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Πολεμικό ντελίριο για τη Συρία

«
Παρακαλώ, πρέπει να αποφύγετε οποιαδήποτε 
δήλωση σχετικά με την αναμενόμενη επίθεση 
στη Συρία. Το θέμα είναι εξαιρετικά ευαίσθη-
το». Με αυτά τα λόγια ο πρωθυπουργός του Ισ-

ραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου έκλεισε την ενημέρωσή 
του προς τους βασικούς του συνεργάτες την Τετάρτη 11 
Απριλίου.
Είχε συναντήσει διαδοχικά τον υπουργό Άμυνας Αβι-
γκντόρ Λίμπερμαν, τον αρχηγό του επιτελείου στρατηγό 
Γκάντι Άιζενκλοτ, τον αρχηγό αεροπορίας πτέραρχο Αμι-
κάμ Νούρκιν, τον επικεφαλής της στρατιωτικής αντικατα-
σκοπείας στρατηγό Ταμίρ Χάιμαν και τον επικεφαλής του 
εθνικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ Μεΐρ Μπεν 
Σαμπάτ. 
Τα λόγια του πρωθυπουργού του Ισραήλ που εμπλέκεται 
άμεσα στις επερχόμενες εξελίξεις καταδεικνύουν και τη 
σοβαρότητα της κατάστασης που επικρατεί στην Ανατο-
λική Μεσόγειο. Το απόγευμα της Τετάρτης, στο Παρίσι, 
στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση παρατηρήθηκε έντονος σκε-
πτικισμός όσον αφορά στις πολεμικές προετοιμασίες 
της Γαλλίας για την επικείμενη επίθεση στη Συρία. Με 
βασικό μοχλό τους βουλευτές της γαλλικής Δεξιάς και της 
γαλλικής Αριστεράς του Μελανσόν, αλλά και σημαντικό 
αριθμό βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, αντέ-
δρασαν έντονα στην προοπτική εμπλοκής της Γαλλίας σε 
μία μακροχρόνια πολεμική επιχείρηση στην Ανατολική 
Μεσόγειο.
Η Γαλλία, η οποία εξαρτάται στρατιωτικά άμεσα από τις 
ΗΠΑ ως προς τη συμμετοχή της σε ένα τέτοιο πολεμικό 
εγχείρημα, επιχειρεί να διατηρήσει σαφείς αποστάσεις 
από την Ουάσινγκτον αναφορικά με τον τελικό στόχο της 
σχεδιαζόμενης στρατιωτικής επιχείρησης. Πιο συγκε-
κριμένα, το Παρίσι εξηγεί πως ο στόχος μιας τέτοιας επι-
χείρησης πρέπει να αφορά μόνον στα αποθέματα χημι-
κών όπλων και άρα στις εγκαταστάσεις όπου φυλάσσο-
νται κι όχι στόχους που αφορούν στο καθεστώς Άσαντ, 
πόσω δε μάλλον τις δυνάμεις του Ιράν που μάχονται στο 
πλευρό του συριακού καθεστώτος. Είναι προφανές πως 
το Παρίσι δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε μία δυνητική ανα-
μέτρηση με τη Ρωσία στο θέατρο πολέμου της Συρίας. 
Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται και στο Λονδίνο, όπου 
η Τερέζα Μέι ακροβατεί μεταξύ κοινοβουλίου και του 
υπουργικού της συμβουλίου, επιχειρώντας να αποφύγει 
μία αναμέτρηση με τους βουλευτές φέρνοντας το σχέδιο 
στρατιωτικής επιχείρησης στη Συρία για συζήτηση στη 
Βουλή. Προσπαθεί, λοιπόν, να καλυφθεί πίσω από μία 

απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, η οποία όμως 
δεν μπορεί να ισχύσει πέρα από ένα βραχύ χρονικό διά-
στημα. Δεν είναι δυνατόν να εμπλακεί η Βρετανία σε μία 
μακροχρόνια επιχείρηση χωρίς προηγούμενη συζήτηση 
και τοποθέτηση της Βουλής στο θέμα αυτό. 
Έτσι, ό,τι είναι να γίνει θα πρέπει να υλοποιηθεί τα αμέ-
σως επόμενα 24ωρα και πάντως πριν από τη Δευτέρα, 
οπότε και συγκαλείται το βρετανικό κοινοβούλιο. Υπεν-
θυμίζεται πως ο πρώην πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμε-
ρον έχασε προ ετών τη μάχη στη Βουλή, όταν ζήτησε την 
εμπλοκή της Βρετανίας στο θέατρο πολέμου της Συρίας. 
Υπό αυτές τις συνθήκες ο Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρ-
νησή του φαίνεται προς το παρόν να παίζουν το παι-
χνίδι των παρατάσεων επιχειρώντας να διασφαλίσουν 
τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη από τους συμμάχους των 
ΗΠΑ σε αυτόν τον στρατιωτικό σχεδιασμό. Άλλωστε, οι 
Αμερικανοί αντιμετωπίζουν και ένα σοβαρό πρόβλημα. 
Αυτήν τη στιγμή στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου 
δεν διαθέτουν την απαραίτητη Strike Force, ώστε εκ του 

ασφαλούς να εξαπολύσουν με αποτελεσματικότητα μία 
τέτοια στρατιωτική επιχείρηση. Η δύναμη κρούσης με 
επικεφαλής το αεροπλανοφόρο «Iwo Jima» πλέει στην 
Αραβική Θάλασσα, ενώ η δύναμη κρούσης του αεροπλα-
νοφόρου «Harry Truman» δεν αναμένεται να φτάσει στην 
Ανατολική Μεσόγειο παρά την επόμενη Τετάρτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λονδίνο, στην περι-
οχή ανατολικά της Κύπρου έχουν αναπτυχθεί βρετανικά 
υποβρύχια ικανά να φέρουν πυραύλους Κρουζ, αλλά η 
παρουσία τους δεν μπορεί να χαρακτηριστεί παρά μόνον 
ως υποστηρικτική. 
Μετά και την ανακοίνωση του γενικού γραμματέα του 
ΟΗΕ Α. Γκουτιέρες πως η κατάσταση στη Συρία μπορεί 
να ξεφύγει από κάθε έλεγχο, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ αρχί-
ζουν να κάνουν δεύτερες σκέψεις ως προς το εύρος της 
στρατιωτικής επιχείρησης η οποία προετοιμάζεται.
«Κλειδί» σε αυτές τις εξελίξεις είναι, βεβαίως, η Ρωσία. 
Ουδείς μέχρι στιγμής επιθυμεί να εμπλακεί σε μία απευ-
θείας «επαφή» με τον ρωσικό στρατιωτικό παράγοντα 
που είναι εγκατεστημένος στη βορειοδυτική Συρία και σε 
δύο στρατιωτικές βάσεις. Η Ρωσία έχει εγκαταστήσει ένα 
-κατά τα φαινόμενα- αποτελεσματικό αντιαεροπορικό 
σύστημα αποτροπής και ουδείς είναι σε θέση να απο-
φανθεί για το εάν η Μόσχα θα το χρησιμοποιήσει κατά 
των πυραύλων που θα εξαπολυθούν από τις συμμαχικές 
- αμερικανικές δυνάμεις. 
Η Ρωσία, με δημόσιες δηλώσεις διπλωματών της, άφησε 
να εννοηθεί πως αυτήν τη φορά θα ενεργοποιηθεί η 
ρωσική αντιαεροπορική άμυνα πάνω από τη Συρία. Πρό-
κειται για προειδοποίηση ή για πραγματική απειλή;
Αν η Ρωσία είναι ένα από τα βασικά προβλήματα για τους 
Αμερικανούς και τους συμμάχους τους, το δεύτερο πρό-
βλημα είναι το Ιράν. Η Ουάσινγκτον δεν έκρυψε ούτε 
κρύβει τη διάθεσή της να χτυπήσει και στόχους που αφο-
ρούν στις ιρανικές δυνάμεις που επιχειρούν στο πλευρό 
του Άσαντ.  Το ίδιο προφανώς θα επιθυμούσε και το 
Ισραήλ. Όμως, την Τετάρτη 11 Απριλίου ο πρόεδρος 
Β. Πούτιν σήκωσε το τηλέφωνο και συνομίλησε με τον 
πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπ. Νετανιάχου. Το περιε-
χόμενο της συζήτησης δεν έχει γίνει γνωστό. Αμέσως 
μετά ωστόσο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ συμβού-
λευσε τους άμεσους συνεργάτες του να αποφύγουν κάθε 
δήλωση επί της προετοιμαζόμενης στρατιωτικής επιχεί-
ρησης στη Συρία. Προφανώς, υπάρχει κάποια σύνδεση 
μεταξύ του τηλεφωνήματος με τον Πούτιν και της κατά-
στασης που επικρατεί επί του εδάφους.

Μετά τις ΗΠΑ και τη Γαλλία και η 
Μεγάλη Βρετανία εισέρχεται στο 
πολεμικό παιχνίδι στέλνοντας 
υποβρύχια εξοπλισμένα με 
πυραύλους Τόμαχοκ στα ανοιχτά 
της Κύπρου
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Σ
υνάντηση με τον Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου είχε χθες στην Άγκυρα ο Ιβάν Σαβ-
βίδης όπου μεταξύ άλλων συζητήθηκε 
και το θέμα διεξαγωγής ορθόδοξων λει-

τουργιών σε συμβολικά μνημεία της χριστιανι-
κής κληρονομιάς, τα οποία βρίσκονται σήμερα 
στην περιοχή της Τραπεζούντας στην Τουρκία.
Ο Ιβάν Σαββίδης, συντονιστής του Συμβουλίου 
Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) της Περιφέρειας 
των χωρών της πρώην ΕΣΣΔ και ο κ. Τσαβούσο-
γλου, συζήτησαν για την επανέναρξη της Θείας 
Λειτουργίας στη Μονή της Παναγίας Σουμελά. 
Η παράδοση της τέλεσης της ετήσιας Θείας Λει-
τουργίας στο ναό την Ημέρα της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου, που επαναφέρθηκε τον Αύγουστο 
του 2010, διεκόπη λόγω πραγματοποίησης ανα-
στυλωτικών εργασιών. Το 2018, εκτός από τους 

συνηθισμένους προσκυνητές, σχεδιάζεται να 
επισκεφθεί τη Μονή και μία πολυάριθμη αντι-
προσωπεία ελληνικής νεολαίας από διάφορες 
χώρες του κόσμου.
Επιπλέον, στη συνάντηση τέθηκε το ζήτημα της 
πιθανής ετήσιας τέλεσης Ορθόδοξης Λειτουρ-
γίας στο ναό της Αγίας Σοφίας στην Τραπεζού-
ντα, την ημέρα εορτής του ναού. Ο ναός, σύμ-
φωνα με την πρόσφατη απόφαση του δικαστη-
ρίου, δεν θα γίνει τζαμί και επαναλειτουργεί ως 
Μουσείο. Επίσης, συζητήθηκε και η πρωτοβου-
λία του Ιβάν Σαββίδη για τη διοργάνωση στην 
Τραπεζούντα διεθνούς πολιτιστικού φεστιβάλ 
νεολαίας, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως 
ένα από τα εργαλεία δημόσιας διπλωματίας για 
την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ του ελληνι-
κού και του τουρκικού λαού.

Ο Ιβάν Σαββίδης συναντήθηκε 
με τον υπουργό Εξωτερικών της 
Τουρκίας

Financial Times: Ο Λόρδος 
Μπάιρον είχε δίκιο -Τα γλυπτά του 
Παρθενώνα ανήκουν στην Αθήνα

«Είναι απολύτως προφανές ότι ο Λόρδος Μπάιρον είχε δίκιο και ότι τα 
γλυπτά του Παρθενώνα ανήκουν στην Αθήνα, ανεξάρτητα από τη συμφωνία 
που έκανε ο Λόρδος Έλγιν με τις τότε οθωμανικές αρχές στην Ελλάδα»

Α
υτό γράφει ο επικεφαλής 
πολ ι τ ικό ς  αναλυ τ ής  των 
Financial Times Φίλιπ Στ ί-
βενς, σε άρθρο του με τ ίτ-

λο: «Τα μεγάλα μουσεία της Δύσης θα 
πρέπει να επιστρέψουν τους λεηλατη-
μένους θησαυρούς τους».
«Οι επιμελητές όλων των μεγάλων 
μουσείων του κόσμου βρίσκονται σε 
μια κατάσταση αναταραχής.
Ο  Γά λ λ ο ς  Π ρ ό εδ ρ ο ς  Εμ α ν ο υ έ λ 
Μακρόν θέλει να επισ τρέψει τους 
λ εηλα τ ημέ νους  θησαυρούς  σ τ ι ς 
πρώην αφρικανικές αποικίες της Γαλ-
λίας.
Οι τεράστιες συλλογές που συγκε-
ντρώθηκαν στο Βρετα-
νικό Μουσείο, το Λού-
βρο, το Μουσείο του 
Βερολίνου και, εκτός 
αυτού, το Μητροπολι-
τ ικό Μουσείο Τέχνης 
της Νέας Υόρκης, απο-
τελούν εδώ και πολλά 
χρόνια πηγή διαμάχης 
και διεκδικήσεων.
Η ελληνική κυβέρνηση πολέμησε για 
δεκαετίες για την επιστροφή της ζωο-
φόρου του Παρθενώνα και η αιγυπτι-
ακή κυβέρνηση για την προτομή του 
Νεφερτίτης… Η ιστορία, όπως φαί-
νεται, επιδέχεται διπλή ανάγνωση. 
Κανείς δεν θα μπορούσε να αντιτα-
χθεί στην αποκατάσταση της κλοπής 
ιδιοκτησίας, για παράδειγμα, από το 
γερμανικό στρατό στην Ευρώπη κατά 
τη διάρκεια του δεύτερου παγκό-
σμιου πολέμου.
Αλλά τ ι ισχύει γ ια τους θησαυρούς 
που κατασχέθηκαν στην Αφρική σχε-
δόν έναν αιώνα νωρίτερα; Το σχέδιο 
του Μακρόν φαίνεται ότι έχει διαβαθ-
μίσεις γ ια να αντιμετωπίσει τέτοιες 
περιπτώσεις.
Η αφρικανική κληρονομιά, υποστη-
ρίζει, «δεν μπορεί να είναι φυλακι-
σμένη στα ευρωπαϊκά μουσεία».

Έχε ι επιλέξε ι δύο εμπειρογνώμο-
νες γ ια να καταλήξουν σε ένα σχέ-
διο. Τουλάχιστον, η πρωτοβουλία του 
θα ασκήσει ηθική πίεση στα εν λόγω 
μεγάλα μουσεία γ ια να εξε τάσουν 
προσεκτικότερα τις συλλογές τους.
Τα επιχειρήματα των μεγάλων μου-
σείων είναι ισχυρά.
Υπάρχει τ εράσ τ ια αξ ία σε μεγάλα 
μουσε ία όπου η κληρονομιά της 
ανθρωπότητας συναρμολογε ί τα ι, 
μελετάται και θαυμάζεται διαχρονικά. 
Οι πολιτ ισμοί βρίσκονται δίπλα-δί-
πλα, οι πολιτισμοί της Ινδίας και της 
Περσίας μαζί με αυτούς της αρχαίας 
Ελλάδας και τα βασίλεια της δυτικής 

Αφρικής. ..Σε πολλές περι-
πτώσεις, οι συλλογές των 
μεγάλων μουσείων μπο-
ρούν να θεωρηθούν ότ ι 
έχουν αποκτηθεί νόμιμα. 
Ήταν συνηθισμένη πρα-
κτική για τ ις αρχαιολογι-
κές ανασκαφές να μοιρά-
ζονται τα «ευρήματα» με 

τις τοπικές αρχές…
Κανε ίς ,  τουλάχ ισ τον,  ού τ ε  ο  κ . 
Mακρόν, δεν προτείνει οτι οι αίθου-
σες του Λούβρου και του Βρετανικού 
Μουσείου θα πρέπει να εκκενωθούν 
και κάθε αντικείμενο να επιστραφεί 
στον τόπο καταγωγής του.
Ότι κάθε αρχαιότητα μπορεί να επι-
στραφεί στην πατρίδα της.
Το σημαντικό είναι ότι οι ισχυρισμοί 
των μεγάλων μουσείων θα πρέπει να 
σταθμιστούν ενάντια στα δικαιώματα 
των λαών των οποίων η κληρονομιά 
έχει λεηλατηθεί. ..Κατά τη γνώμη μου, 
φαίνεται επίσης απολύτως προφανές 
ότι ο Λόρδος Μπάιρον είχε δίκιο και 
ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα ανή-
κουν σ την Αθήνα, ανεξάρτητα από 
τη συμφωνία που έκανε ο Λόρδος 
Ελγιν με τ ις τότε οθωμανικές αρχές 
στην Ελλάδα» καταλήγει το άρθρο του 
Φίλιπ Στίβενς στους Financial Times.
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Νέες συναντήσεις το επόμενο διάστημα προανήγγειλε ο Νίκος Κοτζιάς - «Το πιο σοβαρό για εμάς 
ζήτημα είναι το ζήτημα του αλυτρωτισμού»

Π
ρόοδο σε ορισμένα ζη-
τήματα, αλλά με υπαρ-
κτές διαφορές σε σημα-
ντικά θέματα διαπιστώ-

θηκε κατά τη συνάντηση του υ-
πουργού Εξωτερικών, Νίκου Κο-
τζιά με τον Σκοπιανό ομόλογό του, 
Νικολά Ντιμιτρόφ στη λίμνη Αχρί-
δα στα Σκόπια. 
«Για κάποια ζητήματα υπάρχε ι 
πρόοδος, για ένα μέρος υπάρχουν 
ακόμη διαφορές», ανέφερε χαρα-
κτηρισ τικά ο Νικολά Ντιμιτρόφ.  
Σύμφωνα με τον κ. Κοτζιά, όσο 
λύνονται τα ζητήματα, αυτά που 
απομένουν είναι τα μεγάλα και τα 
πιο δύσκολα θέματα.
Αν και οι δύο υπουργοί δεν καθό-
ρισαν  ν έα σ υνάν τ ηση γ ια  το 
ζήτημα της ονομασίας των Σκο-
πίων, το επόμενο διάσ τημα θα 
συναντηθούν εκ νέου, στην τετρα-
μερή διασυνοριακή συνάν τηση 
σ τη Θεσσαλον ίκη,  σ τ ις  αρχέ ς 
Μαΐου, αλλά και στην Αττική στις 
11-12 Μαΐου, όπου θα συζητηθεί 
το μέλλον της Ευρώπης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 
συζητήθηκαν θέματα αλυτρωτι-
σμού. Αίσθηση προκάλεσε η ανα-
φορά του κ. Ντιμιτρόφ, που ανα-
φέρθηκε σ τον αλυτρωτισμό και 
από τις δύο πλευρές.
«Μεταξύ άλλων έχουμε να συζη-
τήσουμε το πλαίσ ιο της κοινής 
δράσης και ανάπτυξης συνεργα-
σιών αλλά και το πολύ σοβαρό για 
εμάς ζήτημα του αλυτρωτισμού», 
τόνισε ο κ. Κοτζιάς, σημειώνοντας 
ότι έγιναν θετικά βήματα. «Πάντα 
ε λπίζουμε να καταφέρουμε να 
κάνουμε και τα πιο δύσκολα».

«Μέλημά μας πώς θα φτά-
σουμε σε πιθανή συμφωνία»
Σύμφωνα με τον κ. Ντ ιμιτρόφ, 
γ ια πρώτη φορά συζητήθηκε το 
χρονικό πλαίσιο και τα επόμενα 
βήματα που απομένουν, εφόσον 
προκύψει συμφωνία.

«Ήταν μια συζήτηση με μεγάλη 
κατανόηση γ ια τ ις ανάγκες των 
άλλων. Και το βασικότερο μέλημά 
μας ήταν πώς θα φτάσουμε σε μια 
πιθανή συμφωνία», σημείωσε. Ο 
κ. Ντιμιτρόφ ανέφερε ότι παράλ-
ληλα συναν τήθηκαν οι ομάδες 
εργασίας των δύο χωρών, που στη 
βάση της προόδου σ τη Βιέννη, 
πριν 10 ημέρες, «σχεδόν συμ-
φώνησαν το κείμενο για τη μελ-
λον τ ική συνεργασ ία σε διάφο-
ρους τομείς, μεταξύ άλλων και για 
την αποτροπή του αλυτρωτισμού 
και από τις δύο πλευρές. Επίσης, 
μελέτησαν το προοίμιο των συζη-
τήσεων. Θα ενημερώσουμε τους 
πρωθυπουργούς μας. Η διαδικα-
σία της διαπραγμάτευσης συνε-
χίζεται. Έχει σχεδιαστεί μια μελ-
λοντική τετραμερής συνάντηση, 

όπου θα έ χω την ευκαιρία να 
συναντηθώ εκ νέου με τον ομό-
λογό μου Νίκο Κοτζιά. Θα είμαστε 
σε επαφή».

Μετά το τέλος των δηλώσεων, ο 
κ. Κοτζιάς με την ελληνική απο-
σ τολή θα αναχωρήσουν γ ια την 
Πρίσ τινα, τελευταίο σ ταθμό της 
περιοδείας του κ. Κοτζιά. Εκεί, θα 
συναντηθεί με τον πρόεδρο του 
Κοσόβου, Χασίμ Θάτσ ι, ενώ το 
βράδυ επιστρέφει στην Αθήνα.
Αναλυτ ικά, ο υπουργός Εξωτε-
ρικών, μετά το πέρας της συνά-
ν τησής του με τον κ. Ντ ιμιτρόφ 
δήλωσε:
Θέλω να ευχαριστήσω τους διερ-

μηνείς που κάνουν τη ζωή μας πιο 
εύκολη σε αυτές τ ις διαπραγμα-
τεύσεις. Θέλω να ευχαριστήσω το 
φίλο μου τον Νικόλα, για την όπως 
πάντα εξαιρετική φιλοξενία του, 
γιατί κάθε φορά που συναντιόμα-
στε έχοντας να κουβεντιάσουμε 
και δύσκολα θέματα πέρα από τα 
θέματα που επιλύουμε, αποκτάμε 
και καλύτερη αλληλοκατανόηση. 
Θα συναν τηθούμε το επόμενο 
χρονικό διάστημα.
Το σίγουρο είναι ότι θα βρεθούμε 
στη Θεσσαλονίκη στην τετραμερή 
Διασυνοριακή Συνάν τηση σ τ ις 
3-4 Μαΐου, και επίσης ότι θα βρε-
θούμε στις 11 και 12 Μαΐου στο 
Σούνιο της Αττ ικής, όπου επιτέ-
λους θα συζητήσουμε κάτι άλλο, 
το μέλλον της Ευρώπης.
Θέλω να ευχαρισ τήσω, επίσης, 
τους διπλωμάτες και των δύο κρα-
τών, τους ειδικούς μας και τους 
καθηγητές μας που σ το αντικεί-
μενο που έχουν αναλάβει έχουν 
κάνει σοβαρές προόδους.
Ιδιαίτερα σε όλο αυτό το πλαίσιο 
της κοινής δράσης και κοινής ανά-
πτυξης εργασιών, αλλά και σ το 
πολύ σοβαρό, γ ια εμάς, ζήτημα 
του αλυτρωτισμού. Όπως κατα-
λαβαίνετε, όσο πιο κοντά ερχόμα-
στε και λύνουμε όλα τα ζητήματά 
μας, απομένουν όλο και λιγότερα 
θέματα για συζήτηση. Αλλά, είναι 
και τα πιο δύσκολα.
Κάναμε τα θε τ ικά βήματα που 
μπορέσαμε να κάνουμε σήμερα 
και πάντα ελπίζουμε -και οι δύο 
μας- να καταφέρουμε να κάνουμε 
και τα μεγάλα. Τα πιο δύσκολα, 
να τα κάνουμε εύκολα. Τα προ-
βλήματα τα μεγάλα τα βρήκαμε 
μπροστά μας, και ο Νικόλας και 
εγώ. Προσπαθούμε να λύσουμε 
προβλήματα που δημιουργήθη-
καν άλλες εποχές και από άλλους. 
Αλλά αυτή ε ίναι η δουλειά της 
διπλωματίας.
Σας ευχαριστώ όλους πολύ.

Κοτζιάς μετά τη συνάντηση με Ντιμιτρόφ: 
«Αυτά που μένουν είναι τα πιο δύσκολα» 

Γιώργος Μπαλταδώρος: 
Αυτός είναι ο χειριστής 
του Mirage που 
κατέπεσε στη Σκύρο

Στην περιοχή βρέθηκαν συντρίμμια, η 
κάσκα του, η μικρή σωστική λέμβος, το κιτ 
επιβίωσης, καθώς και στοιχεία που δεν 
άφηναν καμία αμφιβολία ότι ο πιλότος 
είναι νεκρός

Ο 
σμηναγός Γιώργος Μπαλταδώρος που 
υπηρετούσε στην 331 Μοίρα της Πο-
λεμικής Αεροπορίας είναι ο ιπτάμενος 
που έχασε την ζωή του, στην πτώση του 

Mirage 2000-5 που συνετρίβη στη θαλάσσια περι-
οχή εννέα ναυτικά μίλια βορειονατολικά της Σκύ-
ρου. Στην περιοχή βρέθηκαν συντρίμμια, η κάσκα 
του, η μικρή σωστική λέμβος, το κιτ επιβίωσης, 
καθώς και στοιχεία που δεν άφηνα καμία αμφιβο-
λία ότι ο πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας είναι 
νεκρός.
Στο προφίλ, που διατηρούσε σε σελίδα κοινω-
νικής δικτύωσης, δεσπόζει μια φωτογραφία με 
Μιράζ η οποία έχει δεχθεί τα σχόλια φίλων του 
στο facebook, ενώ πολλοί από αυτούς είναι και 
αυτοί «ιπτάμενοι». Επίσης υπάρχει άλλη μία φωτο-
γραφία από ανέμελες διακοπές του αδικοχαμένου 
πιλότου.
Στην επίσημη ανακοίνωσή της η  Πολεμική Αερο-
πορία επιβεβαίωσε τον θάνατο του χειριστή του 
Mirage. Όπως επισημαίνει:  «Την Πέμπτη 12 Απρι-
λίου 2018 και ώρα 12:15, μονοθέσιο αεροσκάφος 
M2000-5 της 114ΠΜ/331Μ, στην φάση προσέγ-
γισης για προσγείωση μετά ολοκλήρωση επιχει-
ρησιακής αποστολής και σε απόσταση εννέα (9) 
ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Νήσου Σκύ-
ρου, προσέκρουσε στη θάλασσα με συνέπεια το 
θανάσιμο τραυματισμό του κυβερνήτη του αερο-
σκάφους Σμηναγού (Ι) Γεώργιου Μπαλταδώρου».
Ο άτυχος σμηναγός είχε 940 ώρες πτήσης , ενώ 
το συγκεκριμένο αεροσκάφος ήταν καινούργιο 
και είχε «γράψει» μόλις 800 ώρες πτήσης.  Ήταν 
παντρεμένος και είχε δύο παιδιά. Η καταγωγή του 
ήταν από το Μορφοβούνι Καρδίτσας, χωριό που 
ήταν η ιδιαίτερη πατρίδα και του Νικόλαου Πλα-
στήρα.
Συγκροτήθηκε αρμόδια επιτροπή για την διερεύ-
νηση του δυστυχήματος.
Τον χαμό του άτυχου πιλότου γνωστοποίησε, 
νωρίτερα με tweet ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, 
Πάνος Καμένος.
Το Mirage που κατέπεσε είναι ένα από τα 15 και-
νούργια Mirage 2000-5 που είχε η Πολεμική μας 
Αεροπορία σε σύνολο 25 . Τα υπόλοιπα είναι 
Mirage 2000 που έχουν αναβαθμιστεί. Το συγκε-
κριμένο αεροσκάφος στάθμευε στην Τανάγρα και 
ε ίχε μετασ ταθμεύσει σ τη μονάδα ετοιμότητας 
της Σκύρου την Μεγάλη Εβδομάδα ως ένα από τα 
αεροσκάφη επιφυλακής.
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«Γιατρέ πάρτε τα χρήματα 
δεν μας βλέπει κανείς», είπε 
ο ηλικιωμένος, ο γιατρός 
όμως, δεν έδειξε διάθεση να 
πάρει τα χρήματα 

Π
αράδειγμα ανθρωπιάς 
και ευαισθησίας είναι 
ένας γιατρός στο Αι-
γινήτειο Νοσοκομείο 

που αρνήθηκε το δώρο ενός α-
σθενή ο οποίος του πρόσφερε 
σχεδόν ολόκληρη την πετσοκο-
μένη σύνταξή του, μόνο και μό-
νο επειδή τον εξυπηρέτησε.
Το περιστατικό συνέβη το πρωί 
της Δευτέρας στα Επείγοντα του 
Αιγινήτειου Νοσοκομείου όταν 
ένας ασθενής ηλικίας 65-70 χρό-
νων που είχε έρθει εσπευσμένα 
από το Αγρίνιο θέλησε να δει 
άμεσα έναν γιατρό διότι ένοιωθε 
αδιαθεσία, εξηγώντας σ τους 
υπαλλήλους της γραμματείας 
ότι ένοιωθε ιδιαίτερα αγχωμέ-
νος και ψυχολογικά πεσμένος 
εξαιτίας διάφορων προσωπι-
κών θεμάτων που τον απασχο-
λούσαν.
Ο ασθενής είπε στους γιατρούς 
που τον εξέτασαν ότι πάσχει από 
κατάθλιψη που προήλθε εξαι-

τίας του χωρισμού του από την 
σύζυγο του, πριν από είκοσι 
ολόκληρα χρόνια, ενώ πρό-
σθεσε ότι αντιμετωπίζει προ-
βλήματα άγχους λόγω περικο-
πής του ΕΚΑΣ από τα 600 ευρώ 
στα 400 ευρώ με αποτέλεσμα να 
αντιμετωπίζει και θέμα διαβίω-
σης.
Ο ασθενής είπε ακόμη στον για-
τρό ότι τα τελευταία χρόνια ζει 
μόνος στο σπίτι του στο Αγρίνιο 
χωρίς καμία φροντίδα και πως 
δεν μπορούσε να προσέχει πια 
ούτε τον εαυτό του. Μάλιστα τον 
ενημέρωσε ότι του είχε συντα-
γογραφηθεί από άλλον γιατρό 
φαρμακευτική αγωγή που του 
προκαλούσε πονοκεφάλους και 
κεφαλαλγίες που ήταν έντονες 
τις βραδινές ώρες με αποτέλε-
σμα να του προκαλούν αϋπνία.
Ο γιατρός, αφού τον άκουσε 
με προσοχή, προσπάθησε να 
τον καθησυχάσει λέγοντας του 
τι πρέπει να κάνει από δω και 
στο εξής για να αντιμετωπίσει 
το πρόβλημά του. Τότε ο ασθε-
νής θέλησε να τον ευχαριστήσει. 
Όχι μόνο με λόγια αλλά προσφέ-
ροντας του χρήματα, τα οποία 
είχε μέσα στο πορτοφόλι του για 
αυτό το σκοπό.

Ο γιατρός αιφνιδιάστηκε καθώς 
είδε τον ηλικιωμένο άντρα να 
βγάζει 300 ευρώ σε χαρτονο-
μίσματα των 50 ευρώ και να 
τα ακουμπά στο γραφείο του 
ιατρείου, θέλον τας με αυτό 
το τρόπο να τον ευχαριστήσει. 
Αντέδρασε ωστόσο έπειτα από 
λίγα δευτερόλεπτα και προέβη 
σε μια κίνηση που δεν έχουμε 
συνηθίσει να βλέπουμε, ειδικά 
στα δημόσια νοσοκομεία.
«Πάρτε τα πίσω, εγώ δεν παίρνω 
λεφτά από ασθενείς, πληρώνο-

μαι για τις υπηρεσίες μου από 
το κράτος» είπε στον ασθενή ο 
οποίος ωστόσο επέμενε να του 
δώσει τα χρήματα ως δώρο.
«Γιατρέ πάρτε τα χρήματα δεν 
μας βλέπει κανείς» θα του πει.
Ο γιατρός όμως δεν έδειξε διά-
θεση να πάρει τα χρήματα εξη-
γώντας στον ηλικιωμένο πως 
εκείνος είναι που τα έχει περισ-
σότερη ανάγκη.
Τελικά ο ασθενής έβαλε τα χρή-
ματα πίσω στο πορτοφόλι του 
και για πολλοστή φορά ευχαρί-

στησε τον γιατρό που δέχθηκε 
να τον εξυπηρετήσει άμεσα.
Το περισ τατ ικό δεν έμε ινε 
κρυφό και έτσι οι συνάδελφοι 
του γιατρού του έδωσαν συγ-
χαρητήρια για τον αλτρουισμό 
που επέδειξε σε χαλεπούς από 
οικονομικής πλευράς καιρούς 
και εδώ που τα λέμε η αλήθεια 
είναι ότι ο συγκεκριμένος για-
τρός αποτελεί παράδειγμα προς 
μίμηση. Μιλώντας μαζί του, ο 
γιατρός ζήτησε να διατηρηθεί η 
ανωνυμία του.

Αιγινήτειο: Γιατρός αρνήθηκε το «φακελάκι» 
συνταξιούχου 
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Τριπλασιάστηκαν τον Μάρτιο οι 
ροές μεταναστών στον Έβρο 

Η 
Τουρκία ανοίγει τους κρου-
νούς των προσφυγικών ροών 
στον Έβρο, προκαλώντας συ-
ναγερμό στις ελληνικές αρχές. 

Στα αριθμητικά στοιχεία της αστυνομίας 
για τις ροές του Μαρτίου, η αύξηση του 
αριθμού των προσφύγων που καταγρά-
φηκαν είναι εντυπωσιακή.
Μέσα σε ένα μήνα τριπλασιάστη-
καν όσοι εισήρθαν στο ελληνικό έδα-
φος διασχίζοντας την κοίτη του ποτα-
μού Έβρου, παρ’ ότι ειδικά τον Μάρτιο 
οι συνθήκες στο ποτάμι ήταν ιδιαίτερα 
αντίξοες.
«Το προσφυγικό είναι πολιτικό, είναι 
διπλωματικό ζήτημα και αυτό φαίνε-
ται από την αύξηση των ροών που γίνε-
ται αυτή τη στιγμή της έντασης μεταξύ 
των δύο χωρών», εξηγούσαν στο 
protothema.gr γνώστες της κατάστασης 
στα ποτάμια ελληνοτουρκικά σύνορα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοί-
νωσε η αστυνομία τον Μάρτιο στους 
νομούς της Θράκης συνελήφθησαν 25 
διακινητές μεταναστών και 1.658 πρό-

σφυγες και μετανάστες, αριθμός ρεκόρ 
για έναν μήνα τα τελευταία χρόνια. Οι 
περισσότεροι εξ αυτών εντοπίστηκαν 
από τις αστυνομικές αρχές χωρίς να 
συνοδεύονται από διακινητές και στην 
πλειοψηφία τους είναι πρόσφυγες από 
τη Συρία και το Ιράκ. Τον προηγούμενο 
μήνα, τον Φεβρουάριο, ο αριθμός των 
διακινητών ήταν μεγαλύτερος, δηλαδή 
συνελήφθησαν 35, όμως ο αριθμός προ-
σφύγων και μεταναστών πολύ μικρότε-
ρος και συγκεκριμένα μόλις 586. Από τη 
διαφορά των αριθμών, αφού τον Μάρτιο 
εισήρθαν 1.072 περισσότεροι, γίνεται 
φανερό πως από την τουρκική πλευρά 
έχει δοθεί εντολή να προωθούνται οι 
πρόσφυγες προς την Ελλάδα, όπως ακρι-
βώς συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες και 
στα νησιά. Η διαφορά είναι ακόμη πιο 
έντονη αν αναλογιστεί κανείς πως σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας τον 
περσινό Μάρτιο επίσης είχαν συλληφθεί 
25 διακινητές μεταναστών όμως εντοπί-
στηκαν μόλις 262 πρόσφυγες και μετα-
νάστες που είχαν εισέρθει στη Θράκη.

επικαιρότητα

Σ
ε διαδεδομένο φαινόμενο εξελίσε-
ται η χαμηλά αμειβόμενη υποαπα-
σχόληση στην Ελλάδα αφού ένας 
στους τρεις εργαζόμενους καλείται 

να ανταπεξέλθει στις μηνιαίες ανάγκες του 
με μισθό 383 ευρώ από ευέλικτες μορφές 
εργασίας, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά 
στοιχεία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Α-
σφάλισης.
Αναλυτικότερα, σε σύνολο σχεδόν 2,2 εκα-
τομμυρίων εργαζόμενων, περισσότεροι από 
657.000 απασχολούνται με συμβάσεις μερι-
κής απασχόλησης και το μέσο ημερομίσθιό 
τους να είναι κάτω από το μισό των αντί-
στοιχων ημερήσιων αποδοχών που λαμβά-
νουν όσοι έχουν πλήρες ωράριο.
Σύμφωνα με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, το πρώτο 
τρίμηνο του έτους το 53% των προσλήψεων 
έγινε με συμβάσεις μερικής ή εκ περιτρο-
πής εργασίας. Συμβάσεις πλήρους απασχό-
λησης «απολαμβάνουν» περίπου 1,5 εκα-
τομμύρια ιδιωτικοί υπάλληλοι, με τις μέσες 
μεικτές αποδοχές να διαμορφώνονται στα 
1.148 ευρώ ανά μήνα. Ο μέσος μισθός για 
τους 2,19 εκατομμύρια μισθωτούς σε κοινές 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα μετά βίας 

υπερβαίνει τα 920 ευρώ.
Ιδιατέρως χαμηλοί είναι και οι μισθοί των 
υπαλλήλων μικρών επιχειρήσεων ακόμα κι 
αν έχουν σύμβαση πλήρους απασχόλησης 
όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία. 
Συγκεκριμένα, το ημερομίσθιο σε εταιρείες 
με λιγότερους από δέκα μισθωτούς ανέρ-
χεται μόλις στο 63,5% του μέσου ημερομι-
σθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις 
με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος 
μισθός ανέρχεται στο 59,25%.
Όπως μαρτυρούν τα στοιχεία οι αλλοδα-
ποί αντιστοιχούν περίπου στο ένα δέκατο 
των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα. 
Συγκεκριμένα, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις 
στην Ελλάδα μισθοδοτούν 239.067 αλλο-
δαπούς εκ των οποίων οι περισσότεροι 
από τους μισούς, ήτοι 125.000, είναι Αλβα-
νοί. Ωστόσο, μόλις 1.123 εργαζόμενοι είναι 
από τη Συρία, στοιχείο που καταδεικνύει το 
χαμηλό ποσοστό απορρόφησης προσφύ-
γων στην αγορά εργασίας.
Αθροιστικά οι αλλοδαποί αντιστοιχούν 
περίπου στο 11,3% των ασφαλισμένων, 
ποσοστό που αυξάνεται στο 16,7% στις 
οικοδομές και τις κατασκευές.

