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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το ψήφισμα 
καταδίκης της Τουρκίας για τους δύο στρατιωτικούς 

Σ
το κείμενο τους ψηφίσματος οι ευρωβουλευτές 
τονίζουν ότι οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί κρα-
τούνται σε τουρκικές φυλακές για περισσότερο 
από ένα μήνα χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί 

κατηγορίες, με αποτέλεσμα να αγνοούν το αδίκημα για 
το οποίο κατηγορούνται. Σημειώνουν ακόμη ότι προη-
γούμενες υποθέσεις τυχαίας διέλευσης των συνόρων εί-
τε από Έλληνες είτε από Τούρκους στρατιωτικούς διευ-
θετούνταν κατά το παρελθόν επιτόπου σε επίπεδο τοπι-
κών στρατιωτικών αρχών των δύο πλευρών.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τις τουρκικές αρχές 
«να ολοκληρώσουν ταχέως τις δικαστικές διαδικασίες, 
να απελευθερώσουν τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς 
και να τους επιστρέψουν στην Ελλάδα». Τις καλεί επίσης 
να «ακολουθήσουν επιμελώς τις νομικές διαδικασίες 
και να σεβαστούν πλήρως, για όλους τους εμπλεκόμε-
νους, τα ανθρώπινα δικαιώματα που κατοχυρώνονται 
στο διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένης της σύμβασης 
της Γενεύης».
Το ΕΚ ζητάει από το Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρω-
παϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τα κράτη μέλη 
της ΕΕ «να επιδείξουν αλληλεγγύη προς την Ελλάδα» και 
να ζητούν την άμεση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων 
στρατιωτικών σε οποιεσδήποτε επαφές ή επικοινωνίες 
τους με Τούρκους ηγέτες και αρχές, στο πνεύμα του διε-
θνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας.
Το μη νομοθετικό ψήφισμα εγκρίθηκε με συντριπτική 
πλειοψηφία (607 ψήφους υπέρ, 7 κατά, 18 αποχές).

Συζήτηση στην Ολομέλεια
Οι ευρωβουλευτές συζήτησαν το θέμα αυτό την Τρίτη 
το βράδυ στην Ολομέλεια με τον Επίτροπο Χρήστο Στυ-
λιανίδη όπου και επέκριναν έντονα την Τουρκία για το 
μη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κρά-
τους δικαίου. Ομιλητές από όλες τις πολιτικές ομάδες 
εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς την Ελλάδα και 
ζήτησαν την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας 
και την απελευθέρωση των δύο στρατιωτικών.

Γιούνκερ: Γελοία όσα λέει η Τουρκία ότι οι 
δυο Έλληνες αξιωματικοί αποτελούν απειλή
«Γελοίο» χαρακτήρισε ο Ζ. Κλ. Γιούνκερ τον τουρκικό 
ισχυρισμό ότι οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί αποτε-
λούν απειλή για τη γείτονα: τη θέση αυτή πήρε ο πρό-

εδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απαντώντας σε σχε-
τικές παρεμβάσεις Ελλήνων ευρωβουλευτών, ενώ και ο 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντ. Ταγιάνι 
δήλωσε πως συμφωνεί με τον κ. Γιούνκερ.
Αναλυτικά, ο κ. Γιούνκερ πήρε θέση και επανέλαβε όσα 
είχε πει και στη Βάρνα παρουσία του Τούρκου Προ-
έδρου Ρ.Τ. Ερντογάν και υπενθύμισε ότι είχε ζητηθεί 
από τότε η απελευθέρωση των δυο στρατιωτικών πριν 
το ορθόδοξο ελληνικό Πάσχα. Επί λέξει, «όσον αφορά 
το θέμα των δυο Ελλήνων στρατιωτικών, αξιωματικό 
και υπαξιωματικό, που έχουν συλληφθεί στην Τουρκία, 
τα είπα αυτά και στη Βάρνα, παρουσία του Προέδρου 
Ερντογάν στη συνέντευξη Τύπου. Είπα ότι δεν θα το 
δεχτούμε, και είπαμε ότι πριν από το ορθόδοξο Πάσχα 
θέλαμε να απελευθερωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι 
γελοίο να λέμε ότι δυο Έλληνες αξιωματικοί οι οποίοι 
έκαναν ένα λάθος στα σύνορα, απείλησαν την Τουρκία. 

Είναι γελοίο», τόνισε χαρακτηριστικά.
Τη συζήτηση έκλεισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου Αντόνιο Ταγιάνι, που είπε: «Ευχαριστώ κ. 
πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά τους 
δυο Έλληνες στρατιωτικούς, συμφωνώ με την άποψή 
σας».
Οι απαντήσεις αυτές δόθηκαν κατά τη διάρκεια της 
παρουσίασης των Συμπερασμάτων της συνεδρίασης 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (22 και 23 Μαρτίου 2018), 
από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντ. 
Τουσκ, στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, όπου 
οι Έλληνες ευρωβουλευτές (Παπαδημούλης, Μαριάς) 
έθιξαν -μετά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, την Τρίτη- εκ 
νέου το θέμα την παράνομης κράτησης των δύο Ελλή-
νων στρατιωτικών.
Ο Δ. Παπαδημούλης απευθυνόμενος στον κ. Γιούνκερ 
υπενθύμισε ότι το ορθόδοξο Πάσχα πέρασε δίχως να 
έχουν απελευθερωθεί οι δύο Έλληνες αξιωματικοί. 
Τόνισε επίσης ότι οι ευρωβουλευτές πρόκειται να ψηφί-
σουν ομόφωνα την Πέμπτη ζητώντας από τη κυβέρνηση 
Ερντογάν την άμεση απελευθέρωση των δύο στρατιωτι-
κών οι οποίοι φύλαγαν τα ευρωτουρκικά σύνορα.
Και ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
συνέχισε: «Ζητούμε από σας, όχι απλώς θετικές δηλώ-
σεις, αλλά πιέσεις, πρωτοβουλίες και μέτρα, έτσι ώστε 
οι δυο Έλληνες στρατιωτικοί, που υπερασπίζονται την 
Ευρωπαϊκή πολιτική και τα Ευρωπαϊκά σύνορα, σύμ-
φωνα με το διεθνές δίκαιο, να επιστρέψουν άμεσα στην 
πατρίδα τους, το ελληνικό στράτευμα και τις οικογένειές 
τους. Δεν το ζητά αυτό μόνο η Ελλάδα, το ζητά ομό-
φωνα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό πρέπει να το δεί-
ξετε εσείς, κ. Τουσκ και κ. Γιούνκερ, με κλιμάκωση των 
πιέσεων».
Ο Ν. Μαριάς ξεκινώντας με τη διαπίστωση ότι οι εκκλή-
σεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία δεν 
έχουν κανένα αποτέλεσμα επί του πρακτέου, ρώτησε 
ποια πρακτικά μέτρα και ποιες κυρώσεις πρόκειται να 
παρθούν. «Πρέπει να γίνει διακοπή των διαπραγματεύ-
σεων, πρέπει να γίνει πάγωμα των ευρωπαϊκών κονδυ-
λίων, πρέπει να γίνει εμπάργκο στα αγροτικά τουρκικά 
προϊόντα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. […] 
Ναι κ. Γιούνκερ, αυτό πρέπει να κάνετε. Δεν μπορεί να 
χαϊδεύετε τη Τουρκία», είπε καταλήγοντας πως ο Τούρ-
κος Πρόεδρος δεν καταλαβαίνει από λόγια.

Με 607 ψήφους υπέρ, 7 κατά 
και 18 αποχές, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο υιοθέτησε το κοινό 
ψήφισμα με το οποίο ζητείται η 
άμεση απελευθέρωση των δυο 
Ελλήνων στρατιωτικών
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Α
νήμπορη η Τουρκία να απαντήσει 
στην Ευρώπη λόγω της οικονομι-
κής, επενδυτικής και εμπορικής ε-
ξάρτησής της από αυτήν, η οποία εί-

ναι σχεδόν απόλυτη, η Άγκυρα μετά τη δημο-
σίευση της έκθεσης προόδου για την Τουρκία 
από την Κομισιόν στρέφει τα πυρά της κατά 
της Ελλάδας, χρησιμοποιώντας ως προπέτα-
σμα τα Ίμια.
Τη στιγμή που στην Τουρκία σχεδιάζονται 
πρόωρες εκλογές η τουρκική ηγεσία θέτει 
ξεκάθαρα θέμα κυριαρχίας επί των Ιμίων 
και άρα επί των «γκρίζων ζωνών», τις οποίες 
μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσε στις διμερείς 
σχέσεις ως μοχλό πίεσης στο Αιγαίο.
Προφανώς, το σύστημα Ερντογάν άλλαξε 
δόγμα και θέτει ζήτημα status quo στο Αρχι-
πέλαγος.
Συνεχίζεται το μπαράζ προκλητικών αναφο-
ρών εκ μέρους της Τουρκίας, αυτήν τη φορά 

με αφορμή την έκθεση της Ε.Ε. για την πορεία 
ένταξης της γείτονος χώρας
Λίγες ώρες μετά τα προκλητικά δημοσιεύ-
ματα και το συστηματικό εθνικιστικό παραλή-
ρημα για το περιστατικό στους Φούρνους Ικα-
ρίας με τίτλους και δημοσιεύματα στα τουρ-
κικά ΜΜΕ, σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο 
Εξωτερικών της Τουρκίας, αναφερόμενο στην 
έκθεση της Κομισιόν και στο θέμα των Ιμίων, 
τονίζει πως «οι βράχοι των Ιμίων, τα χωρικά 
τους ύδατα και ο εναέριος χώρος τους είναι 
αποκλειστικά υπό την τουρκική κυριαρχία».
Παράλληλα, σημειώνεται ότι «δυστυχώς, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειξε ότι ήταν και πάλι 
απρόθυμη να καταλάβει τις δυσκολίες της 
εποχής που περνάμε. Αν και εξηγήσαμε αυτά 
τα ζητήματα που υποστηρίζονται επανειλημ-
μένα από την τεκμηρίωση, η Επιτροπή δεν 
μπόρεσε να είναι αντικειμενική και ισορρο-
πημένη.»

Άγκυρα: Τα Ίμια είναι υπό την 
κυριαρχία μαςΤσίπρας σε Τουρκία: Δεν 

παζαρεύουμε ούτε σπιθαμή γης 

Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν αλλά δεν φοβάται και κανέναν είπε 
ο πρωθυπουργός από το Καστελόριζο - «Η επιθετικότητα και η 
προκλητικότητα δεν αποτελούν ένδειξη ισχύος»

Μ
ήνυμα στην Τουρκία ότι η Ελλάδα 
δεν απειλεί κανέναν αλλά δεν φο-
βάται και κανέναν, ότι η Ελλάδα 
μπορεί να υπερασπιστεί τα κυρι-

αρχικά δικαιωμάτά της από άκρη σε άκρη και τα 
σύνορα της τα οποία είναι δεδομένα έστειλε α-
πό το Καστελόριζο ο Αλέξης Τσίπρας.
«Δεν διαπραγματευόμασε, δεν εκχωρούμε, δεν 
παζαρεύουμε ούτε σπιθαμή γης» είπε χαρακτη-
ριστικά. «Τούτος ο τόπος είναι τόπος που όσοι 
τον κατοίκησαν ανά τους αιώνες ξέρουν να τον 
υπερασπιστούν» πρόσθεσε.
Αναφερόμενος στην πρόσφατη τουρκική προ-
κλητικότητα είπε ότι «οι γείτονες μας δεν μας 
συμπεριφέρονται πάντοτε όπως αρμόζει στους 
καλούς γείτονες. Το γνωρίζετε εσείς εδώ έχετε 
περάσει περιόδους ανησυχίας και περιόδους 
συνεργασίας. Ορισμένες φορές είναι οι πολιτικές 
ηγεσίες που δεν ακολουθούν τις συνήθειες των 
ανθρώπων. Πολλές φορές 
βρισκόμαστε σε ταραγμένες 
περιόδους μπροστά σε αδι-
καιολογητες συμπεριφορές 
προκλητικής και επιθετικής 
στάσης των γειτόνων μας. 
Τούτε τις ημέρες βιώνουμε 
μια περίοδο αστάθειας που 
δεν συνάδει με τις σχέσεις 
καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου».
Όπως είπε από το Καστελόριζο ήθελε να στείλει 
«από τη μια μήνυμα συνεργασίας, συνεννόη-
σης και ειρηνικής συνύπαρξης αλλά και αποφα-
σιστικότητας».
Συνεχίζοντας τις αναφορές του στο θέμα αυτό 
είπε ότι «θέλουμε να συμβάλουμε στην ανά-
πτυξη και τη σταθερότητα όλης της περιοχής. 
Παραμένουμε πυλώνας σταθερότητας σε μια 
αποσταθεροποιημένη περιοχή. Δεν φοβόμα-
στε κανέναν γιατί έχουμε πλέρια εμπιστοσύνη 
στους άνδρες των ενόπλων δυνάμεων που 
φυλάνε Θερμοπύλες. Η Ελλάδα διαθέτει αναμ-
φισβήτητη ισχύ στο διεθνές πεδίο γιατί είναι μια 
δύναμη που επιδεικνύει νηφαλιότητα και όποτε 
χρειάζεται αποφασιστικότητα».
«Η επιθετικότητα και η προκλητικότητα δεν 
αποτελούν ένδειξη ισχύος» είπε ο Αλέξης Τσί-
πρας και χαρακτήρισε ένδειξη καλής θέλησης 
ότι «ο Τούρκος πρωθυπουργός πήρε να συλ-
ληπηθεί για μια άτυχη στιγμή για τις Ένοπλες 
Δυνάμεις».

Μιλώντας για την απώλεια του Σμηναγού 
Μπαλταδώρου την περασμένη Πεμπτη όταν 
το Mirage-2005 στο οποίο επέβαινε συνετρίβη 
ανοιχτά της Σκύρου ο πρωθυπουργός είπε ότι 
«είχαμε την ατυχία να χάσουμε έναν από τους 
καλύτερους πιλότους τον Σμηναγό Μπαλτα-
δώρο». «Ήταν μια κίνηση καλής θέλησης, όχι 
τα προκλητικά διαγγέλματα» συμπλήρωσε ο κ. 
Τσίπρας αναφερόμενος στο τηλεφώνημα που 
του έκανε ο Τούρκος πρωθυπουργός για να τον 
συλλυπηθεί.
«Το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι μήνυμα 
συνεργασίας και αποφασιστικότητας και αυτό 
πρέπει να το καταλάβουν όλοι» κατέληξε τις 
αναφορές του στα εθνικά θέματα ο πρωθυ-
πουργός.
Εκφράζοντας την «ιδιαίτερη χαρά» του για την 
παρουσία του στο Καστελόριζο, ο πρωθυπουρ-
γός Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι «μπορεί να βρί-

σκεται πολλά μίλια μακριά από 
την πρωτεύουσα, όμως εδώ είναι 
που χτυπά δυνατά η καρδιά της 
πατρίδας μας».
Μιλώντας για την οικονομία είπε 
ότι «βρισκόμαστε σε πιο ήρεμα 
νερά, σε αληθινό και ασφαλές 
απάγγιο και όχι ψεύτικο». «Μπο-
ρούμε να σχεδιάσουμε το νέο 

ταξίδι με πυξίδα τα όνειρα των νέων ανθρώ-
πων» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός κάνοντας 
ειδική αναφορά στη συνάντηση που είχε με 
πολλούς νέους νέους και μαθητές που σε πεί-
σμα των δυσκολιών κάθονται εδώ και παλεύ-
ουν εδώ. «Σε αυτούς αξίζει ευγνωμοσύνη» είπε 
ο πρωθυπουργός.
Αναφερόμενος στο έργο αφαλάτωσης που 
εγκαινίασε είπε ότι «οι μονάδες αυτές αντι-
καθιστούν τη μια και μοναδική μονάδα που 
υπήρχε στο νησί» προσθέτοντας ότι «το έργο 
αυτό έρχεται να δώσει λύση σε ένα χρόνιο πρό-
βλημα».
«Από το 2012 έως πέρυσι το κράτος είχε δαπα-
νήσει 3 εκατ. ευρώ για νερό στο Καστελόριζο. 
Φτιάξαμε αυτές τις μονάδες με το 1/5 αυτών των 
χρημάτων. Το έργο που παραδιδουμε σήμερα 
στους πολίτες του Καστελορίζου δεν είναι το 
μοναδικό για το νησί. Ήδη προχωρήσαμε στο 
ενταξιακό πρόγραμμα ειδικού σκοπού των 
έργων που αφορούν την ανάδειξη της περιφε-
ρειακής ζώνης του νησιού».
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Μία στοχευμένη «διαρροή» μέσω της εφημερίδας του Βαγγέλη Μαρινάκη «Παραπολιτικά» ήταν 
αρκετή για να πυροδοτήσει έκρηξη στο Καραμανλικό στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας

Ή
ταν ένα μυστικό γεύμα, που 
έβγαλε ειδήσεις. Ο πρό-
εδρος της Ν.Δ., Κυριάκος 
Μητσοτάκης, συνέφαγε με 

τον πρώην πρόεδρο της Ν.Δ. Βαγγέ-
λη Μεϊμαράκη, τη Μεγάλη Τρίτη, στο 
εστιατόριο «L’ Abreuvoir» στο Κολω-
νάκι. Το μενού ήταν νηστίσιμα λόγω 
του Πάσχα και η συζήτηση πολιτική 
εφ’ όλης της ύλης. «Έχω ολοκληρώ-
σει τον κύκλο μου» φέρεται να είπε, 
κάποια στιγμή, ο κ. Μεϊμαράκης στον 
Κυριάκο Μητσοτάκη. «Επειδή βλέ-
πω την αγωνία σου για την ανανέω-
ση, μπορώ, αν χρειαστεί, και να σε 
διευκολύνω. Απελευθερωμένος, θα 
δώσω τη μάχη για την παράταξη α-
πό όποιο μετερίζι κρίνεις σκόπιμο ό-
τι μπορώ να προσφέρω» πρόσθεσε.
Ο πρόεδρος της Ν.Δ. όμως τον 
ρώτησε: «Αλήθεια το θέλεις;». Δεν 
ελήφθη οριστική απόφαση για το 
αν ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης θα είναι 
υποψήφιος ή όχι στις επόμενες εκλο-
γές. Άλλωστε, είναι νωρίς ακόμη 
και για τις δύο πλευρές να πάρουν 
τις αποφάσεις τους. Ο χρόνος και το 
περιβάλλον των εκλογών θα παίξουν 
τον καθοριστικό ρόλο και ως προς τη 
δοσολογία του «παλιού» με το «νέο». 
Ο πρόεδρος της Ν.Δ., όπως συνέβη 
και με τους προκατόχους του, θα 
θέλει να δώσει το δικό του στίγμα στο 
ψηφοδέλτιο Επικρατείας
Αυτό που φαίνεται να μην ισχύει 
πλέον είναι το σενάριο σύμφωνα 
με το οποίο ο πρώην πρόεδρος της 
Ν.Δ. κ. Μεϊμαράκης θα έμπαινε επι-
κεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής 
του εκλογικού συνεδρίου ή θα ήταν 
ο «στρατηγός» του προεκλογικού 
αγώνα της Ν.Δ.
Μετά τον θόρυβο, που όπως ήταν 
λογικό δημιουργήθηκε, κύκλοι της 
πλευράς Μητσοτάκη προέβησαν σε 
μία «διορθωτική» διαρροή, η οποία 
έχει ως εξής: Η μεγάλη εκλογική μάχη 
που έρχεται απαιτεί συστράτευση και 
όχι βέβαια αποστρατείες. Αυτό κατε-
ξοχήν ισχύει για τον τέως πρόεδρο 

της ΝΔ Ευ. Μεϊμαράκη που είναι ταυ-
τισμένος με τις μεγάλες μάχες και την 
ιστορία της παράταξής μας.
Ωστόσο, η ζημιά είχε γίνει και τα 
πνεύματα οξύνθηκαν. Ανώτερα γαλά-
ζια στελέχη, τα οποία στο παρελθόν 
συμμετείχαν σε διάφορες φάσεις 
στον στρατηγικό σχεδιασμό του κόμ-
ματος της Κεντροδεξιάς δεν έκρυψαν 
ούτε την οργή τους ούτε τον εκνευρι-
σμό τους.
Συγκεκριμένα, ανέφεραν τα εξής: «Ο 
κ. Μεϊμαράκης θα είναι υποψήφιος 
στις επόμενες εκλογές, είναι μάχιμος, 
είναι εδώ. Απλώς ο κ. Μητσοτάκης 
βιάζεται να βγάλει συμπεράσματα. Τις 
επιθυμίες του θέλει να τις προβάλει 
επάνω στην ευγένεια και στον αστικό 
και πολιτικό πολιτισμό των στελε-
χών της παράταξης. Ο κ. Μητσοτάκης 
τού μιλούσε δύο ώρες για την ανά-

γκη ανανέωσης του κόμματος, αλλά 
την ανάγκη της ανανέωσης την εκλαμ-
βάνει με την αποχώρηση ουσιαστικά 
όλων των ιστορικών στελεχών, της 
αδελφής του κ.λπ. και πιστεύει ότι 
όλα τα «αξιώματα» πρέπει να τα έχει 
αυτός, δηλαδή να είναι πρόεδρος του 
συνεδρίου, πρόεδρος της επιτρο-
πής για τη συνταγματική αναθεώ-
ρηση κ.λπ. Να γίνει, δηλαδή, ανθρω-
ποκεντρικό το σύστημα. Αυτό αντί-
κειται και στις αρχές του πολιτικού 
management. Είπε στον κ. Μεϊμα-
ράκη να δείξει κατανόηση, σαν να του 
λέει να φύγει. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο 
κ. Μεϊμαράκης θα μείνει με σταυρω-
μένα τα χέρια. Ο κ. Μητσοτάκης κατα-
λαβαίνει ότι θα αμφισβητηθεί και 

σου λέει πώς θα μείνω στη θέση μου. 
Καμιά φορά η σιωπή εκλαμβάνεται 
σαν αδυναμία, αλλά δεν είναι έτσι».
Κατόπιν όλων τούτων είναι προφα-
νές πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει 
να αντιμετωπίσει επαναλαμβανόμε-
νες κρίσεις σε δύο επίπεδα. Το πρώτο 
αφορά, όπως είδαμε, στο Καραμαν-
λικό μπλοκ.
Το δεύτερο αφορά στο Σαμαρικό 
μπλοκ, το οποίο πολύ πρόσφατα επι-
χείρησε να κάνει αισθητή την παρου-
σία του με αφορμή την υπόθεση 
Μαρινάκη και το Noor1. Μέσα από 
την ιστοσελίδα antinews το Σαμα-
ρικό μπλοκ εξαπέλυσε ευθεία επί-
θεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη 
για την πέραν κάθε λογικής και ορίων 
στήριξη που παρέχει στον κατηγο-
ρούμενο σε βαθμό κακουργήματος 
κουμπάρο της αδελφής του Βαγγέλη 
Μαρινάκη.
Λίγες ημέρες αργότερα, ένα παλιό 
Σαμαρικό στέλεχος από την εποχή της 
Πολιτικής Άνοιξης, ο Φαήλος Κρανι-
διώτης, εμφανίστηκε λάβρος κατά του 
πολιτικού συστήματος γενικά αλλά 
και για τις πολιτικές δυνάμεις ειδικά, 
μιλώντας εμμέσως πλην σαφώς 
θετικά για τον Αλέξη Τσίπρα και αφή-
νοντας να εννοηθεί ότι η αντιπολί-
τευση δεν είναι σε θέση να προτείνει 
λύσεις στα κρίσιμα θέματα που απα-
σχολούν τον τόπο.
Δεδομένων των συνθηκών αλλά 
και της αμείλικτης στρατηγικής, ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο κι αν το 
προσπαθεί, φαίνεται πως αδυνατεί 
να αλιεύσει ψήφους στον χώρο της 
υπερσυντηρητικής λαϊκής Δεξιάς, 
ενώ αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα 
συνοχής μέσα στο κόμμα του λόγω 
της σθεναρής αντίστασης στις επι-
λογές του από τους Καραμανλικούς 
και ένα μέρος των Σαμαρικών. Οι 
υπόλοιπο Σαμαρικοί, όπως ο Άδω-
νις Γεωργιάδης και ο Μάκης Βορίδης 
αλλά και άλλοι, έχουν ενταχθεί στο 
σύστημα Μητσοτάκη με σαφές αντάλ-
λαγμα «υποσχετικές». 

Πόλεμος Καραμανλικών - Μητσοτακικών 
με αφορμή τον Μεϊμαράκη 

Πόντιος Πιλάτος ο 
Στόλτενμπεργκ

«Νίπτει τας χείρας του» ο Γενικός Γραμματέας 
του ΝΑΤΟ όσον αφορά στην ελληνοτουρκική 
ένταση στο Αιγαίο, θεωρώντας ότι αυτό δεν 
είναι θέμα που απασχολεί τη Συμμαχία, παρά 
μόνο τις δύο πλευρές. Με αυτή τη θέση βέβαια, 
ουσιαστικά οι σύμμαχοι μας επιτρέπουν, 
κάνοντας τα «στραβά μάτια», την τουρκική 
προκλητικότητα, αλλά και τις διεκδικήσεις της 
γείτονας στην ελληνική και κυπριακή ΑΟΖ.

Δ
ηλαδή και επίσημα, η Βορειοατλαντική Συμ-
μαχία που σχηματίστηκε για την προστασία 
των κρατών-μελών του και την κοινή γραμμή 
άμυνας μεταξύ αυτών απέναντι σε ενδεχόμε-

νες εχθρικές ενέργειες, δεν παίρνει θέση για την αμφι-
σβήτηση της εθνικής κυριαρχίας ενός κράτους-μέλους 
του, διότι αυτή προέρχεται από ένα άλλο κράτος-μέλος 
του...
Η... χρυσή αυτή «ουδετερότητα» τονίστηκε από τον 
Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ, 
μία μέρα πριν την επίσημη επίσκεψη του στην Άγκυρα, 
σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Ανατολού.
Η ερώτηση του Τούρκου δημοσιογράφου ήταν η εξής: 
«Στο Αιγαίο, η ένταση αυξάνεται. Υπάρχουν πληροφο-
ρίες ότι η Ελλάδα επισήμως ζήτησε από το ΝΑΤΟ να 
αναλάβει ενεργό ρόλο για το ζήτημα. Ποια είναι η θέση 
του ΝΑΤΟ σε αυτή την αυξανόμενη ένταση»;
 «Τα ελληνοτουρκικά δεν είναι θέμα που αφορά το 
ΝΑΤΟ. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει 
να επιλυθεί μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας»
Ο Στόλτενμπεργκ απάντησε: «Η Τουρκία και η Ελλάδα 
είναι δύο πολύτιμα μέλη του ΝΑΤΟ από το 1952. Και 
οι δυο χώρες συμβάλλουν στην κοινή ασφάλεια μας. 
Θεωρώ ότι κάποιες διαφωνίες που έχουν μεταξύ τους 
πρέπει να λυθούν στα πλαίσια των καλών σχέσεων. Για 
αυτό το λόγο ικανοποιήθηκα όταν έμαθα για την τηλε-
φωνική συνομιλία των δύο πρωθυπουργών, όπου συμ-
φώνησαν η επίλυση των προβλημάτων να γίνει μέσω 
διαλόγου».
Και ο δημοσιογράφος επανήλθε: «Δηλαδή το ΝΑΤΟ δεν 
προβλέπεται να αναλάβει ρόλο σε αυτά τα πλαίσια»;
Για να καταλήξει ο Στόλτενμπεργκ: «Όχι, αυτό δεν είναι 
θέμα που αφορά το ΝΑΤΟ. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα 
θέμα που θα πρέπει να επιλυθεί μεταξύ της Τουρκίας 
και της Ελλάδας»...
Τη Δευτέρα 16 Απριλίου, ο Στόλτενμπεργκ θα συνα-
ντηθεί με τον πρόεδρο της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν, ενώ αναμένεται να έχει επίσης συναντήσεις με τον 
υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου και τον υπουργό Άμυνας της χώρας Νουρετίν 
Τσανικλί.
Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν θα είναι οι 
σχέσεις Τουρκίας-ΝΑΤΟ, η στρατιωτική επιχείρηση 
«Κλάδος Ελαίας» στο Αφρίν, η καταπολέμηση της «τρο-
μοκρατίας», καθώς και η προετοιμασία της Συνόδου 
του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες τον επόμενο μήνα. Δεν απο-
κλείεται, δε, να προκύψουν και άλλα περιφερειακά, 
όπως χαρακτηρίζονται, θέματα, καθώς και ζητήματα 
«επικαιρότητας».
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«Είναι αλήθεια ότι τα 
περισσότερα ζητήματα έχουν 
επιλυθεί, κάτι που δικαιολογεί 
την πεποίθησή μου ότι 
υπάρχει πρόοδος. Ομως, θα 
θεωρηθεί ότι έχουν κλείσει 
όλα αυτά μόνο όταν υπάρξει 
τελική συμφωνία», δήλωσε ο 
Σκοπιανός πρωθυπουργός σε 
συνέντευξη Τύπου.

«
Θα έλεγα ότι μόνο τα ζητή-
ματα που αφορούν το εύ-
ρος της χρήσης και το θέμα 
της ονομασίας για διεθνή 

χρήση δεν έχουν επιλυθεί ακόμη. 
Είμαστε αρκετά κοντά στη λύση που 
θα επιβεβαιώνει τους όρους της 
ταυτότητας, εθνικότητας και γλώσ-
σας», πρόσθεσε.
Αναφερόμενος στην απαίτηση της 
Αθήνας για ονομασία erga omnes, 
επανέλαβε τη θέση ότι η ονομα-
σία θα πρέπει να έχει μόνο διεθνή 
χρήση, χωρίς αλλαγή του Συντάγ-
ματος, καθώς η εντός των συνό-
ρων ονομασία δεν έχει κανένα αντί-
κτυπο στην Ελλάδα.
Σε ό,τι αφορά τον αλυτρωτισμό, 
δήλωσε ότι «πρέπει να σχεδια-
στούν κατάλληλες διαμορφώσεις 
που θα δείχνουν ότι η ΠΓΔΜ δεν 
έχει εδαφικές βλέψεις απέναντι στην 
Ελλάδα, ούτε πρόθεση να παραβιά-

σει τα σύνορα και να παρέμβει στην 
ελληνική κληρονομιά. Το ίδιο ισχύει 
και για την Ελλάδα».
Τόνισε τέλος ότι η λύση θα πρέ-
πει να είναι αποδεκτή από τους 
θεσμούς και τους πολίτες και των 
δύο χωρών, ενώ εξέφρασε την 
πεποίθηση ότι η αντιπολίτευση σε 
Αθήνα και Σκόπια θα τη στηρίξει, 
κάτι που αποτελεί επιπλέον εγγύ-
ηση για τη βιωσιμότητά της.

