτε το ηθικο

Ελληνων δεν λυγιζουν!

Εχουμε και τους βορειους

και ανατολικους

κι απο την αλλη την μερια

και τους δυτικους…..

Αλλοι ζητουν την Θρακη μας

Αλλοι Μακεδονια,

ως και την Ηπειρο ζητουν

ολοι με μια μανια!

Ολοκληρο το Αιγαιο μας

να το λεηλατησουν

και τα μικρα νησακια μας

πανε να κατακτησουν!

Μονο χρειαζεται εμεις

την πιστη να κραταμε

και απ’τον Υψιστο Θεο

δυναμη να ζηταμε!

Γιατι ο,το και αν κανουνε

κι οτι κι αν προσπαθουνε

ΑΛΛΟΣ κραταει τα ‘ λουρια’

να πανε να χαθουνε!

Αυτα που μας κρατησανε

και εχουνε αξια,

πατριδα, οικογενεια

και την ορθοδοξια….

Αυτα ΔΕΝ θα τα παρουνε

οσο και να λυσσαξουν

γιατι ολοι τους οι Ελληνες

θα τους αποτιναξουν!

Τους δειξαμε πολιτισμο

και την φιλοσοφια

δημοκρατια, μαθηση

και του Θεου Σοφια!

Αυτοι ειναι απολιτιστοι

κι αλλοιως θε να το παιξουν

εμεις δεν ειμαστε κουτοι

για να μας εμπαιξουν!

‘ Αυτον τον λογο θα σας πω ‘

τι πρεπει να κραταμε,

την γλωσσα, την θρησκια μας

να μην τα παραταμε!

Αυτο ειναι που θελουνε

ολοι οι Ευρωπαιοι

γιατι δεν μας ‘ χωνευουνε ‘

που ειμαστε ΩΡΑΙΟΙ!……

{Σε ολα μας….}
Μετα τιμης          

Μαρια Διαμαντοπουλου
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Δ
ηλώνουν σε κάθε ευκαιρία πως εί-
ναι Έλληνες και καμαρώνουν γι' 
αυτό, έστω κι αν βρίσκονται χιλιά-
δες χιλιόμετρα μακριά από τη μη-

τέρα Πατρίδα. Ο λόγος για τους ομογενείς 
της Διασποράς, οι οποίοι δείχνουν την απε-
ριόριστη αγάπη τους για την Ελλάδα. Το γε-
γονός αυτό επιβεβαιώνεται από  τα στοιχεία 
της παγκόσμιας έρευνας που διενήργησε η 
εταιρεία Kapa Research σε συνεργασία με το 
Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Χάρβαντ των ΗΠΑ και δόθηκε στις 29 
Μαρτίου στη δημοσιότητα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, περισ-
σότεροι από οκτώ στους δέκα Έλληνες ομο-
γενείς (ποσοστό 82%) δηλώνουν περήφα-
νοι για την εθνική τους καταγωγή και ταυτό-
τητα, ενώ το 85% των ερωτηθέντων απαντά 
θετικά στη φράση «Έχει βαθύτερο νόημα 
για μένα το γεγονός ότι ανήκω στον Ελλη-
νισμό».
Όσο για τη λέξη που έρχεται πρώτη στο 
μυαλό των ομογενών μας, στο άκουσμα της 
λέξης «Ελλάδα», το 62% απαντά «περηφά-
νεια», ένα 10% «ευθύνη», ένα 7% «ελπίδα», 
ενώ χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός ότι 
το 11% απαντά με τη λέξη «απογοήτευση».
Στο ερώτημα ποια στοιχεία είναι ικανά να 
διατηρήσουν ζωντανή την ελληνική ταυ-
τότητα, το 69% των Ελλήνων της Διασπο-
ράς εκτιμά πως είναι η χρήση της ελληνι-

κής γλώσσας στην καθημερινή μεταξύ τους 
επικοινωνία. Αξιοσημείωτο είναι και το ότι 
πάνω από πέντε στους δέκα ομογενείς απα-
ντούν πως τα παιδιά τους μιλούν αρκετά 
καλά ή πολύ καλά την ελληνική γλώσσα.
Σημαντικά είναι και τα ευρήματα της έρευνας 
για το τι λείπει στους Έλληνες που κατοικούν 
στο εξωτερικό σε σχέση με τη χώρα τους.
Ενδεικτικά, το 46% απαντά με τη λέξη «οικο-
γένεια», το 32% αναφέρει πως του λείπει η 
καλοκαιρία (λιακάδα, υψηλές θερμοκρασίες 
κλπ.), ενώ ένα 19% απαντούν πως τους λεί-
πουν οι φίλοι και οι συγγενείς.
Εξάλλου, οι Έλληνες της Διασποράς δεί-
χνουν να τρέφουν βαθύ σεβασμό για την 
Ιστορία των προγόνων τους: Σύμφωνα, 
πάντα, με την έρευνα του Harvard, στο ερώ-
τημα «Έχετε διδαχθεί ποτέ αρχαία τραγωδία 
και μυθολογία;» σχεδόν πέντε στους δέκα 
απαντούν θετικά και δείχνουν να θυμούνται 
τον Οδυσσέα, την Αντιγόνη, τον Οιδίποδα 
και την Ιφιγένεια, τους 12 άθλους του Ηρα-
κλή, τον Τρωικό Πόλεμο, αλλά και την Αργο-
ναυτική Εκστρατεία.
Η παγκόσμια έρευνα του Κέντρου Ελλη-
νικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Χάρ-
βαρντ διενεργήθηκε με τη χρήση ερωτημα-
τολογίων, τηλεφωνικών ερωτήσεων, online 
panel και video conference μέσω Skype με 
συμμετέχοντες Έλληνες που ζουν και εργά-
ζονται και στις πέντε ηπείρους του πλανήτη.

Ομογενείς: «Είμαστε περήφανοι, 
γιατί είμαστε Έλληνες»

ΠΗΓΗ: NEWSBOMB.GR



47ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ6 Απριλίου 2018

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ48 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

6 Απριλίου 2018
www.hellasnews-radio.com



49ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ6 Απριλίου 2018

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ50 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

6 Απριλίου 2018
www.hellasnews-radio.com



LIFE 51ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

6 Απριλίου 2018
www.hellasnews-radio.com

LIFE

Alessandra Sironi:
Κόλαση από τη Βενεζουέλα! 

Η Alessandra 
Sironi γεννήθηκε 
στη Βενεζουέλα 
και μετακόμισε 
στη Φλόριντα για 
να ακολουθήσει 
καριέρα μοντέλου. 

Η σεξοβόμβα παίζει 
με τον φακό σε 
κάθε ευκαιρία και 
φυσικά εκείνος 
την ευγνωμονεί 
και την ανταμείβει 
με ένα εξαιρετικό 
αποτέλεσμα!
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Γ
έννημα θρέμμα 
Θεσσαλονικιός, 
ο -ύψους 1.91 μ.- 
Σπύρος έχει κο-

πιάσει αρκετά για να 
«χτίσει» το καλογυμνα-
σμένο του κορμί. Μπό-
λικες ώρες προπόνη-
σης στα παρκέ παίζο-
ντας μπάσκετ (για σχε-
δόν μία 10ετία) με τη 
φανέλα του Παναθλη-
τικού Συκεών και της 
ΧΑΝΘ, αλλά και στο 
κολυμβητήριο (άλλη 
μία 6ετία), πριν «μπει» 
στη μάχη της μόδας. Α-
πό δόκιμος στρατιωτι-
κός, βρέθηκε στις πα-
σαρέλες του Μιλάνο 
και πλέον ετοιμάζεται 
ν΄ ανοίξει ακόμη περισ-
σότερο τα φτερά του! 

Κολάζει με καυτά 

εσώρουχα στο 

κρεβάτι η Χατζίδου

Η Ελένη Χατζίδου πήρε μέρος 
στη δεύτερη… έκδοση του 
διάσημου ριάλιτι επιβίωσης 
που γυρίζεται στον Άγιο Δομί-
νικο, ούσα μέλος των «Διάση-
μων». Όμως, έπειτα από μερι-
κές εβδομάδες παραμονής 
αποχώρησε από το παιχνίδι, 
έπειτα από την… ετυμηγορία 
των τηλεθεατών.

Πλέον, η Ελληνίδα τραγουδί-
στρια βρίσκεται στην Ελλάδα, 
απολαμβάνοντας τις ανέσεις 
της καθημερινότητας

Στέλιος Νιάκαρης: 

Εγκαινίασε club 

Ο Στέλιος Νιάκαρης έχει 
συνεργαστεί στο παρελθόν με 
οίκους, όπως οι Cavalli, D&G 
και ενώ πριν από περίπου 
έναν χρόνο εμφανίστηκε σε 
διαφημιστικό σποτ της Lexus. 
Εδώ και καιρό, ο Στέλιος έχει 
επισ τρέψει σ την Ελλάδα, 
όπου συνεχίσει να δουλεύει 
ως μοντέλο, ενώ πριν από 
λίγες ημέρες έκανε το πρώτο 
επιχειρηματικό βήμα του στον 
χώρο της εστίασης, εγκαινιά-
ζοντας ένα κλαμπ στο Γκάζι, 
με θέα την Ακρόπολη.

Η Κύπρια Playmate δεν αστει-
εύεται

Στο πέρασμα της, προκαλεί τα 
βλέμματα και κάνει τα φλας 
των φωτογράφων να αστρά-
φτουν.

Η πίσω κίνησή της Έφης 
Κυριάκου ωστόσο ε ίναι 
πραγματικά το κάτι άλλο.

Σπύρος Παπακωνσταντίνου 
– Φλερτάρει με τις διεθνείς 
πασαρέλες!

Η πιο hot Ελληνίδα αυτή τη 
στιγμή

Η προκλητική πίσω 

όψη της Έφης

Τ
ην έχουμε χάσει τον τελευταίο 
καιρό, ωστόσο, είναι πάντα στο 
μυαλό μας.
Η Λίλα Κυριαζοπούλου είναι μία 

σεξοβόμβα και αυτό δεν μπορεί να το 
αρνηθεί κανείς.
Ευχόμαστε να μας ξανακάνει τη χάρη και 
να... γδύθει εκ νέου για τα μάτια μας μόνο!

Γεωργία Κουσουλού: Η Ελληνίδα που 
κάνει θραύση στη Βρετανία 

Τ
ο ‘πρωτοξάδελ-
φη της Barbie’ 
κορίτσι από την 
Τρίπολη, που δι-

απρέπει στο My Style 
Rocks, δεν είναι (μόνο) 
αυτό που βλέπεις.
Η πρώτη φορά που η 
‘πιο βαβαβούμ κάνεις 
μ π α μ ’  Α λ ε ξ ά ν δ ρ α 
έσκασε μύτη εντός οπτι-
κού μας πεδίου ήταν 
πριν από ένα χρόνο και 
κάτι, ως μια από τις δυο 
ξανθές νοσοκόμες στη 
διαβόητη διαφήμιση του 
Εθνικού Κέντρου Αιμο-
δοσίας με τον Μάκη 
Παπαδημητρίου.
Τότε που η Τριπολίτισσα 
μοντέλα (βασικά στο 
Πρωινό του Ant1 ήταν) 
βγήκε -προκειμένου να 
υπερασπίσει την ‘τιμή’ 
της- στο ΟΛΑ και εξή-
γησε πόσο άδικα θεωρεί 
τα (τύπου πορνοσταρ 
νοσοκόμα) σχόλια που 
ακούστηκαν για πάρτη 
της.
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Αν βρεθε ίτ ε σ τον… δρόμο της,  έ να 
είναι σίγουρο. Θα μείνετε με το στόμα 
ανοικτό με την κορμάρα της
Η  μ ε λ α χ ρ ι ν ή  κ α λ λ ο ν ή  δ η λ ώ ν ε ι 
personal trainer και όπως μπορείτε να 
καταλάβετε δεν έχει ούτε ένα ψεγάδι 
πάνω της. Μάλισ τα, αν κάνε τε focus 
στα μάτια της θα… μαγευτείτε από το 

χρώμα τους.
Όμως, αυτό που μας έκανε περισσό-
τ ερη ε ν τύπωση με την  Ε λισαμπέ τα 
Ντι Βιργίλιο είναι οι καυτές της πόζες 
σ τον προσωπικό της λογαριασμό σ το 
Instagram που μπορούν να προκαλέ-
σουν… αναστάτωση σ’ όποιον τις κοι-
τάξει.

Ε
δώ και μήνες κυ-
κλοφορούσαν οι 
φήμες πως ένας έ-
ρωτας είχε γεννη-

θεί στα γυρίσματα της ται-
νίας Baywatch και τελικά 
οι φήμες επιβεβαιώνονται.
Νέα δημοσιεύματα επιβε-
βαιώνουν πως ο διάση-
μος ηθοποιός Zac Efron 
είναι πλέον ζευγάρι με 
την Alexandra Daddario, 
με την οποία συμπρω-
ταγωνιστούσε στην ται-
νία που πέρυσι αναβί-
ωσε στη μεγάλη οθόνη τη 
θρυλική τηλεοπτική σειρά 
Baywatch.
Και μπορεί για μήνες να 
διέψευδαν τις φήμες πως 
είναι ζευγάρι και πως απλά 
είναι στενοί συνεργάτες, 
αλλά τελικά οι δυο τους 
είναι μαζί και όλοι μιλούν 
για ένα από τα πιο όμορφα 
νέα ζευγάρια στο Χόλι-
γουντ.

O Zac Efron είναι ξανά 
ερωτευμένος

Την αγάπη της για τη 
Μύκονο διαφημίζει 
μέσω social media 
η Βικτόρια Λοπί-
ρεβα, η ξανθιά δίμε-
τρη κούκλα που είναι 
η πρέσβε ιρα του 
Παγκοσμίου Κυπέλ-
λου 2018 της Ρωσίας 
και, σύμφωνα με τις 
φήμες, η νέα αγαπη-
μένη του Ρώσου προ-
έδρου Βλαντιμίρ Πού-
τιν!

H Βικτόρια έχει ανεβά-
σει στον προσωπικό 
της λογαριασμό στο 
Instagram βίντεο από 
τη Μύκονο, όπου λικνί-
ζεται στους ρυθμούς της 
μουσικής κρατώντας ένα 
ποτήρι κρασί στο χέρι. 
Μάλιστα η Ρωσίδα εύχε-
ται στους διαδικτυακούς 
φίλους της να έχουν μια 
όμορφη Δευτέρα. 

Η personal trainer με ονειρικές 
καμπύλες! H Melissa Lori έχει τον πιο 

«άτακτο» λογαριασμό Instagram

Η 
Melissa Lori, έχει καταφέρει 
να αποκτήσει τον τίτλο του 
πιο «άτακτου κοριτσιού» στο 
Instagram, τίτλο που της έχουν 

προσδώσει τα πιο διάσημα αντρικά πε-
ριοδικά του πλανήτη, όπως το Playboy.
Η Melissa γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 
1990 στη Νέα Υόρκη και έχει καταφέρει 
να αποκτήσει bachelor στην ψυχολογία 
από το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα.

Όμως, το σέξι παρουσιαστικό της 
28χρονης Melissa άνοιξε τις πόρτες 
του μόντελινγκ και του Playboy. To πτυ-
χίο μπήκε στο συρτάρι και η πρώτη της 
φωτογράφιση ως Playmate έγινε το 
2016. Το 2017 απέκτησε από το διαδι-
κτυακό κοινό του περιοδικού τον τίτλο 
του «Playboy’s Cybergirl» και έκτοτε δεν 
σταματά να φωτογραφίζεται... αισθησι-
ακά.

Η καλλονή του Πoύτιν και τα 
ξεσαλώματα στη Μύκονο 
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Σε ένα ανέκαθεν στρατηγικό πέρασμα, 
η ακριτική πόλη κρατάει όλη της την 
ατμόσφαιρα και μας αφηγείται την 
πολυπολιτισμική ιστορία της.