Με 383 ευρώ αμείβεται ένας στους 
τρεις εργαζόμενους

Ο πρόεδρος της ΝΔ μιλώντας σε δημοσιογράφους του διεθνούς Τύπου 
έστρεψε τα βέλη του στην κυβέρνηση τόσο για τα ελληνοτουρκικά και το 
ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων, όσο και για την οικονομία Θεσμούς

Μητσοτάκης: Αφόρητη 
κυβερνητική διγλωσσία

Ο
λομέτωπη επίθεση στην κυ-
βέρνηση εξαπέλυσε ο πρόε-
δρος της Νέας Δημοκρατίας, 
Κυριάκος Μητσοτάκης,  μιλώ-

ντας στους ανταποκριτές του διεθνούς 
Τύπου.
Ο κ.Μητσοτάκης έστρεψε τα βέλη του 
στην κυβέρνηση τόσο για τα ελληνο-
τουρκικά και το ζήτημα της ονομασίας 
των Σκοπίων, όσο και για την οικονομία 
και τους Θεσμούς.
Ειδικότερα, για το θέμα της ονομασίας 
της πΓΔΜ επανέλαβε την κριτική του ότι η 
κυβέρνηση εκφράζεται με δύο γραμμές, 
αφού ο κυβερνητικός εταίρος δεν συμ-
φωνεί σε λύση που να περιέχει τον όρο 
Μακεδονία και πως ο κ. Τσίπρας λειτουρ-
γεί σαν επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ και όχι 
ενιαίας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. 
Όπως είπε, εφόσον υπάρξει λύση, όπως 
και στα ζητήματα που αφορούν τα μνη-
μόνια, οι διεθνείς συμφωνίες δεσμεύ-
ουν τη χώρα.
«Θα εκφράσουμε την εντονότατη δια-
φωνία μας στη Βουλή σε περίπτωση που 
η συμφωνία έρθει, όπως τουλάχιστον 
φαίνεται σήμερα χωρίς -αν κρίνω από 
τις όποιες διαρροές- να είναι μία ενιαία 
συνολική και οριστική λύση που να θέτει 
ως προαπαιτούμενο τη συνταγματική 
αναθεώρηση στη γείτονα χώρα και την 
αντιμετώπιση ζητημάτων εθνότητας και 
αλυτρωτισμού» ανέφερε.
Για τις τουρκικές προκλήσεις και την 
περίπτωση μίας σύγκρουσης, ο πρόε-
δρος της ΝΔ σημείωσε ότι ο δημόσιος 
διάλογος γύρω από ένα ενδεχόμενο 
θερμό επεισόδιο δεν εξυπηρετεί αυτήν 
τη στιγμή τους εθνικούς σκοπούς.
«Προφανώς, όταν υπάρχει αμοιβαία 
ένταση, ο κίνδυνος ενός ατυχήματος 
αυξάνεται» τόνισε και πρόσθεσε ότι 
«είναι απαραίτητο να υπάρχει μία συμ-
φωνημένη και γρήγορη οριζόντια απο-
κλιμάκωση» που να ξεκινήσει από την 
Τουρκία, η οποία θα πρέπει να εγκα-
ταλείψει τις αναθεωρητικές προσεγγί-
σεις στη Συμφωνία της Λωζάνης. Όπως 
επισήμανε, απαραίτητη και αυτονόητη 
κίνηση καλής θέλησης της Τουρκίας είναι 
να αντιμετωπίσει το ζήτημα των δύο αξι-

ωματικών, που εξακολουθούν να είναι 
φυλακισμένοι σε τουρκικές φυλακές υψί-
στης ασφαλείας.
Συνέστησε, δε, χαμηλότερους τόνους, 
υπογραμμίζοντας: «Είμαι φανατικός 
εχθρός της λογικής ότι για να κερδίσουμε 
πέντε ψήφους παραπάνω ανεβάζουμε 
τους τόνους και τονώνουμε τα εθνικι-
στικά ένστικτα, είτε αυτό γίνεται στην 
Τουρκία, είτε αυτό γίνεται στην Ελλάδα».
Εξαπέλυσε, όμως, επίθεση στην κυβέρ-
νηση και στον υπουργό Εθνικής Άμυ-
νας, Πάνο Καμμένο, και την κατηγόρησε 
για «αφόρητη κυβερνητική διγλωσσία 
σήμερα στα θέματα εξωτερικής πολι-
τικής» που δημιουργεί μείζον εθνικό 
ζήτημα στη χώρα.
«Είναι ένα ζήτημα, το οποίο το είδαμε 
στα Σκόπια. Το βλέπουμε διαρκώς στα 
ελληνοτουρκικά. Και ο κύριος Τσίπρας, 
ως αδύναμος πρωθυπουργός, αναγκά-
ζεται να κρατήσει τον κύριο Καμμένο στο 
υπουργείο αυτό, προκειμένου να κρα-
τήσει την κυβερνητική του πλειοψηφία. 
Το κόστος, όμως, για τη χώρα είναι πάρα 
πολύ μεγάλο. Διότι σήμερα δεν υπάρχει 
ένα ενιαίο κέντρο εξωτερικής πολιτικής. 
Άλλα λέει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 
άλλα λέει το Μαξίμου. Γίνεται εξωτερική 
πολιτική με non-paper, αστεία πράγματα. 
Και η εικόνα την οποία εκπέμπει η χώρα 
δεν είναι μία εικόνα σοβαρότητας» εξή-
γησε ο κ. Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η αντιμετώπιση 
της Τουρκίας «απαιτεί, αν μη τι άλλο, 
σοβαρότητα, υπευθυνότητα, περισυλ-
λογή, αυτοπεποίθηση και προβολή μίας 
ισχύος, όχι απλά αποτρεπτικής, αλλά η 
οποία θα απορρέει και από τη συνολική 
εικόνα της χώρας».
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης άσκησε κριτική για την πρό-
σφατη επίσκεψη του Τούρκου Προέ-
δρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, γιατί δεν 
ήταν κατάλληλα προετοιμασμένη ώστε 
να είναι επιτυχημένη: «Κρίνοντας εκ 
του αποτελέσματος η επίσκεψη απέ-
τυχε. Τώρα, γιατί απέτυχε μπορούμε να 
το συζητήσουμε. Σίγουρα όμως ήταν μία 
επίσκεψη η οποία δεν ήταν καλά προε-
τοιμασμένη».
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Deutsche Welle: Συνάντηση 
Τσακαλώτου-Σολτς για ελάφρυνση 
χρέους και αναπτυξιακό

Η 
ελάφρυνση του χρέους, αλλά και τα 
μεσοπρόθεσμα αναπτυξιακά σχέ-
δια της Αθήνας που θα υποβληθούν 
στους θεσμούς, θα βρεθούν στο 

επίκεντρο της επίσκεψης του υπουργού Οι-
κονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου την Παρα-
σκευή στο Βερολίνο, όπου θα συναντηθεί με 
τον Γερμανό ομόλογό του Ολαφ Σολτς, όπως 
μεταδίδει η DW.
«Η συνάντηση έχει το χαρακτήρα «επίσκε-
ψης γνωριμίας», όπως άλλωστε και μια σειρά 
άλλων συναντήσεων που πραγματοποιεί 
αυτές τις ημέρες στο Βερολίνο ο κ. Σολτς. Με 
τα μέχρι στιγμής δεδομένα οι δύο υπουρ-
γοί δεν πρόκειται ούτε πριν και ούτε μετά τη 
συνάντηση να προβούν σε δηλώσεις. Από 
ελληνική πηγή η Deutsche Welle πληροφο-
ρήθηκε πως ο κ. Τσακαλώτος θα έρθει αργά το 
βράδυ της Πέμπτης στο Βερολίνο και θα ανα-
χωρήσει για την Αθήνα το μεσημέρι της Παρα-
σκευής μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό 
ομόλογό του. Σε ό,τι αφορά την ατζέντα της 
συνάντησης το γερμανικό υπουργείο Οικο-
νομικών αρκέστηκε στην πληροφορία πως θα 
συζητηθούν «επίκαιρα θέματα της ευρωπαϊ-
κής πολιτική»».
Σύμφωνα με την DW, «η μυστικότητα που 
τηρούν τα δύο υπουργεία για τη συνάντηση 
σχετίζεται με την κρίσιμη φάση της προετοι-
μασίας της εξόδου της Ελλάδας από το πρό-
γραμμα προσαρμογής. «Μέχρι το τέλος του 
μήνα το Eurogroup προτίθεται να αποφασί-
σει σχετικά με το μεσοπρόθεσμο αναπτυξι-
ακό σχέδιο της Αθήνας όπως και να καταλή-
ξει σε μια καταρχήν συμφωνία με το ΔΝΤ σε 
ό,τι αφορά τη μεταμνημονιακή εποπτεία, αλλά 
και την ελάφρυνση του χρέους. Θα πρέπει να 

λοιπόν να αναμένεται ότι οι δύο υπουργοί 
Οικονομικών θα αναφερθούν σε μέτρα ελά-
φρυνσης του χρέους που προτείνουν ΕΜΣ και 
Γαλλία και τα οποία δημοσίευσε πρόσφατα η 
οικονομική εφημερίδα Handelsblatt. Δημο-
σίως, πάντως, το γερμανικό υπουργείο Οικο-
νομικών κρατά κλειστά τα χαρτιά του για τη 
στάση που θα τηρήσει στο ελληνικό ζήτημα. 
Είναι ωστόσο σαφές ότι ο σοσιαλδημοκράτης 
υπουργός Οικονομικών Σολτς θέλει να βρεθεί 
μια λύση στο θέμα του χρέους» υπογραμμίζει 
η DW και προσθέτει:
«Τα πρώτα χρόνια μετά το ξέσπασμα της οικο-
νομικής κρίσης υποστήριζε πως η Ελλάδα 
θα πρέπει να παραμείνει στην Ευρωζώνη 
και ότι η χώρα «δικαιούται» την αλληλεγγύη 
των Ευρωπαίων εταίρων. Παράλληλα όμως 
τόνιζε πως η Ελλάδα θα πρέπει να σταθερο-
ποιήσει τα δημοσιονομικά της, να βελτιώσει 
τη φορολογική συμμόρφωση και να αυξή-
σει τη λειτουργικότητα της δημόσιας διοίκη-
σης. Στο θέμα της ελάφρυνσης του χρέους ο 
κ. Σολτς δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια. Δεδο-
μένου όμως ότι ανήκει στη δεξιά πτέρυγα του 
κόμματος του, η θέση του είναι σαφής. Επα-
νειλημμένα στο παρελθόν στελέχη αυτής της 
ισχυρής πτέρυγας του SPD, όπως οι επικεφα-
λής του «Κύκλου Ζέεχαϊμ» , Γιοχάνες Καρς και 
Κάρστεν Σνάιντερ είχαν επικρίνει τον Βόλφ-
γκανγκ Σόιμπλε για τη σκληρή του στάση απέ-
ναντι στην Ελλάδα. Ενώ πιστοποιούσαν στην 
ελληνική κυβέρνηση πρόοδο στις μεταρ-
ρυθμίσεις υποστήριζαν την αναγκαιότητα 
της διευθέτησης του ελληνικού χρέους. Ως 
υπουργός Οικονομικών ενός συνασπισμού 
με χριστιανικά κόμματα ο Όλαφ Σολτς είναι 
αναγκασμένος να κινείται προσεκτικά».
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Α
υξάνεται το κόστος για την ανάπλαση της 
Πλατείας του Αη Γιάννη στη Λάρνακα, λόγω 
του συνεχούς εντοπισμού αρχαιοτήτων κατά 
τη διάρκεια εκσκαφέων που γίνονται στη πε-

ριοχή από τον εργολάβο για το αποχετευτικό σύστημα.
Σε συνάντηση που είχε το πρωί με δημοσιογράφους 
ο Δήμαρχος Λάρνακας ανέφερε ότι «προς το παρόν 
δεν μπορεί να μπει άλλος εργολάβος για να αρχίσει τα 
έργα ανάπλασης της Πλατείας του Αη Γιάννη, μέχρι να 
ολοκληρώσουν τη δική τους εργασία ο εργολάβος του 
αποχετευτικού και το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Επειδή σε 
όποια περιοχή και να σκάψει ο εργολάβος για το απο-
χετευτικό εντοπίζονται αρχαιότητες, ο Δήμος Λάρνα-
κας προσπάθησε να επιταχύνει το Τμήμα Αρχαιοτή-
των παρέχοντας περισσότερους εργάτες και αρχαιο-
λόγους».
Πρόσθεσε ότι «το πιο σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει 
για την ανάπλαση της Πλατείας είναι το κόστος αφού 
αυτό λόγω των αρχαιοτήτων αναμένεται να διπλασι-
αστεί» εξηγώντας πως από 7 περίπου εκατομμύρια το 
κόστος του έργου υπολογίζεται να φτάσει τα 10 – 13 
εκατομμύρια ευρώ, γι’αυτό και ζητήθηκε από το κρά-
τος να καλύψει το επιπρόσθετο κόστος.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Βύρας είπε πως 
«το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι να κατανοήσει το 
κράτος ότι η περιοχή του Αη Γιάννη είναι μια υποβαθ-

μισμένη περιοχή και ότι χρειάζεται να επωμιστεί το 
επιπλέον κόστος που προκαλείται από τις ανασκαφές 
του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Η ανάπλαση της Πλατείας 
του Αη Γιάννη θα γίνει και θα παλέψουμε για να γίνει» 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Λάρνακας.
Ο Δήμαρχος είπε ακόμα ότι το επιπλέον κόστος που 
θα στοιχίσει το έργο «οφείλεται εκτός του εντοπισμού 
αρχαιοτήτων και στις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις 
ένεκα των γνωστών διαφωνιών για την υπογειοποίηση 
των υπηρεσιών κοινής ωφελείας».
Ανέφερε επίσης ότι τον περασμένο μήνα έστειλε επι-
στολή στον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο 
Πετρίδη τον οποίο και ενημερώνει πως λόγω της ανεύ-
ρεσης αρχαιοτήτων από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων 
Λάρνακας και των αναμενόμενων επιπρόσθετων καθυ-
στερήσεων στις εργασίες ανάπλασης της ενορίας Αγίου 
Ιωάννη, προκύπτει μεγάλο ζήτημα με το τελικό κόστος 
του έργου.
Ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε ακόμα πως ο Δήμος Λάρ-
νακας αδυνατεί να καλύψει το επιπρόσθετο κόστος 
και ζητά τη συμβολή του Υπουργείου Εσωτερικών με 
αύξηση της συνεισφοράς του κράτους, αφού χωρίς την 
συνεισφορά αυτή και με βάση τα νέα οικονομικά δεδο-
μένα σε συνάρτηση με τις οικονομικές δυνατότητες του 
Δήμου Λάρνακας, είναι αδύνατη η υλοποίηση της ανά-
πλασης του Αη Γιάννη.

Αυξάνεται το κόστος ανάπλασης της 
Πλατείας Αη Γιάννη

Σε 3 σημεία θα επιμείνει η τ/κ πλευρά 
στο δείπνο 

Σ
ε τρία σημεία θα επιμένει η τ/κ πλευρά στο 
δείπνο της 16 Απριλίου μεταξύ του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιά-
δη και του Τ/κ ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί, α-

ναφέρει ανώτατη διπλωματική πηγή στο τουρκικό 
πρακτορείο ειδήσεων Ντογάν (DHA) αναφέροντας 
ότι θέλουν να ξεκαθαρίσει ο Πρόεδρος Αναστασιά-
δης τη στάση του στο θέμα του τουρκικού στρατού 
και των εγγυήσεων, στο θέμα της πολιτικής ισότη-
τας των Τ/κ και του φυσικού αερίου στην Ανατολική 
Μεσόγειο.
“Η συνάντηση των δύο ηγετών στην Κύπρο στις 16 
Απριλίου είναι σημαντική από την άποψη ότι οι πλευ-
ρές θα δουν τη στάση η μία της άλλης και θα συζητή-
σουν τις θέσεις που διατηρούσαν δέκα μήνες προη-
γουμένως”, αναφέρει η ίδια πηγή στο πρακτορείο.
Η τουρκική πλευρά θα επιμένει σε τρία σημεία, σύμ-
φωνα με την ίδια διπλωματική πηγή. Πρώτον, εάν 
επιμένει ο Νίκος Αναστασιάδης σε μηδέν στρατό και 
μηδέν εγγυήσεις. Δεύτερον, εάν θα γίνει αποδεκτή 

ή όχι η πολιτική ισότητα των Τ/κ. Τρίτον, τι θα γίνει 
με φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο. Εάν θα 
μείνουν οι έρευνες για μετά τη λύση του Κυπρια-
κού ή θα συσταθεί μια δομή στην οποία θα συμπε-
ριλάβει και τους Τ/κ στη διαδικασία. “Αυτά τα τρία 
σημεία είναι πολύ σημαντικά. Η τ/κ πλευρά δεν θα 
κάνει πίσω από αυτά τα τρία σημεία”, ανέφερε η 
ίδια πηγή.
Ο αρχηγός του κόμματος Ενωμένη Κύπρος (BKP) 
Ιζέν Ιζτζιάν κάλεσε τους δύο ηγέτες όπως αρχίσουν 
εκ νέου τις διαπραγματεύσεις στη βάση του πλαι-
σίου του ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.
Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα ο κ. Ιζτζιάν 
ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του ότι μετά το Κραν 
Μοντανά οι δύο ηγέτες στέλνουν αρνητικά μηνύ-
ματα και δείχνουν να έχουν αρνητικές προσεγγίσεις.
Σύμφωνα με τον ίδιο το δείπνο της 16ης Απριλίου 
είναι σημαντικό για την επανέναρξη της διαδικασίας 
επίλυσης του Κυπριακού για να κάνουν οι ηγέτες 
θετικά και ειρηνικά βήματα.

Η 
ενεργειακή συνεργασία Κύπρου – Αιγύπου συμπεριλαμ-
βανομένης της υπό σχεδιασμό πόντισης υποθαλάσσιου 
αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από την ΑΟΖ της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας προς την Αίγυπτο, αποτέλεσαν ση-

μείο αναφορά στις συναντήσεις που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών 
Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος ολοκλήρωσε την Τετάρτη την επί-
σκεψη εργασίας που πραγματοποίησε στην Αίγυπτο.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, στο 
πλαίσιο της επίσκεψης ο κ. Χριστοδουλίδης είχε σειρά συναντήσεων 
με  αξιωματούχους της χώρας. Σημειώνεται ότι ήταν η πρώτη επί-
σκεψη Υπουργού Εξωτερικών στην Αίγυπτο μετά την επανεκλογή 
του Προέδρου Αμπντέλ Φατάχ Αλ – Σίσι.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του, ο Υπουργός Εξωτερικών έγινε 
δεκτός από τον Πρόεδρο Σίσι, ενώ παρακάθισε σε διευρυμένες δια-
βουλεύσεις με τον ομόλογο του, Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, 
Σαμέχ Σούκρι. Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Εξωτερικών είχε συνά-
ντηση με τον Αιγύπτιο Πρωθυπουργό, Σερίφ Ισμαήλ.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων έγινε ανασκόπηση των εξαί-
ρετων διμερών σχέσεων των δύο χωρών, συζητήθηκαν πρακτι-
κοί τρόποι ουσιώδους αναβάθμισης τους, ενώ συμφωνήθηκε και 
η προώθηση σημαντικού αριθμού διακρατικών συμφωνιών που 
καλύπτουν διάφορους τομείς, όπως η ενέργεια, το εμπόριο, η εκπαί-
δευση και ο τουρισμός. Σε αυτό το πλαίσιο επιβεβαιώθηκε η στρα-
τηγικής φύσεως σχέση Κύπρου – Αιγύπτου και η σημασία της στην 
αντιμετώπιση, ανάμεσα σε άλλα, των προκλήσεων που οι δύο 
χώρες αντιμετωπίζουν, αλλά και για την επίτευξη αμοιβαία επωφε-
λών στόχων.
Σημείο αναφοράς αποτέλεσε η συζήτηση επί της ενεργειακής συνερ-
γασίας των δύο χωρών, καθώς και τα επόμενα βήματα, συμπεριλαμ-
βανομένης της υπό σχεδιασμό πόντισης υποθαλάσσιου αγωγού 
μεταφοράς φυσικού αερίου από την ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας προς την Αίγυπτο. Υπήρξε, παράλληλα, ανταλλαγή απόψεων και 
συντονισμός σε σχέση με την τριμερή συνεργασία Κύπρου – Αιγύ-
πτου – Ελλάδας, η οποία αποτελεί μοντέλο υποδειγματικής περιφε-
ρειακής συνεργασίας, με απτά θετικά αποτελέσματα για την περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου και όχι μόνο.
Επίσης, ο Υπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να ενημερώσει 
εκτενώς τους συνομιλητές του για την τουρκική προκλητικότητα 
εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Στο πλαίσιο αυτό καταγράφηκε η διαπί-
στωση ότι οι όποιες ενέργειες και συμπεριφορές που παραβιάζουν 
το διεθνές δίκαιο υπονομεύουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια 
της περιοχής, όπως επίσης τα συμφέροντα του συνόλου των κρατών 
και τις προοπτικές για μεταξύ τους συνεργασία.
Πέραν από τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, συζητήθηκε, επί-
σης, η υφιστάμενη κατάσταση και οι προοπτικές των σχέσεων ΕΕ – 
Αιγύπτου, καθώς και οι τρέχουσες σημαντικές περιφερειακές εξελί-
ξεις, με ειδική αναφορά στη Συρία και το Παλαιστινιακό.
Ο Υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε για τη διαχρονική στήριξη 
της Αιγύπτου στα θέματα Κυπριακού, ενώ από αιγυπτιακής πλευράς 
εκφράσθηκε ευαρέσκεια για τον ρόλο που η Κυπριακή Δημοκρα-
τία διαδραματίζει εντός της ΕΕ στα θέματα που αφορούν τις σχέσεις 
Καΐρου και Βρυξελλών, αλλά και γενικότερα για την πολιτική της ΕΕ 
στην περιοχή.

Ακόμα πιο στενή η 
συνεργασία με την 
Αίγυπτο 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Τ
ο Υπουργείο Εσωτερι-
κών καλεί όλους τους 
δήμους και τις κοινότη-
τες όπως αδράξουν την 

ευκαιρία και εγγραφούν στο 
νέο πρόγραμμα χρηματοδότη-
σης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
«WiFi4EU».
Οπως σημειώνει σε ανακοί-
νωση, το εν λόγω πρόγραμμα 
δίδει τη δυνατότητα εγκατάστα-
σης ασύρματων δικτύων Wi-Fi 
σε δημόσιους χώρους, όπως 
βιβλιοθήκες, μουσεία, δημόσια 
πάρκα και πλατείες.
Χάρις στο πρόγραμμα WiFi4EU, 
οι τοπικές κοινότητες θα έχουν 
τη δυνατότητα να κάνουν 
βήματα προς τα εμπρός στον 
τομέα της τεχνολογίας, να 
φέρουν τη συνδεσιμότητα πιο 
κοντά στους πολίτες και να επω-
φεληθούν πλήρως από τις ατε-
λείωτες δυνατότητες ψηφιοποί-
ησης.
Η εγγραφή γίνεται στο www.
WiFi4EU.eu και διαρκεί μόλις 5 
λεπτά. Στις 15 Μαΐου 2018 θα 
ξεκινήσει η πρώτη πρόσκληση 
και δήμοι και κοινότητες θα 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
για την πρώτη παρτίδα 1000 
δελτίων WiFi4EU (€15.000 το 
καθένα). Τα κουπόνια θα δια-
νέμονται με σειρά προτεραιό-
τητας.
Οι δήμοι και οι κοινότητες μπο-
ρούν να χρησιμοποιήσουν τα 
κουπόνια WiFi4EU, για να αγο-
ράσουν και να εγκαταστήσουν 
εξοπλισμό Wi-Fi στα επιλεγμένα 
κέντρα της τοπικής δημόσιας 
ζωής. Ήδη 25 δήμοι και κοινό-
τητες της Κύπρου έχουν εγγρα-
φεί.
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανα-
κοινώσει τους 1000 δήμους και 
κοινότητες που θα λάβουν χρη-
ματοδότηση μέσω της πρώτης 
πρόσκλησης. Κάθε συμμετέ-
χουσα χώρα θα λάβει τουλάχι-
στον 15 κουπόνια. Τα κουπό-
νια θα διανεμηθούν κατά σειρά 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Κατά τα επόμενα δύο έτη, θα 
δημοσιευτούν τέσσερις ακόμη 
προσκλήσεις WiFi4EU.

Χρηματοδότηση 
από ΕΕ, για Wi-
Fi σε δημόσιους 
χώρους

Επιρρίπτουν τα κόμματα, 
ζητούν έρευνα για 
διαδικασία εξεύρεσης 
επενδυτή

Έ
ρευνα για τη διαδικασία 
που βρίσκεται σε εξέλιξη 
στο Συνεργατισμό για ε-
ξεύρεση ιδιώτη επενδυτή, 

ζήτησαν σήμερα βουλευτές κομ-
μάτων της αντιπολίτευσης, ύστε-
ρα από την πολύωρη κοινή συνε-
δρίαση των Κοινοβουλευτικών Ε-
πιτροπών Ελέγχου και Οικονομι-
κών, στην οποία συζητήθηκαν τα 
τεκταινόμενα στο Συνεργατισμό, 
ενώ επέρριψαν ευθύνες στην Κυ-
βέρνηση για την κατάσταση στην 
οποία έχει περιέλθει η Τράπεζα, με 
το κυβερνών κόμμα ωστόσο να ζη-
τά από τα κόμματα να επιδείξουν 
σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Δημήτρης 
Δημητρίου δήλωσε ότι το κυβερ-
νών κόμμα απευθύνει έκκληση 
προς όλους να επιδείξουν τη μέγι-
στη σοβαρότητα και υπευθυνό-
τητα, σημειώνοντας ότι είμαστε 
στη μέση μιας διαδικασίας για τον 
Συνεργατισμό, η οποία πρέπει να 
ολοκληρωθεί αλώβητη και μετά 
από την ολοκλήρωσή της θα υπάρ-
χει άπλετος χρόνος για συζήτηση 
όλων των θεμάτων που τίθενται.
Το ΑΚΕΛ από πλευράς του έστειλε 
επιστολή στον Γενικό Ελεγκτή με 
την οποία ζητά διερεύνηση της εν 
εξελίξει διαδικασίας αναζήτησης 
ιδιώτη επενδυτή για τον Συνεργα-
τισμό, όπως δήλωσε ο βουλευτής 
του κόμματος Στέφανος Στεφάνου.
Ο κ. Στεφάνου είπε ότι υπάρχει 
τεράστια διάσταση μεταξύ των 
όσων δεσμεύτηκε η Κυβέρνηση 
για το Συνεργατισμό και της δια-
δικασίας που βρίσκεται τώρα 
σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα, ανέ-
φερε ότι το 2013, 2016 και 2017 η 
Κυβέρνηση μιλούσε για ανάκτηση 
των μετοχών του Συνεργατισμού 

από τους πολίτες, ενώ σήμερα 
υπάρχει μια διαδικασία ξεπου-
λήματος, όπως είπε, της Τράπε-
ζας στους ιδιώτες με φόρτωμα 
των ζημιών στους φορολογούμε-
νους πολίτες και μίλησε για απο-
τυχία των κυβερνώντων είτε λόγω 
μεθόδευσης είτε λόγω ανικανότη-
τας από πλευράς τους.
Ανέφερε ακόμα ότι ενώ οι πολί-
τες παρατηρούν ότι συνεχώς πλη-
ρώνουν τις ζημιές, η κυβέρνηση 
πανηγυρίζει για success story. 
Σημείωσε επίσης πως παρά το 
γεγονός ότι ως τώρα έχουν δοθεί 
στο Συνεργατισμό περίπου 6 δις 
και έγινε κούρεμα καταθέσεων για 
να στηριχθούν οι τράπεζες, ακόμα 
υπάρχουν σοβαρά προβλήματα 
στο τραπεζικό σύστημα.
Για το θέμα της διαχείρισης των 
ΜΕΔ, είπε πως οι κυβερνώντες 
θέλουν να αλλάξουν το νομικό 
πλαίσιο που αφορά τις εκποιή-
σεις, κατά τρόπο που να λειτουρ-
γεί υπέρ των τραπεζών και σε 
βάρος των δανειοληπτών. Ξεκα-
θάρισε ότι για το ΑΚΕΛ αυτοί που 
πρέπει να προστατευθούν και να 
διευκολυνθούν είναι οι δανειο-
λήπτες που είναι 
συνεπείς και τα 
δάνεια τους αφο-
ρούν πρώτη κατοι-
κία και μικρή επαγ-
γελματική στέγη, 
αλλά λόγω μείωσης 
των εισοδημάτων 
δεν μπορούν να τα 
εξυπηρετήσουν.
Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας 
Παπαδόπουλος έκανε λόγο για 
disaster story στο κυπριακό τραπε-
ζικό σύστημα, σημειώνοντας πως 
εδώ και πέντε χρόνια έπρεπε να 
είχε συσταθεί φορέας για διαχεί-
ριση των ΜΕΔ όλων των τραπεζών. 
Αυτό, είπε, θα κόστιζε λιγότερο και 
σήμερα οι τράπεζες θα ήταν σε 
καλύτερη κατάσταση. Δεν πάρθη-
καν αυτές οι αποφάσεις λόγω σκο-

πιμοτήτων, επειδή κάποιοι επιδί-
ωξαν και πέτυχαν να περάσουν οι 
κυπριακές τράπεζες σε ξένα συμ-
φέροντα, όπως σημείωσε.
Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι θα 
πρέπει να διαχειριστούμε μια νέα 
κρίση στο τραπεζικό σύστημα 
ώστε να διαφυλαχθούν τα συμ-
φέροντα του Συνεργατισμού, του 
κράτους και του Κύπριου φορο-
λογούμενου, των υπαλλήλων, των 
καταθετών και των δανειοληπτών 
του κυπριακού τραπεζικού συστή-
ματος.
Ανέφερε δε πως σε αντίθεση με 
την Ιρλανδία, όπου, όπως είπε, 
δόθηκαν το 2011 €5 δις για να 
τύχει διαχείρισης το πρόβλημα 
των ΜΕΔ που ανέρχονταν σε 
€80 δις, στην Κύπρο έχει δοθεί 
στο τραπεζικό σύστημα στή-
ριξη ύψους €6 δις και έγινε κού-
ρεμα καταθέσεων ύψους €20 
δις, ωστόσο τα ΜΕΔ παραμένουν 
ακόμα στα €16 δις.
Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος 
Σιζόπουλος είπε ότι οποιαδήποτε 
λύση θα δοθεί στο Συνεργατισμό 
θα πρέπει να διασφαλίζει συγκε-
κριμένες αρχές, ότι δηλαδή, δεν 

θα επηρεαστούν οι 
καταθέτες, δεν θα 
κλονιστεί η αξιοπι-
στία του χρηματο-
πιστωτικού συστή-
ματος και δεν θα 
μεταφερθούν πρό-
σθετες οικονομικές 
επιβαρύνσεις στις 
πλάτες του φορο-

λογούμενου πολίτη.
Η σημερινή συνεδρίαση έχει επι-
βεβαιώσει τον ελλιπή, ανεπαρκή 
εποπτικό έλεγχο που ασκήθηκε 
στο Συνεργατισμό πριν το 2013, 
με αποτέλεσμα να συσσωρευθούν 
αδυναμίες και στρεβλώσεις όσον 
αφορά τη λειτουργία του, είπε ο κ. 
Σιζόπουλος.
Πρόσθεσε ότι επιβεβαιώθηκε ότι 
το 2014 όταν η κυβέρνηση απο-

φάσισε την κρατικοποίηση δεν 
μελέτησε εναλλακτικές επιλο-
γές δεδομένου ότι το χρονοδιά-
γραμμα αποκρατικοποίησης θα 
ήταν συγκεκριμένο.
Τρίτον, είπε, διαπιστώνεται ότι 
από την πλευρά της η Κυβέρνηση 
δεν διεκδίκησε από τις ευρωπα-
ϊκές εποπτικές αρχές να υπάρχει 
μια χαλάρωση για μια μεταβατική 
περίοδο όσον αφορά τα κριτή-
ρια, τα οποία θα πρέπει να εκπλη-
ρούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύ-
ματα της Κύπρου δεδομένης της 
κρίσης, καθώς και του κουρέμα-
τος και γενικά της κρίσης που προ-
κάλεσε στην κυπριακή οικονομία 
εξωγενής παράγοντας.
Ανέφερε τέλος ότι ότι η νέα διοί-
κηση του Συνεργατισμού φαίνε-
ται ότι δεν έχει πείσει τις ευρωπα-
ϊκές εποπτικές αρχές όσον αφορά 
την αξιοπιστία της εταιρικής δια-
κυβέρνησης που άσκησε, με απο-
τέλεσμα συνεχώς να υπάρχουν 
αναβαθμισμένες απαιτήσεις για 
εκπλήρωση συγκεκριμένων κρι-
τηρίων και να δημιουργούνται τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 
Συνεργατισμός.
Τη διαφωνία του με ένα μέρος των 
ενεργειών της Κυβέρνησης και του 
Συνεργατισμού διατύπωσε ο Πρό-
εδρος του Κινήματος Οικολόγων – 
Συνεργασίας Πολιτών Γιώργος Περ-
δίκης, λέγοντας ότι παραμένει ανοι-
χτό και πρέπει να κριθεί από τον 
Γενικό Εισαγγελέα και τον Ελεγκτή 
κατά πόσον αυτές είναι έννομες και 
προς το δημόσιο συμφέρον.
Όσο περισσότερο ερευνούμε το 
θέμα αισθανόμαστε ότι για ακόμα 
μια φορά ως εκπρόσωποι του 
λαού πιαστήκαμε κορόιδο, είπε.
Η κυβέρνηση και η διοίκηση του 
Συνεργατισμού κινούνται σε αγε-
ωγράφητα νερά, όπως ανέφερε, 
με ένα σχεδιασμό που το μόνο 
σίγουρο είναι ότι αυτή η περιου-
σία του λαού θα καταλήξει στα 
χέρια κάποιου επενδυτή.

Ευθύνες στην Κυβέρνηση για Συνεργατισμό 
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Ο
Κ, όταν κάποιος βρίσκεται σε 
δύσκολη θέση, αναγκάζεται να 
καταφύγει σε ψέματα για να γλι-
τώσει. Αυτά όμως πρέπει να έ-

χουν μία... δόση αλήθειας για να γίνουν πι-
στευτά και να μην φαντάζουν ως σενάριο 
επιστημονικής φαντασίας.
Μία κοπέλα όμως στις ΗΠΑ μάλλον είχε 
διαφορετική άποψη όταν η αστυνομία την 
συνέλαβε για παράνομη κατοχή ναρκω-
τικών.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την 
αρχή... Η Kennecia Posey οδηγούσε το 
αυτοκίνητό της στην Φλόριντα, όταν οι 
αρχές την είδαν να κάνει παράνομα ανα-
στροφή και την σταμάτησαν για έλεγχο.
Διαπίστωσαν όμως πως μία έντονη μυρω-

διά κάνναβης έβγαινε από το όχημα και 
έτσι αποφάσισαν να το ψάξουν.
Κατά την διάρκεια της έρευνας λοιπόν βρή-
καν σε μία τσάντα ένα σακουλάκι με χασίς 
και ένα με κοκαΐνη, με την 26χρονη να 
παραδέχεται ότι το πρώτο ήταν δικό της 
και όχι το δεύτερο.
Όταν όμως οι αρχές της απεύθυναν το 
εύλογο ερώτημα σχετικά με το πως βρέ-
θηκε τότε η κοκαΐνη στο αυτοκίνητό της, 
εκείνη απάντησε: «Επειδή φυσάει, λογικά 
θα το είχε πάρει ο αέρας και θα μπήκε από 
το παράθυρο στο αυτοκίνητο».
Φυσικά, ουδείς πείστηκε από την δικαι-
ολογία, πέρασε κανονικά δικαστήριο και 
τώρα είναι έξω έχοντας καταβάλει εγγύ-
ηση.

διεθνή νέα

Ν
έα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ρω-
σίας και Ηνωμένων Πολιτειών κατα-
γράφηκε την Πέμπτη, την ίδια στιγμή 
που όλα δείχνουν ότι πλησιάζει η «ώ-

ρα μηδέν» για ένα στρατιωτικό χτύπημα στη Συ-
ρία, το οποίο ενδεχομένως να προκαλέσει γενι-
κευμένη σύρραξη στην περιοχή. Με ανάρτησή 
της στον επίσημο λογαριασμό του υπουργείου 
Εξωτερικών της Ρωσίας, η εκπρόσσωπος Μαρία 
Ζαχάροβα, κατηγορεί τις ΗΠΑ για τη δημιουργία 
ενός δικτύου μικροβιολογικών εργαστηρίων στο 
Νότιο Καύκασο και στην Κεντρική Ασία, αφήνο-
ντας σαφείς αιχμές για την πρόθεση της Ουάσι-
γκτον να κατασκευάσει βιολογικά όπλα, πολύ 
κοντά στα σύνορα της Ρωσίας.
Σε άλλο μήνυμά της, η Μαρία Ζαχάροβα καταγ-
γέλλει τις ΗΠΑ για την ακύρωση των συνομιλιών 
που ήταν προγραμματισμένες για τις 11 και 12 
Απριλίου, αναφορικά με πολιτιστικά και ανθρω-
πιστικά θέματα. Η εκπρόσωπος του υπουργείου 
Εξωτερικών της Ρωσίας καλεί τη διεθνή γνώμη 
να στρέψει την προσοχή της στην παραμέληση 
της συμφωνίας που υπήρχε μεταξύ Μόσχας και 
Ουάσιγκτον, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως 
η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί το τελευταίο 
παράδειγμα της «ανευθυνότητας» που διακρίνει 
την αμερικανική ηγεσία.
Σε δήλωσή της επίσης, η Μαρία Ζαχάροβα επα-
νέλαβε ότι δεν έχουν βρεθεί αποδείξεις για τη 
φερόμενη επίθεση με χημικά όπλα στην πόλη 
Ντούμα.
Η Ζαχάροβα χαρακτήρισε «μιλιταριστικές» τις 
ανακοινώσεις της Ουάσινγκτον και υπογράμ-
μισε ότι οι Δυτικοί θα πρέπει «να αναλογιστούν 
σοβαρά τις συνέπειες» των «απειλών» τους. 
«Καλούμε όλα τα μέλη της διεθνούς κοινότητας 
να αναλογιστούν σοβαρά τις πιθανές συνέπειες 
τέτοιων κατηγοριών, απειλών και σχεδιαζόμε-
νων ενεργειών» σε βάρος της συριακής κυβέρ-
νησης, είπε κατά την ενημέρωση των δημοσιο-
γράφων.
Η εκπρόσωπος είπε επίσης ότι οι απειλές από 
τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία συνιστούν 
παραβίαση της χάρτας των Ηνωμένων Εθνών. 
«Η απειλή χρήσης βίας εναντίον ενός κράτους 
μέλους του ΟΗΕ συνιστά, αφ’ εαυτής, κατάφωρη 
παραβίαση της χάρτας του Οργανισμού», σημεί-
ωσε. «Δεδομένων των δηλώσεων που ακούμε 
από την πρέσβειρα των ΗΠΑ (στον ΟΗΕ), θα 
θέλαμε μια απάντηση στο εξής ερώτημα: θα 
ήταν νόμιμη μια απειλή περί χρήσης βίας ενα-

ντίον ενός κυρίαρχου κράτους; Για να μην πούμε 
τίποτα για τον αγώνα της Συρίας εναντίον της διε-
θνούς τρομοκρατίας και την προσπάθειά της να 
προστατεύσει την κυριαρχία της», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τη Ζαχάροβα, το ισραηλινό αερο-
πορικό πλήγμα εναντίον της στρατιωτικής βάσης 
Τ-4, στην επαρχία Χομς, το περασμένο Σάββατο, 
δεν βοήθησε να σταθεροποιηθεί η κατάσταση 
στη Συρία.
Αναφερόμενη στη φερόμενη επίθεση με χημικά, 
την οποία χαρακτήρισε «φανταστική», τόνισε ότι 
οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στην Ντούμα δεν 
έχουν βρει αποδείξεις. Οι κατηγορίες σε βάρος 
των κυβερνητικών συριακών στρατευμάτων 
συνιστούν μια απόπειρα να υπονομευτεί η ειρη-
νευτική διαδικασία, υποστήριξε.
Η Ζαχάροβα προειδοποίησε επίσης ότι «εξτρε-
μιστικές ομάδες» είναι αποφασισμένες να 
εκτροχιάσουν την ειρηνευτική διαδικασία στη 
Συρία και είναι έτοιμες να καταφύγουν σε ακραία 
μέτρα για να πετύχουν τον σκοπό τους.

Μάτις: Πιστεύω ότι υπήρξε επίθεση 
με χημικά, αλλά ψάχνουμε για απο-
δείξεις
Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ χαρακτήρισε 
σήμερα «απλώς ασυγχώρητη» τη χρήση χημι-
κών όπλων στη Συρία, υπενθυμίζοντας ότι για 
τον λόγο αυτόν πριν από έναν χρόνο οι αμερικα-
νικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν μια στρατιωτική 
βάση στη χώρα αυτή.
Ο Αμερικανός υπουργός δήλωσε πεπεισμένος 
ότι υπήρξε επίθεση με χημικά όπλα στη Συρία 
και πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν 
να σταλούν επιθεωρητές επί τόπου για να συλλέ-
ξουν αποδείξεις, προειδοποιώντας ότι το έργο 
τους θα γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο όσο 
περνά ο καιρός.
«Πιστεύω ότι υπήρξε χημική επίθεση και 
ψάχνουμε τις αποδείξεις» συνέχισε. Παραδέ-
χτηκε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για την επί-
θεση αυτή που φέρεται ότι στοίχισε τη ζωή σε 
τουλάχιστον 40 ανθρώπους, παρά μόνο «πολ-
λές ενδείξεις στα μέσα ενημέρωσης και στους 
ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ότι χρησι-
μοποιήθηκαν χλώριο ή σαρίν». Όπως είπε, μια 
από τις βασικές ανησυχίες του, στην περίπτωση 
αμερικανικού πλήγματος, είναι να αποφευχθεί 
μια «ανεξέλεγκτη» κλιμάκωση του πολέμου στη 
Συρία, στον οποίο έχουν εμπλακεί η Ρωσία, το 
Ιράν, η Τουρκία και άλλες χώρες.

Ρωσία: Οι ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει 
δίκτυο κατασκευής βιολογικών 
όπλων
Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, 
αποκαλύπτει το σχέδιο των ΗΠΑ στο Νότιο Καύκασο και στην Κεντρική Ασία

Συνελήφθη για ναρκωτικά και 
υποστήριξε ότι ο αέρας τα έβαλε 
στην... τσάντα της
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ 
Τραμπ έγραψε στο Twitter για 
την κρίση στη Συρία: «Ετοιμάσου 
Ρωσία», πύραυλοι «θα (αρχίσουν 
να) έρχονται». Η Ρωσία δεν πρέπει 
να «είναι εταίρος με ένα κτήνος που 
σκοτώνει τον λαό του με αέριο και το 
απολαμβάνει!».