Κοινά αποδεκτή λύση για 
το Σκοπιανό επιθυμεί το 
71% των Ελλήνων
Ενδιαφέροντα στοιχεία αποτυπώ-
νουν τα στοιχεία δημοσκόπησης της 
Palmos Analysis, τόσο για το Σκο-
πιανό, όσο και για τα ελληνοτουρ-
κικά.
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, που 
διενεργήθηκε για λογαριασμό του 
Tvxs.gr., αναφορικά με το Σκοπιανό, 
η συντριπτική πλειονότητα των 
πολιτών τάσσεται υπέρ μιας κοινά 
αποδεκτής λύσης του ονόματος, 
που να έχει ισχύ έναντι όλων.
Μάλιστα 6 στους 10 δηλώνουν πως 
θα πρέπει να γίνει αποδεκτή μια 
ονομασία που θα περιλαμβάνει τον 
όρο «Μακεδονία».
Ειδικότερα, στη διαπραγμάτευση 
για το θέμα της ονομασίας της 
Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημο-
κρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ), η 

έρευνα καταγράφει την συμφωνία 
μιας συντριπτικής πλειοψηφίας, της 
τάξης του 71% με την επιδίωξη μιας 
κοινά αποδεκτής λύσης ονόματος 
που να ισχύει έναντι όλων.
Η στάση αυτή καταγράφεται τόσο 
μεταξύ των ψηφοφόρων του 
ΣΥΡΙΖΑ (80%) όσο και μεταξύ 
αυτών της ΝΔ (68%), ενώ μόλις το 
14% των πολιτών δηλώνει πως επι-
θυμεί να συνεχιστεί το σημερινό 
καθεστώς της διπλής ονομασίας.
Παράλληλα, το 57% συμφωνεί με 
μια λύση που θα περιλαμβάνει σύν-
θετη ονομασία και θα ισχύει έναντι 
όλων, σλαβόφωνη και αμετάφρα-

στη, συνοδευόμενη από αλλαγή 
του Συντάγματος της πΓΔΜ για τα 
ζητήματα του αλυτρωτισμού, όπως 
φαίνεται να είναι η βασική επιδί-
ωξη της ελληνικής πλευράς.
Κι εδώ παρατηρείται «διακομ-
ματική» συμφωνία σε επίπεδο 
ψηφοφόρων ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ (61% 
και 62% αντίστοιχα), αν και στους 
ψηφοφόρους της ΝΔ εμφανίζε-
ται μεγαλύτερο ποσοστό διαφω-
νίας (25% έναντι 18% μεταξύ των 
ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ) αλλά 
πάντως μειοψηφικό.
Όσον αφορά το δεύτερο μεγάλο 
εθνικό θέμα, των σχέσεων Ελλάδας 

και Τουρκίας, οι πολίτες δηλώνουν 
ανήσυχοι, αλλά ψύχραιμοι.
Ειδικότερα, αναφορικά με τα πρό-
σφατα επεισόδια στις ελληνο-
τουρκικές σχέσεις, όπως ο εμβολι-
σμός σκάφους του λιμενικού από 
τουρκική ακταιωρό, τη σύλληψη 
των δύο στρατιωτικών στον Έβρο, 
τις εμπρηστικές δηλώσεις Τούρ-
κων αξιωματούχων κλπ, εμφανί-
ζονται ανήσυχοι, καθώς περίπου 
οι 4 στους 10 θεωρούν τα παρα-
πάνω ως ενδείξεις «επικείμενης 
επιθετικής ενέργειας της γειτονι-
κής χώρας εναντίων ελληνικών 
εδαφών».

Τα Σκόπια αρνούνται τη λύση Erga Omnes
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΗΝ ΘΑΤΣΕΡ: ‘’ΜΑΣ 
ΕΣΠΑΣΕΣ ΤΑ ΑΡΧ... ‘’

Η 
Αγγλίδα πρωθυπουργός σχεδόν 
μισούσε τον Ανδρέα. Πρώτον για-
τί ήταν αντίθετοι πολιτικά. Δεύτε-
ρον γιατί η Ελλάδα διατηρούσε 

καλές σχέσεις με τους Άραβες. Τρίτον γιατί 
δεν άντεχε να ακούει όσα λέγονταν για τις ε-
ρωτικές επιδόσεις του Παπανδρέου. Και τέ-
ταρτον γιατί της είχε κάνει δύσκολη τη ζωή 
από τότε που άρχισε να διεκδικεί την καθιέ-
ρωση των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων 
Προγραμμάτων, το κόστος των οποίων θα 
πλήρωνε μεταξύ άλλων και η Αγγλία.
Σε μία σύνοδο κορυφής των ηγετών της τότε 
ΕΟΚ, η κόντρα ανάμεσα τους ξεπέρασε όλα 
τα όρια. Η Θάτσερ έφερνε συνεχώς αντιρ-
ρήσεις και ο Ανδρέας δεν μπόρεσε να κρα-
τηθεί. «Κυρία μου, μας έχετε σπάσει τα αρχί-
δια!...» της είπε, προκαλώντας το μειδίαμα 
των άλλων ηγετών και την οργή της ίδιας. 
Εκείνη τη στιγμή η Θάτσερ δεν είπε τίποτα.
Όταν, όμως, η χώρα της ανέλαβε την προ-
εδρία της ΕΟΚ έκανε την πρωτοφανή πολι-
τική απρέπεια να μην έρθει στην Ελλάδα, 
στο πλαίσιο της περιοδείας της στις ευρω-
παϊκές πρωτεύουσες για την προετοιμασία 

της συνόδου κορυφής. Ήταν γκάφα της, γι 
αυτό αργότερα ζήτησε από τον Ανδρέα να 
πάρουν μαζί το πρωινό στο ξενοδοχείο που 
έμεναν όλοι οι ηγέτες. Το ραντεβού είχε ορι-
στεί για τις 8 και 30, αλλά ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός μέχρι την ώρα εκείνη κοιμόταν και 
κανείς δεν τολμούσε να τον ξυπνήσει.
Το τόλμησε, κάποια στιγμή ο διπλωματι-
κός του σύμβουλος Χρήστος Μαχαιρίτσας 
και τον έπεισε να πάει στο ραντεβού, έστω 
και σε ‘’ώρα ΠΑΣΟΚ’’, δηλαδή με μεγάλη 
καθυστέρηση. Η πανίσχυρη Θάτσερ με το 
ζόρι συγκράτησε την οργή της. Είναι, όμως, 
βέβαιο ότι τίποτε δεν θα την συγκρατούσε 
αν ήξερε ελληνικά και καταλάβαινε τι είπε 
γι αυτήν ο Ανδρέας στο ασανσέρ του ξενο-
δοχείου.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός συνοδευόταν 
από τον τότε υπουργό των Εξωτερικών, τον 
μακαρίτη Γιάννη Χαραλαμπόπουλο, στον 
οποίο γύρισε και είπε πονηρά. «Γιάννη, 
αυτήν την γ...ς;.». Ο Χαραλαμπόπουλος 
έγινε κατακόκκινος, η Θάτσερ τους κοίταξε 
περίεργα και ο Ανδρέας είχε σκάσει στα 
γέλια...

επικαιρότητα

Σ
τη νέα λίστα του Forbes με τους πλου-
σιότερους Ρώσους περιλαμβάνεται 
και ο επιχειρηματίας Ιβαν Σαββίδης, 
με περιουσία ύψους 1,9 δισ. δολα-

ρίων.  Ο Ιβάν Σαββίδης, έναν χρόνο πριν δεν 
βρισκόταν καν στον κατάλογο με τους 200 
πλουσιότερους Ρώσους αλλά φέτος εκτο-
ξεύθηκε στην 53η θέση, σύμφωνα με τους 
Moscow Times.
Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ πούλησε 
στα μέσα Μαρτίου στον ιαπωνικό Όμιλο 
Japan Tobacco τον Όμιλο Donskoy Tabak 
στον οποίο ανήκει και η ΣΕΚΑΠ, έναντι 1,6 
δισ. δολαρίων.
Στην πρώτη θέση της λίστας του Forbes βρί-
σκεται ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου 
μεταλλουργίας Νοβολιπετσκ,  Βλαντίμιρ 
Λίσιν, με περιουσιακά στοιχεία που ανέρχο-
νται στα 19,1 δισ. δολάρια.
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της 
Severstal Αλεξέι Μορντασόφ με περιουσι-
ακά στοιχεία της τάξεως των 18,7 δισ, δολα-
ρίων. Ακολουθεί ο επιχειρηματίας Λεονίντ 
Μίχελσον , ιδιοκτήτης της Novatek, με περι-
ουσία 18 δισ. δολαρίων. Ο Μίχελσον επί δύο 
χρόνια (2016-2017» διατηρούσε τον τίτλο 

του πιο πλούσιου ρώσου επιχειρηματία.
Στους δέκα πιο πλούσιους ρώσους επιχειρημα-
τίες συγκαταλέγονται ο πρόεδρος της πετρελα-
ϊκής εταιρείας Lukoil Βαγκίτ Αλεκπέροφ(16,4 
δισ. δολάρια) , ο Γκενάντι Τίμτσενκο ένας από 
τους βασικούς μετόχους της εταιρείας Sibura 
(16 δισ. δολάρια), ο συνιδιοκτήτης της Norisl 
Nikel Βλαντίμιρ Ποτάνιν (15,9 δισ. δολάρια), ο 
ιδιοκτήτης της Eurochim Αντρέι Μελνιτσένκο 
(15,5 δισ. δολάρια) ο συνιδιοκτήτης της Alpha 
Group Μιχαήλ Φρίντμαν (15,1 δισ. δολάρια), 
ο βασικός μέτοχος της Rusal Βίκτορ Βεκσελ-
μπεργκ(14,4 δισ. δολάρια) και ο βασικός μέτο-
χος της Metalloinvest Αλισέρ Ουσμάνοφ (12,5 
δισ. δολάρια)
Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία των 200 
πιο πλούσιων Ρώσων εκτιμάται ότι φθάνουν 
τα 485 δισ. δολάρια και, όπως επισημαίνει το 
περιοδικό Forbes, αυξήθηκαν μέσα σ’ έναν 
χρόνο κατά 25 δισ. δολάρια. Επίσης αυξή-
θηκε και ο αριθμός των δισεκατομμυριού-
χων εφέτος, οι οποίοι έφθασαν από τους 
96 στους 106. Για να ενταχθεί κάποιος στην 
ομάδα των πρώτων δέκα επιχειρηματιών, 
πρέπει η περιουσία του να υπερβαίνει τα 
12,5 δισ. δολάρια.

Στη λίστα του Forbes με τους 
πλουσιότερους Ρώσους ο Ιβάν Σαββίδης

Στο ψήφισμα εκφράζεται «κατηγορηματική αντίθεση στη μείωση της θητείας 
των αιρετών, από 5 σε 4 έτη»

Ψήφισμα ΚΕΔΕ - ΕΝΠΕ: Η απλή 
αναλογική οδηγεί σε ακυβερνησία 
Δήμους και Περιφέρειες

Τ
ην αντίθεση του στην πρόταση 
του υπουργού Εσωτερικών, Πά-
νου Σκουρλέτη για απλή αναλογι-
κή στις αυτοδιοικητικές εκλογές, 

εκφράζει με ψήφισμα του , το κοινό συνέ-
δριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλά-
δας (ΚΕΔΕ) και της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδας (ΕΝΠΕ), οι διήμερες εργασίες του 
οποίου ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι.
Σύμφωνα με το ψήφισμα που ενέκρινε 
το συνέδριο, το εκλογικό σύστημα που 
«ακούγεται», υπακούει «μόνο σε μικρο-
κομματικές σκοπιμότητες, οδηγεί σε ακυ-
βερνησία και πλήρη λειτουργική ανα-
ποτελεσματικότητα τους δήμους και τις 
περιφέρειες, παραβιάζοντας τη συνταγ-
ματική επιταγή με άμεσες αρνητικές επι-
πτώσεις τόσο για τους πολίτες, όσο και 
για τη χώρα. Προτείνοντας μάλιστα την 
υιοθέτηση δύο διαφορετικών εκλογικών 
συστημάτων, αναλογικό με παρατάξεις 
για τις Περιφέρειες και τους δήμους και 
πλειοψηφικό με ενιαίο ψηφοδέλτιο για τις 
τοπικές κοινότητες κάτω των 500 κατοί-
κων, διευκολύνει την είσοδο στα θεσμικά 
όργανα της αυτοδιοίκησης εξωπολιτικών 
συμφερόντων ή πολιτικών μειοψηφιών 
που εκφράζουν τα άκρα».
Επίσης στο ψήφισμα εκφράζεται «κατη-
γορηματική αντίθεση στη μείωση της 
θητείας των αιρετών, από 5 σε 4 έτη». Σύμ-
φωνα με το ψήφισμα, από τις δημόσιες 
τοποθετήσεις, τις συνεντεύξεις και την 
ομιλία του υπουργού Εσωτερικών Πάνου 
Σκουρλέτη στο συνέδριο και των προέ-
δρων και εκπροσώπων των κομμάτων 
διαπιστώνεται ότι, «το κυοφορούμενο 
εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια νομο-
σχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, για 
τη βελτίωση του «Καλλικράτη» δεν προω-
θεί καμία σημαντική αλλαγή στο μοντέλο 
διακυβέρνησης της χώρας, στη λειτουργία 
του κράτους και της αυτοδιοίκησης. Περι-
ορίζεται κυρίως στην αλλαγή του εκλο-
γικού συστήματος ανάδειξης των αιρε-
τών της αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού, 
καθώς και στην αναιτιολόγητη συρρί-
κνωση της θητείας τους από τα πέντε, στα 
τέσσερα χρόνια. Παραπέμπει γενικώς στο 
μέλλον και χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιά-

γραμμα, τις αναγκαίες αλλαγές και μεταρ-
ρυθμίσεις στο κράτος και την αυτοδιοί-
κηση, συνδέοντας τις με το εγχείρημα της 
συνταγματικής αναθεώρησης αλλά και τη 
δημοσιονομική ανάκαμψη της χώρας. Δεν 
ενσωματώνει κρίσιμα ζητήματα στρατηγι-
κής ενίσχυσης της αποκέντρωσης και προ-
ώθησης της αυτοδιοικητικής διακυβέρνη-
σης, όπως αυτά κατά κανόνα έχουν εκφρα-
στεί ομόφωνα, σε συνέδρια των αυτοδιοι-
κητικών συλλογικών οργάνων».
Με το ψήφισμα που ενέκρινε το συνέδριο 
ζητείται ακόμη «η όποια αλλαγή του εκλο-
γικού συστήματος να γίνει σε συμφω-
νία με τα θεσμικά όργανα της αυτοδιοί-
κησης, με την πρόβλεψη να ισχύσει από 
τις μεθεπόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές 
και να μην υπηρετεί σκοπιμότητες ανα-
γόμενες στο στενό πολιτικό συμφέρον 
της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψη-
φίας». Τέλος καλείται η πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου Εσωτερικών να δεσμευ-
θεί δημόσια ότι ο χρόνος δημόσιας δια-
βούλευσης επί του νομοσχεδίου θα είναι 
τουλάχιστον δυο μήνες.
Ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμί-
νης εκτίμησε ότι το μέτρο θα πλήξει την 
κυβερνησιμότητα και τη σταθερότητα των 
δήμων, προειδοποιώντας για «κατακερ-
ματισμό, συναλλαγή, ακυβερνησία» που 
θα καταστήσουν ακόμη πιο συγκεντρω-
τικό το κράτος.
Σε αυτό το πλαίσιο υποστήριξε ότι τα χρό-
νια της κρίσης, που το κράτος κατέρρεε, 
οι δήμοι κράτησαν όρθιες τις τοπικές κοι-
νωνίες με δράσεις για τις οποίες δεν είχαν 
αρμοδιότητες διασφαλίζοντας «μια κανο-
νικότητα στις πόλεις».
Σύμφωνα με τον κ. Καμίνη, η απλή αναλο-
γική για την ανάδειξη Δημοτικών Συμβού-
λων την πρώτη Κυριακή και των δημάρ-
χων σε β΄ γύρο μεταξύ των δυο πρώτων, 
εάν κανείς την πρώτη Κυριακή δεν έχει 
αποσπάσει την απόλυτη πλειοψηφία θα 
οδηγήσει σε ένα δήμαρχο με «ισχυρή 
λαϊκή ψήφο, που δεν θα ασκεί αρμοδιό-
τητες. Δεν θα έχει πλειοψηφία και θα είναι 
σε συνεχή συναλλαγή και ένα πάρε -δώσε 
και υπό τη δαμόκλειο σπάθη του εκβια-
σμού από κάθε μειοψηφία».
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επικαιρότητα

Διαδικτυακό εμπόριο ταυτοτήτων 
στην Ελλάδα

Μαφία που δρα στο διαδίκτυο, 
πωλώντας έγγραφα σε μετανάστες 
έναντι αδράς αμοιβής, αποκαλύπτει 
σήμερα το γερμανικό Spiegel Online

T
o περιοδικό στην ηλεκτρονική του 
έκδοση αναφέρεται σε διαδικτυα-
κές πωλήσεις ταυτοτήτων που έχουν 
εκδώσει οι γερμανικές αρμόδιες 

αρχές για πρόσφυγες. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες του Spiegel, που επικαλείται στοι-
χεία εσωτερικής ανάλυσης της γερμανικής 
Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, «η εμπορία 
τέτοιου είδους εγγράφων γίνεται κυρίως 
στην Ελλάδα».
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι από την 
Ελλάδα «μπορεί κάποιος με αυτά τα χαρτιά 
να επιβιβαστεί σε αεροσκάφη, χωρίς περαι-
τέρω ελέγχους, με προορισμό τη Στοκ-
χόλμη, τη Φρανκφούρτη ή το Άμστερνταμ. 
Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Αστυνο-
μία, αυξήθηκε ο αριθμός των διαπιστωμέ-
νων παράνομων αφίξεων με αεροπλάνα 
(στη Γερμανία) κατά 9% το 2016 και κατά 
22% το 2017. Κύρια χώρα αναχώρησης των 
πτήσεων ήταν η Ελλάδα, αναφέρει η ανά-
λυση».
Το ρεπορτάζ του γερμανικού περιοδικού 
επικαλείται την περίπτωση ενός 35χρο-
νου Σύρου που αναφέρεται με το ψεύτικό 
όνομα Χασάν Ραχίμι και είχε πάρει άσυλο 
στη Γερμανία λαμβάνοντας προσφυγική 
ταυτότητα, προσφυγικό διαβατήριο και 
κάρτα υγείας, τα οποία είχαν εκδοθεί από 
τις αρμόδιες γερμανικές υπηρεσίες.
Η αδυναμία του να φέρει την οικογένειά του 
στη Γερμανία και να βρει δουλειά τον έκανε 
να πάρει την απόφαση να πετάξει το καλο-

καίρι του 2017 από το Βερολίνο στη Θεσσα-
λονίκη. «Όταν έφθασε εκεί, εμπιστεύθηκε 
έναν διακινητή. Αυτός επρόκειτο να τον 
βοηθήσει να πάει στην Τουρκία, τη χώρα 
διέλευσης (σ.σ.: προς τη Συρία)», γράφει το 
Spiegel Online, επισημαίνοντας ότι κάποιος 
σαν αυτόν, που έχει αναγνωριστεί ως πρό-
σφυγας στη Γερμανία, δεν μπορεί απλά να 
εισέλθει στην Τουρκία.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο διακινητής 
συμβούλευσε τον Σύρο πρόσφυγα να που-
λήσει τα έγγραφά του προκειμένου να απο-
κρύψει την ταυτότητά του σε περίπτωση 
ελέγχου, αλλά και για να κερδίσει χρή-
ματα. Όπως γράφει το περιοδικό, ο Σύρος 
πρόσφυγας «απέστειλε τα έγγραφά του 
ταχυδρομικώς στον ξάδελφό του που ζει 
στη Λειψία. Και εκείνος τα πούλησε μετά 
σε κάποιον ξένο για 1.500 ευρώ. Το ποσό 
εστάλη αργότερα στον Ραχίμι. Τότε βρισκό-
ταν ήδη πίσω στη Συρία».
Το δημοσίευμα κάνει λόγο για έξαρση της 
«εμπορίας γνήσιων προσφυγικών εγγρά-
φων - κυρίως μέσω του διαδικτύου. Στο 
Facebook υπάρχουν ομάδες, στις οποίες 
συναντώνται πωλητές και αγοραστές, δια-
πραγματεύονται κατά κανόνα στα αραβικά». 
Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία, 
συχνότεροι αγοραστές των εγγράφων είναι 
Σύροι που θέλουν να διαφύγουν στη Γερμα-
νία. «Σύμφωνα με την Europol, το τελευταίο 
διάστημα κατάσχονταν ολοένα και περισ-
σότερα πλαστά ή παρατύπως χρησιμοποι-
ηθέντα έγγραφα σε αεροδρόμια. Για αυτόν 
τον λόγο έχει αποστείλει η Ομοσπονδιακή 
Αστυνομία συνοριοφύλακες στα αεροδρό-
μια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης προ-
κειμένου να αποτρέπουν τις παράνομες αφί-
ξεις στη Γερμανία».
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εδώ Κύπρος

Μ
ε κύριο στόχο να υπάρξει έλεγχος και 
ρύθμιση του δικαιώματος κρατικών α-
ξιωματούχων να εργοδοτούνται στον ι-
διωτικό τομέα μετά την συνταξιοδότηση 

τους με τρόπο που να μην βλάπτεται το δημόσιο συμ-
φέρον καθώς και να μην στέλνεται μια εικόνα διαπλο-
κής, η Επιτροπή Θεσμών συζήτησε πρόταση νόμου 
περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτι-
κό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και 
Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και 
του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Πλέον η Επιτροπή 
αναμένει τα υπομνήματα των αρμόδιων φορέων ώ-
στε να συνεχίσει τη συζήτηση σε 2 ή 3 εβδομάδες για 
να υπάρξει κατάληξη στο θέμα.
Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Ζαχαρίας Ζαχαρίου είπε πως χρειάζονται 
τροποποιήσεις στη νομοθεσία, υπενθυμίζοντας πως 
η Βουλή έχει κάνει μια μελέτη με ακαδημαϊκούς και 
εμπειρογνώμονες σε σχέση με τη σύγκρουση συμ-
φερόντων αξιωματούχων του κράτους ή πολιτεια-
κών ή ανώτερων δημοσίων υπαλλήλων με διάφορες 
εργασίες που έχουν υφή διαπλοκής και σήψης και ένα 
κομμάτι της συγκεκριμένης μελέτης είναι και η εργο-
δότηση στον ιδιωτικό τομέα μετά την αφυπηρέτηση.
Ο κ. Ζαχαρίου είπε πως το θέμα εξετάστηκε πριν 
μερικούς μήνες όταν και στάλθηκε επιστολή στον 

Υπουργό Οικονομικών ζητώντας την πολιτική θέση 
της Κυβέρνησης. Η απάντηση είναι πως η Κυβέρνηση 
συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το σωστό είναι η διεύ-
ρυνση του καταλόγου, η αύξηση των προστίμων, η 
δυνατότητα αυτεπάγγελτης εξέτασης εκ μέρους της 
Επιτροπής όσον και η δυνατότητα αύξησης των προ-
στίμων σε περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας.
«Έχει ξεκινήσει σήμερα η συζήτηση με όλους τους 
εμπλεκομένους, οι οποίοι θα αποστείλουν υπόμνημα 
εντός δέκα ημερών για να μπορέσουμε να προχωρή-
σουμε. Πρόθεση μας είναι με βάση την αναλογικό-
τητα τη θέσης και των εξουσιών που κατέχει ο κάθε 
αξιωματούχος του κράτους να μπορεί να ελέγχεται 
και να μην μεταβαίνει στον ιδιωτικό τομέα λειτουργώ-
ντας εις βάρος του κράτους», είπε.
Ανέφερε πως η συνέχιση της συζήτησης θα γίνει μετά 
από 2 ή 3 εβδομάδες ανάλογα και πότε θα σταλούν τα 
υπομνήματα από την επιτροπή που αποτελείται από 
τρεις εισαγγελείς της Δημοκρατίας, από το Υπουργείο 
Οικονομικών και από τον Γενικό Ελεγκτή καθώς και 
τις συντεχνίες των δημοσίων υπαλλήλων. Σημείωσε 
πως η ξεκάθαρη πρόθεση είναι να υπάρχει έλεγχος 
και ρύθμιση του δικαιώματος να εργοδοτούνται στον 
ιδιωτικό τομέα δημόσιοι αξιωματούχοι με τρόπο που 
να μην βλάπτεται το δημόσιο και να μην στέλνεται η 
εικόνα διαπλοκής και σήψης.

Στην Επιτροπή Θεσμών εκ νέου το 
ασυμβίβαστο κρατικών αξιωματούχων 

Κατεχόμενα: Πρόβλημα από τις 
πρόωρες εκλογές 

Π
ρόβλημα με την διεξαγωγή των «τοπικών 
εκλογών» δημιούργησε η ανακοίνωση α-
πό τον Ταγίπ Ερντογάν ότι η Τουρκία θα 
πραγματοποιήσει πρόωρες εκλογές στις 

24 Ιουνίου.
Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο, αυτή ήταν η αρχική ημε-
ρομηνία διεξαγωγής των «τοπικών εκλογών» στα 
κατεχόμενα που όμως θα αναβαλλόταν λόγω των 
εισαγωγικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια που διε-
ξάγονται ταυτόχρονα σε Τουρκία και κατεχόμενα 
στις 24 Ιουνίου.
Η οριστική απόφαση στα κατεχόμενα επρόκειτο να 
ληφθεί από την «βουλή» κατόπιν σχετικής τροπο-
ποιητικής πρότασης από την «κυβέρνηση». Ωστόσο 
με την ανακοίνωση των πρόωρων εκλογών στην 
Τουρκία στις 24 Ιουνίου, το αρμόδιο Συμβούλιο 
Εξετάσεων ανακοίνωσε ότι οι εισαγωγικές εξετά-
σεις θα γίνουν στις 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου.
Η «πρόεδρος» του «ανωτάτου εκλογικού συμβου-
λίου», Ναρίν Φερντί Σιαφάκ δήλωσε ότι πρέπει να 

επαναξιολογήσουν το θέμα και πως δεν συνιστά 
την διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων και 
των «τοπικών εκλογών» την ίδια μέρα (σσ: και για 
τις δύο διαδικασίες χρησιμοποιούνται οι σχολικές 
εγκαταστάσεις).
Η διεξαγωγή των «τοπικών εκλογών» σε μια άλλη 
ημερομηνία εντός Ιουλίου, συνέχισε, μπορεί να 
προκαλέσει πρόβλημα «αντισυνταγματικότητας», 
ενώ το να γίνουν πιο νωρίς (από τις εκλογές στην 
Τουρκία) δεν θα τους αφήσει αρκετό χρόνο προετοι-
μασίας. Θα αξιολογήσουν, είπε, το θέμα στο «ανώ-
τατο εκλογικό συμβούλιο» και θα διαβουλευθούν 
με την «κυβέρνηση» και άλλους «αρμοδίους».
Το θέμα προκάλεσε ποικίλα σχόλια και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης χθες ενώ στο σχόλιό της στο 
πρωτοσέλιδο σήμερα η Αφρίκα γράφει ότι αυτό 
που ο Μουσταφά Ακιντζί από την ε/κ πλευρά, την 
εκ περιτροπής προεδρία, γιατί δεν τον ζητεί και από 
την Τουρκία. «Να έχουν έναν αυτοί και έναν εμείς! Ή 
επιμένει να είμαστε συνεχώς μουχτάρηδες;».

Η 
Κυβέρνηση, δια του Υπουργείου Εξωτερικών, δηλώνει ότι η έκθε-
ση της Κομισιόν για την Τουρκία είναι η πιο επικριτική από το 2005 
και εκφράζει συμφωνία με την εκτίμηση της Επιτροπής ότι η εφαρ-
μογή των κυπρογενών υποχρεώσεων της Τουρκίας θα δώσει ση-

μαντική ώθηση στις σχέσεις της με την ΕΕ.
Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει επίσης με ικανοποί-
ηση, την «αυστηρή αναφορά σε σχέση με την επιθετική ρητορική της Τουρ-
κίας έναντι ΚΜ της ΕΕ, περιλαμβανομένης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
ενώ καλείται η Τουρκία να αποφεύγει οποιουδήποτε τύπου προκλητικές και 
επιθετικές ενέργειες κατά ΚΜ ή άλλου είδους πηγές εντάσεων και τριβών 
που υποσκάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρηνική διευθέτηση 
διαφορών».
«Στην Έκθεση, τονίζεται ότι οι ενέργειες της Τουρκίας ήταν σε πλήρη αντίθεση 
με τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των Κρατών Μελών εντός της 
ΑΟΖ τους καθώς και της κυριαρχίας τους επί των χωρικών υδάτων και του 
εναέριου χώρου τους», αναφέρεται.
Προστίθεται ότι «καταγράφεται το πρόσφατο περιστατικό με την παρεμπό-
διση του γεωτρύπανου της ΕΝΙ να προσεγγίσει το προκαθορισμένο σημείο 
εξόρυξης εντός της κυπριακής ΑΟΖ, ενώ αναπαράγεται το λεκτικό των Συμπε-
ρασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2018 σχετικά με την 
έντονη καταδίκη της Τουρκίας για τις παράνομες ενέργειες της στην Ανατολική 
Μεσόγειο και το Αιγαίο, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα την υποχρέωση σεβα-
σμού της διεθνούς νομιμότητας, σχέσεων καλής γειτονίας και εξομάλυνσης 
διμερών της σχέσεων με όλα τα ΚΜ».
Σε σχέση με την Τουρκία, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξω-
τερικών, «η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η πιο επικριτική που έχει 
εκδοθεί από έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων το 2005».
Αναφέρεται ότι «καταγράφεται συνολική διολίσθηση της χώρας από τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στους τομείς του κράτους 
δικαίου, θεμελιωδών ελευθεριών, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, μεταρρύθ-
μιση της δημόσιας διοίκησης και ελευθερίας της έκφρασης».
«Παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις της τουρκικής ηγεσίας στην ενταξιακή διαδι-
κασία, η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της έναντι της ΕΕ που απορρέουν 
από την ιδιότητα της ως υποψήφια χώρα, την έχουν απομακρύνει από την ΕΕ, 
κάτι που καθιστά το άνοιγμα νέων διαπραγματευτικών κεφαλαίων αδύνατο», 
σημειώνεται.
Η ανακοίνωση συνεχίζει αναφέροντας ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγρά-
φει για άλλη μια φορά, την πλήρη έλλειψη προόδου ως προς το σύνολο των 
κυπρογενών υποχρεώσεων της Τουρκίας».
Η Έκθεση, προστίθεται, «επαναλαμβάνει ότι δεν υπήρξε πρόοδος από πλευ-
ράς Τουρκίας σε σχέση με την εφαρμογή του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου και 
την εξομάλυνση των διμερών σχέσεων της Τουρκίας με την Κυπριακή Δημο-
κρατία. Καταγράφεται ότι η Τουρκία συνεχίζει την πολιτική διάκρισης έναντι 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και ότι δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί με τις υπο-
χρεώσεις της, όπως αυτές καταγράφονται στο Διαπραγματευτικό Πλαίσιο, 
σε διαδοχικά Συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ καθώς και στην Δήλωση 
της ΕΕ της 21ης Σεπτεμβρίου 2005».
«Συμμεριζόμαστε την εκτίμηση της Επιτροπής ότι η εφαρμογή των κυπρο-
γενών υποχρεώσεων της Τουρκίας θα δώσει σημαντική ώθηση στις σχέ-
σεις της με την ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνουμε ότι η καταγραφή στην 
Έκθεση, των συστάσεων της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για αναβάθμιση 
της Τελωνειακής Ένωσης και για την άρση των θεωρήσεων εισόδου για Τούρ-
κους πολίτες στην ΕΕ, δεν προδικάζει τις συζητήσεις στο Συμβούλιο όπου θα 
ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις ούτε και προκαταλαμβάνει τις θέσεις των 
κρατών μελών», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η πιο επικριτική έκθεση της 
Κομισιόν για την Τουρκία από 
το 2005, λέει η Κυβέρνηση 
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Ενώπιον της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και συγκεκρι-
μένα της Γενικής Διεύθυν-

σης Ανταγωνισμού, η οποία 
είναι σε επαφή με τις κυπρια-
κές αρχές, βρίσκεται το θέμα της 
έκδοσης κυβερνητικών ομολό-
γων στον Συνεργατισμό, δήλωσε 
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στο ΚΥΠΕ.
«Η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή 
με τις κυπριακές αρχές για το 
θέμα αυτό», ανέφερε εκπρόσω-
πος της Κομισιόν, απαντώντας σε 
ηλεκτρονικό μήνυμα του ΚΥΠΕ.
Πέραν από τις εποπτικές εγκρί-
σεις, δηλαδή τον Ενιαίο Επο-
πτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ), προ-
κύπτει και θέμα έγκρισης από 
την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνι-
σμού που θα εξετάσει αν οι κινή-
σεις της κυβέρνησης είναι συμ-
βατές με τους κοινοτικούς κανό-
νες κρατικών ενισχύσεων.
Ενημερώνοντας χθες τις Κοινο-
βουλευτικές Επιτροπές Οικονο-
μικών και Ελέγχου, ο Υπουργός 
Οικονομικών Χάρης Γεωργιά-
δης δήλωσε ότι προκύπτει μεν 
ζήτημα κρατικών ενισχύσεων, 
αλλά νόμιμης κρατικής ενίσχυ-
σης, που πρέπει να αιτιολογηθεί 
με την ΓΔ Ανταγωνισμού, «με την 
οποία είμαστε σε καθημερινή 
επαφή».
Υπενθυμίζεται πως στις αρχές 
Απριλίου, η κυβέρνηση εξέ-
δωσε μέσω ιδιωτικής τοποθέ-
τησης εννέα κυβερνητικά χρε-
όγραφα (ΚΟΧΑ) στην Συνεργα-
τική Κεντρική Τράπεζα συνολι-
κού ύψους €2,35 δις. Μετά την 
έκδοση των ομολόγων αυτών 
και σε συνδυασμό τη χρήση 
€150 εκατ. από τα ρευστά δια-
θέσιμα του κράτους, το ΥΠΟΙΚ 
προέβη σε κατάθεση ύψους 
€2,5 δισ. στη ΣΚΤ.
Η κίνηση της κυβέρνησης στό-
χευε από την μια στην ενίσχυση 
των στοιχείων παθητικού της 
ΣΚΤ και τη διασφάλιση των κατα-
θετών, και από την άλλη στην 
ενίσχυση του ενεργητικού της 
τράπεζας, διευκολύνοντας έτσι 
και τη διαδικασία προσέλκυσης 
επενδυτή στον Συνεργατισμό.