Ε
ίναι και αυτό το «μπλουζ» του Λαυρέ-
ντη Μαχαιρίτσα, πάντως, που ’χει πε-
ριπλέξει τα πράγματα. Εγραφε το ’91 ο 
Γιάννης Μπαχ Σπυρόπουλος για τράκες 

και καψώνια, για μουγγές σκοπιές και τρύπες 
στη γεωγραφία. Ταυτίζονται οι φαντάροι μέχρι 
σήμερα, δεν θέλει και πολύ να σου βγει το ό-
νομα... Η παρεξήγηση με τον τότε δήμο λύθηκε 
με μια συναυλία. Νταλάρας και Μαχαιρίτσας 
τραγούδησαν μόνο για τους Διδυμοτειχίτες 
και όλα ξεχάστηκαν. Οχι και η φήμη.
Μου ’λεγε, πάντως, ο κυρ Πασχάλης Χρηστί-
δης, ράφτης από τους παλιούς και ο μοναδι-
κός που έκανε στολές επιτελαρχών, πως οι 
περισσότεροι ένστολοι που περνούν από εδώ 
-στρατιωτικοί, φαντάροι, φοιτητές της σχολής 
αστυφυλάκων- ούτε που μαθαίνουν τι είναι 
το Διδυμότειχο και είναι λογικό. Ισως γι’ αυτό 
αποτελεί έκπληξη. Γιατί δεν φαντάζεσαι την 
ατμόσφαιρά του ούτε και την ιστορία του. Ενας 
τόπος χωρίς τουριστική υποδομή, για πραγ-
ματικούς ταξιδευτές, όπως και όλος ο Εβρος.
Να είσαι δίπλα στο ποτάμι -σύνορο που περνά 
ξυστά από την πόλη, 2 χιλιόμετρα το πολύ και 
πάτησες Τουρκία-, να περπατάς σε μια πόλη με 
βαλκανικό και ανατολίτικο αέρα, να σε υποδέ-
χονται παντού σαν φίλο, να πίνεις τσίπουρα με 
τους ντόπιους ακούγοντας ζουρνάδες και γκά-
ιντες και ελληνοτουρκικές, ελληνοβουλγαρι-
κές ιστορίες. Να βλέπεις τα σημάδια όλων των 
εποχών και των ετερόκλητων ανθρώπων που 
την καθόρισαν - Ρωμαίοι ηγεμόνες, Βυζαντινοί 
αυτοκράτορες και επίσκοποι, σουλτάνοι και 
μουφτήδες, ραββίνοι, τσάροι και εξαρχίτες.
Το Διδυμότειχο ήταν ανέκαθεν σημαντικό 
σταυροδρόμι στα περάσματα Δύσης - Ανα-
τολής. Πύλη στα Βαλκάνια. Οχι μόνο γέν-
νησε τους αυτοκράτορες Ιωάννη Γ΄ Βατάτζη 
και Ιωάννη Ε΄ Παλαιολόγο, αλλά υπήρξε και 
έδρα Βυζαντινών αυτοκρατόρων (Ανδρόνι-
κος Γ΄ Παλαιολόγος και Ιωάννης ΣΤ΄ Καντακου-
ζηνός), ενώ για αιώνες ήταν το ανάχωμα της 
Κωνσταντινούπολης. Αργότερα, έγινε η πρώτη 
πρωτεύουσα της οθωμανικής αυτοκρατορίας 
επί ευρωπαϊκού εδάφους.
Ολα αυτά τα σπουδαία είναι ορατά στην πόλη. 
Κατ’ αρχάς οι δύο λόφοι, οι οποίοι ευθύνονται 
και για την ονομασία του, ο Καλές και η Αγία 
Πέτρα. Στη δεύτερη, ο αυτοκράτορας Τραϊα-
νός ίδρυσε τον 2ο αιώνα την Πλωτινόπολη και 
έκτοτε άρχισε να γράφεται η ιστορία του. Οι 
αρχαιολόγοι μιλούν για μνημειώδη ψηφιδωτά, 
ωστόσο, καθώς η ανασκαφή είναι σε εξέλιξη, 
δεν είναι επισκέψιμα.
Τη σκυτάλη πήρε σταδιακά ο άλλος λόφος, ο 
Καλές, και το βυζαντινό κάστρο του, από τα 
σπουδαιότερα στα Βαλκάνια.
Δεσπόζει στην πόλη μέχρι σήμερα. Αν μπο-
ρούσατε, μάλιστα, να το δείτε από ψηλά, θα 
καταλαβαίνατε αμέσως και την έκταση, και τη 
σπουδαιότητά του. Από εδώ ξεκινά η γνω-
ριμία με το Διδυμότειχο, λόγω θέας. Από τη 
μία ο Ερυθροπόταμος, ο κάμπος και το άλσος 
Τσίγγλας, από την άλλη τα χωράφια, ο Εβρος 
και η Τουρκία και κάτω οι κεραμοσκεπές όλης 

της πόλης με το μιναρέ του Μεγάλου Τεμένους 
και το ναό της  Ελευθερώτριας να υψώνονται 
από πάνω, με όλους τους συμβολισμούς που 
φέρουν.

Ιστορίες απ’ τα παλιά
Λιγότερο ατμοσφαιρική ίσως, αλλά πιο δια-
φωτιστική, είναι η βόλτα γύρω από το λόφο. 
Ετσι θα δείτε τις οχυρώσεις από την Ιουστινιά-
νεια έως την Οθωμανική περίοδο, τις πύλες 
της Γέφυρας και κάποιους από τους 24 πύρ-
γους με διασημότερο εκείνον της Βασιλοπού-
λας.
Ενα από τα ομορφότερα πράγματα που θα 
αντικρίσετε, πάντως, είναι τα περίφημα υπό-
σκαφα που ζώνουν το λόφο. Σαν τις τρωγλο-
δυτικές κατοικίες της Καππαδοκίας, βαμμένα 
με έντονα χρώματα, με λαξευτά ράφια, κολό-
νες στήριξης και δρομάκια. Λέγεται ότι αυτή η 
πρακτική ξεκίνησε από τους Βυζαντινούς για 
εξοικονόμηση χώρου, ενώ κάποιοι ερευνητές 
υποστηρίζουν ότι ήταν λατρευτικοί χώροι των 
αρχαίων Θρακών, άλλοι μιλούν για ρωμαϊκούς 
τάφους ή ακόμη και ασκηταριά των Βυζαντι-
νών. Σίγουρα, πολύ αργότερα εγκαταστάθη-
καν εκεί πρόσφυγες και μέχρι πριν από 15 
χρόνια ζούσαν οι Κατσίβελοι του Διδυμότει-
χου.
 Μέσα στην πόλη αξίζει να χαθείτε στα στε-
νάκια κάτω από το κάστρο. Ανάμεσα σε σπί-
τια λαϊκά, αρχοντικά, νεοκλασικίζοντα, εκλε-
κτιστικά, προσφυγικά, όλα με υπέροχες αρχι-
τεκτονικές και διακοσμητικές λεπτομέρειες. 
Εκεί βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Αθανα-
σίου με εντυπωσιακό τέμπλο, κιονόκρανα, 
ξύλινους κίονες, επισκοπικό θρόνο και ενδι-
αφέρουσες τοπιογραφίες. Κοντά είναι και η 
Πινακοθήκη, σε ένα αστικό σπίτι του Μεσοπο-
λέμου, ζωγραφισμένο εξ ολοκλήρου απ’ τον 
Διδυμοτειχίτη ζωγράφο Δημήτρη Ναλμπάντη, 
ενώ ένα άλλο υπέροχο σπίτι, η εβραϊκή οικία 
Ταραμπολούς, στην οδό Θεοφίλου, είναι από 
τα ελάχιστα ξυλεπένδυτα που διατηρούνται. 
Ανήκει στην οικογένεια Σαρσάκη, που πρό-
κειται να το μετατρέψει σε ξενώνα. Ο Γιάννης 
Σαρσάκης και η γυναίκα του Γεωργία Νταλα-

γιώργου, αγιογράφος και ζωγράφος - ψηφι-
δογράφος αντίστοιχα, λειτουργούν δίπλα και 
εργαστήρι, το «Ηδύ τεχνών», όπου διδάσκουν 
τις τέχνες τους.
Αν θέλετε να μάθετε τη νεότερη ιστορία της 
Θράκης, θα πάτε στο Στρατιωτικό Μουσείο, 
ενώ για τη λαμπρή βυζαντινή περίοδο στις 
αρχές του 2016 θα έχει ανοίξει το πολλά υπο-
σχόμενο Βυζαντινό Μουσείο της πόλης. Στο δε 
Λαογραφικό συγκεντρώνονται πληροφορίες 
για την καθημερινότητα και τη συνύπαρξη των 
λαών που έζησαν στο Διδυμότειχο.
Αυτό, όμως, που καθηλώνει κάθε επισκέπτη 
είναι οι περίφημοι γκαϊντατζήδες του Διδυ-
μότειχου. Μια παρέα 40 ατόμων πάνω-κάτω 
που σηκώνει στο πόδι όλη την πόλη κάθε 
τόσο. Αρχισαν να συσπειρώνονται πριν από 
καμιά δεκαριά χρόνια, άντλησαν από τους 
παλιούς όλη τη γνώση του οργάνου και της 
μουσικής και έσωσαν τόσο την γκάιντα όσο 
και τους θρακιώτικους σκοπούς. «Ισα που 
προλάβαμε τη γενιά», λέει ο γκαϊντατζής Γιάν-
νης Σαρσάκης, που ηγήθηκε της όλης προ-
σπάθειας και συμπληρώνει: «Τώρα έχουμε 
και ετήσιο Φεστιβάλ Γκάιντας, που έχει γίνει 
πια θεσμός. Ερχονται γκαϊντατζήδες από όλη 
την Ελλάδα, ένα μουσικό κοινόβιο, είναι υπέ-
ροχο...». Δάσκαλός του είναι ο κ. Πασχάλης 
Χρηστίδης, ο 90χρονος σήμερα ράφτης, που 
ηχογραφήθηκε τη δεκαετία του ’70 βοηθώ-
ντας στην επιβίωση των σκοπών και δίνοντας 
«την πιο καθαρή φωνή στην γκάιντα». Αρκεί 
να τους ακούσεις. Ο αρχέγονος ήχος είναι από 
μόνος του εμπειρία.

Αρμονική συνύπαρξη
Στις αρχές του 20ού αιώνα ζούσαν στο Διδυ-
μότειχο 12.000 άνθρωποι, μοιρασμένοι σε 
χριστιανούς, μουσουλμάνους, Αρμένιους και 
Εβραίους. Τόσοι είναι και σήμερα, αλλά από 
αυτούς έχουν μείνει 3.000 μουσουλμάνοι 
(Αθίγγανοι κυρίως) και 9 αρμένικες οικογέ-
νειες. Ο Τούρκος περιηγητής Εβλιγιά Τσελεμπί 
αναφέρει τον 16ο αιώνα 12 τζαμιά, 3 δημόσια 
χαμάμ, 5 ιεροδιδασκαλεία, 2 καραβάν σαρά-
για και 2 ιμαρέτ. Τα λουτρά σώζονται: είναι 

το Φεριντούν Αχμέντ Μπεγκ στην πλατεία, το 
Ορούτς Πασά ή των Ψιθύρων στον Ερυθρο-
πόταμο, ενώ αναστηλώνονται και εκείνα της 
Γέφυρας. Από την αρμένικη κοινότητα έχει μεί-
νει η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και από την 
εβραϊκή ένα μνημείο. Από τα 12 τζαμιά μόνο 
2. Το Μικρό ή Κόκκινο τζαμί, που λειτουργεί 
ακόμη, και το Μεγάλο Τέμενος ή του Βαγιαζίτ 
Α΄ Γιλντιρίμ (Κεραυνού) των τελών του 14ου 
αιώνα στην πλατεία. Πρόκειται για ένα μονα-
δικό μνημείο, εσωτερικά και εξωτερικά, που 
αναστηλώνεται και λέγεται ότι είναι το παλαιό-
τερο της Ευρώπης.

Βόλτες στην περιοχή
> Οι Μεταξάδες απέχουν 30 χιλιόμετρα από το 
Διδυμότειχο και είναι το πιο ιδιαίτερο, αρχιτε-
κτονικά, εβρίτικο χωριό. Τα σπίτια είναι φτιαγ-
μένα τον 19ο και τον 20ό αιώνα από ντόπια 
πέτρα και ξύλο, με πελεκημένους ορθογώνι-
ους λίθους δεμένους χωρίς κονίαμα και άλλοτε 
με οριζόντιες και κάθετες ξυλοδεσιές, που 
σχηματίζουν γεωμετρικά σχήματα στην όψη 
τους. Στα διπλανά χωριά, Παλιούρι και Αλεπο-
χώρι, θα δείτε τους ναούς του Αγίου Παντελε-
ήμονα και του Αγίου Αθανασίου αντίστοιχα, 
χωρίς τρούλο, αλλά με υπέροχες τοιχογραφίες, 
που δυστυχώς καταρρέουν.
> Στο χωριό Ρήγιο, πολύ κοντά στο Διδυμό-
τειχο, μπορείτε να δείτε δύο τάφους του 4ου 
αιώνα π.Χ., ενώ στο Πύθιο θα αντικρίσετε το 
εντυπωσιακό κάστρο του βυζαντινού Εμπυ-
θίου, εξαίρετο δείγμα στρατιωτικής αρχιτε-
κτονικής του Μεσαίωνα με δύο πύργους και 
δυτικότροπα τοξωτά ανοίγματα. Το ίδιο χωριό 
διαθέτει και έναν υπέροχο σιδηροδρομικό 
σταθμό, από όπου περνούσε το Οριάν Εξπρές! 
Στο Πραγγί αξίζει να φτάσετε επίσης για τον 
σιδηροδρομικό σταθμό, που έχει μετατρα-
πεί σε ένα ωραίο ταβερνάκι. Η αναφορά δεν 
γίνεται μόνο για το καλό φαγητό, αλλά πρώτα 
από όλα για την εμπειρία. Οι πιθανότητες να 
πετύχετε εδώ τους γκαϊντατζήδες και άλλους 
μουσικούς είναι πολλές, τα γλέντια θρυλικά, 
η ατμόσφαιρα κάτι παραπάνω από φιλόξενη, 
οικογενειακή. 

 Διδυμότειχο: Aέρας Ανατολής
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Το αντρόγυνο μετά από ομηρικό καυγά 
αποφασίζει να μη μιλούν μεταξύ τους. 
Η συνεννόηση πλέον γίνεται με σημειώ-
ματα. Ένα βράδυ η σύζυγος βρίσκει στο 
κομοδίνο της το εξής σημείωμα: «Ξύπνα 
με στις επτά.»
Το επόμενο πρωί ο σύζυγος ανοίγει τα 
μάτια του και έντρομος βλέπει στο ρολόι 
πως η ώρα είναι 9:30 και η γυναίκα του 
να κοιμάται του καλού καιρού. Σηκώνε-
ται βιαστικά βλαστημώντας και παρατη-
ρεί ότι στο δικό του κομοδίνο υπάρχει ένα 
σημείωμα όπου διαβάζει: «Ξύπνα η ώρα 
είναι επτά.»

Λέει ο Βαγγέλης στο φίλο του το Γιώργο:
- «Είναι απίθανο το πόσο μοιάζεις στην 
γυναίκα μου.»
- «Αστειεύεσαι ασφαλώς!»
- «Καθόλου, αν βγάλεις τα μουστάκια 
είσαι ολόιδιος.»
- «Μα, δεν έχω μουστάκια!»
- «Εσύ δεν έχεις, αλλά έχει η γυναίκα 
μου.»

Ένας βλέπει να κουβαλάνε ενα φέρετρο 
στα χέρια, αλλά το περίεργο είναι ότι το 
πάνε γερμένο στο πλάι. Προβληματισμέ-
νος πλησιάζει έναν από τους τεθλιμενο-

συγγενείς:
-Ποιον πάτε για θάψιμο;
-Την πεθερά μου.
-Και γιατί στο πλάι;
(κι ο άλλος , στο ψιθυριστώ)
-Σωπα! Αν το γυρίσουμε κανονικά θα 
αρχίσει να ροχαλίζει.

Μια εταιρεία προσλαμβάνει έναν σύμ-
βουλο παραγωγής ώστε
να αυξηθεί η αποδοτικότητα των υπαλλή-
λων. Ο σύμβουλος,
με μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και περί-
εργες τακτικές
(ξέρετε τώρα στις σχολές διοίκησης και 
συναφών ειδικοτήτων,
πρώτα πρέπει να προωθείς τον εαυτό σου 
κτλ) αποφασίζει να
κάνει δυναμική είσοδο! Πηγαίνει στον 
τόπο παραγωγής (το
εργοστάσιο ντε!) και βλέπει έναν να κάθε-
ται χωρίς να
δουλεύει! Πάει και του λέει:
-Ε, εσύ, πόσα βγάζεις τον μήνα;
-200.000δρχ.
-Να, πάρε 200.000 και χάσου από τα 
μάτια μου τεμπέλη.
Ευτυχισμένος με την πρώτη του απόλυση 
γυρνά στους υπόλοιπους
εργάτες:
-Τι δουλειά έκανε αυτός ο ηλίθιος εδώ;
-Έφερε τις πίτσες!

FUN

ΚΡΙΟΣ
Αυτή η περίοδος είναι πολύ ευνοϊκή για 
εσάς. Οι περισσότεροι του ζωδίου σας προ-
βλέπεται να ζήσετε ενδιαφέρουσες στιγμές 
σχετικά με την προσωπική σας ζωή και τις 
γενικότερες διαπροσωπικές σας σχέσεις. 
Έτσι λοιπόν, προετοιμάστε τον εαυτό σας, 
καθώς μπορεί να είστε από αυτούς που θα 
βιώσουν την ολοκλήρωση ενός κύκλου 
ακόμα και διαπραγματεύσεων θετικά ή 
αρνητικά.

ΤΑΥΡΟΣ
Αυτή την εποχή είστε τόσο πολύ πιεσμένοι 
που σίγουρα ακόμα και τα λιγότερο σοβαρά 
ζητήματα θα σας κάνουν να αγανακτή-
σετε. Όμως, αν είναι μόνο η αγανάκτηση το 
πρόβλημα, δεν είναι τόσο σοβαρό. Γίνεται 
ωστόσο σοβαρό, αν διαισθάνεστε και κυρίως 
αν έχετε αποδείξεις ότι γίνονται πίσω από την 
πλάτη σας πράγματα εις βάρος σας, γεγονός 
που σας καθιστά αρκετά ανασφαλείς.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αυτή την περίοδο κάποιες καταστάσεις θα 
σας αναγκάσουν να αναπροσαρμόσετε τη 
στάση σας και να αντιμετωπίσετε με ρεαλισμό 
μια σκληρή πραγματικότητα σε έναν σημα-
ντικό τομέα της ζωής σας. Πρέπει επίσης να 
προσέχετε ιδιαίτερα και τα οικονομικά σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Τα ζητήματα που θα σας απα-
σχολήσουν κατά τη διάρ-
κεια αυτής της περιόδου 
κατά βάση είναι γνώ-
ριμα και έτσι δεν έχετε 
να εμπλακείτε σε και-
νούριες περιπέτειες. 
Ωστόσο το αποτέλε-
σμα των δραστηριο-
τήτων σας προβλέπε-
ται αισιόδοξο, καθώς 
αυτό που θα σας βοηθή-
σει είναι η καλή προς τα έξω 
εικόνα σας. 

ΛΕΩΝ
Ως ζώδιο κοινωνικό, καλλιτεχνικό και επι-
κοινωνιακό, θα μπορέσετε στη διάρκεια 
αυτής της περιόδου να βρείτε και τους ανά-
λογους χώρους που θα σας εκφράζουν και 
θα περνάτε παράλληλα καλά. Βέβαια θα 
έχετε καταλάβει ότι όλα θα πρέπει να γίνο-
νται στα πλαίσια της υπευθυνότητας και της 
αξιοπρέπειας. Δεν πρέπει ωστόσο να αφή-
σετε πράγματα να πλανώνται αρνητικά στον 
επαγγελματικό σας χώρο, διότι αυτό θα σας 
φθείρει τόσο ηθικά όσο και οργανικά.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Την περίοδο αυτή θα σας απασχολήσει 
ο επαγγελματικός τομέας και κυρίως τα 
οικονομικά σας όπου μπορεί να παρου-
σιαστεί μία στενότητα χρημάτων. Για 
αυτό χρειάζεται να προσέξετε τον τρόπο 
που θα διαχειριστείτε τα χρήματά σας. 
Δεν είναι κατάλληλη η εποχή για καινού-
ρια επαγγελματική έναρξη, αλλά είναι 
αρκετά εποικοδομητική στο να πάρετε 
τις πληροφορίες σας και να έρθετε σε 
επαφή με άτομα που σας ενδιαφέρουν. 