Μ
ία ώρα αργότερα ωστόσο, ο Α-
μερικανός πρόεδρος επανήλ-
θε με νεότερη, σαφώς πιο φι-
λική, ανάρτηση. Ο πρόεδρος 

των ΗΠΑ προσφέρθηκε να βοηθήσει να ε-
νισχυθεί η οικονομία της Ρωσίας και ζήτη-
σε να μπει ένα τέλος στην «κούρσα των ε-
ξοπλισμών», όπως την αποκάλεσε, σε μια 
προφανή προσπάθεια διπλωματικού «α-
νοίγματος».
«Η σχέση μας με τη Ρωσία είναι τώρα χει-
ρότερη από ποτέ, περιλαμβανομένου και 
του Ψυχρού Πολέμου. Δεν υπάρχει λόγος 
γι΄αυτό. Η Ρωσία μας χρειάζεται για να βοη-
θήσουμε με την οικονομία της, κάτι που 
θα είναι πολύ εύκολο να 
κάνουμε, και χρειαζόμαστε 
όλα τα έθνη να εργάζονται 
από κοινού. Να σταματή-
σουμε την κούρσα των εξο-
πλισμών;» έγραψε ο Τραμπ 
στο Twitter.
Η απάντηση της Μόσχας 
ήταν άμεση. Το μεσημέρι 
της Τετάρτης, η εκπρόσω-
πος του υπουργείου Εξω-
τερικών της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα, έκανε 
λόγο για «θαυμάσια ιδέα» προσθέτοντας 
πως «Υπάρχει μια πρόταση να ξεκινήσουμε 
με την εξάλειψη των αμερικανικών χημικών 
όπλων».
Νωρίτερα, ο Ρώσος πρεσβευτής στον 
Λίβανο Αλεξάντερ Ζασίπκιν προέβη στη 
δήλωση πως θα καταρριφθούν οποιοιδή-
ποτε αμερικανικοί πύραυλοι ριφθούν στη 
Συρία, προσθέτοντας ότι στο στόχαστρο 
θα μπουν επίσης και τα σημεία προέλευ-
σής τους.
Ο Ζασίπκιν διευκρίνισε σε σχόλια που έκανε 
και μεταδόθηκαν χθες το βράδυ από τηλεο-
πτικά δίκτυα ότι αναφέρεται σε δήλωση του 
Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του 
αρχηγού του ρωσικού γενικού επιτελείου.
«Αν υπάρξει πλήγμα από τους Αμερικανούς 
τότε (...) οι πύραυλοι θα καταρριφθούν και 
ακόμη και στα σημεία από τα οποία προ-

ήλθαν οι πύραυλοι θα ριφθούν πυρά», 
δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο της Χεζμπο-
λάχ al-Manar TV.
Παράλληλα, ο πρεσβευτής της Ρωσίας στα 
Ηνωμένα Έθνη Βασίλι Νεμπένζια απηύθυνε 
έκκληση προς την κυβέρνηση των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών της Αμερικής να «απόσχει» 
από την ανάληψη στρατιωτικής δράσης που 
πιθανόν σχεδιάζει εναντίον της Συρίας εξαι-
τίας μιας επίθεσης που φέρεται να διαπρά-
χθηκε με χημικά όπλα, η ευθύνη για την 
οποία προσάπτεται από την Ουάσινγκτον 
στη Δαμασκό.
«Οι απειλές που διατυπώνετε έναντι της 
Συρίας θα έπρεπε να μας ανησυχούν, όλους 
μας, διότι μπορεί να βρεθούμε στα πρό-
θυρα ορισμένων πολύ λυπηρών και σοβα-
ρών γεγονότων», είπε ο Νεμπένζια απευ-
θυνόμενος στην Αμερικανίδα πρεσβεύτρια 
στον ΟΗΕ Νίκι Χέιλι.
«Για άλλη μια φορά σας ζητώ, για άλλη μια 
φορά σας εκλιπαρώ, να απόσχετε από την 
υλοποίηση των σχεδίων που καταρτίζετε 
αυτή τη στιγμή για τη Συρία», πρόσθεσε ο 
Νεμπένζια, λίγη ώρα αφότου απορρίφθηκε 

σχέδιο απόφασης που είχε 
προτείνει η Ρωσία -το τρίτο 
που καταψηφίστηκε κατά 
σειρά- και τασσόταν υπέρ 
της διενέργειας έρευνας για 
την επίθεση που φέρεται 
να διαπράχθηκε με χημικά 
όπλα στη Ντούμα, στην 
ανατολική Γούτα, το Σάβ-
βατο.
Όσον αφορά στον Β. Πού-

τιν, όπως έγινε γνωστό, στο πρόγραμμα 
εργασίας του Ρώσου προέδρου δεν είναι 
προς το παρόν προγραμματισμένες τηλε-
φωνικές συνομιλίες με τον Αμερικανό πρό-
εδρο Ντόναλντ Τραμπ, την Γερμανίδα καγκε-
λάριο Άγγελα Μέρκελ και τον Γάλλο πρόε-
δρο Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ο εκπρό-
σωπος Τύπου του Ρώσου προέδρου Ντμί-
τρι Πεσκόφ.
«Όχι δεν είναι προγραμματισμένο», ήταν η 
απάντηση του Πεσκόφ στο ερώτημα αν ο 
πρόεδρος Πούτιν προτίθεται να επικοινω-
νήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Αναφερόμενες σε ενδεχόμενες συνομιλίες 
με την Άγγελα Μέρκελ και τον Εμανουέλ 
Μακρόν, ο Πεσκόφ είπε ότι «τέτοιες επαφές 
δεν υπάρχουν στο πρόγραμμα», διευκρινί-
ζοντας ωστόσο ότι αναφέρεται μόνο στις 
επαφές των ηγετών: «Έχω υπ’ όψιν μου (τις 
επαφές-σ.σ) σε επίπεδο κορυφής».

διεθνή νέα

«Ρωσία ετοιμάσου, έρχονται οι 
πύραυλοι» 

Ε
πιβράδυνε ο ρυθμός των προ-
σλήψεων τον Μάρτιο στις ΗΠΑ, 
ενώ η ανεργία παρέμεινε σε χα-
μηλό 17 ετών, σύμφωνα με τα 

στοιχεία που είδαν σήμερα το φως της 
δημοσιότητας. 
Ειδικότερα, η αμερικανική οικονο-
μία πρόσθεσε άλλες 103.000 θέσεις 
εργασίας τον Μάρτιο, επιβραδύνοντας 
αισθητά από τον προηγούμενο μήνα, 
όπως έδειξαν τα στοιχεία του υπουρ-
γείου Εργασίας των ΗΠΑ.
Την ίδια στιγμή, η ανεργία παρέμενε 
για έκτο διαδοχικό μήνα στο 4,1%. 
Αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο 
από τον Δεκέμβριο του 2000.

Σημειώνεται ότι οι μέσες εκτιμήσεις 
των αναλυτών σε δημοσκόπηση της 
Wall Street Journal έκαναν λόγο για 
178.000 νέες θέσεις εργασίας με την 
ανεργία να υποχωρεί στο 4,0%.
Το υπουργείο αναθεώρησε καθοδικά 
κατά 50.000 θέσεις τα στοιχεία των 
δύο προηγούμενων μηνών, ανακοινώ-
νοντας  326,000 θέσεις για το Φεβρου-
αρίου και 176.000 για τον Ιανουάριο. 
Τα κρατικά στοιχεία έδειξαν παράλ-
ληλα ότι ο μέσος ωριαίος μισθός στον 
ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε 8 cents τον 
προηγούμενο μήνα στα 26,82 δολ. 
Σε ετήσια βάση οι μισθοί σημείωσαν 
άνοδο 2,7% τον Μάρτιο.

ΗΠΑ: Χαμηλότερες των εκτιμήσεων οι 
νέες θέσεις εργασίας

Άνοιξε το Τσερνομπίλ για τους 
τουρίστες, 32 χρόνια μετά το 
πυρηνικό ατύχημα

Ο
ι επισκέψεις τουριστών στον πυρη-
νικό σταθμό του Τσερνομπίλ, 32 
χρόνια μετά το μεγαλύτερο πυρη-
νικό ατύχημα στην ιστορία της πυ-

ρηνικής ενέργειας, θα αποτελούν σύντομα 
μια νέα πραγματικότητα.
«Τώρα καθένας που θέλει να δει πως λειτουρ-
γεί ο πυρηνικός σταθμός του Τσερνομπίλ και 
πώς εξελίσσεται η διαδικασία μετατροπής της 
μονάδας «καταφύγιο» σε μια ασφαλή οικο-
λογική ζώνη, μπορεί να το κάνει» αναφέρει η 
επίσημη σελίδα του πυρηνικού σταθμού του 
Τσερνομπίλ.
Το τουριστικό πρόγραμμα, περιλαμβάνει 
επισκέψεις στις εγκαταστάσεις προστασίας 
του σταθμού, στον κέντρο διεύθυνσης, στη 
μονάδα ‘καταφύγιο’, στο μνημείο που είναι 
αφιερωμένο στην μνήμη όσων έχασαν την 
ζωή τους είτε ως εργαζόμενοι στον σταθμό 
είτε δουλεύοντας στον χώρο του σταθμού για 
την εξάλειψη των συνεπειών της ραδιενέρ-
γειας, στο τεχνητό κανάλι με γατόψαρα και 
γεύμα στο εστιατόριο των εργαζομένων στον 
πυρηνικό σταθμό.
Στο ενημερωτικό δελτίο του πυρηνικού 
σταθμού αναφέρεται ότι «η κύρια προσοχή 
θα δοθεί στα μέτρα ασφαλείας των επισκε-

πτών» στους οποίους «θα παρασχεθούν όλα 
τα μέσα ατομικής προστασίας» ενώ όλοι θα 
περάσουν υποχρεωτικά από έλεγχο μέτρη-
σης ραδιενέργειας.
Ο κάθε επισκέπτης θα αναλάβει την ευθύνη 
για την δική του ασφάλεια. Για να επισκε-
φθεί τον σταθμό κάποιος θα πρέπει να κάνει 
αίτηση ηλεκτρονικά η οποία θα υπάρχει στην 
ιστοσελίδα του σταθμού.
Το πυρηνικό ατύχημα στο Τσερνομπίλ σημει-
ώθηκε στις 26 Απριλίου του 1986. Από την 
έκρηξη που σημειώθηκε καταστράφηκε ο 
τέταρτος αντιδραστήρας του σταθμού, ενώ 
σημειώθηκε έκλυση τεράστιων ποσοτήτων 
ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα. Το ατύχημα 
στο Τσερνομπίλ έχει καταγραφεί ως το μεγα-
λύτερο πυρηνικό ατύχημα στην ιστορία της 
πυρηνικής ενέργειας και ως προς τα θύματα 
και ως προς τις επιπτώσεις στην υγεία χιλιά-
δων ανθρώπων αλλά και ως προς τις οικονο-
μικές επιπτώσεις
Ο πυρηνικός σταθμός του Τσερνομπίλ, όταν 
έγινε το ατύχημα, ήταν ο μεγαλύτερος σε ισχύ 
πυρηνικός σταθμός της Σοβιετικής Ένωσης. 
Στο διάστημα των τριών πρώτων μηνών από 
τη στιγμή που σημειώθηκε το ατύχημα πέθα-
ναν 31 άνθρωποι.
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Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες - «Σιγή 
ιχθύος» από τις επίσημες αρχές για 
τα αίτια της χειρότερης αεροπορικής 
τραγωδίας στην χώρα και τέταρτης 
χειρότερης παγκοσμίως την 
τελευταία 20ετία

Σ
οκαρισμένη παρακολουθεί η παγκό-
σμια κοινή γνώμη τις πληροφορίες 
και τις λεπτομέρειες που έρχονται 
στο φως για την αεροπορική τραγω-

δία της Αλγερίας - εκεί, όπου στρατιωτικό 
αεροσκάφος της χώρας συνετρίβη σήμερα, 
λίγο μετά την απογείωσή του από μια βάση 
νότια του Αλγερίου, με αποτέλεσμα να σκο-
τωθούν 257 άνθρωποι, στην πλειονότητά 
τους στρατιωτικοί και μέλη των οικογενειών 
τους, στην χειρότερη αεροπορική τραγωδία 
που συνέβη ποτέ στη χώρα.
Όπως μετέδωσε ένας φωτορεπόρτερ του 
Γαλλικού Πρακτορείου από την αεροπορική 
βάση Μπουφαρίκ, σε απόσταση περίπου 
30 χλμ. νότια της πρωτεύουσας του Αλγε-
ρίου, το απανθρακωμένο κουφάρι του 
αεροσκάφους διακρίνεται σε ένα χωράφι 
που βρίσκεται 100 μέτρα μακρύτερα από 
την περίφραξη της βάσης.
Η περιοχή που συνέβη το δυστύχημα είναι 
ακατοίκητη, αλλά ένας άνθρωπος στο έδα-
φος, ο φύλακας του χωραφιού, τραυματί-
στηκε από συντρίμμια και 
μεταφέρθηκε στο νοσοκο-
μείο, όπως είπαν στο Γαλ-
λικό Πρακτορείο αυτόπτες 
μάρτυρες, οι οποίοι άκου-
σαν μια έκρηξη την στιγμή 
της πτώσης του αεροσκά-
φους.
Προς το παρόν δεν προκρί-
νεται κανένα σενάριο από 
τις Αρχές σχετικά με τα αίτια του δυστυχή-
ματος.
Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται τα δέκα 
μέλη του πληρώματος και οι 247 επιβάτες, 
«η πλειονότητα των οποίων είναι προσω-
πικό του Λαϊκού Εθνικού Στρατού, όπως και 
μέλη των οικογένειών τους», διευκρίνισε το 
υπουργείο Άμυνας.
Πρόκειται για την χειρότερη αεροπορική 
τραγωδία -στην πολιτική ή πολεμική αερο-
πορία- που συγκλονίζει την Αλγερία και την 
τέταρτη χειρότερη παγκοσμίως εδώ και 20 

χρόνια.
Η φωτιά, που ξέσπασε και κατέστρεψε σχε-
δόν ολοσχερώς το αεροπλάνο, έχει σχεδόν 
κατασβηστεί, όπως μετέδωσε ένας φωτορε-
πόρτερ του AFP.
Ο υφυπουργός Άμυνας του Αλγερίου, που 
υπηρετεί επίσης ως αρχηγός του Λαϊκού 
Εθνικού Στρατού, ο στρατηγός Άχμεντ Γκά-
ιντ Σαλάχ, μετέβη στο σημείο του δυστυχή-
ματος και διέταξε να συσταθεί «αμέσως μια 
επιτροπή έρευνας, με στόχο να καθορίσει 
τις συνθήκες της τραγωδίας», σύμφωνα με 
το υπουργείο Άμυνας.
Το αεροσκάφος ήταν ένα Ιλιούσιν-76. Σύμ-
φωνα με τον ιστότοπο της κατασκευάστριας 
εταιρείας, το IL-76 μπορεί να μεταφέρει 
μεταξύ 126-225 επιβάτες. Το αεροσκάφος 
εκτελούσε το δρομολόγιο Μπουφαρίκ-Τι-
ντούφ-Μπεσάρ και κατέπεσε στις 07.50 
τοπική ώρα (09.50 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα 
με το αλγερινό υπουργείο.
Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι είδαν ένα φτερό 
του αεροπλάνου να πιάνει φωτιά μετά την 
απογείωσή του.
«Μετά την απογείωσή του κι ενώ το αερο-
σκάφος πέταγε σε ύψος 150 μέτρων, είδα 
την φωτιά στο φτερό του. Ο πιλότος απέ-
τρεψε τη συντριβή του αεροσκάφους στον 
δρόμο, καθώς άλλαξε πορεία προς το 
χωράφι» δήλωσε ο Άμπντ Ελ Καρίμ, ένας 
αυτόπτης μάρτυρας στο ιδιωτικό τηλεοπτικό 

δίκτυο Ennahar TV station.
Ένας άλλος αυτόπτης μάρ-
τυρας περιέγραψε: «Είδαμε 
καμένες σορούς. Είναι μια 
πραγματική καταστροφή».
Μεταξύ των νεκρών βρί-
σκονται 26 μέλη του Μετώ-
που Πολισάριο, μιας οργά-
νωσης, που στηρίζει η 
Αλγερία και πολεμά για την 

ανεξαρτησία της Δυτικής Σαχάρας.
Σύμφωνα με μια πηγή από το Μέτωπο Πολι-
σάριο, στους νεκρούς περιλαμβάνονται και 
τέσσερα προσφυγόπουλα από τη Δυτική 
Σαχάρα.
Το δυστύχημα σημειώθηκε την Τετάρτη, 
περίπου 30 χιλιόμετρα από το Αλγέρι, κοντά 
στην πόλη Μπλίντα στην επαρχία Μπου-
φάρικ. Το αεροσκάφος συνετρίβη λίγη ώρα 
μετά την απογείωσή του, ωστόσο άγνω-
στα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια του 
δυστυχήματος.

«Έπιασε φωτιά το φτερό» - Οι 
πρώτες μαρτυρίες για την τραγωδία 
των 257 νεκρών

Τ
ο FBI πραγματοποίησε έφοδο 
στα γραφεία του Μάικλ Κόεν, του 
προσωπικού δικηγόρου του Ντό-
ναλντ Τραμπ, τη Δευτέρα.

Ο Μάικλ Κόεν βρίσκεται στο επίκεντρο 
της υπόθεσης της πορνοστάρ Στόρμι Ντά-
νιελς, η οποία έχει ισχυρισθεί ότι είχε 
σεξουαλικές σχέσεις με τον Ντόναλντ 
Τραμπ και πληρώθηκε πριν από το 2016 
για να μην κάνει αποκαλύψεις, όμως η 
έφοδος των Ομοσπονδιακών είχε άλλη 
αιτία.
Σύμφωνα με την Washington Post που 
επικαλείται πηγή ενημερωμένη για την 
υπόθεση, ο Κόεν είναι αντιμέτωπος με 
έρευνα για παραβίαση του νόμου για τα 
οικονομικά των προεκλογικών εκστρα-
τειών καθώς και τραπεζική απάτη.
Την έφοδο στο σπίτι και στο γραφείο του 
Κόεν φέρεται να διέταξε ο ειδικός εισαγ-
γελέας Ρόμπερτ Μάλερ, ο οποίος χειρίζε-
ται την έρευνα για τη φερόμενη ανάμιξη 
της Ρωσίας στις αμερικανικές προεδρικές 
εκλογές του 2016 υπέρ του Τραμπ.
Ο Στίβεν Ράιαν, δικηγόρος του Κόεν, επι-
βεβαίωσε στους New York Times την 

έφοδο στα γραφεία του Κόεν και την 
κατάσχεση ορισμένων «επικοινωνιών». 
Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του 
κατήγγειλε την επιχείρηση της ομοσπον-
διακής αστυνομίας χαρακτηρίζοντάς την 
«ντροπή» και κάνοντας λόγο για «επί-
θεση στην πατρίδα και όλα όσα πρεσβεύ-
ουμε».
«Αυτή η κατάσταση είναι ντροπή, οδη-
γεί σε ένα νέο επίπεδο αδικίας», υποστή-
ριξε ο Τραμπ σχολιάζοντας την είδηση 
περί εφόδων του FBI στα γραφεία και στο 
σπίτι του Κόεν και την κατάσχεση εγγρά-
φων, του τηλεφώνου και υπολογιστών 
του δικηγόρου.
Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις 
εφόδους απόλυτο κυνήγι μαγισσών, επέ-
μεινε πως η ομάδα του Μάλερ αποτελεί-
ται από ανθρώπους προκατειλημμένους 
εναντίον του, ενώ επανέλαβε την άποψη 
ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης Τζεφ Σέσι-
ονς δεν έπρεπε να είχε αποποιηθεί κάθε 
ευθύνη για την έρευνα του Μάλερ.
Ερωτηθείς για άλλη μια φορά εάν θα 
αποπέμψει τον Μάλερ, ο Τραμπ απέφυγε 
να απαντήσει.

Έφοδος του FBI στο γραφείο του 
δικηγόρου του Τραμπ 

Μωρό γεννήθηκε 4 χρόνια μετά το 
θάνατο των γονιών του 

Α
πίστευτο κι όμως, αληθινό! Ένα 
μωρό στην Κίνα γεννήθηκε μέ-
σω παρένθετης μητέρας, τέσσε-
ρα χρόνια μετά το θάνατο των γο-

νιών του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.
Το ζευγάρι, που πέθανε το 2013, είχε 
«παγώσει» μερικά έμβρυα με την ελπίδα 
να αποκτήσουν κάποια στιγμή παιδί μέσω 
εξωσωματικής γονιμοποίησης.
Έτσι, μετά το δυστύχημα, οι γονείς τους 
έδωσαν μια μεγάλη δικαστική μάχη για 
να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν 
τα έμβρυα.Τα έμβρυα μπορούσαν να 
ληφθούν από το νοσοκομείο, όπου φυλάσ-
σονταν, μόνο εάν υπήρχε αποδεδειγμένα 
άλλη κλινική που θα τα παραλάμβανε. 
Επειδή όμως η διαχείριση τους περιβάλλε-
ται από νομική ασάφεια, στάθηκε δύσκολο 
να βρεθεί άλλο νοσοκομείο που να θέλει 
να εμπλακεί.
Μετά από αρκετές δικαστικές μάχες, οι 
γονείς και των δύο νέων τελικά κέρδι-
σαν την επιμέλεια των εμβρύων και τον 
Ιανουάριο του 2017, με τη βοήθεια μιας 

υπηρεσίας για εύρεση παρένθετης μητέ-
ρας, έφτασαν στο Λάος για να βρουν μια 
γυναίκα που θα πραγματοποιούσε το 
όνειρό τους.
Υπενθυμίζεται ότι η παρένθετη μητρότητα 
είναι παράνομη στην Κίνα.
Και μετά υπήρξε, όμως, νέο πρόβλημα: 
Καμία αεροπορική εταιρεία δεν ήταν πρό-
θυμη να μεταφέρει τα ειδικά δοχεία, σαν 
θερμός, με υγρό άζωτο, μέσα στα οποία 
φυλάσσονταν τα έμβρυα. Έτσι, το πολύτιμο 
φορτίο μεταφέρθηκε οδικώς.
Στο Λάος, το έμβρυο εμφυτεύτηκε στην 
παρένθετη μητέρα και τον Δεκέμβριο του 
2017, το αγοράκι αντίκρισε για πρώτη 
φορά τον κόσμο.
Έτσι λοιπόν, τον Δεκέμβριο του περασμέ-
νου έτους, ένα αγοράκι, γεννήθηκε σε 
νοσοκομείο στο Guangzhou και πήρε το 
όνομα Tiantian. 
Το επόμενο πρόβλημα για τον μικρό 
ήταν το θέμα της υπηκοότητάς του, έτσι η 
παρένθετη μητέρα ταξίδεψε με τουριστική 
βίζα στην Κίνα για να τον γεννήσει.
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οικογένεια

Π
ολλοί από μας που είμαστε πα-
ντρεμένοι για πολύν καιρό έχου-
με την τάση να νομίζουμε ότι το 
να είμαστε ρομαντικοί με τον/την 

σύντροφό μας είναι κάτι που έπρεπε να το 
κάνουμε μόνο πριν από το γάμο. Ως αποτέ-
λεσμα, πολλά ζευγάρια βρίσκουν τον εαυ-
τό τους ύστερα από μερικά χρόνια να μην 
έχει πολύ ενδιαφέρον για το γάμο τους. 
Πρέπει να καταλάβουμε ότι, ανεξάρτητα 
από την ηλικία μας, όλοι μας έχουμε έντο-
νη την ανάγκη για στενές σχέσεις και δε-
σμούς.
Θα πρέπει ν’ αρχίσουμε να σκεφτόμαστε 
το ρομαντισμό όχι σαν ένα μεμονωμένο 
γεγονός, αλλά σα μία καθημερινή έκφραση  
αγάπης. Ο ρομαντισμός δεν πρέπει να 
εκδηλώνεται μόνο πριν από το ερωτικό 
παιχνίδι, όπως οι περισσότεροι άντρες 
έχουν την τάση να πιστεύουν, αλλά να είναι 
μία σχέση φιλίας που συνεχώς αυξάνεται. 
Να δείχνεις την αγάπη σου και την εκτί-
μησή σου κάθε μέρα. Να μοιράζεστε κοινά 
ενδιαφέροντα και να βρίσκετε χρόνο να 
τον ξοδεύετε μαζί σαν δυο καλοί φίλοι.
Κρατάτε το χέρι ο ένας του άλλου; Τον/
την αγκαλιάζεις κάθε βράδυ όταν γυρνάει 
σπίτι; Λες στο/στη σύντροφό σου κάθε 
μέρα ότι τον/την αγαπάς; Ο ρομαντισμός 
πολλές φορές μπορεί απλά να καλλιεργη-
θεί αν καθήσετε μαζί και φάτε οι δυο σας.  
Ο ρομαντισμός είναι μία κοινή διαδικα-
σία. Πρέπει και οι δύο να ευχαριστιούνται. 
Πολλές φορές ο σύζυγος μπορεί να προ-
σπαθήσει να φανεί ρομαντικός με κάποιο 
δείπνο που θα προτείνει ή κάποιες δια-
κοπές. Αλλά στη συνέχεια απογοητεύε-
ται γιατί τα πράγματα δεν έγιναν όπως τα 
φαντάστηκε. Κάτι που μπορεί να είναι δια-
σκεδαστικό και ευχάριστο για τον ένα μπο-
ρεί να μην είναι και για τον άλλον.
Ο μόνος τρόπος για να μάθεις τι εντυπω-
σιάζει τον/την σύντροφό σου είναι να 
του/της κάνεις ερωτήσεις. Όταν ρωτάς και 
ακούς με προσοχή τι σου λέει, αναπτύσ-
σεις πιο στενή σχέση. Ο στόχος σου να 
είναι να βρεις ποια είναι τα κοινά ενδιαφέ-
ροντά σας και να δουλέψεις πάνω σ’ αυτά. 
Για να καλλιεργηθεί η στενή σχέση με τον/
την σύντροφό σου χρειάζεται συνέπεια. Ο 
ρομαντισμός δεν είναι ένα γεγονός για να 
επαναλαμβάνεται πού και πού. Ρομαντι-
σμός δεν είναι να κάνεις το παν για να προ-
γραμματίσεις μία ωραία έξοδο την Παρα-

σκευή το βράδυ και  την υπόλοιπη εβδο-
μάδα να αδιαφορείς. Χρειάζεται με συνέ-
πεια να προσπαθείς κάθε μέρα.
Ο ρομαντισμός ακόμη μπορεί να εκφρα-
στεί και με εκπλήξεις.  Αν βρεις τι θεωρεί 
ρομαντικό ο/η σύντροφός σου δε σημαίνει 
ότι δεν μπορείς να του/της κάνεις εκπλή-
ξεις. Δε χρειάζεται να είναι μία απροσδό-
κητη έξοδος ή κάποιο μικρό ταξιδάκι το 
Σαββατοκύριακο. Θα μπορούσε να είναι 
ένα σημείωμα ή κάποιο ποίημα μέσα στην 
τσάντα του ή στο πορτοφόλι της. 
Πολλές φορές θέλουμε να φανούμε ρομα-
ντικοί, αλλά δεν ξέρουμε ότι ο ρομαντι-
σμός δεν είναι κάτι που το κάνουμε για 
τον εαυτό μας, αλλά για τον/την σύντροφό 
μας. Δείχνω ρομαντισμό σημαίνει ότι 
εκπληρώνω τις ανάγκες του/της , όχι τις 
δικές μου. Γι αυτό πρέπει να εκφράζουμε 
το ρομαντισμό μας έτσι που ο άλλος θα 
το καταλάβει και θα το προσέξει. Οι πέντε 
τρόποι που δίνουμε και παίρνουμε αγάπη 
είναι με την Υπηρεσία, με την Επιβεβαί-
ωση, με τα δώρα, με τη στοργή και με το 
χρόνο μας. 

Ρομαντισμός ακόμη είναι όταν προσέχεις 
τον/την σύντροφό σου.  Μπορούμε να 
φανούμε ρομαντικοί αν προσέχουμε τον/
την σύντροφό μας. Να είστε αφοσιωμένοι 
ο ένας στον άλλον, και τίποτε άλλο να μην 
αποσπά την προσοχή σας. Αν πάτε βόλτα 
μην παίρνετε μαζί σας και τα προβλήματα 
της δουλειάς σας. Κλείστε το κινητό σας 
για λίγο και να έχετε όλη την προσοχή σας 
στον/στην σύντροφό σας. 

Και το τελευταίο πράγμα που θάθελα να 
επισημάνω για να διατηρήσουμε το ρομα-
ντισμό στη σχέση μας είναι να Διαφυλά-
ξουμε τη Χαρά στο γάμο μας. Μην επι-
τρέψεις τίποτε και κανέναν να σου κλέψει 
αυτήν τη χαρά. Οι χαρές της ζωής πρέπει 
να διαφυλάττονται και να προστατεύονται. 
Υπάρχει αρκετός πόνος που έρχεται πολύ 
εύκολα. Ένα από τα μεγάλα δώρα της ζωής 
είναι η χαρά που φέρνει ο ρομαντισμός 
στη ζωή μας. 
Κάθε μέρα που δείχνεις την αγάπη σου 
στο/στη σύντροφό σου και κάθε φορά που 
καταβάλλεις προσπάθεια να καλλιεργήσεις 
τη σχέση σου μαζί του/της, θα σε φέρνει 
πιο κοντά σε έναν πετυχημένο κι ευτυχι-
σμένο γάμο.

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

Διατήρησε το Ρομαντισμό 
στο Γάμο Σου

To παιδί μου και εγώ
Εγκυμοσύνη: Εμπιστευτείτε 

τη διαίσθησή σας

Δ
ιαίσθηση... μπορούμε να την 
ονομάσουμε ένσ τ ικτο ή έ-
βδομη αίσθηση. Είναι αυτή 
η βεβαιότητα, η αίσθηση ό-

τι κάνουμε το σωστό. Και μάλιστα τώ-
ρα στην εγκυμοσύνη μπορούμε να συ-
νειδητοποιήσουμε ακόμη περισσότερο 
την απίστευτη δύναμη της διαίσθησης.
«Είχα απλώς ένα ανεπαίσθητο απροσ-
διόρισ το προαίσθημα λίγες ημέρες 
πριν από την καθορισμένη ημερομηνία 
για τη γέννηση του γιου μου. Αισθανό-
μουν ένα βάρος ακριβώς κάτω από το 
στήθος μου. Ήταν κάτι συγκεχυμένο και 
ανεξήγητο. Ωστόσο ήξερα ότι κάτι δεν 
πήγαινε καλά. Αισθανόμουν την ανάγκη 
να φέρω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα 
στον κόσμο το παιδί μου. Γι’ αυτό και 
πίεζα τους γιατρούς να επισπεύσουν 
την ημερομηνία του τοκετού. Πράγ-
ματι αυτή ήταν μια καλή απόφαση, 
γιατί, όπως αποδείχτηκε αργότερα, ο 
ομφάλιος λώρος είχε τυλιχτεί στο λαιμό 
του μωρού και το μικρό υπέφερε από 
έλλειψη οξυγόνου. Κανείς δεν μπό-
ρεσε να μου εξηγήσει από πού πήγαζε 
η ανησυχία μου. Εγώ πιστεύω ότι ήταν 
διαίσθηση. Κάτι σαν έμπνευση, κάτι 
σαν υποψία, προαίσθημα. Κάτι που 
ήρθε από το υποσυνείδητο, ανέβηκε 
ενστικτωδώς μέσω της κοιλιάς προς 
τα επάνω και μου έδειξε τι έπρεπε να 
κάνω: «Πήγαινε στο γιατρό!» μου ψιθύ-
ρισε, «το μωρό σου κινδυνεύει».  Χρι-
στίνα Σ., μητέρα του Νικόλα, 15 μηνών.
Η διαίσθηση δεν είναι πάν τα τόσο 
έν τονη και τόσο ξεκάθαρα αν τ ιλη-
πτή όπως στην περίπτωση της Χριστί-
νας. Συνήθως στις περισσότερες περι-
πτώσεις δεν μας προξενεί καμία εντύ-
πωση, ανήκει στην καθημερινή ρου-
τίνα. Είναι μια αίσθηση που τη κυρι-
αρχεί σε πολλές καταστάσεις της ζωής 
μας. Για παράδειγμα, ερωτευόμαστε 
ενστικτωδώς, πολλές φορές επικοινω-
νούμε μεταξύ μας ενστικτωδώς, ενώ 
αρκετοί συνάνθρωποί μας μαγειρεύ-
ουν ενστικτωδώς χωρίς να συμβουλεύ-
ονται κάποια συνταγή ή κάποιον οδηγό 
μαγειρικής.

Διαίσθηση και εγκυμοσύνη... 
πάνε μαζί
Η φύση υποστηρίζει τ ις μέλλουσες 
μαμάδες σε αυτό. Ας δούμε πώς: Αμέ-
σως μόλις αρχίσει το μωράκι να κάνει 
τις πρώτες του κινήσεις, η έγκυος δεν 
καθοδηγείται μόνο πια από τα συναι-
σθήματά της αλλά αισθάνε ται και 
σωματικά τι είναι καλό για εκείνη και 
το μωρό της. Όπως τονίζουν οι ειδικοί, 
η διαίσθηση είναι κάτι που υπάρχει... 
εξ ορισμού στην εγκυμοσύνη. Η διαί-
σθηση ανήκει στην εγκυμοσύνη και 
αυτό γιατί αυτή την περίοδο, περισ-
σότερο από ότι σε κάθε άλλη φάση της 
ζωής της, είναι εξαιρετικά σημαντικό 
η γυναίκα να ακούει το σώμα της και 
πάνω απ’ όλα το μωρό της.
Αρκετές γυναίκες στην περίοδο της 
εγκυμοσύνης βλέπουν τον γυναικο-
λόγο τους ως τον μοναδικό άνθρωπο 
που έχει λόγο για εκείνες και το μωρό 
τους. Και στις περισσότερες περιπτώ-
σεις έχουν υψηλές απαιτήσεις από 
εκείνον, περιμένουν από το γ ιατρό 
τους να τους εγγυηθεί ένα υγιές παιδί. 
Κάτι που είναι απόλυτα σωστό. Ο για-
τρός υποστηρίζει την έγκυο και βρί-
σκεται δίπλα της σε όλο το διάστημα 
των εννέα μηνών, όμως σημαντικό 
ρόλο παίζει και η ίδια η μέλλουσα 
μητέρα…κατά πόσο «ακούει» το σώμα 
της.
Οι περισσότερες μαμάδες δεν έχουν 
τόση εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, με 
αποτέλεσμα, η διαίσθηση ή το προαί-
σθημα, να γίνει πολύ εύκολα δίκοπο 
μαχαίρι και αντί να ηρεμήσει την έγκυο 
να την ανησυχήσει περισσότερο. Για 
παράδειγμα, μια πιο έντονη κίνηση του 
μωρού στην κοιλιά, μια σκιά στον υπέ-
ρηχο και αμέσως ο νους πάει στο κακό.
Όπως λένε οι ειδικοί, καλό θα ήταν  
όλες οι γυναίκες να αρχίσουν σιγά σιγά 
να αφιερώνουν κάποιες στιγμές στον 
εαυτό τους, ηρεμώντας και προσπαθώ-
ντας να ακούσουν την εσωτερική τους 
φωνή. Έτσι εξασκούν τη διαίσθησή 
τους και αποκτούν μεγαλύτερη εμπι-
στοσύνη στο ένστικτό τους.
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Τ
α όρια της φυσιολογι-
κής αρτηριακής πίεσης 
διαρκώς μεταβάλλονται 
με τάση να ελαττώνο-

νται συνεχώς. Σήμερα, πιστεύ-
εται ότι η αρτηριακή πίεση δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνει το ό-
ριο των 120/80mmHg, δηλαδή, 
η συστολική πίεση (μεγάλη) να 
μην υπερβαίνει τα 120mmHg 
και η διαστολική (μικρή) να μην 
υπερβαίνει τα 80mmHg.
Τα άτομα με αρτηριακή πίεση 
μεγαλύτερη από 130mmHg 
έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα 
να πάθουν καρδιοεγκεφαλικά 
επεισόδια, επισημαίνει σ το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Ηλίας Τσούγκος, 
καρδιολόγος MD, PhD επίκου-
ρος καθηγητής Καρδιολογίας 
της Ιατρικής Σχολής του 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστη-
μίου Κύπρου.
Ποιο είδος πίεσης όμως 
είναι το πιο επικίν-
δυνο; Συχνά πιστεύ-
ουμε ότι η απότομη 
αύξηση της αρτηρι-
ακής πίεσης προκα-
λεί εγκεφαλικό επει-
σόδιο και έμφραγμα. Η 
άποψη αυτή καλλιεργή-
θηκε για πολλές δεκα-
ετίες, όμως η αλήθεια 
είναι διαφορετική, 
τονίζει ο κ. Τσούγκος.
«Η αιφν ίδια, από-
τομη αύξηση της πίε-
σης κατά κανόνα δεν δημι-
ουργεί κανένα κίνδυνο. 
Αντίθετα εάν κάποιος 
παρουσιάζει σταθερά 
υψηλή πίεση χωρίς να 
παίρνε ι  αν τ ιυπερτα-
σικά φάρμακα, θέτει σε 
κίνδυνο τις αρτηρίες του 
λόγω της σκλήρυνσης των 
τοιχωμάτων, τα οποία χάνουν 
την ελαστικότητά τους, στενεύ-
ουν ή διατείνονται. Το αποτέ-
λεσμα είναι δημιουργία στενώ-
σεων στα εγκεφαλικά αγγεία. 
Στις περιπτώσεις αυτές που 
χαρακτηρίζονται από εκτετα-
μένη καταστροφή του τοιχώ-

ματος των αρτηριών μία περαι-
τέρω απότομη αύξηση της 
αρτηριακής πίεσης μπορεί να 
οδηγήσει σε ρήξη της αρτη-
ρίας ή στη θρόμβωσή της άρα 
και στο εγκεφαλικό επεισόδιο», 
επισημαίνει.
Ο κ. Τσούγκος εξηγεί ότι στις 
περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει 
ιστορικό αυξημένης αρτηρια-
κής πίεσης ή εάν υπάρχει είναι 
απόλυτα ρυθμισμένη με αντιυ-
περτασικά φάρμακα τότε η από-
τομη αύξηση της πίεσης δεν 
προκαλεί βλάβες.
Όπως λέει: «Στην πραγματικό-
τητα, η αρτηριακή πίεση δεν 
είναι σταθερή κατά τη διάρ-
κεια του 24ώρου, αλλά διακυ-
μαίνεται αναλόγως της δρα-

στηριότητας του κάθε ατό-
μου. Κατά τη σωματική 
άσκηση, την κίνηση, τη 
συγκίνηση και το στρες, 

η πίεση ανεβαίνει και 
μπορεί να φτάσει μέχρι 
και 180/100mmHg και 

αυτό θεωρείται φυσιολο-
γική ανταπόκριση της 

πίεσης αναλόγως των 
αναγκών του οργανι-
σμού, ενώ αντιθέτως, 

κατά την ανάπαυση ή 
το βαθύ ύπνο ελαττώ-

νεται. Έτσι, μόνο εάν κατά τη 
σωματική άσκηση αυξη-

θεί η αρτηριακή πίεση 
και παραμείνει υψηλή 
πέραν των 10 λεπτών 

μετά το τέλος της άσκη-
σης, θεωρείται παθολο-

γική».
Συμπερασματικά, κατα-
λήγει ο κ. Τσούγκος, η 
μεμονωμένη αύξηση της 

αρτηριακής πίεσης κατά 
την διάρκεια της εργασίας του 

στρες ή της κόπωσης σε ανθρώ-
πους με φυσιολογική πίεση 
ηρεμίας δεν εγκυμονεί κινδύ-
νους ενώ, η σταθερά αυξημένη 
πίεση (>150/100mmHg) δημι-
ουργεί το υπόστρωμα για την 
εμφάνιση εμφράγματος και 
εγκεφαλικού επεισοδίου.

Π
ολλοί άνθρωποι συνηθίζουν να πίνουν τον πρωινό τους καφέ με 
άδειο στομάχι, κάτι που δεν είναι καλό για τον οργανισμό τους. 
Τι κι αν ο καφές να έχει θετικές επιπτώσεις στη διάθεση, τη λει-
τουργία του εγκεφάλου και την αθλητική απόδοση. Αν πίνετε τον 

καφέ σας με άδειο στομάχι ή αντικαθιστώντας το πρωινό μόνο με καφέ, 
στερείτε από το σώμα σας τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται.
Ακόμη και αν δεν αισθάνεστε πεινασμένοι όταν ξυπνάτε ή πριν πιείτε τον 
καφέ σας, προσπαθήστε να φάτε κάτι ώστε να κρατάτε το σάκχαρό σας σε 
σταθερά επίπεδα.

Αύξηση βάρους
Μια άλλη σημαντική επίπτωση του να πίνει κανείς καφέ με άδειο στομάχι 
είναι η αύξηση των πιθανοτήτων να πάρει βάρος.
Ειδικά αυτοί που θεωρούν ότι αντικαθιστώντας το πρωινό με καφέ, κατα-
στέλλουν την όρεξή τους, πρέπει να γνωρίζουν ότι διαταράσσουν τα επί-
πεδα της ινσουλίνης, με αποτέλεσμα να επιθυμούν τροφές με υψηλή περι-
εκτικότητα σε λιπαρά και ζάχαρη.

Προβλήματα στο στομάχι
Τα αντιοξειδωτικά τέλος, που περιέχει σε μεγάλες ποσότητες ο καφές 
σχετίζονται με ένα τύπο οξέος (chlorine genic acid) που βρίσκεται και σε 
πολλά φρούτα.
Ένα φλιτζάνι σκέτου καφέ με άδειο στομάχι διεγείρει την έκκριση του 
υδροχλωρικού οξέος στην πεπτική οδό. Το υδροχλωρικό οξύ διασπά 
τις τροφές στο στομάχι. Όταν όμως το στομάχι είναι άδειο είναι πιθανό η 
κατανάλωση καφέ να οδηγήσει σε αυξημένο επίπεδο γαστρικού οξέος, 
φούσκωμα και εμετό.

Σ
ίγουρα έχετε ακούσει πως 
το πρωινό βοηθά στο αδυ-
νάτισμα. Πράγματι, η επι-
στημονική βιβλιογραφία 

δείχνει πως η συστηματική κα-
τανάλωση πρωινού αποτελεί μια 
συνήθεια που μπορεί να διευκο-
λύνει τη ρύθμιση του σωματικού 
βάρους, προσφέροντας παράλλη-
λα πολλαπλά οφέλη στη σωματική 
και πνευματική υγεία. 
Ιδανικά, ένα πλήρες και ισορ-
ροπημένο πρωινό θα πρέπει να 
αποτελείται από μία μερίδα γάλα-
κτος ή γαλακτοκομικού προϊό-
ντος χαμηλής περιεκτικότητας σε 
λιπαρά, μία μερίδα προϊόντων 
δημητριακών ολικής άλεσης και 
ένα φρούτο.
Έτσι, το πρωινό μπορεί να προκα-
λέσει υψηλό αίσθημα κορεσμού, 
το οποίο θα αποτρέψει το «τσι-
μπολόγημα» και την υπερκατανά-
λωση φαγητού στα επόμενα γεύ-
ματα, και να προσφέρει ενέργεια 
και θρεπτικά συστατικά που είναι 
απαραίτητα για μια αποδοτική και 
δραστήρια μέρα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τρό-
φιμα όπως τα δημητριακά ολικής 
αλέσεως αποτελούν ένα σημα-
ντικό σύμμαχο για τον έλεγχο του 
βάρους μας, καθώς προσφέρουν 
συστατικά που σχετίζονται με την 
καλύτερη μεταβολική μας λειτουρ-
γία, τον έλεγχο της όρεξης κ.α..
Προμηθεύουν τον οργανισμό με 
ενέργεια, μέσω των σύνθετων 
υδατανθράκων και των φυτικών 
ινών αργής πέψης και απορρόφη-
σης που περιέχουν. Κατά αυτόν τον 
τρόπο, μας χορταίνουν, δεν προ-
καλούν απότομες αυξομειώσεις 
στο σάκχαρό μας, με αποτέλεσμα 
να ελέγχουμε καλύτερα το ακατά-
στατο τσιμπολόγημα της ημέρας.
Παράλληλα παίζουν ένα πολύ 
σημαντικό ρόλο στη λειτουργία 
του ανθρώπινου μεταβολισμού. 
Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά 
βάση στο ότι αποτελούν μια εξαι-
ρετική πηγή βιταμινών συμπλέγ-
ματος Β.
Σε αυτές, περιλαμβάνονται η θεια-
μίνη (βιταμίνη Β1), η ριβοφλαβίνη 
(βιταμίνη Β2), η νιασίνη (βιταμίνη 
Β3), το παντοθενικό οξύ (βιταμίνη 
Β5), η πυριδοξίνη (βιταμίνη Β6), η 
βιοτίνη, το φυλλικό οξύ και η βιτα-
μίνη Β12.