Στην Ευρωπ. 
Επιτροπή τα 
ομόλογα του 
Συνεργατισμού

Για τη ζημιά που υφίσταται 
από τη λειτουργiα του Ercan

Γ
ύρω στα 46.000.000 ευρώ 
έχει καταβάλει από το 2006 
η Κυπριακή Δημοκρατία ως 
αποζημίωση στην εταιρεία 

διαχείρισης των αεροδρομίων 
Hermes, για τους επιβάτες που χά-
νει από τη λειτουργία του παράνο-
μου αεροδρομίου της Τύμπου. Αυ-
τή τη στιγμή η ΚΔ βρίσκεται σε δι-
απραγμάτευση με την εταιρεία για 
την αποζημίωση για τα έτη 2015-
2017 και φαίνεται να καταλήγουν 
σε ένα ποσό περί τα 23 εκατομμύ-
ρια ευρώ.
Το θέμα συζητήθηκε σήμερα στην 
Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, 
όπου βουλευτές, αλλά και ανε-
ξάρτητες αρχές αμφισβήτησαν την 
φόρμουλα και τις παραδοχές πάνω 
στις οποίες στηρίζεται αυτή η απο-
ζημίωση και ζήτησαν επαναδια-
πραγμάτευση της.
Σημειώθηκε επίσης ότι αν συνεχι-
στεί η ανοδική επιβατική κίνηση 
στα αεροδρόμια Λάρνακας και 
Πάφου, σύμφωνα με τις πρόνοιες 
της συμφωνίας, πιθανόν να μην 
απαιτείται η καταβολή αυτής της 
αποζημίωσης σε περίπου ένα- δύο 
χρόνια.
Όπως εξήγησε στην Επιτροπή ο 
Γενικός Διευθυντής του Υπουρ-
γείου Συγκοινωνιών Αλέκος Μιχα-
ηλίδης, η πρόνοια αυτή για απο-
ζημίωση τέθηκε για πρώτη φορά 
το 2002, όταν το Υπουργείο βρι-
σκόταν σε διαπραγμάτευση με την 
εταιρεία Altera η οποία ζητούσε 
να υπάρξει αποζημίωση σε περί-
πτωση που επιλυθεί το Κυπριακό 
και θα λειτουργούσε νόμιμα το 
αεροδρόμιο στα κατεχόμενα. Η 
πρόνοια αυτή παρέμεινε στη συνέ-
χεια στις διαπραγματεύσεις με την 
Hermes, αφού στο μεταξύ άνοιξαν 
τα οδοφράγματα, ενώ πολίτης που 
πήγε στο δικαστήριο επειδή δια-

κινήθηκε από το παράνομο αερο-
δρόμιο τελικά δικαιώθηκε.
Η συμφωνία με την εταιρεία 
Hermes, η οποία αποτελείται κατά 
67% από διεθνείς επενδυτές, υπο-
γράφηκε στις 12 Μαΐου του 2006 
και προβλέπει ότι για 25 χρόνια οι 
Hermes θα αναπτύξει και θα δια-
χειρίζεται τα αεροδρόμια Λάρνα-
κας και Πάφου, ενώ από το 2031 
τα αεροδρόμια θα περάσουν στη 
Δημοκρατία. Το κράτος λαμβάνει 
κάθε χρόνο το 33% των εσόδων 
από τη λειτουργία των αεροδρο-
μίων και έχει εισπράξει γύρω στα 
417 εκατομμύρια μέχρι στιγμής. Τα 
έσοδα για το 2017 ήταν 50 εκατομ-
μύρια.
Όσον αφορά την απώλεια εσόδων 
για την Hermes από τη λειτουργία 
του παράνομου αεροδρομίου, ο 
κ. Μιχαηλίδης είπε ότι υπολογίζε-
ται με βάση μια περίπλοκη φόρ-
μουλα στην οποία εξετάζεται η 
επιβατική κίνηση της Τύμπου και 
η κίνηση των αεροδρομίων της 
Κυπριακή Δημοκρατίας. Όπως 
είπε, υπάρχουν διάφορες προβλέ-
ψεις για την κίνηση στα αεροδρό-
μια της Δημοκρατίας και αν η επι-
βατική κίνηση ξεπε-
ράσει την υψηλή 
πρόβλεψη τότε μπο-
ρούν να σταματή-
σουν να καταβάλλο-
νται αποζημιώσεις 
στην Hermes. Ανέ-
φερε ακόμα ότι με 
βάση τη συμφωνία 
η φόρμουλα μπορεί 
να αναθεωρείται κάθε τρία χρόνια. 
Είπε επίσης ότι τα στοιχεία για τα 
παράνομα αεροδρόμια λαμβάνο-
νται από την ΚΥΠ.
Ο διευθυντής διαχείρισης της συμ-
φωνίας με την Hermes Αντώνης 
Κουτσουλής ανέφερε ότι τα τρία 
πρώτα χρόνια εφαρμόστηκαν οι 
παράμετροι της φόρμουλας όπως 
ήταν στη συμφωνία. Από το 2009 
μέχρι το 2014 ακολούθησε μια 

μεγάλη περίοδος διαπραγμάτευ-
σης με την εταιρεία και ζητήθηκε 
τελικά αποζημίωση 33 εκατ. 750 
χιλιάδες ευρώ, ενώ για τα έτη 2015 
-2017 το ποσό της αποζημίωσης 
εκκρεμεί μεταξύ των δύο μερών.
Για τους Ε/κ που διακινούνται μέσω 
Τύμπου δεν υπάρχει ακριβής αριθ-
μός και όπως αναφέρθηκε από τον 
ΓΔ του Υπουργείου Συγκοινωνιών 
υπολογίζονται κατά προσέγγιση με 
βάση των αριθμό Ε/κ που περνούν 
τα οδοφράγματα για να μείνουν σε 
ξενοδοχεία των κατεχομένων.
Ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας 
Μιχαηλίδης ανέφερε ότι η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή που εξέτασε τον όρο 
αυτό της συμφωνίας κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η τροποποίηση 
αυτή δικαιολογείτο από τις περι-
στάσεις και δεν αποτελούσε παρα-
βίαση του δικαίου της ΕΕ.
Είπε επίσης ότι η Ελεγκτική Υπηρε-
σία κατά τη συζήτηση του θέματος 
στην Επιτροπή αλλαγών και απαι-
τήσεων εισηγήθηκε ότι δυνητικοί 
επιβάτες για αποζημίωση θα ήταν 
ξένοι τουρίστες που θα επισκέπτο-
νταν την ΚΔ και έρχονται από τα 
κατεχόμενα όπως επίσης και Ε/κ. Σε 

αυτή δεν περιλαμ-
βάνονται οι Τούρ-
κοι υπήκοοι και Τ/κ 
ή έποικοι ή άλλοι 
κάτοικοι των κατε-
χομένων που ούτε 
και πριν το άνοιγμα 
των οδοφραγμά-
των δεν ήταν επιβά-
τες των αεροδρο-

μίων της ΚΔ. Επίσης θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη οι τουρίστες που 
έρχονται μέσω αεροδρομίων της 
ΚΔ και πάνε στα κατεχόμενα.
Αναφέροντας ότι θα πρέπει με 
βάση τα πιο πάνω να γίνει επαναδι-
απραγμάτευση της φόρμουλας, ο κ. 
Μιχαηλίδης ανέφερε ότι διαφώνη-
σαν με το Υπουργείο Συγκοινωνιών 
και τους είπε στην Κεντρική Επι-
τροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων, 

ότι αν τεθεί αυτό το θέμα θα κιν-
δυνεύσει η ευρωστία της Hermes 
και υπάρχει ο κίνδυνος τερματι-
σμού της συμφωνίας με το κρά-
τος το οποίο θα κληθεί να πληρώ-
σει το 95% των οφειλών της εται-
ρείας. Ο Γενικός Ελεγκτής εξέφρασε 
την άποψη ότι υπάρχει τρόπος να 
σωθεί μέρος του ποσού αυτού της 
αποζημίωσης.
Ο Έφορος Κρατικών Ενισχύσεων 
Θεοφάνης Θεοφάνους έκανε λόγο 
για μια κακή συμφωνία με πολλούς 
συντελεστές και είπε ότι δεν τους 
ζητήθηκε η γνώμη τους κατά την 
επαναδιαπραγμάτευση της συμ-
φωνίας.
Εκ μέρους της εταιρείας Hermes η 
ΓΔ των αεροδρομίων Ελένη Καλο-
γήρου ανέφερε ότι δεν διαφορο-
ποιήθηκαν οι όροι την συμφωνίας 
μετά το άνοιγμα των οδοφραγμά-
των όσον αφορά τα έσοδα της ΚΔ 
και μπήκε αυτή η πρόνοια για την 
αποζημίωση, η οποία όπως είπε 
συνάδει με το δίκαιο δημοσίων 
συμβάσεων. Ανέφερε ακόμα ότι η 
απαίτηση της εταιρείας ήταν πολύ 
υψηλότερη με βάση τη μέθοδο 
υπολογισμού τα πρώτα τρία χρόνια 
και το 2015-17 το ποσό ήταν πολύ 
χαμηλότερο από αυτό που αρχικά 
συμφωνήθηκε με την Κυβέρνηση.
Ανέφερε επίσης ότι η Τύμπου δια-
κινεί σήμερα 4 εκ. επιβάτες, έχο-
ντας τριπλασιάσει τον αριθμό 
επιβατών της από το 2006 ενώ 
τα αεροδρόμια της Δημοκρα-
τίας είναι 50% πιο πάνω, έχοντας 
υποστεί και πλήγμα τα χρόνια της 
οικονομικής κρίσης. Η επιβατική 
κίνηση, ανέφερε είναι σήμερα 7% 
πιο κάτω από το τι προνοούσε το 
σχέδιο της εταιρείας μέχρι το 2018. 
Ανέφερε ακόμα ότι υπάρχει ανώ-
τατο όριο στην αποζημίωση που 
μπορεί να πάρει η εταιρεία και αν 
συνεχιστεί η ανοδική πορεία της 
επιβατικής κίνησης σε ένα – δύο 
χρόνια δεν θα δικαιούται η εται-
ρεία αποζημίωση.

Προς επαναδιαπραγμάτευση η αποζημίωση της Hermes
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Α
λλαγή σελίδας για την Κούβα μετά 
την επικύρωση του διορισμού του 
Μιγκέλ Ντίαζ- Κανέλ, στη θέση του 
προέδρου της Κούβας.

Ο διορισμός του, που επικυρώθηκε από την 
Εθνοσυνέλευση της χώρας δείχνει τέλος στα 
59χρόνια της διακυβέρνησης των αδερφών 
Κάστρο. Μέλος του Κομμουνιστικού Κόμ-
ματος, ο Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ διαδέχεται τον 
Ραούλ Κάστρο στην ηγεσία της χώρας.
Μέχρι στιγμής, ο Ντίαζ-Κανέλ κατείχε τη θέση 
του αντιπροέδρου της χώρας. Πάντως, η ανέ-
λιξή του προκάλεσε έκπληξη, καθώς η διεθνής 
κοινότητα γνωρίζει λίγα γι’ αυτόν. Ωστόσο, 
από την ώρα που ανακοινώθηκε η υποψηφι-
ότητά του, η εκλογή του ήταν δεδομένη στο 
μονοκομματικό σύστημα της Κούβας.
Όπως ανακοινώθηκε από την επίσημη κου-

βανική ιντερνετική πύλη Cubadebate, ο Ντί-
αζ-Κνάνελ ψηφίστηκε από τους βουλευτές για 
μια ανανεώσιμη πενταετή προεδρική θητεία 
με 603 ψήφους από τις 604, δηλαδή με ποσο-
στό 99,83%.
Μετά την εκλογή του, ο Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ 
ορκίστηκε στα νέα του καθήκοντα και δεσμεύ-
τηκε ότι «η επανάσταση θα συνεχιστεί».
Ο νέος πρόεδρος έπλεξε το εγκώμιο του προ-
κατόχου του, λέγοντας ότι παραμένει ηγέτης 
της κουβανικής επανάστασης.
«Η εντολή που δόθηκε από τον λαό σε αυτήν 
την Εθνοσυνέλευση είναι να συνεχίσει την 
κουβανική επανάσταση σε μια κρίσιμη ιστο-
ρική στιγμή (...) στο πλαίσιο του εκσυγχρονι-
σμού του οικονομικού μοντέλου», τόνισε ο 
Ντίαζ-Κανέλ, στην πρώτη του ομιλία μετά την 
ανάληψη των καθηκόντων του.

διεθνή νέα

Μ
ια νέα διάσταση έδωσε σήμε-
ρα, στο πολυσυζητημένο θέμα 
της χρήσης χημικών στην ανα-
τολική Γούτα της Συρίας, το ρω-

σικό υπουργείο Εξωτερικών, ανακοινώνο-
ντας δια στόματος της εκπροσώπου του Μα-
ρία Ζαχάροβα, ότι στην περιοχή της Ανατο-
λικής Γούτα βρέθηκαν κοντέινερ με χλώριο 
από την Γερμανία και καπνογόνες βόμβες με 
προέλευση από το Σάλσμπερι της Βρετανί-
ας, από την περιοχή δηλαδή που έγινε η δη-
λητηρίαση του ρώσου πρώην κατασκόπου 
Σεργκέι Σκριπάλ και της κόρης του Γιούλια.
«Στα εδάφη που απελευθερώθηκαν στην 
Ανατολική Γούτα από τα συριακά κυβερ-
νητικά στρατεύματα, βρέθηκαν κοντέϊ-
νερς με χλώριο, το πιο φοβερό είδος χημι-
κού όπλου, με προέλευση από την Γερμανία 
όπως επίσης και καπνογόνα που κατασκευ-
άστηκαν, προσέξτε, στην πόλη Σάλσμπερι, 
τη Μεγάλη Βρετανία» υπογράμμισε η Ζαχά-
ροβα.
Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου 
Εξωτερικών, επέστησε επίσης την προσοχή 
σε ένα άρθρο της βρετανικής εφημερίδας 
Daily Mail, που είχε δημοσιευθεί τον Ιανου-
άριο του 2013 και το οποίο αποκάλυπτε πλη-
ροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Λευκός 
Οίκος είχε δώσει την συγκατάθεση του να 
πραγματοποιηθεί από τις ΗΠΑ και τους συμ-
μάχους τους επίθεση με χημικά στην Συρία 
και εν συνεχεία να επιρριφθούν οι ευθύ-
νες στον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ Άσαντ με 
σκοπό να ενισχυθούν οι διεθνείς στρατιωτι-
κές παρεμβάσεις στην χώρα αυτή.
Η Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε επίσης ότι επα-
νειλημμένα και η Ρωσία και η Συρία έχουν 
δηλώσει ότι έχουν πληροφορίες, συμφω-
νία με τις οποίες οι αντάρτες ετοιμάζονται 
να κάνουν προβοκάτσιες με χρήση χημικών 
όπλων, ότι διαθέτουν εργαστήρια παρα-
γωγής τους και όπλα σε απελευθερωμένα 
εδάφη στη Ανατολική Γούτα. «Όλες οι σχε-
τικές πληροφορίες έχουν σταλεί, αποστέλ-
λονται και θα αποστέλλονται στον ΟΑΧΟ 
(Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημι-
κών Όπλων)» υπογράμμισε η Ζαχάροβα.
Η Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε επίσης ότι η 
επίθεση που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ και 
οι σύμμαχοι τους στην Συρία, έγινε για να 
ενισχυθεί το μαχητικό πνεύμα των ανταρτών 
και για να ανασυντάξουν τις γραμμές τους 

και κατ αυτόν τον τρόπο να περιπλέξουν την 
διαδικασία του ειρηνευτικού διαλόγου.
Προσέθεσε επίσης, ότι «στην πόλη Ντούμα 
ενεργοποιήθηκαν οι εναπομείναντες ανέν-
δοτοι αντάρτες, τα πυρά των οποίων δέχθη-
καν στις 18 Απριλίου οι συμμετέχοντες στην 
αποστολή της αρμόδιας Διεύθυνσης για την 
ασφάλεια του ΟΗΕ, οι οποίοι προσπαθού-
σαν να αξιολογήσουν την κατάσταση και να 
προετοιμάσουν την άφιξη της αποστολής 
του ΟΑΧΟ στον τόπο της υποτιθέμενης χημι-
κής επίθεσης».
Η Ζαχάροβα επισημαίνοντας τις δυσκο-
λίες αυτές, απέδωσε την ενεργοποίηση 
τους, στους φόβους που προκαλεί η ενδε-
χόμενη επίσκεψη της αποστολής του ΟΑΧΟ 
στην περιοχή, λέγοντας ότι «προφανώς οι 
αντάρτες και οι τρομοκράτες φοβούνται την 
παρουσία των μελών και των επιθεωρητών 
στην περιοχή».

Ομάδα ασφαλείας του ΟΗΕ δέχθη-
κε επίθεση στην Ντούμα
Ο επικεφαλής του Οργανισμού για την Απα-
γόρευση των Χημικών Οπλων κατήγγειλε 
σήμερα ότι ομάδα ασφαλείας του ΟΗΕ που 
βρισκόταν σε αποστολή αναγνώρισης στη 
Ντούμα της ανατολικής Γούτα δέχθηκε πυρά 
χθες, δήλωσαν πηγές του Οργανισμού στο 
Reuters.
Ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού 
Αχμετ Ουζουμτσού δήλωσε κατά τη διάρ-
κεια συνεδρίασης στην έδρα του ΟΑΧΟ στη 
Χάγη ότι η ομάδα ασφαλείας αναγκάσθηκε 
να αποσυρθεί, καθυστερώντας την άφιξη 
των επιθεωρητών στον τόπο όπου πραγμα-
τοποιήθηκε η καταγγελλόμενη επίθεση με 
χημικά όπλα από τις δυνάμεις του καθεστώ-
τος της Δαμασκού κατά των κατοίκων της 
Ντούμα και κατά την οποία δεκάδες άμαχοι 
έχασαν τη ζωή τους.
Η καθυστέρηση στην άφιξη των διεθνών 
επιθεωρητών στη Ντούμα έχει προκαλέσει 
διπλωματική διένεξη καθώς οι δυτικές δυνά-
μεις κατηγορούν τη Δαμασκό και τη Μόσχα 
ότι παρεμποδίζουν σκοπίμως την αποστολή 
του Οργανισμού, ενώ έχουν περάσει ήδη 
ένδεκα ημέρες από τα γεγονότα. Οι ΗΠΑ και 
η Γαλλία καταγγέλλουν ότι η καθυστέρηση 
χρησιμοποιείται για να καταστραφούν τα 
στοιχεία που αποδεικνύουν την επίθεση με 
χημικά όπλα.

Ρωσία: Χημικά από Γερμανία και 
Βρετανία βρέθηκαν στην Α. Γούτα 
Κοντέινερ με χλώριο γερμανικής προέλευσης και καπνογόνες βόμβες βρετανικής 
προέλευσης βρέθηκαν στην ανατολική Γούτα, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο 
Εξωτερικών

Ο Μιγκέλ Ντίαζ – Κανέλ εξελέγη 
νέος πρόεδρος της Κούβας 
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Οι βουλευτικές και προεδρικές 
εκλογές στη χώρα θα διεξαχθούν 
περισσότερο από ένα χρόνο 
νωρίτερα, στις 24 Ιουνίου, αντί 
για τον Νοέμβριο του 2019, όπως 
ανακοίνωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Φ
αίνεται πως όλα συμφωνήθη-
καν μεταξύ του Τούρκου προέ-
δρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και 
του αρχηγού των Γκρίζων Λύ-

κων, Ντεβλέτ Μπαχτσελί και ο πρώτος α-
νακοίνωσε πρόωρες προεδρικές εκλογές
Ο ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Κόμματος 
Εθνικιστικού Κινήματος (MHP) της Τουρ-
κίας Ντεβλέτ Μπαχτσελί, και αρχηγός των 
Γκρίζων Λύκων, πρότεινε χτες να επισπευ-
θούν οι προεδρικές εκλογές για τον Αύγου-
στο αυτού του έτους, έναν χρόνο και πλέον 
νωρίτερα από τις προγραμματισμένες για 
τον Νοέμβριο 2019.
Ο Μπαχτσελί επικαλέστηκε «οικονομι-
κές και πολιτικές επιχειρήσεις εις βάρος 
της Τουρκίας» και υποστήριξε ότι είναι 
δύσκολο η χώρα να «αντέξει υπό τέτοιες 
συνθήκες» έως τον Νοέμβριο 2019.
Σήμερα, μετά τη συνάντηση των δύο 
αντρών, ο Μπαχτσελί αποχώρησε χωρίς 
δηλώσεις και πριν από λίγη ώρα, ο Ερντο-
γάν ανακοίνωσε ότι αντί για τον Νοέμβριο 
του 2019, οι προεδρικές εκλογές θα διεξα-
χθούν στις 24 Ιουνίου φέτος.
Ο 70χρονος βετεράνος πολιτικός, που 
παλαιότερα επέκρινε δριμύτατα τον Ερντο-
γάν, είναι πλέον ένας από 
τους κυριότερους συμ-
μάχους του. Το MHP και 
το κόμμα Δικαιοσύνης 
και Ανάπτυξης (AKP) του 
Τούρκου προέδρου έχουν 
συνάψει συμφωνία εκλο-
γικής συνεργασίας ενόψει 
των επόμενων εκλογών.
Ο Ερντογάν πάντως χθες 
απέρριψε εμμέσως την πρόταση του Μπα-
χτσελί.
Οι προσεχείς διπλές προεδρικές και βου-
λευτικές εκλογές είναι κρίσιμες για την 
Τουρκία καθώς θα σηματοδοτήσουν την 
έναρξη της ισχύος των περισσότερων 
μέτρων που ενισχύουν τις εξουσίες του 
προέδρου της χώρας, τα οποία εγκρίθηκαν 
με το δημοψήφισμα για την τροποποίηση 
του συντάγματος, τον Απρίλιο του 2017.
Ο πρόεδρος της Τουρκίας είπε πως το 

κόμμα του, παρά το ότι μετά το περσινό 
δημοψήφισμα, το νέο προεδρικό σύστημα 
δεν μπορούσε να εφαρμοστεί πλήρως 
μέχρι τις εκλογές του 2019, με αποτέλεσμα 
η παρούσα διοίκηση να δυσλειτουργεί, 
ήταν πεπεισμένο ότι πρέπει να εξαντληθεί 
η εντολή του λαού.
Η πρόταση όμως του κ. Μπαχτσελί, όπως 
τόνισε ο κ. Ερντογάν, τους βρήκε σύμφω-
νους, καθώς οι εξελίξεις στην Συρία και την 
ευρύτερη περιοχή πιέζουν και η οικονο-
μία απαιτεί σημαντικές αποφάσεις, φαί-
νεται λογική και προς όφελος της χώρας. 
Έτσι υιοθετήθηκε η επίσπευση των εκλο-
γών στη συντομότερη δυνατή ημερομηνία 
που επιτρέπει η νομοθεσία.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει ταχύτατα να 
περάσουν από την Βουλή οι εφαρμοστι-
κοί νόμοι του νέου προεδρικού συστήμα-
τος, που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. 
Νομικοί τονίζουν ότι ίσως κάποιοι νόμοι 
να μην προλάβουν να ψηφιστούν από τη 
Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές 
του Ιουνίου.

Κοτζιάς: Οι πρόωρες εκλογές θα 
ενισχύσουν την ένταση
Το πρωί της Τετάρτης, δηλαδή πριν την 
επίσημη ανακοίνωση ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν επισπεύδει τις προεδρικές εκλο-
γές στην Τουρκία, ο υπουργός Εξωτερικών 
Νίκος Κοτζιάς ρωτήθηκε αν η στρατηγική 
έντασης της Τουρκίας έχει «ημερομηνία 
λήξης» τις τουρκικές προεδρικές εκλογές.
«Νομίζω ότι στην Τουρκία μεγάλο ρόλο 

έπαιξε η προσπάθε ια 
πραξικοπήματος που ενί-
σχυσε αυτό το αίσθημα 
και της αλαζονείας, ότι 
«νικήσαμε». Και της ανα-
σφάλειας και ανησυχίας 
ότι μπορούμε να βγούμε 
στη γωνιά και κάποιος να 
μας πυροβολήσει. Επίσης, 
παίζει κάποιο ρόλο το ότι 

πάνε και στις εκλογές. Και φαίνεται ότι θα 
κάνουν εκλογές νωρίτερα από ό,τι είναι 
προγραμματισμένο και προβλεπόμενο. 
Αυτά τα δυο στοιχεία ενισχύουν την περαι-
τέρω ένταση, αλλά είναι ο αναθεωρητι-
σμός και ο προσανατολισμός αυτός ενι-
σχύεται από την ανάγκη να συμμετάσχουν 
και αυτοί στο ενεργειακό – σε εισαγωγικά 
– παιχνίδι» επισήμανε ο Νίκος Κοτζιάς σε 
συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό 
247.

διεθνή νέα

Πρόωρες προεδρικές εκλογές 
στην Τουρκία στις 24 Ιουνίου

Σ
υγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα το α-
πόγευμα μεταξύ των δυνάμεων της 
τάξης και διαδηλωτών που συμμε-
τείχαν στην πορεία των συνδικάτων 

εναντίον της πολιτικής του προέδρου Εμα-
νουέλ Μακρόν στο Παρίσι, όπως ανέφεραν 
δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.
Στη λεωφόρο Σεν-Ζακ, στα νότια της πρω-
τεύουσας (14ο Διαμέρισμα), μπροστά από 
το ξενοδοχείο Marriott οι αστυνομικοί 
δέχτηκαν βροχή από αντικείμενα και απά-
ντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων. Αρκε-
τές δεκάδες άτομα, με καλυμμένα τα πρό-
σωπά τους, προκάλεσαν ζημιές στην πρό-
σοψη του κτιρίου, χτυπώντας την με αξίνες.
Λόγω των ταραχών, το μπλοκ του συνδικά-
του CGT αναγκάστηκε να σταματήσει την 
πορεία του.
Λίγο νωρίτερα, διαδηλωτές εκτόξευσαν 
πέτρες και έσπασαν βιτρίνες διαφόρων 
εταιρειών, ιδίως ασφαλιστικών. Σε ένα ταξι-
διωτικό πρακτορείο έσπασαν τη βιτρίνα 

φωνάζοντας ταυτόχρονα συνθήματα όπως 
«Αντί-αντί-αντικαπιταλιστές» και «Όλοι 
μισούν την αστυνομία».
Μια ομάδα κουκουλοφόρων ξεκόλλησε 
έναν κάδο ανακύκλωσης γυαλιού και τον 
τσούλησε στην άσφαλτο, με αποτέλεσμα να 
καταλήξει να πέσει σε ένα δέντρο.
Η διαδήλωση ξεκίνησε λίγο μετά το μεση-
μέρι από το Μονπαρνάς με τελικό προορι-
σμό την Πλας ντ’ Ιταλί. Στην κορυφή της, ένα 
τεράστιο πανό έγραφε «Δημόσιο + Ιδιωτι-
κός (τομέας) + φοιτητές, μαζί, να σταματή-
σουμε την κοινωνική οπισθοδρόμηση».
Συνολικά, σε όλη τη Γαλλία, οργανώθηκαν 
σήμερα περισσότερες από 130 κινητοποι-
ήσεις στις οποίες μετείχαν σιδηροδρομι-
κοί, νοσηλευτές, ταχυδρομικοί, φοιτητές. 
Διαδηλώσεις με αρκετά υψηλή συμμετοχή 
έγιναν στη Μασσαλία (5.700), στη Λιόν 
(4.400), στη Ρεν (4.500), στο Μπορντό, το 
Στρασβούργο, το Περπινιάν, τη Νίκαια και 
αλλού.

Σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι στη 
διαδήλωση των συνδικάτων

Οδυνηρή ήττα της Τερέζα Μέι στη 
Βουλή των Λόρδων για το Brexit 

Ο
δυνηρή ήττα υπέστη η κυβένη-
ση της Τερέζας Μέι σήμερα α-
πό τη Βουλή των Λόρδων, που 
έθεσε υπό αμφισβήτηση την άρ-

νησή της να παραμείνει στην τελωνειακή 
ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 
Brexit.
Η πρωθυπουργός, η οποία αγωνίζεται να 
κρατήσει ενωμένο το κυβερνών Συντηρη-
τικό κόμμα με αφορμή το θέμα της απο-
χώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ, έχει 
δηλώσει ότι η Βρετανία θα εξέλθει από την 
ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση 
της Ευρώπης, μετά το Brexit τον επόμενο 
Μάρτιο προκειμένου το Λονδίνο να μπορεί 
να διαμορφώσει τις δικές του συμφωνίες 
ελεύθερου εμπορίου.
Αυτή η θέση διεύρυνε τον διχασμό στους 
κόλπους του κόμματός της και ήγειρε την 
προοπτική μιας ήττας στο σώμα της Βου-
λής των Λόρδων, όπου οι Συντηρητικοί δεν 
διαθέτουν την πλειοψηφία.
Με ψήφους 348 υπέρ έναντι 225 κατά, οι 
Βρετανοί βουλευτές, από όλα τα κόμματα, 

υπερψήφισαν μια τροπολογία επί του σχε-
δίου της Μέι για το Brexit, το νομοσχέδιο 
για την αποχώρηση από την ΕΕ, ζητώντας 
από τους υπουργούς να αναφέρουν ποιες 
προσπάθειες έκαναν για να διασφαλίσουν 
μια τελωνειακή ένωση έως τα τέλη Οκτω-
βρίου.
Στην απόφαση δεν προβλέπεται ρητά ότι η 
Βρετανία πρέπει να επιτύχει μια συμφωνία 
για μια τέτοια ένωση και οι υποστηρικτές 
του Brexit την χαρακτήρισαν τέχνασμα που 
στοχεύει στο να ενθαρρύνει τους οπαδούς 
της ΕΕ στη Βουλή των Κοινοτήτων προκει-
μένου να ασκήσουν πιέσεις στην Τερέζα 
Μέι να αντιστρέψει την θέση της και τελικά 
να στηρίξει την τελωνειακή ένωση.
«Εάν στο τέλος πραγματικά αποχωρή-
σουμε, θα είναι με τρόπο που θα περιορί-
ζει τη ζημιά στην ευημερία της χώρας… και 
για αυτό ακριβώς πιστεύω ότι έχει λογική 
να ζητείται από την κυβέρνηση να εξετάσει 
τις τελωνειακές ενώσεις» δήλωσε ο βου-
λευτής (Τζον) Κερ, υποστηρικτής της παρα-
μονής στην ΕΕ στο δημοψήφισμα του 2016.
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«Δεν πιστεύω τις ιστορίες σύμφωνα 
με τις οποίες έχει ιατρικό πρόβλημα», 
δήλωσε ο πρώην διευθυντής του FBI 
Τζέιμς Κόμι σε συνέντευξή του

Ο 
πρώην διευθυντής του Ομοσπονδι-
ακού Γραφείου Έρευνας (FBI) Τζέιμς 
Κόμι δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέ-
ντευξής του που μεταδόθηκε την Κυ-

ριακή από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC News ότι 
θεωρεί πως ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ 
Τραμπ είναι επικίνδυνος, «ακατάλληλος από η-
θική άποψη» για να ασκεί το αξίωμα, και κάνει 
«τρομακτική ζημιά» στους θεσμικούς κανόνες.
«Δεν πιστεύω τις ιστορίες σύμφωνα με τις 
οποίες έχει πρόβλημα υγείας, ή βρίσκεται στα 
αρχικά στάδια της άνοιας», είπε ο Κόμι, σύμ-
φωνα με το απομαγνητοφωνημένο κείμενο 
της συνέντευξής του, όπως το δημοσιοποίησε 
το ABC. «Δεν πιστεύω ότι είναι ανίκανος από 
ιατρική άποψη. Πιστεύω ότι είναι ανίκανος από 
ηθική άποψη να είναι πρόεδρος», πρόσθεσε 
ο Κόμι, τον οποίο καθαίρεσε ο Τραμπ την 9η 
Μαΐου 2017.
«Ο πρόεδρός μας οφείλει να ενσαρκώνει και 
να παραμένει προσηλωμένος στις αξίες που 
βρίσκονται στην καρδιά της χώρας μας. Η πιο 
σημαντική (από αυτές τις αξίες) είναι η αλή-
θεια. Αυτός ο πρόεδρος δεν είναι ικανός να το 
κάνει», υποστήριξε ο Τζέιμς Κόμι.
«Ένας άνθρωπος (...) που μιλάει και συμπε-
ριφέρεται στις γυναίκες σαν να είναι κομμά-
τια κρέατος, που λέει μόνιμα 
ψέματα για θέματα μεγάλα 
και μικρά κι επιμένει ότι 
ο αμερικανικός λαός τα 
πιστεύει, αυτός ο άνθρωπος 
δεν είναι κατάλληλος για να 
είναι πρόεδρος των ΗΠΑ, για 
ηθικούς λόγους. Και αυτή δεν 
είναι μια πολιτική δήλωση», 
ανέφερε.
«Είναι ακατάλληλος από ηθική άποψη να είναι 
πρόεδρος», επέμεινε.
Ακόμη, ο πρώην διευθυντής του FBI είπε πως 
ανησυχεί για το ενδεχόμενο ο αμερικανός πρό-
εδρος να είναι εκτεθειμένος σε εκβιασμό από 
τη Ρωσία, εξαιτίας του ισχυρισμού σύμφωνα 
με τον οποίο ήταν παρών όταν δύο ιερόδουλες 
ούρησαν η μια πάνω στην άλλη το 2013 σε ένα 
ξενοδοχείο στη Μόσχα.
Στην αποκλειστική συνέντευξή του στον Τζορτζ 
Στεφανόπουλος του ABC, η οποία άρχισε να 
μεταδίδεται στις 22:00 την Κυριακή (τοπική 

ώρα, 05:00 ώρα Ελλάδας), ο Κόμι απάντησε 
πως είναι «πιθανό, αλλά δεν το ξέρω» ερωτη-
θείς για το εάν οι ρωσικές υπηρεσίες πληρο-
φοριών μπορεί να έχουν στοιχεία που αποδει-
κνύουν τις φήμες για το ταξίδι του Τραμπ στη 
Μόσχα το 2013.
Η καθαίρεση του Κόμι έγινε ενώ το FBI ερευ-
νούσε την πιθανή αθέμιτη σύμπραξη ανάμεσα 
στην ομάδα που διεξήγαγε την προεκλογική 
εκστρατεία του Τραμπ το 2016 και τη Ρωσία 
για να επηρεαστεί η έκβαση των προεδρικών 
εκλογών του Νοεμβρίου εκείνης της χρονιάς. 
Ο Τραμπ είχε επικαλεστεί για να αιτιολογήσει 
την αποπομπή στον τρόπο με τον οποίο το FBI 
χειρίστηκε την έρευνα για τη χρήση ιδιωτικού 
εξυπηρετητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από 
τη Χίλαρι Κλίντον, όταν η δημοκρατική αντί-
παλός του στις εκλογές ήταν ακόμη υπουργός 
Εξωτερικών.
Τα απομνημονεύματα του Κόμι, υπό τον τίτλο A 
Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership, ένα 
βιβλίο στο οποίο ο πρώην διευθυντής του FBI 
σκιαγραφεί με βιτριόλι το πορτρέτο του Τραμπ 
-τον κατηγορεί πως έχει εμμονή με την εικόνα 
του και ελάχιστα τον ενδιαφέρει το κοινό καλό- 
κυκλοφορούν αύριο Τρίτη στις ΗΠΑ.
Ο Τραμπ, αντιδρώντας στο περιεχόμενο του 
βιβλίου, αποσπάσματα του οποίου προδημο-
σιεύθηκαν στον Τύπο, καταφέρθηκε για άλλη 
μια φορά εναντίον του Κόμι μέσω Twitter την 
Κυριακή, καταγγέλλοντας ότι η έρευνα για το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Κλίντον είχε γίνει 
με «ηλίθιο» τρόπο και κατηγορώντας τον Κόμι 

ότι ήταν «βύσμα». Ακόμη, 
διέψευσε πως είχε απαιτή-
σει από τον πρώην επικεφα-
λής του FBI να ορκιστεί πίστη 
στον ίδιο. Ο Κόμι «θα μείνει 
στην ιστορία ως ο ΧΕΙΡΟΤΕ-
ΡΟΣ διευθυντής του FBI στην 
ιστορία, μακράν!», υποστή-
ριξε ο μεγιστάνας σε ένα από 
τα πέντε οργισμένα μηνύ-

ματά του που ανήρτησε στον λογαριασμό του 
στο Twitter εναντίον του πρώην επικεφαλής 
του Ομοσπονδιακού Γραφείου Έρευνας.
Αντιθέτως, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος 
της Βουλής των Αντιπροσώπων Πολ Ράιαν, 
που μίλησε στην εκπομπή Meet the Press 
του NBC, εκφράστηκε με πολύ διαφορετικό 
τρόπο για τον Κόμι: ερωτηθείς εάν θεωρεί τον 
πρώην διευθυντή του FBI ακέραιο και έντιμο 
άνθρωπο, απάντησε «εξ όσων γνωρίζω», 
σπεύδοντας να προσθέσει ότι δεν τον ξέρει 
καλά.

Πρώην διευθυντής FBI: «Ηθικά 
ανίκανος» για την προεδρία ο Τραμπ 

Α
κόμη περισσότερα είναι πλέ-
ον τα χιλιόμετρα που χωρίζουν 
την Τουρκία από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση (ΕΕ), όπως διαπιστώ-

νει η έκθεση της Κομισιόν.
Η έκθεση, η οποία καταγράφει και αξιο-
λογεί την πρόοδο, που έχουν σημειώσει 
τα υπό ένταξη στην ΕΕ υποψήφια κράτη, 
επιβεβαιώνει ότι στην Τουρκία έχει επι-
δεινωθεί σε σοβαρό βαθμό το κράτος 
δικαίου, η ελευθερία έκφρασης, τα θεμε-
λιώδη δικαιώματα, η ανεξαρτησία της 
δικαστικής εξουσίας, αλλά και οι μεταρ-
ρυθμιστικές προσπάθειες στη δημόσια 
διοίκηση.
Συνεπώς η Τουρκία απομακρύνεται με 
μεγάλα βήματα από την ΕΕ, επισημαίνε-
ται στην έκθεση, την οποία θα παρουσι-
άσει σήμερα στο Κολλέγιο των Επιτρό-
πων, που συνεδριάζει στο Στρασβούργο 
ο αρμόδιος για τη διεύρυνση επίτροπος 
Γιοχάνες Χαν.
Με βάση τ ις διαπισ τώσεις αυτές, ο 
αρμόδιος επίτροπος προτείνει να μην 
ανοίξουν νέα κεφάλαια στις ενταξια-
κές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, 
καθώς, όπως επισημαίνεται, αναμένε-
ται περαιτέρω επιδείνωση σε περισσό-
τερους τομείς, οι οποίοι θεωρούνται 

σημαντικοί για την ευρωπαϊκή προο-
πτική ενός κράτους υπό ενταξιακή δια-
δικασία.
Προϋπόθεση για να ανοίξουν νέα κεφά-
λαια αποτελεί η προσπάθεια της Άγκυ-
ρας να αντιστρέψει τις σημερινές συνθή-
κες στο κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα. Κατά την ευρωπαϊκή Επι-
τροπή προέχει αφενός η άρση της κατά-
στασης έκτακτης ανάγκης «χωρίς καθυ-
στέρηση», υπό την οποία τέθηκε η χώρα 
μετά την απόπειρα πραξικοπήματος στις 
15 Ιουλίου του 2016, και αφετέρου ο 
καλύτερος διαχωρισμός των εξουσιών.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη λειτουρ-
γία της δικαιοσύνης, ιδίως μετά την από-
πειρα πραξικοπήματος, καθώς διαπι-
στώνεται ότι οι συνταγματικές τροπο-
ποιήσεις, αλλά και η απόλυση δικαστών 
έχουν επηρεάσει αρνητικά την ανεξαρτη-
σία της δικαστικής εξουσίας. Η αρνητική 
αξιολόγηση κρύβει μια θετική παρέν-
θεση, η οποία αφορά στις καλές επιδώ-
σεις της Τουρκίας ως προς την αντιμε-
τώπιση του μεταναστευτικού. Ιδιαίτερη 
θετική αναφορά γίνεται στη συνεργασία 
της χώρας με την ΕΕ για την αντιμετώ-
πιση των παράνομων μεταναστευτικών 
ροών.

Η Ε.Ε. κλείνει την πόρτα στην Τουρκία

Παρελθόν η... Σουαζιλάνδη: Ο 
βασιλιάς της ανακοίνωσε ότι θα 
λέγεται πλέον Εσουατίνι

«
Βαφτίσια» στο βασίλειό του α-
ποφάσισε να κάνει ο βασιλιάς Μ-
σουάτι Γ’, ανακοινώνοντας στην 
επέτειο συμπλήρωσης από την 

κήρυξη της ανεξαρτησίας της Σουαζιλάν-
δης ότι από τούδε και στο εξής... αλλάζει 
όνομα.
Ο τελευταίος απόλυτος μονάρχης της Αττι-
κής ανακοίνωσε ότι η χώρα θα ξαναπάρει 
το αρχικό της όνομα.
«Θα ήθελα να ανακοινώσω ότι η Σουα-
ζιλάνδη θα ξαναπάρει το αρχικό όνομά 
της», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο 
κατάμεστο στάδιο της πόλης Μανζίνι. 
Ο Μσουάτι εξήγησε ότι οι αφρικανικές 
χώρες, όταν ανεξαρτητοποιήθηκαν πήραν 
«το παλιό τους όνομα, εκείνο με το οποίο 
αποκαλούνταν πριν από την περίοδο της 
αποικιοκρατίας».
«Η Σουαζιλάνδη είναι η μοναδική χώρα 
που διατήρησε την ονομασία της περιό-
δου εκείνης. Κατά συνέπεια, από τώρα και 

στο εξής η χώρα θα αποκαλείται επισή-
μως Βασίλειο του Εσουατίνι», ανέφερε, 
άνευ... διαβουλεύσεων, κοινοβουλευτι-
κών και λοιπών, μάλλον περιττών για τον 
ίδιο διαδικασιών...
Στη γλώσσα σουάτι, Εσουατίνι σημαίνει 
«η χώρα των Σουάζι». Η ονομασία «Σουα-
ζιλάνδη» είναι μια μίξη των σουάτι και των 
αγγλικών.
Το πρώην βρετανικό προτεκτοράτο, μια 
μικρή ορεινή χώρα ανάμεσα στη Νότια 
Αφρική και τη Μοζαμβίκη, ανέκτησε την 
ανεξαρτησία του το 1968.
Την εποχή της αποικιοκρατίας, οι αφρι-
κανικές χώρες είχαν αλλάξει ονομασία. 
Όταν ανεξαρτητοποιήθηκαν οι περισσότε-
ρες επέστρεψαν στην αρχική τους ονομα-
σία. Έτσι, το Βελγικό Κονγκό έγινε αρχικά 
«Ζαΐρ» και κατόπιν Λαϊκή Δημοκρατία 
του Κονγκό, η Νότια Ροδεσία μετονομά-
στηκε σε Ζιμπάμπουε και η Χρυσή Ακτή 
σε Γκάνα.
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οικογένεια

Ό
ταν ένα παιδάκι είναι για πολ-
λή ώρα στα αλογάκια του λού-
να παρκ, και δε θέλει να κατε-
βεί, τι θα πάθει; Θα ζαλιστεί. 

Και το άγχος είναι σαν τα αλογάκια του 
λούνα παρκ. Σε πάνε γύρω γύρω χωρίς 
να φτάνεις πουθενά, χωρίς να καταλήγεις 
κάπου. Σκέφτεσαι συνέχεια τα ίδια προ-
βλήματα ξανά και ξανά.
«Τι θα κάνω με τον άντρα μου, με τη 
γυναίκα μου, με το φίλο μου, με τη φίλη 
μου;» Τι θα γίνει αν συμβεί αυτό ή εκείνο 
και τι θα γίνει αν κάνουν αυτό ή αν πουν 
εκείνο. «Πρέπει να βρεθεί μια λύση. 
Αυτό πρέπει να κάνω. Ή μάλλον θα πρέ-
πει να πω τα εξής…» Και τριγυρνάς διαρ-
κώς γύρω από τα ίδια.
Το άγχος γεννιέται μέσα στο φόβο. Στην 
ουσία είναι φόβος στο έπακρο. Μαζί 
του έρχεται κι ένας άλλος φόβος. Ο 
φόβος δημιουργεί περισσότερο φόβο. 
Όταν βρίσκεσαι σε κατάσταση άγχους, 
τότε έρχεται κι ο φόβος της αδυναμίας 
σου. Νομίζω ότι ένας από τους καλύτε-
ρους τρόπους για να νικήσουμε κάποιον 
εχθρό είναι να τον καταλάβουμε καλύ-
τερα. Γι αυτό ας δούμε το φόβο και το 
άγχος από πιο κοντά.
Φόβος  ε ίναι ένα δυνατό εσωτερικό 
σύστημα συναγερμού που μας προειδο-
ποιεί όταν παρουσιάζεται κάποιος κίνδυ-
νος. Ενεργοποιεί όλο μας το είναι – σώμα, 
νου, και συναισθήματα – και συγκεντρώ-
νει την προσοχή μας σε έναν και μόνο 
στόχο: να φυλαχτούμε από τον κίνδυνο. 
Μας προειδοποιεί είτε να τον αποφύ-
γουμε είτε να τον αντιμετωπίσουμε. 
Άγχος είναι το επίμονο συναίσθημα της 
ανησυχίας που παραμένει γ ια πολύν 
καιρό ακόμα και μετά τον κίνδυνο. Αυτό 
το αίσθημα του φόβου αντλεί πολλή 
συναισθηματική ενέργεια και δημιουρ-
γεί ανησυχία για μελλοντικά αρνητικά 
γεγονότα που ούτε μπορούμε να τα προ-
βλέψουμε ούτε και είναι κάτω από τον 
έλεγχό μας.
Το άγχος προκαλείται από πραγματικές ή 
κατά φαντασίαν απειλές για τη ζωή μας. 
Όταν νιώθουμε ότι μας απειλεί κάποιος 
κίνδυνος, το σώμα μας και ο νους μας 
θέλουν να μας προφυλάξουν. Είναι ενστι-
κτώδης αυτή η αντίδραση. Η αβεβαιό-
τητα για το μέλλον δημιουργεί πολλούς 
φόβους και πολλά άγχη. Μερικά άτομα 

ιδιαίτερα μπορεί να υποφέρουν καθώς 
περιμένουν αυτά τα γεγονότα.  
Το άγχος περιλαμβάνει τρία κυρίως στοι-
χεία. Το πρώτο είναι η ανασφάλεια,  η 
έμμονη σκέψη ότι κάτι κακό θα συμβεί. 
Το δεύτερο στοιχείο είναι η αδυναμία, η 
έμμονη σκέψη ότι αν μου συμβεί αυτό το 
κακό, δεν μπορώ να κάνω τίποτε, αδυ-
νατώ.  Και το τρίτο στοιχείο είναι ο φόβος 
ότι είσαι μόνος/η, η σκέψη, ότι, αν μου 
συμβεί αυτό το κακό για το οποίο δεν 
μπορώ να κάνω τίποτε, δε θα υπάρχει 
κανένας κοντά μου για να με βοηθήσει.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτές οι 
αιτίες μπορούν να λειτουργήσουν ανε-
ξάρτητα ή με διάφορους συνδυασμούς. 
Ακόμα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι 
τόσο ο φόβος της στιγμής όσο και το 
άγχος διαρκείας είναι πολύπλοκες, πολύ-
πλευρες αν τ ιδράσεις σ’ αυτό που το 
άτομο αντιλαμβάνεται ως κίνδυνο.
Δεν έχει σημασία αν αυτός ο κίνδυνος 
είναι άμεσος ή επικείμενος, πραγματι-
κός ή κατά φαντασίαν. Ο φόβος συνήθως 
πετυχαίνει δύο πράγματα: Μπορεί να 
μας οπλίσει με δύναμη για να αντιδρά-
σουμε, ή μπορεί αντίθετα να μας παρα-
λύσει και ο κίνδυνος να μας επιτεθεί πιο 
εύκολα. Γι αυτό έχει μεγάλη σημασία να 
καταλάβουμε καλά ποιοι ακριβώς είναι 
οι φόβοι μας.
Το πρώτο συνηθισμένο λάθος που 
κάνουμε γ ια να αν τ ιμετωπίσουμε το 
άγχος μας και το φόβο μας είναι να τα 
αγνοήσουμε.  Κάνουμε τον αδιάφορο 
σα να μην υπάρχουν. Το άλλο άκρο είναι 
να υπερβάλουμε τους φόβους μας και το 
άγχος μας μεγαλοποιώντας τους κινδύ-
νους. Αντιμετώπισε τους φόβους σου με 
τη λογική. Φρόντισε να έχεις υπό έλεγχο 
το επίπεδο του άγχους σου νιώθοντας 
σιγουριά για τον εαυτό σου και για τις 
ικανότητές σου. Στις περισσότερες περι-
πτώσεις μπορείς να αντιμετωπίσεις ό,τι 
σου παρουσιαστεί και επιπλέον έχεις κι 
άλλους που μπορούν να σε βοηθήσουν. 
Η αποστήθιση της Προσευχής της Ψυχι-
κής Γαλήνης βοηθάει πολλούς να μειώ-
σουν το άγχος τους. Λέει:  “Δώσε μου, 
Θεέ, την ηρεμία να δεχτώ τα πράγματα 
που δεν μπορώ ν’ αλλάξω, δώσε μου 
το θάρρος και τη δύναμη να αλλάξω τα 
πράγματα που μπορώ και τη σοφία να 
διακρίνω τη διαφορά.”

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

Πώς να Ξεπεράσουμε
το Άγχος

To παιδί μου και εγώ
Πόσο διαφέρει η ανατροφή του 
πρώτου παιδιού από το δεύτερο;

Μ
ε τον ερχομό του πρώτου 
παιδιού, πιστεύεις ότι έχεις 
πολλή ενέργεια και διάθεση 
για νέες εμπειρίες. Είσαι α-

φοσιωμένος στην ανατροφή του και θέ-
λεις να γίνουν όλα τέλεια. Είσαι απόλυτος 
και δεν κάνεις συμβιβασμούς και εκπτώ-
σεις. Μετά, έρχεται το δεύτερο, και ξαφ-
νικά γκρεμίζονται τα πάντα. Τίποτα δεν 
είναι όπως πριν και ό,τι ήξερες μέχρι σή-
μερα φαντάζει υπερβολικό και αναποτε-
λεσματικό. Διαβάστε τις παρακάτω χιου-
μοριστικές εξομολογήσεις για τις διαφο-
ρές στον τρόπο ανατροφής του πρώτου 
παιδιού από το δεύτερο, και -πού ξέρετε;- 
κάπου εκεί ανάμεσα στις γραμμές μπορεί 
ν’ ανακαλύψετε και τον εαυτό σας… 

Φαγητό
Πρώτο παιδί: Όλα σπιτικά, φτιαγμένα σε 
ειδικό μούλτι παιδικής τροφής. Κινόα, 
σπανάκι, γλυκοπατάτα!
Δεύτερο: Κράκερ.

Κρεβάτι
Πρώτο παιδί: Η πιο εξεζητημένη κούνια, 
με όλα τα έξτρα αξεσουάρ και με το πιο 
εντυπωσιακό ντιζάιν.
Δεύτερο: Το κρεβάτι της μαμάς, με τον 
μπαμπά εξορισμένο στον καναπέ.

Ρούχα
Πρώτο παιδί: Από 100% οργανικό βαμ-
βάκι. Ορισμένα ακόμα και από μπαμπού.
Δεύτερο: Τα παλιά ρούχα του αδερφού του.

Γενέθλια
Πρώτο παιδί: Θεματικά πάρτι με τον 
αγαπημένο του ήρωα, μικροί και μεγά-
λοι καλεσμένοι και ο πιο εντυπωσιακός 
μπουφές.    
Δεύτερο: Πίτσες στο πάτωμα του σαλο-
νιού.

Μπάνιο
Πρώτο παιδί: Κάθε βράδυ στο ειδικό 
μπανάκι, που έχει το σωστό μέγεθος. Με 
το πιο μαλακό πανάκι που υπάρχει ή με 
μεταξωτό σφουγγαράκι.
Δεύτερο: Δύο φορές την εβδομάδα 

(συμπεριλαμβανομένων και των μπάνιων 
στην πισίνα!).

Ύπνος
Πρώτο παιδί: Σκεπασμένο με ειδική κου-
βερτούλα ύπνου υπό τον ήχο του νανου-
ρίσματος της μαμάς, αυστηρά στις 7.30 το 
απόγευμα.
Δεύτερο: Να το παίρνει, τελικά, ο ύπνος 
στο στήθος της μαμάς στις 10.30 το 
βράδυ.

Φιλίες
Πρώτο παιδί: Ραντεβού για παιχνίδι σε 
σπίτια φίλων και καθημερινές βόλτες στο 
πάρκο μαζί με τη μαμά.
Δεύτερο: Με τους φίλους του αδερφού 
του.

Παιχνίδια
Πρώτο παιδί: Κατασκευασμένα όλα από 
ξύλο, κυρίως σουηδικά.
Δεύτερο: Τα κουτιά από τα παιχνίδια του 
αδερφού του.

Κινούμενα σχέδια
Πρώτο παιδί: Sesame Street μόνο, δύο 
30λεπτα επεισόδια τη μέρα.
Δεύτερο: Χειρίζεται μόνο του το ίντερνετ.

Παπούτσια
Πρώτο παιδί: Οι πιο ενδεδειγμένες παιδι-
κές μάρκες στο εμπόριο.
Δεύτερο: Κυρίως, τα παπούτσια του 
αδερφού του.

Εκμάθηση τουαλέτας
Πρώτο παιδί: Πάνες, μετά κάποιου τύπου 
βοηθητικά εσώρουχα, τέλος τα κανονικά 
εσώρουχα.
Δεύτερο: Θα μπορούσε να μείνει με την 
πάνα μέχρι το κολέγιο.

Μπέιμπι-σίτερ
Πρώτο παιδί: Μια υπέροχη γυναίκα, 
εκλεπτυσμένη και κομψή, την οποία θα 
λατρεύει και θα θαυμάζει για όλη την 
υπόλοιπη ζωή του.
Δεύτερο: Δεν υπάρχει καν. Δεν βγαίνουμε 
πια καθόλου έξω.
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Η 
υπνική άπνοια δεν είναι 
κάτι φυσιολογικό γι’ αυ-
τό τα συμπτώματα ρο-
χαλητού και η έγκαιρη 

διάγνωσή της είναι σημαντικά, ι-
δίως σήμερα που υπάρχει ριζική 
αντιμετώπισή της.
Το ροχαλητό είναι ο κραδασμός 
που παράγεται κατά τον ύπνο, 
όταν «κολλάνε» τα τοιχώματα του 
ανώτερου αναπνευστικού, λόγω 
αυξημένης αντίστασης στη δίοδο 
του αέρα, επειδή υπάρχουν εμπό-
δια στη διαδρομή της μύτης, του 
φάρυγγα και του λάρυγγα ή ο μυϊ-
κός τόνος στο σύστημα του αερα-
γωγού είναι ελαττωμένος.
Το ροχαλητό δεν μένει στάσιμο 
ούτε σε ένταση ούτε σε επιπτώ-
σεις, αλλά εξελίσσεται και μπο-
ρεί από αθώο να γίνει νοσηρό 
και στη συνέχεια να οδηγήσει σε 
άπνοιες.
Η υπνική άπνοια είναι μία 
διαταραχή που χαρακτη-
ρίζεται από δυνατό ροχα-
λητό που διακόπτεται ξαφ-
νικά και παροδικά, μαζί 
με την αναπνοή του 
ασθενή, εξηγεί η 
Ανατολή Παταρίδου, 
χειρουργός Ωτορινο-
λαρυγγολόγος-Κεφα-
λής και Τραχήλου.
Η άπνοια, δηλαδή η διακοπή 
της αναπνοής, διαρκεί 
τουλάχιστον 10 δευ-
τερόλεπτα κάθε φορά 
και κατά κανόνα συμ-
βαίνει πολλές φορές 
τη νύχτα, με επακόλουθο 
να υποξυγονώνεται ο οργα-
νισμός και μακροπρόθε-
σμα να υπάρχει κίνδυ-
νος σοβαρών προβλη-
μάτων υγείας, όπως η 
υπέρταση και οι καρδια-
κές αρρυθμίες.
Για την υπνική άπνοια στους 
ενήλικες πολύ συχνές αιτίες 
είναι το στραβό ρινικό διά-
φραγμα, η αλλεργική ρινίτιδα (με 
πολύποδες ή χωρίς), οι υπερτρο-
φικές αμυγδαλές, η μακριά στα-
φυλή, η υπερτροφική μαλθακή 
υπερώα και το παράδοξο σχήμα 
της επιγλωττίδας.
Άλλοι βασικοί λόγοι στους ενή-

λικες που παρεμποδίζουν την 
ελεύθερη διέλευση του αέρα στη 
διάρκεια του ύπνου είναι παράγο-
ντες που σχετίζονται με τον τρόπο 
ζωής, όπως το αυξημένο σωμα-
τικό βάρος, η κατάχρηση αλκοόλ, 
οι διαταραχές του θυρεοειδούς 
(π.χ. υποθυρεοειδισμός), το 
κάπνισμα, η έλλειψη άσκησης και 
το υπερβολικό φαγητό το βράδυ.
Το κύριο βήμα στην αντιμετώπιση 
του ροχαλητού και της άπνοιας 
είναι η σωστή διάγνωση και η 
ολοκληρωμένη θεραπεία. Επειδή 
τα αίτια είναι πολυπαραγοντικά, 
εκτός από τη συντηρητική ή χει-
ρουργική θεραπεία, καθοριστικό 
ρόλο παίζει η αλλαγή του τρόπου 
ζωής που συνίσταται στη βελτί-
ωση της φυσικής κατάστασης, τη 
μείωση του σωματικού βάρους 
και την επιστροφή στην παραδο-
σιακή, υγιεινή ελληνική μεσογει-

ακή διατροφή.
Στα συντηρητικά θεραπευ-
τικά μέτρα συμπεριλαμβά-
νεται εφαρμογή μάσκας 

θετικής διαρρινικής πίε-
σης όταν ο αριθμός των 
απνοιών είναι αυξημέ-

νος, ενώ στις σοβαρές περι-
πτώσεις μπορεί να χρει-

ασθεί και χειρουργική 
θεραπεία, ανάλογα με 
τα ευρήματα των εξετά-

σεων και τη γενικότερη 
υγεία του ασθενούς.

«Σύμφωνα με τα νεότερα επι-
στημονικά δεδομένα, η χει-

ρουργική αντιμετώπιση με 
τεχνικές όπως η φαρυγγο-
πλαστική και η χειρουρ-

γική στη ρίζα της γλώσ-
σας, στην επιγλωττίδα ή στη 

μύτη μπορεί να δώσει ριζική 
λύση στις μέτριας βαρύτη-
τας περιπτώσεις, ενώ στις 
βαρύτερες μορφές η εγχεί-

ρηση βελτιώνει την εφαρμογή 
της διαρρινικής μάσκας και την 

ημερήσια απόδοση του ασθε-
νούς», υπογραμμίζει η Δρ. Πατα-
ρίδου. «Επιπρόσθετα, επειδή 
πολλοί ασθενείς εγκαταλείπουν 
τη μάσκα, αν έχουν χειρουργηθεί 
τουλάχιστον έχουν εξασφαλίσει 
ένα σημαντικό ποσοστό βελτίω-
σης».

Κ
ουραστήκατε από τις αυστηρές δίαιτες και τις υγιεινές διατροφές, που 
στόχο έχουν να σας κρατάνε σε «φόρμα»; Αν η απάντηση είναι θετι-
κή, τότε τα πράγματα είναι αρκετά ευχάριστα για εσάς, καθώς σύμ-
φωνα με πρόσφατη έρευνα, έχετε το «ελεύθερο» να παραστρατίσετε 

και λίγο, καθώς η υπερβολικά «υγιεινή» διατροφή... μπορεί να σας παχύνει!
Μία διαιτολόγος από το Μπρίσμπεϊν, επισημαίνει ότι τα πολλά «υγιεινά» γεύ-
ματα μπορούν, σε αντίθεση μ’ ο,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα, να μας οδηγήσουν 
στο να πάρουμε, αντί να χάσουμε βάρος.
Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευση της, στο Instagram, η διαιτολόγος Leanne 
Ward, συγκρίνει τον αριθμό θερμίδων που υπάρχει σ’ ένα μπολ με αμύγδαλα, 
το οποίο περιέχει 415 θερμίδες και σε μία μπάρα Twix που περιέχει μόνο 275 
θερμίδες. Μ’ αυτήν της, την ανάρτηση, η Ward θέλει να τονίσει την σημασία 
του ελέγχου των μερίδων, όταν πρόκειται για την κατανάλωση υγιεινών, αλλά 
με πολλές θερμίδες, τροφίμων, όπως οι ξηροί καρποί.
«Μ’ αυτήν την εικόνα θέλω να τονίσω, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό, να 
προσέχουμε τις μερίδες και τις ποσότητες σερβιρίσματος», γράφει η λεζάντα 
κάτω από την φωτογραφία, συμπληρώνοντας: «Έτσι, πολλοί από τους πελάτες 
μου δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί δεν μπορούν να επιτύχουν τους στό-
χους απώλειας βάρους παρά την υγιεινή τους διατροφή, καθώς αυτή η εικόνα 
καταδεικνύει ότι ακόμη και τα υγιεινά τρόφιμα μπορούν να προκαλέσουν 
αύξηση βάρους».
Η Ward πρόσθεσε ότι είναι πολύ εύκολο να υπερβάλουμε στην κατανάλωση 
υγιεινών τροφίμων, επειδή θεωρούμε ότι μ’ αυτό τον τρόπο δεν θα προκαλέ-
σουμε αύξηση βάρους, προσθέτοντας ότι είναι ένα συχνό λάθος που κάνουν 
οι περισσότεροι πελάτες της.

Τ
ο χαμηλό κοινωνικό-οικονομι-
κό επίπεδο ενός ανθρώπου συν-
δέεται με σημαντικά μικρότερο 
προσδόκιμο ζωής (κατά περί-

που δύο χρόνια) και θα πρέπει να θε-
ωρηθεί σημαντικός παράγων κινδύνου 
για διάφορες ασθένειες και για πρόωρο 
θάνατο, σύμφωνα με μια νέα διεθνή επι-
στημονική έρευνα.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα 
Σίλβια Στρινγκίνι του Πανεπιστημίου 
και του Νοσοκομείου της Λωζάννης, 
που έκαναν τη σχετική δημοσίευση 
στο περιοδικό «The Lancet», ανέλυσαν 
στοιχεία από 48 μελέτες, που αφορού-
σαν συνολικά πάνω από 1,7 εκατομμύ-
ρια ανθρώπους σε πολλές χώρες του 
κόσμου. Η μελέτη συσχέτισε το επάγ-
γελμα καθενός ατόμου με την κατά-
σταση της υγείας του και την ηλικία 
θανάτου του.
Διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι με 
χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό στάτους 
είναι 46% πιθανότερο να πεθάνουν πριν 
τα 85 τους, σε σχέση με τους ανθρώπους 
υψηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέ-
δου. Μεταξύ των φτωχότερων, το 15,2% 
των ανδρών και το 9,4% των γυναικών 
πέθαναν προτού γίνουν 85 ετών, ενώ 
μεταξύ των πλουσιότερων τα αντίστοιχα 
ποσοστά ήσαν 11,5% και 6,8%.
Κατά μέσο όρο, το χαμηλό κοινωνι-
κό-οικονομικό επίπεδο σχετίζεται με 
μείωση του προσδόκιμου ζωής κατά 
2,1 χρόνια. Η μείωση αυτή είναι μικρό-
τερη από εκείνη που επιφέρουν στο 
προσδόκιμο ζωής το κάπνισμα (4,8 
χρόνια) και ο διαβήτης (3,9 χρόνια), αλλά 
μεγαλύτερη από τη μείωση στην προσ-
δοκώμενη διάρκεια της ζωής λόγω της 
υπέρτασης (1,6 χρόνια), της παχυσαρ-
κίας (0,7 χρόνια) και του πολύ αλκοόλ 
(0,5 χρόνια).
«Δεδομένης της τεράστιας επίπτωσης 
του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου 
στην υγεία, είναι ζωτικό οι κυβερνήσεις 
να το αποδεχθούν ως μείζονα παρά-
γοντα κινδύνου και να σταματήσουν 
να το αποκλείουν από την πολιτική για 
την υγεία», δήλωσε η Στρινγκίνι. «Η μεί-
ωση της φτώχειας, η αναβάθμιση της 
εκπαίδευσης και η δημιουργία ασφα-
λών συνθηκών στέγασης, μόρφωσης 
και εργασίας είναι κεντρικές για το ξεπέ-
ρασμα των επιπτώσεων λόγω της κοι-
νωνικο-οικονομικής υστέρησης. Βελτι-
ώνοντας το κοινωνικο-οικονομικό στά-
τους των ανθρώπων, θα βελτιωθεί και η 
υγεία πολλών», πρόσθεσε.