ΖΥΓΟΣ
Ως προς τα οικονομικά σας θα πρέπει να 
είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί υπάρ-
χει μία τάση από τη μια μεριά σπατάλης και 
από την άλλη «απρόοπτα έξοδα». Χρειάζε-
ται ιδιαίτερα προσοχή στο να αποφύγετε 
τσακωμούς, ακόμα και ρήξεις που αφο-
ρούν χρήματα και εργασία. Ο εσωτερικός 
σας όμως κόσμος και γενικότερα η διά-
θεσή σας βελτιώνεται αισθητά.

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

ΤΟΞΟΤΗΣ
Οι κοινωνικές και κυρίως οι επαγγελματι-
κές σας σχέσεις φαίνεται να σας απασχο-
λούν έντονα. Διανύετε μία περίοδο υπο-
χρεώσεων που κάποιες στιγμές σας κατα-
βάλλουν. Προσέξτε το άγχος και τις υπερ-
βολές στο πρόγραμμά σας για να μετριά-
σετε τις όποιες συνέπειες.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Αρνείστε με κάθε τρόπο να 

προσαρμοστείτε στη ρου-
τίνα και θέλοντας να απο-

δράσετε από την καθη-
μερινότητα ασχολεί-
στε με νέες δραστηρι-
ότητες που απαιτούν 
περισσότερες ευθύ-
νες. Το επιχειρηματικό 

σας δαιμόνιο θα είναι 
αυξημένο ρισκάροντας 

στις επιχειρήσεις σας. 
Καλό θα είναι να είστε προ-

σεκτικοί στη διαχείριση των χρη-
μάτων σας και γενικά στις συναλλαγές σας. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Μειωμένες είναι οι καθημερινές προσπά-
θειες που καταβάλλετε στην εργασία σας 
και αυτό φαίνεται να δημιουργεί προ-
βλήματα. Η περίοδος αυτή ευνοεί κάθε 
δραστηριότητα που μπορεί να αγγίξει 
τον ψυχικό σας κόσμο. Οι σωματικές σας 
δυνάμεις και ο ψυχισμός σας θα βρίσκο-
νται σε πολύ καλά επίπεδα καθώς ο συναι-
σθηματικός σας κόσμος και η καλή σας 
διάθεση, φέρνουν θετικές επιδράσεις.

ΙΧΘΕΙΣ
Το ξεκίνημα αυτής της περιόδου σας βρί-
σκει μοιρασμένους σε δύο διαφορετικούς 
προσανατολισμούς. Ο ένας σχετίζεται με 
τις καθημερινές συναλλαγές σας, ο άλλος 
όμως συνδέεται με πολύ ιδιαίτερα ζητή-
ματά σας, που μπορεί να αφορούν την ιδι-
ωτική σας ζωή, την οικογενειακή σας ή και 
τις περιουσιακές υποθέσεις σας. Πρέπει να 
δείτε πιο ρεαλιστικά το μέλλον σας βάζο-
ντας μια καλή τάξη στις προσωπικές υπο-
χρεώσεις σας.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Η «ύδραυλις» των 
αρχαίων, που τα 
μεσαιωνικά χρόνια 
εξελίχθηκε στο 
εκκλησιαστικό όργανο της 
Δυτικής Εκκλησίας, έχει 
την τιμητική της σήμερα 
στο Μουσείο Ακρόπολης.

Σ
ε μια σπάνια μουσική 
εκδήλωση με ήχους α-
πό ύδραυλη και άρπα, 
που θα πραγματοποιη-

θεί στις 7 μμ. στην Αίθουσα του 
Παρθενώνα, το Μουσείο Ακρό-
πολης καλωσορίζει τη θερινή 
περίοδο λειτουργίας του, η ο-
ποία ξεκινά την 1η Απριλίου.
Παράλληλα, σ την ίδια εκδή-
λωση, ο καθηγητής Δημήτρης 
Παντερμαλής θα μιλήσει για μια 
άλλη ύδραυλη, αυτή του Δίου, 
η οποία ανακαλύφθηκε από 
τον ίδιο και τους συνεργάτες 
τον Αύγουστο του 1992, κατά 
τ ις ανασκαφές που διεξάγο-
νταν απέναντι από την έπαυλη 
του Διονύσου στην περιοχή. Η 
Ύδραυλις του Δίου χρονολογεί-
ται τον 1ο αι. π. Χ. και είναι το 
παλαιότερο μουσ ικό όργανο 
του είδους του που έχει σωθεί. 
Μάλιστα, το Ευρωπαϊκό Πολιτι-
στικό Κέντρο Δελφών, ακολου-
θώντας πιστά το αρχαιολογικό 
εύρημα, το ανακατασκεύασε.
Η πρώτη ύδραυλη κατασκευά-
στηκε στην Αλεξάνδρεια τον 3ο 
αι. π.Χ. από τον Κτησίβιο, έναν 

από τους διασημότερους μηχα-
νικούς της εποχής, εφεύρεση 
που γεννήθηκε μέσα στο κλίμα 
του προηγμένου τρόπου αστι-
κής ζωής σ την αρχαία πόλη. 
Ήταν το πρώτο όργανο που 
λειτουργούσε με πεπιεσμένο 
αέρα, ο οποίος περνούσε μέσα 
από ένα δοχείο νερού για την 
εξισορρόπηση της πίεσης του. 
Ο ήχος έβγαινε από μια σειρά 
σωλήνων με διαφορετικό ύψος, 
ενώ αργότερα προσ τέθηκαν 
και άλλες παράλληλες σειρές 
σωλήνων έτσι ώστε το αποτέ-
λεσμα να είναι πολυφωνικό.
Ο ήχος της ύδραυλης ήταν 
δυνατός και γοητευτικός, γεγο-
νός που την έκανε ιδιαίτερα 
αγαπητή και γρήγορα κέρδισε 

τη θέση της σε ναούς, θέα-
τρα, ιπποδρόμους αλ λά και 
στην αυτοκρατορική αυλή των 
Ρωμαίων. Αργότερα, μέσα στο 
χάος των βαρβαρικών επι -
δρομών, εγκαταλε ίπε ται και 
ξεχνιέται σ τη Δύση, κάτι που 
δεν συμβαίνει σ την αυλή του 
Βυζαντίου, όπου εξελίσσεται 
σε μορφή η οποία δεν χρησι-
μοποιεί νερό, αποκτώντας τη 
σημασία κρατικού συμβόλου 
και παραμένον τας προνόμιο 
του αυτοκράτορα.
Στην εκδήλωση, η οποία οργα-
νώνεται σε συνεργασία με τον 
Σύλλογο Φίλων του Ευρωπαϊ-
κού Πολιτιστικού Κέντρου Δελ-
φών, θα παίξει μουσική στην 
ύδραυλη η καταξιωμένη οργα-

ν ίσ τα Ουραν ία Γκάσ ιου και 
στην συνέχεια άρπα ο μουσι-
κός Θοδωρής Ματούλας. Για 
την εκδήλωση σ την Αίθουσα 
του Παρθενώνα θα διατίθενται 
εισιτήρια ελεύθερης εισόδου 
στα εκδοτήρια του Μουσείου 
από τ ις 6.30 μμ, με τα οποία 
οι επισκέπτες θα μπορούν να 
περιηγηθούν την Αίθουσα του 
Παρθενώνα από τ ις 6.30 μμ. 
έως το κλείσιμο του Μουσείου 
στις 10 μμ.
Υπενθυμίζεται ότι από την 1η 
Απριλίου έως και την 31η Οκτω-
βρίου 2018, θα ισχύει το θερινό 
ωράριο λειτουργίας του Μου-
σείου: Δευτέρα 8 πμ.- 4 μμ., 
Τρίτη έως Κυριακή 8 πμ. - 8 μμ. 
& Παρασκευή 8 πμ. - 10 μμ.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«
Ναι» στην πραγματοποίηση γυρίσματος 
στον αρχαιολογικό χώρο στο Σούνιο είπε τε-
λικά το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, 
μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η πρώ-

τη απόφασή του που απέρριπτε το σχετικό αίτημα.
Όπως προβλέπει η απόφαση, τα γυρίσματα της 
«Μικρής Τυμπανίστριας», που στηρίζονται στο 
ομότιτλο έργο του Τζον Λε Καρέ θα γίνουν στις 12 
Απριλίου του 2018, ενώ μια μέρα πριν θα γίνει η 
προετοιμασία.
Τα μέλη του ΚΑΣ αποφάσισαν θετικά στο δεύ-
τερο αίτημα της εταιρείας «FALIRO HOUSE 
PRODUCTIONS - Παραγωγές Κινηματογράφου - 
Τηλεόρασης ΑΕ». Στο δεύτερο αίτημα, η εταιρεία 
ζητούσε το χώρο για γυρίσματα στο πλαίσιο σει-
ράς του BBC και σε σκηνοθεσία του διάσημου Παρκ 
Τσαν Γουκ από τις 7 το πρωί μέχρι τη μία το μεσημέρι.
Το πρώτο αίτημα αφορούσε σε άδεια γυρισμάτων 
από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα.
Τα μέλη του ΚΑΣ έδωσαν τη θετική γνωμοδότησή 
τους κατά πλειοψηφία. Ωστόσο, δύο μέλη μειοψή-

φησαν, λέγοντας «ναι» 
στην πρόταση, αλλά ζήτη-
σαν να γίνουν τα γυρί-
σματα εκτός ωραρίου λει-
τουργίας.
Πάντως, η πρόεδρος του 
ΚΑΣ και Γενική Γραμμα-
τέας του υπουργείου 
Πολιτ ισμού, Μαρία 
Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη 
υποστήριξε ότι «στο θέμα 
δόθηκαν υπέρμετρες δια-
στάσεις και για λόγους 
ανεξήγητους», ενώ «λοι-
δορήθηκε το Συμβούλιο 
και ζητήθηκαν έως και 
παραιτήσεις μελών».
Η κυρία Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη υποστήριξε ότι 
ουδέποτε το Συμβούλιο γνωμοδότησε ότι η κινη-
ματογράφηση δεν συνάδει με το χώρο, ούτε διακυ-
βεύτηκε η παραγωγή, την ώρα που στην ίδια παρα-

γωγή είχε δοθεί «πράσινο φως» για γυρίσματα 
στην Ακρόπολη κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ το 
Κεντρικό Συμβούλιο Νεώτερων Μνημείων έδωσε 
έγκριση για νυχτερινά γυρίσματα στην Πλάκα στην 
ίδια παραγωγή.

Αφιέρωμα στον 
Δημήτρη Μυταρά: 
Aπό το σύγχρονο 
στο διαχρονικό 

Τ
ο Μουσείο Σύγχρο-
νης Τέχνης του Ιδρύ-
μα τ ο ς  Βασ ί λ η  κα ι 
Ε λ ί ζ α ς  Γο υλα νδ ρή 

οργανώνει για το καλοκαίρι 
2018 έ να αφιέρωμα σ τον 
κα ταξ ιωμέ νο,  πολυσ χ ιδή 
και ιδιαίτερα αγαπητό από 
το ελληνικό κοινό Δημήτρη 
Μυταρά.

Κύριο χαρακτηρισ τ ικό της 
ζωγραφικής του Δημήτρη 
Μυταρά είναι, όπως γνωρί-
ζουμε, η συνύπαρξη αν τ ι-
φ α τ ι κώ ν  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  τ α 
οποία επιδέξ ια διαπλέκο-
ν τα ι  δημ ιουργών τας  τ ην 
πα ραδ ο ξό τ η τα  που  δ ια -
τρέχει τη γόν ιμη και δημι-
ουργ ική καλλιτ ε χν ική του 
πορε ία.  Η ποίηση συνεκ-
φράζεται με την βία, ο λυρι-
σμός με την βαναυσότητα, η 
ηδονή με την τραχύτητα… 
Πρόκειται για ένα έργο σύν-
θε το αλλά πρωτότυπο και 
αυθεν τ ικό,  με πολ λαπλέ ς 
όψεις, που εξελίσσεται επί 
εξήντα σχεδόν χρόνια, όσα 
δηλαδή και ο δημιουργ ι-
κός χρόνος του Μυταρά, ο 
οποίος με πλήρη αφοσίωση 
επιτ έ λεσε το λε ιτούργημα 
του καλλιτέχνη, ερευνώντας 
και αναδεικνύοντας με υπο-
κειμενικότητα και ιδιομορ-
φία τον τρόπο να συλλαμβά-
νει τον κόσμο που τον περι-
βάλλει.

Εκ τός από διακεκριμένος 
ζωγράφος τον οποίο όλοι 
γ νωρίζουμε ,  υπήρξ ε  κα ι 
ποιητής, ταλαντούχος σκη-
ν ο γρ ά φ ο ς ,  ε νδ υ μ α τ ολ ό -
γος, εικονογράφος, σχεδια-
στής διακοσμητικών παρα-
σ τάσ εων  κα ι  χαρισ μα τ ι -
κός δάσκαλος. Σκοπός του 
αφιερώματος είναι να ανα-
δ ε ι χ θ ού ν  τ ό σ ο  η  θ ε μα -
τική πολυμέρεια, όσο και η 
τεχνοτροπική ποικιλομορ-
φία και επιδεξιότητα.

Η «ύδραυλις» των αρχαίων σε μία σπάνια 
εκδήλωση στο Μουσείο Ακρόπολης 

Μετά την κατακραυγή το ΚΑΣ είπε «ναι» στο BBC 
για γυρίσματα στο Σούνιο 
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αθλητικά

Έ
νας αρκετά κακός και... μπλοκαρισμένος 
Ολυμπιακός και με τον προπονητή του να 
έχει βασική ευθύνη για το πως διαχειρί-
στηκε το ματς και να έχει θέματα στο πλά-

νο του στο γήπεδο έμεινε στο 1-1 απέναντι σε έναν 
αξιόμαχο και καλά στημένο Λεβαδειακό στην Λι-
βαδειά, με τους Βοιωτούς μάλιστα να προηγούνται 
στο ματς. Τα γκολ οι Νιασέ και Ανσαριφάρντ.
Ο φιλοξενούμενος Ολυμπιακός είχε βασικό σχήμα 
με Οφόε επιτελικό μέσο και Μάρτινς στον άξονα. 
Η διάταξη του Ολυμπιακού στο εκτός έδρας ματς 
με Λεβαδειακό: Προτό κίπερ, Μποτία και Παπέ 
Σισέ οι στόπερ, Ομάρ δεξιά και Κούτρης αριστερά, 
Μάρτινς και Ρομαό στον άξονα, Οφόε επιτελι-
κός και στα άκρα οι Μάριν και Μιραλάς. 
Φορ ο Ανσαριφάρντ. Ο αρχικός σχη-
ματισμός του γηπεδούχου Λεβαδει-
ακού: Επασί κίπερ, Τσαμπούρης 
και Ντιόγκο στα 2 άκρα της άμυ-
νας και Φαβάρο και Αντιλέχου στό-
περ. Οι Μητρόπουλος και Νιασέ τα 
δύο εξάρια, σε δημιουργικό ρόλο 
μπροστά τους στον άξονα ο Σουμπί-
νιο, στα... φτερά Γιακουμάκης και Σαβα-
ντογκό και Μαρκόβσκι φορ.
Στο α’ μέρος σύμφωνα με την εικόνα του αγώνα 
ο Λεβαδειακός πήρε δίκαια το προβάδισμα. Στο 
4ο λεπτό μετά από κόρνερ του Σουμπίνιο ο Οφόε 
πήδηξε σε λάθος χρόνο για κεφαλιά και ο Μποτία 
έχασε τον σκόρερ Νιασέ που σχεδόν ανενόχλητος 
σκόραρε για το σκορ 1-0. 
 Μοιραίος για τον Ολυμπιακό από επιθετικής 
πλευράς στο α’ μέρος ήταν ο Ανσαριφάρντ. Χάνει 
μεγάλη φάση με κεφαλιά στο 2ο λεπτό και έχει 
χαμένη προβολή στο 28’. Δύο σπουδαίες φάσεις 
που θα μπορούσε να σκοράρει και στις δύο. Ο 
Ολυμπιακός ζήτησε πέναλτι για τράβηγμα στον 
Παπέ Σισέ ενώ ο Λεβαδειακός εκτός από την φάση 
του γκολ είχε και μία πολύ καλή ευκαιρία με τετ α 
τετ του Σαβαντογκό που έβγαλε ο Προτό. Λίγο πριν 
το κλείσιμο του α’ μέρους ο Μιραλάς είχε ένα καλό 
φάουλ που αποκρούστηκε δύσκολα. Στο πρώτο 
ημίχρονο ο Λεβαδειακός ήταν στιβαρός και σοβα-
ρός αμυντικά αλλά και ουσιαστικός και... εύστοχος 
επιθετικά. Ο Ολυμπιακός είχε μία επιθετική... φλυ-
αρία, πρόβλημα στο δημιουργικό και επιθετικό 

πλάνο του αλλά και στις τελικές αλλά και τις χαμέ-
νες ευκαιρίες του Ανσαριφάρντ.
Στο 2ο μέρος ο Γκαρθία έκρινε σκόπιμο να βγά-
λει έξω τον Μάριν και να βάλει τον Φορτούνη. Στο 
49’ ήρθε και το γκολ από τον Ανσαριφάρντ μετά 
από μπαλιά του Κούτρη σε μία φάση που ο Ιρανός 
φάνηκε να είναι οριακά εκτεθειμένος. Έγινε έτσι 
το 1-1 με τον Ανσαριφάρντ να φτάνει στα 14 γκολ 
και ενώ στο 71’ έχασε ακόμα μία μεγάλη φάση με 
προβολή που αποκρούστηκε από τον Επασί. Στο 
75’ ο Λεβαδειακός είχε επίσης μία καλή στιγμή με 
κεφαλιά Μαρκόβσκι άουτ. Στο 93’ ο Ομάρ έχασε 
μεγάλη φάση με τετ α τετ που έβγαλε ο Επασί.
 MVP: Ο Επασί με τον Σουμπίνιο. Ο κίπερ των Βοι-

ωτών έκανε ένα καλό ματς ενώ ο έμπειρος 
μέσος είχε το κόρνερ για το 1-0 και γενικά 

βοήθησε σημαντικά στον άξονα. 
 ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Οι περισσότεροι 
παίκτες του Λεβαδειακού πήγαν 
καλά. Από τον Ολυμπιακό δεν μπορεί 
να βρει κανείς εύκολα παίκτη που να 
έχει κάνει μεγάλο ή έστω καλό ματς. 