Τι πρέπει να 
περιέχει το 
πρωινό σας Γιατί δεν πρέπει να πίνετε 

καφέ με άδειο στομάχι

Ποιο είδος αρτηριακής 
πίεσης είναι το πιο 
επικίνδυνο;

υγεία

Το ψάρι αποτελεί βασικό 
στοιχείο της μεσογειακής 
διατροφής. Είναι πλού-

σιο σε καθαρές πρωτεΐνες, 
σελήνιο, Ω-3 λιπαρά οξέα αλλά 
στη δυσεύρετη βιταμίνη D, 
συστατικά απαραίτητα για την 
εύρυθμη λειτουργία του οργα-
νισμού και την καλή υγεία. 
Ωστόσο, οι ανησυχίες για την 
περιεκτικότητα των ψαριών σε 
υδράργυρο κρατούν αρκετούς 
μακριά από μια κατά τα άλλα 
εξαιρετική διατροφική επιλογή.
Ο υδράργυρος ε ίναι ένα 
μέταλλο που υπάρχει στη φύση 
και το οποίο είναι τοξικό για τον 
άνθρωπο σε μεγάλες ποσότη-
τες. Συνιστάται λοιπόν παραδο-
σιακά να αποφεύγεται η συχνή 
κατανάλωση ψαριών με υψηλή 
περιεκτικότητα σε υδράργυρο. 
Περισσότερο υδράργυρο τεί-
νουν να έχουν τα ψάρια μεγά-

λου μεγέθους, όπως ο ξιφίας 
και το βασιλικό σκουμπρί. Ιδι-
αίτερη προσοχή συνισ τά-
ται στις γυναίκες που διανύ-
ουν εγκυμοσύνη και σε όσες 
θηλάζουν, καθώς η αυξημένη 
έκθεση στον υδράργυρο ενδέ-
χεται να έχει αρνητικές επιπτώ-
σεις στο μωρό, κυρίως στον 
εγκέφαλο και στο νευρικό του 
σύστημα.
Μπορούμε να καταναλώνουμε 
ψάρι ακόμη και καθημερινά, 
αν επιλέγουμε είδη με χαμηλή 
περιεκτικότητα σε υδράργυρο 
και οι μερίδες δεν είναι μεγά-
λες. Η Αμερικανική Ένωση Καρ-
διολογίας συνιστά τουλάχιστον 
δύο μερίδες των 100 γραμ-
μαρίων την εβδομάδα. Για τις 
εγκύους, ο FDA συνιστά δύο με 
τρεις μερίδες ψαριού με χαμηλή 
περιεκτικότητα σε υδράργυρο 
την εβδομάδα.

Πόσο ψάρι μπορούμε να 
καταναλώνουμε;
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Ε
χω ακούσει αρκετά μυστικά, φοβε-
ρά, καταπληκτικά ή άθλια που συμ-
βαίνουν στους ανθρώπους. Ομως 
πρόσφατα συνειδητοποίησα ότι το 

μεγαλύτερο μυστικό που έχουν οι άνθρω-
ποι είναι το τι θα ήθελαν να κάνουν πραγ-
ματικά στη ζωή τους. Ως παιδιά κάνουν με-
γάλα όνειρα. Θέλουν να γίνουν αστροναύ-
τες, rock stars, γιατροί, εξερευνητές. Ομως 
κάπου στο δρόμο ο φόβος και η αμφιβολία 
ξεφτίζουν τα όνειρα, και στο τέλος απομέ-
νει η θλίψη για το τι θα μπορούσαν να έχουν 
κάνει. 
    Επίσης, αυτό που παρατήρησα είναι πόση 
σημασία έχει να προσέχουν σε ποιον εκμυ-
στηρεύονται τις φιλοδοξίες τους. Πολ-
λοί θα τους ρωτήσουν εάν είναι εξασφαλι-
σμένη η επιτυχία. Αυτοί είναι οι επικίνδυνοι 
άνθρωποι που πρέπει ν’αποφεύγονται από 
την αρχή, επειδή ένα υψωμένο φρύδι στα 
πρώτα στάδια της προσπάθειας, μπορεί να 
ρίξει σκιά πάνω σε όλη τη συγκομιδή, και 
τίποτα δεν αναπτύσσεται χωρίς ήλιο. Αρχί-
ζοντας κάτι καινούργιο – ερωτική σχέση, μη 
κερδοσκοπική επιχείρηση, κινηματογρα-
φική παραγωγή ή τρέξιμο σε μαραθώνιο 
– απαιτεί μια ορισμένη διάθεση και αντι-
μετώπιση για ν’αποφευχθεί η δυσπιστία: 
Κλείνεσαι στο μεγάλο νοητό γυάλινο κόσμο 
σου και ξεχνάς τον κόσμο της αιτίας και των 
πιθανοτήτων που ξεστομίζει συνεχώς ΄΄Μα 
ποιος νομίζεις ότι είσαι τέλος πάντων;̀ `Αυτή 
είναι και η ερώτηση: Ποιος νομίζεις ότι 
είσαι; Επειδή μπορεί να έχεις ένα όραμα για 
τον εαυτό σου και το μέλλον σου που δεν 
έχει ακόμη ακουστεί. Επειδή ίσως θέλεις 
να δοκιμάσεις κάτι καινούργιο που μάλλον 
μπορείς, όμως θα νιώθεις αμήχανα όταν 
αρχίσεις να προσπαθείς... 
    Οταν κάνω πίσω, υψώνοντας τους ώμους 
και παριστάνοντας την ανόητη, αφήνοντας 
τον κόσμο στα χέρια των πιο ΄΄έξυπνων`` ή 
πιο ́ ΄αρμόδιων``  ανθρώπων, σκέφτομαι ότι 
αυτό το αίσθημα ανασφάλειας που εμφανί-
ζεται στο νηπιαγωγείο και μας κρατάει όμη-
ρους μέχρι που να μεγαλώσουμε αρκετά 
ώστε να φοράμε όποιο χρώμα θέλουμε, 
προσκρούει σε κάτι περισσότερο από τις 
επιλογές μας στη μόδα. Σβήνει Ονειρα. Ολοι 
έχουμε όνειρα, όμως μερικοί τα κλείνουν 
μέσα σε ασφαλή μικρά κουτιά και τα φυλάνε 
μακρυά τους. Ισως να τα βγάζουν έξω μερι-
κές φορές, όμως μόνο τα κοιτάζουν για λίγο 
και μετά τ’αφήνουν ξανά στην άκρη. Οταν 

υψώνεις το ανάστημά σου δημιουργείς 
ευκαιρίες και νιώθεις πιο ανάλαφρα. Οταν 
φοβάσαι να ριψοκινδυνεύσεις και τρέμεις 
την αποτυχία, τότε μένεις πίσω. Δεν μπο-
ρείς ν’αποφασίσεις λέγοντας, φοβάμαι αυτό 
ή φοβάμαι εκείνο, γιατί στο τέλος δεν θα 
κάνεις τίποτα. 
    Αν αποτύχεις, τότε σηκώνεσαι και προ-
σπαθείς ξανά και κάθε φορά αποκτάς μεγα-
λύτερη δύναμη. Μαθαίνεις ότι δεν πρόκει-
ται για την εταιρεία, το σπίτι ή το αυτοκί-
νητο... δεν αποδεικνύουν το ποιος είσαι. Το 
μόνο που χρειάζεσαι είναι να είσαι υγιής και 
να έχεις τη θέληση να εργαστείς. Αν πετύ-
χεις, τότε όσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος τόσο 
μεγαλύτερη η ανταμοιβή. Εξ’άλλου, η αλή-
θεια είναι ότι μόνο ένα πρόσωπο σε κοι-
τάζει: Εσύ. Και θέλει να προσπαθήσεις. Σε 
διατάζω!

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

YΨΩΣΕ  ΤΟ  ΑΝΑΣΤΗΜΑ  ΣΟΥ ! ΤΗΣ ΡΑΝΙΑΣ ΜΕΣΙΣΚΛΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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«
Το παιχνίδι της ασφάλειας είναι σαν μια ατελείωτη 
παρτίδα σκάκι», έλεγε σε μία από τις πολλές διαλέ-
ξεις του «το οποίο μπορεί να σε παιδεύει αλλά εί-
ναι και απολαυστικό. Το μόνο θέμα είναι ότι πρέπει 

κάθε στιγμή να προβλέπεις την επόμενη κίνηση του αντιπά-
λου. Ποτέ δεν είσαι αρκετά καλός γιατί πάντα υπάρχει αυτή 
η επαπειλούμενη κίνηση ματ». Παραδέχεται μάλιστα ότι ε-
ξαιτίας αυτής της μόνιμης εγρήγορσης σπάνια κοιμάται κα-
λά και το μόνο πράγμα που τον ηρεμεί είναι η γυναίκα του 
και τα παιδιά του.
Απλή λεπτομέρεια βέβαια ότι ο νευρόσπαστος διευθυντής 
ασφάλειας με τη σπάνια ευφυΐα αποφάσισε αντί για μήνα 
του μέλιτος να πάρει με τη γυναίκα του ντυμένος γαμπρός 
σε συνέδριο για χάκερ στο Λας Βέγκας, το οποίο επισκέπτε-
ται κάθε χρόνο από τα 17 του χρόνια, όταν δηλαδή ακόμα 
χρειαζόταν την υπογραφή του πατέρα του για να επισκεφτεί 
την απέραντη κιτς παραισθησιακή γη της παραβατικότητας 
και των τυχερών παιχνιδιών. Πρώτη φορά όμως πήγαινε 
στα μέρη εκείνα με τη σύζυγό του για μέρα του μέλιτος, μαζί 
με την οποία έπαιξαν για πλάκα στα φρουτάκια και χάζεψαν 
τους περαστικούς Ελβις - άλλωστε το χιούμορ που διαθέτει 
σε μεγάλες δόσεις ο Αλεξ το επιτρέπει με το παραπάνω. Και 
μην ξεχνάμε ότι ως συνεπής σύμβουλος σε θέματα ασφα-
λείας και ο ίδιος είχε ξεκινήσει ως ένας από τους πιο διαβό-
ητους χάκερ: δεν ήταν ούτε καν 8 ετών όταν έκανε το πρώτο 
του χακάρισμα. Κανείς δεν μπορούσε να τον σταματήσει 
από να αποκτήσει τα δικά του videogames - σε μια εποχή 
που ακόμα και η λέξη ήταν άγνωστη στο ευρύ κοινό.
Επόμενο στάδιο τα chat sites και τα αστεία που έστηνε από 
το δώματιό του σε υποτιθέμενους ειδικούς του κυβερνοχώ-
ρου. Σήμερα παραδέχεται ότι κατάφερε να μετατρέψει τη 
μανία του σε επάγγελμα και να γίνει αυτό που φαντάζεται 
κανείς από τον καλύτερο εκπρόσωπο του είδους: μιλάει σαν 
πολυβόλο, χρησιμοποιεί λέξεις που οι πιο πολλοί δεν κατα-
λαβαίνουν και δεν έχει πρόβλημα να αυτοσαρκαστεί μέχρι 
θανάτου. Αρκεί να μην του θίξεις τα ιερά και τα όσια. Ως 
κλασικός χάκερ, αδιαφορεί παντελώς για την εμφάνισή του 
και συνήθως περιφέρεται με τα κλασικά καρό πουκάμισα 
που λανσάρουν οι Αμερικανοί, φορεμένα απέξω και κάπως 
χύμα, με παντελόνια που ασφυκτιούν σε ένα σώμα που αδι-
αφορεί απόλυτα για τη λέξη «γυμναστική», αν εξαιρέσεις τη 
μανία του με τα θαλάσσια σπορ.

Η υποτροφία της NSA, το Μπέρκλεϊ και ο γύ-
ρος του κόσμου που κόπηκε στην Ιταλία
Αλλωστε η εντυπωσιακή του πορεία επιβεβαιώνει του 
λόγου αληθές και ο μόνος λόγος που, όπως λέει, δεν κατα-
γράφεται σε αυτήν η Google «είναι γιατί εκεί περνάνε υπέ-
ροχα, τρώγοντας όλη την ώρα φαγητά σε ειδυλλιακό περι-
βάλλον». Ο ίδιος μοιάζει σκληραγωγημένος και δεν δίνει 
σημασία στο τι γίνεται γύρω του δουλεύοντας άπειρα μερό-
νυχτα χωρίς να κοιμάται. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι προ-
τού καν προλάβει να δώσει εξετάσεις για το πανεπιστή-
μιο, όταν ακόμα αναρωτιόταν αν θα ασχοληθεί μόνο με 
τους υπολογιστές ή θα στήσει τη δική του ροκ μπάντα, είχε 
βροχή από προτάσεις. Η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA) 
του πρόσφερε υποτροφία -ένας έμμεσος τρόπος στρατολό-
γησης- πρoτού καν τελειώσει το σχολείο, προτείνοντάς του 
να καλύψει το κόστος των σπουδών του αν εκείνος πήγαινε 
τα καλοκαίρια μόνο στο Φορντ Μιντ για να τους συμβου-
λεύει. Με μια μόνο λεπτομέρεια: την είχαν προλάβει άλλες 
τρεις εταιρείες, μεταξύ των οποίων και μία που είχε ήδη 
φροντίσει να του καλύψει όλα τα έξοδα για τις σπουδές στο 
Μπέρκλεϊ.

Το πανεπιστήμιο του επεφύλασσε όλες τις ανάλογες δια-
κρίσεις αλλά όχι ακόμα πολλά χρήματα. Για να ταξιδέψει 
μάλιστα στην Ευρώπη μετά την αποφοίτησή του μαζί με την 
αδελφή του χρησιμοποίησε τη μία και μοναδική πιστωτική 
του κάρτα. Αυτό το ταξίδι όμως δεν ολοκληρώθηκε: τα νέα 
για την πρώτη του εργασία έφτασαν όταν βρισκόταν στον 
πρώτο σταθμό στην Ιταλία και τον ανάγκασαν να γυρίσει 
πίσω. Ηταν η πρώτη και τελευταία του απόπειρα να κάνει 
φυσιολογικές διακοπές, αφού έκτοτε δουλεύει παραπάνω 
από όσο προλαβαίνει ο ίδιος να σκεφτεί τον εαυτό του. Στα 
25 του είχε ήδη την πρώτη συμβουλευτική εταιρεία στο 
όνομά του σε θέματα ασφάλειας -μαζί με φίλους-, την iSEC 
Partners, η οποία εξαγοράστηκε τελικά από μια βρετανική 
εισηγμένη αντί 23 εκατ. δολαρίων. Η πορεία ήταν τότε ανο-
δική και μέσα σε λίγα χρόνια ο Ελληνοαμερικανός που φρό-
ντιζε να λαμβάνει μέρος στις μεγάλες εθνικές παρελάσεις 
που διοργανώνονταν σε αμερικανικές πόλεις την 25η Μαρ-
τίου και την 28η Οκτωβρίου είχε ήδη δημοσιεύματα στο 
όνομά του - εκτός από τις διακρίσεις.
Και παρότι έχει μάθει πια να στερείται τον αγαπημένο του 
μουσακά, όπως δηλώνει, δεν θα μπορούσε να ζήσει σε μια 
περιοχή χωρίς ήλιο, που δεν θα του θύμιζε έστω ελάχιστα 
Ελλάδα. Ξέρει και πολλά δημοτικά τραγούδια, τα οποία έχει 
μάθει, με δυσκολία έστω, και να τα χορεύει. Τα ελληνικά 
ΜΜΕ στην Αμερική είναι περήφανα γι’ αυτόν τον πατρι-
ώτη που έχει προλάβει να συμπεριληφθεί -τουλάχιστον μία 
φορά, το 2015- στη λίστα με τους 40 Πιο Σημαντικούς Επι-
χειρηματίες Κάτω των 40 του περιοδικού «Forbes».

Κυβερνοσφάλεια και Εθνική Πολιτική
Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα που το παιχνίδι έχει χοντρύ-
νει και είναι πια ολοκάθαρα πολιτικό. Οπως έλεγε και ο 
ίδιος o Στάμος πολύ προφητικά, «το ζήτημα της κυβερνοα-
σφάλειας δεν αφορά απλώς τους χάκερ αλλά είναι εθνικό. 
Δεν είναι απλό και οι επιπτώσεις είναι τεράστιες», ξέρο-
ντας πως ο ρόλος του είναι πολυσήμαντος. Η ρήξη μάλι-
στα της σχέσης του με το Facebook μαρτυρά το αδιέξοδο 
στο οποίο έχει περιέλθει η εταιρεία και την αμηχανία της 
στο να λύσει τα θέματα που αφορούν όχι μόνο στη ρωσική 
διείσδυση στην αμερικανική ενδοχώρα μέσω Τραμπ, αλλά 
και ένα σκάνδαλο που έχει πάρει πια διεθνείς διαστάσεις. 
Ο πολυμήχανος Ελληνας τουλάχιστον δεν έχει μάθει να 
φοβάται για την επόμενη μέρα: ενώ στο Facebook αναζη-
τούν ήδη τον διάδοχό του, ο ίδιος ξέρει καλά πως υπεύθυ-
νοι ασφαλείας υπάρχουν πολλοί, αλλά Αλεξ Στάμος γεννιέ-
σαι, δεν γίνεσαι.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

ιστορίες

Άλεξ Στάμος: O Έλληνας που προειδοποίησε
για το τρύπιο facebook 
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Σ
την Ελλάδα η προίκα καταργήθηκε ο-
ριστικά το 1983 με τον Νόμο 1329/83 
του Αστικού Κώδικα. Από τότε  οι α-
ντιλήψεις γύρω από το θεσμό της 

προίκας έχουν αλλάξει ριζικά. Παραμένει ό-
μως στη συνείδηση πολλών Ελλήνων που 
«σκοτώνονται» να βοηθήσουν τα παιδιά 
τους καίτοι δεν την αποκαλούν πια προίκα.
Ο όρος «προίκα» προέρχεται από την 
αρχαία ελληνική λέξη «προίξ», που σημαίνει 
περιουσιακά στοιχεία.  Ο θεσμός της προι-
κοδότησης των θυγατέρων είναι πανάρ-
χαιος και από τα ομηρικά χρόνια.  Για αιώνες 
εκτός  από τα φυσικά και επίκτητα προσό-
ντα της νύφης (ομορφιά, ψυχική και πνευ-
ματική καλλιέργεια κτλ.) εξεταζόταν επίσης 
και η προίκα της. Η απροίκιστη κοπέλα βλε-
πόταν σαν κοινωνικά κατώτερη και δύσκολα 
βρισκόταν γαμπρός να τη ζητήσει σε γάμο.
Ο θεσμός της προίκας ήταν συχνά - ένα καρ-
κίνωμα στους κόλπους της ελληνικής οικο-
γένειας. Γάμοι από οικονομικό συμφέρον, 
«εξαγορά» γαμπρού, κοπέλες που έμεναν 
ανύπαντρες γιατί δεν είχαν προίκα, «παζά-
ρια» για το ύψος της προίκας, ματαιώσεις 
γάμων επειδή η προίκα ήταν μικρή ή μικρό-
τερη από τα υποσχόμενα, πανωπροίκι όταν  
η οικογένεια της νύφης  υποχρεωνόταν να 
δώσει πρόσθετη προίκα μετα το γάμο, εκβι-
ασμοί, διαζύγια, κλπ. όλα  ήταν υποτιμητικά 
για την αξιοπρέπεια των δυο νέων αλλά και 
τη Ελληνική οικογένεια. 
Όλες αυτές οι καταστάσεις είχαν την απή-
χησή τους στην  ελληνική λογοτεχνία και 
ο παλιός Ελληνικος κινηματογράφος έχει 
ασχοληθεί με το θέμα εκτενώς . Παράδειγμα 
«Η τιμή της αγάπης»  οπού ο γαμπρός δια-
κορεύει την κοπέλα που είναι ερωτευμένη 
μαζί του για να εκβιάσει τη μητέρα της να του 
δώσει  προίκα ό,τι πολύτιμο είχε. Η φτωχή 
μητέρα για χάρη της κόρης της  αναγκάζε-
ται να ενδώσει, αλλά η κοπέλα βρίσκει τη 
δύναμη να αρνηθεί αυτό τον ανήθικο συμβι-
βασμό. Προτιμά να γίνει ανύπανδρη μητέρα 
κρατώντας  το παιδί που γέννησε και πάει να 
δουλέψει σαν εργάτρια.  
Οι συνηθισμένοι λόγοι που επέβαλλαν τη 

προίκα  ήταν οικονομικοί και κοινωνικοί. 
Οι γονείς κάθε κοριτσιού προσπαθούσαν 
από τα μικρά της χρόνια μέχρι τη στιγμή που 
θα παντρευόταν να συγκεντρώσουν την 
προίκα. Η προίκα έπρεπε να είναι ανάλογη 
με την περιουσία και την κοινωνική θέση των 
γονιών της νύφης.
Η προίκα  ήταν ένα είδος οικονομικού βοη-
θήματος προς το γαμπρό αφού η οικογέ-
νεια της νύφης απαλλασσόταν πλέον από 
την υποχρέωση διατροφής της. Η προίκα 
ήταν η οικονομική συμβολή της γυναίκας 
στον κοινό οικονομικό βίο του ζευγαριού,  
η συνεισφορά της στον οικογενειακό προϋ-
πολογισμό και συνάμα μια ελάφρυνση του 
συζύγου από τα οικονομικά βάρη της οικο-
γένειας αφού οι κοπέλες τότε όταν παντρευ-
όντουσαν δεν εργαζόταν έξω από το σπίτι 
αλλά ήταν απασχολημένες με τα παιδιά και 
την οικογένεια και τα οικονομικά βάρη του 
γάμου τα σήκωνε αποκλειστικά  ο άντρας. 
Αυτός είχε την υποχρέωση να συντηρεί τη 
σύζυγό του, ανάλογα με την κοινωνική της 
θέση, και να μεγαλώνει, με ανάλογο τρόπο  
τα παιδιά.  
Τα ειδύλλια τότε δεν ήταν συνηθισμένα. Τα 
συνοικέσια γίνονταν από προξενήτρες  και 
στο προξενιό γινόταν και το παζάρι για την 
προίκα. Κάθε κοπέλα και η οικογένεια της 
προσπαθούσε να κεντά, να πλέκει και να 
υφαίνει από νεαρή ηλικία , ώστε να έχει όλα 
τα απαραίτητα έτοιμα για το γάμο της.
Πάρα πολλές υποθέσεις έγιναν γνωστές  
κατά καιρούς με επίδοξους γαμπρούς- απα-
τεώνες να εκμεταλλεύονται τη προίκα της 
κοπέλας.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν 
οι απατεώνες  που ροκάνιζαν τις προίκες των 
κοριτσιών και μετά… «στρίβει δια του αρρα-
βώνος». Εμφανιζόταν ως γαμπρός-λαχείο 
μέσα από αγγελίες συνοικεσίων , με πολλά 
προσόντα, καλή θέση εργασίας, ακριβό 
αυτοκίνητο και έτσι κέρδιζε των ενδιαφέ-
ρον των επίδοξων θυμάτων του.  Επίσης, 
ειναι γνωστά  περιστατικά φονικού  όπου ο 
άντρας σκότωσε την γυναίκα του επειδή δεν 
του έδωσε η οικογένειά της την προίκα που 
του είχαν υποσχεθεί. 

Με το θεσμό της προίκας πολλοί πλούσιοι 
επεδίωκαν να παντρευτούν πλουσίους, ώστε 
να γίνουν πλουσιότεροι. Άλλοτε πάλι μέσω 
της προίκας φτωχοί νέοι (σώγαμπροι) μπο-
ρούσαν να μπουν μέσα σε ευκατάστατες 
οικογένειάς και να ανέβουν οικονομικά και 
κοινωνικά. 
Η προίκα ήταν δυσβάσταχτο φορτίο για τις 
φτωχές οικογένειες, γι ’αυτό και η γέννηση 
του κοριτσιού συχνά θεωρούνταν συμφορά. 
Μάλιστα τότε επικράτησε ειδικά για τις κοπέ-
λες χωρίς προίκα «το πολυτιμότερο πράγμα 
που έχει να δώσει μια γυναίκα στον άνδρα 
της ειναι η παρθενιά της» η διαφορετικά η 
προίκα φαίνεται να αντιστάθμιζε τη χαμένη 
παρθενιά μιας κοπέλας. 
Σήμερα που η γυναίκα και ο άνδρας είναι 
ισότιμα άτομα αμφότεροι οι γονείς μπορούν, 
αν έχουν τη δυνατότητα, να στηρίξουν οικο-
νομικά το νέο ζευγάρι στο ξεκίνημά α χωρίς 
αυτό να είναι υποχρεωτικό.    Συγκεκριμένα  
οι γυναίκες  παντρεύονται σε όλο και μεγα-
λύτερη ηλικία. Προτεραιότητα γι’ αυτές δεν 

αποτελεί πάντα η οικογένεια , αλλά η επαγ-
γελματική καταξίωση και η οικονομική ανε-
ξαρτησία οπότε η προίκα δεν ειναι πια ανα-
γκαία.  Αντί αυτής υπάρχει η γονική παροχή 
για αγόρια και κορίτσια  από οποιονδήποτε 
γονέα η  οσία ειναι ένα είδος συνέχειας της 
προίκας.  Αυτή η οικονομική ενίσχυση όταν 
υπάρχει μπορεί ίσως να χαρακτηριστεί 
ακόμα ως προίκα. Ο θεσμός της προικοδό-
τησης η οικονομικής βοήθειας στηρίζεται 
στο αίσθημα ευθύνης των γονιών να στερι-
ώσουν οικονομικά και κοινωνικά τα παιδιά 
τους όταν φτιάχνουν δική τους οικογένεια. 
Τα «δεινά» που επέφερε ο θεσμός της προί-
κας δεν περιοριζόταν  μόνο στις γυναίκες. 
Γιατί και ο άντρας γινόταν συχνά θύμα. 
Κάποιες φορές και οι άνδρες έμεναν ανύ-
παντροι γιατί έπρεπε να προικίσουν και να 
παντρέψουν πρώτα τις αδελφές. Στη παρα-
δοσιακή Ελληνική οικογένεια οι θυγατέ-
ρες έπρεπε να παντρευτούν πριν τα αγόρια. 
Ήταν ατιμωτικό για τον άντρα να παντρευτεί 
πρώτος και ν’ αφήσει αδελφή μεγαλύτερη 
ή μικρότερη ανύπαντρη. Τα αγόρια έπρεπε 

να δουλεύουν σκυλίσια για να προικίσουν  
μια αδελφή ιδιαίτερα όταν δεν ήταν εμφα-
νίσιμη και/ η παρθένα. Έτσι πολλά παλικά-
ρια έμεναν ανύπαντρα, γιατί δεν μπόρεσαν 
ν’ αποκαταστήσουν τις αδελφές τους. Άλλοι 
παντρευτήκαν  σε μεγάλη ηλικία περιμένο-
ντας να παντρέψουν πρώτα τις αδελφές τους.  
Επίσης όταν ένας άνδρας παντρεύονταν  
σύζυγο με προίκα και πήγαινε σώγαμπρος 
στο πατρικό της σπίτι να ζήσει η σύζυγος και 
η οικογένεια της συχνά του φερόταν υποτι-
μητικά και άσχημα σαν να ήταν υποστατι-
κός τους. 
Από τα πρώτα βυζαντινά χρόνια για τη 
σύσταση της προίκας συντάσσονταν προι-
κώα έγγραφα. Τα έγγραφα αυτά ονομάζο-
νταν προικοσύμφωνα.   Η συνήθεια αυτή 
κράτησε σε όλη τη βυζαντινή περίοδο και 
συνεχίστηκε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας.  
Ο σύζυγος ήταν υποχρεωμένος να διαχει-
ρίζεται σωστά τη   προίκα της νύφης και να 
φροντίζει τη διατήρηση της ακεραιότητά 
της.  Δεν είχε το δικαίωμα να εκποιήσει ή 

να παραχωρήσει κάποιο από τα προικώα 
ακίνητα. Η κυριότητα των ακινήτων ανήκε 
στη σύζυγο και μόνο την επικαρπία είχε ο 
σύζυγος . 
Το προικοσύμφωνο συντασσόταν πριν 
από τον γάμο. Η προίκα παραδινόταν στον 
γαμπρό πριν από τη στέψη. Περιλάμβανε 
είδη ρουχισμού , έπιπλα, οικιακά σκεύη, 
κοσμήματα, ζώα (πρόβατα, βόδια ),νομί-
σματα κ.ά.. Περιλάμβανε βέβαια και όλα 
τα ακίνητα(σπίτια, αμπέλια, χωράφια,)που 
περιγράφονταν με κάθε λεπτομέρεια .
Αν πέθαινε ο σύζυγος ή αν χώριζε το ανδρό-
γυνο, η προίκα έμενε στη γυναίκα ως ιδιο-
κτησία της. Αν πέθαινε η σύζυγος, τότε ένα 
μέρος της προίκας κληρονομούσε ο σύζυγος 
και το μεγαλύτερο μέρος κληρονομούσαν τα 
παιδιά. Αν το αντρόγυνο δεν είχε αποχτήσει 
παιδιά, τότε η προίκα γύριζε στον προικο-
δότη, αν ζούσε, ή στους νόμιμους κληρονό-
μους του.
Νομίζω ότι ειναι ευχής έργον που το καρκί-
νωμα της προίκας εξέλειπε απ τους κόλπους 
της ελληνικής οικογένειας.

Γάμοι από οικονομικό συμφέρον, «εξαγορά» γαμπρού, 
κοπέλες που έμεναν ανύπαντρες γιατί δεν είχαν 

προίκα, «παζάρια» για το ύψος της προίκας, ματαιώσεις 
γάμων επειδή η προίκα ήταν μικρή ή μικρότερη από τα 
υποσχόμενα, πανωπροίκι όταν  η οικογένεια της νύφης  
υποχρεωνόταν να δώσει πρόσθετη προίκα μετα το γάμο, 

εκβιασμοί, διαζύγια όλα τα έχει ο μπαξές της προίκας

απόψεις

ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΙΚΑΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΛΛΑ EINAI ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ!

Η προίκα ήταν η οικονομική συμβολή της γυναίκας στον 
κοινό οικονομικό βίο του ζευγαριού, και συνάμα μια 
ελάφρυνση του συζύγου από τα οικονομικά βάρη της 

οικογένειας αφού οι κοπέλες όταν παντρευόντουσαν δεν 
εργαζόταν έξω από το σπίτι  και τα οικονομικά βάρη του 

γάμου τα σήκωνε αποκλειστικά  ο άντρας
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Χρόνια πολλά κι εύχομαι όπως πάντα υγεία και τύχη στα 
σπίτια σας. Οδεύουμε προς το καλοκαιράκι (αλήθεια 
πότε θα το δούμε;), αλλά ο καιρός δεν μας κάνει το χατίρι 

να ξεμπλοκάρει λίγο η ψυχική μας υγεία από αυτό το μουντό κι 
εκνευριστικό ουρανό. Γιατί κακά τα ψέματα η λιακάδα και η καλο-
καιρία σου φτιάχνει την διάθεση και λειτουργείς καλύτερα.
Εμείς εδώ στην εφημερίδα συνεχίζουμε την δημιουργική δουλειά 
μας, δηλαδή την ενημέρωση, την ψυχαγωγία και την υποστήριξη 
σε ανθρώπους, είτε από την Ελλάδα είτε από τον Καναδά, που μας 
επισκέπτονται ώστε να τους βοηθήσουμε σε διάφορα ζητήματα 
της καθημερινότητας, αλλά και γραφειοκρατικά όπως στις κανα-
δικές υπηρεσίες, ή για εύρεση δουλειάς, ειδικά εάν δεν έχουν την 
βίζα εργασίας. Φυσικά, αν και δεν είμαι κοινωνική υπηρεσία που 
χρηματοδοτείται από την καναδική κυβέρνηση, προσπαθώ χρό-
νια τώρα ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ να συμβάλλω στην εύρεση 
λύσεων σε συνανθρώπους μου και ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ μέχρι στιγμής 
και για κάποιες δεκαετίες έχω βάλει ένα μικρό πετραδάκι σ’ αυτόν 

τον τόσο σημαντικό τομέα. Εξ άλλου, θέλω να πιστεύω ότι κι άλλοι 
συμπατριώτες μας πρέπει εάν μπορούν να βοηθούν σε τέτοιες 
καταστάσεις που λίγο-πολύ όλοι έχουμε βιώσει κατά τον ερχομό 
μας σ’ αυτές τις καινούριες πατρίδες.
Φυσικά, μεγαλύτερη ανάγκη έχουν αυτοί που έρχονται εδώ γιατί 
δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες της 
πατρίδας μας και πιο δύσκολα αυτοί που δεν έχουν εδώ κανένα 
συγγενή ή γνωριμία και η ζωή είναι δύσκολη κι απρόβλεπτη. 
Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι που συμπαραστέκεστε, θέλω 
να πιστεύω ότι κατανοούν και με απλώς ένα «ευχαριστώ» σου 
δίνουν την ηθική ικανοποίηση της συμπαράστασης που τους έδω-
σες. Φυσικά, είναι κι άλλοι που όχι μόνο το αγνοούν, αλλά μπορεί 
και να τα ακούσεις κάποια στιγμή «σε ένδειξη ευγνωμοσύνης».
Εμείς εδώ ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ όσο έχω την υγεία μου κι εφ’ όσων 
μπορώ και δύναμαι θα προσπαθώ μέσω γνωριμιών, λόγω της 
ειδικότητος μου, να βοηθώ κι ας έχω πικραθεί με περίεργες 
συμπεριφορές. Δεν βαριέσαι, αδελφέ, κάνε το καλό και ριξ’το στο 
γιαλό… προχώρα παρακάτω.

Θάνατος και Ανάσταση απέναντι στον 
μηδενισμό των φανεροδειπνιστών

«ΚΑΝΕ ΤΟ ΚΑΛΟ
ΚΑΙ ΡΙΞ’ΤΟ ΣΤΟ ΓΙΑΛΟ»

Ο 
μηδενισμός ή νιχιλισμός είναι φιλοσοφι-
κή κατεύθυνση που πρεσβεύει την ολο-
κληρωτική άρνηση κάθε θεωρητικής ή 
πρακτικής αξίας. 

Ο μηδενισμός απορρίπτει και αποδοκιμάζει το περι-
βάλλον του, το καταδικάζει απόλυτα, διαμαρτύρε-
ται ή και επαναστατεί εναντίον του. Έτσι ορίζεται ο 
μηδενισμός σύμφωνα με την Βικιπαιδεία. Πολλοί 
άθεοι μηδενιστές, με περισπούδαστο ύφος, λένε και 
γράφουν ότι «οι θρησκείες στηρίζονται στο φόβο 
του θανάτου» και ενδεχομένως αυτό να ισχύει για 
τις θρησκείες. 
Η αρχαία μας φιλοσοφία από την άλλη διακήρυσσε 
μετά περισσού θάρρους ότ ι «φιλοσοφία μελέτη 
θανάτου εστί» άρα ο θάνατος δεν είναι μόνο αντι-
κείμενο των θρησκευμάτων αλλά και αυτής της φιλο-
σοφίας. Στη Χριστιανική δε διδασκαλία ο θάνατος 
είναι η μετάβαση στην όντως Ζωή, στη Βασιλεία του 
Θεού όπου οι πραγματικοί Χριστιανοί τον προσδο-
κούν λέγει ο απόστολος Παύλος στην προς Φιλιπ-

πησίους επιστολή: Ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ 
ἀποθανεῖν κέρδος. Η αλήθεια είναι ότι ο θάνατος σε 
παρακινεί να δημιουργήσεις πράγματα, να δουλέ-
ψεις, να κάνεις οικογένεια και γενικώς να συνεχίσεις 
την πορεία σου στο χρόνο μέσω της εργασίας ή των 
απογόνων σου άρα ο θάνατος δίνει κίνητρο στον 
άνθρωπο να δημιουργήσει πράγματα που για τον 
ίδιο και την κοινωνία γύρω του έχουν αξία. 
Με άλλα λόγια η ιδέα του θανάτου μας έκανε να 
δημιουργήσουμε τάξη σε έναν χαοτικό κόσμο και 
πολιτισμό σε ένα βάρβαρο κόσμο. Η αλήθεια είναι 
βέβαια ότ ι ο μηδεν ισμός κάνε ι έναν άνθρωπο 
ισχυρό αλλά και αδύναμο, ισχυρό γιατί η κριτική 
του αμφισβητεί τα πάντα αλλά αδύναμο γιατί στερεί-
ται σημείου αναφοράς. 
Εκεί λοιπόν έρχεται η Ανάσταση. Για να πει τους 
γύρω σου αδελφούς, γ ια να σε προσδιορίσει σε 
σχέση με την κοινότητά σου και με την φύση, για 
να σε κάνει από άτομο πρόσωπο. Να σε ονομάσει 
εικόνα Θεού και να σου πει δεν είσαι μόνος. Μπορεί 

ο σύγχρονος άνθρωπος να πάσχει από στρες, από 
άγχος, από τα πάντα και τα πάνδεινα, ο Κύριος όμως 
βρίσκεται εκεί για να του πει, για να σου πει, «δεύτε 
προς με οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι καγώ ανα-
παύσω υμάς». 
Ο Ιησούς πέθανε για σένα για να αναστηθείς εσύ, 
διότι σε αγαπάει - αυτό πιστεύουμε οι θρήσκοι, που 
έχετε βαλθεί τη μία βδομάδα του χρόνου που βρί-
σκουμε το κέντρο μας να μας τη βγάλετε ξυνή. Αγα-
πητοί, άθεοι δεν πενθούμε τη Μ. Εβδομάδα, ούτε 
σας καλούμε σε πένθος. Θυμόμαστε το πάθος του 
Κυρίου και δοξάζουμε την Ανάστασή Του σε μιαν 
αναμέτρηση με τις βεβαιότητές μας. Εσείς, που την 
Κυριακή είστε ευπρόδεκτοι στο τραπέζι μας, νομί-
ζετε ότι μας πικάρετε με το να ρεύεστε τελετουργικά. 
Μας αλαφραίνει η πίστη, σας αλαφραίνει η σόδα. 
Καλή Ανάσταση! 

Δημήτριος Βερδελής, 
Νομικός
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Σ
’ έναν υπέροχο χώρο την Τετάρ-
τη η γνωστή κι αγαπητή εταιρεία 
του φίλου ομογενή, Στηβ Κριάρη 
από το Kolonaki Group, προσκά-

λεσε Έλληνες και ξένους  να γνωρίσουν 
και να απολαύσουν τα προϊόντα τους και 
να αξιολογήσουν το γιατί αυτή η εται-
ρεία εξαπλώθηκε σε Αμερική και Κανα-
δά. Πάνω από 60 προϊόντα σε κρασιά κι 
είδη διατροφής είχαν την τιμητική τους 
και την ευκαιρία να γνωρίσουν οι προ-
σκεκλημένοι. Ο ίδιος ο κ. Κριάρης ήταν 
άριστος οικοδεσπότης και με τους πανά-
ξιους συνεργάτες του έλυναν ότι απορία 
τους ζητούσαν. 
Με την συνεργάτιδα μου και υπεύθυνη 
του ομογενειακού ρεπορτάζ, Χριστι-
άνα Κιέσκου, πήραμε μια μικρή συνέ-
ντευξη από τον κ. Κριάρη, που σας την 
δημοσιεύουμε για να μάθετε πως ο 
«Νερουλάς», όπως τον αποκαλούσαν, 
που έφτιαξε πριν 18 χρόνια εταιρεία από 
το σπίτι του, προοδεύει με μία καταξι-
ωμένη επιχείρηση, το Kolonaki Group. 
Καλή συνέχεια από την οικογένεια της 
HELLAS NEWS και θα προβάλω πάντα 
ότι έχει να κάνει με την πρόοδο Ελλη-
νοκαναδών σ’ όλα τα φάσματα, για να 
γίνονται παράδειγμα προς μίμηση. Πάμε 
τώρα στην μικρή μας συνέντευξη…
Το event αυτό γίνεται πρώτη φορά 
και για ποιο λόγο;
Το event αυτό είναι μια ευκαιρία για τους 
καινούριους αλλά και για τους παλιούς 
πελάτες μας να δοκιμάσουν όλα μας τα 
προϊόντα. Φέραμε 60 διαφορετικά κρα-
σιά και ποτά καθώς και τον καφέ, το 

μέλι, το ελαιόλαδο τα μπισκότα κλπ όλα 
φερμένα από την Ελλάδα. Είναι πρώτη 
φορά που κάνουμε κάτι τέτοιο μετά από 
18 χρόνια ύπαρξης της εταιρείας μας.
Ξεκίνησες την εταιρεία μόνος σου;
Ναι, το 2000 από το σπίτι μου. Φέραμε 
πριν 18 χρόνια το νερό «ΙΟΛΗ» που 
ακόμη έχει επιτυχία. Και δεν θα ξεχάσω 
που με φώναζαν όλοι ο «Νερουλάς», 
που ήρθε να μας πουλήσει νερό από την 
Ελλάδα. Το 2002 φέραμε μια μπύρα και 
μετά ακολούθησε το κρασί και τελικά 
φτάσαμε εδώ που είμαστε τώρα.
Κάνετε εξαγωγή και στις Η.Π.Α. ;
Μπορούμε να στείλουμε τα προϊόντα 
μας και στις Η.Π.Α., ωστόσο, δεν στέλ-
νουμε λόγω των κανονισμών τα προϊ-
όντα που περιέχουν αλκοόλ. Τα τρό-
φιμα μας μπορούν να παραγγελθούν 
και μέσω της ιστοσελίδας μας, www.
kolonakigroup.com .
Χρόνο με τον χρόνο έχεις παρατηρή-
σει ότι τα προϊόντα σου έχουν μεγα-
λύτερη απήχηση στους ξένους ή τους 
Έλληνες;
Στην αρχή η αλήθεια είναι είχα μόνο 
Έλληνες, επειδή μιλάμε ίδια γλώσσα 
καταλαβαίνουν πχ τι σημαίνει το 
Μοσχοφίλερο. Τα τελευταία τρία ή τέσ-
σερα χρόνια οι περισσότεροι πελάτες 
μας είναι ξένοι, επειδή πλέον κι αυτοί 
προσπαθούν να βρουν τα καλύτερα 
προϊόντα από την Ελλάδα. 
Πιστεύεις ότι η καναδική κυβέρνηση 
σε έχει βοηθήσει στην εισαγωγή;
Γενικά ναι με έχει βοηθήσει, ειδικά τώρα 
τελευταία με το σύμφωνο Καναδά και 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εισαγωγή 
των προϊόντων με χαμηλότερες τιμές πχ 
στα κρασιά, ενώ αναμένω να μεγαλώ-
σει η συμφωνία προκειμένου να είναι 
ακόμη πιο εύκολο να φέρουμε περισ-
σότερα τυριά ή ότι έχει σχέση με γάλα. 
Αυτό θα μας βοηθήσει όλους. 
Υπάρχει ταβάνι σε αυτό που κάνεις; 
Δηλαδή είσαι ευχαριστημένος ως εδώ ή 
θα προσπαθήσεις περισσότερο;
Είμαι ευχαριστημένος, αλλά δεν υπάρ-
χει ταβάνι καθόλου. Θα συνεχίσω να 
κάνω την δουλειά μου σιγά, με μικρά 
βήματα και θα προσπαθήσω να ανέβει 
η δουλειά μας κάθε χρόνο όσο το δυνα-
τόν περισσότερο γίνεται. Ευελπιστώ στα 
άλλα 18 χρόνια να έχουμε διπλασιάσει ή 
τριπλασιάσει την εταιρεία μας.
Μίλησε μας λίγο για το προσωπικό 
σου.
Στην εταιρεία δεν είμαι μόνος μου, μπο-
ρεί να έχω το δικό μου όνομα αλλά κρύ-
βονται άλλοι 11 υπάλληλοι από πίσω. 
Απασχολώ επτά Έλληνες και τέσσερις 
ξένους και θα προσπαθήσω πάντα να 
κρατώ τις ισορροπίες.
Που πιστεύεις ότι οφείλεται η επιτυ-
χία σας;
Νομίζω ότι σαν εταιρεία έχουμε φέρει 
ότι πιο γνήσιο από την Ελλάδα και ο 
κόσμος αυτό ψάχνει. Πιστεύω ο κατα-
ναλωτής έχει προσέξει ότι έχουμε από 
τα καλύτερα προϊόντα στην αγορά μας 
και το θεωρώ ως βασικό λόγο το ότι οι 
περισσότεροι καταναλωτές μας έχουν 
προτιμήσει. 
Σε ευχαριστώ πολύ.