Επικίνδυνο 
για την υγεία 
μας το χαμηλό 
εισόδημα 

Η υπερβολική κατανάλωση 
«υγιεινών» τροφών... 
μπορεί να μας παχύνει

Πώς αντιμετωπίζεται 
ριζικά η υπνική άπνοια; 

υγεία

Το κάπ ν ισ μα  αυξά ν ε ι 
σημαντικά την πιθανό-
τητα πρόωρου θανάτου 

των ανθρώπων με ρευματο-
ειδή αρθρίτ ιδα, αλλά αν το 
κόψει ο ασθενής ο κίνδυνος 
μειώνεται σημαν τ ικά, σύμ-
φωνα με μια νέα βρετανική 
επιστημονική έρευνα.
Οι ερευνητέ ς, με επικεφα-
λής την καθηγήτρια ρευμα-
τολογίας και μυοσκελετ ικής 
επιδημιολογ ίας  Ντ έμπορα 
Σίμονς του Πανεπισ τημίου 
του Μάντσεστερ, που έκαναν 
τη σχετ ική δημοσίευση σ το 
περιοδικό «Arthritis Care and 
Research» του Αμερικανικού 
Κολ λεγ ίου Ρευματολογ ίας, 
ανέλυσαν στοιχεία για περί-
που 5.700 ασθενείς με ρευμα-
τοειδή αρθρίτιδα και με μέση 
ηλικία 61 ετών.
Διαπιστώθηκε ότι όσοι ήσαν 

κα π ν ισ τ έ ς  ε ί χα ν  σ χ ε δ ό ν 
διπλάσια πιθανότητα να πεθά-
νουν πρόωρα σε σχέση με 
όσους δεν είχαν ποτέ καπνί-
σει. Για τους πρώην καπν ι-
σ τές ο κίνδυνος μειωνόταν 
για κάθε χρόνο που το είχαν 
κόψει και τε λικά ήταν σχε-
δόν ίδιος με όσους ποτέ δεν 
κάπνισαν.
«Η έρευνα παρέ χε ι  σημα-
ν τ ικά σ τοιχεία ότ ι ο κίνδυ-
νος πρόωρου θανάτου αρχί-
ζε ι να μειώνεται γ ια όσους 
κόβουν το κάπνισμα και η μεί-
ωση συνεχίζεται κάθε χρόνος 
που περνά», δήλωσε η Σίμονς 
και τόνισε ότι οι ρευματολό-
γοι πρέπει να δώσουν περισ-
σότερη σημασία στο ζήτημα, 
ιδίως όταν πρόκε ι τα ι  γ ια 
ασθενείς που πρόσφατα δια-
γνώσθηκαν με ρευματοειδή 
αρθρίτιδα.

Πάσχετε από αρθρίτιδα; 
Κόψτε αμέσως το κάπνισμα!
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Μ
ε ψυχραιμία αφαιρείς τις λέξεις 
‘’ανόρθωση προσώπου’’ από το 
λεξιλόγιό σου. Πίστεύεις ότι δεν 
είναι του τύπου σου ή ότι ακόμη 

είσαι πολύ νέος. Ομως παρατηρείς τις φωτο-
γραφίες σου και σκέφτεσαι ότι εσωτερικά η 
προσωπικότητά σου είναι πολύ πιο νεανική, 
φρέσκια και περιχαρής από την εικόνα που 
παρουσιάζεις. Και τελικά παύεις ν’αντιστέκε-
σαι και αποφασίζεις να ‘’το τακτοποιήσεις’’.
  Οχι πολύ καιρό πριν, όταν ένα παλιρροι-
ακό κύμα από θαυματουργές ενέσεις και 
υψηλής τεχνολογίας lasers πλημμύριζε τα 
γραφεία των γιατρών, οι ανορθώσεις προ-
σώπου έδειχναν προορισμένες να αποβιβα-
στούν κάπου μεταξύ των περμανάτ μαλλιών 
και τους κορσέδες μέσα στα σκονισμένα 
χρονικά της ιστορίας της ομορφιάς. Ομως 
τώρα, το ίδιο απόκομμα, που κάποτε φαινό-
ταν ως το τελευταίο καταφύγιο, είναι ξανά 
πρωτοσέλιδο χάρη σε δύο πρόσφατες αντι-
λήψεις: (α) Ασχετα με το πόσο τετριμμένο 
ακούγεται, οι περισσότερες πολύ μικρές, 
γρήγορες λύσεις αποκατάστασης του προ-
βλήματος τείνουν να έχουν το ίδιο πολύ 
μικρά, σύντομης διάρκειας αποτελέσματα 

και (β) η τρομακτικά αφύσικη όψη  μετά την 
επέμβαση είναι κάτι που ανήκει στο περελ-
θόν. Ο εφιάλτης όλων εκείνων που σκέπτο-
νταν διορθωτική προσώπου ήταν ο Joker, 
μ’αυτά τα χείλια ψαριού τραβηγμένα πίσω 
σ’ένα μόνιμο χαμόγελο. Ηταν τρομερό! 
Τώρα όμως, μετά την επέμβαση φαίνεσαι 
σα να ήσουν τρεις μήνες διακοπές. Βέβαια, 
οι περισσότεροι από τους υποψήφιους είναι 
ακόμη αμετάκλητα φοβισμένοι για το χει-
ρουργείο. Φοβούνται για το χρόνο επού-
λωσης ή για το μεγάλο ποσόν που θα πλη-
ρώσουν, την αναισθησία σε συνδυασμό με 
το ότι θα βρίσκονται κάτω απ’ το μαχαίρι ή 
απλώς δεν έχουν κάνει το διανοητικό άλμα 
που οδηγεί στη στιγμή συνειδητοποίησης 
ότι κάτι αλλάζει. 
  Προτείνω ένα αιρετικό σχέδιο κατά της 
γήρανσης. Αντί να περιμένει κάποιος για τη 
θεραπεία μέχρι η κατάσταση να έχει φθά-
σει στο απροχώρητο, στο σημείο που μία 
ολική ανόρθωση προσώπου είναι η μόνη 
επιλογή, συνηγορώ για πολύ μικρές επιδρο-
μικές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια, ανάλογα 
με τις ανάγκες. Ο τελικός σκοπός: Διαλέγεις 
τι θα διορθώνεις και ενώ περνούν τα χρό-

νια φαίνεσαι σχεδόν το ίδιο. Είναι η φιλο-
σοφία των ‘’προληπτικών επεμβάσεων’’  
που προλαμβάνουν τη γήρανση. Παρου-
σιάζεται όμως το εξής δίλημμα: Πότε αρχί-
ζεις ν’αναζητάς την πρόληψη; Και μήπως 
κάνοντας κάτι πολύ νωρίς προκαλέσεις 
μεγαλύτερη ζημιά από το να μην κάνεις 
τίποτα απολύτως; Λοιπόν, η πρόληψη θα 
πρέπει ν’αρχίζει τόσο γρήγορα όσο σύμ-
φωνα με το νόμο μπορείς να πιεις μπύρα. 
Πάνω από τα 21 χρόνια αρχίζει η γήρανση. 
Πρίν φθάσουμε 30, το στρώμα του παιδι-
κού λίπους που δίνει στο πρόσωπο τη νεα-
νική του εμφάνιση αρχίζει να συρρικνώνε-
ται. Την ίδια στιγμή, η μείωση του ενυδατι-
κού λαδιού στο δέρμα τονίζει ρυτίδες και 
πτυχές. Η πρώτη άμυνα είναι η καλλυντική 
περιποίηση. Πέρα απ’αυτό γίνεται πολύ-
πλοκο... Δεν μπορείς να πεις ‘’Σ’αυτήν την 
ηλικία θα κάνουμε αυτό’’ επειδή κάποιοι 
είμαστε γενετικά προδιαθετειμένοι να δεί-
χνουμε σημάδια γήρανσης νωρίτερα απ’ότι 
οι άλλοι, καλύτερα να πηγαίνουμε σύμφωνα 
με την ηλικία της εμφάνισής μας παρά με την 
πραγματική ηλικία μας. Μερικοί 20 και κάτι 
ήδη έχουν αποδεδειγμένα να πολεμήσουν 
χαλάρωση και ρυτίδες και μάλλον είναι 
υποψήφιοι για επέμβαση, ενώ άλλοι στα 40 
χωρις ρυτίδες δεν χρειάζονται ούτε Botox. 
  Βέβαια υπάρχουν πολλές επεμβάσεις που 
μπορεί πραγματικά να κάνουν τους ανθρώ-

πους να φαίνονται μεγαλύτερης ηλικίας. Η 
ανόρθωση φρυδιών σε ηλικίες κοντά στα 
30, μπορεί ν’αφήσει την εικόνα του τεχνητά 
τραβηγμένου. Η πάνω και κάτω ανόρθωση 
των ματιών, που κυριολεκτικά απογυμνώ-
νει από δέρμα και λίπος, με το πέρασμα του 
χρόνου τείνει ν’αφήνει κενό γύρω απ’ τα 
μάτια. Διατηρώντας τον όγκο του προσώ-
που κι όχι αφαιρώντας τον είναι το κλειδί 
πρός τη νεανικότητα. Μετά τα 35, κατα μέσο 
όρο, χάνουμε κόκκαλο επιφανειακά. Πρό-
κειται για χιλιοστά, όμως εάν χάσεις ένα 
χιλιοστό είναι η αρχή μιας ρυτίδας. Φυσικά 
μπορείς να ‘’γεμίσεις’’ με ενέσιμα υγρά 
όπως Restylane χωρίς όμως να το παρακά-
νεις. Το ζητούμενο είναι αφράτα μαγουλά-
κια χωρίς ρυτίδες και όχι πρόσωπο μπαλί-
τσα που θυμίζει μπουλντόγκ!
  Ενα προληπτικό μέτρο, που ίσως είναι το 
ευκολότερο απ’ όλα, είναι να σταματήσεις 
τη δίαιτα – φυσικά η διατήρηση του βάρους 
χωρίς αυξομειώσεις είναι το ιδανικό-. Τα 
γεμάτα πρόσωπα ποτέ δεν φαίνονται γηρα-
σμένα  ενώ τα αδύνατα με τα βυθισμένα 
μάγουλα δείχνουν γήρανση. Οταν χάνεις 
βάρος το χάνεις πρώτα στο πρόσωπο. Δεν 
είναι δίκαιο όμως είναι αλήθεια. Τελικά 
είναι πολύπλοκο να γερνάς με χάρη και 
μεγαλοπρέπεια.

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

ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΣ  ΤΗ  ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΗΣ ΡΑΝΙΑΣ ΜΕΣΙΣΚΛΗ
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ιστορίες

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ο
ι Καραγκούνηδες, είναι μια ενότητα του ελληνι-
κού αγροτικού πληθυσμού, με ευδιάκριτα, κυρί-
ως κατά το παρελθόν, κοινωνικά και πολιτισμικά 
γνωρίσματα, που κατοικεί, κυρίως, στη Δυτική 

Θεσσαλία, στους νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων. Καρα-
γκούνηδες ζουν επίσης σε περιοχές της Ηπείρου και την 
Ακαρνανία, ενώ κάποιοι θεωρούν ότι και στη Λάρισα, τον 
Τύρναβο και τον Αλμυρό ζουν Καραγκούνηδες.
Για τους Καραγκούνηδες υπάρχουν πολλές και διαφορετι-
κές απόψεις και μάλιστα από διακεκριμένους επιστήμονες.
Η σύγχυση ξεκινά, από την ταύτιση που επιχειρείται από 
κάποιους, των Αρβανιτόβλαχων ή Καραγκούνηδων νομά-
δων, με τους Καραγκούνηδες της Θεσσαλίας.
Όπως γράφει ο Χαρίλαος Σωτ. Ντούλας, στο έξοχο βιβλίο 
του "ΟΙ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΔΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ", οι Αρβανι-
τόβλαχοι ή Καραγκούνηδες νομάδες, κατάγονται από την 
ευρύτερη περιοχή της Φράσαρης των Αλβανίας και γι' αυτό 
λέγονται Φρασεριώτες ή Φρασιρότοι.
Πιθανότατα, όπως γράφει ο Αστέριος Κουκούδης, να μην 
κατάγονται αποκλειστικά από τη Φράσ(ι)αρη (Frasher), της 
περιοχής του Νταγκλί (Dangelli), στη Βόρεια Αλβανία, αλλά 
και από την περιοχή του Νταγκλί και της Κολόνιας (Kolonje), 
της οποίας η Φράσαρη ήταν ένας από τους μεγαλύτερους 
και σημαντικότερους οικισμούς, με παρουσία νομαδικών, 
ημινομαδικών αλλά και μόνιμων βλάχικων πληθυσμών.
Την άποψη αυτή ενισχύουν και κείμενα των Νικόλαου 
Κασομούλη, L. Henzey, Gustav Weigand, T. Κατσουγιάννη, 
Π. Αραβαντινού, Α. Κολτσίδα, Alain Wace – Mautices 
Thompson.
Η Έφη Αλλαμανή, στην "Ιστορία του Ελληνικού Έθνους", της 
Εκδοτικής Αθηνών, γράφει:
"Εκτός από τους Κουτσόβλαχους, που μιλούσαν και την 
ελληνική γλώσσα, υπήρχε κι ένα παρακλάδι τους, οι Αρβα-
νιτόβλαχοι ή Φρασαριώτες. Κοιτίδα τους ήταν η περιοχή 
Φράσαρη της Αλβανίας και μετανάστευσαν την εποχή των 
αλβανικών επιδρομών προς νότο στην Ακαρνανία, κυρίως, 
και λιγότεροι στη Θεσσαλία. Από αυτούς αρκετοί διαχειμά-
ζουν στην περιοχή του Αλμυρού".
Για τους Αρβανιτόβλαχους, υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέ-
ρον άρθρο στο περιοδικό "Πανδώρα", στα μέσα του 19ου 
αιώνα. Υπογράφεται από κάποιον με τα αρχικά Γ.Μ.
(Οι Αρβανιτόβλαχοι) "κατέφυγαν κατά πρώτον εις Αυλώνα 
και εκείθεν διεσπάρησαν εις Ασπροπόταμον (Αχελώο), 
Μέτσοβον και τους Καλαρρύτας… (Εκ δε τούτων )των νομά-
δων κατάγονται οι ομάδες των Καραγκούνηδων, αι κατά την 
Ελλάδα και προπάντων την Ακαρνανία υπάρχουσι".
Με τους Αρβανιτόβλαχους, θα ασχοληθούμε εκτενέστερα 
σε επόμενο άρθρο μας, πολύ σύντομα. Ας επανέλθουμε 
τώρα στους Καραγκούνηδες της Θεσσαλίας.

Ετυμολογική προσέγγιση της λέξης Καρα-
γκούνηδες
Σύμφωνα με τους Ν. Ανδριώτη, Γ. Μπαμπινιώτη, Ν. Βέη, 
Β. Σκουβαρά, και Κ. Φαλτάιτς, η λέξη Καραγκούνηδες, 
είναι "αγνώστου ετύμου" ή γενικότερα δεν υπάρχει κάποια 
βέβαια ετυμολογία γι' αυτήν.
Ο Πουκεβίλ αναφερόμενος στους Βλάχους νομάδες της Πίν-
δου οι οποίοι διαχείμαζαν στη Θεσσαλία, γράφει ότι οι 
Έλληνες της περιοχής τους ονόμαζαν Καραγκούνηδες. Σύμ-
φωνα με τον Πουκεβίλ, η προσωνυμία Καραγκούνηδες, 
προέρχεται από τη φορεσιά των ανθρώπων αυτών. Ήταν 
ντυμένοι στα μαύρα. Φορούσαν φαρδιά πουκάμισα από 
γιδόμαλλο, τα οποία είχαν συνήθως μαύρο χρώμα.
O W.M. Leake, αναφερόμενος στους Αρβανιτόβλαχους ή 
Καραγκούνηδες νομάδες της Ηπείρου, γράφει ότι στα Γιάν-
νενα, τους ονόμαζαν Καραγκούνηδες, δηλαδή μαυροντυ-
μένους ή μαυροκάπηδες, για να τους διακρίνουν από τους 
άλλους Βλάχους που φορούσαν άσπρη κάπα.
Την άποψη του Leake, ενστερνίζεται και ο Α. Λεονάρδος στη 
"Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία".
Ο L. Heuzey, γράφει: "Καραγκούνηδες: Από την τουρκική 

λέξη καρά, που θέλει να πει μαύρος και από το γκούνα που 
σημαίνει στη ρωμαϊκή (λατινική) γλώσσα μια κάπα χοντρή 
που τη χρησιμοποιούσαν οι χωρικοί"
Η λέξη "γούνα", όπως διαβάζουμε στο μνημειώδες "Λεξικό 
της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας" του 
αείμνηστου Εμμανουήλ Κριαρά, ήταν γνωστή στον ελλα-
δικό χώρο από τον 8ο -9ο αιώνα και προέρχεται από την 
μεσν. λατινική λέξη gunna.
Την ίδια άποψη υιοθετούν οι Ε. Αλεξάκης, P. L. Fermor και 
Κ. Ρωμαίος.
Άλλοι, ετυμολογούν τη λέξη Καραγκούνηδες από τις τουρκι-
κές λέξεις Καρά +γιουνάν = καθαρός Ίωνας, Έλληνας.
Ο Γ. Μ. στο περιοδικό "Πανδώρα" το 1856, θεωρεί ότι η 
λέξη Καραγκούνης, προέρχεται από τις τουρκικές λέξεις 
καρά + γκιουν = μαύρη μέρα και το αιτιολογεί γράφοντας 
ότι Καραγκούνηδες είναι αυτοί που έχουν μαύρη μέρα, οι 
δυστυχισμένοι.
Κατά τον Α. Ρίζο, το όνομα Karagun στα τουρκικά, σημαίνει 
γρουσούζης ή κακομοίρης.
Υπάρχει και μια άλλη άποψη, η οποία είναι στηριγμένη 
στη λαϊκή παράδοση. Γράφει ο Γ. Δάλλας στην ηπειρωτική 
εκδοχή της Φυλλάδας του Μεγάλου Αλεξάνδρου: "Γύρισε 
τότε κ' έφτασε στη Θεσσαλία .Στάθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος. 
Πεζοί, καβαλαρία στάθηκε γύρω του. Ρώτησε πούθε αρχίζει 
ο κάτω κόσμος. Κι οι άνθρωποι δεν ήξεραν, κούνησαν πέρα 
– δώθε την κάρα (=κεφάλι) τους κι από τότε έμεινε το όνομά 
τους: Καραγκούνηδες".
Η άποψη αυτή, ότι δηλαδή η λέξη Καραγκούνης προέρχεται 
από τις λέξεις κάρα = κινώ, δεν φαίνεται να ευσταθεί.
Οι Α. Φιλαδελφεύς και Ν. Γεωργιάδης, ετυμολογούν τη λέξη 
Καραγκούνηδες από τη μέλαινα διφθέρα (= μαύρη γούνα).
Μια άλλη εκδοχή, υποστηρίζει ότι Καραγκούνης < καρά + 
κουλ (+ μαύρος, δυστυχισμένος δούλος ή σκλάβος).
Τέλος, άλλη ετυμολογία είναι η εξής: Καραγκούνης < τουρκ. 
kurgan = τύμβος, φρούριο. Το Kurgan, γίνεται στα ελληνικά 
Kargun. Στην Ελλάδα τα κουργκάν, εμφανίστηκαν το 2.300 
π.Χ.
Πάντως φαίνεται ότι η ονομασία Καραγκούνηδες, δόθηκε 
στους αγρότες του θεσσαλικού κάμπου από τους Τούρκους 
και στη συνέχεια υιοθετήθηκε και από τους Έλληνες.

Μαρτυρίες για τους Καραγκούνηδες
Η λέξη Καραγκουνιά, που αναφέρεται σε όλους τους Καρα-
γκούνηδες, απαντά σε παραλλαγή δημοτικού τραγουδιού 
για τον μαρτυρικό θάνατο του επισκόπου Φαναρίου και 
Νεοχωρίου Σεραφείμ, το 1601.

"…Την άλλη μέρα το 'μαθαν χωριά και πολιτείες, Άγραφα κι 
Ασπροπόταμο, Καραγκουνιά και Χάσια".
Ο Εβλιγιά Τσελεμπή που επισκέφθηκε τη Θεσσαλία το 
1668, γράφει ότι στην Καρδίτσα οι κάτοικοι ήταν Ρωμιοί και 
μιλούσαν μια γλώσσα περίπου ίδια με τα ρωμέικα. Φαίνεται 
ότι αυτοί ήταν Καραγκούνηδες.
Σε κώδικα της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας Σταρμού Ολύ-
μπου, υπάρχει το επίθετο Καραγκούνης (και Γκαραγκούνης). 
Ο κώδικας χρονολογείται πριν το 1797. Στον κώδικα 59 της 
Μονής του Δουσίκου του 1759, αναφέρεται κάποιος Δήμος 
Γκαραγκούνης.
Στο κατάστιχο 219 της Μονής Ολυμπιώτισσας Ελασσόνας 
(31/12/1821), υπάρχουν οι λέξεις. "καρακούνκιες… καραν-
κούκης προβατίνες".
Στη Χάρτα του Ρήγα (1797) είναι γραμμένη με μεγάλα γράμ-
ματα η λέξη ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ και αμέσως πιο κάτω, σαν σε διευ-
κρινιστική παρένθεση, με μικρά γράμματα, η λέξη Γκαρα-
γκούνηδες. Κατά τον Δ. Καραμπερόπουλο, την ταύτιση των 
Κενταύρων με τους Καραγκούνηδες, από τον Ρήγα Φεραίο, 
ενισχύει υποσημείωσή του για τους Κενταύρους και τους 
Λαπίθες στο "Νέο Ανάχαρση", όπου παραθέτει τις ονομα-
σίες "Γκαραγκούνηδες" και "Χασιώται", προσθέτει δε ότι 
ήταν έθνη της Θεσσαλίας.
Αναφορά στους Καραγκούνηδες κατά τον 19ο αιώνα, γίνε-
ται από τους Πουκεβίλ, Λικ, Λεονάρδο και Holland.
Στους Καραγκούνηδες, αναφέρεται έμμεσα και ο Καρλ 
Μαρξ. Γράφει σχετικά το 1854: 
"Οι κάτοικοι του Θεσσαλικού κάμπου… αποτελούν τη μονα-
δική συμπαγή ελληνική κοινότητα, η οποία ακόμα βρίσκεται 
υπό την τουρκική κυριαρχία".
Στο γεγονός ότι Έλληνες αποτελούν τη συντριπτική πλειο-
ψηφία των Θεσσαλών, αναφέρονται κατά τον 19ο αιώνα, 
οι Κ. Κούμας, Α.Ψαλίδας, Ρ. Μάγνης, Γ. Ρηματσίδης και Α. 
Αντωνιάδης.
Οι Εζέ, Α. Καρκαβίτσας, Δ. Αναστασόπουλος, Μ. Καραγά-
τσης, Μ. Τριανταφυλλίδης και Η. Παπαδήμος, ταυτίζουν 
τους Καραγκούνηδες με όλους τους πεδινούς αγρότες ή 
κολίγους της Θεσσαλίας. Μάλιστα, ο Η. Παπαδήμος γράφει 
ότι οι Έλληνες Βλάχοι, τους αποκαλούν Γκρέτσι. Αναφορές 
στους Καραγκούνηδες, γίνονται από τους Ν. Κ. Σπάθη, Γ. Α. 
Βαλταδώρο και Ζ. Σκάρο.
Ο Γιάννης Κορδάτος τέλος, γράφει για τους Καραγκούνη-
δες ότι είναι οι κολίγοι των Φαρσάλων και του θεσσαλικού 
κάμπου γενικότερα.

Καραγκούνηδες
Μια ξεχωριστή πληθυσμιακή ομάδα της Ελλάδας 
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Θ
α το έχετε διαπιστώσει και εσείς η αστυνομία έ-
χει μια μανία να καταπιάνεται με τα εύκολα: να 
πιάνει τους γρήγορους οδηγούς πάρα να πιάνει 
εγκληματίες. Σίγουρα  τους έχετε δει με ένα όπλο 

ραντάρ, στο χέρι να παραμονεύουν μισο-κρυμενοι  και να 
σταματούν ανυποψίαστους πολίτες που ξεχάστηκαν να ελατ-
τώσουν ταχύτητα μπαίνοντας σε νέα χαμηλότερη ζώνη ταχύ-
τητος.  Τους έχετε δει με τα φώτα του αστυνομικού αυτοκίνη-
του να αναβοσβήνουν  θριαμβευτικά πίσω από ένα αυτοκί-
νητο ενός πολίτη φουκαρά που βιάστηκε λιγάκι να πάει στη 
δουλειά του στην ώρα του, η στο σπίτι του μετα τη δουλειά 
να δει τα παιδιά του.
Χαράς το κατόρθωμα!
Πόσο σπουδαίο ειναι άραγε να στήνεις ενέδρα να πιάσεις  
αθώους,  νομοταγείς πολίτες? Πως ειναι δυνατόν να συμπα-
θήσεις αστυνομικό που τον πληρώνεις και όρισε σαν δου-
λειά του να ειναι εναντίον σου?    
Ας πάρουμε για παράδειγμα τη Bayview extension  Ο δρό-
μος αυτός έχει τέσσερις λωρίδες δυο ανόδου δυο καθόδου. 
Υπάρχει φύση και από τις δύο πλευρές του δρόμου χωρίς 
κτίρια και πεζούς. Το δρόμο αυτό ο οδηγός τον αισθάνεται  
σαν ένα επαρχιακό δρόμο μέσα στην πόλη. Αυτό προσκα-
λεί πολλούς οδηγούς να πατήσουν λίγο παραπάνω γκάζι.  
Η αστυνομία συνήθως παραμονεύει και πολλοί ξένοιαστοι  
οδηγοί εισπράττουν μια ακριβή  κλήση.
Η ερώτηση ειναι εύλογη. Τι εξυπηρετεί η αστυνομία να στή-
νει παγίδες ταχύτητος σ αυτό τον ασφαλή δρόμο  που σπάνια  
προκαλούνται ατυχήματα?
Μερικοί λένε κυνικά ότι η  αστυνομία συνεχίζει να επιστρέ-
φει στην ίδια παγίδα επειδή είναι ένα πολύ καλό μέρος για 
τον αστυνομικό να εκδώσει και να συμπληρώσει τον αριθμό 
των προκαθορισμένων  κλήσεων που του αναλογεί.  Δηλαδή 
οι κλήσεις ειναι ένα εισπρακτικό μέσο που έχει να κάνει πολύ 
λίγο με την οδική ασφάλεια. Η αστυνομία αρνείται βέβαια ότι 
υπάρχει ποσόστωση κλήσεων –ο αστυνομικός ειναι υποχρε-
ωμένος να έκδοση ένα συγκεκριμένο αριθμό κλήσεων κάθε 
μήνα  -και φυσικά  δεν ζητάει συγνώμη για τις τόσες παγίδες 
ταχύτητας.   Είμαστε εκεί λένε επειδή είναι εύκολο να πιά-
σουμε  speeders. Οι οδηγοί γνωρίζουν ότι είμαστε εκεί, αλλά 
εξακολουθούν να τρέχουν! 
Οδηγούν οι παγίδες ταχύτητος στην αυξημένη ασφάλεια των 
πολιτών? Προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσο η επιβολή 
του ορίου ταχύτητος οδηγεί σε μεγαλύτερη ασφάλεια  αρκε-
τές μελέτες συνέκριναν διάφορες παγίδες ταχύτητος με τον 
αριθμό κλήσεων που εκδόθηκαν και τις καταγεγραμμένες  
συγκρούσεις  στον ίδιο δρόμο.
Από την ανάλυση προέκυψε ότι η αστυνομία στήνει μεν παγί-
δες ταχύτητος σε επικίνδυνες για συγκρούσεις τοποθεσίες, 
αλλά  επίσης και εκεί που  συμβαίνουν πολύ λίγες συγκρού-

σεις.  Δρόμοι με σπάνια περιστατικά σύγκρουσης είναι 
μεταξύ των κορυφαίων περιοχών εκδόσεως κλήσεων! Πως 
ειναι δυνατό να χωνέψεις κάτι τέτοιο και να κανείς «φίλους»  
τους αστυνομικούς?
Οι παγίδες ταχύτητας επίσης στήνονται σε τοποθεσίες όταν 
βγάνει κανείς από εθνικούς και μεγάλους αυτοκινητοδρό-
μους σε μικρότερους δρόμους. Δεν ειναι ανθρώπινο σ αυτή 
τη περίπτωση ο οδηγός να αφήσει το αυτοκίνητο με τη κεκτη-
μένη ταχύτητα να πέσει στη χαμηλότερη αστική ταχύτητα 
βαθμιαία  αντί να πατήσει φρένο? Οι αστυνομικοί όμως δεν 
είναι καθόλου ανθρώπινοι και ανεγκέφαλα  τη βρίσκουν να 
πιάνουν «παράνομους» που στη πραγματικότητα δεν ειναι. 
Έχετε δει ποτέ αστυνομικό με το ραντάρ ταχύτητος στη 
κορυφή μιας ανηφόρας? Πάντα παγιδεύουν τους οδηγούς 
στήνοντας τη παγίδα στο τέλος μιας κατηφόρας. Και να κρα-
τάς το όριο ταχύτητος στη κατηφόρα το αυτοκίνητο κερδίζει 
ταχύτητα και το ξεπερνά. Να φρενάρεις? Όχι βέβαια προσπα-
θείς να κερδίζεις κάτι σε κατανάλωση βενζίνης από τη φορά. 
Οι αστυνομικοί που σε περιμένουν στο τέλος της κατηφόρας 

ειναι δίκαιοι ? Κάθε άλλο θα έλεγα.  
Πληρώνω φόρους, για να πληρώνονται οι μισθοί ακριβο-
πληρωμένων  αστυνομικών ώστε να παίρνω κλήσεις αν 
οδηγώ λίγα χιλιόμετρα πάνω απ το όριο ταχύτητας κοντά σε 
κάποιο σχολείο Ιούλιο μήνα που τα σχολεία ειναι κλειστά και 
τα παιδιά σε διακοπές? Ειναι αυτή η σωστή αστυνόμευση?
"Να εξυπηρετούμε και να προστατεύομε " ειναι η γνωστή 
φράση με τη οποία  είναι διακοσμημένες οι  πόρτες των 
αστυνομικών αυτοκίνητων. Η τακτική αυτή ξεκίνησε απ την 
αστυνομία του Λος Αντζελες to 1955 και επεκτάθηκε σε 
πολλά αλλά aαστυνομικά τιμήματα με παρεμφερείς εκφρά-
σεις. "Να εξυπηρετούμε και να προστατεύομε όταν τελειώ-
σουμε τον καφέ μας" λένε οι πιο κυνικοί που συνηθίζουν  να 
βλέπουν καλοθρεμμένους αστυνομικούς συχνά έξω απ τα 
Τιμ Χορτονς.  
Το τι συνιστά "προστασία" είναι ανοιχτό θέμα για  συζήτηση.  
Άλλο  να  προστατεύει η αστυνομία  πολίτες και την περιου-
σία τους από το εγκληματικό στοιχείο και άλλο η  «προστα-
σία»  της ακριβής κλίσης λόγω ταχύτητος.  Όταν οι οδηγοί 
που τρέχουν τραυματίζουν  η σκοτώνουν παίρνουν κλήση 
κατόπιν εορτής. Ποια είναι λοιπόν  η «προστασία» των θυμά-
των και πια η «εξυπηρέτηση»?  Όταν ευυπόληπτοι πολίτες 
γίνονται λεία στα χέρια κυνηγών αστυνομικών που στήνουν 
παγίδες ταχύτητος ούτε serve ούτε protect υπάρχει. 
Η αστυνομία πρέπει να αποδεχτεί τις ευθύνες της και αντί για 
τις εύκολες επιλογές του να εκδίδει κλήσεις σε οδηγούς να 
συλλαμβάνει κλέφτες και κάθε άλλου είδους εγκληματίες .
Η ταχύτητα υπερεκτιμάται ως πρόβλημα οδικής ασφάλειας. 
Τα αυτοκινητικά ατυχήματα που οφείλονται σε ταχύτητα  
είναι πολύ λιγότερα απ ότι πολλοί νομίζουν.  Τα περισσότερα 
ειναι συνιστάμενες ανθρώπινου λάθους που περιλαμβά-

νουν ανεπαρκή κρίση, κακή αντίληψη κινδύνου, ανεπαρκή 
όραση, ακατάλληλες οδικές συμπεριφορές και χρήση κινη-
τών τηλέφωνων κατά την οδήγηση.
Το ποσοστό των ατυχημάτων με θύματα  αναβάτες ποδη-
λάτων και  μοτοσικλετιστών  ειναι κατά κανόνα θέμα  κακής 
οδήγησης που θέτει σε κίνδυνο τους μοτοσικλετιστές και  
ποδηλάτες και όχι θέμα ταχύτητος.  Ωστόσο, η δίωξη τέτοιων 
παραβάσεων (επικίνδυνη οδήγηση) παραμελείτε υπέρ της 
εύκολης επιλογής υπέρβασης ταχύτητας.
Οι αυτοκινητιστές ανησυχούν για τη στρέβλωση των αστυ-
νομικών προτεραιοτήτων και την προκατάληψη της αστυνο-
μίας με την υπέρβαση ταχύτητος αντί της αντιμετώπισης επι-
κίνδυνων οδηγών. Η ακατάλληλη ταχύτητα για τις συνθήκες 
οδήγησης διαδραματίζει μεγαλύτερο ρόλο στην αιτιώδη 
συνάφεια ατυχημάτων από ότι η υπερβολική ταχύτητα.
Η έμφαση στα όρια ταχύτητος προκαλεί τους οδηγούς να 
επικεντρωθούν περισσότερο στα ταχύμετρα τους πάρα 
στα βασικά καθήκοντα οδήγησης όπως η παρατήρηση και 
κίνηση του δρόμου, η πρόβλεψη των συνθήκων του δρό-
μου και οδική συμπεριφορά άλλων οδηγών.  Δημιουργεί 
μια κουλτούρα στην οποία η κακή οδήγηση είναι αποδεκτή, 
με την προϋπόθεση ότι τηρείται το επιτρεπόμενο όριο ταχύ-
τητας, αφαιρώντας τα κίνητρα για τη βελτίωση των ικανοτή-
των τωn οδηγών.
Το καθήκον των αστυνομικών ειναι να προστατεύουν το κοι-
νωνικό σύνολο και να αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα 
παράνομης συμπεριφοράς με συστηματική περιπολία, ανί-
χνευση και σύλληψη εγκληματιών.  Ο αυξημένος αριθμός 
κλήσεων για υπερβολική ταχύτητα ειναι μια συγκάλυψη της 
μείωσης της αποτελεσματικότητας της αστυνομίας 
Οι αστυνομικοί που παραμονεύουν  κρυμμένοι  στις σκιές 

και περιμένουν ανυποψίαστους οδηγούς να τους φιλοδωρή-
σουν με παχιές κλήσεις δεν ειναι φίλοι του πολίτη.  Αντίθετα 
γίνονται αιτία για πολύ κακές δημοσιές σχέσεις και αντιπά-
θεια για τους αστυνομικούς. 
Είναι απολύτως σαφές ότι η αστυνομία δεν μπορεί να επι-
καλεστεί ότι μας προστατεύει και μας εξυπηρετεί με το να 
εκδίδει ασύστολα κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα.  Ουσι-
αστικά δεν μπορούν να μας πείσουν και αν προσπαθήσουν 
προσβάλουν τη νοημοσύνη μας. Η υπερβολική έκδοση κλή-
σεων για ταχύτητα ενθαρρύνει την απώλεια σεβασμού για 
την αστυνομική εργασία και τον αστυνομικό που ειναι radar 
gun trigger happy.