Εξαιρετικό στήσιμο και κοουτσάρι-
σμα και διαχείριση του ματς από τον Ανι-

γκό. Από τον Ολυμπιακός ίσως να ξεχωρίζει 
περισσότερο ο Κούτρης που έβγαλε και την φάση 
του 1-1.
 ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Μποτία και Οφόε αλλά 
όχι μόνο. Ο Ισπανός χάνει τον Νιασέ στην φάση 
του 1-0 και έδειξε ξανά πως κακώς παίζει βασι-
κός στον Ολυμπιακό. Ο Οφόε συνέχισε να κινείται 
στην μετριότητα και να μην βοηθάει στον απαι-
τούμενο βαθμό δημιουργικά και επιθετικά. Γενικά 
βαριά... χαρτιά του Ολυμπιακού σε δημιουργία και 
επίθεση όπως ο Μιραλάς δεν τράβηξαν. Εδώ μπαί-
νει και ο Όσκαρ Γκαρθία πάντως για το στήσιμο 
της ομάδας και την διαχείριση του αγώνα.
Λεβαδειακός: Επασί, Ντιόγκο, Φαβάρο, Μοϊσέ 
Αντιλέχου, Τσαμπούρης, Νιασέ, Μητρόπουλος 
(92’ Καραχάλιος), Σαβαντογκό (69’ Καλτσάς), Σου-
μπίνιο (68’ Μπελγκαζουανί), Γιακουμάκης και 
Μαρκόβσκι.
Ολυμπιακός: Προτό, Ομάρ Ελαμπντελαουί, Μπο-
τία, Σισέ, Κούτρης, Ρομαό, Μάρτινς (65’ Σεμπά), 
Μάριν (46’ Φορτούνης), Μιραλάς (86’ Τζούρτζε-
βιτς), Οτζίτζα Οφόε και Ανσαριφάρντ.
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Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την τιμωρία του ΠΑΟΚ και έπεσε ξανά στην τρίτη θέση, 
αφού για ένα ακόμα ματς φέτος ήταν κακός και έμεινε στο 1-1 στην έδρα του Λεβαδειακού! 

Άξιος της μοίρας του!
«Αγκαλιά» με την παραμονή του είναι πλέον ο Απόλλωνας. Η 
«Ελαφρά Ταξιαρχία» έκανε στα Γιάννινα το πρώτο διπλό της σεζόν 
(1-0), κέρδισε στην πόλη μετά από 30 χρόνια και πλέον  βρίσκεται 

στο «+4» από την Κέρκυρα, με ισάριθμες αγωνιστικές να απομένουν. 
Την ίδια στιγμή για τον «Αγιαξ της Ηπείρου» ουσιαστικά... προσπέρασε 
το τρένο της πεντάδας. 
 Ο ΠΑΣ ξεκίνησε με 4-4-2 σε ρόμβο. Ο  Βελλίδης ήταν κάτω από τα 
γκολπόστ, οι  Καρανίκας, Τζημόπουλος, Μιχαήλ, Μπουκουβάλας στην 
άμυνα, ο Λίλα «κόφτης», ο Γιάκος «οργανωτής», οι Βιδάλ, Μανθάτης 
στα άκρα και οι Χαλκιαδάκης, Κόντε σέντερ φορ.
 Ο Απόλλων άρχισε το ματς με 3-5-2 και είχε τους Χουάντερσον στο 
τέρμα, τους Κύργια, Ζησόπουλο, Παπάζογλου στα στόπερ, τον Στάθη 
δεξιό μπακ-χαφ, τον Ναδάλες αριστερό, τους Τσουκαλά, Χουάρες, Κονέ 
στον άξονα και τους Αλμπάνη, Ελμπάζ στα φορ. 
 Το ματς ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους να «κυριαρχούν» στον 
χώρο του άξονα. Οι γηπεδούχοι αδυνατούσαν να κρατήσουν μπάλα, 
εκείνοι έπαιζαν πολύ κάθετα και επισκέπτονταν με αξιώσεις τα καρέ 
του Βελλίδη. Οι Αλμπάνης (10’), Ελμπάζ (12’) και Τσουκαλάς (22’΄) δημι-
ούργησαν προϋποθέσεις για γκολ, ενώ την ίδια στιγμή η «Ελαφρά Ταξι-
αρχία» κέρδιζε και αρκετές στημένες μπάλες κοντά στην περιοχή του 
ΠΑΣ. 
 Ο οποίος όμως κόντρα στη ροή του αγώνα βρέθηκε στο 30’ μια ανάσα 
από το γκολ, όταν τότε καταλογίστηκε υπέρ του πέναλτι σε ανατροπή 
του Μιχαήλ από τον Κύργια. Ωστόσο ο Χουάντερσον απέκρουσε με 
τα πόδια την εκτέλεση του Κόντε και αμέσως μετά (32’) ο Ναδάλες 
που «τρύπωσε» στην περιοχή του «Αγιαξ της Ηπείρου», σκόραρε με 
κοντινή προβολή, ύστερα από πλάγιο του Στάθη.
 Πλέον η υπεροχή του Απόλλων μετουσιώθηκε και σε γκολ, ο οποίος 
μέχρι το τέλος της ανάπαυλας «κράτησε» με σχετική ευκολία το υπέρ 
του σκορ.  
 Το δεύτερο μισό ξεκίνησε με την μπάλα να πηγαίνει πάνω-κάτω, ο 
ΠΑΣ ανέβασε τις γραμμές του με σκοπό να ισοφαρίσει και αυτόματα 
υπήρχαν πολλοί κενοί χώροι. Ο Απόλλωνας προσπάθησε να βγει στην 
κόντρα, αλλά μετά το 75’ είχε ξεκάθαρους ανασταλτικούς προσανατο-
λισμούς. «Γύρισε» το σύστημα σε 5-4-1 και δεν άφηνε διαδρόμους. 
Ο ΠΑΣ τα έπαιξε όλα για όλα, είδαμε και τον Τζημόπουλο τρίτο φορ 
(Κόντε, Χέλκβιστ), αλλά εκτός από 2-3 ενέργειες του Ισπανού στράικερ, 
δεν απείλησε άλλη φορά ουσιαστικά. Βέβαια υπάρχει και η φάση του 
72’, όπου σκόραρε με τον Μανθάτη, αλλά...
MVP: Ο Χουάντερσον. Οχι μόνο στο 30’ απέκρουσε το πέναλτι του 
Κόντε. Ηταν ΣΤΑΘΕΡΟΤΑΤΟΣ σε όλες τις φάσεις, με πολύ σωστές τοπο-
θετήσεις και δεν έκανε λάθος έξοδο.
ΠΑΣ Γιάννινα: Βελλίδης, Βιδάλ (46’ Νικολιάς), Τζημόπουλος, Γιάκος (74’ 
Χέλκβιστ), Μανθάτης, Χαλκιαδάκης, Λίλα, Μιχαήλ, Καρανίκας (76’ 
Τσουκάρσκι), Μπουκουβάλας, Κόντε 
Απόλλων Σμύρνης: Χουάντερσον, Κύργιας, Τσουκαλάς, Ναδάλες, Κονέ, 
Ζησόπουλος, Αλμπάνης (83’ Στόουκς), Ελμπάζ (75’ Κούρος), Παπάζο-
γλου, Στάθης, Χουάρες (79’ Μενδρινός).

ΠΑΣ Γιάννινα - Απόλλων Σμύρνης 0-1
ΠΑΣχα σωτηρίας για τον 
Απόλλωνα!

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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αθλητικά

Π
έρασε από το Περιστέ-
ρι, επέστρεψε στις νίκες 
κι ανέβηκε στην δεύ-
τερη θέση ο ΠΑΟΚ! Ο 

«δικέφαλος» του Βορά, μετά τα 
όσα έγιναν μεσοβδόμαδα με τις 
δικαστικές υποθέσεις που είχε, 
κατάφερε να βρει την δύναμη και 
να γυρίσεις στις νίκες.
Τα τέρματα των Κάμπος και Κρέ-
σπο, έδωσαν στον ΠΑΟΚ μια 
σημαντική νίκη σε μια δύσκολη 
έδρα, κόντρα σε έναν Ατρόμητο 
που έμεινε μακριά από το καλό 
του πρόσωπο στην επανέναρξη 
του πρωταθλήματος.
Ο Νταμίρ Κάναντι παρέταξε την 
ομάδα του με το γνωστό του 4-2-
3-1. Ο Γιαννιώτης ήταν στο τέρμα, 
με τους Καρασαλίδη, Ρισβάνη 
στα στόπερ, τον Κιβρακίδη δεξιά 
και τον Σάκιτς αριστερά. Στα χαφ 
βρέθηκαν οι Μάντσον και Μπου-
σουλάτζιτς, δεκάρι ο Βασιλακά-
κης, δεξιά ο Ντιγκινί, αριστερά 
ο Μπρούνο και στην κορυφή της 
επίθεσης ο Ντάουντα.
Από την άλλη, ο Ραζβάν Λου-
τσέσκου, κατέβασε τον ΠΑΟΚ με 
4-2-3-1. Ο Πασχαλάκης ήταν στο 
τέρμα, στην άμυνα από τα δεξιά 
προς τα αριστερά βρέθηκαν οι 
Μάτος, Μαλεζάς, Κρέσπο, Βιερί-
νια. Στον άξονα, οι Μαουρίτσιο, 
Κάνιας, με τον Κάμπος στα αρι-
στερά, τον Λημνιό δεξιά και τον 
Πέλκα πίσω από τον μοναδικό 
προωθημένο Πρίγιοβιτς.

Κακό παιχνίδι μέχρι το 
36’
Στο Περιστέρι το πρώτο ημίχρονο 
αν κι άρχισε με τους καλύτερους 
οιωνούς, τελικά έπρεπε να περά-
σουν 36 λεπτά για να αποκτήσει 
έναν κάπως καλύτερο ρυθμό.
Ο Ατρόμητος, έφτασε κοντά στο 
γκολ στο 6’. Τότε ο Μπρούνο 
σούταρε, ο Πασχαλάκης έσωσε, 
ο Ντιγκινί πήρε το ριμπάουντ και 
έκανε την μπαλιά στον Βασιλα-
κάκη το πλασέ του οποίου έφυγε 
άουτ. Αυτή ήταν και η μόνη καλή 
στιγμή μέχρι και το 36’, όταν ο 
ΠΑΟΚ έφτασε από το πουθενά 
στο 0-1.
Και εκεί που το παιχνίδι είχε 
πάνω του... ζωγραφισμένο το 

0-0 τουλάχιστον γα το πρώτο 
ημίχρονο, ήρθε μια κομπίνα σε 
φάουλ να δώσει το προβάδισμα 
στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.
Ο Πέλκας εκτέλεσε φάουλ με 
πάσα για τον Βιερίνια, αυτός με 
την μία πέρασε στον Κάμπος, 
ο οποίος έπιασε την άμυνα του 
Ατρόμητου στον... ύπνο κι από τα 
δεξιά με πλασέ νίκησε τον Γιαν-
νιώτη για το 0-1. Αυτή ήταν και η 
πρώτη φάση που δημιούργησε ο 
ΠΑΟΚ στο παιχνίδι κι έμελλε να 
του δώσει το προβάδισμα.
Στο 43’, οι φιλοξενούμενοι απεί-
λησαν εκ νέου με τον Κάμπος να 
σουτάρει άουτ, ενώ δύο λεπτά 
αργότερα βγήκαν στην κόντρα, 
ο Πέλκας πέρασε στον Μαουρί-
τσιο, το σουτ του οποίου ήταν 
κακό κι έφυγε άουτ. Ο Ατρόμη-
τος, ο οποίος είχε και πριν, αλλά 
και μετά το γκολ την υπεροχή, 
απείλησε στις καθυστερήσεις με 
ένα μακρινό σουτ του Μάντσον 
να φεύγει λίγο έξω.

Το... τέλειωσε στο 56’!
Ουσ ιασ τ ικά σ την δεύτερη 
μεγάλη του στιγμή, ο ΠΑΟΚ 
τελείωσε και το παιχνίδι. Με την 
επανέναρξη του ημιχρόνου, ο 
Ατρόμητος απείλησε στο 47’ με 
τον Μπρούνο, όμως η ομάδα της 
Θεσσαλονίκης ήταν αυτή που 
βρήκε τον δρόμο για τα δίχτυα.
Πιο συγκεκριμένα, στο 56’ μετά 
από φάση διαρκείας, η μπάλα 
έφτασε σ τον Πέλκα, αυτός 
έκανε το γύρισμα στον Κρέσπο 
ο οποίος προ κενής εστίας πλά-
σαρε κι έκανε το 0-2. Κάπου εκεί 
το παιχνίδι είχε τελειώσει ουσι-
αστικά, με τον Ατρόμητο να έχει 
την μπάλα στα πόδια του χωρίς 
να απειλεί ουσιαστικά.
Οι μόνες φάσεις που το έκανε 
ήταν στο 62’ με ένα φάουλ του 
Ντιγκινί που έφυγε άουτ και 
ένα σουτ του Μπουσουλάτζιτς 
το οποίο μπλόκαρε εύκολα ο 
Πασχαλάκης στο 76’. Τελευταία 
καλή στιγμή στο ματς ήταν για 
τον Ατρόμητο, όταν στο 90’ μετά 
από εκτέλεση φάουλ του Ούμπι-
δες, ο Καρασαλίδης έπιασε από 
κοντά την κεφαλιά αλλά έστειλε 
την μπάλα άουτ.

Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 0-2
Αλύγιστος!

Ο Αραούχο με δύο γκολ (το ένα γκολάρα) και 
ο Γκάλο διαμόρφωσαν το τελικό 3-0 για την 
ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό, δίνοντας 
το έναυσμα στον κόσμο για... φιέστα! Πολύ 
αυστηρή αποβολή του Ινσούα στο 30’, που 
προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες για τους 
καλούς μέχρι εκείνο το σημείο «πράσινους».

Α
πό το 1994 πέρασαν πάρα πολλά χρόνια... 
Χρόνια στα οποία η ΑΕΚ πέρασε δύσκο-
λα, αντιμετώπισε πάμπολλα προβλήματα, 
έζησε την πιο δύσκολη στιγμή της με τον 

υποβιβασμό του 2013... Ολα όσα έζησαν οι Ενωσί-
τες σε αυτές τις 2,5 δεκαετίες, πέρασαν σχεδόν σαν 
φιλμ μπροστά από τα μάτια τους καθώς έβλεπαν την 
ομάδα τους να παίρνει μια νίκη που τη φέρνει αγκα-
λιά με το πρωτάθλημα! Ο Παναθηναϊκός των χιλίων 
προβλημάτων, τα οποία έγιναν... 1001 μετά την α-
ποβολή του Ινσούα, το πάλεψε όσο μπορούσε αλ-
λά οι Κιτρινόμαυροι δεν συγκινήθηκαν. Και με τον 
Αραούχο να βάζει δύο γκολ -εκ των οποίων το πρώ-
το γκολάρα- και τον Γκάλο να προσθέτει άλλο ένα, 
επικράτησαν με 3-0 και βλέπουν πλέον την κούπα!
Το πανηγυρικό κλίμα που επικρατούσε στο ΟΑΚΑ 
ήταν ό,τι έπρεπε για... τον Παναθηναϊκό, ο οποίος 
μπήκε για να πιάσει στον ύπνο την ΑΕΚ. Και θα την 
έπιανε κανονικά και με το νόμο στο 8’ με τον Κουλι-
μπαλί, αν δεν έκανε πολύ μεγάλη επέμβαση με 
το ένα χέρι ο Μπάρκας! Η Ενωση είχε τη 
δική της πρώτη καλή φάση στο 13’ αλλά 
ο Κολοβέτσιος πρόλαβε να διορθώ-
σει το λάθος του πριν εκτελέσει από 
κοντά ο Αραούχο, με το ντέρμπι να 
έχει γενικά καλό ρυθμό στο πρώτο 
20λεπτο. Η Ενωση σταδιακά άρχισε να 
ανεβάζει την πίεση της ψηλά κερδίζο-
ντας μπάλες αλλά δεν απέφευγε τα λάθη 
στη συνέχεια, απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό 
που έπαιζε πολύ προσεκτικά. 
Κι αφού οι Πράσινοι ήταν προσεκτικοί πίσω, μάλ-
λον χρειαζόταν κάποια ατομική ενέργεια για να 
ξεκλειδώσει το ματς για την ΑΕΚ. Και ποιος καταλ-
ληλότερος από τον Αραούχο; Στο 30’ ο Αργεντί-
νος κατέβασε τη βαθιά μπαλιά του Χριστοδουλό-
πουλου και με το αριστερό έστειλε την μπάλα στο 
παραθυράκι για το 1-0 που πανηγυρίστηκε... σαν 
πρωτάθλημα! Λίγα λεπτά μετά μάλιστα, στο 34’, τα 
πράγματα έγιναν ακόμη καλύτερα για την Ενωση και 
πιο δύσκολα για το Τριφύλλι αφού ο Ινσούα είδε 
δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Αραούχο, 
με τον Μαρίνο Ουζουνίδη να είναι σε απόγνωση. 
Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του παρέμεινε οργανωμένη 
στον αγωνιστικό χώρο και έβγαλε καλά το πρώτο 

45λεπτο, απειλώντας και με ένα γυριστό σουτ του 
Δώνη πριν ο διαιτητής Θάνος σφυρίξει για ημί-
χρονο. 
Οταν σφύριξε ξανά, για την έναρξη του δεύτερου 
αυτή τη φορά, η ΑΕΚ μπήκε για να καθαρίσει το 
ματς και το έκανε από νωρίς. Στο 52’ το γύρισμα του 
Χουλτ κατέληξε, μετά το προσωρινό διώξιμο του 
Βλαχοδήμου, στον Γκάλο κι αυτός έκανε το 2-0, το 
οποίο έδωσε το σύνθημα για να αρχίσει το πάρτι 
στο ΟΑΚΑ! Ενα πάρτι που πήγε να το... απογειώ-
σει ο Χριστοδουλόπουλος στο 58’ όταν «χόρεψε» 
δύο αντιπάλους και πήγε για γκολάρα με μαγικό 
πλασέ αλλά η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι. 
Μικρό το κακό για την Ενωση, η οποία -εκμεταλλευ-
όμενη και την κούραση του Παναθηναϊκού- κυρι-
αρχούσε σε απόλυτο βαθμό, έψαχνε το τρίτο γκολ 
και το βρήκε στο 68’ από την διπλή προσπάθεια του 
Αραούχο (3-0).
Οι δύο προπονητές έκαναν τις αλλαγές τους, ο Μπα-
κασέτας πήγε για το 4-0 στο 79’ αλλά τον σταμάτησε 
το δοκάρι, ο κόσμος απολάμβανε όσα έβλεπε στον 
αγωνιστικό χώρο και το ματς ολοκληρώθηκε με τον 
Μανόλο Χιμένεθ και τους παίκτες του να πανηγυρί-
ζουν μαζί με τους οπαδούς τους για το πρωτάθλημα 
που έρχεται!
Man of the match: Ο Αραούχο. Ηταν αυτός που 
ξεμπλόκαρε το ματς για την ΑΕΚ με την γκολάρα του 
1-0 και στη συνέχεια πρόσθεσε ακόμη ένα γκολ για 

να ανεβάσει το σκορ.
Αδύναμος κρίκος: Σε αυτή την κατηγορία 

θα μπει ο Ινσούα αλλά με... αστερίσκο. 
Κι αυτό γιατί η πρώτη κίτρινη κάρτα 
που είδε ήταν λάθος. Στο τέλος, όμως, 
το γεγονός είναι ότι, έφταιγε ή όχι, 
άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες 
από νωρίς. Και θα ήταν άδικο να χαρα-

κτηριστεί «αδύναμος κρίκος» κάποιος 
συμπαίκτης του.