ΣΤΗΒ ΚΡΙΑΡΗΣ
«ΑΠΟ ΝΕΡΟΥΛΑΣ… ΣΤΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ»

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

ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Ο επιτυχημένος Στηβ Κριάρης

O Θανάσης Κουρτέσης με τη Χριστίνα 
Στρατηγάκος

Ο Στηβ Κριάρης με τους κ. Μαντά και κ. ΤσιάνοΟ Θανάσης Κουρτέσης με τον κ. Στηβ Κριάρη
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MIA ETAIΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟ ΣΤΗΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

Ο Στηβ Κριάρης με τον Λουκά
από το Leonidas

της Danforth

Και ο Γιώργος Κερογλίδης έδωσε το παρών

Ο διευθυντής του LCBO Danforth με τον 
ιδιοκτήτη του Sun Valley
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ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ… ΑΛΛΟΙΩΤΙΚΗ

Τ
ην Τετάρτη  14 Μαρτίου, στην αίθουσα ΕΣΤΙΑ του Ελ-
ληνικού Σπιτιού, έλαβε χώραν, η Ετήσια Γενική Συνέ-
λευση του Συλλόγου Ενοίκων του Ελληνικού Σπιτιού η 
οποία μας επεφύλαξε αρκετές εκπλήξεις.

Τα θέματα συzητήσεως ήσαν τα κάτωθι  
1] Εκλογή Προεδρεύντος Γενικής Συνέλευσης
2] Aνάγνωση πρακτικών προηγούμενης Γεν. Συνέλευσης και 
επικύρωση 
3] Αναφορά Προέδρου 4] Οικονομικός απολογισμός
 5] Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
 6] Εκλογή Εξελεκτικής Επιτροπής 
7] Διάφορα θέματα.
Αφού πέρασαν τα 2 πρώτα θέματα ήρθε η σειρά στο 3Ο  
θέμα. Αναφορά Προέδρου. Η Πρόεδρος αφού ανεφέρθη 
στα πραχθέντα στο διάστημα της χρονιάς που πέρασε μας 
παρουσίασε την 1ην  έκπληξη¨ κάλεσε στο βήμα τον Γραμ-
ματέα του Συλλόγου Βασίλειον Μώρον και του  απένειμε εν 
μέσω χειροκροτημάτων μια πλακέτα [εις αναγνώρισιν της 
πολυετούς του προσφοράς στο Σύλλογο].
 Στην συνέχεια ήρθε  η 2η  έκπληξη. Η σειρά  του Νίκου Απο-
στολάκου  να λάβη από την Πρόεδρο τιμητική πλακέτα  [ για 
την πολυετή προσφορά του στον Σύλλογο]. Κι’ εδώ τα χειρο-
κροτήματα ήσαν ασταμάτητα.
 Και 3η έκπληξη από την Πρόεδρο ήταν η  σειρά της Κας 

ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΠΝΗΣΗ, Της απένειμε τιμητική πλακέτα [εις ανα-
γνώρισιν της μεγάλη οικονομικής προσφοράς στο Σύλλογο]. 
Αρκεί να σας αναφέρω ότι η Κα ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΝΗΣΗ στη διάρ-
κεια μόνο του περασμένου χρόνου έδωσε δωρεές    $1.400, 
συν $500 που έδωσε μόλις σήμερα.
Στη συνέχεια ο Ταμίας του Συλλόγου Δημήτριος Ζαφειρόπου-
λος αναφέρθη αναλυτικά στίς εκδηλώσεις και δραστηριότη-
τες με αριθμούς σε έσοδα και έξοδα. Στις 7 εκδηλώσεις της 
χρονιάς είχαμε  ΕΣΟΔΑ  $ 15.727.55  και ΕΞΟΔΑ $ 13.419.88 
Παράλληλα ο Σύλλογος είχε και ορισμένες δραστηριότητες  
όπως WALKATHON 
GALA   Γυναικείο 
Τμήμα, Ελληνική Κοι-
νότ ητα,  Ε λ λην ικό 
Σπίτι… με σύνολο εξό-
δων  $ 5.160.
Και όταν ήρθε η σειρά 
για το 5ο  θέμα  δηλ. 
την Εφορευτικής Επι-
τροπής… έγινε κάτι 
αναπάντεχο…. Όλοι 
οι Ένοικοι μαζύ άρχι-
σαν να φωνάζουν 
ρυ θ μ ικά…… Δ ε ν 

θέ-λου-με   εκλο- γες.  Εσας  θέ-λου-με  να  μεί-νε-τε  οι ί-διοι.
Φυσικά την θέσι αυτή την αποδέχθηκε το Διοικητικό Συμ-
βούλιο. Το οποίο με τη σειρά του ζήτησε από την Γενική Συνέ-
λευση να του δώσει το δικαϊωμα να συμπληρώνει το Διοικη-
τικό Συμβούλιο σε περιπτώσεις ελλειμάτων  λόγω  προσωπι-
κών, λόγω αδυναμίας ή λόγω ασθενείας] και ενεκρίθη.
Έτσι έκλεισε μια από τίς πιο ήσυχες και δημιουργικές   Γενικές 
Συνελεύσεις των τελευταίων ετών, και όλοι έφυγαν με τις καλ-
λίτερες εντυπώσεις.
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Μεγάλη Παρασκευή στο Τορόντο
Ω γλυκύ μου έαρ…
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ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΡ. ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΓΚΕΚΑΣ

Η 
Μεγάλη Παρασκευή είναι μέρα απόλυτου πέν-
θους για όλη την Χριστιανοσύνη, απόλυτης αργί-
ας και νηστείας, η μέρα που γίνεται η κορύφωση 
του Θείου Δράματος, και γίνεται η σταύρωση του 

Χριστού.
Μπορεί να μην είναι «Πάσχα στο χωριό» σε κάποια όμορφη 
γωνιά της Ελλάδος, όμως και το Τορόντο έχει τις δικές του  
ομορφιές τη Μεγάλη εβδομάδα.  Οι ορθόδοξες εκκλησίες 
του Τορόντο προσφέρονται για μια κατανυκτική Μεγάλη 
Εβδομάδα  για όσους θέλουν να νιώσουν ότι είναι πραγμα-
τικά Πάσχα.
Facebook56TwitterEmailMore22
Την Ενάτη Ώρα της ημέρας ο Ιησούς λέει το «Τετέλεσται» 
πάνω στο σταυρό  και η θεία ψυχή Του κατεβαίνει στον Άδη. 
Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής γίνεται ο στολισμός του 
Επιταφίου  και τελείται η λειτουργία των Μεγάλων Ωρών, 
που περιέχουν ψαλμούς, τροπάρια,  και ευχές.  Οι γυναίκες 

μοιρολογούν και κλαίνε για τον Χριστό ενώ άλλοι προσκυ-
νούν και αποτείνουν φόρο τιμής στον εσταυρωμένο.   Μετα 
γίνεται η Αποκαθήλωση του Εσταυρωμένου. Τοποθετείται 
στο Ιερό Κουβούκλιο ένα ύφασμα, πάνω στο οποίο έχει 
κεντηθεί ή ζωγραφιστεί ο Κύριος, νεκρός. Το ύφασμα αυτό 
λέγεται Επιτάφιος. 
Το βράδυ της ίδιας ημέρας ψάλλονται σε τρεις στάσεις 
(μέρη) τα λεγόμενα Εγκώμια, μικρά τροπάρια, αγνώστου 
μεν ποιητή αλλά πολύ γνωστά στο λαό. Τα πιο γνωστά είναι: 
«Η ζωή εν τάφω…», «Άξιον εστί μεγαλύνειν…», και «Αι 
γενεαί πάσαι…» Το  «Ω γλυκύ μου Έαρ…» που ψάλει η αει-
πάρθενος για το για το γιο της ξεχωρίζει .
Η υμνολογία είναι σχετική με την ταφή του Κυρίου από τους 
Ιωσήφ και Νικόδημο και την κάθοδο της ψυχής Του στα 
σκοτεινά βασίλεια του Άδη. Σχετικά τα τροπάρια: «Ο ευσχή-
μων Ιωσήφ…», και «Ότε κατήλθες προς τον θάνατον…». Σε 
μερικές εκκλησίες τελείται ολονυχτία διπλα στο νεκρό σώμα 

του Χριστού.
Οι πιστοί προσκυνούν τους Επιτάφιους στις εκκλησίες, όλη 
την ημέρα, ενώ συνηθίζεται άντρες, γυναίκες και παιδιά να 
περνάνε κάτω από τον Επιτάφιο “για να τους πιάσει η χάρη 
Του, αλλά και για να δηλώσουν υποταγή, στον Χριστό.
Στη βραδυ γίνεται η Περιφορά του Επιταφίου, εκτός του 
ναού. Μετά την επάνοδο του Επιταφίου στην εκκλησία δια-
βάζεται περικοπή από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου οπού 
«την επαύριον…» Αρχιερείς και Φαρισαίοι πηγαίνουν στον 
Πόντιο Πιλάτο και του ζητούν να σφραγίσουν τον τάφο, 
επειδή θυμούνται ότι ο Κύριος είχε πει ότι σε τρεις μέρες θα 
αναστηθεί. Ο Πιλάτος τους δίνει την άδεια και το σώμα του  
Ιησού σφραγίζεται σε πέτρινο λαξευμένο βράχο.
Φυσικά  ο Κύριος την τρίτη ημέρα  Ανέστη εκ Νεκρών και 
ετσι νικήθηκε ο Άδης και ο θάνατος. Οι φωτογραφίες είναι 
από τους περισσοτέρους επιταφίους των Ορθοδόξων 
εκκλησιών γύρω στο Τορόντο.

Μεγάλη Παρασκευή στο Τορόντο: 
τα Άγια Πάθη και οι όμορφοι επιτάφιοι μας

Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος, Άννης & Παρασκευής

Ο π. Οδυσσέας ΔρόσσοςΟ π. Μιχαήλ Μιχαήλ

Η κα Πέννυ Κόντος με τη Δημοτική Σύμβουλο 
Μαρία Φραγγεδάκη Από τον Ι.Ν. της Μεταμορφόσεως του Σωτήρος
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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

Παναθηναϊκό Στάδιο το 1900

Ο ξύλινος συρμός στον σταθμό Ηρακλείου, λίγο μετά τα εγκαίνια 
του, την άνοιξη του 1957

Καφές πάνω στην πλατεία Συντάγματος το 1926

Η Ομάδα του Παναθηναϊκού το 1922

Ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Τριάδας στον Πειραιά το 1970 Το «κάστρο» της Αθήνας το 1965, που δεν υπάρχει πια

Το ατμοκίνητο εργοστάσιο της μπύρας ΦΙΞ το 1893

Το Δημοτικό Θέατρο στην πλατεία Κοτζιά το 1930 1885 η πλατεία Συντάγματος από τις αρχές της Ερμού

Η πολυσύχναστη Βαρβάκειος αγορά
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Έ
νας άνδρας κατηγορεί ένα νοσοκο-
μείο στο Newmarket και έναν οδο-
ντίατρο-χειρουργός για πάνω από 1 
εκατομμύριο δολάρια, ισχυριζόμε-

νος ότι όλα τα δόντια του αφαιρέθηκαν «κα-
τά λάθος». Ο Lee Schwaderer υποστηρίζει 
ότι πήγε στο Περιφερειακό Κέντρο Υγείας 
Southlake τον Φεβρουάριο του 2015 για να 
του αφαιρέσουν 14 από τα άνω δόντια και 
δύο κύστες. Αντ ‘αυτού, όταν ξύπνησε από 
τη διαδικασία του είπαν ότι όλα τα δόντια 
του αφαιρέθηκαν. «Καθώς έβγαινα από την 
καταστολή, ο γιατρός έσκυψε πάνω μου και 
είπε δεν ξέρω τι σκεφτόμουν όταν σου αφαι-
ρούσα όλα τα δόντια», είπε χαρακτηριστι-
κά ο Lee. Ακόμη, υποστηρίζει ότι οι γιατροί 
τον έχουν ενημερώσει πως δεν θα μπορέσει 
σχεδόν ποτέ να φορέσει μασέλα κανονικά 
καθώς η ζημιά είναι μεγάλη. Το CityNews α-
ναφέρει πως το ιστορικό του Schwaderer  με-
τά από τη χειρουργική του επέμβαση εμπε-
ριέχει την δήλωση του γιατρού που γράφει: 
«Κατά λάθος αφαίρεσα όλα τα δόντια του 
Lee. Ζήτησα συγγνώμη (αρκετές φορές). Δεν 
υπάρχουν δικαιολογίες. Συγγνώμη.»

Έ
νας Καναδός γιατρός, ειδικός στην υ-
ποβοηθούμενη αναπαραγωγή, κατη-
γορείται ότι χρησιμοποίησε το δικό 
του σπέρμα σε εξωσωματική γονιμο-

ποίηση 11 πελατισσών του, όπως προκύπτει 
από ομαδική αγωγή στην οποία αναφέρεται 
ότι ο γυναικολόγος προέβη σε αυτή την πράξη 
χωρίς εκείνες να το γνωρίζουν ή να έχουν συ-
ναινέσει. Έπειτα από δύο δεκαετίες και πλέον, 
ένας οικογενειακός γιατρός ο οποίος κλήθηκε 
να τους απαντήσει πώς γίνεται δύο γονείς με 
γαλάζια μάτια να έχουν αποκτήσει μια κόρη 
με καστανά, πρότεινε να υποβληθούν σε αι-
ματολογικές εξετάσεις. Από αυτές προέκυψε 
ότι ήταν αδύνατο ο Ντάνιελ Ντίξον να είναι ο 
βιολογικός πατέρας της Ρεβέκα, όπως προκύ-
πτει από δικαστικά έγγραφα. Ακολούθησε ε-
ξέταση DNA, τα αποτελέσματα της οποία επι-
βεβαίωσαν τους φόβους του Ντίξον. Εξετάσεις 
DNA που έγιναν στη συνέχεια συνέκριναν το 
γενετικό υλικό της Ρεβέκα με εκείνο μιας άλ-
λης γυναίκας, η οποία είχε πληροφορηθεί α-
πό τον ίδιο τον γιατρό ότι ήταν ο βιολογικός 
της πατέρας. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι οι δύο 
γυναίκες «ήταν ετεροθαλείς αδελφές από τον 

ίδιο βιολογικό πατέρα», σύμφωνα πάντα με 
τα δικαστικά έγγραφα. Κατά τους μήνες που 
ακολούθησαν, οι δικηγόροι της οικογένειας 
πληροφορήθηκαν από τουλάχιστον 150 άλλα 
πρόσωπα για το ενδεχόμενο να έχουν πέσει 
και εκείνα θύματα του ίδιου γιατρού, από τα 
τέλη της δεκαετίας του 1970. Την περασμένη 
εβδομάδα οι δικηγόροι της οικογένειας δή-
λωσαν ότι από τις εξετάσεις DNA προκύπτει 
πως 11 άνθρωποι, οι γονείς των οποίων είχαν 
υποβληθεί σε εξωσωματική γονιμοποίηση 
στο ιατρείο του Μπάρουιν, είναι βιολογικά 
παιδιά του.

Ο 
ηγέτης των PC του Οντάριο, 
Νταγκ Φορντ, δήλωσε ότι θα α-
πολύσει τον Γενικό Διευθυντή 
της Hydro One, Mayo Schmidt 

και ολόκληρο το διοικητικό συμβούλιο αν 
εκλεγεί πρωθυπουργός. Ο Φορντ υποστή-
ριξε ότι είναι ηθικά λάθος για το συμβού-
λιο και τον διευθύνοντα σύμβουλο να κά-
νουν εκατομμύρια, ενώ οι κάτοικοι πρέπει 
να αντιμετωπίζουν τους αυξανόμενους λο-
γαριασμούς. Συγκεκριμένα δήλωσε «Θα 
σταματήσουμε αυτή την ληστεία, θα κα-

θαρίσουμε το χάλι και όταν θα γίνουμε κυ-
βέρνηση θα απομακρύνουμε τα στελέχη 
που πλουτίζουν εις βάρος των φορολο-
γουμένων αυτής της μεγάλης επαρχίας». 
Ο μισθός του Schmidt ήταν 6,2 εκατομ-
μύρια δολάρια για το 2017. Σε ερώτηση 
για το πώς σχεδιάζει να απολύσει το δι-
οικητικό συμβούλιο, καθώς αφού όλοι έ-
χουν συμβόλαια, τα οποία πιθανότατα πε-
ριλαμβάνουν κι αποζημιώσεις, απάντησε: 
«Υπάρχουν πολλά εργαλεία στη διάθεσή 
μας. Πολλά, πολλά εργαλεία».

Γιατρός έκανε εξωσωματικές 
χρησιμοποιώντας το σπέρμα του

Απολύονται ο Γενικός Διευθυντής και το Δ.Σ. της 
Hydro One σε περίπτωση εκλογής του Φορντ

Πολύνεκρο τροχαίο με ομάδα 
εφήβων χόκεϊ

Τ
ο λεωφορείο που μετέφερε τους 
νεαρούς αθλητές ήταν καθοδόν 
για ένα παιχνίδι και γύρω στις 5 
το απόγευμα, 28 χλμ. βόρεια του 

Τίσντεϊλ, σε εθνική οδό η οποία διέρ-
χεται από αγροτική περιοχή στη δυτική 
επαρχία Σασκάτσουαν συγκρούστηκε 
με ένα φορτηγό. Στο πολύνεκρο τροχαίο 
ενεπλάκη η ομάδα Humboldt Broncos, 
στην οποία παίζουν νέοι μεταξύ 16 και 21 
ετών. Τη θλίψη του εξέφρασε και ο πρω-

θυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τρου-
ντό, λέγοντας πως δεν μπορεί να φαντα-
στεί τι περνάνε οι γονείς των παικτών. «Η 
καρδιά μου και η σκέψη μου σε όλους 
όσους επηρεάστηκαν απ’ αυτή την τρο-
μερή τραγωδία», έγραψε στο Twitter, 
ενώ έδωσε το «παρών» και στο γήπεδο 
για την ημέρα τιμής των θυμάτων, χωρίς 
ωστόσο να κάνει δηλώσεις. Ο απολογι-
σμός των νεκρών μέχρι στιγμής έχει φτά-
σει του 16.

Μήνυση σε οδοντίατρο που έκανε 
εξαγωγή «κατά λάθος» δίχως την 
συναίνεση του ασθενούς
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Σ
τη Νέα Υόρκη θα χτυπήσει φέτος η 
καρδιά της ποντιακής νεολαίας Η-
ΠΑ-Καναδά, αφού η αμερικανική 
μητρόπολη επιλέχθηκε από την Πα-

μποντιακή Ομοσπονδία και την Ποντιακή Έ-
νωση Νεολαίας ΗΠΑ-Καναδά ως τόπος διε-
ξαγωγής του 11ου Φεστιβάλ Ποντιακής Νε-
ολαίας ΗΠΑ-Καναδά.
Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί το τριή-
μερο 22-24 Ιουνίου, στο χώρο του Ιερού 
Ιδρύματος «Παναγία Σουμελά».
Ειδικά για το Φεστιβάλ θα βρίσκονται στην 
Αμερική οι καλλιτέχνες Στέργιος Ζημπιλιά-

δης, Στάθης Τσαϊρίδης και Τάσος Ματσα-
ρίδης. Μαζί τους στη λύρα και το νταούλι 
καλλιτέχνες από τα ποντιακά σωματεία 
ΗΠΑ-Καναδά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν 
κράτηση στο ξενοδοχείο Crown Plaza Hotel 
(3 Executive Blvd. Suffern, New York, tel.: 
1-845-357-4800), στη Νέα Υόρκη, μέχρι την 
Παρασκευή 1η Ιουνίου και με τον κωδικό 
HIP.
Τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν περισσότε-
ρες πληροφορίες και η επίσημη αφίσα του 
Φεστιβάλ.

Τον Ιούνιο το 11ο 
Φεστιβάλ Ποντιακής 

Νεολαίας ΗΠΑ-Καναδά
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

DANFORTH
& PHARMACY

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ SUBWAY

ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 

3 ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ, ΣΑΛΟΝΙ, ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
1 ΜΠΑΝΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ & ΠΑΡΚΙΝΓΚ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΕΝΟΙΚΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟΝ κ. ΠΗΤΕΡ 
416 -615 -2570

ENOIKIAZETAI BASEMENT

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
LAWRENCE & LAXFORD

ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΕΝΑ Ή ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ, ΣΑΛΟΝΙ,  
ΚΟΥΖΙΝΑ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
416 – 505 – 1149 κα ΣΟΥΛΑ
416 – 759 – 0118 κ. ΣΤΑΥΡΟ
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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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ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

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

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

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΕΡΧΟΜΑΙ

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΝΕΛΛΑ

Αγαπητέ κ. Κουρτέση,  

Αφού ευχηθώ πρώτα Χρόνια Πολλά σε σένα, στους Συνεργά-

τες σου, σε όλους τους Αναγνώστες σου και γενικά σε όλο τον 

κόσμο Χριστιανούς και μη, θα ήθελα να μου επιτρέψεις για 

άλλη μια φορά, να κάνω χρήση της σελίδας  με τα Γράμματα 

και τις Κρίσεις των αναγνωστών σου, γιατί η απορία που εξέ-

φρασα στο φύλο της  30ης Μαρτίου, εκτός του ότι δεν λύθηκε, 

μου δημιούργησε και άλλη με πολλά ερωτηματικά και φόβο. 

Την απορία μου θέλησε να λύσει κάποιος ή κάποια Ν.Μ. όμως 

η απάντησή του-της, μου θύμισε αυτό που λέει ο σοφός λαός 

μας ... από την πόλη έρχομαι και στην κορυφή κανέλλα...  και 

θα ήθελα να μου δώσει να καταλάβω τι ακριβώς τον πείραξε 

κι έπιασε να μου λέει άλλα αντί  άλλων... Εγώ αγαπητέ κύριε ή 

κυρία Ν.Μ. δεν μίλησα ούτε για Χριστό, ούτε για αντίχρηστο, 

ούτε για  θρησκευτικά, ούτε για καλούς και κακούς  Χριστια-

νούς, ούτε για το κακό, που κατά την άποψή σου στην εποχή 

μας βραβεύεται. Εγώ απλώς αναρωτήθηκα, προβληματίστηκα 

και μου δημιουργήθηκε η απορία, γιατί προστάτες των Ελλη-

νικών Γραμμάτων δεν είναι αυτοί  που  τα δημιούργησαν και 

μόρφωσαν όλο τον μετέπειτα δυτικό κόσμο,  ακόμη και τους 

Χριστιανούς, εννοώντας φυσικά  όλους τους αρχαίους  φιλόσο-

φους και  καθιερώθηκαν  προστάτες  των Γραμμάτων μας  τρεις 

Βυζαντινοί, ο Γρηγόριος, ο Βασίλειος και ο Χρυσόστομος, από 

την  σύγκλητο του πανεπιστημίου Αθηνών. Πάνω σ’ αυτή την 

απορία μου  ζήτησα μια απάντηση από κάποιον που ξέρει  τα 

πράγματα καλύτερα από μένα.

Εσύ όμως κύριε ή κυρία Ν.Μ. που στο φύλο της  23ης Μαρτίου 

ήσουν ο κύριος ή η κυρία Τ.Κ., αντί να απαντήσεις σ’ αυτήν  την 

απορία μου, είδες στο γραπτό μου αντίχριστους,  είδες το κακό 

που βραβεύεται, είδες τα θρησκευτικά που δεν διδάσκονται 

και ως εκ τούτου οι μαθητές παίρνουν τα όπλα και σκοτώνο-

νται, είδες γάμους ανωμάλων, είδες  χρήση μαριχουάνας, είδες 

τρομοκράτες,  είδες έναν κόσμο που δεν θέλει το νόμο του Χρι-

στού και τον κυβερνούν αντίχρηστοι και καταλήγεις με το τρο-

μερό πως ακόμη δεν είδαμε τίποτε!!!

Δεν θέλω να σε προσβάλω αγαπητέ μου κύριε ή κυρία αλλά τα 

γραφόμενά σου, ειδικά ο επίλογος που μου  γράφεις  με χρι-

στιανική μάλιστα αγάπη,  “είτε είσαι με τον Χριστό και τους 

νόμους του είτε είσαι με τον διάβολο”,  ειλικρινά με τρομάζουν, 

γιατί τα ίδια λόγια έλεγαν κάποιοι τον σκοταδιστικό μεσαίωνα, 

που τους αποκαλούσαν Ιερά Εξέταση και  στο όνομα του Χρι-

στού κόβανε κεφάλια και καίγανε ανθρώπους...ειλικρινά με 

τρομάζεις...

Θα τελειώσω, γιατί δεν νομίζω πως πρέπει να ασχοληθώ άλλο 

μαζί σου κάνοντάς σου μια απλή ερώτηση.  Πιστεύεις ότι είσαι 

ένας καλός Χριστιανός και πολύ  καλά κάνεις. Προσωπικά 

εκτιμώ τους καλούς Χριστιανούς. Σαν καλός Χριστιανός όμως, 

που πιστεύει στον Νόμο του Χριστού, πρέπει να  είσαι Δίκαιος, 

Τίμιος και Ηθικός. Βάλε λοιπόν μπροστά το Δίκαιο, την Τιμιό-

τητα και την Ηθική και με το χέρι στην καρδιά πες μου. Δεν θα 

ήταν πιο Δίκαιο, πιο Τίμιο και πιο Ηθικό να είναι προστάτες των 

Γραμμάτων αυτοί που τα δημιούργησαν; Τι νομίζεις πως θα 

απαντούσε ο Χριστός σε μια τέτοια ερώτηση;  

Με εκτίμηση,

Αντώνης Μιχαηλίδης

Υ.Γ. Αγαπητέ κύριε Κουρτέση, δε νομίζω να είναι σωστό σε 

επώνυμα γράμματα να απαντούν με αρχικά.  Δεν είναι τίμιο να 

κάνω διάλογο με Ν.Μ. και Τ.Κ. Στο κάτω-κάτω κανένας καλός 

Χριστιανός δεν κρύβεται πίσω από ανώνυμα αρχικά...καλό θα 

ήταν λοιπόν να μην τα δημοσιεύεις...

Αναπολώντας τα παλιά βλέπουμε το μέλλον

Είναι όμορφα και πολύ ωραία να ζωντα-

νεύουν μέσα σου και στην συνείδηση 

σου, να αφήνεις την σκέψη σου να ταξι-

δεύει λίγο πίσω στα παλιά στην παιδική ηλι-

κία και αναμνήσεις που με τα χρόνια ξεθώ-

ριασαν κι έχουν απομακρυνθεί από το νου 

και το μυαλό σου. Πολύ σημαντικά χρόνια, 

η βάση της ζωής μας, όμορφα ανέμελα χρό-

νια, ζωντανά χωρίς σκοτούρες και στεναχώ-

ριες. 
Να αφήνεις τον εαυτό σου ελεύθερο να τρέ-

χει με το σώμα και το μυαλό. Αλλά, όπως 

ξέρουμε όλοι μας, όλα γυρίζουν σε έναν 

άξονα σε αυτή τη ζωή, όλα περιστρέφονται 

γύρω από τα πάντα. Τα ρολόγια χαλάνε αλλά 

ο χρόνος κυλάει, δεν σταματάει ποτέ. Έτσι 

είπα κι εγώ είχα κυλήσει μέσα στα χρόνια. 

Μπερδεύτηκα. Ξεχάστηκα με την δουλειά, 

με την οικογένεια και τις διάφορες υποχρε-

ώσεις. 
Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή που είχα καλμά-

ρει από όλες αυτές τις σκέψεις και ξεκουρα-

ζόμουνα, κάτι σαν κεραυνός με χτύπησε στο 

κεφάλι για μερικά δευτερόλεπτα. Είχα μεί-

νει ξερός μετά ξαφνιάστηκα για το τι ήταν 

αυτό. Δεν κατά-

λαβα αμέσως. Μετά μου ήρθαν κάτι εικόνες 

σαν φωτογραφίες από τα παλιά κι αμέσως 

μετά κατάλαβα τι ήταν όλο αυτό. Στην φαντα-

σία μου ήρθαν παλιές εικόνες από τα παιδικά 

μου χρόνια και νευρίασα πραγματικά πάρα 

πολύ με τον εαυτό μου, γιατί απλούστατα 

αυτές οι φωτογραφίες έδειχναν εμένα. Και 

σαν αστραπή είδα τον εαυτό μου παιδί.

Ευτυχώς εκείνη την στιγμή δεν ήμουν μόνος 

και για να μην ντροπιαστώ δεν μίλησα καθό-

λου. Έφυγα σιγά σιγά και ζητώντας συγ-

γνώμη από την παρέα βγήκα έξω. Μόνος 

μου. Δεν ξέρω πόση ώρα είχα μείνει, αλλά 

ήμουν τελείως άφωνος. Όταν μετά από 

λίγη ώρα συνήλθα λίγο ήμουν στιφτός στον 

ιδρώτα.
Ο ιδρώτας, λοιπόν, μ’ έκανε να δω στην 

κατάσταση που βρισκόμουν λίγο πιο 

καθαρά και να μου θυμίσει ξεχασμένες 

σκέψεις κι όνειρα, που ήταν πεταμένα στο 

μυαλό μου σε μια άκρη και βρήκαν αφορμή 

και βγήκαν πάλι στην επιφάνεια. Ένοιωσα τα 

πόδια μου να λυγίζουν, μόνο που δεν σωρι-

άστηκα επί γης. Ο εαυτός μου ήταν τόσο 

κάτω που δεν το περίμενα ποτέ. Στην κυριο-

λεξία τα είχα θαλασσώσει πάρα πολύ. Γενικά 

ήμουν πολύ χάλια. 

Ο ιδρώτας, λοιπόν, παιδιά με έκανε άλλον 

άνθρωπο. Σαν αστραπή πέρασε μπροστά 

από τα μάτια μου και με γύρισε πολλά χρό-

νια πίσω. Με έκανε να θυμηθώ πολλές από 

τις υποσχέσεις που είχα δώσει στον εαυτό 

μου και μία από αυτές να με αξιώσει ο Θεός 

κάποτε να κάνω μια βολτούλα στα μέρη που 

μεγάλωσα κι έγινα αντράκι. Εκεί που πρώτο 

πήγα σχολείο, εκεί που έπαιζα με τα άλλα 

παιδιά και άλλες πολλές περιπτώσεις που 

ήταν ξεχασμένες στο μυαλό μου.

Δεν ήθελα, λοιπόν, να σκέφτομαι περισσό-

τερο. Ένοιωθα πνιγμένος μέσα σε μία κου-

ταλιά νερό. Συγκέντρωσα λίγο το μυαλό μου, 

το έβαλα σε μια τάξη. Είδα τι μπορώ να κάνω. 

Έμασα μερικά από τα πράγματα μου κι ένα 

σακί γεμάτο. Με πάρα πολύ τίποτα και λίγο 

καθόλου φορτώθηκα με τα φτερά της φαντα-

σίας μου και σιγά σιγά πήρα τον δρόμο της 

επιστροφής. Κι ένα ωραίο πρωινό εμφανί-

στηκα σαν τον κομήτη εκεί που ονειρευό-

μουν. Πέρασα το υπόλοιπο της ημέρας έτσι, 

να μαζέψω τον εαυτό μου και την επόμενη 

πρωί πρωί ξεκίνησα να πάρω τον δρόμο στις 

γειτονιές που ονειρευόμουν.

Γιώργος Κρέσσος
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Kelsie Smeby:
Κλέβει τις εντυπώσεις

Τα πλούσια 
προσόντα της και 
τα γαλανά μάτια 
της αποτελούν πόθο 
καψούρα για κάθε 
άντρα.

Το βλέμμα της 
Kelsie Smeby 
αναστατώνει και το 
καλλίγραμμο κορμί 
της αναδεικνύεται 
μέσα από τις 
εντυπωσιακές της 
φωτογραφίες.
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Ε
ίναι Κύπριος και 
το τελευταίο διά-
στημα το όνομα 
του... παίζει πα-

ντού λόγω της μεγάλης 
επιτυχίας που έχει το ο-
λοκαίνουργιο του τρα-
γούδι «ΕΙΜΑΙ ΑΚΟΜΑ 
ΕΔΩ». Ο λόγος για τον  
Στέφανο Δημοσθένους, 
ένα ταλέντο που όπως 
όλα δείχνουν ήρθε στην 
δισκογραφία και στο 
χώρο της ShowBiz για 
να μείνει... Το 2010 έ-
κανε εντυπωσιακή «ει-
σβολή» στο μουσικό 
πεντάγραμμο με το «Μ 
αγαπάς, Σ αγαπώ» , μία 
εντελώς δική του δημι-
ουργία... Το κομμάτι του 
«Είμαι Ακόμα Εδώ» που 
του έχει γράψει το πε-
τυχημενο συγκρότημα 
ΜΕΛΙSSES, σημειώνει 
τεράστια επιτυχία, τόσο 
στην τηλεόραση όσο και 
στα ραδιόφωνα.

Η Ελληνίδα 

τραγουδίστρια 

αναστατώνει

Η Ξένια Δαβανέλου ή Xenietta 
όπως θα μπορέσετε να την 
βρείτε στα κομμάτια που έχει 
δημιουργήσει είναι μία από 
τις πιο καυτές παρουσίες στην 
Ελλάδα, ενώ ετοιμάζεται να 
πάρει το πτυχίο της και στην 
Νομική, την οποία σπουδάζει 
στο Κίεβο, όπου έχει γεννηθεί.

ΖΩΗΣ ΜΠΑΛΛΑΣ: ΤΟ 

«ΩΡΑΙΟΤΕΡΟ ΚΟΡΜΙ 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» 

Ο 28χρονος αθλητής εκπροσώ-
πησε την Ελλάδα στον Παγκό-
σμιο Διαγωνισμό fitness, στην 
Ιταλία, και κατάφερε να κερ-
δίσει την πρώτη θέση. ο Ζώης 
Μπάλλας αισθάνθηκε πως 
δικαιωνόταν για την απόλυτη 
πειθαρχία που είχε τους προ-
ηγούμενους μήνες, για όλα 
όσα είχε στερηθεί, προκειμέ-
νου να πετύχει το στόχο του και 
να αποκτήσει ένα καλογυμνα-
σμένο κορμί ώστε να εκπροσω-
πήσει την Ελλάδα στους Παγκό-
σμιους Αγώνες Fitness.

Η Ελληνίδα ηθοποιός μας 
άφησε… κόκκαλο με τ ις 
φωτογραφίες της!

Ο λόγος για την Κωνσταντίνα 
Κλαψινού η οποία διαθέτει 
κορμί… φωτιά. Η ίδια την 
ώρα που ήταν στην πισίνα της 
έβγαλε φωτογραφίες για τους 
θαυμαστές της εντυπωσιάζο-
ντας!

Στέφανος Δημοσθένους «Μ αρέσει 
να είμαι όσο πιο γυμνός μπορώ 
γιατί έτσι νιώθω πιο ελεύθερος..»

Η Νικόλ θα σε κάνει να 
ξεχάσεις το όνομά σου

Φωτιά στο 

facebook από 

γνωστή ηθοποιό!

Η 
Χριστίνα Ζαφειρίου έχει δημι-
ουργήσει τη δική της κολε-
ξιόν ρούχων και έχει βάλει στο 
παλμαρέ της μερικές δεκάδες 

φωτογραφήσεις με μαγιό και εσώρουχα. 
Το αποτέλεσμα είναι άκρως εντυπωσιακό 
και δεν έχουν άδικο όσοι τη θεωρούν την 
πιο σέξι Ελληνίδα μελαχρινή

Η πιο σέξι Ελληνίδα 
μελαχρινή

Η 
Ελληνίδα καλ-
λονή είναι α-
πό τις γυναίκες 
που δεν μπο-

ρείς να μην την παρατη-
ρήσεις, μια και εκτός της 
μεσογειακής ομορφιάς 
της, διαθέτει τρομερές 
αναλογίες κι ένα κορμί… 
θανατηφόρο.

Άλλωστε, με γονίδια 
από την Καλαμάτα και 
την Κρήτη, η 20χρονη 
Νικόλ Δεσποτοπούλου, 
περί ης ο λόγος, δεν θα 
μπορούσε να μην… προ-
καλεί με την εμφάνισή 
της. Ειδικά αν χαζέψεις 
το Instagram της, όπου 
οι πόζες της είναι ιδιαί-
τερα αποκαλυπτικές.
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Β
λέπετε, η διάσημη αθλήτρια, του-
λάχιστον στην χώρα της, διαθέ-
τει απίστευτες αναλογίες, μια και 
ασχολείται εδώ και καιρό με την 

γυμναστική. Μάλιστα, η αγάπη της για 
την γυμναστική είναι τόσο μεγάλη που έ-
χει αποφασίσει να εργάζεται ως personal 
trainer, θέλοντας να βοηθήσει κι άλλους… 

θνητούς να προσπαθήσουν μήπως και α-
ποκτήσουν το υπέροχο κορμί της.
Δυστυχώς για μας, υπάρχουν μεγάλες 
δυσκολίες για να ενταχθούμε στην ομάδα 
της και να δοκιμάσουμε τις δυνατότητές 
μας, μια και η Γιασμίν Φερνάντες βρίσκε-
ται στην Φλόριντα των Ηνωμένων Πολι-
τειών.

Ο 
διάσημος μπα-
μπάς που τον 
Φεβρουάριο υ-
ποδέχτηκε στον 

κόσμο το δεύτερο παιδί 
του, δημοσίευσε μία ά-
κρως αποκαλυπτική φω-
τογραφία στον προσω-
πικό του λογαριασμό στο 
Instagram. «Τίποτε δεν συ-
γκρίνεται με ένα απογευ-
ματινό κολύμπι με τον μι-
κρούλι. Κάπως έτσι έμαθε 
να δένει την πετσέτα γύρω 
από τη μέση του!», σχο-
λίασε κάτω από τη φωτο-
γραφία που δείχνει μπα-
μπά και γιο, να φορούν τις 
πετσέτες τους. Ο Michael 
Phelps, χρυσός Ολυμπιο-
νίκης της κολύμβησης κα-
θημερινά ανανεώνει τον 
προσωπικό του λογαρια-
σμό στο Instagram και δη-
μοσιεύσει φωτογραφί-
ες με τον πρωτότοκο γιο 
του Boomer και τη σύζυγό 
τους Nicole Johnson. 

Τρέλανε τις θαυμάστριές του 
μέρα μεσημέρι

Έ
να ωραίο κορί-
τσι κάνει καλό 
στα μάτια μας. 
Ένα άτακτο κου-

νελάκι ωστόσο μας κά-
νει να βλέπουμε πολύ 
(ΠΟΛΥ) καλύτερα!

Η Ana Cheri έρχεται από 
την Καλιφόρνια για να τα 
πετάξει όλα και να δώσει 
άλ λη διάσ ταση σ τ ις 
φαντασιώσεις μας.