απόψεις

Οι πολλές κλήσεις για υπέρβαση 
του ορίου ταχύτητος  κοστίζει την 

απώλεια σεβασμού του πολίτη 
για τους  αστυνομικούς και την 

αστυνομική εργασία

ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ (SPEED TRAPS) 
ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΔΡΕΣ ΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΑΘΩΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Πόσο δίκαιοι μπορεί να ειναι οι 
αστυνομικοί που στήνουν τις παγίδες 
ταχύτητος στο τέλος μιας  κατηφόρας 
και όχι στη κορυφή μια ανηφόρας?

Η ταχύτητα υπερεκτιμάται ως 
πρόβλημα οδικής ασφάλειας άλλες 
αιτίες αυτοκινητικών ατυχημάτων, 

το ανθρώπινο λάθος  ανεπαρκή 
κρίση, κακή αντίληψη κινδύνου, 
ανεπαρκή όραση, ακατάλληλες 
οδικές συμπεριφορές και χρήση 
κινητών τηλέφωνων κατά την 
οδήγηση, ειναι σοβαρότερες
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Συνεχίζοντας αδιάκοπα τις εβδομαδιαίες εκδόσεις της 
αγαπημένη σας εφημερίδας (είμαστε πλέον σίγουροι για 
αυτό) HELLAS NEWS, ευχόμαστε να σας βρίσκουμε όλους 

καλά και να μην σταματήσετε να ονειρεύεστε για όμορφα πράγ-
ματα στην ζωή σας.
Πέρασε και το Άγιον Πάσχα κι όλοι συνεχίζουμε στην καθημερι-
νότητα που σίγουρα δεν είναι στρωμένη με ροδοπέταλα, μιας και 
οι εποχές αλλάζουν, οι άνθρωποι αλλάζουν τρόπο σκέψης και η 
καχυποψία βασιλεύει στο μυαλό του καθενός. Και τότε τι γίνεται; 
Θα πάψουμε να κάνουμε επαγγελματικούς συνεταιρισμούς, κοι-
νωνικές ή αισθηματικές σκέχεις; Επειδή πλέον δεν μπορούμε να 
εμπιστευτούμε φίλους και γνωστούς; Δεν μπορεί να γίνει αυτό. 
Οπότε, αυτό που μένει είναι να παίρνεις κάποια ρίσκα με όσο το 
δυνατόν, σε περίπτωση αποτυχίας, λιγότερες ζημιές. Γιατί, κακά τα 
ψέματα, δύσκολα χτίζονται διάφορες καταστάσεις στην ζωή μας 
κι εύκολα γκρεμίζονται αποφάσεις είτε ενθουσιασμού είτε κακών 

υπολογισμών.
Καθημερινά, λόγω της εργασίας μου, ακούω πολλές εξομολο-
γήσεις συμπατριωτών μας, είτε επαγγελματικές, είτε αισθηματι-
κές, είτε οτιδήποτε άλλο. Πιστέψτε με, οι περισσότερες μοιάζουν 
μεταξύ τους και μόνο τα πρόσωπα και μερικές λέξεις αλλάζουν. Ας 
προσπαθούμε ο κάθε ένας ή η κάθε μία από εμάς να έχουμε στο 
πλούσιο λεξιλόγιο μας και την λέξη «συμβιβασμός», γιατί κακά τα 
ψέματα δεν μπορούν να γίνονται όλα όπως εμείς τα επιθυμούμε. 
Ο κάθε ένας έχει και τα δικά του πιστεύω κι αντιλήψεις που πρέ-
πει να σεβόμαστε και να διαπραγματευόμαστε, ώστε να βρίσκουν 
μια λύση που να αφήνει όλους ικανοποιημένους και η καθημερι-
νότητα μας να γίνεται πιο βιώσιμη κι άνετη. Εκτός εάν κερδίσεις 
κάποιος το λαχείο, γίνει εκατομμυριούχος και τότε σ’ αγαπάνε 
όλοι… ΥΠΟΜΟΝΗ, λοιπόν, αλλά κι επιμονή για τα πιστεύω μας, 
πάντα βάζοντας νεράκι στο κρασί μας.

Πάμε τώρα στην όμορφη κοινωνική μας ιστορία…

ΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ...

Β
ρέθηκα σε ένα κατάστημα, στο διάδρομο με τα 
παιχνίδια.
Με την άκρη του ματιού μου, παρατήρησα ένα 
αγοράκι γύρω στα πέντε, το οποίο κρατούσε μια 

κούκλα.
Δε σταματούσε να της χαϊδεύει τα μαλλιά και να τη σφίγγει 
προσεκτικά πάνω του.
Αναρωτήθηκα για ποιον προοριζόταν αυτή η κούκλα.
Το αγοράκι γύρισε κάποια στιγμή προς την κυρία που βρι-
σκόταν πλάϊ του:
«Θεία μου, είσαι σίγουρη ότι δε μου φτάνουν τα λεφτά;»
Η γυναίκα του απάντησε χάνοντας κάπως την υπομονή 
της:
«Είπαμε ότι δεν έχεις αρκετά λεφτά για να την αγοράσεις.»
Έπειτα, η θεία του του ζήτησε να μείνει εκεί και να τον 
περιμένει για λίγο, κι εκείνη έφυγε βιαστικά. Το αγοράκι 
κρατούσε ακόμη στα χέρια του την κούκλα.
Τελικά, κατευθύνθηκα προς το παιδί και το ρώτησα σε 
ποιον ήθελε να δώσει την κούκλα.
«Αυτή την κούκλα την ήθελε η αδερφή μου περισσότερο 
από καθετί για τα Χριστούγεννα. Ήταν σίγουρη ότι θα της 
την έφερνε ο Άι-Βασίλης.»
Του είπα τότε ότι μπορεί και να της την έφερνε, κι εκείνο 
μου είπε θλιμμένο:
«Όχι, ο Άι-Βασίλης δεν μπορεί να πάει εκεί που είναι τώρα 
η αδερφή μου... Πρέπει να δώσω την κούκλα στη μαμά 
μου να της την πάει.»
Τα μάτια του ήταν πολύ θλιμμένα ενώ έλεγε αυτά τα λόγια.
«Πήγε να συναντήσει τον Χριστούλη. Ο μπαμπάς λέει ότι 
και η μαμά θα πάει να συναντήσει το Χριστούλη σε λιγάκι. 
Έτσι, σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να πάρει την κούκλα μαζί 

της και να την πάει στην αδερφούλα μου.»
Η καρδιά μου πήγε να σταματήσει.
Το αγοράκι σήκωσε το βλέμμα προς εμένα και μου είπε:
«Είπα στον μπαμπά να πει στη μαμά να μη φύγει αμέσως. 
Ζήτησα να περιμένει μέχρι να γυρίσω από το μαγαζί.»
Μετά, μου έδειξε μία φωτογραφία που απεικόνιζε το ίδιο 
το αγοράκι μέσα στο κατάστημα να κρατάει την κούκλα, 
και μου είπε:
«Θέλω η μαμά να πάρει κι αυτή τη φωτογραφία μαζί της, 
για να μη με ξεχάσει. Την αγαπάω τη μαμά και δε θέλω να 
μ’αφήσει, αλλά ο μπαμπάς λέει ότι πρέπει να πάει μαζί με 
την αδερφούλα μου.»
Ύστερα, χαμήλωσε το κεφάλι του κι έμεινε σιωπηλό.
Έψαξα στην τσάντα μου κι έβγαλα από μέσα ένα μάτσο 
χαρτονομίσματα και ρώτησα το αγοράκι:
«Τι λες να μετρήσουμε τα λεφτά σου μια τελευταία φορά 
για να σιγουρευτούμε;»
Εκείνο απάντησε:
«Εντάξει, όμως πρέπει να βγουν αρκετά.»
Έριξα κρυφά κάποια χρήματα μαζί με τα δικά του και αρχί-
σαμε το μέτρημα. Έφταναν με το παραπάνω για την κού-
κλα. Περίσσευαν κιόλας αρκετά.
Το αγοράκι ψιθύρισε:
«Ευχαριστώ Χριστούλη που μου έδωσες αρκετά λεφτά.»
Έπειτα με κοίταξε και είπε:
«Είχα ζητήσει από το Χριστούλη να κάνει να έχω αρκετά 
λεφτά για ν’αγοράσω την κούκλα και η μαμά μου να μπο-
ρεί να την πάει στην αδερφούλα μου.
Εκείνος άκουσε την προσευχή μου.
Ήθελα να έχω αρκετά λεφτά για ν’αγοράσω και ένα λευκό τρι-
αντάφυλλο για τη μαμά, όμως δεν τόλμησα να του το ζητήσω.

Εκείνος μου έδωσε αρκετά λεφτά για ν’αγοράσω την κού-
κλα και το λευκό τριαντάφυλλο.
Ξέρετε, αρέσουν πολύ τα λευκά τριαντάφυλλα στη 
μαμά...»
Λίγα λεπτά αργότερα, η θεία του ξαναγύρισε, κι εγώ απο-
μακρύνθηκα σπρώχνοντας το καροτσάκι μου.
Τέλειωνα τα ψώνια μου με ένα συναίσθημα εντελώς δια-
φορετικό από ότι όταν τα άρχιζα.
Δεν μπορούσα να βγάλω απ’το μυαλό μου το αγοράκι.
Μετά θυμήθηκα ένα άρθρο στην εφημερίδα, λίγες μέρες 
πριν, που μιλούσε για έναν οδηγό σε κατάσταση μέθης 
που είχε χτυπήσει ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μια 
νεαρή γυναίκα με την κόρη της.
Το κοριτσάκι είχε πεθάνει ακαριαία και η μητέρα ήταν 
σοβαρά τραυματισμένη. Η οικογένεια έπρεπε να αποφα-
σίσει εάν θα της διέκοπταν την αναπνευστική στήριξη...
Να ήταν άραγε η οικογένεια του μικρού αγοριού;
Δυο μέρες μετά, διάβασα στην εφημερίδα ότι η νεαρή 
γυναίκα ήταν νεκρή.
Δεν μπόρεσα να μην πάω ν’αγοράσω ένα μπουκέτο λευκά 
τριαντάφυλλα και να βρεθώ στην αίθουσα όπου εκθέταν 
τη σωρό της.
Ήταν εκεί και κρατούσε ένα όμορφο λευκό τριαντάφυλλο 
στο χέρι της, μαζί με μία κούκλα και τη φωτογραφία του 
μικρού αγοριού από στο κατάστημα.
Έφυγα από την αίθουσα κλαίγοντας και με την αίσθηση ότι 
η ζωή μου θα άλλαζε για πάντα.
Η αγάπη που είχε αυτό το αγοράκι για τη μαμά του και 
την αδερφή του ήταν τόσο μεγάλη, και μέσα σε κλάσματα 
δευτερολέπτου ένας μεθυσμένος οδηγός του τα πήρε όλα 
μακριά....
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T
o τσουχτερό κρύο και η παγωμένη βροχή δεν ε-
μπόδισε μερικές εκατοντάδες κόσμου το περασμένο 
Σάββατο να περάσουν μερικές ώρες χαλάρωσης υπό 
τους ήχους της παραδοσιακής ελληνικής μουσικής. 

Στην αίθουσα, λοιπόν, του Parkview Manor οι Σύλλογοι Σά-
γκας, Νεστάνης και Λεβιδίου διοργάνωσαν μία βραδιά γε-
μάτη παράδοση. Το παρών έδωσαν αρκετά γνωστά ονόμα-
τα της παροικίας μας, όπως ο γνωστός κι επιτυχημένος δι-
κηγόρος, κ. Δημήτρης Κουμαρέλας, ο οποίος βοήθησε και 
οικονομικά την εκδήλωση,ο πάτερ Μιχαήλ Μιχαήλ με την 

πρεσβυτέρα του, η επιχειρηματίας και πρόεδρος της ΠΡΟ-
ΝΟΙΑΣ, κα Μπέτυ Σκουτάκη, η κα Πένυ Κόντος, αντιπρόε-
δρος του Χαμόγελου Ζωής, η κα Μάρθα Χέντη, ο κύριος και 
η κυρία Καλομοίρη και πολλοί άλλοι.
Το κέφι κράτησαν ζεστό ο Παναγιώτης Μπεξής με το κλα-
ρίνο του και η Μιχαλίτσα Κατσιλύρα εκπροσωπώντας επά-
ξια το Τορόντο, ενώ από Αμερική ήταν καλεσμένος ο Σταύ-
ρος Κολλιόπουλος και από Ελλάδα ο Θωμάς Βρεττός. Άπα-
ντες γέμισαν την πίστα με τα παραδοσιακά ελληνικά τρα-
γούδια τους κι όχι μόνο. Κάθε φορά που παρευρισκόμα-

στε σε τέτοιες εκδηλώσεις σαν εφημερίδα, προσπαθούμε 
με το καλύτερο τρόπο να σας μεταφέρουμε το ζεστό κλίμα 
που επικρατεί στις εκάστοτες αίθουσες, ενώ θέλουμε να 
τονίσουμε τις αξιοσημείωτες προσπάθειες των ανθρώπων 
αυτών που τις περισσότερες φορές αφιλοκερδώς προσπα-
θούν με τις όποιες δυνάμεις τους να κρατήσουν ζωντανές τις 
παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα διαιωνίζοντας στην άλλη 
άκρη της γης την ελληνική γλώσσα και που προσπαθούν να 
φέρουν κοντά την νέα γενιά Ελλήνων στο Τορόντο. Ας προ-
σπαθήσουμε λοιπόν να τους στηρίξουμε όπως μπορούμε…

Η Μιχαλίτσα ανάμεσα στον Θωμά Βρεττό και Σταύρο ΚολλιόπουλοΟ Παναγιώτης Μπεξής με το κλαρίνο του ξεσηκώνει τον κόσμο

Μέλη των Συλλόγων Σάγκας, Νεστάνης και Λεβιδίου

Ο Θωμάς Βρεττός, ο τραγουδιστής από την ΑμερικήΗ Μιχαλίτσα Κατσιλύρα

Ο πάτερ Μιχαήλ Μιχαήλ από τον Ι.Ν. 
Μεταμορφόσεως του Σωτήρος κατά την διάρκεια 

της προσευχής

ΣΑΓΚΑ, ΜΕΣΤΑΝΗ & ΛΕΒΙΔΙ
ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΑΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ο Παναγιώτης Γαλάνης με την Άννα Αϊβαλή
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Η κα Άννα ανάμεσα από τον κ. Καλομοίρη και την κα 
Μάρθα Χέντη

Ο τραγουδιστής από Αμερική, Σταύρος Κολλιόπουλος

Ο κύριος Γιώργος και η κυρία Ειρήνη Καλομοίρη

Ο κύριος και η κυρία Κουμαρέλα

Ο κ. Κουμαρέλας με τις δυό πανέμορφες κόρες του

Ο π. Μιχαήλ Μιχαήλ με την πρεσβυτέρα του

O γνωστός κι επιτυχημένος δικηγόρος της 
παροικίας, κ. Δημήτρης Κουμαρέλας, με τον 

Θανάση Κουρτέση

Η κα Πένυ Κόντος, αντιπρόεδρος του Χαμόγελου Ζωής, 
τσουγκρίζει το αβγό της με την πρόεδρο της Πρόνοιας, κα 

Μπέτυ Σκουτάκη Ο γνωστός δικηγόρος, Δημήτρης Κουμαρέλας με την οικογένεια του

Τρεις σύλλογοι ενώθηκαν και διοργάνωσαν
μια αξέχαστη πολιτιστική βραδυά

Η Παναγούλα Παπαδάκη με τη κόρη της
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Ο κ. Παναγιώτης Γαλάνης με την όμορφη οικογένεια τουΤο τραπέζι του κ. Κουμαρέλα

Στο τραπέζι των φίλων της Παναγούλας Παπαδάκη

Η παρέα της κα Παναγούλας Παπαδάκη Το τραπέζι του πάτερ Μιχαήλ Μιχαήλ

Οι κυρίες Άννα Αϊβαλή και Παναγούλα Παπαδάκη στην παρέα του κυρίου Κουμαρέλα Η παρέα της κα Άννας Αϊβαλή

Το τραπέζι της κα Ηλιοπούλου, προέδρου της Παναρκαδικής

Μια κατάμεστη αίθουσα με αστέρια του 
δημοτικού τραγουδιού απ’ την Ελλάδα
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ΜΕΤΑ ΑΠΟ 14 ΧΡΟΝΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΟΣ ΣΤΗΝ 
ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΑΔΑ
ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ - ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝ

Δ
εν θα κάτσω να κάνω κριτική, 

δεν υπάρχει λόγος προς το πα-

ρόν, αλλά το να πω ότι πουθενά 

στον πλανήτη γη θα πρέπει να 

κάθονται οι ίδιοι άνθρωποι για 14 χρόνια. 

Με συγχωρείται, η ταπεινή μου γνώμη λέει 

ότι είναι αδιανόητο. Είμαι σίγουρος ότι όλοι 

προσπάθησαν να προσφέρουν, αλλά όσο 

και να προσπαθείς δεν μπορείς να προσφέ-

ρεις περισσότερα μετά από ένα διάστημα, 

πόσο μάλλον σε ένα παγκόσμιο οργανισμό 

όπως είναι η Παμμακεδονική, που έχει κι ε-

θνικές προεκτάσεις ειδικά σε αυτούς τους 

δύσκολους καιρούς.

Ο νέος πρόεδρος, ο κ. Παπαδάκης και το 

Διοικητικό του Συμβούλιο θέλω να πιστεύω 

ότι θα υπερβούν τους εαυτούς τους, ώστε 

να διορθώσουν όλα τα κακώς κείμενα (εάν 

υπάρχουν) και να δώσουν καινούριο αέρα 

στον μεγάλο αυτόν οργανισμό. Συγχαρητή-

ρια, σιδεροκέφαλοι και καλή δουλειά.

ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Το νεοεκλεγές συμβούλιο της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά: ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΤΣΙΡΛΗΣ, Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ / ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΑΒΑΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ, ΤΑΜΙΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΜΕΔΙΤΣΚΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ:  ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ: ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΑΤΣΟΣ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 
ΕΛΕΝΗ ΜΠΡΕΝΤΑΝΟΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΣΚΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΚΟΥΡΛΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΝΙΚΟ-
ΛΑΪΔΗ ΤΕΡΕΖΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΪΤΑΝΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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ΤΗΣ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ- ΑΡΓΥΡΗ
ΠΗΓΗ: GREEKPOST.CA

Όλοι οι λαοί τρελάθηκαν 
δεν ξέρουν τι γυρεύουν

εχθρεύονται και προκαλούν 
αυτούς που συνορεύουν.

Την όμορφη Ελλάδα 
μας την έβαλαν στο μάτι

και προσπαθούν και προσπαθούν 
ν’ αλλάξουνε το χάρτη.

Τους αγώνες των γονέων μας 
ποτέ δεν τους ξεχνούμε

πολέμησαν πρώτη γραφή 
για την Μακεδονία.

Όλοι λοιπόν οι Έλληνες να το φωνάξουμε 
με δύναμη μεγάλη

Η Μακεδονία είναι ελληνική, 
στον κόσμο δεν είν’ άλλη.

Penny Haloulos

Π
λημμύρισε η κοινοτική αίθουσα 
απο κόσμο που διψούσε για ένα 
ποιοτικό θέαμα, για μια αξία, ελ-
ληνική και διαχρονική. Το πολυ-

θέαμα «Οίνος και Πνεύμα»  με θέμα το ελ-
ληνικό κρασί χάρισε ευφροσύνη στο ακρο-
ατήριο, όπως υποσχόταν ακριβώς ο τίτλος 
«Οίνος και Πνεύμα».
‘Ηταν μια παράσταση που τα είχε όλα: 

θέαμα, μουσική και χορό και που εκτυλί-
χθηκε στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο υπό 
τη διοργάνωση του Ελληνικού Ιδρύματος 
Υποτροφιών, του Κέντρου Ελληνικών Σπου-
δών στο Μόντρεαλ και του Λαογραφικού 
Εργαστηρίου της ΕΚΜΜ.
Μια γιγαντοοθόνη κυριαρχούσε στη σκηνή 
απ΄όπου περνούσαν εικόνες της Ελλάδας, 
εικόνες αμπελώνων και κρασιών που στε-
φανώνουν την ιστορία των χιλιάδων χρόνων 
του κρασιού στη χώρα του Βάκχου. Ο γνω-
στός οινολόγος Δημήτρης Χατζηνικολάου 
έδωσε ζωντανά την αφήγηση σφραγίζοντας 
με τις γλαφυρές φράσεις του το θέαμα που 
σκόρπιζε νοσταλγία για τη μακρινή πατρίδα.
Ο Βασίλης Χατζηνικολάου με μουσική στο 
υπόβαθρο ερμήνευσε με την αισθαντική 
φωνή του τραγούδια γύρω απο το κρασί και 
το κέφι του, περιφερόμενος απο τα λαϊκά 
ακούσματα στην ελαφρά ευρωπαϊκή μου-
σική των βάλς αλλά και στη δημοτική παρά-
δοση.
Επίλεκτα τμήματα χορευτών από το Λαογρα-
φικό Εργαστήρι της ΕΚΜΜ με τον ενθουσι-
ασμό του Ρωμανού Χατζηνικολάου πλαισί-
ωσαν τη μουσική και τις εικόνες  δίνοντας 

τη γεύση της ολοκλήρωσης και συνδέοντας 
το ελληνικό αφήγημα του οίνου με τον τόπο 
που λέγεται Μοντρεάλ.
Τα ζωντανά τραγούδια και οι πλούσιες 
εικόνες συνέθεσαν το πολυθέαμα το οποίο 
αφορά στην ιστορία του κρασιού από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα ταξιδεύοντας τον 
θεατή στους αμπελώνες της Ελλάδας, που 
ευλόγησε ο Βάκχος και συνέχισαν να παρά-
γουν σταφύλια και κρασί σε όλες τις φάσεις .
Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Υπο-
τροφιών δρ. Γιάννης Χατζηνικολάου σημεί-
ωσε για το πολυαναμενόμενο πολυθέαμα 
: «Με την ευκαιρία του εορτασμού των 30 
χρόνων του Ιδρύματος και των 35 χρόνων 
του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών είπαμε να 
φέρουμε αυτή την παράσταση που σκοπό 
έχει να ευφράνει το πνεύμα και τις καρδιές 
των Ελλήνων της παροικίας μας. Είμαστε 
ευλογημένη ως χώρα να έχουμε ωραίους 
αμπελώνες που φύονται σε διάφορες πλα-
γιές από την Κρήτη ως τη Μακεδονία και τη 

Θράκη κι αυτή η παραγωγή του πολυθεάμα-
τος δοξάζει  την ποικιλία της γής , των στα-
φυλιών και των κρασιών της Ελλάδας.
Η μουσική προέρχεται απο τα τραγούδια για 
το κρασί και τους αμπελώνες και είναι αισι-
όδοξη, γιορταστική χαρούμενη. Τα χορευ-
τικά συγκροτήματα του Λαογραφικού Εργα-
στηρίου συνέδεσαν την γή της Ελλάδας με τα 
παιδιά του Καναδά και της Ελλάδας».
Η πρωτοτυπία του πολυθεάματος βρισκόταν 
στο ότι παντρεύτηκε αρμονικά η αφήγηση 
με τις μουσικές και τους χορούς, παρασύρο-
ντας το κοινό σε μια ευεξία που άρχισε από 
το Πνεύμα και κατέληξε στον Οίνο.
Πέντε ποικιλίες κρασιών της εταιρείας 
«Creticos” με ιδιαίτερες γεύσεις και άρωμα 
Κρήτης άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις 
στους παρευρισκόμενους, ενώ το λευκό 
κρασί «Παράγκα» του Κυρ-Γιάννη προσφέρ-
θηκε επίσης στο κοινό .
Την γαστρονομική επιμέλεια είχε η εταιρεία 
«Salamina Foods’, που προσέφερε δωρεάν 
τα μεζεδάκια.
Η εκδήλωση συγκέντρωσε γύρω στα 600 
άτομα με σημαντικές πολιτικές παρουσίες 
στο ακροατήριο.

Οίνος και Πνεύμα
‘Ενα Πολυθέαμα Που Προκάλεσε 

Συγκίνηση και Νοσταλγία!
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Υ
πηρετώ ένα από τα πιο σοβαρά 
επαγγέλματα 45 χρόνια, ένα λει-
τούργημα που μου γέμισε τη ζωή 
από αλησμόνητες στιγμές σε Α-

μερική και Καναδά μεταφέροντας στον ελ-
ληνισμό μηνύματα κι εικόνες. Ιστορίες κι 
αναμνήσεις από ανθρώπους που έδωσαν 
το δικό τους μοναδικό στίγμα για το τι μπο-
ρεί να κατορθώσει ο κάθε Έλληνας κι Ελ-
ληνίδα δουλεύοντας σκληρά κι ζώντας σε 
χαμηλούς τόνους ανεξαιρέτως κοινωνικής 
ή επαγγελματικής αναγνώρισης που έχουν 
στην ζωή τους.
Μια ξεχωριστή ελληνική προσωπικότητα 
που είχα την τύχη να γνωρίσω ήταν και ο 
Φίλιππος Βαρέλης. Οι πολλοί τον ξέρουν 
λόγω της ιδιότητας του, που ως Ορκωτός 
Λογιστής βοήθησε πολλούς Έλληνες να 
«ξελασπώσουν» και να δημιουργήσουν. 
Ως καθηγητής πανεπιστημίου διόρθωσε 
χιλιάδες κόλλες διαγωνισμάτων από ελπι-
δοφόρους σπουδαστές στο Πανεπιστή-
μιο του Τορόντο… «Όταν έβλεπα Ελληνικό 
ονοματεπώνυμο Θανάση έβαζα πέντε 
βαθμούς παραπάνω», μου έλεγε σε μία 
από τις πολλές συζητήσεις που έχουμε 
κάνει.
Τον Φίλιππο τον γνωρίζω κοντά 40 χρό-
νια και λόγω της ιδιότητας μου πάντα 
παρακολουθούσα τις κινήσεις του. Πολι-
τικοποιημένο, σοβαρό πρόσωπο, κου-
μπάρος με τον αείμνηστο Κωστή Στεφα-
νόπουλο, καλός οικογενειακός φίλος με 
τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδος, 
Αντώνη Σαμαρά, αναγνωρισμένος από την 
καναδική Βουλή και τους μεγάλους οργα-
νισμούς όπως θα δείτε στις επόμενες σελί-

δες με ευχές που του έστειλαν επώνυμοι 
πολίτες του Καναδά συμπληρώνοντας τα 
80 χρόνια του.
Πραγματικά ήταν απόλαυση για εμένα να 
βλέπω περίπου 200 άτομα να έρχονται στο 
Crystal Fountain να ευχηθούν σ’ αυτόν και 
την αξιολάτρευτη γυναίκα του, την κόρη 
του και στις τρεις απίθανες εγγονές του. 
Πολύς κόσμος, όμορφες ομιλίες προς το 
πρόσωπο του και την ιστορία του με προ-
εξέχουσες κι άκρως συγκινητικές από την 
κόρη του και τις τρεις πανέμορφες εγγο-
νές του, που θα δείτε όπως τις κάλυψε η 
συνεργάτης μου, Χριστιάνα Κιέσκου.
Στην παροικία μας έχουμε αξιόλογους 
Έλληνες κι Ελληνίδες με τεράστιες ιστο-
ρίες, που για πολλούς είναι άγνωστες, 
αλλά για εμένα τόσο αναγκαία για να προ-
βάλω στον ελληνισμό της Αμερικής και 
του Καναδά ώστε να γίνονται παράδειγμα 
για τις ερχόμενες γενεές. Δηλαδή, βλέπο-
ντας ότι δουλεύοντας τίμια και σκληρά  σ’ 
αυτές τις χώρες που μας αξίωσε ο Θεός να 
ζούμε και να δημιουργήσουμε οικογένειες 
με τους κόπους και τις θυσίες που βιώνεις 
στην ζωή σου.
Θα μπορούσα να γράψω δεκάδες σελί-
δες για την ιστορία του Δρ. Φίλιππου 
Βαρέλη, αλλά θα κάνω υπομονή να δια-
βάσω τα απομνημονεύματα του στο βιβλίο 
350 σελίδων που γράφει, όπως και για το 
γενεολογικό δένδρο που πάει 506 χρό-
νια πίσω.
Να ‘σαι καλά Φίλιππε, εσύ και η τόσο γλυ-
κιά και όμορφη οικογένεια σου. Σε ευχαρι-
στούμε για ότι έκανες και κάνεις ΑΘΟΡΥΒΑ 
για τους Έλληνες.