Στο ύψος του: Γκάλο και Μπακασέτας. Ο πρώ-
τος, ο οποίος κάνει εκπληκτική σεζόν, ανταμεί-
φθηκε αυτή τη φορά βάζοντας και γκολ. Ο δεύτε-
ρος, ο οποίος έχει ανέβει πάρα πολύ στο δεύτερο 
μισό της σεζόν, έχει συμμετοχή στο 3-0 και γενικά 
ήταν καλός ξανά.
Η γκάφα: Δεν υπάρχει κάποια φάση που να μπορεί 
να χαρακτηριστεί έτσι.
AEK (Μανόλο Χιμένεθ): Μπάρκας, Μπακάκης, Χουλτ, 
Βράνιες, Τσιγκρίνσκι, Κονέ (77’ Γαλανόπουλος), 
Σιμόες, Γκάλο, Χριστοδουλόπουλος (63’ Μασούντ), 
Μπακασέτας, Αραούχο (84’ Γιακουμάκης).
Παναθηναϊκός (Μαρίνος Ουζουνίδης): Βλαχοδήμος, 
Γιόχανσον, Ινσούα, Κολοβέτσιος, Κουρμπέλης, Τζαν-
δάρης, Κάτσε (74’ Οικονόμου), Κουλιμπαλί, Λουντ, 
Δώνης (73’ Μυστακίδης), Μουνιέ (62’ Λουτσιάνο).

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 3-0

Νάτοι, νάτοι οι Πρωταθλητές!
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Με το 19ο γκολ του Δημήτρη Μάνου 
ο ΟΦΗ άνοιξε το δρόμο για τη μεγάλη 
νίκη και με το τέρμα του Βουό, 
σφράγισε το 2-0 επί του Άρη, που τον 
διατηρεί στην κορυφή της football 
league αλλά πλέον χωρίς συγκάτοικο. 
Πρώτη ήττα για τους «κίτρινους» στο 
πρωτάθλημα.  

Σ
το κατάμεστο «Γεντί Κουλέ», ο ΟΦΗ 
ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκε τα πολ-
λά λάθη που έκανε ο Άρης αμυντικά 
καθώς επίσης και την ατομική ποιό-

τητα παικτών όπως οι Λεάλ, Βουό. Από την 
άλλη πλευρά, ο Άρης δεν μετουσίωσε τα δι-
κά του διαστήματα υπεροχής και κυρίως στα 
πρώτα είκοσι λεπτά του αγώνα.
Σε αυτό το διάστημα είχε τον έλεγχο του 
αγώνα πατώντας πάνω στην κατοχή της μπά-
λας (55%) και με τον Βαγγέλη Πλατέλλα να 
δίνει ταχύτητα στην ανάπτυξη της ομάδας. Ο 
βραχύσωμος επιθετικός χρησιμοποιήθηκε 
και πάλι σε ρόλο επιτελικού μέσου, πίσω 
από τον Δημήτρη Διαμαντόπουλο και τους 
Ντούνη, Κάσσο στα άκρα.
Οι «κίτρινοι» θα μπορούσαν μάλιστα να 
είχαν προηγηθεί στο σκορ στις τουλάχιστον 
δύο κλασικές ευκαιρίες που δημιούργησαν. 
Η σπουδαιότερη ήταν του Κάσσου στο 18ο 
λεπτό όταν μετά από πάσα του Ιντζόγλου 
βρέθηκε σε θέση τετ α τετ με τον Στρέζο αλλά 
ο τελευταίος απομάκρυνε σωτήρια. Ο τερ-
ματοφύλακας του ΟΦΗ λειτούργησε εξαιρε-
τικά και στην κεφαλιά του Διαμαντόπουλου 
(έπειτα από εκτέλεση κόρνερ) στο 21ο λεπτό, 
ενώ στην αμέσως επόμενη φάση ο Ιντζόγλου 
επίσης με κεφαλιά ήταν άστοχος.
Η λογική της πρώτης γραμμής πίεσης μεταξύ 
κέντρου και περιοχής του Άρη απέδωσε 
καρπούς για τον ΟΦΗ μετά το 25ο λεπτό. Για 
την ακρίβεια, στο 26’ οι γηπεδούχοι είχαν 
σπουδαία ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ 
σε μία φάση η οποία άρχισε από ξεκάθαρο 
φάουλ του Βουό στον Μουμίν. Ο Ιβοριανός 
επιθετικός του ΟΦΗ βρέθηκε απέναντι στον 
Αναγνωστόπουλο προτίμησε όμως να δώσει 
την μπάλα στον Λεάλ, ο τελευταίος αντί να 
πλασάρει τροφοδότησε τον Βουό ο οποίος 
όμως ήταν εκτεθειμένος.
Ο ΟΦΗ έκοψε τις γραμμές επικοινωνίας του 
Άρη στο τελευταίο 15πτο του πρώτου ημι-
χρόνου και αντλώντας κατοχές μέσα από την 
πίεσή του έγινε πιο απειλητικός. Η πίεσή του 
μετουσιώθηκε ένα λεπτό πριν το τέλος του 
ημιχρόνου. Η άμυνα του Άρη ήταν ανοργά-
νωτη και μετά από συνεργασία τριών παι-

κτών (Κουτσιανικούλη-Βουό και Μαχαίρα) ο 
Μάνος βρέθηκε στην πλάτη της άμυνας των 
φιλοξενούμενων και με πλασέ έκανε το 1-0.
Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε ιδανικά για τον 
ΟΦΗ καθώς μετά από προσπάθεια του Λεάλ 
και με την άμυνα του Άρη πλήρως ανοργά-
νωτη, ο Βουό βρέθηκε στο ύψος της μεγά-
λης περιοχής, επιχείρησε το σουτ, η μπάλα 
κόντραρε στο πόδι του Ιντζόγλου και κατέ-
ληξε στα δίχτυα (2-0).
Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Δημήτρης Σπα-
νός αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αλλα-
γές και για την ακρίβεια αντικατέστησε τους 
ακραίους επιθετικούς (Ντούνη και Κάσσο) 
με τους Μπαρκάν, Πασά. Η πρώτη αλλαγή 
για τον ΟΦΗ ήταν αναγκαστική καθώς τραυ-
ματίστηκε ο Λεάλ και τον αντικατέστησε ο 
Πουρτουλίδης.
Στο 59ο λεπτό ο διαιτητής Ρατσιάτος ο 
οποίος ούτως ή άλλως ήταν έχασε τ’ αυγά 
και τα πασχάλια στον πειθαρχικό έλεγχο κι 
έκανε σοβαρά λάθη, μπέρδεψε τους πάντες. 
Ο Πασάς σκόραρε με σουτ από το ύψος της 
περιοχής αλλά είχε προηγηθεί σφύριγμα για 
φάουλ υπέρ του Άρη από τον Ρατσιάτο, σε 
φάση στην οποία θα έπρεπε να αφήσει το 
πλεονέκτημα. Στη συνέχεια έδειξε «σέντρα» 
για να αλλάξει και πάλι η απόφασή του κατα-
λογίζοντας φάουλ υπέρ του Άρη.
Ο Μπαργκάν εκτέλεσε το φάουλ αλλά και 
πάλι ο Στρέζος είχε υποδειγματική αντί-
δραση απομακρύνοντας την μπάλα σε 
κόρνερ. Γενικώς στο δεύτερο ημίχρονο οι 
φάσεις μπροστά στις δύο εστίες ήταν ελά-
χιστες και τα νεύρα… τεντωμένα. Ο Άρης 
δεν βρήκε τρόπο επιστροφής στο παιχνίδι 
καθώς με τσαπατσουλιά προσπάθησε να 
απειλήσει την εστία του αντιπάλου, ενώ ο 
ΟΦΗ μετά την έξοδο του Λεάλ στερήθηκε 
καθαρού μυαλού στην οργάνωση του παι-
χνιδιού του και ουσιαστικά έκανε διαχείριση 
αποτελέσματος.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο και με τον Άρη 
να δίνει χώρους στο γήπεδο, οι γηπεδού-
χοι είχαν τουλάχιστον τρεις ευκαιρίες για να 
τριπλασιάσουν τα τέρματά τους, αλλά τόσο 
ο Πουρτουλίδης στο 81ο λεπτό όσο και ο 
Μάνος σε δύο περιπτώσεις δεν αξιοποίησαν 
ξεκάθαρες ευκαιρίες.

Άρης - Δόξα Δράμας 1-0
Ένα γκολ και 13 τελικές προσπάθειες περι-
λάμβανε το πρώτο ημίχρονο. Ο Άρης είχε 
ούτως ή άλλως επιθετική φιλοσοφία ενώ η 
Δόξα Δράμας αναγκάστηκε να τον ακολου-
θήσει. Το γκολ του Γιώργου Δεληζήση μόλις 
στο 5ο λεπτό με κεφαλιά – έπειτα από εκτέ-

λεση κόρνερ του Πλατέλλα και κακή εκτί-
μηση της φάσης από τον Βούρα – ουσια-
στικά υποχρέωσε τους φιλοξενούμενους 
να ρισκάρουν επιδιώκοντας την ισοφάριση 
κι αυτή η επιλογή έδωσε πολλούς χώρους 
στους γηπεδούχους.
Το στοιχείο που έλειπε από τον Άρη ήταν η 
αποτελεσματικότητα καθώς έχασε κλασι-
κές ευκαιρίες και τη δυνατότητα να «κλειδώ-
σει» τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο. Στο 11ο 
λεπτό και πάλι ο Δεληζήσης κινήθηκε στην 
πλάτη της άμυνας της Δόξας, εκμεταλλεύτηκε 
άστοχη έξοδο του Βούρα αλλά δεν κατάφερε 
να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του με 
κεφαλιά. Στη συνέχεια ο τερματοφύλακας της 
Δόξας ήταν και ο άνθρωπος που την κράτησε 
στο παιχνίδι με τις εντυπωσιακές αποκρού-
σεις του στα σουτ του Διαμαντόπουλου στο 
18ο και 32ο λεπτό, ενώ στο 23’ και πάλι στην 
κόντρα επίθεση ο Σπυρόπουλος έδιωξε την 
μπάλα προ της γραμμής της εστίας μετά από 
σουτ του Πλατέλλα.
Η Δόξα Δράμας ήταν απειλητική, έφτανε με 
αξιώσεις στη μεγάλη περιοχή του Άρη κι 
έφτασε κοντά στο γκολ στο 42ο λεπτό όπου 
μετά από εκτέλεση κόρνερ και κεφαλιά του 
Κουσκουνά, ο Μπούρμπος απομάκρυνε την 
μπάλα προ της γραμμής της εστίας του Άρη.
Οι γηπεδούχοι εμφανίστηκαν «χαλαροί» 
στο πρώτο 15πτο και λίγο έλειψε να το πλη-
ρώσουν καθώς η Δόξα Δράμας είχε τρεις 
«καθαρές» ευκαιρίες για την ισοφάριση. 
Στο 52ο λεπτό ο Μπαϊκαρά από το ύψος της 
μεγάλης περιοχής σούταρε αδύναμα (μπλό-
καρε ο Αναγνωστόπουλος), ενώ δύο λεπτά 

αργότερα και μετά από γύρισμα του Γουν-
δουλάκη, ο Μπούρμπος απομάκρυνε προ 
του Κουσκουνά ο οποίος ήταν στο ύψος της 
μικρής περιοχής. Στο 58ο λεπτό σε κόντρα 
επίθεση της Δόξας Δράμας, ο Μπαϊκαρά 
σούταρε από πλάγια θέση (εντός της περι-
οχής) αλλά η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το 
δεξί κάθετο δοκάρι της εστίας του Άρη. Δύο 
λεπτά αργότερα και από στημένη φάση, ο 
Νίκιτς έκανε την κεφαλιά και είδε την μπάλα 
ουσιαστικά να «γλύφει» το δεξί κάθετο 
δοκάρι της εστίας της Δόξας.
Βλέποντας την ομάδα του να υστερεί δημι-
ουργικά, ο Δημήτρης Σπανός έριξε στο παι-
χνίδι τον Άγγελο Χαντί αντί του Γιάννη Πασά. 
Ο Νίκος Κωστένογλου προσπάθησε να 
κάνει πιο επιθετική την ομάδα του βάζοντας 
αρχικά στο παιχνίδι τον Κάσες και στη συνέ-
χεια τον Στεφάνοβιτς αντί του Σπυρόπουλου. 
Ωστόσο, από το 60ο λεπτό ο ρυθμός του 
αγώνα «πάγωσε» με τον Άρη να κάνει δια-
χείριση του αποτελέσματος και τη Δόξα να 
μη βρίσκει τους χώρους δημιουργίας.
Στο 76ο λεπτό ο Άρης θα μπορούσε να είχε 
διπλασιάσει τα τέρματα του καθώς μετά από 
σέντρα του Πλατέλλα, ο Χαντί βρέθηκε ολο-
μόναχος στο ύψος της μικρής περιοχής αλλά 
δεν κατάφερε να σκοράρει με κεφαλιά. Στο 
τελευταίο 15πτο, ο Κωστένογλου έπαιξε το 
τελευταίο του χαρτί με τη χρησιμοποίηση 
του Καπνίδη αντί του Τζόκιτς, ενισχύοντας 
έτσι την επιθετική γραμμή του και αποδυνα-
μώνοντας την αντίστοιχη μεσοαμυντική του, 
εκ του αποτελέσματος όμως αυτή η κίνηση 
κάθε άλλο παρά βοήθησε την ομάδα του.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Kαι Μάνος και... μόνος στην κορυφή o ΟΦΗ!
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Ο 
Μαρίνος Ουζουνίδης έδωσε συγ-
χαρητήρια στην ΑΕΚ για τη νίκη 
επί του Παναθηναϊκού, εκφράζο-
ντας πάντως τα παράπονα του για 

τη διαιτησία. 
Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου: 
«Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για τη νίκη. Εμείς 
μπήκαμε πολύ καλά, θέλαμε να αγχώσουμε 
τον αντίπαλο, κάναμε τις φάσεις μας αλλά 
δεν τις αξιοποιήσαμε. Μετά δεχθήκαμε το 
γκολ με μια κλασική κίνηση του Αραούχο. 
Θα μιλήσω μόνο για την ομάδα μου και θα 
πω ότι είμαι ικανοποιημένος από την προ-
σπάθεια που κάναμε. Σιγουρα δεν είναι 
και ό,τι καλύτερο να χάνεις με 3-0 σε ντέρ-
μπι, είτε είσαι με 11 είτε είσαι με 10, αλλά 
ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 
χρόνια είναι ούτως ή άλλως ανυπόληπτος 
από κάποιους κυρίους. Εχουμε που έχουμε 
τα προβλήματα μας, ας σεβαστούν κάποια 
πράγματα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, είναι 
πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλή-
ματος. Εμείς θα προσπαθήσουμε στα ματς 
που απομένουν, παίζουμε μόνο για εμάς, 
για κανέναν άλλον. Θα έχουμε πάλι απου-
σίες με κάρτες κλπ αλλά δεν μπορούμε να 
κάνουμε κάτι.
Για το αν έπαιξε κομβικό ρόλο η αποβολή 
του Ινσούα: «Μέχρι την αποβολή νομίζω 
ότι ήμασταν καλύτεροι. Εχω βαρεθεί να 
παίζουμε με 9 και με 10. Δεν μας σέβεται 
κανείς. Αυτό δεν το λέω για την ΑΕΚ, τον 
ΠΑΟΚ ή τον Ολυμπιακό. Μιλάω σαν Πανα-
θηναϊκός».