Διάσημη αθλήτρια βάζει… 
φωτιά με τις πόζες της! Η Εύα Πάντλοκ έχει ισπανικό 

ταπεραμέντο

Α
ν έψαχνες ένα λόγο να αγαπή-
σεις το Instagram, τον βρήκες! 
Η Εύα Πάντλοκ μπορεί να μην 
ανήκει στο εγχώριο δυναμικό 

και να δηλώνει Ισπανίδα, αλλά σίγουρα 
χρειάζεται να την προσέξεις. Με καμπύ-
λες, που όμοιές της δύσκολα θα έχεις δει, 
και αποκαλυπτική διάθεση, κολάζει τα 
social media με μεγάλη ευκολία. 
Η καλλονή, που ασχολείται με το μόντε-

λινγκ και τις καμπάνιες μαγιό και εσω-
ρούχων, δεν σταματά να ποστάρει 
αισθησιακές φωτογραφίες στον προ-
σωπικό της λογαριασμό, ανεβάζοντας 
στα ύψη τον υδράργυρο. Ο αριθμός 
των followers της, σίγουρα, δεν ανταπο-
κρίνεται στα προσόντα της, αλλά είναι 
πολλά υποσχόμενη! Μία μικρή γεύση 
και μόνο, είναι αρκετή για να τρέξεις 
«κοντά της»!

Αυτό το κουνελάκι… χοροπηδάει 
στις φαντασιώσεις σου!
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Eνας παραμυθένιος προορισμός 
με καλντερίμια που έχουν διαβεί 
Βυζαντινοί και Βενετσιάνοι, γενέτειρα 
του ποιητή της ρωμιοσύνης Γιάννη 
Ρίτσου και με ζηλευτή αρχιτεκτονική, 
η καστροπολιτεία της Λακωνίας 
είναι ιδανική για μια φθινοπωρινή 
εξόρμηση.

Η 
αλήθεια είναι ότι απέφευγα για χρό-
νια να πάω στη Μονεμβασιά. Κά-
τι τα ερωτευμένα ζευγάρια, κάτι ο 
τουρισμός και τα χιλιάδες κλισέ που 

ακούμε τόσα χρόνια, φανταζόμουν ένα... γλυ-
κανάλατο τόπο, ένα τεχνητό σκηνικό φτιαγμέ-
νο από καρδούλες και ροζ συννεφάκια. Και 
κάποια στιγμή πήγα. Χειμώνα και χωρίς ταίρι, 
για να ξορκίσω το «κακό». Και έγινα... κλισέ, 
ένιωσα το ρομαντισμό και την αγριάδα της, εί-
δα την ιστορία της. Και ξαναπήγα, άνοιξη, κα-
λοκαίρι, φθινόπωρο... Με παρέα, με ταίρι, μό-
νη μου. Διότι η Μονεμβασιά είναι παντός και-
ρού και συναισθηματικής κατάστασης.    
Είναι η μοναδικότητά της και η παραμυθέ-
νια της ατμόσφαιρα (τα κλισέ που λέγαμε) 
που παραμένουν αληθινές πέρα έως πέρα ως 
βίωμα. Είναι η ιστορία, που ακόμη κι αν δεν 
την έχεις διαβάσει στα βιβλία, τη βλέπεις γραμ-
μένη πάνω στους τοίχους γύρω σου. Είναι, 
ίσως, η αίσθηση του αποκλεισμού που νιώ-
θεις στον θρυλικό βράχο που αποκόπηκε από 
την ακτή της Πελοποννήσου από έναν σεισμό 
του 375 μ.Χ. 
Ως φυσικό οχυρό κατοικήθηκε και σύντομα 
εξελίχθηκε σε στρατηγικό κάστρο που το διεκ-
δίκησαν Βυζαντινοί, Φράγκοι, Ενετοί, Οθω-
μανοί. Ομορφες καστροπολιτείες υπάρχουν 
κι άλλες στην Ελλάδα, τη μοναδικότητα της 
Μονεμβασιάς όμως δεν τη ξαναβρίσκεις. Δεν 
είναι μουσειακός αρχαιολογικός χώρος, ούτε 
κατασκευασμένο σκηνικό που θα πέσει στον 
πρώτο άνεμο. Είναι ένας ζωντανός οικισμός 
όπου μπορείς να ζήσεις για μερικές μέρες ή 
μια ολόκληρη ζωή και το μοναδικό κάστρο της 
Ευρώπης που δεν έπαψε ποτέ να κατοικείται.
Πίσω από τον πωρόλιθο με τον οποίο είναι 
φτιαγμένη ζουν μόνιμα καμιά δεκαπενταριά 
άνθρωποι, πολύ περισσότεροι όμως είναι 
αυτοί που πηγαινοέρχονται καθημερινά. Για 
τους επισκέπτες δεν το συζητώ. Μη φαντα-
στείτε, βέβαια, αυτό που λέμε «τουριστικός 
οικισμός». Οι επισκέπτες άρχισαν να φτά-
νουν στη Μονεμβασιά μετά το ’80 και ευτυ-
χώς τους είχε προλάβει το υπουργείο Πολιτι-
σμού. Εως τότε, την ομορφιά της απολάμβα-
ναν ελάχιστοι άνθρωποι των γραμμάτων και 
των τεχνών κυρίως, αναζητώντας τα χνάρια 
του Μονεμβασίτη ποιητή Γιάννη Ρίτσου. Και τη 
βρήκαν ζωντανή χάρη στην κυρα-Ματούλα, 
μια θρυλική γιαγιά του κάστρου που το κρα-
τούσε φωτισμένο και μάγευε τον κόσμο στο 
καφενείο της με έναν αλησμόνητο κόκορα με 
χυλοπίτες. 
Η αρχαιολογική υπηρεσία και όλες οι απαγο-
ρεύσεις που έχει επιβάλει την έσωσαν από την 
άναρχη δόμηση και τις κακόγουστες νεοελλη-
νικές παρεμβάσεις. «Για να πάρεις άδεια ανα-
στήλωσης, πρέπει να καταθέσεις τα παλιά σχέ-
δια του σπιτιού ή φωτογραφίες, αν υπάρχουν, 
ειδάλλως να κάνεις πλήρη αποτύπωση των 

ερειπίων και σχέδιο βάσει της αρχιτεκτονικής 
του κάστρου. Ενα καρφί να θες να βάλεις στο 
σπίτι σου, που λέει ο λόγος, χρειάζεται ειδική 
άδεια. Ανεξάρτητα όμως από την αρχαιολο-
γική υπηρεσία, η ομορφιά και η διατήρηση 
του τόπου ενδιαφέρουν εμάς τους ίδιους», 
λέει ο Γιάννης Χαραμής, ο εργολάβος που για 
50 χρόνια αναλάμβανε τις αναστηλώσεις των 
αρχοντικών σε συνεργασία με τους αρχιτέκτο-
νες Αλέξανδρο και Χάρι Καλλιγά.
Εντυπωσιακό είναι και το γεγονός πως, παρά 
τις δυσκολίες της εποχής, μόλις πριν από μερι-
κούς μήνες ολοκληρώθηκαν στη Μονεμβασιά 
οι εργασίες αποκατάστασης που είχαν ξεκι-
νήσει πριν από 4-5 χρόνια. Οι ντόπιοι λένε 
πως τα πάντα έγιναν χάρη στους αγώνες της 
Λίνας Μενδώνη, γενικής γραμματέως του 
υπουργείου Πολιτισμού, η οποία λατρεύει το 
κάστρο. 
Κι έτσι περπατάς σήμερα στα καλντερίμια, 
ανάμεσα σε αρχοντικά σπίτια και βυζαντι-
νές εκκλησίες, αγναντεύεις το Μυρτώο πέλα-
γος πάνω από τα τείχη, χάνοντας εντελώς την 
αίσθηση του χρόνου. Βλέπεις άλογα να μετα-
φέρουν τις προμήθειες νωρίς το πρωί, υπο-
φωτισμένα σοκάκια απ’ όπου φαντάζεσαι 
να εμφανίζονται ιππότες, επάλξεις και πολε-
μίστρες έτοιμες να αναχαιτίσουν τον όποιο 
εχθρό.  
Πώς να μην καθιερωθεί ως τόπος των ερω-
τευμένων, λοιπόν; «Το 90% των επισκεπτών 
είναι ζευγάρια. Μάλιστα, σύμφωνα με την 
παράδοση, οι γάμοι μέσα στο κάστρο στε-
ριώνουν. Και οι προτάσεις... πέφτουν βροχή», 
λέει ο Βασίλης Αρδάμης, ιδιοκτήτης ξενώνα. 
Πάντως, και μόνος να έρθει κανείς, το παρα-
μύθι το ζει.

Ατμοσφαιρικό σεργιάνι 
Στον βράχο της Μονεμβασιάς φτάνετε δια-
σχίζοντας μια γέφυρα. Αφήνετε το αυτοκί-
νητο μπροστά στην Κεντρική Πύλη, τη «μόνη 
έμβαση» δηλαδή, η οποία ευθύνεται και για 
την ονομασία της, και αρχίζετε το σεργιάνι. 
Οδηγίες περιήγησης δεν χρειάζονται εδώ. 
Δίχως πρόγραμμα, δίχως πρέπει, περιπλανη-

θείτε σε κάθε δρομάκι που θα βρεθεί μπρο-
στά σας. Κοντοσταθείτε κάτω από τις δρο-
μικές, τις θολοσκέπαστες διασταυρώσεις 
δηλαδή, αφεθείτε να οδηγηθείτε σε αδιέξοδα 
και ταράτσες με απίθανη θέα, βγείτε μέχρι το 
θαλασσινό τείχος να αγναντέψετε το Μυρτώο.
Το κεντρικό καλντερίμι που διασχίζει την 
καστροπολιτεία ήταν ανέκαθεν ο εμπορικός 
δρόμος της Μονεμβασιάς. Οι Βυζαντινοί το 
αποκαλούσαν «Μέση Οδό», οι Βενετσιάνοι 
«Φόρο», ενώ σήμερα λέγεται οδός Γιάννη 
Ρίτσου. Κατά μήκος του θα βρείτε ταβερνά-
κια, καφέ με θέα στη θάλασσα, μικρομά-
γαζα με σουβενίρ και παραδοσιακά προϊό-
ντα. Αυτό θα σας οδηγήσει και στην κεντρική 
τάπια, ένα ωραίο ηλιόλουστο πλάτωμα στο 
πεζούλι του οποίου λατρεύουν να κάθονται 
οι ξένοι τουρίστες. Από τη μια ο ναός του 
Χριστού Ελκομένου του 6ου αιώνα, όπου 
φυλάσσεται με αυστηρά μέτρα η εικόνα της 
Σταύρωσης, καθώς θεωρείται από τις μεγα-
λύτερες και ωραιότερες της Παλαιολόγειας 
Αναγέννησης, από την άλλη το τζαμί που 
σήμερα στεγάζει την αρχαιολογική συλλογή 
της Μονεμβασιάς και στη μέση το κανόνι, 
αγαπημένο σημείο φωτογράφισης επισκε-
πτών και νεονύμφων. 
Στην περιήγησή σας κοντά στην είσοδο της 
καστροπολιτείας θα συναντήσετε το σπίτι του 
Γιάννη Ρίτσου, το οποίο όμως δεν είναι επισκέ-
ψιμο, αλλά και πολλούς ναούς. Σαράντα λέγε-
ται ότι υπήρχαν κάποτε, σήμερα ωστόσο υπο-
λογίζονται γύρω στους 24. Αν κάποιοι ξεχω-
ρίζουν εκτός από τον Ελκόμενο, είναι σίγουρα 
της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας ή Κρητικιάς με 
γοτθικά στοιχεία και της Παναγίας Χρυσαφί-
τισσας στην ωραία και άρτι διαμορφωμένη 
τάπια, πλάι στο θαλασσινό τείχος. Από εκεί θα 
κατεβείτε και στη θαλασσινή πύλη, το Πορ-
τέλο, από όπου κάποτε διακινούνταν τα εμπο-
ρεύματα. Σήμερα, τα βραχάκια του αποτελούν 
την... παραλία της Μονεμβασιάς. Κι αν ο και-
ρός δεν επιτρέπει τις βουτιές, η θέα των κυμά-
των που χτυπούν πάνω στο στιβαρό τείχος θα 
σας ανταμείψει με τη μαγεία της. 
Ενας όχι ιδιαίτερα γνωστός περίπατος είναι 

εκείνος που θα κάνετε βγαίνοντας από τα ανα-
τολικά τείχη της πολιτείας μέχρι τον φάρο του 
1896, ο οποίος αναστηλώθηκε πρόσφατα. 
Επίσης, πρέπει οπωσδήποτε να περπατή-
σετε στις «βόλτες», το ελικοειδές ανηφορικό 
καλντερίμι που οδηγεί στην Ανω Πόλη. Μπο-
ρεί η ανάβαση να είναι κοπιαστική, η θέα 
όμως θα σας συναρπάσει. Καλύτερη ώρα 
είναι το απόγευμα, λίγο πριν από τη δύση του 
ηλίου, δυστυχώς όμως μετά τις τελευταίες 
αποκαταστάσεις η αρχαιολογική υπηρεσία 
κλειδώνει την Πύλη στις 14.30.
Από εδώ πάνω ξεκίνησε η κατοίκηση του βρά-
χου και εδώ βρισκόταν η ακρόπολη, η αριστο-
κρατική γειτονιά της Μονεμβασιάς. Ερειπω-
μένη σήμερα, δίνει μια πρώτης τάξεως ευκαι-
ρία για περισυλλογή και ατέλειωτο αγνάντι 
στη θάλασσα και την Κάτω Πόλη. Μοναδικό 
κτίσμα που παραμένει όρθιο είναι ο ναός της 
Αγίας Σοφίας του 12ου αιώνα. Χτισμένος 300 
μ. πάνω από τη θάλασσα, δεν είναι επισκέ-
ψιμος, παρότι η αναστήλωσή του έχει ολο-
κληρωθεί. Διασώθηκε διότι φιλοξένησε τη 
θρησκευτική πίστη κάθε κατακτητή: χτίστηκε 
ως ορθόδοξος ναός, μετατράπηκε σε τζαμί κι 
έπειτα σε ενετική καθολική εκκλησία.
Κάπως έτσι έγιναν όλα στη Μονεμβασιά, με τις 
διαφορετικές εποχές να συνυπάρχουν μέχρι 
σήμερα με έναν μαγικό τρόπο και την παρα-
μυθένια ατμόσφαιρα να μη σβήνει με τη δύση 
του ήλιου, όπως στους υπόλοιπους αρχαιολο-
γικούς χώρους της Ελλάδας. Στη Μονεμβασιά 
μπορείτε να περπατήσετε τη νύχτα, να αφου-
γκραστείτε τους θρύλους, να καθίσετε σε μια 
ταρατσούλα αγναντεύοντας την πανσέληνο 
και τις αναλαμπές του φάρου στο ακρωτή-
ριο Καμήλα απέναντι. Να τσιμπολογήσετε σε 
κάποιο ταβερνάκι πίνοντας το εκλεκτό τοπικό 
κρασί Μαλβαζία ή κοκτέιλ, αν το προτιμάτε, 
στο μπαράκι Εμβασις παρέα με τους κατοί-
κους της ευρύτερης περιοχής που έχουν κάνει 
το κάστρο στέκι τους. Και το ωραιότερο; Να 
κοιμηθείτε σε έναν πολυτελή ξενώνα, κάτω 
από έναν πέτρινο θόλο, νιώθοντας το κύμα 
να πολιορκεί τα τείχη, σείοντας υπόκωφα όλο 
τον βράχο.

Μονεμβασιά: Πολιτεία - έμπνευση
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Τρεις εξερευνητές Αγγλος, Γάλλος και 
Έλληνας συλλαμβάνονται από ανθρω-
ποφάγους σ την Αφρική. Ο αρχηγός 
προσφέρεται να ελευθερώσει όποιον 
τα καταφέρει σε τρεις δοκιμασίες, να 
πιεί ένα τόνο κρασί, να βγάλει ένα 
αγκάθι από το πόδι του ιερού λιοντα-
ριού και να κάνει sex στην εκατοντά-
χρονη γιαγιά του.
Οδηγούν τον Αγγλο στην καλύβα με 
το κρασί, αρχίζει να πίνει δεν φτάνει 
ούτε στη μέση οπότε τον τρώνε.
Aκολουθεί ο Γάλλος το ίδιο και αυτός.
Eρχεται η σειρά του Ελληνα. Μπαίνει 
στην καλύβα και μετά από πέντε ώρες 
βγαίνει τρεκλίζοντας αφού έχει πιεί 
όλο το κρασί. Τον πηγαίνουν στη δεύ-
τερη καλύβα με το λιοντάρι, μετά από 
λίγο ακούγον ται βρυχηθμοί, κραυ-
γές, ουρλιαχ τά και με τά από τρεις 
ώρες βγαίνε ι ο Ελληνάρας με σχ ι-
σμένα ρούχα, γρατζουνισμένος, φέσι 
ακόμα από το μεθύσι, οπότε λέει στον 
αρχηγό:
- «Πηγαινέ με τώρα στη γιαγιά σου να 
της βγάλω το αγκάθι από το πόδι».

Μια γυναίκα πηγαίνει να ξυπνήσει το 
παιδί της:
- Ξύπνα πρέπει να πας στο σχολείο.
- Δε θέλω μαμά. Κανένας δε μ΄ ακούει.
Την άλλη μέρα γ ίνε ται το ίδιο. Την 

τρίτη μέρα το παιδί της λέει τα ίδια και 
αυτή του λέει:
- Ο δάσκαλος πρέπει να πηγαίνει στο 
σχολείο γ ια να δίνει το καλό παρά-
δειγμα!

- Έλα, ξύπνα! Είναι ώρα να πας σ το 
σχολείο. Θα αργήσεις.
- Δε θέλω να πάω.
- Μα πρέπει. Μην κάνεις σα μωρό.
- Δε θέλω σου λέω. Όλοι με κοροιδεύ-
ουν εκεί πέρα.
- Α, μα επιτέλους σήκω! Ένας δάσκα-
λος πρέπει να δίνει το καλό παρά-
δειγμα!

Ένας άν τρας ρωτά το γ ιατρό αν θα 
ζήσει μέχρι τα 100.
Ο γιατρός τον ρωτά: Πίνεις, καπνίζεις;
Όχι απαντά ο άντρας.
Γιατρός: Ξενυχτάς, παίζεις χαρτιά;
Αντρας: Όχι βέβαια, ποτέ δεν έκανα 
κάτι τέτοιο μέχρι τώρα.
Γιατρός: οδηγείς επικίνδυνα, πας με 
άλλη γκόμενα κάθε βράδυ;
Αντρας: Όχι και ούτε πρόκειται.
Γιατρός: Και τότε γιατί στο διάολο θες 
να ζήσεις τόσο πολύ;

FUN

ΚΡΙΟΣ
Γενικά η περίοδος αυτή είναι περίεργη και 
μοναχική για τους ανθρώπους που ανή-
κουν σε αυτό το ζώδιο. Οι σχέσεις ιδιαίτερα 
δεν ευνοούνται. Κυρίως οι επαγγελματικές. 
Οι φιλικές όμως σχέσεις και γενικότερα οι 
κοινωνικές σας επαφές βρίσκονται σε καλό 
δρόμο και για αυτό φροντίστε να εκμεταλ-
λευτείτε τις ευκαιρίες που θα σας παρουσι-
αστούν.

ΤΑΥΡΟΣ
Θα είστε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
στους κύκλους που κινείστε. Η περίοδος αυτή 
σας βοηθά να γίνετε ιδιαίτερα δημοφιλείς, 
και να τραβάτε τα βλέμματα πάνω σας, ενώ 
φίλοι νέοι και παλιοί θα είναι κοντά σας όταν 
τους ζητήσετε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως 
κάποιοι δεν θα σας ζητήσουν και τα απαραί-
τητα ανταλλάγματα.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Μετά τα γεγονότα που προέκυψαν το τελευ-
ταίο διάστημα θα πρέπει να έχετε αντιλη-
φθεί, ότι εκτός από τις φιλίες υπάρχουν και 
οι λυκοφιλίες. Κρατήστε λοιπόν τις αποστά-
σεις σας και κυρίως μην ανοίγετε «τα χαρτιά 
σας». Αυτό όσο περνά ο καιρός θα πρέπει να 
το θυμάστε γιατί τα πράγματα θα γίνουν λίγο 
πιο δύσκολα και θα χρειάζονται την υποστή-
ριξή σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Οι σχέσεις είναι το σημα-
ντικότερο θέμα που θα 
σας απασχολήσει κατά 
τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου. Θα προ-
κύψουν καταστάσεις 
και πιθανώς εντάσεις, 
στο οικογενειακό σας 
περιβάλ λον, όπου 
παλιές καταστάσεις ή 
παράπονα που μπορεί να 
είχατε με μέλη της οικογέ-
νειας, θα εκδηλωθούν στο έπα-
κρο με σκοπό να λύσετε οποιεσδήποτε 
διαφορές ή και διαφωνίες.

ΛΕΏΝ
Η περίοδος αυτή είναι σημαντική σε ότι 
έχει σχέση με οικονομικές και επαγγελματι-
κές υποθέσεις. Κάντε αμέσως τις ενέργειές 
σας γιατί σε λίγο ανοίγεται ένας νέος κύκλος 
εξελίξεων. Θα έχετε παροχές από φιλικό 
περιβάλλον, ως προς την επίτευξη στόχων, 
αλλά και γενικότερα μία σημαντική γνωρι-
μία θα σας βοηθήσει να δείτε τις καταστά-
σεις στη ζωή σας με νέο μάτι.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Δεν χρειάζεται αυτή την περίοδο να αγω-
νιάτε για τις υπαρξιακές αναζητήσεις σας 
διότι σπάνια τα άτομα που έχουν γεννη-
θεί στο ζώδιό σας έχουν χάσει το δρόμο 
τους στη ζωή. Βέβαια έχετε ορισμένες 
υποχρεώσεις και πολύ σωστά σκέπτεστε 
ότι δεν μπορείτε να τις αγνοήσετε. Όμως, 
δεν ξέρω πόσο έχετε καταφέρει να εμβα-
θύνετε στη χρησιμότητα ορισμένων σχέ-
σεών σας ξεκινώντας από τον πολύ στενό 
σας κύκλο,.

ΖΥΓΟΣ
Μπορεί να μη διανύετε την καλύτερη 
εποχή σας, όμως τα πράγματα δεν είναι 
τόσο άσχημα όσο θέλετε να τα εμφανίζετε. 
Το πρόβλημά σας το ξέρετε. Είναι οικονο-
μικό. Ήταν αναμενόμενο, καθώς ξέρατε 
ότι κάποια μέρα τα πράγματα θα έπαιρ-
ναν την τωρινή μορφή τους. Το γνωρίζατε 
πολύ καλά με το πολύ δυνατό ένστικτο που 
έχετε, αλλά και από τα μηνύματα που παίρ-
νατε. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αυτή την εποχή ενδέχεται να ανήκετε σε 
αυτούς που ταλαιπωρούνται εξαιτίας 
κάποιων οικονομικών εκκρεμοτήτων. 
Όμως θα πρέπει να ξέρετε ότι ότι έγινε 
έγινε. Για αυτό καλό θα ήταν να μην χρη-
σιμοποιήσετε διαφορετικούς τρόπους, 
προκειμένου να διατηρήσετε τα πράγ-
ματα όπως εσείς θα επιθυμούσατε, καθώς 
έχουν πάρει το δρόμο τους.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Μπορεί να σας έχουν κουράσει οι τρέχου-
σες υποχρεώσεις σας, όμως αν τις εγκα-
ταλείψετε είναι πολύ πιθανό στη διάρ-
κεια του επόμενου μήνα τα πράγματα να 
δυσκολέψουν περισσότερο. Και αυτό μπο-
ρεί να συμβεί εξαιτίας της προκλητικής 
συμπεριφοράς κάποιων, οι οποίοι θα επι-

διώξουν με τον τρόπο τους ή να σας 
επιβληθούν ή να σας αποδυνα-

μώσουν.

ΑΙΓΟΚΕΡΏΣ
Ενδέχεται να ανήκετε 
στην κατηγορία εκεί-
νων των ανθρώπων 
που καταφέρνουν να 
ικανοποιούν τους στό-

χους τους έστω και με 
επίμονες προσπάθειες. 

Ίσως όμως και να βρίσκε-
στε ανάμεσα σε αυτούς που 

είναι παραπονεμένοι, διότι δεν 
εκπληρώνονται οι επιθυμίες τους όπως θα 
ήθελαν.  Ωστόσο η αλήθεια βρίσκεται στη 
μέση, που σημαίνει ότι από εσάς εξαρτά-
ται, εάν θα πετύχετε αυτά που θέλετε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Επειδή θα πρέπει να λάβετε υπόψη τις 
διαφοροποιήσεις και τις αλλαγές που θα 
γίνουν, χρειάζεται ειδικά τώρα, να κατα-
βάλετε μεγαλύτερη προσπάθεια για να 
πετύχετε τις προσδοκίες σας. Προσαρμο-
στείτε στις καταστάσεις, βρίσκοντας και-
νούργιους τρόπους, μεθόδους και ισορ-
ροπίες, για να διαπιστώσετε τι τελικά σας 
συμφέρει.

ΙΧΘΕΙΣ
Βασικό στοιχείο για να πετύχετε πιο 
εύκολα τους στόχους σας θα είναι η 
μεγάλη κοινωνικότητά σας, για αυτό 
θα πρέπει οπωσδήποτε να εδραιωθείτε 
σ το χώρο σας, αναπτύσσοντας όσο 
περισσότερο μπορείτε τις «δημόσιες 
σχέσεις σας». Αποδεχθείτε προσκλή-
σεις γιατί θα σας προσφέρουν ώρες 
χαλάρωσης.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Το ντοκιμαντέρ του Κώστα 
Βάκκα «Μεσόγειος - Η ελληνική 
λίμνη» μιλάει για την επιρροή 
των Ελλήνων σε όλον τον 
περίγυρό της, που άρχισε στα 
μέσα του 8ου π.Χ. αιώνα και 
επιζεί μέχρι τις μέρες μας

 

«
Στη Μεσόγειο», γράφει ο Γερ-
μανός Εμιλ Λούντβιχ (1881-
1948), «γεννήθηκαν, εξελί-
χθηκαν, πολέμησαν και ωρί-

μασαν οι επιστήμες και οι τέχνες μας. 
Το πνεύμα που εκπορεύεται απ’ αυ-
τές μένει παντοτινά ως σύμβολο.» 
Και είναι αλήθεια. Ο ελληνικός πο-
λιτισμός μέσω του αποικισμού, που 
άνθησε στη Μεσόγειο, άσκησε επιρ-
ροή κατ’ αρχάς στον ευρωπαϊκό χώ-
ρο και εν συνεχεία σε παγκόσμια κλί-
μακα, όπως μας θυμίζει το ντοκιμα-
ντέρ «Μεσόγειος - Η ελληνική λίμνη» 
που σκηνοθέτησε ο Κώστας Βάκκας 
και που από την Πέμπτη 12 Απριλίου 
προβάλλεται στις αίθουσες.
Ο παράξενος υπότιτλος «Ελληνική 
λίμνη» οφείλεται σε μια μοναδικό-
τητα της Μεσογείου συγκριτικά με τις 
άλλες θάλασσες. ««Από τη φύση της 
είναι σχεδόν λίμνη και ωστόσο δεν 
είναι τέτοια» ακούμε στην ταινία για 
το υδάτινο αυτό όχημα πολιτισμού 
το οποίο έγινε το κέντρο της πνευ-
ματικής ιστορίας» λέει ο σκηνοθέ-
της που έγραψε και τα κείμενα. «Πριν 
από δύο και πάνω χιλιετίες, το φαινό-
μενο του αποικισμού των Ελλήνων 
ξεκίνησε και έμελλε να καλύψει όλον 
σχεδόν τον περίγυρο της Μεσογείου. 
Γι’ αυτό και ο τίτλος αυτής της ταινίας 
-  «Μεσόγειος - Η ελληνική λίμνη» - 
έρχεται αυθόρμητα».

Διαδρομή στις ελληνικές αποικίες
Και είναι αυτά ακριβώς τα αίτια του 
αποικισμού, όπως επίσης η υπο-
δοχή που επεφύλαξαν οι αυτόχθο-
νες στους αποίκους και οι σχέσεις 
των αποικιών με τις μητροπόλεις, 
ορισμένα από τα σημαντικότερα 
θέματα με τα οποία ασχολείται η ται-
νία. Εμπορικές ανταλλαγές, θρησκευ-
τικές επιρροές, διάδοση του τρόπου 
ζωής και της ελληνικής παιδείας μαρ-
τυρούν τη γρήγορη εξάπλωση του 
ελληνικού πολιτισμού στις ακτές της 
Μεσογείου. Ο ελληνικός αποικισμός 
καθιέρωσε στον μεσογειακό κόσμο 
την «πόλη», αυτό το πρωτότυπο 
είδος κράτους που είναι χαρακτηρι-
στικό της αρχαίας Ελλάδας.
Στην ουσία του, το ντοκιμαντέρ 
«Μεσόγειος - Η ελληνική λίμνη» 
είναι μια διαδρομή στις πόλεις που 
ίδρυσαν οι Ελληνες· από τη Μαύρη 
Θάλασσα ως την Ισπανία και την 

Αφρική. Ονομάστηκαν αποικίες, αν 
και η Ελλάδα δεν είχε τάσεις παγκό-
σμιας κυριαρχίας και η εξάπλωση 
δεν είχε πολιτικό χαρακτήρα. Οπως 
επισημαίνει ο γνωστός ιταλός ιστο-
ρικός, συγγραφέας και φιλόλογος 
Λουτσιάνο Κάνφορα, «η αποικιο-
κρατία με τη σημερινή έννοια της 
λέξης - και που οι απαρχές της βρί-
σκονται στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 
- δεν έχει καμία σχέση με τις αποικίες 
των Ελλήνων. Η τεράστια εξάπλωση 
των αποικιών ήταν ο σημαντικότε-
ρος παράγοντας στη διάδοση του 
ελληνικού πνεύματος σ’ όλον τον τότε 
γνωστό κόσμο. Τα ερείπια των ελλη-
νικών πόλεων που είναι διάσπαρτα 
σ’ όλη τη Μεσόγειο δίνουν χειροπια-
στή απόδειξη για το μεγαλείο αυτού 
του πνεύματος» (ανάμεσα στα βιβλία 
του Κάνφορα που έχουν κυκλοφο-
ρήσει στην Ελλάδα ανήκουν τα «H 
δημοκρατία», «Εμείς και οι αρχαίοι», 

«Ελληνισμός, Αλεξάνδρεια»).
Το «Μεσόγειος - Η ελληνική λίμνη» 
καλύπτει αρκετούς ιστορικούς - γεω-
γραφικούς «σταθμούς» των Ελλή-
νων. Μας θυμίζει ότι πρώτοι Ελληνες 
που μετανάστευσαν από τα μέσα του 
όγδοου π.Χ. αιώνα ήταν οι Ευβοείς 
και ίδρυσαν τους πρώτους οικισμούς 
στη Νότια Ιταλία ή στις ανατολικές 
ακτές της Σικελίας. Το παράδειγμά 
τους ακολούθησαν κάτοικοι της ηπει-
ρωτικής Ελλάδας και των νησιών: 
γύρω στο 750 π.Χ. Μεγαρείς ιδρύ-
ουν τα Μέγαρα Υβλαια και οι Κορίν-
θιοι τις Συρακούσες, ενώ στα τέλη 
του όγδοου αιώνα Σπαρτιάτες ιδρύ-
ουν τον Τάραντα και άλλοι Πελοπον-
νήσιοι εγκαθίστανται στη Σύβαρη 
και τον Κρότωνα. Απομεινάρια αυτής 
της Μεγάλης Ελλάδας υπάρχουν 
μέχρι σήμερα στις δύο ελληνόφωνες 
οάσεις, μία στην Καλαβρία και η άλλη 
στην Απουλία. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ε
πί χρόνια υπήρχε η αντίληψη ότι με-
γάλοι σεισμοί κατέστρεψαν τα μεγάλα 
ανάκτορα του μυκηναϊκού πολιτισμού 
στην Πελοπόννησο περίπου το 1200 

π.Χ., όμως νέα έρευνα καταλήγει στο συμπέ-
ρασμα ότι δεν είναι πιθανό η σεισμική δρα-
στηριότητα να συνέβαλε στην πτώση των Μυ-
κήνων.
Από το 2012 μια ομάδα υπό τον Γερμανό 
αρχαιολόγο Γιόζεφ Μάραν του πανεπιστη-
μίου της Χαϊδελβέργης και τον γεωφυσικό 
Κλάους-Γκίντερ Χίντσεν διεξάγει έρευνες στην 
Τίρυνθα και τη Μιδέα. Τα αποτελέσματα της 
ερευνάς τους δημοσιεύθηκαν στο Bulletin of 
the Seismological Society of America.
«Αν και κάποια ευρήματα στις δύο πόλεις μπο-
ρούν να εξηγηθούν από τη σεισμική επιβά-
ρυνση, άλλες μη σεισμικές αιτίες μπορούν να 
εξηγήσουν τις περισσότερες από τις ζημιές 
που παρατηρούνται. Σε κάποιες περιπτώ-
σεις οι δομικές ζημιές είναι ξεκάθαρο ότι δεν 

προκλήθηκαν από σει-
σμούς», αναφέρουν οι 
επιστήμονες.
«Τα αποτελέσματα (των 
ερευνών μας) καταδει-
κνύουν ότι είναι απί-
θανο ένας καταστρο-
φικός σεισμός στην 
Τύρινθα και τη Μιδέα 
να συνέβαλε στο τέλος 
της μυκηναϊκής περι-
όδου», τονίζουν στην 
έκθεσή τους.
Ο Γερμανός αρχαιολό-
γος Γιόζεφ Φίσερ ανέ-
φερε στο βιβλίο του 
«Μυκηναϊκά ανάκτορα: τέχνη και πολιτισμός» 
του 2017 ότι μια σειρά παραγόντων φαίνεται 
ότι συνέβαλαν στην παρακμή του πολιτισμού 
αυτού.
Περίπου το 1200 π.Χ. οι καλά οχυρωμένες 

πόλεις καταστράφηκαν οριστικά, κάτι που αν 
δεν οφείλεται σε σεισμική δραστηριότητα, 
σίγουρα οφείλεται στον ανθρώπινο παράγο-
ντα, σε κάποια εξωτερική εισβολή ή εσωτε-
ρική εξέγερση.

H συλλογή του 
Αλέξη Βερούκα 
στο μουσείο της 
Ύδρας

Τη δεύτερη ημέρα του 
Πάσχα, 9 Απριλίου, εγκαι-
νιάστηκε στο Ιστορικό 

Αρχείο-Μουσείο της  Ύδρας η 
έκθεση με τίτλο «ζωγράφισέ 
μου έναν άνθρωπο, η ανθρώ-
πινη μορφή στη συλλογή του 
ζωγράφου».
Στις 8.30 μμ., η πόρτα του Μου-
σείου άνοιξε για να υποδε-
χθεί η Διευθύντρια της Εθνι-
κής Πινακοθήκης κα Μαρίνα 
Λαμπράκη – Πλάκα τους έλλη-
νες και ξένους φίλους και καλ-
λιτέχνες που ήρθαν στην ̀ Υδρα 
για να δουν την εξαιρετική συλ-
λογή του Αλέξη Βερούκα. `Εξω 
από το Μουσείο, μπροστά σε 
μία ήρεμη θάλασσα δόθηκε 
άλλη μία παράσταση μοναδικά 
σκηνοθετημένη από τον ίδιο 
τον καλλιτέχνη. ̀ Ετσι, η βραδυά 
εξελίχθηκε σε μια χαρούμενη 
γιορτή, με μουσική, κρασιά και 
εκλεκτά εδέσματα, μια βρα-
δυά εκθαμβωτική που πρώτη 
φορά, σε τέτοια κλίμακα, γνώ-
ρισε η ̀ Υδρα.
Ο καλλιτέχνης, που  μένει στο 
νησί ένα μεγάλο μέρος του χρό-
νου, είναι ένας μεγάλος φίλος 
του νησιού, που αγαπήθηκε 
απ’όλους για την απλότητα και 
την μεγάλη γενναιοδωρία του.
Είναι η πρώτη φορά που εκτί-
θεται το συγκεκριμένο σύνολο 
της προσωπικής συλλογής του 
Αλέξη Βερούκα, με έργα πίνα-
κες ζωγραφικής, σχέδια, χαρα-
κτικά, φωτογραφίες και γλυ-
πτική, αποκαλύπτοντάς μας τα 
πρότυπα, τις προτιμήσεις, τις 
εμμονές, τις επιθυμίες στα όρια 
του προσιτού της αγοράς για 
τον καλλιτέχνη, συντάσσοντας 
ταυτόχρονα ένα ημερολόγιο 
ταξιδιού, συναντήσεων, θαυ-
μασμού και φιλίας με άλλους 
ομότεχνούς του.
Πρόκειται πραγματικά για μια 
αξέχαστη συγκυρία καλλιτε-
χνικής δημιουργίας, μέσα από 
την οποία διαφαίνεται και η 
προσωπική πορεία του καλλι-
τέχνη. 

Η Μεσόγειος του Ελληνισμού

Γερμανοί αρχαιολόγοι: Ο μυκηναϊκός πολιτισμός 
δεν οδηγήθηκε στην παρακμή εξαιτίας σεισμών 
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αθλητικά

Σ
ε χρόνο... DT ο Ολυμπιακός ξεκινάει και τυπικά 
τον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. Για πρώτη 
φορά στην εποχή Μαρινάκη κλείνει τόσο νωρίς 
προπονητής και αυτό δείχνει ότι υπάρχει χρό-

νος μπροστά για τον καλύτερο δυνατό προγραμματι-
σμό για τη νέα περίοδο.
Όπως αναμενόταν και είχατε διαβάσει σχετικά και στο 
Gazzetta.gr ο Πέδρο Μαρτίνς είναι ο εκλεκτός της διοί-
κησης και ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από την 
πειραϊκή ΠΑΕ το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα. Οι 
πληροφορίες εδώ και μέρες μιλούσαν για συμβόλαιο 
2 ετών (1+1 ή διετές κλειστό) ενώ οι απολαβές θα είναι 
άνω των 400.000 ετησίως για τον άλλοτε τεχνικό της 
Γκιμαράες. Ο Μαρτίνς, λάτρης του 4-2-3-1, αποτελούσε 
έναν διακαή πόθο του Ολυμπιακού από πέρυσι 
και ενώ έχει επιχειρήσει να τον κλείσει σε 
τουλάχιστον ακόμα δύο περιπτώσεις. Ως 
βοηθός προπονητή έχει δουλέψει στην 
Βιτόρια Σετουμπάλ και την Πόρτο και 
επίσης στην Μπελενένσες. Ως πρώ-
τος προπονητής στην Ουνιάο Λάμας, 
την Λουρόσα, την β’ ομάδα της Μαρί-
τιμο, την Μαρίτιμο, τη Ρίο Άβε και μετά 
στη Γκιμαράες. Το πλήρες όνομά του είναι 
Πέδρο Ρουί Ντα Μότα Βιέιρα Μάρτινς και είναι 
γεννημένος στις 17 Ιουλίου του 1970 στην Σάντα Μαρία 
Ντα Φέιρα. Μέσο όρο παραμονής σε ομάδα έχει 1,66 
έτος. Έχει τις συστάσεις πως είναι ιδανικός στο να... χτί-
ζει ομάδες από το μηδέν και ότι είναι φιλόδοξος, απο-
φασιστικός και ανοιχτόμυαλος. Το πλάνο φυσικά είναι 
να δει την ομάδα στο διάστημα των τελευταίων 4 αγω-
νιστικών κάτω από τις οδηγίες των Κόντη - Ιμπαγάσα 
και να αναλάβει μετά. Προφανώς σε αυτό το διάστημα 
θα κάνει την προεργασία του για το τι θέλει από το 
ρόστερ και τις τελικές του εισηήσεις.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:
Επίτευξη συμφωνίας με τον προπονητή Pedro Martins.
Ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, για την συμφωνία 
της με τον Πορτογάλο προπονητή. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός 
ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας με τον Πορτο-
γάλο τεχνικό Pedro Martins. Ο κύριος Martins θα ανα-
λάβει την θέση του πρώτου προπονητή, μετά το τέλος 
της τρέχουσας σεζόν, οπότε θα ανακοινωθεί και το πλή-
ρες επιτελείο του.
Το βιογραφικό του νέου τεχνικού του Ολυμπιακού 
όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση

 Ο Pedro Martins (Pedro Rui da Mota Vieira Martins) 
γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 1970. Ως ποδοσφαιριστής 
είχε πλούσια καριέρα στην Πορτογαλία, καθώς από 
το 1988, οπότε και έκανε το ποδοσφαιρικό του ντε-
μπούτο στην Feirense, αγωνίστηκε κατά σειρά στις 
Vitoria Guimaraes, Sporting CP, Boavista, Santa Clara 
και Alverca.
 Από το 2004 έως το 2006 διετέλεσε βοηθός προπο-
νητή στις Vitoria Setubal, FC Porto και Belenenses και 
από το καλοκαίρι του 2006 βρέθηκε για πρώτη φορά 
σε πάγκο ομάδας ως πρώτος τεχνικός, στην Unito 
Lamas. Το επόμενο καλοκαίρι και για δύο χρόνια ανέ-
λαβε την Lusitânia, ενώ τον Ιούλιο του 2009 βρέθηκε 
στον πάγκο της Espinho. Το 2010 ανέλαβε προπονητής 

της Maritimo, όπου και έμεινε για 4 χρόνια και 
το 2014 μεταπήδησε στην Rio Ave, την οποία 

κοουτσάρισε για δύο χρόνια. Tο καλο-
καίρι του 2016 και μέχρι τον Φεβρουάριο 
του 2018 κάθισε στον πάγκο της Vitoria 
Guimaraes, με την οποία στην πρώτη του 
σεζόν, τερμάτισε στην 4η θέση της βαθ-
μολογίας και έφτασε έως τον τελικό του 

Κυπέλλου Πορτογαλίας. Πλέον, στα 47 του 
χρόνια, αναλαμβάνει τα ηνία της μεγαλύτερης 

ελληνικής ομάδας, του Ολυμπιακού!