4
9 χρόνια. Για κάποιους είναι ένας 
απλός αριθμός, για το Φίλιππο και 
την Εύα Βαρέλη είναι μια ζωή. Με 
αφορμή τα 80ά και 70ά γενέθλια 

τους αντίστοιχα, ο κύριος και η κυρία Βα-
ρέλη θέλησαν να γιορτάσουν με γνωστούς 
κι αγαπημένους φίλους και συγγενείς την 
ερχόμενη επέτειο γάμου, και ακόμη περισ-
σότερο την γνωριμία τους πριν από 49 ο-
λόκληρα χρόνια. Αν το αναλογιστεί κανείς 
είναι σχεδόν μισός αιώνας, τον οποίο ο κύ-
ριος και η κυρία Βαρέλη έδειξαν πως δεν 
επηρέασε καθόλου της σχέση τους, αυτήν 
την σχέση κατανόησης κι αγάπης, την οποία 
τόνισε και η κόρη του κ. Βαρέλη χρησιμο-
ποιώντας την φράση του Πικάσο «χρειάζε-
ται χρόνο για να γίνεις νέος».
Οι τρεις πανέμορφες εγγονές του κ. 
Βαρέλη, Elaine, Emma και Olivia, είχαν ετοι-
μάσει μία πολύ ιδιαίτερη ομιλία για τον 
παππού και την γιαγιά τους, δείχνοντας την 
ευγνωμοσύνη τους για τα όσα μέχρι στιγ-
μής με κόπο και ιδρώτα του προσέφερε 
με αντικειμενικό σκοπό πάντα την επιτυ-
χία τους. Συγκινητικά ήταν και τα λόγια του 
ίδιου του κύριου Φίλιππου Βαρέλη προς 
την σύζυγο του, για την οποία δήλωσε 
ευλογημένος που ο Θεός, όπως ανέφερε, 

την έφερε κοντά του. Μάλιστα με απλά 
μαθηματικά εξήγησε πως οι αριθμοί 80, 70 
και 1969 (που είναι η ηλικία των δύο και η 
χρονολογία της γνωριμίας τους) συμβολίζει 
κάτι πραγματικά θεϊκό.  Εξίσου συγκινη-
τική ήταν και η ομιλία της κα Εύας Βαρέλη, 
η οποία ευχαρίστησε τον σύζυγο της για τα 
τόσα χρόνια ευτυχίας, για την παιδεία και 
την καλή ανατροφή στην κόρη του Ανθούλα 
και τις τρεις εγγονές τους, για την θετική 
του προσέγγιση σε καίρια θέματα της 
καθημερινότητας τους, αλλά και την ευαι-
σθησία του που ουκ ολίγες φορές και στο 
παρελθόν έχει δείξει με την βοήθεια του σε 
όποιον έχει ανάγκη.  
Στην αίθουσα, λοιπόν, του Crystal Fountain 
μαζεύτηκαν γνωστοί, φίλοι και συγγενείς 
για να τιμήσουν με την παρουσία τους την 
γιορτή της οικογένειας Βαρέλη, καθώς και 
να απολαύσουν το άφθονο φαγητό και 
ποτό, αλλά κι ένα κεφάτο πρόγραμμα που 
είχε ετοιμάσει ο κ. Βαρέλης. Ανάμεσα των 
γνωστών ήταν οι π. Χαρίδημος Σαρρής 
από τον Ι.Ν. Αγίων Πάντων, ο κύριος και 
η κυρία Πασβάντη, η δερματολόγος από 
την Ελλάδα, Δρ. Κωνσταντίνα Ναούμη, ο 
κύριος και η κυρία Φάτση, καθώς και η 
Λούση Γρηγοριάδου.

Δυο λόγια απ’ τον εκδότη

Μια αξέχαστη βραδιά για να γιορτάσουν
ο Φίλιππος και η Εύα Βαρέλη
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Φίλοι και συγγενείς μαζεύτηκαν για να τιμήσουν 

Η κόρη του κ. και της κα Βαρέλη, 
κα Ανθούλα

Η αδελφή της κα Εύας Βαρέλη, κα 
Σούζαν

Ο πάτερ Χαρίδημος Σαρρής από 
τον Ιν. Αγίων Πάντων

Η Δρ. Ντίνα Ναούμη, γνωστής δερματολόγος από την Ελλάδα, 
ανάμεσα στις κυρίες Ελίζα Πασβάντη και Λίζα Παναγιωτίδης

Ο κύριος και η κυρία Βαρέλη με την κόρη του Ανθούλα και τον κ. 
Νικολαΐδη

H Δρ Ντίνα Ναούμη ανάμεσα από τον σύζυγο της κ. Χρήστο 
Δημητρακούδη και την κουνιάδα της κα Βούλα Μιχαλιτσιάνου
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τα 80 και τα 70 χρόνια μιας υπέροχης ζωής

Ο κύριος και η κυρία Φάτση

Στο τραπέζι της ανιψιάς του κ. Βαρέλη, κα Ναταλία Kaplan, διακρίνεται και η κυρία Τσάτσου

O κ. Σωτηρίου, η κα Ελένη Παπαδούλιας, οι Χρήστος, Verena, Alexandra Papadoulias, Effie Papadolias, 
Florence & Gary Novalski

Οι Helen & Leo Lazaris, Andy & Ildi Winter, Arqile & Njoftime Ngeliu Το τραπέζι της κα Λούση Γρηγοριάδου

Η Λούση Γρηγοριάδου χαιρετίζει τον κ. και την κα Βαρέλη Η παρέα του κ. Λευτέρη και κα Ελίζας Πασβάντη
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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

Αναστήλωση Μνημείων Ακρόπολης

Το σπίτι του Κωνσταντίνου Κανάρη στην οδό Κυψέλης το 1930

 Ιλισός 1940

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896 επέστρεψαν στον τόπο όπου 
ξεκίνησαν…

Η παραλία Βοτσαλάκια στον Πειραιά , το 1950. 
Γνωστή και ως παραλία του Παρασκευά , από το 

όνομα παρκείμενης 

Το 1880 ο σιδηροδρομικός σταθμός του Θησείου

 Όσα χρόνια κι αν περάσουν η ομορφιά του κέντρου της Αθήνας 
παραμένει αλώβητη 

Με φόντο τον Λυκαβητό το 1920

Οι Εθνικοί Κήποι των Αθηνών το 1911

 Στην οδό Σταδίου το 1945
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Τ
ο Brantford του Οντάριο είναι η κα-
λύτερη πόλη στον Καναδά για να α-
γοράσει κανείς ακίνητα, σύμφωνα 
με την τελευταία ετήσια έρευνα του 

MoneySense. Η γνωστή και ως «πόλη των 
Τηλεφώνων» καθώς ο εφευρέτης του τηλε-
φώνου, ο Alexander Graham Bell, κατοικού-
σε στο Brantford, η πόλη αναδείχθηκε στην 
κορυφή της κατάταξης του MoneySense, το 
οποίο έδινε μια σειρά από μεταβλητές, ό-
πως οι προσαυξήσεις στις τιμές, η αξία σε 
σχέση με τις κοντινές περιοχές και το κόστος 
μίσθωσης. Κάθε χρόνο, το MoneySense πα-
ρακολουθεί τις τιμές των ακινήτων σε όλο τον 
Καναδά και χρησιμοποιεί μια βάση δεδομέ-
νων για να καταγράψει τις πιο καυτές αγορές 
ακινήτων στη χώρα με την ισχυρότερη πε-
ριφερειακή αξία και τις περισσότερες δυνα-
τότητες να συνεχίσει να αυξάνεται. Η ετήσια 
κατάταξη καλύπτει τις 35 μεγαλύτερες πόλεις 
του Καναδά και επίσης πηγαίνει ακόμη πιο 
βαθιά σε αυτές, δηλαδή για να κρίνει πάνω 
από 2.000 αγορές ακινήτων σε επίπεδο το-
πικής γειτονιάς σε οκτώ από τα μεγαλύτερα 
αστικά κέντρα της χώρας, όπως το Τορόντο.

Ο
ι εντάσεις μεταξύ της πρωθυ-
πουργού του Οντάριο και του 
ηγέτη της αντιπολίτευσης κλι-
μακώθηκαν την Τετάρτη καθώς 

η Kathleen Wynne κατηγόρησε τον Doug 
Ford ότι αντιγράφει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, 
Donald Trump. Η Wynne όταν της ζητήθη-
κε να σχολιάσει τον ηγέτη των Progressive 
Conservative, που έκανε μια μέρα νωρίτερα 
δήλωση με την οποία πρότεινε ότι ορισμέ-
νοι Φιλελεύθεροι θα μπορούσαν να αντι-
μετωπίσουν  ποινή φυλάκισης αν χρησιμο-
ποιούσαν «κόλπα» με δολάρια των φορο-
λογουμένων. Η πρωθυπουργός αποκάλεσε 
τον Ford δειλό και συνέχισε λέγοντας ότι δα-
νείζεται από το την πολιτική του Trump. Είπε 
ότι τα λόγια του είναι παρόμοια με τις επιθέ-
σεις που έκανε  οTrump στην αντίπαλό του 
Χίλαρι Κλίντον, η οποία περιελάμβανε επα-
ναλαμβανόμενες δηλώσεις για την φυλάκι-
ση της. «Ο Doug Ford μοιάζει με τον Donald 
Trump και αυτό συμβαίνει επειδή είναι σαν 
τον Donald Trump», δήλωσε ο Wynne. «Πι-
στεύει σε ένα άσχημο, κακό αλλά εμπορικό 
τρόπο πολιτικής που βασίζεται σε επιχρί-

σματα και ψέματα. Θα πει οτιδήποτε για τον 
οποιονδήποτε, ανά πάσα στιγμή, γιατί ακρι-
βώς όπως ο Trump, όλα περιτριγυρίζονται 
γύρω από αυτόν». Η Wynne είπε ότι δεν θα 
κάνει το ίδιο λάθος που έκανε η Κλίντον και 
αντίθετα θα αντισταθεί σε αυτού του είδους 
συμπεριφοράς.

Έ
νας άνδρας 39 ετών αντιμετωπίζει 
κατηγορίες μετά από φερόμενη σε-
ξουαλική επίθεση σε τρεις γυναίκες, 
σε ξεχωριστά περιστατικά, μέσα στα 

τρένα του μετρό του Τορόντο. Στο πρώτο πε-
ριστατικό που συνέβη στις 4 Απριλίου, η α-
στυνομία ανέφερε ότι ένας άνδρας αφήνο-
ντας ένα κάθισμα ανάμεσα στον εαυτό του 
και μία γυναίκα και τοποθετώντας ένα παλτό 
μεταξύ των δύο καθισμάτων, επέκτεινε το 
χέρι του για φερόμενη σεξουαλική επίθεση 
στη γυναίκα. Στις 13 Απριλίου, οι ερευνητές 

ισχυρίζονται ότι ο ίδιος άνδρας πραγματο-
ποίησε δεύτερη σεξουαλική επίθεση ενα-
ντίον μιας άλλης γυναίκας σε ένα τρένο του 
μετρό. Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι μια άλλη 
γυναίκα δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από 
τον ίδιο άνδρα τη περασμένη Δευτέρα σε 
ένα περιστατικό παρόμοιο με το περιστατι-
κό της 4ης Απριλίου. Ο Anthony Sembatya 
Ssonko, 39 ετών, κατηγορείται για τρεις σε-
ξουαλικές επιθέσεις. Οι αρχές ανακοίνωσαν 
πως τα επεισόδια συνέβησαν στη γραμμή 
του μετρό University - Yonge.

Wynne: «O Ford είναι σαν τον Trump, 
κάνει bullying»

39χρονος συνελήφθη για τρεις 
σεξουαλικές επιθέσεις του σε τρένα TTC

Μείωση εταιρικών φόρων υπόσχεται 
ο Ford

Ο 
ηγ έ τ ης  τ ων  P rogre s s i ve 
Conservatives του Οντάριο ανα-
γνώρισε την Πέμπτη ότι η εται-
ρεία του θα ωφεληθεί, αν και 

«πιθανώς πολύ λίγο», από την πρότασή 
του να μειώσει τους εταιρικούς φόρους. 
Ωστόσο, συνέχισε λέγοντας πως προσω-
πικά η εταιρεία του δεν θα προσπαθήσει 
να ωφεληθεί. Ο Doug Ford,  επιχειρημα-
τίας και πρώην δημοτικός σύμβουλος του 
Τορόντο, του οποίου η οικογένεια είναι 
ιδιοκτήτρια της εταιρείας Deco Labels 
and Tags, έχει υποσχεθεί να μειώσει τον 
επαρχιακό φόρο εταιρειών κατά μία εκα-
τοστιαία μονάδα εάν το κόμμα του εκλε-
γεί στην εξουσία στις εκλογές του Ιου-
νίου. Αλλά, ο Ford τόνισε ότι δεν θα του 
αποφέρει κανένα προσωπικό όφελος, 
επειδή σχεδιάζει να βάλει την εταιρεία σε 
μια διαδικασία που αποβλέπει στην απο-
φυγή συγκρούσεων συμφερόντων όταν 
οι ηγέτες των επιχειρήσεων εκλέγονται 
σε αξίωμα. «Δεν θα ωφεληθώ ούτε μια 
δεκάρα. Αν μη τι άλλο κάνοντας αυτή τη 
δουλειά χάνω χρήματα», είπε. «Δίνω ένα 

τεράστιο ποσό, ένα πραγματικά τεράστιο 
ποσό, για να εξυπηρετήσω τον λαό του 
Οντάριο. Αυτή ήταν η επιλογή μου. Ο λαός 
του Οντάριο έχει την προτεραιότητα, όχι η 
εταιρεία μου». Οι Συντηρητικοί δήλωσαν 
ότι η μείωση του συντελεστή φορολογίας 
από 11,5% σε 10,5% θα μειώσει την ανερ-
γία και θα προσελκύσει περισσότερες επι-
χειρήσεις στην επαρχία.

Σύμφωνα με έρευνα το Brantford 
είναι το καλύτερο μέρος για αγορά 
ακινήτων



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 47TOΡΟΝΤΟ
20 Απριλίου 2018

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ48 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

20 Απριλίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

DANFORTH
& PHARMACY

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ SUBWAY

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 
3 ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ, ΣΑΛΟΝΙ, ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

1 ΜΠΑΝΙΟ, ΚΟΥΖΙΝΑ & ΠΑΡΚΙΝΓΚ
ΕΚΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
416 -615 -2570

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΕΜΠΙΣΤΗ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΣΟΒΑΡΗ & ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ

ΜΕ ΠΟΛΥ ΠΕΙΡΑ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ  (ΟΧΙ ΚΑΤΑΚΟΙΤΗ) 

ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ.  
ΠΕΡΙΟΧΗ BLOOR ST EAST. 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:  

416.605.1412 & 647.825.2496
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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

ΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ

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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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 
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Χ
ριστός Ανέστη!

Με αφορμή την αντιπαράθεση αναφορικά στο 

θέμα των Τριών Ιεραρχών, χωρίς όμως να περιο-

ριστώ σε αυτό, επιτρέψτε μου να εκφράσω τις σκέ-

ψεις μου.

Κατ' αρχήν το να λέμε ότι καταγόμαστε από τους Αρχαί-

ους Έλληνες, ότι μόνο αυτούς παραδεχόμαστε και να είμα-

στε υπερήφανοι για την ένδοξη καταγωγή και τον πολιτι-

σμό μας, είναι παρακινδυνευμένο. Και αυτό γιατί συχνά 

βλέπω ότι είμαστε άδοξα κακέκτυπά τους. Καλύτερα λοι-

πόν να μην λέμε τίποτα αν η συμπεριφορά μας δεν θυμίζει 

σε τίποτα αυτούς. Απ' ό,τι ξέρω, οι αρχαίοι ημών πρόγονοι 

ήταν ανοικτοί σε ανταλλαγή ιδεών και πολιτισμών, με ανοι-

κτό, διερευνητικό πνεύμα και σεβασμό. Αυτό που είδα στα 

δύο κείμενα της στήλης αυτής εναντίον των Τριών Ιεραρ-

χών από την μία, και του Χριστιανισμού από την άλλη, 

εκτός από την ελλειπή επιχειρηματολογία ήταν κείμενα 

γραμμένα με παρωπιδισμό, χλευασμό, ειρωνεία και ύβρη. 

Κάθε αντίθετη άποψη με επιχειρήματα και σεβασμό είναι 

σεβαστή. Αυτό που διάβασα, όχι.

Η αρχαία ελληνική Φιλοσοφία και ονόματα όπως Αισχύ-

λος, Αριστοτέλης, Πλάτωνας και Σωκράτης ήταν που άνοι-

ξαν τον δρόμο για την αποδοχή του ενός αγνώστου Θεού 

και την εξάπλωση του Χριστιανισμού. Οι σημερινοί λάτρεις 

αποκλειστικά της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας σκέφτηκαν 

μήπως η φιλοσοφία αυτή άφηνε πολλά αναπάντητα υπαρξι-

ακά ερωτήματα που αναδύονταν στην επαφή με άλλες θρη-

σκείες και πολιτισμούς; Ήδη ο Σωκράτης πλήρωσε με την 

ζωή του την άρνηση των καινοτόμων ιδεών του.  Μήπως 

ήδη το δωδεκάθεο είχε καταλήξει να γίνει κάτι παρωχη-

μένο την εποχή εκείνη, δημιουργώντας την αίσθηση ότι 

τίποτα ουσιαστικό δεν είχε να προσφέρει; Ξεχνούν ότι οι 

Απόστολοι έκαναν θαύματα που τέτοια δεν είχε ποτέ δεί-

ξει η αρχαία ελληνική πίστη και φιλοσοφία αλλά ούτε άλλη 

ειδωλολατρική θρησκεία; Αυτοί που τώρα θεωρούν ξεπε-

ρασμένο τον Χριστιανισμό και θέλουν να επαναφέρουν την 

ειδωλολατρία, δεν νομίζουν ότι πιθανόν ο δωδεκαθεϊσμός 

να αποτελούσε ήδη κάτι το παρωχημένο στην εποχή του; 

Αυτοί που περνούν από γενεές 14 τους σύγχρονους ιεράρ-

χες της Εκκλησίας μας, κατηγορώντας τους δημοσίως για 

τα λάθη τους, σκέφθηκαν πόσες αφορμές θα μας είχε προ-

σφέρει σήμερα (όπως και τότε) το δωδεκάθεο για την συχνά 

τόσο χαμερπή και εμπαθή συμπεριφορά των 12 θεών; Για 

πιο λόγο όλα αυτά να γίνουν αποδεκτά σήμερα; Τότε οι 

Αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν γνωρίσει καλύτερο παράδειγμα 

πίστης. Σήμερα ναι. Ουδέποτε υπήρξε σε άλλη θρησκεία 

θεός θυσιασμένος για την ανθρωπότητα, σταυρωμένος και 

αναστημένος, που θαυματουργεί αδιάκοπα. Αυτό το τελευ-

ταίο προέρχεται τόσο από προσωπική εμπειρία όσο και από 

μαρτυρίες φίλων και γνωστών. Βέβαια, όποιος θέλει, μπο-

ρεί να το αμφισβητήσει.

Δεύτερον, στο κείμενο έλλειπε αντικειμενικότητα. Ο αρχαι-

οελληνικός πολιτισμός δεν είχε να δείξει μόνο φωτεινά 

σημεία, αλλά και μελανά Οι Πατέρες της Εκκλησίας στις 

αντιπαραθέσεις τους με τους Φιλοσόφους άλλοτε εκθεί-

αζαν τα θετικά του Ελληνισμού και άλλοτε στηλίτευαν τα 

αρνητικά. Δέχονταν τα θετικά του, επιλέγοντας το νέκταρ 

της Φιλοσοφίας και του πολιτισμού τους, αλλά όχι και 

τα αρνητικά του. Δεν ήταν ευθύς εξ' αρχής αρνητές κάθε 

άλλης θεωρίας πέραν της δικής τους. Οι σημερινοί ελληνι-

στές, προκειμένου να κατηγορήσουν τον Χριστιανισμό, τα 

κάνουν όλα ένα συνονθύλευμα, παραβλέποντας τα αρνη-

τικά σημεία του Ελληνισμού και τα θετικά του Χριστιανι-

σμού. Απαράδεκτο. Δεν είδα πνεύμα διάκρισης στα δύο 

κείμενα που διάβασα. Εδώ τους ξεπέρασαν οι χριστιανοί 

Πατέρες.

Αναφορικά στο ότι ο Χριστιανισμός δεν έκανε και τίποτα 

σημαντικό, μόνο Εκκλησίες έχτισε και δημιούργησε χρι-

στιανούς,, μπορούμε να συζητάμε ώρες. Δεν χρειάζεται 

όμως. Εκπλήσσομαι γιατί αυτό δεν αποτελεί επιχείρημα 

ατόμου που γράφει δημοσίως, εκτός αν θεωρεί ότι απευ-

θύνεται σε ανεγκέφαλους. Ο Μέγας Κωνσταντίνος (μιλάμε 

για αυτοκράτορα, η ανώτατη αρχή και εξουσία, επομένως) 

ανέβασε χριστιανούς στα υψηλότερα αξιώματα του παλα-

τιού και τις πιο καίριες θέσεις της αυτοκρατορίας. Γιατί; 

Όπως ξέρουμε, δεν ήταν ευθύς εξ' αρχής χριστιανός, ήταν 

όμως ανίκητος στις μάχες και δεν χαριζόταν στην εξου-

σία του. Πρόσεξε λοιπόν πολύ γρήγορα ότι οι πιο γενναίοι 

άντρες ήταν χριστιανοί, οι πιο αφωσιωμένοι, ήταν πάλι 

χριστιανοί, οι πιο τίμιοι και πιστοί ήταν και πάλι χριστια-

νοί. Για το καλό της αυτοκρατορίας του λοιπόν, έδωσε ανώ-

τατα αξιώματα και παροχές σε χριστιανούς. Σήμερα, που η 

κοινωνία μας έχει πολλούς χριστιανούς στα χαρτιά – γιατί 

έτυχε κάποτε να βαπτιστούν, αντίθεους όμως στην πραγμα-

τικότητα, και μάλιστα οι περισσότεροι με πτυχία, αρκετές 

ξένες γλώσσες και διδακτορικά, βλέπω ότι πάμε κατά διαό-

λου. Δεν θίγω αυτούς που δεν θέλουν να είναι χριστιανοί. 

Δικαίωμά τους. Θίγω αυτούς που συνειδητά και επιτηδευ-

μένα προσβάλλουν τον Θεό και τους χριστιανούς βρίζοντας 

και όχι επιχειρηματολογώντας.

Κλείνοντας και θίγοντας το σχόλιο περί κατάργησης των 

Τριών Ιεραρχών από προστάτες των γραμμάτων αφού 

έχουμε 150+ αρχαίους Έλληνες διδασκάλους και Φιλο-

σόφους:  Αναμφίβολα η συνάντηση Ελληνισμού και Χρι-

στιανισμού έδωσε ό,τι καλύτερο μπορούσε ποτέ να λάβει 

η ανθρωπότητα, μετά τον ερχομό του ίδιου του Χριστού 

στη γη. Και εγώ θέλω να διδάξω στα παιδιά μου το από-

σταγμα αυτής της συνάντησης που είναι αυτό που πιστεύ-

ουμε σήμερα. Πέρα από ιστορία και πολιτισμό κληρονο-

μήσαμε και αυτή την θρησκεία από τους προγόνους μας 

και θεωρώ ελλειπή την μόρφωσή μας όταν μιλάμε μόνο 

για Αρχαία Ελλάδα και όχι και για Βυζάντιο. Οι ξένοι τελικά 

εκτιμούν περισσότερο τον βυζαντινό πολιτισμό από μας 

τους ίδιους. Οι Τρεις Ιεράρχες διέθεταν και ελληνική παι-

δεία και πνευματική διδασκαλία και θαυματουργούσαν και 

η κοινωνική τους στάση και προσφορά στον συνάνθρωπο 

ήταν αξιοθαύμαστη. Να διευκρινίσω ότι η Πατερική Θεο-

λογία αφορά όλον τον άνθρωπο ως σώμα και ψυχή. Οι επι-

στήμονες βρίσκουν σε αυτή γενικές αρχές όχι μόνο Θεολο-

γίας αλλά και Φιλοσοφίας, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, 

Ανθρωπολογίας, Ηθικής, Παιδαγωγικής και Διαπροσω-

πικών σχέσεων. Με άλλα λόγια, οι Αρχαίοι Έλληνες έθε-

σαν την αρχή των κλασσικών και θετικών Επιστημών και 

οι Πατέρες την αρχή των Ανθρωπιστικών Επιστημών.  Και 

οι δύο μαζί ξεπέρασαν κατά πολύ ό,τι είχε να προσφέρει 

ως ερέθισμα η ιστορία της ανθρωπότητας. Προσωπικά 

δεν έχω δει πιο πλήρη μόρφωση και αυτή επέλεξα για τα 

παιδιά μου, ανταμείβοντάς με σε όλα τα σχολικά τους χρό-

νια με τα καλύτερα σχόλια από δασκάλους, διευθυντές και 

καθηγητές. 

Ευχαριστώ. Δημάκη Ελένη

Ανάλυση του θέματος των Τριών Ιεεραρχών 

αναγνωστριάς μας από το Μαρούσι Αθηνών
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LIFE

Jena Frumes:
Γνήσια εξωτική ομορφιά

Είναι νέα και 
ωραία! Ο Θεός την 
προίκισε με πολλά 
καλά και αυτά θα τα 
δείτε παρακάτω… 
Συνδυάζει υπέροχα 
καταγάλανα μάτια 
και ένα εντυπωσιακό 
σοκολατένιο σώμα.

Η πανέμορφη 
Αμερικανίδα Jena 
Frumes γεννήθηκε 
και μεγάλωσε στο 
Νιου Τζέρσεϊ. 
Έχει σπουδάσει 
θέατρο και χορό στο 
πανεπιστήμιο της 
Βόρειας Καρολίνα 
και πλέον ζει στο Los 
Angeles.

Δεν έχει πολλά 
χρόνια που 
ασχολείται με 
το μόντελινγκ. 
Άλλωστε είναι 
μόνο 24 ετών. Είναι 
ωραία και σέξι, 
με ασυναγώνιστα 
σωματικά προσόντα 
και μία της ματιά 
αρκεί για να σε ρίξει.

Η εξωτική ομορφιά 
της δεν υπάρχει 
και το βλέμμα της 
μαγνητίζει τον 
οποιονδήποτε. 
Φυσικά, οι 
αναλογίες της είναι 
αξιοζήλευτες.
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Δ
εν συνηθίζει 
να μασά τα 
λόγια του και 
κάθε του δή-

λωση γίνεται με τον ί-
διο να προσέχει τα λε-
γόμενά του. Ο Γιώργος 
Αγγελόπουλος εξακο-
λουθεί να είναι όσο 
μετρημένο τον γνω-
ρίσαμε μέσα από το 
Survivor.
Σε συνέν τευξή του 
στην εκπομπή «Όλα 
Καλά», απάντησε σε 
όλα όσα ρωτήθηκε 
όπου ανάμεσα σε άλλα 
αποκάλυψε εάν θα 
έμπαινε στη διαδικα-
σία να κάνει μια γυμνή 
φωτογράφηση. Όταν 
λοιπόν ρωτήθηκε, ο 
Ντάνος δήλωσε:
«Εντελώς γυμνή όχι, 
δεν υπάρχει λόγος. 
Όσο ο κόσμος και να 
το ήθελε εγώ δεν θα 
έκανα γυμνή φωτογρά-
φηση.»

Ελληνίδα γυμνάστρια 

κολάζει με καυτό 

μαγιό

Μεγάλο… χαμό έχει προκα-
λέσει η διάσημη Ελληνίδα 
γυμνάστρια Χριστίνα Πάζιου 
με τις φωτογραφίες που ανε-
βάζει στον προσωπικό της 
λογαριασμό στο Instagram 
και προκαλεί απανωτά «χτυ-
πήματα» στον ανδρικό πληθυ-
σμό, μια και μας αποκαλύπτει 
τις απίστευτες αναλογίες της.

Νάσος Παπαργυρόπουλος: 

Στην Ινδία αναζήτησε τον 

εαυτό του

Ο Νάσος Παπαργυρόπουλος 
είναι ένας από τους πιο δυνα-
τούς παίκτες με την ομάδα των 
Διασήμων στο Survivor. Αν και 
είναι γόνος πλούσιας οικογέ-
νειας φαίνεται πώς δεν μασάει 
από δυσκολίες και είναι ανοι-
χτός σε κάθε είδους πρόκληση. 
Γεννημένος στις 8 Μαρτίου του 
1986 ο Νάσος από μικρός ξεκα-
θάρισε ότι δεν θα ασχοληθεί με 
τις επιχειρήσεις του πατέρα του. 
Είχε τα δικά του όνειρα και τις 
δικές του φιλοδοξίες.

Η Ειρήνη Κολιδά έβαλε φωτιά 
στο Instagram! Την ώρα που 
βρισκόταν σε κέντρο περι-
ποίησης και απολάμβανε τις 
παροχές του έκανε ένα στόρι 
με τις…ποδάρες της, προ-
καλώντας εγκεφαλικά στον 
ανδρικό πληθυσμό!

Τι δεν θα έκανε ποτέ ο Γιώργος 
Αγγελόπουλος

Η Ελληνίδα φοιτήτρια που 
κολάζει με τις πόζες της!

Η Ειρήνη Κολιδά 

βάζει φωτιά στο 

instagram! 

Η Χριστιάνα Καρνέζη έχει ανεβάσει ψηλά τον 
πήχη.
Το νεαρό μοντέλο έχει ξεκινήσει συνεργασίες με 
γνωστούς σχεδιαστές και εταιρείες. Μάλιστα, 
πρόσφατα φωτογραφήθηκε για την καμπάνια 
γνωστής εταιρείας ρούχων ως το κεντρικό πρό-
σωπο.

Η Χριστιάνα Καρνέζη όμως δεν σταματά εδώ, 
αφού πόζαρε στον φωτογραφικό φακό του Αλέ-
ξανδρου Τσιτουρίδη, ο οποίος πήρε μέρος στον 
διαγωνισμό «8th convention Photo wedding 
stories in Athens» στην κατηγορία «fashion 
boudoir» και κέρδισε δυο βραβεία ανάμεσα σε 
Έλληνες και ξένους φωτογράφους.

Απίστευτη διάρκιση για την 
sexy Χριστιάνα Καρνέζη

Ε
ίναι νέα, είναι ω-
ραία και το κυ-
ριότερο, διαθέ-
τει έναν από τους 

πιο καυτούς λογαρια-
σμούς στο Instagram. 
Βλέπετε, η εκρηκτική με-
λαχρινή, πέραν από τις 
σπουδές της στην ψυχο-
λογία, δραστηριοποιεί-
ται και ως μοντέλο, με α-
ποτέλεσμα, οι πόζες της 
να είναι ιδιαίτερα… καυ-
τές.

Αυτό μπορεί να το δια-
πιστώσει εύκολα όποιος 
κάνει μία… βόλτα στον 
λογαριασμό της Μαριάν-
νας Μπαφίτη, για την 
οποία και σας γρά-
φουμε, καθώς η όμορφη 
μελαχρινή είναι ικανή να 
σας προκαλέσει… εγκε-
φαλικά με τις τέλειες 
αναλογίες της και τις 
καμπύλες της.
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Έ
να ακόμη εντυπωσιακό μοντέλο, 
από αυτά που η ρωσική «βιομη-
χανία» της μόδας συνηθίζει να... 
παράγει και να εξάγει, ε ίναι η 

καλλονή Βαλεντίνα Βιτέλ. Οι... εξωπραγ-
ματικές αναλογίες της,  την καθιστούν 
μία από τις πιο αγαπημένες γυναίκες για 
το ανδρικό κοινό στο Instagram, καθώς 

οι ακόλουθοί της ξεπερνούν το 1,2 εκατ., 
ενώ η ίδια ακολουθεί μόλις... 25 «τυχε-
ρούς».
Τι την καθισ τά... διαφορετική από τ ις 
άλλες καλλονές εκ Ρωσίας; Μα, φυσικά, 
όπως μαρτυρά η τελευταία φωτογραφία 
που «ανέβασε», αλλά και άλλες, πρό-
σφατες, τα... απίστευτα οπίσθιά της.