Κουλιμπαλί: «Παίζουμε για εμάς 
και τον κόσμο του Παναθηναϊ-
κού»
Στα πολλά και σημαντικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός στάθηκε 
ο Ουσμάν Κουλιμπαλί, λέγοντας πως όλοι 
στην ομάδα παίζουν για τους εαυτούς τους 
και τον κόσμο του «τριφυλλιού».
Αναλυτικά ο αμυντικός του Παναθηναϊκού 
μιλώντας στην κάμερα της NOVA τόνισε 
τα εξής: «Πριν από την αποβολή παίζαμε 
πολύ καλά, μπήκαμε με αυτοπεποίθηση 
και ψάχναμε ένα καλό αποτέλεσμα. Από 
τη στιγμή που μείναμε με δέκα παίκτες, τα 
πράγματα δυσκόλεψαν και η ΑΕΚ κατάφερε 
να κάνει γκολ τις ευκαιρίες της».
Για την ευκαιρία του: «Αν μπορούσα να 
κάνω γκολ την ευκαιρία μου, θα μπορού-
σαμε να είμαστε πιο συμπαγείς και να 
έχουμε δεκαπλάσιες πιθανότητες, αλλάζο-

ντας τη ροή του αγώνα».
Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν: 
«Από τη στιγμή που μπαίνουμε στο ματς, 
κοιτάζουμε μόνο τον αγώνα. Με δέκα παί-
κτες τρέχαμε όλοι στο διπλάσιο και κόντρα 
στην ΑΕΚ που είναι καλή ομάδα, ήρθε αυτό 
το αποτέλεσμα.
Αυτά που διαδραματίζονται στο σύλλογο 
είναι πολύ σοβαρά, υπάρχουν υποσχέσεις 
που δεν τηρούνται, μας δίνουν κάποια εχέγ-
γυα που δεν έχουν αντίκρισμα... Παίζουμε 
για εμάς και για τους φιλάθλους του Πανα-
θηναϊκού μέχρι το τέλος. Οι δημοσιογρά-
φοι γράφουν πως δεν ασχολούμαστε και 
δεν έχουμε το μυαλό μας εδώ, αυτό είναι 
λάθος, βρισκόμαστε ψυχή τε και σώματι 
στην ομάδα και στον αγωνιστικό χώρο».

Ενεργοποιήθηκε το -3 για Βέμερ, 
15 μέρες προθεσμία ο Παναθηνα-
ϊκός!
Το αίτημα του Γενς Βέμερ έγινε δεκτό από το 
Δικαστήριο της ΕΠΟ και πλέον ο Παναθηνα-
ϊκός έχει μπροστά του 15 μέρες για να βρει 
λύση, ώστε να αποφύγει την ποινή αφαίρε-
σης τριών βαθμών.
Ήταν αναμενόμενο ότι κάποια στιγμή 
το πράγμα θα ζορίσει επικίνδυνα για τον 
Παναθηναϊκό, ο οποίος όμως παίρνει επι-
πλέον χρόνο από τη διακοπή του Πάσχα. Το 
Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ ανακοίνωσε 
την απόφασή του για την εκδίκαση της υπό-
θεσης του Βέμερ, που έγινε την Παρασκευή 
και το αίτημα του Γερμανού για αφαίρεση 
τριών βαθμών στο «τριφύλλι» έγινε δεκτό. 
Έτσι, οι «πράσινοι» μέχρι τις 18/4, τρεις 
μέρες δηλαδή μετά το επόμενο ματς με 
τον Ατρόμητο, να έχουν βρει λύση και να 
έχουν ξοφλήσει τον παίκτη, προκειμένου 
να πάρουν πίσω τους βαθμούς. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το -3 θα είναι οριστικό!
Η ανακοίνωση!
«Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το 
Διαιτητικό Δικαστήριο της Ελληνικής Ποδο-
σφαιρικής Ομοσπονδίας έλαβε την εξής 
απόφαση.
Δέχτηκε την αίτηση του Jens Alexander 
Wemmer και ενεργοποίησε την επιβλη-
θείσα με την υπ’ αριθ. 27/2018 απόφαση 
ποινή αφαίρεσης τριών (3) βαθμών σε 
βάρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός μέχρι την 
πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ποσού 
των 498.322,15 ευρώ, εντός προθεσμίας 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την επο-
μένη ημέρα της κοινοποίησης».

Ουζουνίδης: «Δεν μας 
σέβεται κανείς»

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Η κανονική διάρκεια του 
πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής 
ολοκληρώθηκε και οι 8 πρώτοι από τους 
ομίλους ετοιμάζονται για τα μπαράζ 
από τα οποία θα ανέβουν στη Football 
League οι τέσσερις.

Ο
λοκληρώθηκε την Κυριακή η δρά-
ση σε όλους τους ομίλους της Γ’ Ε-
θνικής και πλέον έγιναν γνωστές και 
οι 8 ομάδες που θα διεκδικήσουν 

την άνοδό τους στη Football League μέσω των 
μπαράζ.
Πρόκειται για τους Απόλλων Παραλιμνίου, 
Ηρακλή, Τηλυκράτη, Βόλο, Αστέρα Αμαλιάδας, 
Εθνικό, Αήττητο Σπάτων και Ηρόδοτο. Αυτές οι 
8 ομάδες πλέον θα χωριστούν σε δύο ομίλους.
Ο βόρειος όμιλος θα αποτελείται από τους: 
Απόλλων Παραλιμνίου, Ηρακλή, Τηλυκράτη 
και Βόλο.
Ο νότιος όμιλος θα αποτελείται από τους: 
Αστέρα Αμαλιάδας, Εθνικό, Αήττητο Σπάτων 
και Ηρόδοτο.
Οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο θα πάρουν και 
το εισιτήριο της ανόδου στη Football League. 
Τα μπαράζ είναι προγραμματισμένα να αρχί-
σουν στις 22 Απριλίου, ενώ η κλήρωση έχει 
ανακοινωθεί πως θα γίνει την Μ. Τετάρτη.

Στο ρελαντί ο Ηρακλής
Ο Γηραιός δεν συνάντησε προβλήματα από τον 
Εδεσσαϊκό. Φιέστα για το γυναικείο μπάσκετ 
και το εφηβικό βόλεϊ 
Στο «γιορτινό» Καυτανζόγλειο (γιορτάστηκαν 
οι πρόσφατες  επιτυχίες της γυναικείας ομάδας 
μπάσκετ και της εφηβικής του βόλεϊ), ο Ηρα-
κλής έπαιξε ωραία μπάλα και κέρδισε 3-1 τον 
Εδεσσαϊκό. Ο Γηραιός άνοιξε το σκορ στο 32’ 
με ένα πανέμορφο γκολ του Πτηνόπουλο, ενώ 
τα τέρματα των Τάι  (58’) και Ρόβα (68’) έδω-
σαν διαστάσεις θριάμβου στην επιτυχία του. Οι 
φιλοξενούμενοι το μόνο που κατάφεραν ήταν 
να μειώσουν στο 75’ με τον Χαραβητίδη, 
 ΗΡΑΚΛΗΣ: Αμπάρης, Ρεβυθόπουλος, Κυρια-
κίδης, Κωστούλας, Καραντασιάδης, Παναγιω-
τούδης, Καζναφέρης, Τάι (82΄ Καστριτσέας), 
Παπαδόπουλος (90΄ Κουρέλλας), Ρόβας (70΄ 
Κρυστάλλης), Πτηνόπουλος (74΄ Αμαραντίδης).

Στα μπαράζ ο Εθνικός, στο τοπικό η 
Ρόδος!
Πραγματικά απολαυστικό ήταν το φινάλε 
του 6ου ομίλου της Γ’ Εθνικής, όπως και 
αναμενόταν! Εκεί την Κυριακή είχαμε τρία 

παιχνίδια στα οποία θα κρινόταν παραμονή 
και είσοδος στα μπαράζ ανόδους.
Ο Εθνικός ήθελε ισοπαλία ή νίκη στη Ρόδο 
και κατάφερε στις καθυστερήσεις να πάρει 
το διπλό επικρατώντας με 0-1, σε ένα παι-
χνίδι που οι γηπεδούχοι τελείωσαν με 8 
ποδοσφαιριστές! Το αποτέλεσμα αυτό 
έστειλε την ομάδα του Πειραιά στα μπαράζ 
ανόδου, καθώς προσπέρασε την Προοδευ-
τική που είχε ρεπό και την Ρόδο στο τοπικό.
Αυτό γιατί, την ίδια ώρα ο Ιωνικός πέρασε 
από το Ζευγολατιό με αρκετό... ζόρι, με 1-2, 
ενώ ο Ασπρόπυργος με γκολ στο τελευταίο 
πεντάλεπτο πέρασε από το Κερατσίνι με το 
ίδιο σκορ μένοντας επίσης στην κατηγορία. 
Μετά απ’ όλα αυτά τα αποτελέσματα λοι-
πόν, ο Εθνικός θα δώσει την μάχη του για 
άνοδο στη Football League στον νότιο όμιλο 
των μπαράζ, Ιωνικός και Ασπρόπυργος θα 
συναντηθούν και του χρόνου στη Γ’ Εθνική, 
ενώ η ιστορική ομάδα της Ρόδου θα βρεθεί 
στο τοπικό πρωτάθλημα.

Καταγγελία της Νίκης για ΝΠΣ 
στην Επιτροπή Πρωταθλήματος Γ’ 
Εθνικής!
Στην Επιτροπή Πρωταθλήματος έστειλε 
έγγραφη καταγγελία η Δ.Ε. ποδοσφαί-
ρου της Νίκης Βόλου τη Μεγάλη Τετάρτη 
το μεσημέρι, με την οποία ζητά να μην επι-
κυρωθεί η βαθμολογία του 4ου ομίλου της 
Γ’ Εθνικής, με σκοπό να μην ανακηρυχθεί 
πρωταθλητής ο ΝΠΣ Βόλος, αφού υπάρχουν 
εκκρεμοδικίες που τον αφορούν.
Θυμίζουμε ότι μία ανάλογη ενέργεια έκανε 
και πριν λίγες μέρες και ο Άρης Παλαιοχω-
ρίου κατά του Ηρακλή. Αυτές οι ενέργειες 
δημιουργούν πίεση στην ΕΠΟ, ώστε να πάνε 
ακόμη πιο πίσω τα πλέι οφ, που η έναρξη 
τους έχει οριστεί για τις 22 Απρίλη.

Εκδικάστηκε η έφεση του Ρήγα 
για την υπόθεση Κόλα
Εκδικάστηκε από την Επιτροπή Εφέσεων της 
ΕΠΟ η έφεση που είχε καταθέσει ο Ρήγας 
Φεραίος κατά της πρωτόδικης απόφασης 
της Πειθαρχικής Επιτροπής, η οποία είχε 
δικαιώσει τον Ολυμπιακό Βόλου στην υπό-
θεση του Κλεβί Κόλα.
Ο δικηγόρος Χάρης Γρηγορίου χειρίστηκε 
την υπόθεση για τον Ρήγα Φεραίο, ενώ 
δικηγόρος του  Ολυμπιακού Βόλου ήταν, 
όπως και στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή της 
ΕΠΟ, ο Παναγιώτης Μπιρμπίλης, από το 
δικηγορικό γραφείο του Αργύρη Λίβα.

Οι δύο πλευρές ανέπτυξαν τα επιχειρήματα 
τους, όσον αφορά την υπόθεση Κόλα, δια-
δικασία η οποία κράτησε λίγα λεπτά, ενώ 
σήμερα Μ. Τετάρτη Ολυμπιακός και Ρήγας 
Φεραίος θα καταθέσουν σχετικά υπομνή-
ματα.
Όσον αφορά την απόφαση της Πειθαρχικής 
Επιτροπής της ΕΠΟ, αυτή θα εκδοθεί μέσα 
σε 15 μέρες. Αξίζει να αναφέρουμε, πως η 
ομάδα που θα χάσει την υπόθεση μπορεί 
να προσφύγει στο Διαιτητικό Δικαστήριο 
της ΕΠΟ.

«Έσπασε» τα ρεκόρ του φέτος ο 
Θεσπρωτός!
Ο Θεσπρωτός ολοκλήρωσε τις υποχρεώ-
σεις του στον 3ο όμιλο, έχοντας την καλύ-
τερη άμυνα στο πρωτάθλημα, μαζί με τον 
Τηλυκράτη (15 γκολ παθητικό). Αυτή η επί-
δοση (το πλατανόφυλλο δέχτηκε 0,6 γκολ 
ανά παιχνίδι) αποτελεί ρεκόρ 5ετίας για 
την ομάδα της Ηγουμενίτσας στη νέα Γ΄Ε-
θνική. Ρεκόρ έκανε επίσης ο Θεσπρωτός και 
στην επίθεση, αφού τα 1,6 γκολ που πέτυχε 
ανά αγώνα είναι η καλύτερη συγκομιδή του 
αυτά τα 5 χρόνια. 
Μόνο οι δύο πρώτοι, Τηλυκράτης (41) και 
N.Αμφίλοχος (45), σκόραραν περισσότερα 
τέρματα από τον Θεσπρωτό. Επιπρόσθετα 
το +23 στη διαφορά τερμάτων, αν και με 
λιγότερα παιχνίδια σε σχέση με τις προη-
γούμενες περιόδους,  είναι επίσης χαρακτη-

ριστική. Τέλος, ο Θεσπρωτός υπέστη μόλις 4 
ήττες στο φετινό πρωτάθλημα, σε αντίθεση 
με τις 16 της περιόδου 2016-17.  Πάντως οι 
κιτρινόμαυροι δεν κατάφεραν να ξεφύγουν 
από την 5η θέση, στην οποία έχουν τερματί-
σει άλλες δύο φορές.

Άμεση επιστροφή ο στόχος της Α-
ΕΜ
Στην Αθλητική Ένωση Μυλοποτάμου… 
σήκωσαν μανίκια και ξεκίνησαν τη δουλειά 
ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Η ομάδα δεν κατάφερε να σωθεί, όμως οι 
ιθύνοντες της ΑΕΜ είναι αποφασισμένοι να 
κάνουν τις απαιτούμενες κινήσεις, προκει-
μένου να επιστρέψει άμεσα στη Γ’ Εθνική. 
Αυτό, εξάλλου, αποφασίστηκε στο Δ.Σ. της 
Μ. Τετάρτης (04/04). Συζητήθηκε, επίσης, το 
θέμα του γηπέδου και ένα ακόμη ζητούμενο 
είναι η ανακατασκευή του Δημοτικού Γηπέ-
δου Περάματος πριν την έναρξης της ερχό-
μενης σεζόν.
Η σχετική ενημέρωση αναφέρει: «Την 
άμεση επιστροφή της στην Γ’ Εθνική κατη-
γορία έθεσε ως στόχο το ΔΣ της Α.Ε.Μυλο-
ποτάμου, στην συνεδρίαση της 4ης Απρι-
λίου 2018. Ταυτόχρονα τέθηκε στόχος η 
άμεση ανακατασκευή του Δημοτικού Γηπέ-
δου Περάματος, (πριν την έναρξη της αγω-
νιστικής περιόδου) το οποίο δημοπρατή-
θηκε πρόσφατα, ώστε η ομάδα να επιστρέ-
ψει στην φυσική της έδρα».

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Τα μπαράζ της Γ’ Εθνικής



68 6 Απριλίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Τ
ης έχει πάρει τον αέρα. Σου δίνει 
την εντύπωση ότι έτσι όπως είναι 
δομημένες αυτές οι δύο ομάδες, 
η Λίβερπουλ είναι ό,τι χειρότερο 

μπορεί να βρεθεί απέναντι στη Σίτι. Της 
το έκανε στο πρωτάθλημα στο «Ανφιλντ», 
τερματίζοντας το αήττητό της και το επα-
νέλαβε τώρα. Μόνο που αυτό το 3-0 στο 
πρώτο ραντεβού τους στα προημιτελικά 
του Champions League μοιάζει πολύ πιο 
σοβαρή ιστορία. Ηταν η πρώτη τους φο-
ρά που κοντραρίστηκαν στην Ευρώπη και 
οι Reds πάνε στη ρεβάνς έχοντας τεράστιο 
προβάδισμα, προϊόν μία εκπληκτικής 
βραδιάς τους, όπου τα έκαναν όλα τέλεια 
και οι αντίπαλοί τους όλα λάθος.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν με τρελή φού-
ρια και στο 12’ βρήκαν το πρώτο γκολ. Ο 
Σαλάχ (μάλλον από θέση οφσάιντ) έτρεξε 
το μισό γήπεδο, ο Φιρμίνο δεν μπόρεσε 
να το τελειώσει, η άμυνα της Σίτι έκανε 
παιδικά λάθη και ο Σαλάχ έβαλε το 38ο 
φετινό του σε όλες τις διοργανώσεις. Τα 
χάλια των Πολιτών συνεχίστηκαν αμυ-
ντικά, όπως και η εκπληκτική επιθετική 
κρούση των Κόκκινων. Ο Οξλεϊντ-Τσά-
μπερλαϊν (20’) τράβηξε βολίδα που άφησε 
άγαλμα τον Εντερσον και ο Σαλάχ (31’) 
έστειλε συστημένη στο κεφάλι του Μανέ 
για το 3-0.
Μέχρι την ανάπαυλα κάθε λεπτό μετρού-
σαν και φάση οι παίκτες του Κλοπ, που 
πήρε την ταυτότητα του Γκουαρδιόλα. 
Στην επανάληψη ο ρυθμός έπεσε, η Λίβερ-
πουλ φυλάχτηκε και κατάφερε όχι μόνο να 
μην δεχτεί γκολ, αλλά ούτε καν κανονική 
φάση. Το άσχημο όμως ήταν ότι αποχώ-
ρησε με πρόβλημα ο Σαλάχ και ο Χέντερ-
σον χάνει τη ρεβάνς εξαιτίας καρτών. Μία 
ρεβάνς στην οποία θα πρέπει να γίνουν 
τρελά πράγματα για να αλλάξει ο κάτοχος 
του εισιτηρίου για τα ημιτελικά. Με βάση 
το ιστορικό αποτελεσμάτων στην Ευρώπη, 
όσοι νίκησαν 3-0 στο πρώτο ματς, προ-
κρίθηκαν κατά 94,1%.
Λίβερπουλ (Γίργκεν Κλοπ): Κάριους, 
Φαν Ντάικ, Λόβρεν, Ρόμπερτσον, Αλεξά-
ντερ-Αρνολντ, Οξλεϊντ-Τσάμπερλαϊν (85’ 
Αλμπέρτο Μορένο), Χέντερσον, Μίλνερ, 
Σαλάχ (53’ Βαϊνάλντουμ), Μανέ, Φιρμίνο 
(71’ Σολάνκε)
Μαν. Σίτι (Πεπ Γκουαρδιόλα): Εντερσον, 
Οταμέντι, Κομπανί, Λαπόρτ, Γουόκερ, 
Φερναντίνιο, Γκουντογκάν (56’ Στέρλινγκ), 
Ντ. Σίλβα, Σανέ, Ντε Μπρόινε, Γκάμπριελ 
Ζέσους.