Ζαρντίμ: «Ιδανική επιλογή για τον Ολυ-
μπιακό o Μαρτίνς»
Με δήλωσή του στον «Κόκκινο Πρωταθλητή» ο 
Ζαρντίμ είπε για την επιλογή του Ολυμπιακού να επι-
λέξει τον Μαρτίνς:
«Είναι πραγματικά ιδανική λύση για τον Ολυμπιακό τη 
δεδομένη χρονική στιγμή» και πρόσθεσε: 
«Έκανε πολύ καλή δουλειά, κυρίως στη Μαρίτιμο και 
την Γκιμαράες. Παρουσίασε σημαντικό έργο, κάτι που 
παραδέχθηκαν όλοι στην Πορτογαλία, και έδειξε την 
αξία του, καθώς και την εξέλιξή του ως προπονητής. 
Χωρίς, αμφιβολία αξίζει την ευκαιρία που του δίνεται 
στην Ελλάδα. Είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρει» και 
τόνισε: 
«Σημασία έχει η σωστή και σκληρή δουλειά. Ο Πέδρο 
έχει δείξει ότι εργάζεται πολύ και έχει τον τρόπο του 
για να περνάει στις ομάδες τη δική του φιλοσοφία. 
Είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και στον Ολυ-
μπιακό. Στην ομάδα που αξίζει να βρίσκεται στην 
κορυφή».

SPORTSNEWS

Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα την συνεργασία του με τον Πέδρο 
Μαρτίνς για τη νέα χρονιά. 

Ο Πέδρο Μαρτίνς στον 
Ολυμπιακό!

Σε φιάσκο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξελίχθηκε το προγραμματι-
σμένο Δ.Σ της Σούπερ Λιγκ, για την αλλαγή του κανονισμού περί 
υποβιβασμού, καθώς δεν διεξήχθη λόγω έλλειψης απαρτίας. Ολα 

πλέον είναι ανοιχτά σε σχέση με τον υποβιβασμό των «πρασίνων».
Η διοίκηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο Γιάννης Αλαφούζος είχαν στη-
ρίξει την παραμονή του συλλόγου στην αλλαγή του κανονισμού για τον 
υποβιβασμό των ομάδων που δεν θα πάρουν άδεια,  αλλά στη σημερινή 
συνεδρίαση της Λίγκας δεν βγήκε απόφαση καθώς δεν υπήρχε απαρτία, 
με αποτέλεσμα να μην διεξαχθεί το Διοικητικό Συμβούλιο!
Κατόπιν συνεννόησης, δεν παρέστησαν οι εξής ομάδες:
 ΑΕΚ, Λαμία, Απόλλων, Ατρόμητος, Λεβαδειακός, Πανιώνιος.
Αντίθετα, το «παρών» έδωσαν:
ΑΕΛ, Αστέρας, Κέρκυρα, Ξάνθη, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναιτω-
λικός, ΠΑΟΚ, ΠΑΣ Γιάννινα, Πλατανιάς.
Πάντως, δεν υπήρχε αποτέλεσμα, καθώς ο αριθμός τους δεν ήταν ικανός 
βάσει καταστατικού της διοργανώτριας αρχής για να υπάρχει απαρτία.
Μάλιστα, υπήρχαν κατηγορίες για ΑΕΚ, Λαμία, Απόλλωνα, Ατρόμητο, 
γιατί, παρότι ζήτησαν τη διεξαγωγή της συνεδρίασης, δεν έστειλαν 
εκπρόσωπο και απείχαν!
Πλέον το μέλλον του Παναθηναϊκού είναι πραγματικά «στον αέρα» και το 
«τριφύλλι» αντιμετωπίζει περισσότερο από κάθε άλλη φορά τον κίνδυνο 
του υποβιβασμού, αν δεν αδειοδοτηθεί για το επόμενο πρωτάθλημα.

Αφαιρέθηκαν τρεις βαθμοί από τον Παναθηναϊκό!
Το βαρέλι δεν έχει πάτο για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και την διοίκηση του 
Γιάννη Αλαφούζου! Μετά την αποχή των παικτών, τις προσφυγές και όλα 
όσα συμβαίνουν στο «τριφύλλι», ήρθε και η αφαίρεση των βαθμών από 
την Σούπερ Λιγκ το μεσημέρι της Τρίτης για τις οφειλές στον Γενς Βέμερ! 
Ο Παναθηναϊκός από τους 32, έπεσε στους 29 και έχει περιθώριο πέντε 
ημερών μετά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο να εξοφλήσει τον Γερμανό 
ποδοσφαιριστή και να πάρει πίσω τους βαθμούς. Οι «πράσινοι» χρω-
στούν ένα ποσό κοντά στις 600.000 ευρώ!
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 35/2018 απόφασης 
του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο που κοινοποι-
ήθηκε στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ και στη Super League τη Μ. Τρίτη 
03/04/2018 και αφού παρήλθε άπρακτη η προθεσμία των τριών (3) 
εργασίμων ημερών που το Δικαστήριο έταξε στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪ-
ΚΟΣ για την εξόφληση της επιδικασθείσης χρηματικής απαίτησης του 
αιτούντος ποδοσφαιριστή Jens Alexander Vemmer, από την ΠΑΕ ΠΑΝΑ-
ΘΗΝΑΪΚΟΣ αφαιρούνται τρεις (3) βαθμοί από τον οικείο βαθμολογικό 
πίνακα.
Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον οικείο Κανονισμό Ιδιότητας & Μετα-
γραφών της ΕΠΟ (Άρθρο 24 παρ. 5), αν η ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ προβεί 
στην εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή εντός του προβλεπόμε-
νου από τον Κανονισμό χρονικού διαστήματος, οι εν λόγω τρεις (3) βαθ-
μοί θα επιστραφούν στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ με νεότερη απόφαση 
της Super League».

Σε εξαιρετικά δύσκολη 
θέση ο Παναθηναϊκός, 
δεν έγινε το Δ.Σ.!

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Η 
ΠΑΕ ΠΑΟΚ κατέθεσε 
οπτικοακουστικό υλι-
κό από τα αποδυτήρια 
της Τούμπας, που πα-

ρέλαβε από την Εισαγγελία, ενώ 
η ΠΑΕ ΑΕΚ ζήτησε να μη ληφθεί 
υπόψη από το δικαστήριο.
Η εκδίκαση της έφεσης του 
ΠΑΟΚ, στην οποία συμμετέ-
χει και ο κ. Σκουτέρης μετά την 
απόρριψη του αιτήματος εξαί-
ρεσης της ΠΑΕ ΑΕΚ, ξεκίνησε με 
τους νομικούς της «ασπρόμαυ-
ρης» ΠΑΕ να υποβάλλουν αίτημα 
προκειμένου να εξεταστεί από 
την Επιτροπή Εφέσεων το βίντεο 
από τα αποδυτήρια της Τούμπας.
«Ζητήσαμε από την ΕΛΑΣ να 
λάβουμε το οπτικοακουστικό 
υλικό για να αποδειχθεί αν 
υπήρχε κλίμα τρομοκρατίας. Το 
πρωτοβάθμιο όργανο δεν υπέ-
βαλλε τέτοιο αίτημα αλλά μας 
είπε ότι μπορούσαμε να το προ-
σκομίσουμε. Πλέον το έχουμε 
αυτό το υλικό. Είναι με σφρα-
γίδα της Εισαγγελίας το video, 
είναι δυο κάμερες, η μια κάμερα 
καλύπτει την είσοδο των απο-
δυτηρίων της ΑΕΚ αλλά και των 
διαιτητών.
Είναι διάρκειας δυο ωρών και 
θα σας το δώσουμε με το υπό-
μνημα. Εχουμε όμως ετοιμάσει 
ένα πεντάλεπτο video», υποστή-
ριξε ο κ. Μαυρομάτης. Στη συνέ-
χεια το λόγο πήρε ο κ. Μπίρδας 
υποστηρίζοντας:
«Δώσαμε μάχη για να πάρουμε 
αυτό το υλικό. Βάσει του νόμου, 
είναι αποδεικτικό υλικό και 
υπάρχουν νόμοι. Σας καλούμε να 
το δείτε. Θεωρούμε αυτονόητο 
ότι θα βοηθήσει στη διευρεύ-
νηση της αλήθειας αφού δείχνει 
τις κινήσεις όλων στα αποδυτή-
ρια τη στιγμή που είχαμε τη δια-
κοπή. Θα δείτε τι κάνει ο διαι-
τητής αλλά και οι άνθρωποι της 
ΑΕΚ. Θα καταρριφθούν οι ανα-
λήθειες του Κομίνη στο φύλλο 
αγώνα».
Από την πλευρά της η νομικός 
της ΠΑΕ ΑΕΚ κ. Ρίζου υποστή-
ριξε ότι δεν πρέπει η Επιτροπή 
να λάβει ως αποδεικτικό στοι-
χείο το βίντεο που προσκόμισε 
ο ΠΑΟΚ.

«Δεν επιτρέπεται σε δεύτερο 
βαθμό αποδεικτικά μέσα εκτός 
και αν είναι σε βαριά αμέλεια. 
Ζητάμε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να 
μας προσκομίσει το αίτημα που 
είχε κάνει ο ΠΑΟΚ στην Εισαγγε-
λία για να δούμε αν αυτό το απο-
δεικτικό υλικό ο ΠΑΟΚ το είχε 
και στην πρωτόδικη εκδίκαση. 
Θέλω να δω την αίτηση που είχε 
κάνει ο ΠΑΟΚ και είχε απορρι-
φθεί αρχικά από την Εισαγγε-
λία. Εχω μπροστά μου τρεις 
αποφάσεις του Αρειου Πάγου. 
Ολες αυτές λένε ότι σύμφωνα με 
συγκεκριμένο άρθρο, δεν μπο-
ρεί να γίνει δεκτό σε δεύτερο 
βαθμό για πρώτη φορά ένα απο-
δεικτικό μέσο», τόνισε η κ. Ρίζου.
«Θέλω ρητή δήλωση από την 
ΠΑΕ ΠΑΟΚ αν απορρίφθηκε 
αρχικά από την Εισαγγελία το 
αίτημα του ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί 
να ληφθεί υπόψη αυτό το υλικό 
από το Δικαστήριο. Αλλά σας 
λέω ότι δεν έχουμε κανένα λόγο 
να φοβηθούμε για το video. Δεί-
χνει τον Σαββιδη να κύνηγά τον 
Κομινη. Και δεν υπάρχει ήχος. 
Από που προκύπτει ότι ο Κομί-
νης είπε να συνεχιστεί το παι-
χνίδι; Να μην επιτραπεί το video 
ως αποδεικτικό στοιχείο».

Ξεκίνησαν οι προετοιμα-
σίες για το συλλαλητήριο
Μετά την ανακοίνωση που εξέ-
δωσαν τη Δευτέρα του Πάσχα, 
οι οργανωμένοι οπαδοί του 
ΠΑΟΚ έχουν ξεκινήσει τις εργα-
σίες για την καλύτερη οργάνωση 
του δυναμικού συλλαλητηρίου 
διαμαρτυρίας, που θα πραγμα-
τοποιηθεί το Σάββατο (14/4) στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης και 
πιο συγκεκριμένα στην περιοχή 
της Καμάρας.
Το συγκεκριμένο συλλαλητήριο 
αναμένεται να έχει ακόμη μεγα-
λύτερη απήχηση στις τάξεις των 
φίλων της ομάδας, καθώς και 
από άποψη οργάνωσης δε θα 
έχει καμία σχέση με αυτό που 
πραγματοποιήθηκε πριν από 
λίγο καιρό στο ίδιο μέρος και 
πριν από την έκδοση της από-
φασης για την τύχη του ντέρμπι 
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός.

Η «μάχη» ΠΑΟΚ και ΑΕΚ για 
το βίντεο από τα αποδυτήρια

Ο Αλέξης Κούγιας χαρακτήρισε 
«φαρσοκωμωδία» όσα συνέβησαν 
την Τετάρτη (11/4) στη Superleague, 
κατήγγειλε τη συμπεριφορά των ομάδων 
για σχεδιασμό τεχνητής έλλειψης απαρτίας 
και τόνισε πως η ΑΕΛ δεν θα παραστεί ξανά 
σε αντίστοιχη συνεδρίαση.

Τ
ο προγραμματισμένο Διοικητικό Συμβού-
λιο της διοργανώτριας αρχής του πρωτα-
θλήματος δεν έγινε ποτέ, αφού δεν υπήρ-
χε απαρτία κατόπιν συνεννόησης. Έτσι, οι 

ποινές δεν άλλαξαν και ο άμεσα ενδιαφερόμενος 
Παναθηναϊκός βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσχερή 
θέση, λόγω της αμφίβολης τύχης της διαδικασίας 
αδειοδότησής του.
Σε δηλώσεις του στα γραφεία του συνεταιρισμού, 
ο Αλέξης Κούγιας «ξέσπασε», υπογραμμίζοντας 
πως δεν ενημερώθηκαν για την πρόθεση ανα-
βολής της ψηφοφορίας, έκανε λόγο για «πόλεμο 
συμφερόντων» και αναφέρθηκε και στην περί-
πτωση του Ηρακλή.
Αναλυτικά:
«Ήρθαμε εδώ σαν για να βοηθήσουμε στη σωτη-
ρία του Παναθηναϊκού. Μόνο και μόνο γιατί ανα-
γνωρίζουμε τη σημαντική και ιστορική παρουσία 
του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι ίδια με 
τη απουσία άλλων ομάδων.
Αντί όμως να υλοποιήσουμε αυτό που 
είχαμε πει, πείθοντας κι άλλους συνα-
δέλφους, βρεθήκαμε πρωταγωνι-
στές μιας φαρσοκωμωδίας. Αντί να 
μας ενημερώσουν για την σημερινη 
τους απουσία, μας γελοιοποίησαν 
και μας φέρθηκαν σαν να έχουμε 
κάνει λοβοτομή.
Για να καταλάβετε, από τ ις τέσσερις 
ομάδες (ΑΕΚ, Απόλλων, Λαμία, Ατρόμητος) 
που κάλεσαν στη σημερινή ψηφοφορία, δεν ήρθε 
κανένας και δεν έκαναν καν τον κόπο να μας ενη-
μερώσουν. Το γνώριζαν Στρατος - Γκαγκατσης και 
ανάγκασαν ανθρώπους, όπως ο κ. Μάρκου (Διευ-
θύνων Σύμβουλος της ΠΑΕ ΑΕΛ), να έρθουν από 
ακριτικά μέρη της Ελλάδας.
Νιώθουμε ότι μας κορόιδεψαν. Όταν τα συμφέ-
ροντα κάποιων είναι έξωποδοσφαιρικά, γίνεται 
ένας αόρατος πόλεμος συμφερόντων. Νομίζουν 
ότι εμείς μπορούμε να γίνουμε πιόνια. Το ξεκα-
θαρίζω, δεν πρόκειται να ξαναέρθουμε για το 
συγκεκριμένο θέμα. Καταγγέλουμε το εξής, ότι 
σημαντικές ομάδες, όπως ο Παναθηναϊκός, δεν 
σέβονται την ιστορία τους.
Εμείς υπηρετούμε το συμφέρον του Παναθηναϊ-

κού, πολύ παραπάνω απ’ ότι ο ίδιος. Είχα βγει το 
μεσημέρι σε ένα ρ/σ της Θεσσαλονίκης, ώστε να 
μιλήσω για το συγκεκριμένο θέμα και εκεί έμαθα 
από έναν συνεργάτη του κ. Αλαφούζου ότι θα 
υπάρξει τεχνίτη έλλειψη απαρτίας. Αυτό έδειξε 
ότι δεν μας σέβονται και προτιμούν να τα λένε σε 
συνεργάτες τους, φέρνοντάς μας και σε ρήξη με 
τους οπαδούς μας. 
Οι οπαδοί της ΑΕΛ είναι περήφανοι, γιατί νιώ-
θουν ότι η ομάδα τους εντάσσεται στις μεγάλες 
ομάδες. Σε κάθε περίπτωση, δεσμευόμαστε αυτό 
με την ΑΕΛ δεν θα ξανασυμβεί. Δεν θα ξαναξεφτι-
λιστούμε. Πρόκειται για κακή σκηνοθεσία, απο 
κακούς σκηνοθέτες και αναφέρομαι και στους 
ανθρώπους της Superleague και στους ανθρώ-
πους των συλλόγων.
Το ξέρω ότι είναι σκληρά αυτά τα λόγια, αλλά 
έχω δαπανήσει τη μισή μου περιουσία στο ποδό-
σφαιρο».

Γκαγκάτσης: «Γελοιότητα όλα αυτά πε-
ρί τεχνητής αναβολής»
Το προγραμματισμένο για το μεσημέρι της Τετάρ-
της Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας κατέληξε σε 
φιάσκο με την τεχνητή αναβολή που επεδίωξαν 
και πέτυχαν συγκεκριμένες ΠΑΕ, που δεν εμφανί-
στηκαν στα γραφεία του Συνεταιρισμού.
Το όλο σκηνικό προκάλεσε τον έντονο εκνευρισμό 

του αντιπροέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Χρυσό-
στομου Γκαγκάτση, ο οποίος αναφερό-

μενος, ενώπιον κι άλλων παραγόντων 
ομάδων, στη σημερινή τεχνητή ανα-
βολή τη χαρακτήρισε «μια γελοιό-
τητα» προσθέτοντας πως «δεν είναι 
δυνατόν να επιδιώκουν τεχνητή 
αναβολή ομάδες οι οποίες ήταν 

αυτές που είχαν υπογράψει το αίτημα 
για την διεξαγωγή έκτακτου συμβου-

λίου».

Πανόπουλος: «Έλληνες φίλαθλοι να 
μας χαίρεστε!»
Ο ιδιοκτήτης της Ξάνθης, Χρήστος Πανόπου-
λος, θέλησε να σχολιάσει με τον δικό του τρόπο 
την αναβολή του Δ.Σ. της Σούπερ Λιγκ και με μια 
προσωπική δήλωση τόνισε πως το ποδόσφαιρο 
γύρισε 30-40 χρόνια πίσω.
«Μ΄αυτά που έγιναν στη Super League σήμερα, 
πήγαμε το ποδόσφαιρο όχι 30, αλλά 40 χρόνια 
πίσω. Τότε, ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ (????) να χρησιμοποι-
ούσαν αποικιοκρατικές τακτικές και μεθόδους.
Έλληνες φίλαθλοι, ανεξαρτήτου χρώματος, ελλη-
νική κοινωνία. ΝΑ ΜΑΣ ΧΑΙΡΕΣΤΕ!», ήταν τα 
λόγια του.

Κούγιας: «Μας γελοιοποίησαν, ο 
Παναθηναϊκός δεν σέβεται την ιστορία του!»



6513 Απριλίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Εννέα αγωνιστικές απέμειναν 
στη Football League και τα 
«κομπιουτεράκια» σχετικά με το 
όριο βαθμών για την επίτευξη της 
παραμονής έχουν βγει στις ομάδες 
που τη διεκδικούν.

Ε
ννέα αγωνιστικές απέμειναν στη 
Football League και τα «κομπιου-
τεράκια» σχετικά με το όριο βαθ-
μών για την επίτευξη της παραμο-

νής έχουν βγει στις ομάδες που τη διεκ-
δικούν.
Με το όριο να υπολογίζεται μεταξύ 38-40 
βαθμών, οι ομάδες έχουν ήδη αρχίσει να 
κοιτάζουν και τα σενάρια ισοβαθμίας, 
εκεί όπου ο ΚΑΠ έχει προχωρήσει σε μία 
αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρό-
νια.
Έτσι, από φέτος, το 3ο κριτήριο είναι η 
καλύτερη επίθεση στα μεταξύ των ισο-
βαθμούντων ομάδων παιχνίδια και το 
4ο η διαφορά τερμάτων στο σύνολο των 
αγώνων.
Αναλυτικά:
1. Σύνολο βαθμών στα παιχνίδια μεταξύ 
των ισοβαθμούντων ομάδων.
2. Διαφορά τερμάτων σ τα παιχν ίδια 
μεταξύ των ισοβαθμούντων ομάδων.
3. Καλύτερη επίθεση σ τα παιχν ίδια 
μεταξύ των ισοβαθμούντων ομάδων.
4. Διαφορά τερμάτων στο σύνολο των 
αγώνων πρωταθλήματος.
5. Καλύτερη επίθεση στο σύνολο των 
αγώνων πρωταθλήματος.
6. Καλύτερη άμυνα στο σύνολο των αγώ-
νων πρωταθλήματος.

Προκαταρκτική εξέταση για το 
Βέροια-Άρης
Με απόφαση της εισαγγελίας Πρωτοδι-
κών Θεσσαλονίκης διατάχθηκε κατεπεί-
γουσα προκαταρκτική εξέταση για τον 
φετινό αγώνα του Πρωταθλήματος της 
Football League, Βέροια-Άρης, για λόγους 
πονταρίσματος στο στοίχημα.
Με έγγραφο που απέστειλε η εισαγγελία 
Θεσσαλονίκης σε όλες τις στοιχηματικές 
εταιρίες ζήτησε τη συνδρομή τους για τα 
πονταρίσματα αλλά και τα ονόματα των 
παικτών στον φετινό αγώνα Πρωταθλήμα-
τος της Football League Βέροια-Άρης στον 
οποίον οι «κίτρινοι» επικράτησαν με 0-1.
O αγώνας διεξήχθη στις 31 Ιανουαρίου, 
με τον Άρη να παίρνει τη νίκη στο τέλος με 
1-0 χάρη σε γκολ του Πασά.

Για τον συγκεκριμένο αγώνα ασχολήθηκε 
προ μερικών εβδομάδων η Επιτροπή 
Επαγγελματικού Αθλητισμού, ωστόσο, 
έθεσε στο αρχείο την υπόθεση λόγω 
έλλειψης στοιχείων.

Παραιτήσεων συνέχεια στον 
Πανσερραϊκό
Επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, ο 
Παναγιώτης Γιαννόπουλος υπέβαλλε την 
παραίτησή του από την ομάδα των Σερ-
ρών, στον οποίο βρίσκεται από το 1979.
Παρότι δεν αναφέρεται σε αυτά, το πιθα-
νότερο είναι πως τα σοβαρά οικονομικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Παν-
σερραϊκός να ήταν αυτά που τον οδήγη-
σαν στην απόφαση αυτή. Δεν αποκλείεται 
μάλιστα να υπάρξουν εξελίξεις και σε επί-
πεδο Football League, αφού ο κ. Γιαννό-
πουλος κατέχει τη θέση του α’ αντιπροέ-
δρου της διοργανώτριας αρχής.
Υπενθυμίζεται πως μέσα στο 2018 έχουν 
αποχωρήσει από τον σύλλογο πλείστα 
όσα στελέχη του αγωνιστικού και του 
διοικητικού σχήματος, όπως ο τεχνικός 
διευθυντής Θωμάς Κυπαρίσης, ο οικο-
νομικός διευθυντής Σάββας Τερζόπου-
λος και ο υπεύθυνος scouting και της Κ19, 
Ηλίας Σαββίδης.
Ο Πανσερραϊκός βρίσκεται στη 12η θέση 
της Football League, μόλις δυο πάνω από 
τη ζώνη του υποβιβασμού.

Άρης: Αυτοί που μένουν ελεύθε-
ροι το καλοκαίρι!
Με την άνοδο σχεδόν εξασφαλισμένη, 
το αγωνιστικό περνάει σιγά σιγά σε δεύ-
τερη μοίρα για να πάρει τη σκυτάλη η νέα 
σεζόν.
Πολλά είναι αυτά που πρέπει να ξεκα-
θαρίσουν για τον Άρη της νέας σεζόν και 
συγκεκριμένα το αγωνιστικό. Από τον 
τεχνικό διευθυντή μέχρι τους παίκτες 
που θα απαρτίζουν το ρόστερ της νέας 
σεζόν. Και κάπου ανάμεσα, υπάρχουν και 
οι αποφάσεις που πρέπει να παρθούν για 
τους παίκτες των οποίων τα συμβόλαια 
λήγουν.
Αν εξαιρέσουμε τον Ντάρσι Νέτο ο οποίος 
το καλοκαίρι «κρεμάει» τα ποδοσφαιρικά 
παπούτσια του, στην Αλκμήνης καλούνται 
να διαχειριστούν ένα σύνολο 17 συμβο-
λαίων που λήγουν το ερχόμενο καλοκαίρι 
και συγκεκριμένα στις 30 Ιουνίου. Και 
μάλιστα τα περισσότερα αφορούν παίκτες 
του βασικού κορμού.
Κάποιες συζητήσεις έχουν γίνει λίγο-

πολύ με μερικούς από αυτούς στη διάρ-
κεια της σεζόν. Τίποτε όμως περισσότερο 
για την ώρα, με τη διοίκηση να καλείται 
να ενεργοποιηθεί τουλάχιστον για εκεί-
νους που θεωρούνται… σίγουροι για τη 
νέα σεζόν, ανεξαρτήτως τεχνικού διευθυ-
ντή ή προπονητή. Έτσι ώστε να αρχίσουν 
να κλείνουν κάποια πρώτα μέτωπα και 
ενδεχομένως μη βρεθεί προ εκπλήξεως 
με κάποιους ποδοσφαιριστές για τους 
οποίους υπάρχει ή θα υπάρξει ενδιαφέ-
ρον από άλλες ομάδες.
Η λίστα των παικτών, των οποίων τα συμ-
βόλαια λήγουν το ερχόμενο καλοκαίρι: 
Γιώργος Καντιμοίρης
Αλέξανδρος Ανανγωστόπουλος
Γιάννης Μαντζάρης
Ούγκο Σόουζα
Μάνος Τζανακακης
Νίκος Τσουμάνης
Πέτρος Κανακούδης
Χρήστος Μπούρμπος
Μπάμπης Παυλίδης
Δημήτρης Ανάκογλου
Αρης Λώττας
Γιάννης Πασάς
Βαγγέλης Πλατέλλας (με οψιόν ανανέω-
σης)
Μάρκος Ντούνης
Πασχάλης Κάσσος
Άγγελος Χαντί (με οψιόν ανανέωσης)
Μιχάλης Μπαστακός

Τρίκαλα: Εύκολοι βαθμοί και… 
παραμονή!

Δεν αγωνίζεται αυτή την αγωνιστική 
(26η), αλλά ούτε και την επόμενη (27η) 
ο Α.Ο. Τρίκαλα, καθώς θα πάρει έξι βαθ-
μούς με Αχαρναϊκό και Βέροια θα θα βρε-
θεί στους 45 βαθμούς και ουσιαστικά θα 
εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγο-
ρία.
Επόμενη αναμέτρηση για την ομάδα των 
Τρικάλων, την Τετάρτη 25 Απριλίου στην 
Σπάρτη με την τοπική ομάδα. Τα Τρίκαλα 
έχουν να παίξουν με ομάδες οι οποίες 
παλεύουν να αποφύγουν τον υποβιβασμό 
και είναι κατά σειρά η Σπάρτη, ο Πανσερ-
ραϊκός, η Καρδίτσα, ο Αιγινιακός, η Καλλι-
θέα και ο Εργοτέλης ενώ υπάρχει και ματς 
με τον ΑΟΧ Κισσαμικό που κυνηγά την 
3η και 4η θέση αν αυτές τελικά δώσουν 
άνοδο. Η ομάδα των Χανίων η οποία ανα-
μένεται να πάρει και τους τρεις πόντους 
από το ματς με την Βέροια στην πρώτο 
γύρο και να πλησιάσει την 3η Παναχαϊκή.
Καθοδική η πορεία στα 8 πρώτα ματς του 
δευτέρου γύρου για τα Τρίκαλα. Σε 8 αγώ-
νες η ομάδα έχει συγκεντρώσει 9 πόντους 
. Αποτελεί από τις ομάδες με την χαμηλό-
τερη συγκομιδή. Ξεπερνά μόνο τον Παναι-
γιάλειο, την Σπάρτη, τον Αιγινιακό και 
την Καλλιθέα. Μάλιστα έχει και την χει-
ρότερη επίθεση μέχρι τώρα στους αγώ-
νες του δευτέρου γύρου με μόλις 3 γκολ. 
Στον αντίποδα, ο ΟΦΗ έχει κάνει ξέφρενη 
πορεία και έχει 8 σερί νίκες στην δεύτερο 
γύρο. Ακολουθούν ο Απόλλων Πόντου με 
6 νίκες, 2 ισοπαλίες και ο Απόλλων Λάρι-
σας με 6 νίκες, 2 ήττες.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Τα «κομπιουτεράκια» και τα κριτήρια ισοβαθμίας 
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Ι
στορία έγραψε το ελληνικό ταεκβοντό 
στην Τυνησία, με δύο ακόμα προκρί-
σεις αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες Νέων. 

Οι Γιώργος Ιωάννου (-55κ., Άτλαντας Περι-
στερίου) και Φανή Τζέλη (-55κ., ΣΟΑΤ) αφε-
νός εξασφάλισαν την πρόκριση για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων μέσω του προ-
κριματικού τουρνουά που ολοκληρώθηκε 
στο Χαμαμέτ, αφετέρου συνόδεψαν τα 
«εισιτήρια» με διπλή παρουσία στο πόντι-
ουμ των νικητών πραγματοποιώντας εξαι-
ρετικές εμφανίσεις σε κρίσιμους αγώνες. Η 
Τζέλη, με απολογισμό πέντε νίκες σε ισά-
ριθμους αγώνες, βρέθηκε στην κορυφή της 
κατηγορίας της, στην οποία συμμετείχαν 
συνολικά 42 αθλήτριες, ενώ ο Ιωάννου ήταν 
δεύτερος με πέντε νίκες σε έξι αγώνες.
Η πρωταθλήτρια από τα Τρίκαλα, η οποία 
τον περασμένο χρόνο στέφθηκε «χάλκινη» 
πρωταθλήτρια Ευρώπης στις νεάνιδες (Λάρ-
νακα, -55κ.), στον γύρο των «32» νίκησε 8-2 
την Τσία Λινγκ Λο από την Κινεζική Ταϊπέι, 
ενώ προκρίθηκε στα προημιτελικά μετά 
τη νίκη με 17-9 επί της Έβα Γαμιολκόφσκα 
από την Πολωνία. Στον αγώνα της οκτάδας 
νίκησε 21-0 την Κινέζα Γιουνλί Γιανγκ, ενώ 
στα ημιτελικά νίκησε 7-5 την Σάντι Μασέδο 
από την Βραζιλία. Στον τελικό απέναντι στην 
Ραμά Αμπό-Αλρούμπ από την Ιορδανία, δεν 
είχε πρόβλημα να φτάσει σε μια άνετη όσο 
και εντυπωσιακή νίκη με σκορ 13-0, κατα-
κτώντας έτσι πανηγυρικά την πρώτη θέση.
Στην κατηγορία του «χάλκινου» παγκόσμιου 
πρωταθλητή στους έφηβους το 2016, συμ-
μετείχαν συνολικά 67 αθλητές. Στον γύρο 
των «64» νίκησε 29-10 τον Τσινζορίγκ Ντα-
σνταβά από την Μογγολία, στους «32» επι-
κράτησε 26-2 του Μοχαμάντ Μαμουνούρ 
Ροσίντ από το Μπανγκλαντές, ενώ στους 
«16» νίκησε 16-8 τον Βρετανό Μέισον Γιά-
ροου. Στα προημιτελικά και έχοντας ήδη εξα-
σφαλίσει την πρόκριση για τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες Νέων, ο Ιωάννου έκαμψε την 
αντίσταση του Κινέζου Μινγκγιάνγκ Λι με 
σκορ 22-16, ενώ πέρασε χωρίς αγώνα στον 
τελικό, αφού ο Σέρβος Μπουλάτ Μποργκάν 
δεν εμφανίστηκε στον αγώνα της τετράδας 
λόγω τραυματισμού. Στον τελικό ο Ιωάννου 
ηττήθηκε 27-7 από τον πρωταθλητή Ευρώ-
πης του 2017 στην Λάρνακα στα -51 κιλά των 
εφήβων, τον Ρώσο Γκεόργκι Ποπόφ.
Έτσι το ελληνικό ταεκβοντό θα εκπροσωπη-

θεί στη διοργάνωση του Μπουένος Άιρες 
από τρεις αθλητές, μετά και τη χθεσινοβρα-
δυνή πρόκριση του Αργύρη Σοφοτάσιου 
στην κατηγορία των -73 κιλών.
«Η νέα γενιά του ελληνικού ταεκβοντό, για 
ακόμη μία φορά στάθηκε στο ύψος των 
απαιτήσεων μιας μεγάλης διοργάνωσης, 
όπως ήταν το προκριματικό τουρνουά που 
διεξήχθη στο Χαμαμέτ. Το γεγονός ότι πετύ-
χαμε το απόλυτο όσον αφορά στις προκρί-
σεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, 
αφενός μας κάνει να αισθανόμαστε δικαι-
ωμένοι για τις επιλογές μας, αφετέρου μας 
δίνει την ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε για 
ακόμη μία φορά, την εξαιρετική δουλειά 
που γίνεται στα σωματεία-μέλη της Ελληνι-
κής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό. Η ΕΛΟΤ στη-
ρίζει τα σωματεία της κι αυτά της το αντα-
ποδίδουν με επιτυχίες σαν αυτές των τελευ-
ταίων δύο ημερών. Αξίζουν συγχαρητή-
ρια σε όλους. Τους αθλητές, τους προπο-
νητές που βρέθηκαν δίπλα σε αυτά τα παι-
διά, στους προπονητές των σωματείων τους 
και σε όλους εκείνους που στέκονται κοντά, 
είτε πρόκειται για γονείς, είτε πρόκειται για 
καθηγητές, είτε για φίλους. Όλοι έχουν μερί-
διο από τις επιτυχίες αυτές. Εύχομαι αντί-
στοιχες στιγμές να ζήσουμε και τις επόμε-
νες ημέρες, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
εφήβων-νεανίδων που θα γίνει επίσης στην 
Τυνησία», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΛΟΤ, 
Νίκος Θωμαίδης.

Δεν ήρθε η... Ανάσταση για την ε-
θνική ομάδα τένις των ανδρών
H εθνική ομάδα των ανδρών ηττήθηκε 2-1 
από το Μαυροβούνιο και έχασε την ευκαιρία 
να προκριθεί στα στα πλέι-οφ ανόδου στη 
2η κατηγορία της ευρω-αφρικανικής ζώνης.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα περι-
ορίστηκε στη δεύτερη θέση του α’ ομίλου 
παραμένοντας στην τρίτη κατηγορία. 
Στο πρώτο ματς του απλού ο Γιάννης Στερ-
γίου ηττήθηκε από τον Ρεζάρτ Τσουνγκού 
με 7-6(2), 6-2, ενώ αμέσως μετά ο Μάρκος 
Καλοβελώνης παραδόθηκε σε 1 ώρα και 6 
λεπτά με 6-2, 6-1 στον Λιούμπομιρ Τσέλε-
μπιτς. 
Στο τρίτο ματς του διπλού το ελληνικό ντου-
έτο των Γιάννη Στεργίου και Πέτρου Τσιτσιπά 
κατάφερε να πετύχει μία νίκη άνευ βαθμολο-
γικής σημασίας επί των Στέφαν Ντράγκοβιτς 
και Πάβλε Ρόγκαν με 7-5, 6-4.

Διπλή ελληνική πρόκριση 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
Νέων

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Τη νίκη με 3-1 πήρε ο Μέγας 
Αλέξανδρος Τρικάλων κόντρα στη 
Δόξα Μαυροβουνίου και προκρίθηκε 
στην επόμενη φάση του κυπέλλου 
Ερασιτεχνών.

Ο
ι παίκτες των Τρικάλων που επέ-
στρεψαν στις τοπικές κατηγορίες 
έδειξαν να θέλουν περισσότερο 
την πρόκριση και παίζοντας πιο 

δυνατά κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο πήραν 
τη νίκη πρόκριση δίκαια. Πλούσιο σε φάσεις 
το παιχνίδι και ευκαιρίες και γκολ και για τις 
2 ομάδες.
Το σκορ άνοιξε στο 11΄ο Γιώργος Κίτσας ο 
γνωστός Γκόγκιτς με σουτ αφού ο Καμπαλής 
βρέθηκε μακριά από την εστία του. Νωρί-
τερα ο Κώστας Καπουσούζης απείλησε προς 
στιγμήν την εστία των γηπεδούχων με σουτ 
στο 6΄και 8΄αντίστοιχα στα οποία είπε όχι ο 
πορτιέρο Αργυρόπουλος. Στο 42’ ο Μιχάλης 
Γκότσης με πολύ ωραίο δυνατό  πλασέ καρ-
φώνει  την μπάλα στα δίχτυα  στέλνοντας τις 
ομάδες ισόπαλες στα αποδυτήρια.
Στο 50 ο Νάτσης με την είσοδο του απεί-
λησε με εξαιρετικό δυνατό σουτ την εστία 
των γηπεδούχων η μπάλα πήγε μόλις άουτ 
από το κάθετο δοκάρι. Στο 52’  σε έξοχη εκτέ-
λεση κόρνερ του Ζαχαριουδάκη ο Πατσια-
βούρας από κοντά σουτάρει και βάζει μπρο-
στά και πάλι τους γηπεδούχους στο σκορ 2-1. 
Στο 54΄μετά από ωραία σέντρα του Γιάννη 
Κιρκιλιανίδη ο Κίτσας Γιώργος ζευγαρώνει 
τα τέρματα της ομάδος του κάνοντας το 3-1. 
Στο 56’ σουτ του Ρέτζια πάει μόλις άουτ.   Στο 
60’ ο Κιρκιλιανίδης είχε δοκάαρι σε δυνατό 
μακρινό σουτ. το 75’ ο Καμπαλής είπε όχι 
σε σουτ του Κουκουράκη Στο 80’ εξαιρετική 
απόκρουση του Αργυρόπουλου σε σουτ 
του Νάτση . Στο 87΄ο Συμπεθέρης από κοντά 
κάνει ένα σουτ σε ιπτάμενη θέση που κατέ-
ληξε όμως άουτ..
Άριστη η διαιτησία του ΣΔ Πιέρίας του Μέγα 
Αλέξανδρου, Σαλτσίδη, Μηνούδη
Μ.ΑΛ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Βασίλης Καστανιώτης): 
Αργυρόπουλος, Πατσιαβούρας, Κίτσας 
Λ.( 85 Ράμμος), Τσιώτρoς, Παρσόπουλος 
(78΄Ποτουρίδης), Βλάχος (70΄Κουκουράκης), 
Καπετάνος (46΄Συμπεθέρης), Κιρκιλιανίδης, 
Ζαχαριουδάκης, Τσουλχάι, Κίτσας, Γιώργος .
ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ (Προδρομμί-
δης-Τσάτσης): Κασμπαλής, Σιδέρης, Ζαχαριά-
δης, Γάτσος, Μπρέγκου (46’ Νάτσης), Γιαου-
τζής, Καπουσούζης ( 78’ Φλαρούντζος), Γκό-

τσης (57’ Πίττας), Ουζούνης, Ρέις, Ρέτζια( 78’ 
Αποστολούδας).

Πρόκριση – θρίλερ για Νέο Αμφί-
λοχο!
Την πρόκριση στην επόμενη φάση του 
Κυπέλλου Ερασιτεχνών πήρε ο Νέος Αμφί-
λοχος που επικράτησε στη διαδικασία των 
πέναλτι του Τηλυκράτη στη Λευκάδα με 5-4. 
Ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 
ισόπαλοι 2-2.
Μόλις στο 6’ ο Τηλυκράτης προηγήθηκε με 
κοντινό πλασέ του Περιστέρη. Ο Νέος Αμφί-
λοχος αντέδρασε γρήγορα και στο 13’ ισο-
φάρισε με κεφαλιά του Κοντογιάννη.
Στο 24’ ο Τηλυκράτης πήρε ξανά κεφάλι στι 
σκορ όταν ο Καταγής έκανε τη  σέντρα και ο 
Κτενάς νίκησε το Φωτόπουλο.
Στο 35’ ο Λαγοπάτης εκτέλεσε κόρνερ και ο 
Κοκώνης με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα 
δίχτυα του Καραγκούνη ισοφαρίζοντας σε 2-2.
Ο αγώνας έληξε ισόπαλος με 2-2 με τις δύο 
ομάδες να πηγαίνουν στην παράταση η 
οποία έληξε χωρίς γκολ για τις δύο ομάδες 
οι οποίες οδηγήθηκαν στη διαδικασία των 
πέναλτι.
Στα πέναλτι ο Νέος Αμφίλοχος πήρε την πρό-
κριση με 5-4.