Μπαρτσελόνα - Ρόμα 4-1
Σε ένα ματς όπου η Μπαρτσελόνα ήταν 
εκτός ρυθμού, κατάφερε να... τσεκάρει 
εισιτήριο για τα ημιτελικά του Champions 
League, κι όλα αυτά, χάρη στα δώρα της 
Ρόμα! Ούτε ένα, ούτε δυο, αλλά τρία, με 
συνέπεια οι Καταλανοί να επικρατήσουν 
4-1 και να βλέπουν ήδη τη φάση των «4». 
Τα αυτογκόλ των Ντε Ρόσι, Μανωλά και οι 
γκάφες της άμυνας έδωσαν στους Κατα-
λανούς το δικαίωμα να βλέπουν ήδη την 
επόμενη φάση. 
H Ρόμα ήταν αυτή που μπήκε πιο δυνατά 
στο ματς και μάλιστα πίεσε για να κάνει 
δύσκολη τη ζωή των Καταλανών. Οι γηπε-
δούχοι αντέδρασαν μετά το τέταρτο, ανέ-
βασαν ρυθμό και η πρώτη καλή φάση 
ήρθε στο 18’. Λανθασμένη αντίδρα-
σης της άμυνας, αλλά το υπέροχο πλασέ 
του Ράκιτιτς βρήκε το δοκάρι. Οι Τζιαλο-
ρόσι αμύνονταν εξαιρετικά, η Μπαρτσε-
λόνα είχε την κατοχή, αλλά όχι την ιδα-
νική εικόνα. Αρκετά λάθη στο χώρο του 
κέντρου και η γηπεδούχος εμφάνιζε αδυ-
ναμίες, ανάλογες με αυτές του αγώνα με 
τη Σεβίλλη. Κι όμως η Μπάρτσα πήγε στα 
αποδυτήρια προηγούμενη στο σκορ. Ο 
Ντε Ρόσι προσπάθησε να σταθεί εμπό-
διο για να μη φτάσει η μπάλα στον Μέσι, 
αλλά με... προβολή έστειλε τη μπάλα στα 
δίχτυα.
Εφιαλτικό το σκηνικό στην επανάληψη για 
τη Ρόμα, μιας και στο 55’ πάλι με αυτογκόλ 
ήρθε το δεύτερο γκολ! Ο Ράκιτιτς έκανε τη 
σέντρα, ο Μανωλάς βγήκε μπροστά από 
τον Ουμτιτί, έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι 
και στην επαναφορά αυτή βρήκε στο 
γόνατο για το 2ο γκολ. Μάλιστα, πρώτη 
φορά στην ιστορία των νοκ άουτ της διορ-
γάνωσης μπαίνουν δυο αυτογκόλ σε ένα 
ματς.
Αυτό το «νεκρό» διάστημα των Tζιαλο-
ρόσι είχε και τρίτο τέρμα! Στο 59’ ο Μέσι 
έβγαλε υπέροχη μπαλιά στον Σουάρες, ο 
Ουρουγουανός νικήθηκε από τον Αλισον, 
αλλά ο Πικέ πολύ εύκολα την έσπρωξε στα 
δίχτυα. Η Ρόμα αντέδρασε στο τελευταίο 
τέταρτο, αλλά σε δυο περιπτώσεις σε σουτ 
του Περότι, ο Τερ Στέγκεν είχε απίθανες 
επεμβάσεις. Ωστόσο, στο γκολ ήρθε στο 
80’! Ο Περότι έκανε τη σέντρα, ο Τζέκο 
βρέθηκε στη σωστή πορεία και με ιδα-
νικό τρόπο μείωσε σε 3-1! Οι Καταλανοί 
πίεσαν στα τελευταία λεπτά και στο 87’ 
από λάθος της άμυνας της Ρόμα, ο Σουά-
ρες διαμόρφωσε το 4-1!

Η φανέλα της Λίβερπουλ 
έλιωσε τη Σίτι

Η Σεβίλλη ήταν εξαιρετική, αλλά η 
τύχη της Μπάγερν και ο Ριμπερί της 
έκλεισαν το δρόμο για τα ημιτελικά. 
Οι Βαυαροί επικράτησαν 2-1 στο 
Σάντσες Πιθχουάν και είναι μια 
ανάσα από τους «4» του Champions 
League. 

Η 
Μπάγερν του Χάινκες βρέθηκε 
πρώτη φορά φέτος πίσω στη δι-
οργάνωση, ωστόσο με σύμμαχο 
την τύχη έκανε την ανατροπή, ε-

πικράτησε 2-1 στο Σάντσες Πιθχουάν και ά-
φησε στη Σεβίλλη τις... εντυπώσεις. Πρώτη 
ήττα από γερμανική ομάδα εντός για τους 
Σεβιγιάνους, έσπασε η κατάρα των πέντε 
διαδοχικών ηττών των Βαυαρών στην Ιβη-
ρική. Σε οκτώ ημέρες η ομάδα του Χάινκες 
σφραγίζει το εισιτήριο για τα ημιτελικά.
Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι, ο Πιζάρο 
κάλυψε με επιτυχία το κενό του Μπα-
νέγα και τα άκρα τους εκμεταλλεύ-
θηκαν τις αδυναμίες των γηπε-
δούχων. Αλλωστε, η απου-
σία του Αλάμπα ήταν κάτι 
παραπάνω από αισθητή και 
ο Μπερνάτ... υπέφερε. Στο 
20’ η Σεβίλλη έχασε τρομερή 
ευκαιρία με τον Σαράμπια, ενώ 
στο 30’ ο ίδιος παίκτης δεν μπό-
ρεσε να σκοράρει. Τρίτη και φαρμα-
κερή στο 31’, με τον Εσκουδέρο να κάνει τη 
σέντρα, τον Μπερνάτ να είναι... εκτός και 
τον Σαράμπια να ανοίγει το σκορ! Ο Βιδάλ 
πέρασε εκτός γηπέδου στο 35’ λόγω τραυ-
ματισμού, ο Χάμες πήρε τη θέση του κι 
έδωσε τρεξίματα που δεν υπήρχαν.
Παράλληλα, η τύχη είχε αποφασίσει να 
σταθεί σύμμαχος των Βαυαρών. Στο 37’ 
ο Ριμπερί έκανε την πάσα, η μπάλα βρήκε 
στον Νάβας, ο οποίος την έστειλε στα 
δίχτυα της ομάδας του. Ηταν το πρώτο γκολ 
που δεχόταν η Σεβίλλη από γερμανική 
ομάδα έπειτα το 2011! Ο Ραφίνια πήρε τη 
θέση του κάκιστου Μπερνάτ, η Μπάγερν 
ισορρόπησε και πήρε ανάσες στη μεσαία 
γραμμή. Στο 66’ ο Σόρια με εξαιρετική επέμ-
βαση στο πλασέ του Μαρτίνεθ έσωσε την 
ομάδα του, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει το 
ίδιο και δυο λεπτά αργότερα. Ο εντυπωσια-
κός Ριμπερί άλλαξε πλευρά, μπέρδεψε τους 
γηπεδούχους, έκανε τη σέντρα και από την 
κεφαλιά του Τιάγκο και το... πόδι του Εσκου-
δέρο διαμορφώθηκε το 2-1! Η Σεβίλλη είχε 
την κατοχή, αλλά όχι τον τρόπο και την 
εκρηκτικότητα για να απειλήσει. Ενα σουτ 

του Ενζονζί κι ένα του Ραμίρες δεν άλλαξαν 
την εικόνα του ματς!

Γιουβέντους – Ρεάλ Μαδρίτης 0-3
Είναι ο καλύτερος; ο δεύτερος καλύτερος; 
ο τρίτος; Ο,τι και να ‘ναι, απλά άνοιξε τα 
μάτια σου και ζήσε τη φάση. Απόλαυσε τη 
στιγμή. Χάζεψέ τον να απογειώνεται και να 
κάνει αυτό το επικό. Το ψαλιδάκι του είναι η 
κορυφή της πυραμίδας, η απόλυτη μαγεία, 
η τέρψη της μπάλας. Ακόμα και οι οπαδοί 
της Γιουβέντους σηκώθηκαν και αποθέω-
σαν. Ο Κριστιάνο έκανε και πάλι πλάκα στον 
Μπουφόν, σκοτώνοντάς τον για 9η φορά 
στις έξι φορές που έχουν ανταμώσει και 
οδήγησε τη Ρεάλ στο τρελό 0-3 εκεί μέσα, 
στη χειρότερη εντός ήττα της Γιουβέντους 
στο Ch. League.
O CR7 μπήκε με το καλησπέρα καυτός. Ο 
Μαρσέλο έβαλε λίγη αλητεία, ο Ισκο τη 
χαμηλή σέντρα και ο Κριστιάνο την προ-

βολή για το 0-1. Εκτοτε οι γηπεδού-
χοι πήραν την μπάλα, αλλά μπό-

ρεσαν να βγάλουν τελική μόνο 
στο κοντινό σουτ του Ιγουαΐν 
που έβγαλε ο Κέιλορ Νάβας 
(24’). Η Ρεάλ έχανε μπάλες, η 
Γιούβε έστηνε επιθέσεις, μα 
δεν πατούσε περιοχή. Στο 36’ 

ο Κρόος κεραυνοβόλησε το ορι-
ζόντιο του Μπουφόν και στο 50’ 

ο Ρονάλντο πλάσαρε επικίνδυνα δια-
γώνια.
Στο 56’ πήγε να ισοφαρίσει ο Ντιμπάλα, το 
φάουλ χτύπησε στο τείχος και η μπάλα πήγε 
βασανιστικά κόρνερ. Σε εκείνη τη φάση 
δέχτηκε κάρτα ο Σέρχιο Ράμος και χάνει τη 
ρεβάνς. Ωσπου στο 64’ ήρθε το απίθανο 
ψαλιδάκι, με τον Ρονάλντο να πηδάει απίθανα 
ψηλά και να αιωρείται πριν αφήσει άγαλμα 
τον Μπουφόν. Δύο λεπτά αργότερα ήρθε η 
καταστροφή για τη Γηραιά Κυρία, με τον Ντι-
μπάλα να προσγειώνεται με τις τάπες στο 
στομάχι του Καρβαχάλ και να αποβάλλεται.
Το κοντέρ δεν είχε σταματήσει να γράφει 
και με παίκτη λιγότερο οι Ιταλοί απλά παρα-
κολουθούσαν. Ισκο, Μαρσέλο, Ρονάλντο 
έκρυψαν το τόπι (72’) και ο Βραζιλιάνος 
πήρε την κόντρα από τον Μπουφόν, για 
να σκοράρει σε κενή εστία το τελικό 0-3. 
Κι αυτό θα μπορούσε να μεγαλώσει ακόμα 
περισσότερο. Ο Ρονάλντο έχασε το άχα-
στο στο φινάλε και ο Μπουφόν του έβγαλε 
ακόμα ένα, με τον Κουαδράδο να αστοχεί 
από τέλεια θέση στην ύστατη στιγμή. Το 
φινάλε δεν άφησε καμία απορία που να μην 
έχει λυθεί. 

Στα... ημιτελικά η Μπάγερν
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Σε λευκή ισοπαλία που δεν βολεύει 
κανένα, εξήλθαν σήμερα στο «Αντώνης 
Παπαδόπουλος», η Ανόρθωση με τον ΑΠΟΕΛ. 
Αποτέλεσμα που φέρει μεν τον ΑΠΟΕΛ στην 
πρώτη θέση, όμως είναι στην αναμονή του 
παιχνιδιού του Απόλλωνα, ενώ για την 
Ανόρθωση αύξησε μεν τη διαφορά από την ΑΕΚ 
στους τρεις βαθμούς, έχασε όμως την ευκαιρία 
να πλησιάσει τον ΑΠΟΕΛ, με τη διαφορά να 
παραμένει στους 7 βαθμούς.

Τ
ο παιχνίδι είχε καλό ρυθμό ιδιαίτερα στο πρώ-
το ημίχρονο, είχε φάσεις, ένταση και νεύρα, με 
το τέλος όμως να βρίσκει τις δύο ομάδες στο 
μηδέν.

Πιο ορεξάτα μπήκε το ΑΠΟΕΛ στο πρώτο δεκάλεπτο 
του παιχνιδιού, ωστόσο η ελαφρά υπεροχή του δεν 
μετατράπηκε σε φάσεις και προϋποθέσεις. Η πρώτη 
μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι καταγράφηκε για την 
Ανόρθωση στο 12′. Ο Ράγιος από δεξιά, τροφοδότησε 
τον Καρλίτος, ο οποίος άφησε έξυπνα την μπάλα στον 
Στρούνα που από αριστερά μπήκε στην περιοχή, επι-
χείρησε τη σέντρα με τον Ντούρις από κοντά να στέλνει 
την μπάλα άουτ.
Από εκείνο το σημείο το παιχνίδι απέκτησε ρυθμό. 
Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Ντουγκλάο θα επιχειρή-
σει απρόσεκτο γύρισμα προς τα πίσω, ο Ντε Καμάρ-
γκο υποψιάστηκε την γκέλα, ωστόσο ο Αρούς βγήκε 
έγκαιρα και με τα πόδια απομάκρυνε τον κίνδυνο.
Στη συνέχεια ακολούθησαν δύο σουτ, ένα για κάθε 
ομάδα. Αρχικά ο Ντούρις από μακριά επιχείρησε να 
απειλήσει, δίχως όμως αποτέλεσμα και περισσότερα 
απέλπιδα. Στο 19′ ο Σόουζα από σχετικά καλή θέση 
λίγα μέτρα πριν το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, θα 
επιχειρήσει το σουτ, με την μπάλα όμως να καταλήγει 
άουτ.
Στο 23′ ο ΑΠΟΕΛ έμελλε να βρει διπλή καλή ευκαι-
ρία, ίσως την σπουδαιότερα στο παιχνίδι. Ο Εμπεσίλιο 
επιχείρησε το γέμισμα από δεξιά, με τον Ντε Καμάρκο 
με κεφαλιά  από το ύψος της μικρής περιοχής με καρ-
φωτή κεφαλιά, να αναγκάζει τον Αρούς σε ενστικτω-
δώς απόκρουση με τα πόδια, στη συνέχεια της φάσης 
και μετά από νέο γέμισμα, γυριστό του Σάλαι, θα κατα-
λήξει άουτ.
Στη συνέχεια και για κάποια λεπτά, διαιτητικές αποφά-
σεις έφεραν ένταση και νεύρα στο παιχνίδι. Στο 32′ ο 
Σαλάι μετά από γύρισμα του Λάγο, θα μπει στην περι-
οχή από πλεονεκτική θέση, με το σουτ του όμως να 
είναι άστοχο.
Στο 38′ ο Ράγιος από δεξιά τροφοδότησε τον Καρλίτος, 
με τον Πορτογάλο να στρώνει την μπάλα στον Ντούρις, 
με το σουτ του Σλοβάκου να κτυπά σε πόδια αμυντικών 

του ΑΠΟΕΛ και να καταλήγει κόρνερ. Το κόρνερ εκτε-
λέστηκε από τον Πράνιτς από αριστερά, με την μπάλα 
να καταλήγει στον Ράγιος που με σουτ από τη γωνία 
της μεγάλης περιοχής, έστειλε την μπάλα στο κάθετο 
δοκάρι του Πέρεθ, με την μπάλα να καταλήγει στην 
πλάτη του Ισπανού κήπερ και να καταλήγει κόρνερ. Στο 
42′ η Ανόρθωση πέτυχε γκολ με τον Ντούρις, που ορθά 
ακυρώθηκε ως offside, ενώ ένα λεπτό αργότερα σουτ 
του Εμπεσίλιο από πλεονεκτική θέση θα περάσει άουτ.
Τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, δεν είχαν 
καμία σχέση με το πως τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. 
Το παιχνίδι είχε πολύ πιο αργό ρυθμό, κάτι που βόλευε 
περισσότερο την Ανόρθωση, μιας και αυτό είναι το 
γνώριμο της παιχνίδι.
Η πρώτη καλή φάση άνηκε για τον ΑΠΟΕΛ, όταν γυρι-
στή κεφαλιά του Νσούε κατέληξε άουτ. Στη συνέχεια 
άρχισε το παιχνίδι στην σκακιέρα των προπονητών. Ο 
Μπαλταζάρ στο 57′  πέρασε στο παιχνίδι τον Ζαχίντ στη 
θέση του Ορ, θέλωντας να δώσει νέα πνοή στο παιχνίδι 
της ομάδας του. Λίγα λεπτά αργότερα ο κόουτς του 
ΑΠΟΕΛ, πέρασε στο παιχνίδι και τον Ποτέ στη θέση του 
Ντε Καμάργκο. Το παιχνίδι κυλούσε με αργό μοτίβο, 
με την Ανόρθωση να είναι η ομάδα που είχε καλά κλει-
στούς χώρους και ήταν πιο επικίνδυνη στην αντεπί-
θεση, όμως οι επιλογές των ποδοσφαιριστών της δεν 
ήταν οι καλύτερες δυνατές, μιας και τα σουτ και τα γεμί-
σματα των  ποδοσφαιρστών της Μεγάλης Κυρίας, είχαν 
ως στόχο τον Πέρεθ.
Η πρώτη καλή στιγμή για τον ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο ημί-
χρονο καταγράφηκε στο 73′ όταν ο Ποτέ τροφοδοτή-
θηκε κάθετα μέσα στη περιοχή, ελίχθηκε και με σουτ 
έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων.  
Δύο λεπτά αργότερα, ο Σαλάι από πολύ καλή θέση 
θα απωλέσει μοναδική ευκαιρία. Εντός της περιοχής, 
αμαρκάριστος ο Σαλάι σύγκλινε προς τα μέσα, επιχεί-
ρησε το σουτ με την μπάλα να καταλήγει πάνω από τα 
δοκάρια.
Η μεγαλύτερη ευκαιρία για την Ανόρθωση καταγρά-
φηκε στο 84′ όταν μετά από γέμισμα, από τη μικρή 
περιοχή ο Ράγιος έπιασε την καρφωτή κεφαλιά με τον 
Πέρεθ να απογειώνεται και να αποκρούει.  Τα τελευταία 
λεπτά του παιχνιδιού, μπορεί να βρήκαν ανοιχτές τις 
δύο ομάδες, όμως πέρα ενός ανάποδου γυριστού σουτ 
από τον Μερκή στην εκπνοή του αγώνα, δεν καταγρά-
φηκε άλλη ευκαιρία. Από πλευράς Ανόρθωσης, η απο-
χώρηση του Ντούρις στο 85′ έκανε την ομάδα πιο ακίν-
δυνη επιθετικά.
Ανόρθωση:  Χαρούς, Στρούνα, Σίλντενφελντ, Ντου-
γκλάο, Κοφί, Βίκτορ, Ιγκιεμπόρ (73΄ Οικονομίδης), Πρά-
νιτς, Ράγιος, Καλό (69΄ Αράζ), Ντούρις (85΄ Παλάνκα)
ΑΠΟΕΛ: Πέρεθ, Ενσούε, Μερκής, Καρλάο, Λάγο, 
Μοράις, Σόουζα, Εμπεσίλιο(77′ Ντε Λατόρε), Ορ (56′ 
Ζαχίντ), Σάλαι, Ντε Καμάργκο (63′ Ποτέ)

αθλητικά

Ανόρθωση-ΑΠΟΕΛ 0-0

Συμβιβασμός που δεν βολεύει κανένα

Ο Ερμής νίκησε 3-2 τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 31ης  και τον 
άφησε στον πυθμένα της βαθμολογίας, 9 βαθμούς μακριά από την 
11η θέση, με την ομάδα της Αραδίππου να προσεγγίζει την πρώτη 

θέση στον δεύτερο όμιλο.
Το πρώτο μέρος στο ΓΣΖ ξεκίνησε με τις δύο ομάδες… μουδιασμένες 
χωρίς αξιόλογη φάση στο πρώτο δεκάλεπτο. Με την πάροδο του χρό-
νου ο Ερμής κέρδισε περισσότερο χώρο και κατάφερε να δημιουργήσει 
τις συνθήκες για το προβάδισμα. Στο 13′ η ομάδα της Αραδίππου πήρε 
προβάδισμα όταν ο Τσίνα από αριστερά έκανε την σέντρα με τον Τσού-
μου να σκοράρει με κεφαλιά.
Ο Ολυμπιακός επιδίωξε να αντιδράσει άμεσα όμως ο Πεχλιβάνης στο 
16′ δεν κατάφερε να απειλήσει τον Αραπατζή. Στο 26′ η ομάδα του 
Τακτακαλά μετά από σέντρα του Πολίτσι ισοφάρισε με τον Μιγκελίτο να 
υποδέχεται υποδειγματικά την μπάλα στην περιοχή και με σουτ έκανε 
το 1-1.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε καλά για τους φιλοξενούμενους και συνε-
χίστηκε… καλύτερα για τους γηπεδούχους. Στην πρώτη φάση του δεύ-
τερου μέρους ο Πολίτσι απώλεσε ευκαιρία με άστοχο πλασέ ενώ στην 
δεύτερη φάση ο Ερμής έκανε το 2-1. Στο 52′ ο Μαρτίνιουκ έστρωσε στον 
Αρτάμπε ο οποίος εκτός περιοχής έκανε το συρτό σουτ με την μπάλα να 
καταλήγει στα δίκτυα του Χίντι.
Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Άλεξ Κωνσταντίνου σημείωσε το 
τρίτο του γκολ με την φανέλα του Ερμή κάνοντας  3-1, ενώ στο τελευταίο 
λεπτό ο Πολίτσι με απευθείας εκτέλεση φάουλ μείωσε στο σκορ διαμορ-
φώνοντας το τελικό 3-2…

Πάφος-Δόξα 1-0: Το έκρινε ο Ρόγκουλιτ
Σε ένα ματς με πολύ καλό ρυθμό οι δύο ομάδες δημιούργησαν πολλές 
φάσεις με υους γηπεδούχους να είναι πιο απειλητικοί εξαργυρώνοντας 
τις προσπάθειές τους με ένα γκολ που έδωσε την νίκη και τους τρεις βαθ-
μούς.

Ερμής-Ολυμπιακός 3-2
Τον… βύθισε κι άλλο! 
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αθλητικά

Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός 95-96

«Ζωντανός» για το πλεονέκτημα

Ύστερα από ένα δραματικό ματς, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φύγει με τη νίκη από το Μιλάνο 
στην παράταση (96-95) χάρη σε προσπάθεια (και πάλι) του Μάικ Τζέιμς και να διατηρήσει 
ακέραιες τις ελπίδες για το πλεονέκτημα της έδρας στα playoffs! 

Ο 
Μάικ Τζέιμς έχει αποδείξει ότι στα δύσκο-
λα και όταν το χρονόμετρο αρχίζει να με-
τράει αντίστροφα, θα είναι εκείνος που θα 
πάρει την κατάσταση στα χέρια του.

Πρώτα στην κανονική διάρκεια του αγώνα και στη 
συνέχεια στην παράταση, ανέλαβε τις τελευταίες επι-
θέσεις οι οποίες στέφθηκαν με επιτυχία. Στην κανο-
νική διάρκεια είχε δώσει προβάδισμα στους 
«πράσινους» με 85-84, ενώ στην παρά-
ταση «υπέγραψε» τη νίκη της ομάδας 
του (96-95), έστω και αν χρειάστηκε 
και τη βοήθεια από το χέρι του... Εμ’ 
Μπαγιέ!
Η ουσία είναι ότι μετά και την ανα-
μέτρηση στο Τελ Αβίβ, ο Μάικ Τζέιμς 
έχει πάρει τον ρόλο του clutch player 
στον Παναθηναϊκό, με αποτέλεσμα να 
το κρατήσει «ολοζώντανο» όσον αφορά 
το πλεονέκτημα της έδρας στα Playoffs. Απλά 
ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να περιμένει τα ματς σε 
ΣΕΦ και Μαδρίτη για να μάθει τον αντίπαλό του, 
είτε έχει, είτε δεν έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Το 
βέβαιο είναι ότι αποφεύχθηκε οριστικά το ενδεχό-
μενο του «εμφυλίου».
Βέβαια η ελληνική ομάδα θα μπορούσε να κερδίσει 
το ματς από την κανονική διάρκεια, αλλά ο Κρις Σίν-
γκλετον έκανε την μεγαλύτερη γκάφα που θα μπο-
ρούσε να κάνει. Με την διαφορά στο +3 (87-84) για 
λογαριασμό του Παναθηναϊκού δεν έκανε φάουλ 
χαμηλά, αλλά προτίμησε να μαρκάρει πάνω στο 
σουτ του Μπέρτανς και να «χαρίσει» τρεις βολές! Ο 
Λετονός είχε 3/3 με αποτέλεσμα να στείλει το ματς 
στην παράταση και να στερήσει από τον Παναθηνα-
ϊκό τη δυνατότητα για το πλεονέκτημα της έδρας στα 
playoffs!
Βέβαια η τέταρτη περίοδος ήταν η... καλή για την 
ελληνική ομάδα αφού πραγματοποίησε ένα επιμέ-
ρους 26-18 (σ.σ. το οποίο ήταν 26-15 πριν από το... 
αψυχολόγητο και χαζό φάουλ του Σίνγκλετον) χάρη 
στους Ντένμον και Τζέιμς. Μάλιστα ο Μάικ Τζέιμς 
ήταν εκείνος που έδωσε για πρώτη φορά προβάδι-
σμα στον Παναθηναϊκό με 85-84 έχοντας οδηγήσει 
τους «πράσινους» στην ολική ανατροπή.
Η διαφορά είχε φτάσει στους 17 πόντους στο πρώτο 
ημίχρονο (47-30) ενώ στην τρίτη περίοδο ήταν στα-
θερά μεταξύ 10 και 14 πόντων. Μπορεί η άμυνα να 
είχε βελτιωθεί αλλά το πρόβλημα είχε παρουσια-
στεί στην επίθεση όπου ο Παναθηναϊκός δεν έβρι-
σκε λύσεις με αποτέλεσμα να... πετάξει πολλές ευκαι-

ρίες στον κάλαθο των αχρήστων. Ο Γκουντάιτις με τον 
Πάσκολο είχαν πάρει τη σκυτάλη από τον Κουζμίν-
σκας στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν εκείνη που είχαν 
βάλει δύσκολα στην ελληνική ομάδα.
Η άμυνα του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο 
ήταν... επιεικώς απαράδεκτη! Μπορεί η Αρμάνι να 
είχε πολύ υψηλά ποσοστά ευστοχίας, σε βαθμό που 

να «άγγιζαν» και την τελειότητα ωστόσο 
ήταν απόρροια της «πράσινης» άμυνας. 

Η διάθεση και η ενέργεια είχαν πάει 
περίπατο και οι παίκτες του Πιανι-
τζιάνι έβρισκαν με χαρακτηριστική 
ευκολία τον δρόμο για το καλάθι 
του Παναθηναϊκού. Για του λόγου 
το αληθές, μια ματιά στα στατιστικά 

του πρώτου ημιχρόνου φτάνει και 
περισσεύει για να φανεί η ανωτερό-

τητα των Ιταλών.
Συγκεκριμένα μέτρησαν 79% στα δίπο-

ντα (15/19), 44% στα τρίποντα (4/9), 93% στις βολές 
(13/14), είχαν 6 ριμπάουντ περισσότερα (16-10 εκ των 
οποίων 10-3 στο α’ δεκάλεπτο) και διπλάσιες ασίστ 
(13-6)! Καλά ήταν και τα ποσοστά των «πρασίνων» σε 
αυτό το διάστημα (10/20 δίποντα, 5/12 τρίποντα, 7/10 
βολές) ωστόσο το πρόβλημα ήταν στην άμυνα.
Ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας έκανε... πράγματα και 
θαύματα στο πρώτο μισό του αγώνα έχοντας 14 
πόντους με 4/4 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3/3 βολές, 
3 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 13:07 λεπτά συμμετο-
χής! Οι ψηλοί είχαν πετύχει 16 πόντους στο σύνολο 
(Πάσκολο, Γκουντάιτις, Ταρζέφσκι) βγάζοντας εκ νέου 
την «πράσινη» αδυναμία στη front line.
Από πλευράς του Παναθηναϊκού ο Τζέιμς Γκιστ ήταν 
η «σταθερή αξία» της ομάδας του με 11 πόντους 
(3/4δίπ., 1/3τρ., 2/3β.) και 3 ριμπάουντ, την ώρα που 
ο Καλάθης ήταν εκτός ρυθμού έχοντας μοιράσει μόνο 
μία ασίστ στα 14 λεπτά του ημιχρόνου.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Όταν έπαιξε άμυνα κατάφερε να επι-
στρέψει στο ματς, να βρει ρυθμό και να γυρίσει το 
παιχνίδι. Επίσης για πρώτη φορά φέτος είχε τόσο 
υψηλό ποσοστό στις βολές αναλογικά με τις προσπά-
θειες, έχοντας 86% με 19/22!
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Μάικ Τζέιμς έβαλε την υπο-
γραφή του σε ένα ακόμα ματς των «πρασίνων» με 
καλάθι στο τέλος έχοντας 18 πόντους με 7/14 δίποντα, 
0/2 τρίποντα, 4/5 βολές, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο 
Νικ Καλάθης μετά το μέτριο πρώτο ημίχρονο είχε 18 
πόντους με 4/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/2, 6 ασίστ, 4 
κλεψίματα και 3 ριμπάουντ.

«Βασίλισσα» καν’ το όπως 
το ‘68!

Ι
στορική στιγμή για την ΑΕΚ, 
στην επέτειο των 50 ετών α-
πό το έπος του ‘68!
Μπροστά στα μάτια 300+ 

οπαδών τους, οι «κιτρινόμαυ-
ροι» ήρθαν ισόπαλοι (83-83) 
με την Στρασμπούρ στη Γαλλία, 
στη ρεβάνς των «8» του BCL, 
και προκρίθηκαν στο Final 4 του 
θεσμού, αφού είχαν διαφορά 9 
πόντων από τον πρώτο αγώνα!
Το... κερασάκι στην τούρτα έβαλε 
ο Κέβιν Πάντερ, ο οποίος πέτυχε 
ακόμα ένα τρελό τρίποντο με 
ταμπλό στη λήξη του αγώνα!
Οι παίκτες του Σάκοτα είχαν το 
προβάδισμα στο πρώτο μέρος, 
αλλά στην συνέχεια το... μυαλό 
χάθηκε. Παρόλα αυτά, δεν άφη-
σαν ποτέ τους γηπεδούχους να 
ξεφύγουν στο σκορ, έμειναν 
κοντά και κατάφεραν να πανη-
γυρίσουν ακόμα μια επιτυχία 
φέτος!
Πρώτος σκόρερ ο Πάντερ (18π.), 
με τους Έλληνες να δίνουν σημα-
ντικές βοήθειες και πάλι!
Από την ομάδα του Κολέ ξεχώρι-
σαν οι Μπίλαν (15π., 7ρ.), Μποστ 
(14π., 5ασ.) και Λαμπεϊρί (12π.).
Η ΑΕΚ μπήκε στην αναμέτρηση 
δείχνοντας ήρεμη, με αποτέλε-
σμα να φτάσει σε double score 
στο 4’ (7-14). Η Στρασμπούρ, 
όμως, άρχισε να αντεπιτίθεται 
και με μικρό σερί 5-0, κατάφερε 
να μειώσει σε 16-18, για να εκτε-
λέσει ο Χάρις για τρεις (16-20, 
10’). Οι «κιτρινόμαυροι» στην 
δεύτερη περίοδο άρχισαν να 
κάνουν λάθη, τα οποία εκμεταλ-
λεύτηκαν οι γηπεδούχοι και με 
επιμέρους 11-5, πήραν προβά-
δισμα (27-25, 17’). Ο Πάντερ με 
έμμεσο τρίποντο κράτησε κοντά 
την ΑΕΚ (33-32, 18’), για να στεί-
λει ο Χάρις τις ομάδες στα απο-
δυτήρια με το 35-37 (20’).
Με την έναρξη της τρίτης περιό-
δου Χάντερ και Τζέιμς «έχασαν» 
το μυαλό τους και αυτό κόστισε 
σ τους φιλοξενούμενους. Ο 
πρώτος έκανε αντιαθλητικό (4ο 
φάουλ) και ο δεύτερος δέχθηκε 
τεχνική ποινή, για να πάει το 
σκορ στο 42-41 (23’). Η διαφορά 
πήγε και στο +8 για τους Γάλλους 

(55-47, 17’), με τους Πάντερ και 
Σάκοτα να μειώνουν σε 55-52 
(19’) και τον Γκριν να κάνει στη 
λήξη το 59-56 (30’).
Ο Σάκοτα έμεινε κοντά στο σκορ 
με 2/3 βολές (από φάουλ και 
τεχνική του Λελούπ, 65-60, 34’) 
και οι «κιτρινόμαυροι» δεν άφη-
ναν την Στρασμπούρ να πάρει... 
ανάσα (67-64, 37’). Η ψυχή του 
αρχηγού «μίλησε» και με δύο 
σερί τρίποντα πλησίασε στον 
πόντο (71-70, 38’), την στιγμή 
που οι Έλληνες έπαιζαν ασφυ-
κτική άμυνα. Ο Γκριν, που ήταν 
κακός σχεδόν σε όλο το ματς, με 
τρίποντο και 1/2 βολές έκανε το 
75-74 (39’). Ο Πάντερ έκανε πάλι 
το... θαύμα του, αφού πέτυχε τρί-
ποντο με ταμπλό στη λήξη του 
αγώνα για το τελικό 83-83.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Δεν... νίκησε, αλλά 
και η ισοπαλία αυτή ήταν σαν 
νίκη ήταν! Η ΑΕΚ φρόντισε να 
βάλει τις βολές (24/27) και είχε 
54.29% στα δίποντα. Βέβαια, η 
«μάχη» των ριμπάουντ μπορεί 
να χάθηκε (39-28), αλλά ήρθαν 
τα μακρινά σουτ στο φινάλε του 
αγώνα (2 ο Σάκοτα και 1 ο Γκριν), 
για να σώσουν την κατάσταση.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Κέβιν 
Πάντερ ολοκλήρωσε το ματς με 
18 πόντους και ο Σάκοτα με 12, 
ενώ πήρε και 5 ριμπάουντ.
ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Χάρις (11π.), 
Γκριν (12π., 6ασ.), Χάντερ (10π.), 
η άμυνα του Βασιλόπουλου στο 
τελευταίο δεκάλεπτο!
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: 
Ο Άτκινς σε 10 λεπτά έμεινε άπο-
ντος.
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Τα δύο έμμεσα 
τρίποντα του Πάντερ, αλλά και 
τα δύο κολλητά του Σάκοτα, που 
δεν άφησαν την Στρασμπούρ να 
ξεφύγει στο σκορ και κρατούσαν 
την ΑΕΚ κοντά.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η ΑΕΚ τα λιγότερα 
ριμπάουντ και η Στραμσπούρ τον 
αποκλεισμό στην έδρα της.
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το τρίπο-
ντο του Πάντερ στο φινάλε και 
οι πανηγυρισμοί της ομάδας στο 
παρκέ!
Τα δεκάλεπτα: 16-20, 35-37, 
59-56, 83-83.
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