Νίκη-πρόκριση στην παράταση για 
Θύελλα!
Η Θύελλα Ραφήνας ντύθηκε… Λουτράκι και 
μετατράπηκε σε (νέο) κακό δαίμονα για τον 
Αιολικό, αποκλείοντας τον από τη συνέχεια 
του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδας μετά 
την επικράτησή της με 0-1 μέσα στο Στάδιο 
Μυτιλήνης.
Ο αγώνας κρίθηκε στην παράταση χάρη 
στο γκολ του Σωτηριάδη και αφού πρώτα ο 
Κυπελλούχος ΕΠΣ Λέσβου απώλεσε τερά-
στια ευκαιρία να πάρει τη νίκη-πρόκριση, 
χάνοντας πέναλτι στο 82ο λεπτό του αγώνα 
με τον Μπουρού. Έτσι, ολοκληρώθηκε η 
σεζόν για τους Μυτιληνιούς που μπαίνουν 
πλέον σε φάση… διακοπών και συζητήσεων 
για την επόμενη μέρα της επόμενης Γ’ Εθνι-
κής, με όλο το χρόνο μπροστά της μετά την 
εξασφάλιση της παραμονής.
Ο Αιολικός είχε την πρωτοβουλία των κινή-
σεων στο πρώτο 45λεπτο και τις πιο σημα-
ντικές ευκαιρίες σε εκείνο το διάστημα του 
αγώνα. Απείλησε αρχικά σε τετ α τετ του 
Ποτουρίδη μόλις στο 3ο λεπτό, με τον τερμα-
τοφύλακα Πάντο να αποκρούει. Ακολούθησε 
διπλή ευκαιρία για την ομάδα της Μυτιλήνης, 

με τον αντίπαλο τερματοφύλακα να δείχνει 
ξανά αντανακλαστικά στα σουτ του Λαμπράκη 
και Λαλά (24’). Η Θύελλα απάντησε με ένα 
μακρινό σουτ του Ζέκιο, που δεν ανησύχησε 
ιδιαίτερα όμως τον Γιώτα. 
Στην επανάληψη, το σκηνικό δεν άλλαξε 
παρότι η ομάδα της Ραφήνας έφτασε πρώτη 
στην αντίπαλη εστίας, απειλώντας με μια 
μακρινή εκτέλεση φάουλ του Χαρακτίδη, με 
τον Γιώτα να αποκρούει στη γωνία του (50’). 
Η ομάδα του Κώστα Ψυρόπουλου έψαξε το 
γκολ και θα μπορούσε σε δύο περιπτώσεις 
να το πετύχει πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας 
αγώνα, όταν αρχικά ο Ποτουρίδης έπιασε την 
κεφαλιά μετά από κόρνερ του Παληγεώργου 
(55’) χωρίς να βρει στόχο και εν συνεχεία ο 
Παληγεώργος με ένα δυνατό σουτ έστειλε την 
μπάλα πάνω στον τερματοφύλακα Πάντο (64’). 
Στο 81’ ο Αιολικός κέρδισε πέναλτι σε μαρκά-
ρισμα του Φύτρου πάνω στον Ποτουρίδη, με 
τον διαιτητή Αλαμπέη να δείχνει την άσπρη 
βούλα. Την εσχάτη των ποινών ανέλαβε να 
εκτελέσει ο Δημήτρης Μπουρούς, αλλά ο 
Πάντος απέκρουσε με τον Κρητικό να αδυ-
νατεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα στην 
επαναφορά. Χάθηκε έτσι η τεράστια ευκαι-
ρία για την ομάδα της Μυτιλήνης σε ένα πολύ 
κομβικό σημείο του ματς, δίχως πολλά περι-
θώρια αντίδρασης από τους φιλοξενούμε-
νους. 
Το ματς οδηγήθηκε στην παράταση και εκεί 
μόλις στο 5ο λεπτό του πρώτου μέρους η 

Θύελλα Ραφήνας άνοιξε το σκορ με τον Σωτη-
ριάδη (95’), έπειτα από σέντρα του Ζέκιο, 
για το 0-1 «παγώνοντας» το Στάδιο Μυτιλή-
νης. Στο 104’ ο Λαμπράκης εκτέλεσε φάουλ 
στην καρδιά της περιοχής, η μπάλα έσκασε 
μπροστά από τον Πάντο, που με υπερένταση 
έδιωξε σε κόρνερ. Στις καθυστερήσεις του 
πρώτου μέρους, αποβλήθηκε ο προπονη-
τής Κώστας Ψυρόπουλος μετά από ένταση 
μεταξύ των δύο πάγκων. Στην τελευταία 
φάση πριν την αλλαγή τερμάτων στην παρά-
ταση, ο Λαμπράκης εκτέλεσε φάουλ, αλλά ο 
Πάντος απομάκρυνε με υπερένταση.
Στο 113’ η Θύελλα Ραφήνας έφυγε στην αντε-
πίθεση, με τον Αιολικό να έχει πάρει όλα τα 
αναμενόμενα ρίσκα, ο Ζέκιο απέφυγε τον 
προσωπικό του αντίπαλο, γύρισε την μπάλα 
στον Σουλτανίδη, ο οποίος δεν δυσκολεύ-
τηκε να νικήσει τον Γιώτα για το 0-2, τελειώ-
νοντας την υπόθεση – πρόκριση. Στο 118’ ο 
Κρητικός γύρισε -σε μια από τις τελευταίες 
φάσεις του Αιολικού- όμως ο Κουτσούμπας 
αστόχησε από πλεονεκτική θέση. Ο Αιολι-
κός παρουσιάστηκε κατώτερος των προσ-
δοκιών, μετά από δύο εβδομάδες διακοπής, 
δεν μετέτρεψε σε γκολ τις ευκαιρίες του όταν 
το σκορ ήταν στο 0-0 και μοιραία το πλή-
ρωσε από τον άγραφο κανόνα του ποδο-
σφαίρου, συμπληρώνοντας τρίτο φετινό 
ματς απέναντι στη Θύελλα Ραφήνας που δεν 
σκοράρει. Και στο ποδόσφαιρο, αν δεν μπει 
γκολ, δεν κερδίζεις…

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Πέρασε ο Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων! 
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αθλητικά

Α
πίθανη, μαγική, εντυπωσιακή η 
Ρόμα έκανε την ανατροπή του αι-
ώνα και βρέθηκε στα ημιτελικά 
του Champions League, επικρα-

τώντας 3-0 της Μπαρτσελόνα. Ο Μανωλάς 
έκανε... αυτοκρατορική εμφάνιση και με 
ένα τρελό γκολ έβαλε... φωτιά στα όνειρα 
των Καταλανών για κούπα! Η Μπάρτσα έ-
κανε το χειρότερό της παιχνίδι, δεν είχε ού-
τε μια κλασική ευκαιρία, αντίθετα με τους 
Τζιαλορόσι που ήταν παντού, έτρεξαν ό-
σο ποτέ άλλωτε κι έφτασαν στα ημιτελικά 
της διοργάνωσης για πρώτη φορά από το 
1984! 
Η Ρόμα μπήκε επιθετικά όπως αναμενό-
ταν, ωστόσο στο πρώτο 5λεπτο οι Κατα-
λανοί ήταν αυτοί που πλησίασαν στο γκολ. 
Ωστόσο, το γκολ του Μέσι, αλλά και του 
Σέρχι Ρομπέρτο δεν βρήκαν στόχο. Οι Τζια-
λορόσι στην πρώτη τους φάση εκμεταλλεύ-
θηκαν την αμυντική αδράνεια της αντιπά-
λου και άνοιξαν το σκορ. Στο 6’ ο Ντε Ρόσι 
μοίρασε υπέροχα στον Τζέκο και ο Βόσνιος 
με ιδανικό πλασέ πέτυχε το 6ο του γκολ στη 
διοργάνωση. Η Μπαρτσελόνα δεν μπόρεσε 
να αντιδράσει, οι γηπεδούχοι με αυτοπε-
ποίθηση στο παιχνίδι τους πίεσαν αρκετά, 
έκλεισαν εξαιρετικά τους Ινιέστα, Ράκιτιτς, 
ενώ ο Μέσι ήταν εκτός ρυθμού. 
Η Ρόμα ήταν το ίδιο παθιασμένη και στην 
επανάληψη, αντίθετα, η Μπαρτσελόνα 
παρέμεινε νωθρή, χωρίς εμπνεύσεις, αλλά 
και σωστή κυκλοφορία. Οι γηπεδούχοι 
πίεσαν και στο 58’ έφτασαν στο γκολ! Ο 
Τζέκο ανατράπηκε από τον Πικέ και ο Ντε 
Ρόσι από την άσπρη βούλα πέτυχε το 2-0. 
Το πρέσινγκ της Ρόμα συνεχίστηκε, οι παί-
κτες της μάρκαραν παντού και οι Καταλα-
νοί αδυνατούσαν να βρουν λύσεις! Μάλι-
στα, στο 69’ οι Τζιαλορόσι έφτασαν μια 
ανάσα από το τρίτο γκολ, αλλά η κεφαλιά 
του Ντε Ρόσι κατέληξε μόλις άουτ. Τα στη-
μένα... έστησαν τη Μπάρτσα και στο 82’ 
ήρθε η επική ανατροπή, όταν από εκτέ-
λεση κόρνερ, ο Μανωλάς με υπέροχη 
κεφαλιά διαμόρφωσε το 3-0! 
H Ρόμα έγινε η τρίτη ομάδα μετά τις Ντε-
πορτίβο, Μπαρτσελόνα που κατάφερε να 
κάνει την ανατροπή στα προημιτελικά της 
διοργάνωσης πετυχαίνοντας 3+ γκολ!

Μάντσεστερ Σίτι - Λίβερπουλ 1-2
Στιγμές δόξας βγαλμένες από το εκπλη-
κτικό παρελθόν τους ζουν οι Reds. Η υπε-
ρηχητική ομάδα του Γίργκεν Κλοπ παρότι 
είχε τεράστιο προβάδισμα από το πρώτο 

παιχνίδι χρειάστηκε να δείξει ξανά από τι 
μέταλλο φτιάχνεται και με τεράστια ανα-
τροπή στο Etihad σε βάρος της Σίτι, έδειξε 
ότι η φανέλα παίζει τεράστιο ρόλο και 
προκρίθηκε στα ημιτελικά της κορυφαίας 
διοργάνωσης. Οι Citizens προηγήθηκαν 
μόλις στο 2’ με γκολ που δεν έπρεπε να 
μετρήσει και είδαν ένα κανονικό να ακυ-
ρώνεται, όμως η Λίβερπουλ μίλησε στην 
επανάληψη και με τον Σαλάχ να πετυχαίνει 
το τέρμα Νο39 στη σεζόν ισοφάρισε και με 
τον Φιρμίνο στο φινάλε πήρε και δεύτερη 
νίκη και ιστορική πρόκριση στον αγγλικό 
εμφύλιο.
Με γκολ από τα αποδυτήρια ξεκίνησε 
η Σίτι. Ο Στέρλινγκ έκανε καθαρό φάουλ 
στον Φαν Ντάικ στα δεξιά και του πήρε 
την μπάλα μόλις στο 2’ και έδωσε πάρε-
βάλε στον Ζεσούς, ο οποίος είπε obrigado 
και τελείωσε τη φάση (1-0). Οι γηπεδού-
χοι πήραν μεν την ώθηση από το γρήγορο 
γκολ, όμως η Λίβερπουλ είχε το καθαρό 
μυαλό να ξεπεράσει το σοκ και να βγάλει 
παίκτες στο αντίπαλο μισό και να πιέσει 
από πίσω το ultra επιθετικό σύστημα της 
ομάδας του Πεπ. Παρά το γεγονός αυτό οι 
Πολίτες είχαν πολύ χρόνο στην μπάλα [63% 
κατοχή] και κυκλοφορία μέχρι έξω από την 
περιοχή, όμως η τελική προσπάθεια συχνά 
εκφραζόταν με γέμισμα και η άμυνα των 
Reds τα έβγαζε πέρα. Στο 26’ το συρτό του 
Ντε Μπρόινε μπλόκαρε ο Κάριους και το 
τελευταίο πεντάλεπτο ήταν φωτιά.
Μετά τη λήξη του πρώτου μέρους ο Γκου-
αρδιόλα αποβλήθηκε για... κράξιμο στον 
διαιτητή και στο δεύτερο μέρος η Λίβερ-
πουλ έδειξε ότι μπορεί να απορροφήσει 
την όποια πίεση και στο 56’ ουσιαστικά 
τελείωσε την υπόθεση πρόκριση. Οι Reds 
έφυγαν στην κόντρα με τον Σαλάχ να δίνει 
στον Μανέ, ο οποίος μπήκε στην περιοχή, 
ο Εντερσον βρήκε την μπάλα καθαρά αλλά 
εκείνη πήγε στον Αιγύπτιο που με εκπλη-
κτικό σκαφτό πλασέ έκανε το 1-1 σκορά-
ροντας για 39η φορά φέτος. Κάπου εκεί 
ο χρόνος πάγωσε στο Etihad. Οι παίκτες, 
οι οπαδοί, όλα είχαν σταματήσει και επό-
μενη φάση ήταν στο 70’ όταν το σουτ του 
Λαπόρτ κόντραρε και λίγο έλειψε να πέσει 
στα δίχτυα. Το τελειωτικό χτύπημα για την 
Σίτι ήρθε στο 77’ όταν μετά το λάθος του 
Οταμέντι, ο Ρομπέρτο Φιρμίνο μπήκε στην 
περιοχή και τελείωσε εξαιρετικά τη φάση 
στέλνοντας πρόωρα τους οπαδούς της Σίτι 
στα σπίτια τους και δίνοντας πανηγυρικό 
τόνο στην πρόκριση.

Μανωλάς, ο Νέρωνας της 
Μπαρτσελόνα

Η Γιουβέντους άγγιξε την ιστορική 
ανατροπή στο «Μπερναμπέου». Εκανε 
το 0-3, ισοφάρισε το σκορ του Τορίνο, 
αλλά με αμφισβητούμενο πέναλτι στο 
93’ ο Κριστιάνο έστειλε τη Ρεάλ (1-3) 
στα ημιτελικά.

Η 
Γιουβέντους έχει κάνει το... απονε-
νοημένο. Μέχρι το 93’ υποχρεώνει 
τη Ρεάλ στην πιο βαριά εντός ήττα 
στην ευρωπαϊκή ιστορία της. Το 0-

3 που δεν θα περίμενε κανείς, έχει συμβεί. 
Συμβαίνει στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και 
η πρόκριση έχει κλειδώσει για παράταση. 
Ωστόσο, την ύστατη στιγμή η Ρεάλ το σώ-
νει. ‘Η σώζεται κατά πολλούς από τον διαι-
τητή. Το εάν είναι πέναλτι η φάση του Μπε-
νάτια με τον Λούκας Βάθκεθ, χωράει τερά-
στια συζήτηση. Εκείνο που μετράει, είναι ότι 
καταλογίστηκε και ο Τζίτζι Μπουφόν έξαλ-
λος αντίκρισε την πρώτη κόκκινη κάρτα 
στην πορεία του στο Champions 
League, στο μάλλον τελευταίο 
παιχνίδι του στο θεσμό. Ο Ρο-
νάλντο έπειτα ήταν εύστοχος 
και το 1-3 έστειλε τους Μα-
δριλένους στα ημιτελικά, α-
φήνοντας τους ηττημένους με 
την πιο πικρή γεύση, σε ένα Ε-
ΠΟΣ που άγγιξαν.
Μετά το 0-3 των Μερένγκες στο 
Τορίνο, όλα έμοιαζαν καθαρά για το ποιος θα 
βρισκόταν στους «4». Εκείνο όμως που πλή-
γωσε τους γηπεδούχους, ήταν η τιμωρία του 
Σέρχιο Ράμος και το υποχρεωτικό δίσδυμο 
στόπερ που έστησαν Βαράν-Βαγιέχο. Οι δυο 
τους ήταν μία τρικυμία και εκεί χτύπησαν οι 
Γιουβεντίνοι. Δύο σέντρες από δεξιά και ισά-
ριθμες κεφαλιές γκολ του Μάντζουκιτς. Το 
πρώτο, στα 76’ δεύτερα, το πιο γρήγορο που 
δέχτηκε ever η Ρεάλ στο σπίτι της. Το δεύτερο 
στο 37’ με πανομοιότυπο τρόπο. Ενδιάμεσα, 
ο Κέιλορ Νάβας σταμάτησε τον Ιγουαΐν (10’) 
και ο Μπουφόν τον Ισκο (34’).
Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Βαράν 
με κεφαλιά σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι, 
αλλά στην επανάληψη (61’) ο Κέιλορ Νάβας 
έχασε τραγικά την μπάλα μέσα από τα χέρια 
του και ο Ματουιντί ισοφάρισε το σκορ πρό-
κρισης σε κενή εστία. Σε ένα παιχνίδι που 
γενικά είχε τρελό ρυθμό η Ρεάλ έπρεπε πλέον 
να πάρει τα πάνω της. Η Γιούβε όμως είχε 
κλειδώσει πίσω. Ο Μπουφόν (78’) νίκησε 
τον Ισκο και ο Βαράν με ωραία περιστροφή 
του σώματός του άγγιξε το γκολ. Ωσπου φτά-
σαμε στην τελευταία φάση που τα έκρινε 

όλα. Τώρα το εάν ήταν πέναλτι ή όχι, αυτό 
είναι κάτι που θα συζητηθεί όχι μόνο τώρα, 
αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Ηταν σπρώ-
ξιμο του Μπενάτια; Ηταν του διαιτητή; 
Σίγουρα η Γιουβέντους άγγιξε κάτι μυθικό 
και το έχασε στην τελευταία αναπνοή...

Μπάγερν - Σεβίλλη 0-0
Η Μπάγερν μπορεί να μην εντυπωσίασε, 
αλλά είδε το πάθημα της Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ, πήρε το μάθημα και θα δώσει το 
παρών στα ημιτελικά. Η Σεβίλλη έπαιξε πολύ 
σκληρά στο Μόναχο, προσπάθησε μέχρι το 
τέλος, είχε δοκάρι με τον Κορέα (που απο-
βλήθηκε στη συνέχεια), αλλά το τελικό 0-0 
φέρνει τους Βαυαρούς του Γιουπ Χάινκες 
στην επόμενη φάση.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα, αλλά από 
το ξεκίνημα της αναμέτρησης οι φιλοξενού-
μενοι χτυπούσαν στο... ψαχνό και δεν άφη-
ναν σε ησυχία τους αντιπάλους τους. Χάμες 

(4’), Ρόμπεν (6’) και Λεβαντόφσκι (7’) 
είχαν τις πρώτες καλές στιγμές, ενώ 

ο Σαράμπια βρέθηκε σε καλή 
θέση στο 12’, αλλά έστειλε τη 
μπάλα ψηλά άουτ. Οι παίκτες 
του Μοντέλα κρατούσαν σχε-
τικά καλά στην άμυνα, έστω 
και αν φυσιολογικά οι Βαυ-

αροί είχαν την υπεροχή, με το 
ρυθμό να πέφτει μετά το 15’ και 

την επόμενη ευκαιρία να έρχεται με 
το εκπληκτικό σουτ του Χούμελς στο 34’, 
που πέρασε λίγο άουτ, πριν ο Σόρια βγάλει το 
δυνατό σουτ του Ριμπερί.
Καμία από τις προσπάθειες του Ρόμπεν (είχε 
τουλάχιστον πέντε καλές σε όλο το παιχνίδι) 
δεν κατέληξαν στα δίχτυα, ενώ από την άλλη 
πλευρά ο – ίσως κορυφαίος της Μπάγερν 
– Ραφίνια έσπευσε σε τρεις περιπτώσεις με 
εντυπωσιακές προσπάθειες να κόψει τους 
αντιπάλους του την τελευταία στιγμή. Το 
0-0 έμεινε μέχρι το ημίχρονο, με τον Λεβα-
ντόφσκι να χάνει τη μεγαλύτερη ευκαιρία 
της Μπάγερν στο 49’, πριν ο Κορέα δει την 
μπάλα να σταματάει στο δοκάρι μετά την 
κεφαλιά του στο 59’!
Αν εκεί ερχόταν το 0-1 ίσως τα πράγματα να 
ήταν πολύ διαφορετικά. Η τακτική των Σεβι-
γιάνων με τα σκληρά μαρκαρίσματα συνε-
χίστηκε μέχρι το τέλος και είχε ως αποτέ-
λεσμα την αποβολή του Κορέα στις καθυ-
στερήσεις για φάουλ στον Μαρτίνεθ. Στο 
ενδιάμεσο οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που 
δημιουργούσαν καλύτερες προϋποθέσεις 
για γκολ, αλλά δεν το βρήκαν ποτέ, με το 
0-0 να τους αρκεί.

Ενα... σπρώξιμο πριν από το ΕΠΟΣ
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Με πανηγυρικό τρόπο προκρίθηκε στα 
ημιτελικά του Κυπέλλου ο Απόλλωνας.

Μ
ετά το 1-1 στο «Παπαδόπουλος» κέρδι-
σε την Ανόρθωση με 2-1 (11’ Παπουλής, 
70’ Γιάκολις / 90’ Κοφί) στη ρεβάνς και 
παραμένει «ζωντανός» στο κυνήγι του 

τρίτου διαδοχικού Κυπέλλου και του πρώτου νταμπλ 
στην ιστορία του!
Ακίνδυνη η «Κυρία» στο Τσίρειο για 90 λεπτά, πήγε 
για την ολική ανατροπή στο φινάλε! Μείωσε στο 90’ 
με τον Κοφί και παραλίγο να φέρει τα πάνω-κάτω, 
αλλά το γκολ του Ντουγκλάο στο 93’ ακυρώθηκε ως 
οφσάιντ.
Με το αριστερό ξεκίνησε η Ανόρθωση στο ντέρ-
μπι, αφού στην προθέρμανση ο Σισέ είχε ενοχλή-
σεις και τη θέση του στην 11άδα πήρε ο Αράζ. Πρό-
βλημα τραυματισμού είχε και στο ημίωρο του αγώνα 
η «Κυρία» με τον Γκάντσεφ να αντικαθιστά τον Ιγκε-
μπόρ στο 32’.
Ο Απόλλωνας μπήκε πιο δυνατά στη ρεβάνς, με τον 
Σελάγια να επιχειρεί το πρώτο σουτ από το 4’, χωρίς 
να βρίσκει στόχο. Οι «γαλάζιοι» έδειξαν τις προ-
θέσεις τους κι άνοιξαν το σκορ στη δεύτερη καλή 
στιγμή τους στο 11’ με τον Παπουλή να σκοράρει 
ξανά εναντίον της Ανόρθωσης (τέταρτο γκολ φέτος 
κατά της ομάδας της Αμμοχώστου από τον αρχηγό 
του Απόλλωνα).
Το γρήγορο γκολ βοήθησε τους γηπεδούχους να 
έχουν τον έλεγχο του αγώνα και την κατοχή της μπά-
λας. Η Ανόρθωση επηρεάστηκε από αυτό και ήταν 
ακίνδυνη στο πρώτο ημίχρονο. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι η καλύτερη στιγμή της ήταν πριν το 1-0 με κεφα-
λιά του Αράζ μετά από κόρνερ του Ράγιος (7’).
Πολλές ευκαιρίες δεν είχε και ο Απόλλωνας, αλλά 
είχε τη μπάλα και απειλούσε περισσότερο, ενώ δεν 
κινδύνευε στα μετόπισθεν. Στο 28’ ο Ζάντερ τροφο-
δότησε στην περιοχή Σκέμπρι και Σελάγια, αλλά δεν 
αξιοποίησαν τη μπαλιά του, ενώ ο Αρούς αντέδρασε 
σωστά και έδιωξε σε κόρνερ σουτ του Σελάγια στο 
35’.
Στο ίδιο τέμπο ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο, 
με τον Απόλλωνα να έχει την κατοχή και την Ανόρ-
θωση να μην απειλεί. Και πάλι απουσίαζαν οι πολλές 
ευκαιρίες από το παιχνίδι κι αυτό βόλευε τους γηπε-
δούχους που είχαν πετύχει από νωρίς το ζητούμενο, 
το γκολ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτη καλή στιγμή δημι-
ουργήθηκε στο 59’ με τον Σελάγια να χάνει κλασική 
ευκαιρία μετά από συστημένη σέντρα του Ζοάο 
Πέδρο. Η Ανόρθωση απείλησε για πρώτη φορά στο 
παιχνίδι στο 68’ με άστοχη κεφαλιά του Ντουγκλάο! 

Αλλά ο Απόλλωνας διατήρησε την πρωτοβουλία των 
κινήσεων και έφτασε και σε δεύτερο γκολ στο 70’ με 
ατομική ενέργεια και γκολ του Γιάκολις.
Ό,τι δεν έκανε σε 90 λεπτά η Ανόρθωση πήγε να το 
κάνει στο τέλος. Ο Κοφί μείωσε σε 2-1 στο 90’ και η 
“Κυρία” έψαξε την ολική ανατροπή, αφού ο Αρούς 
ήταν σωτήριος σε τετ-α-τετ με τον Γιάκολις στο 91’. 
Στο 93’ η ΑΝόρθωση σκόραρε με τον Ντουγκλάο, 
αλλά ο Βραζιλιάνος ήταν σε θέση οφσάιντ, το γκολ 
ακυρώθηκε και η πρόκριση δεν άλλαξε χέρια στο 
τελευταίο λεπτό του αγώνα.
Ο Απόλλωνας προκρίθηκε στα ημιτελικά τη στιγμή 
που είναι πρωτοπόρος και στο πρωτάθλημα, ενώ η 
Ανόρθωση θα ψάξει το ευρωπαϊκό εισιτήριο πλέον 
μόνο μέσω του πρωταθλήματος, όπου είναι στην 
τρίτη θέση και πολύ κοντά στο στόχο αυτό.

«Τα θέλουμε όλα»
Τα θέλουμε όλα. Αυτό είπε ο Αντρέ Σκέμπρι μετά την 
πρόκριση του Απόλλωνα στα ημιτελικά του Κυπέλ-
λου.
Αναλυτικά όσα είπε ο Μαλτέζος άσος στην Primetel:
Για την πρόκριση: «Ο στόχος μας είναι να πάρουμε τα 
τρόπαια όπως ήταν και οι όμιλοι της Ευρώπης που το 
καταφέραμε. Έχουμε πολύ καλή ομάδα, καλούς παί-
κτες και θα προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε».
Για το πώς ένιωσε τη στιγμή που μπήκε το γκολ του 
Ντουγκλάο: «Ήταν ένα σοκ αλλά είδα πως η σημαία 
ήταν πάνω. Έπρεπε να τελειώσουμε το παιχνίδι και 
δεν το κάναμε και στο τέλος μπορούσαμε να το πλη-
ρώσουμε».
Για το γεγονός πως δεν είναι πάντα δίκαιο το ποδό-
σφαιρο: «Το ποδόσφαιρο είναι τρελό. Είδαμε τι έγινε 
και με τη Μπαρσελόνα. Πρέπει να τελειώνεις το ματς 
όταν έχεις τη δυνατότητα γιατί όλα μπορούν να συμ-
βούν».
Για την εικόνα του πρώτου μέρους: «Είχαμε την 
κατοχή της μπάλας, φτιάξαμε ευκαιρίες και μπορού-
σαμε να σκοράρουμε από το πρώτο μέρος δεύτερο 
γκολ κάτι που θα ήταν πολύ σημαντικό για μας».
Για το αν υπάρχουν δυνάμεις για ΑΕΛ: «Το μυστικό 
είναι που έχουμε πολλούς καλούς παίκτες. Λείπει 
ένας, μπαίνει ένας καλύτερος. Πολύ ταλέντο στην 
ομάδα και όποιος είναι στον πάγκο μπορεί να δώσει 
ακόμα παραπάνω πράγματα από όσους παίζουν».
Για τη θέση που παίζει: «Πιστεύω πως μπορώ να 
παίξω καλύτερα σας δεύτερος επιθετικός αλλά πρέ-
πει να ακολουθείς τις οδηγίες του προπονητή και να 
δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό. Δεν είναι εύκολο που 
έπαιζα στην Ευρώπη, πρωτάθλημα και με την Εθνική 
ειδικά την πρώτη μου χρονιά στην ομάδα. Ήθελα και 
χρόνο να προσαρμοστώ και του χρόνου πιστεύω θα 
είμαι πολύ καλύτερος».

αθλητικά

Απόλλων-Ανόρθωση 2-1

Φουλ για το πρώτο νταμπλ

 Τα ζευγάρια Απόλλων-Πάφος και ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ ήταν τα δύο 
που βγήκαν μέσα από την κληρωτίδα για την ημιτελική φάση 
του κυπέλλου Coca-Cola. Πιο εύκολο το έργο της λεμεσιανής 

ομάδας σε σχέση με το ντέρμπι στην ΑΕΚ Αρένα. Οι πρώτοι αγώνες 
στις 18 Απριλίου και στις 25 οι επαναληπτικοί.
Η κλήρωση έγινε στην παρουσία του Προέδρου της ΚΟΠ Γιώργου 
Κούμα και του Γενικού Διευθυντή Ανθούλη Μυλωνά ενώ τη χορηγό 
εταιρεία Coca - Cola εκπροσώπησε η Κυριακή Μακρομάλλη από το 
τμήμα Marketing της εταιρείας.
Η τιμή του εισιτηρίου καθορίστηκε στα 20 ευρώ, 10 ευρώ και 1 
ευρώ (Κανονικά εισιτήρια, μαθητικά και παιδικά).

Oι πρώτες αντιδράσεις της κλήρωσης
Δείτε τις πρώτες αντιδράσεις από τους παράγοντες των τεσσάρων 
ομάδων με την ολοκλήρωση της κλήρωσης.
Κυριάκος Δημητρίου: «Έχουμε μπροστά μας δύο πολύ μεγάλα παι-
χνίδια, θα χρειαστεί να κάνουμε καλό αγώνα. Έχουμε το πρώτο στην 
έδρα μας και στη συνέχεια τον επαναληπτικό στο ΓΣΠ».
Νεκτάριος Πετεβίνος: «Οποιοσδήποτε αντίπαλος θα ήταν δύσκο-
λος. Ο θεσμός του κυπέλλου μάς ενδιαφέρει, έχουμε μείνει μακριά 
τα τελευταία χρόνια και θέλουμε να επανέλθουμε. Έχουμε απέναντί 
μας μία δυνατή ομάδα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τη διαδρομή για 
την ΑΕΚ Αρένα. Ελπίζουμε να γίνουν δύο καλά παιχνίδια, οι ομάδες 
μπορούν να προσφέρουν θέαμα».
 Φανούριος Κωνσταντίνου: «Η Πάφος είναι αξιόμαχος αντίπαλος, 
είμαστε όμως ο Απόλλωνας. Μέσα από σκληρή δουλειά να φτά-
σουμε στον τελικό». 
Στέλιος Παπαγεωργίου: «Εμείς δεν είχαμε επιλογή για την κλήρωση, 
όλοι οι αντίπαλοι ήταν δύσκολοι. Θα είναι μία γιορτή, θα την απο-
λαύσουμε, με τύχη και με καλή απόδοση για το καλύτερο αποτέλε-
σμα».

Απόλλων-Πάφος και ΑΕΚ-
ΑΠΟΕΛ τα ζευγάρια
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ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 72-81

Χάλασε τη γιορτή της ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ!

Ανήμερα των 18 χρόνων από το Κύπελλο Σαπόρτα, η ΑΕΚ (13-9) ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ (14-9) με 
81-72 στο ΟΑΚΑ, για την 22η αγωνιστική της Basket League. Τρομερά άστοχοι οι «κιτρινόμαυροι» 
(5/29τρ.), υπερτερούν οι «ασπρόμαυροι» σε τυχόν ισοβαθμία. 

Ο 
ΠΑΟΚ, που στερήθηκε τις υπηρεσίες των 
Τζόουνς-Κόνιαρης, παρουσιάστηκε σοβα-
ρός στο ΟΑΚΑ και επικράτησε των «κιτρι-
νόμαυρων» με 81-72, για την 22η αγωνι-

στική της Basket League.
Οι γηπεδούχοι, που δεν είχαν τον Βασιλόπουλο στην 
διάθεσή τους, ήταν τρομερά άστοχοι πίσω από τα 
6.75 (5/29τρ.).
Κορυφαίοι οι Γκος (19π.) και Τζάκσον 
(16π., 10ρ.), με τους «ασπρόμαυρους» 
να έχουν τον πρώτο λόγο σε τυχόν ισο-
βαθμία, αφού είχαν νικήσει και στο 
ματς του α’ γύρου (86-65).
Ο Σάκοτα από την άλλη είχε 21 
πόντους και 6 ριμπάουντ. Στους 12 
πόντους ο Χάντερ, από 10 είχαν οι 
Γκριν και Λαρεντζάκης.
Με την έναρξη του ματς η ΑΕΚ πήρε γρή-
γορα προβάδισμα (10-5, 3’), με τους Λαρε-
ντζάκη-Χάντερ μπροστάρηδες. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ 
σήμανε... αντεπίθεση και με σερί 8-0 πέρασε μπρο-
στά (από 12-9 σε 12-17, 6’), για να κάνει ο Κατσίβε-
λης το 21-25 στο 10’. Παρά τα δύο έμμεσα τρίποντα 
του Σάκοτα που ισοφάρισε (29-29, 14’) οι γηπεδού-
χοι δεν μπορούσαν να βρουν στόχο πίσω από τα 6.75 
(1/13 τρίποντα). Οι παίκτες του Παπαθεοδώρου εκμε-
ταλλεύτηκαν την κατάσταση, και με τους Μαργαρίτη, 
Τζάκσον και Κατσίβελη να κάνουν «ζημιά», κράτησαν 
το προβάδισμα στο ημίχρονο (33-38, 20’).
Η... εμμονή της ΑΕΚ στο τρίποντο (3/23) στοίχισε, 
την στιγμή που οι αντίπαλοι έβρισκαν στόχο πίσω 
από τα 6.75 (7/16) και τελείωναν φάσεις. Οι «ασπρό-
μαυροι» άνοιξαν την διαφορά με τους Τζάκσον-Γκος 
(38-46, 22’), για να πάνε στο +9 στο 30’ (53-62). Οι 
Αμερικανοί του ΠΑΟΚ, μαζί με τον Ζάρα, έφτασαν και 
στο +13 (56-69, 14’), με τους γηπεδούχους μάταια να 
προσπαθούν να μειώσουν. Ο Γκριν επισφράγισε το 
τελικό 72-81.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε σε όλες τις στατι-
στικές κατηγορίες και το κυριότερο, ήταν πιο εύστο-
χος από την ΑΕΚ.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Γκος μέτρησε 19 πόντους 
και έδωσε 5 ασίστ και ο Τζάκσον είχε 16 πόντους και 
πήρε 10 ριμπάουντ.
ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Ο ΠΑΟΚ πήρε σημαντικές βοή-
θειες από τους Έλληνες (Ζάρα, Μαργαρίτη, Χαραλα-
μπόπουλο και Κατσίβελη).
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Κέβιν Πάντερ σε 
17:02 είχε 0/6 σουτ.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Τα δύο τρίποντα των Τζάκσον και 
Γκος για το 38-46 άνοιξαν την διαφορά στο σκορ, ενώ 
ο Ζάρας με 5 σερί πόντους του στην έναρξη της τέταρ-
της περιόδου έφτασε στο 56-69.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η ΑΕΚ την ήττα και ο ΠΑΟΚ τα 13 λάθη.
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Η πάσα πίσω από την πλάτη του 
Μάνι Χάρις για το εντυπωσιακό κάρφωμα του Βινς 

Χάντερ, που έκανε το 19-20 στο 9’.
Τα δεκάλεπτα: 21-25, 33-38, 53-62, 

72-81.

Παπαθεοδώρου: «Μεγάλη 
νίκη, στόχος να τερματί-
σουμε ψηλά»
Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου τόνισε 

πως οι παίκτες του συμπεριφέρο-
νται σωστά με τον αποκλεισμό στην 

Ευρώπη και στάθηκε στα στοιχεία που 
έδωσαν τη νίκη επί της ΑΕΚ.

Ο Έλληνας προπονητής ανέφερε αρχικά στην 
COSMOTE TV: «Σίγουρα είναι μία μεγάλη νίκη για 
εμάς, απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει κάνει μία 
εξαιρετική πορεία μέχρι τώρα. Εκμεταλλευτήκαμε 
το γεγονός πως ο αντίπαλος είχε δώσει έμφαση 
το προηγούμενο διάστημα στο να προκριθεί στο 
Final Four. Ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι και συνο-
λικά ήμασταν καλύτεροι και στις δύο πλευρές του 
παρκέ. Πήραμε μία μεγάλη νίκη».
Για το... κλειδί της νίκης, είπε: «Ο στόχος μας είναι 
να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Θεωρώ ότι 
το τελευταίο διάστημα είμαστε πιο συνεπείς στην 
άμυνα και στην επίθεση. Υπάρχει πλέον ένας στό-
χος για εμάς και πλέον μπορούμε να προετοιμα-
ζόμαστε καλύτερα για τα ματς του πρωταθλήμα-
τος και αυτό φαίνεται. Η ΑΕΚ σκοράρει με μεγάλα 
ποσοστά ευστοχία στα σουτ δύο πόντων και ταυ-
τόχρονα έπρεπε να περιορίσουμε τους Σάκοτα και 
Πάντερ. Αυτός ο συνδυασμός μας επέτρεψε να βγά-
λουμε καλές άμυνες αλλά και να βρούμε ρυθμό 
στην επίθεση, όπου είχαμε καλές επιλογές».
Στη Συνέντευξη Τύπου, υποστήριξε: «Ήταν μια 
σημαντική νίκη για εμάς, κόντρα σε έναν αντί-
παλο που έχει πολλές μεγάλες επιτυχίες φέτος. Η 
συγκέντρωσή μας μετά το πρώτο δεκάλεπτο ήταν 
σε πολύ καλό επίπεδο, πράγματα που είχαμε συζη-
τήσει με τα παιδιά ειδικά στην άμυνα τα εκτελέ-
σαμε με καλό τρόπο. Δώσαμε πράγματα στην ΑΕΚ 
που δεν μπορεί να υποστηρίξει καλά, σε σχέση με 
κάποια άλλα.

Γιαννακόπουλος: «O 
Παναθηναϊκός πάει στην FIBA!»

Ο 
μεγαλομέτοχος του Πα-
ναθηναϊκού, Δημήτρης 
Γιαννακόπουλος ανακοί-
νωσε μέσω Instagram ότι 

ο Παναθηναϊκός πάει στην FIBA και 
αποχωρεί από την EuroLeague.
Η ρήξη του Παναθηναϊκού με την 
διοργανώτρια αρχή της EuroLeague 
είναι οριστική και αμετάκλητη αφού 
δεν βρέθηκε κοινό σημείο επαφής 
μεταξύ των δύο πλευρών κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίασης. 
Σύμφωνα με πληροφορίες ο Δημή-
τρης Γιαννακόπουλος ζήτησε από τις 
ομάδες-μετόχους της EuroLeague να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο μείωσης 
της ποινής που του έχει επιβληθεί. 
Σύμφωνα με το καταστατικό της 
διοργάνωσης τέτοια απόφαση 
μπορεί να πάρει μόνο ο CEO της 
EuroLeague και ο Τζόρντι Μπερτο-
μέου με τη σειρά του απάντησε ότι οι 
αποφάσεις του αθλητικού δικαστή 
δεν μπορούν να αναιρεθούν.
Παρόλα αυτά ο εκτελεστικός διευ-
θυντής της Euroleague ζήτησε την 
άποψη όλων των ομάδων για το 
συγκεκριμένο θέμα, το οποίο θεω-
ρήθηκε λήξαν μόλις οι υπόλοιποι 
εταίροι υποστήριξαν ότι ο Πανα-
θηναϊκός οφείλει να σεβαστεί τους 
κανονισμούς της διοργάνωσης, 
εξέλιξη που προκάλεσε την έντονη 
δυσαρέσκεια του διοικητικού ηγέτη 
του «τριφυλλιού» και την αποχώ-
ρηση του από τη συνεδρίαση.
Λίγα λεπτά αργότερα, ο κ. Γιαννα-
κόπουλος με σχετική ανάρτηση στα 
social media, εξήγησε ότι αποχωρεί 
η ομάδα από την EuroLeague για να 
επιστρέψει, «εκεί που πάντα ανήκει».

EuroLeague: «Σεβόμαστε 
τον Παναθηναϊκό, αλλά οι 
κινήσεις του βλάπτουν τη 
διοργάνωση»
Η διοργανώτρια αρχή της 
EuroLeague εξέδωσε ανακοίνωση 
λίγο μετά το τέλος της συνεδρίασης 
εξηγώντας ότι οι ομάδες δεν δέχτη-
καν την κατάπτωση της ποινής του 
Δημήτρη Γιαννακόπουλου καθώς 
πρέπει να τηρούνται οι εσωτερικές 
διαδικασίες. Με 18 ομάδες από τη 
σεζόν 2019-20.
Όσον αφορά το θέμα του Πανα-
θηναϊκού και του Δημήτρη Γιαννα-

κόπουλου η EuroLeague ανέφερε 
χαρακτηριστικά: «Το Διοικητικό 
Συμβούλιο εξέτασε τις πρόσφατες 
δημόσιες δηλώσεις του ιδιοκτήτη 
του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαν-
νακόπουλου, συμπεριλαμβανομέ-
νου και του φακέλου που είχε πρό-
σφατα μοιραστεί σε πολυάριθμα 
Μέσα ενημέρωσης στην Ευρώπη.
Όλοι οι σύλλογοι, με μοναδική εξαί-
ρεση τον Παναθηναϊκό, συμφώνη-
σαν ομόφωνα ότι τέτοιες δηλώσεις 
προκαλούν ζημιά στην EuroLeague. 
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 
μετόχων της ECA καταδικάζουν τη 
συμπεριφορά του κ. Γιαννακόπου-
λου και του ζητούν να σταματήσει 
αμέσως τις δηλώσεις του. Οι σύλλο-
γοι υπενθύμισαν κατηγορηματικά 
στον Παναθηναϊκό και στον ιδιο-
κτήτη του ότι υπάρχουν εσωτερικές 
διαδικασίες που πρέπει να ακολου-
θηθούν για να εκφράσουν αποκλί-
σεις ή ερωτήσεις όπως επανειλημ-
μένα έχουν εγκριθεί από τους μετό-
χους, συμπεριλαμβανομένου και 
του Παναθηναϊκού. Επίσης, όλοι οι 
Σύλλογοι εξέφρασαν τον τον από-
λυτο σεβασμό προς τον Παναθηνα-
ϊκό ως ιστορικό θεσμό του ευρωπαϊ-
κού μπάσκετ και μέτοχο της ECA.
Ο κ. Γιαννακόπουλος ζήτησε από 
τους παρευρισκόμενους μετόχους 
της ECA να εξουσιοδοτήσουν τον 
διευθύνοντα σύμβουλο της μπά-
σκετ της EuroLeague να του δώσει 
αμνηστία στην ποινή που του έχει 
επιβληθεί για απαγόρευση εισόδου 
στα γήπεδα. Οι σύλλογοι απέρριψαν 
ομόφωνα αυτό το αίτημα, μετά από 
το οποίο ο κ. Γιαννακόπουλος έφυγε 
δυστυχώς από τη συνάντηση πριν 
από τη σύναψή του.»
Επίσης η ανακοίνωση ανέφερε το 
νέο πλάνο της EuroLeague όσον 
αφορά τον αριθμό των ομάδων και 
τη wild card της Μπάγερν: «Επίσης 
συζητήθηκαν με τα μέλη της Εκτελε-
στικής Επιτροπής οι ευκαιρίες επέ-
κτασης της EuroLeague, τα οποία 
συμφώνησαν ομόφωνα να εντα-
χθούν δύο επιπλέον ομάδες την 
σεζόν 2019-20 και να αυξηθούν οι 
ομάδες στις 18. Στη Γερμανία συμ-
φωνήθηκε να πάει η wild card στην 
Μπάγερν Μονάχου, ενώ στην Γαλλία 
στην Βιλερμπάν».
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