Ο 
χολιγουν τ ια -
νός σταρ Henry 
Cavill που εν-
σάρκωσε τον 

Superman στη μεγάλη ο-
θόνη, πήρε τη γενναία α-
πόφαση να ξυρίσει το μου-
στάκι του.
Ο διάσημος ηθοποιός 
είχε αφήσει μουστάκι για 
τις ανάγκες του ρόλου 
του στην ταινία Mission 
Impossible: Fallout,  αλλά 
χρειάστηκε να το αφαι-
ρέσει για τις ανάγκες του 
ρόλου του στην ταινία 
Justice League.
Και μάλλον ο χολιγουντια-
νός σταρ είχε δεθεί συναι-
σθηματικά με το μου-
στάκι του! Έτσι το αποχαι-
ρέτησε με ένα βίντεο που 
ανέβασε στο Instagram 
μαζ ί  με  το  hashtag 
#ShavedButNotForgotten 
(ξυρισμένο αλλά όχι ξεχα-
σμένο) και με πολύ χιού-
μορ κάνει... δραματικό 
τον αποχαιρετισμό στο 
μουστάκι του και τα likes 
πέφτουν βροχή.

O... Superman είπε αντίο στο 
μουστάκι του

A
πό τις πιο 
καυτές πα-
ρουσίες στην 
Λατινική Α-

μερική.

Τίποτα δεν λείπει από 
την Μαχίνα Γκαρσία. Η 
καυτή καλλονή από τα 
14 της είναι μοντέλο και 
πλέον έχοντας μεγαλώ-
σει, εντυπωσιάζει ακόμα 
περισσότερο τους θαυ-
μαστές της.

Βαλεντίνα Βιτέλ: τα ωραιότερα 
οπίσθια του Instagram; Η Candice Swanepoel στην πιο 

καλοκαιρινή φωτογράφιση

Η 
Candice Swanepoel έχει γίνει 
το κεντρικό πρόσωπο καμπά-
νιας για γνωστή εταιρία μαγιό 
και οι φωτογραφίσεις της κό-

βουν πραγματικά την ανάσα.
Η Candise, η οποία σε λίγο καιρό θα γίνει 
για δεύτερη φορά μητέρα, βρίσκεται 
στην καλύτερη της φάση και στην πιο... 
καλλίγραμμη περίοδο της καριέρας της, 
παρά το γεγονός πως κατά τη διάρκεια 

του shooting ήταν έγκυος στους πρώ-
τους της μήνες. Τόπλες με ένα ψάθινο 
καπέλο ή στην αμμουδιά να χαίρεται τον 
ήλιο, η καλλονή υπενθυμίζει στο κοινό 
πως η μητρότητα δεν την έχει παροπλί-
σει.
H Candise, θεωρείται το μοντέλο με τη 
μεγαλύτερη επιρροή στο Instagram, 
σύμφωνα με έρευνα που έγινε από εται-
ρία εσωρούχων.

Η απόλυτη γυναικάρα 
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Η απάντηση στο γνωστό «δίλημμα» 
των θερινών διακοπών συνήθως 
οδηγεί σε κάποια παραλία. Στο 
Παράλιο Aστρος, πάντως, ο 
παραθεριστής μπορεί να τα συνδυάσει 
και τα δύο.

Α
πολαμβάνοντας την όμορφη θέα 
προς τον Αργολικό κόλπο από το 
κάστρο του Παραλίου Αστρους, 
δεν είναι εύκολο να συνειδητοποι-

ήσεις το μήκος της παραλίας που, ξεκινώντας 
από εδώ, τραβάει προς τα νότια για να συνα-
ντήσει το λιμανάκι του Αγίου Ανδρέα, αφού 
προηγουμένως «αγγίξει» τον υγροβιότοπο 
του Μουστού. Ούτε βέβαια μπορεί κανείς 
να υπολογίσει το πλήθος των -παραδοσιακά 
σημαντικών για την ντόπια αγροτική οικο-
νομία- λιόδεντρων που γεμίζουν τον κάμπο 
που ανηφορίζει προς τον Πάρνωνα, των πά-
λαι ποτέ 33 μοναστηριών. Υπάρχει ιστορία, 
υπάρχει και άφθονη φύση σε αυτό το κλασι-
κό παραθεριστικό κέντρο, που προσφέρεται 
κατ’ αρχάς για οικογενειακές διακοπές, αλλά 
δίνει και απρόσμενες δυνατότητες εξερευ-
νήσεων και απομόνωσης στα -σχεδόν «παρ-
θένα»- πέριξ.

«Δίδυμο», ιστορικό Αστρος
Οι στοιχειώδεις γνώσεις της νεότερης ελλη-
νικής ιστορίας παραπέμπουν, στο άκου-
σμα του ονόματος «Αστρος», στη Β΄ Εθνο-
συνέλευση που ψήφισε το αναθεωρημένο 
σύνταγμα των επαναστατημένων Ελλήνων, 
τον Απρίλιο του 1823. Χρειάζεται, όμως, να 
έχεις διαβάσει λίγο παραπάνω για να ξέρεις 
κάτι που είναι λιγότερο γνωστό: την από-
κρουση του Ιμπραήμ από τους ταμπουρω-
μένους στο κάστρο του Παραλίου Αστρους 
Ελληνες, το 1826. Και βέβαια, η ιστορία δεν 
σταματά εδώ. Η περιοχή κατοικείται από 
τους νεολιθικούς χρόνους, ενώ το αποτύ-
πωμα της αρχαίας Ελλάδας είναι σαφές, αλλά 
δυστυχώς την εποχή αυτή το στεγαζόμενο 
στο κτίριο της Σχολής Κορυτσιώτη Αρχαιολο-
γικό Μουσείο του Αστρους, με τα ενδιαφέ-
ροντα εκθέματά του, είναι κλειστό λόγω επι-
σκευών. Οπότε η όποια αναπόληση της ιστο-
ρίας μπορεί να σχετισθεί μόνο με τη βόλτα 
στον περιβάλλοντα χώρο του μουσείου, που 
σήμερα έχει διαμορφωθεί σε πλατεία.
Κλειστή είναι δυστυχώς και η έπαυλη του 
Ηρώδου του Αττικού, σε απόσταση 3 χλμ. 
από το Αστρος, στην περιοχή της αρχαίας 
πόλης Εύας της Κυνουρίας, στο δρόμο για 
την Τρίπολη. Στο σημείο αυτό υπάρχουν 
ευρήματα που χρονολογούνται από τον 
4ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τον 2ο αιώνα μ.Χ. 
και φυλάσσονται και αυτά στο Αρχαιολο-
γικό Μουσείο. Το πλήθος και η ποιότητα 
των ευρημάτων δεν είναι άσχετα με το γεγο-
νός ότι ο Ηρώδης υπήρξε συλλέκτης έργων 
τέχνης και είχε συγκεντρώσει στο κτιριακό 
συγκρότημα των 20.000 τ.μ. άφθονα καλ-
λιτεχνήματα. Ωστόσο, φτάνοντας κανείς 
μέχρι εδώ, αξίζει να επισκεφθεί τη Μονή της 
Μεταμόρφωσης Λουκούς (12ος αιώνας), που 
είναι χτισμένη πάνω στα ερείπια του αρχαίου 
ναού του Πολεμοκράτη, γεγονός που σχε-
τίζεται με το πλήθος των μαρμάρινων στοι-

χείων (κιονόκρανα κ.λπ.) που ομορφαίνουν 
το χώρο της μονής. Σημειώστε ότι στην περι-
οχή του Πάρνωνα υπάρχουν σήμερα 12 
μοναστήρια, ανάμεσα στα οποία η Μονή της 
Παναγίας της Μαλεβής, η Μονή Ορθοκω-
στάς, η Μονή Προδρόμου κ.ά. Ο χαρακτη-
ρισμός Μικρό Αγιον Ορος λέει πολλά για τη 
σχέση της περιοχής με το μοναχισμό.

Θάλασσα και υγροβιότοπος
Η μεγάλη παραλία είναι ο κύριος υπεύθυ-
νος της τουριστικής ανάπτυξης που χαρα-
κτηρίζει το Παράλιο Αστρος, με ό,τι καλό ή 
κακό συνεπάγεται αυτό από την άποψη της 
πολυκοσμίας. Λιμάνι και πεζόδρομος δίνουν 
έναν πρώτο τόνο γραφικότητας στη γενικά 
τυποποιημένη κωμόπολη, ενώ η ανάβαση 
στο κάστρο των Ζαφειροπουλαίων οδηγεί 
στην αποκάλυψη του λόφου Νησί, της γραφι-
κής χερσονήσου που ονομάστηκε έτσι γιατί 
κάποτε δεν ήταν ενωμένη με την ξηρά.
Το Νησί, που έχει σχήμα αστεριού, είναι 
αυτό που έδωσε το όνομα στον οικισμό, ενώ 
το κάστρο χτίστηκε πάνω στο λόφο το 1256 
μ.Χ. από ενετικά χέρια -και συγκεκριμένα 
από τον πρίγκιπα Γουλιέλμο Βιλεαρδουίνο- 
και το ανακαίνισαν τον 18ο αιώνα οι αδελ-
φοί Ζαφειρόπουλοι, που ήταν εύποροι έμπο-
ροι στο εξωτερικό και ήρθαν στην ιδιαίτερη 
πατρίδα τους για να αγωνιστούν εναντίον 
των Τούρκων.
Τα 11 χιλιόμετρα της παραλίας, η οποία εκτεί-
νεται προς τα νότια, δίνουν τη δυνατότητα σε 
όποιον θέλει να ξεμακρύνει από την κοσμι-
κότητα των «ομπρελοξαπλωστρών» του 
Παράλιου Aστρους και να απολαύσει το μπά-
νιο του σχετικά μόνος, εφόσον έχει τη διά-
θεση να περπατήσει λιγάκι.
Κατηφορίζοντας στη συνέχεια νότια, θα 
συναντήσουμε αναπόφευκτα τον υγρο-
βιότοπο του Μουστού, που θεωρείται ότι 
φιλοξενούσε το παλιό λιμάνι του Παραλίου 
Αστρους. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, εδώ 
γινόταν η φόρτωση του μούστου, αφού η 
περιοχή της Θηρέας την παλιά εποχή φημι-
ζόταν για τους αμπελώνες της και έτσι προ-

έκυψε το όνομα Μουστός (μούστος - Μου-
στός).
Ο υγροβιότοπος, τον οποίο συναντάμε και 
καθώς κινούμαστε στο δρόμο που οδηγεί 
προς Τυρό - Λεωνίδιο, έχει μεγάλη περιβαλ-
λοντική σημασία. Τόσο η χλωρίδα (βούρλα, 
καλάμια, ψαθιά κ.λπ.) όσο και η πανίδα 
(ψάρια, χέλια, υδρόβια πουλιά κ.λπ.) είναι 
πλούσια στην περιοχή. Πέρα από τους μόνι-
μους κατοίκους της λίμνης, κάθε χρόνο ξεχει-
μωνιάζουν πλήθος υδρόβιων πουλιών 
(κύκνοι, ερωδιοί, αγριόπαπιες κ.ά.), απολαμ-
βάνοντας τις άριστες κλιματικές συνθήκες.
Σημειώστε ότι, φθάνοντας στον Αγιο Αντρέα, 
βρισκόμαστε ήδη στα εδάφη της Τσακω-
νιάς, που αγκαλιάζει τα χωριά του Πάρνωνα 
(Καστάνιτσα, Πραστός, Σίταινα) και εκτείνε-
ται προς Νότο μέχρι τον Τυρό, το Λεωνίδιο 
και τα Μέλανα.

Στον Πάρνωνα
Επιχειρώντας τον ιδανικό συνδυασμό 
θάλασσας και βουνού, έρχεται η ώρα να ανη-
φορίσουμε προς τον Πάρνωνα, περνώντας 
αρχικά μέσα από το Αστρος και στη συνέχεια 
ακολουθώντας το δρόμο προς τον Πλάτανο, 
που είναι χτισμένος στη βάση μιας καταπρά-
σινης ρεματιάς, ώστε να είναι και καλά κρυμ-
μένος από τα μάτια των πειρατών. Το όνομα 
προδίδει την ύπαρξη υδάτινου δυναμικού, 
που κάνει αισθητή την παρουσία του με έναν 
μικρό καταρράκτη μέσα στο χωριό. Τριγύρω, 
καστανιές, πεύκα και έλατα φροντίζουν για 
τη διακόσμηση του τοπίου, ενώ μέσα στον 
γραφικό οικισμό μπορεί κανείς να συναντή-
σει αρκετά ενδιαφέροντα κτίσματα αλλά και 
όμορφες βρύσες για να ξεδιψάσει (από τις 
οποίες όποιος πίνει ερωτεύεται, σύμφωνα 
με τους τοπικούς θρύλους...).
Μετά από 12 χιλιόμετρα, έχοντας αφήσει 
πίσω τη Σίταινα και βλέποντας τα πρώτα σπί-
τια της Καστάνιτσας να ασπρίζουν στην πλα-
γιά, μπορεί να σκεφτείς «να, ένα όμορφο 
χωριό». Μόλις, όμως, πλησιάσεις και δεις το 
θέαμα από κοντά, μένεις με το στόμα ανοι-
χτό. Πανέμορφα γραφικά σπίτια παραταγ-

μένα απέναντί σου μοιάζουν να ανηφορί-
ζουν κατά την κορυφή του λόφου, στα αρι-
στερά, εκεί όπου κυματίζει η γαλανόλευκη, 
συνθέτοντας έναν πανέμορφο πίνακα 
ζωγραφικής.
Το όνομα του χωριού δεν είναι άσχετο με τα 
κάστανα, καθώς παλιότερα η σοδειά ξεπερ-
νούσε τους 400 τόνους (σημειώστε ότι το 
φθινόπωρο διοργανώνεται εδώ Γιορτή του 
Κάστανου), ενώ σαράντα παραδοσιακά 
ασβεστοκάμινα λειτουργούσαν αδιάκοπα 
για το ψήσιμο του ασβέστη, που ήταν η άλλη 
κύρια ασχολία των κατοίκων.
Δώδεκα περίπου είναι και τα χιλιόμετρα που 
χωρίζουν την Καστάνιτσα από τον Πραστό, 
που ήταν από το Μεσαίωνα μέχρι και τους 
προεπαναστατικούς χρόνους η πρωτεύουσα 
της Τσακωνιάς. Χτισμένος αμφιθεατρικά σε 
μια πλαγιά, σε υψόμετρο 750 μ., είναι ένα 
όμορφο χωριό γεμάτο γραφικά σπίτια και 
πυργόσπιτα, έχει δε κηρυχθεί παραδοσι-
ακός οικισμός. Εκτιμάται ότι ο πληθυσμός 
του Πραστού τους μεσαιωνικούς χρόνους 
ανερχόταν σε 9.000 κατοίκους. Το 1826 πυρ-
πολήθηκε από τον Ιμπραήμ και έκτοτε ερη-
μώθηκε, αφού οι κάτοικοί του μετέφεραν τα 
σπιτικά τους στο Λεωνίδιο. Σήμερα το χωριό 
δεν κατοικείται το χειμώνα, αλλά το καλο-
καίρι ζωντανεύει...

Υγρότοπος  Μουστού
Βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων 
νότια του Αστρους, στα αριστερά του οδι-
κού άξονα Αστρους - Λεωνιδίου. Είναι 
ενταγμένος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 
2000 ως περιοχή υψηλής προστασίας. Είναι 
μικρή λίμνη σε μικρό υψόμετρο πάνω από 
τη θάλασσα, που συνδέεται με αυτήν με 
δύο τεχνητά κανάλια. Το κύριο κανάλι δημι-
ουργήθηκε από Βαυαρούς μηχανικούς, 
επί Οθωνα, με σκοπό την αποξήρανση της 
λίμνης και την καταπολέμηση της ελονοσίας 
(λόγω των κουνουπιών). Τροφοδοτείται με 
γλυκό νερό από πηγές αλλά και με θαλασ-
σινό. Η λίμνη είναι σχετικά αβαθής και περι-
βάλλεται από ελώδεις εκτάσεις.

Βόρεια Κυνουρία: Θάλασσα με άρωμα βουνού
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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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Η σκέψη λέει μειώνει την απόσταση. 
Εγώ πάντως όσο και να σκέφτομαι το 
ζαχαροπλαστείο αυτό δεν έρχεται πιο 
κοντά.

Ένας νεαρός λέει ενθουσιασμένος στη 
μαμά του ότι είναι ερωτευμένος και 
θέλει
να παντρευτεί
«Θα σου τη φέρω να τη γνωρίσεις, 
αλλά λέω, έ τσ ι γ ια πλάκα, να σου 
φέρω τρεις
γυναίκε ς και να προσπαθήσεις να 
καταλάβεις ποια είναι αυτή που θέλω 
για
γυναίκα μου»
Όπερ και εγένετο
Την επομένη πηγαίνει σ το σπίτ ι της 
μαμάς του τρεις ωραίες γυναίκες και 
τις
βάζει να καθίσουν σ έναν καναπέ και 
να κουβεντιάσουν για λίγο με τη μαμά
του.
Μετά, ξεμοναχιάζει τη μαμά του και 
ρωτάει: «Λοιπόν, Ποια λες ότι θέλω να
παντρευτώ?»
«Αυτήν στα δεξιά», λέει η μαμά.
«Απίστευτο! Και πώς την κατάλαβες 
ρε μάνα?»
Και η γνήσια ελληνίς μαμά:
«Πολύ απλό: Δεν μου άρεσε καθό-
λου!»

Αφού ο δάσκαλος εξήγησε στα παιδιά 
την έννοια της συντομίας, φώναξε ένα 
μαθητή να του περιγράψει μια δραμα-
τική σκηνή της Αντιγόνης του Σοφο-
κλή με όσα λιγότερα λόγια μπορούσε. 
Ο μικρός τότε σηκώνεται όρθιος και 
φωνάζει δυνατά: «Βοήθεια!»

Μια αρκε τά ηλικ ιωμέ νη γυνα ίκα 
αποφάσισε να πλήρωση έναν καλό 
ζωγράφο να της φτιάξη το πορτρέτο 
της. Και του λέε ι. «ζωγράφισε και 
Μερικά σκουλαρίκια με διαμάντια, ένα 
περιδέραιο με διαμάντια, βραχιόλια 
με σμαράγδια,
Ρουμπίνια καρφίτσες, και ένα χρυσό 
ρολόι Ρολεχ»
«Ναι αλλά δεν φοράς τ ίποτα από τα 
αναφερόμενα» είπε ο ζωγράφος.
«Το ξέρω,» είπε η γυναίκα. «Σε περί-
πτωση που εγώ θα πεθάνω πριν τον 
άντρα μου. Είμαι σίγουρη ότι θα ξανα-
παντρευτεί,
θέλω η καινούργια γυναίκα του, να 
κάνει άνω-κάτω το σπίτ ι ψάχνοντας 
για τα χρυσαφικά»

Ένας πελάτης παραπονιέται στο σερβι-
τόρο: - Γκαρσόν, στη σούπα μου υπάρ-
χουν 3 τρίχες! - Γιατί, εσείς πόσες παραγ-
γείλατε; ...

FUN

ΚΡΙΟΣ
Η εκπλήρωση των κρυφών σας επιθυμιών 
μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Με όπλο 
την αποφασιστικότητα και την αυτοπεποί-
θησή σας, βρίσκετε λύσεις σε δύσκολα προ-
βλήματα. Σε επαγγελματικά θέματα βεβαι-
ωθείτε πως οι ιδέες σας είναι καλά οργανω-
μένες και εφικτές και έπειτα παρουσιάστε 
τις εκεί που θέλετε. Τα οικονομικά σας είναι 
μέτρια. Μην ξοδεύετε απερίσκεπτα τα χρή-
ματά σας.

ΤΑΥΡΟΣ
Αναλάβετε τις ευθύνες σας και με δυναμικό-
τητα θα φέρετε σε πέρας όλες τις δραστηρι-
ότητές σας. Εσείς που είστε λάτρεις των ταξι-
διών είναι σίγουρο ότι θα κινηθείτε αρκετά. 
Αυτή την περίοδο γίνεστε πιο επικοινωνιακοί 
και πιο γοητευτικοί. Η εποχή αυτή θα είναι 
ήσυχη σε θέματα εργασιακά, και θα είστε 
γεμάτοι ενέργεια σε κάθε σας βήμα. Τα οικο-
νομικά σας είναι σε σταθερή ανοδική πορεία.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Στην περίοδο αυτή θα παρουσιαστούν προ-
βλήματα στον τομέα των φιλικών σας σχέ-
σεων, αλλά και με κόντρες, αντιπαραθέσεις 
και απογοητεύσεις από τη στάση που κρα-
τάνε οι φίλοι σας που δεν δείχνουν να χαί-
ρονται για τις προοπτικές και τις θετικές σας 
εξελίξεις. Θα έχετε την ανάγκη να αναθεωρή-
σετε τις φιλίες σας, όμως θα έχετε την 
ευκαιρία να γνωρίσετε μέσα από 
καινούργιους κύκλους άτομα 
αξιόλογα που θα έχουν να 
σας προσφέρουν πολύ 
σημαντικά πράγματα 
ειδικά για αυτή την περί-
οδο που διανύετε. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Πρέπει να φανείτε 
προσεκτικοί στις επι-
λογές και στις αποφά-
σεις σας γιατί αυτές είναι 
που καθορίζουν και την πορεία 
της ζωής σας. Κοιτάξτε πίσω στο παρελ-
θόν και προσπαθήστε να διορθώσετε 
το μέλλον. Στο χώρο της εργασίας σας, 
η στάση σας και η θετικότητά σας, σας 
κάνει να απολαμβάνετε την εμπιστοσύνη 
και την αναγνώριση από άτομα κύρους.

ΛΕΩΝ
Κατάλληλο το διάστημα αυτό που διανύ-
ουμε, για να βάλετε τους στόχους σας και να 
δράσετε ουσιαστικά, απέναντι στα όποια 
σημαντικά προβλήματα σας απασχολούν. 
Πρέπει να δώσετε πάρα πολλή μεγάλη προ-
σοχή στα οικονομικά σας, οι πολλές σπατά-
λες θα βλάψουν σοβαρά το ταμείο σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αυτές οι μέρες είναι καθοριστικές για να 
ξεκαθαρίσετε τις σχέσεις σας και να τις 
βάλετε κάτω από νέα δεδομένα. Υπάρ-
χει περίπτωση να έχετε τσακωμούς έως 
και ρήξεις. Δεν είναι σίγουρο ότι οι ρήξεις 
είναι οριστικές, εκτός κι αν ήσασταν δυσα-
ρεστημένοι από την προηγούμενη περί-
οδο. Χρειάζεται προσοχή. Η συναισθημα-
τική σας ζωή θα σας απασχολήσει έντονα.

ΖΥΓΟΣ
Οι περισσότεροι από εσάς διαθέτουν μια 
εσωτερική δύναμη για να ανατρέψουν οτι-
δήποτε εμποδίζει την πραγματοποίηση 
των στόχων τους. Κάποιες κοινωνικές ανα-
γκαιότητες, φαίνεται να σας υποχρεώσουν 
να φερθείτε με τον ανάλογο τρόπο. Βρείτε 
τρόπους για να αποβάλλετε τις αρνητι-
κές σκέψεις και την απαισιόδοξη στάση 
σας και φροντίστε να μην σας επηρεάζουν 
αρνητικά τα καθημερινά σας ζητήματα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Θα σας δοθούν κάποιες ευκαιρίες για 
να πραγματοποιήσετε τα σχέδιά σας, 
ενώ υπάρχει κάποια εσωτερική ενέρ-
γεια η οποία θα σας δώσει κουράγιο και 
θα αυξήσει τη φυσική σας δύναμη και 
αντοχή. Ακάθεκτοι, γεμάτοι ενθουσια-
σμό και αυτοπεποίθηση, θα ξεκινήσετε 
τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου ζωής, 
εντελώς πιο αντιπροσωπευτικού για εσάς.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Την περίοδο αυτή φαίνεται πως κατά 
κάποιο τρόπο θα αποσυρθείτε λίγο από 
την καθημερινότητα στρέφοντας το ενδι-
αφέρον σας στις οικογενειακές σας υπο-
θέσεις. Η προσοχή που θα δώσετε στην 
οικογένεια και στο σπίτι, θα έχει θετικά 
αποτελέσματα για τη δημιουργία μιας 

ζεστής ατμόσφαιρας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Υπέροχη εποχή αυτή που 

διανύουμε. Οι δουλειές 
σας πηγαίνουν καλά 
και θα πάνε ακόμα 
καλύτερα. Η οικογε-
νειακή σας ζωή ανα-
ζωογονείται και τα 

οικονομικά σας είναι 
σε άνοδο. Ιδιαίτερα 

ευνοούνται τα επαγγελμα-
τικά σας. Ήρθε επιτέλους η 

στιγμή να πραγματοποιήσετε τα 
όνειρά σας και να αποδείξετε την αξία σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Διανύετε μία περίοδο αναζήτησης και 
αποφασιστικότητας. Προχωρήστε με την 
αυτοπεποίθηση που σας διακρίνει και 
θριαμβεύστε. Αν κάποιοι από εσάς έχουν 
πάρει απόφαση για αλλαγή πορείας στον 
επαγγελματικό τομέα, αυτή η εποχή είναι 
η κατάλληλη για να το τολμήσετε. Τα οικο-
νομικά σας είναι σε άνοδο καθώς ευνοού-
νται και οι επενδύσεις.

ΙΧΘΕΙΣ
Είστε αρκετά προβληματισμένοι αυτό 
το διάστημα. Όσοι θέλετε να ξεκινήσετε 
κάτι νέο ή να ζητήσετε κάποια αύξηση 
στη δουλειά σας καλό θα είναι να περι-
μένετε. Όσοι ψάχνετε όμως για εργα-
σία ή θέλετε αλλαγή, ευνοείσ τε. Αν 
πρόκειται να ταξιδέψετε ελέγξτε και την 
παραμικρή λεπτομέρεια. Τα οικονομικά 
σας μειώνονται κάθε μέρα από απρόο-
πτα έξοδα. Για τους αδέσμευτους ένας 
κεραυνοβόλος έρωτας θα σας χτυπήσει 
την πόρτα.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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«Ο Λόρδος Βύρων είχε 
δίκιο, τα Γλυπτά του 
Παρθενώνα ανήκουν στην 
Αθήνα, ανεξάρτητα από τη 
συμφωνία του Έλγιν με τις 
τότε οθωμανικές αρχές», 
επισημαίνει ο αρθρογράφος

Τ
ην επιστροφή των Γλυπτών 
του Παρθενώνα στην Αθήνα 
υποστηρίζει μέσω άρθρου 
στους Financial Times ο επι-

κεφαλής πολιτικός αναλυτής, Φίλιπ 
Στίβενς.
«Είναι απολύτως προφανές ότι ο 
Λόρδος Μπάιρον είχε δίκιο και 
ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα ανή-
κουν στην Αθήνα, ανεξάρτητα από 
τη συμφωνία που έκανε ο Λόρδος 
Έλγιν με τις τότε οθωμανικές αρχές 
στην Ελλάδα», γράφει ο Στίβενς.
«Οι επιμελητές όλων των μεγά-
λων μουσείων του κόσμου βρίσκο-
νται σε μια κατάσταση αναταρα-
χής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ 
Μακρόν θέλει να επιστρέψει τους 
λεηλατημένους θησαυρούς στις 
πρώην αφρικανικές αποικίες της 
Γαλλίας.
Οι τεράστιες συλλογές που συγκε-
ντρώθηκαν στο Βρετανικό Μου-
σείο, το Λούβρο, το Μουσείο του 
Βερολίνου και, εκτός αυτού, το 
Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης 
της Νέας Υόρκης, αποτελούν εδώ 
και πολλά χρόνια πηγή διαμάχης και 
διεκδικήσεων.
Η ελληνική κυβέρνηση πολέμησε 

για δεκαετίες για την επιστροφή 
της ζωφόρου του Παρθενώνα και η 
αιγυπτιακή κυβέρνηση για την προ-
τομή της Νεφερτίτης... Η ιστορία, 
όπως φαίνεται, επιδέχεται διπλή 
ανάγνωση. Κανείς δεν θα μπορούσε 
να αντιταχθεί στην αποκατάσταση 
της κλοπής ιδιοκτησίας, για παρά-
δειγμα, από τον γερμανικό στρατό 
στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 
Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου.
Αλλά τι ισχύει για τους θησαυρούς 
που κατασχέθηκαν στην Αφρική 
σχεδόν έναν αιώνα νωρίτερα; Το 
σχέδιο του Μακρόν φαίνεται ότι 
έχει διαβαθμίσεις για να αντιμετω-
πίσει τέτοιες περιπτώσεις. Η αφρι-
κανική κληρονομιά, υποστηρίζει, 
«δεν μπορεί να είναι φυλακισμένη 

στα ευρωπαϊκά μουσεία».
Έχει επιλέξει δύο εμπειρογνώμο-
νες για να καταλήξουν σε ένα σχέ-
διο. Τουλάχιστον, η πρωτοβουλία 
του θα ασκήσει ηθική πίεση στα εν 
λόγω μεγάλα μουσεία, για να εξετά-
σουν προσεκτικότερα τις συλλογές 
τους. Τα επιχειρήματα των μεγάλων 
μουσείων είναι ισχυρά.
Υπάρχει τεράστια αξία σε μεγάλα 
μουσεία όπου η κληρονομιά της 
ανθρωπότητας συναρμολογεί-
ται, μελετάται και θαυμάζεται δια-
χρονικά. Οι πολιτισμοί βρίσκονται 
δίπλα δίπλα, οι πολιτισμοί της Ινδίας 
και της Περσίας μαζί με αυτούς της 
αρχαίας Ελλάδας και τα βασίλεια της 
δυτικής Αφρικής.
Σε πολλές περιπτώσεις, οι συλλο-

γές των μεγάλων μουσείων μπο-
ρούν να θεωρηθούν ότι έχουν απο-
κτηθεί νόμιμα. Ήταν συνηθισμένη 
πρακτική για τις αρχαιολογικές ανα-
σκαφές να μοιράζονται τα «ευρή-
ματα» με τις τοπικές αρχές... Κανείς, 
τουλάχιστον, ούτε ο κ. Mακρόν, δεν 
προτείνει ότι οι αίθουσες του Λού-
βρου 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 σημα-
ντικό είναι ότι οι ισχυρισμοί των 
μεγάλων μουσείων θα πρέπει να 
σταθμιστούν ενάντια στα δικαιώ-
ματα των λαών των οποίων η κλη-
ρονομιά έχει λεηλατηθεί.»

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μ
ια ακέραια μελαμβαφής κύλικα κλα-
σικής περιόδου βρίσκεται από τις 6 
Απριλίου στο Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο, μετά τον επαναπατρισμό 

της από τη Γερμανία.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Πολι-
τισμού «την κύλικα παρέδωσε οικειοθελώς στην 
ελληνική πρεσβεία στο Βερολίνο ένας Γερμανός 
πολίτης. Σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε ο 
ίδιος, το αγγείο βρέθηκε κατά τη διάρκεια εκσκα-
φών για την κατασκευή καταφυγίου από τη Βέρ-
μαχτ την περίοδο της Κατοχής, πιθανότατα στην 
περιοχή της Αγχιάλου Θεσσαλονίκης».
Ο Γερμανός υποστήριξε ότι το αγγείο είχε δοθεί 
ως δώρο στον παππού του, που υπηρετούσε τότε 
στο γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό, «επειδή συνέ-
βαλε στη διακοπή των εκσκαφικών εργασιών 
μόλις αντιλήφθηκε την ύπαρξη αρχαιοτήτων στο 
έδαφος».
Με ενέργειες του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Προ-
στασίας Πολιτιστικών Αγαθών, η κύλικα παραδό-

θηκε στο Εθνικό Αρχαιο-
λογικό Μουσείο.
Η επιστροφή του αγγείου 
είναι η τελευταία περί-
πτωση μιας σειράς επα-
ναπατρισμών αρχαιοτή-
των από τη Γερμανία, που 
οφείλονται σε εκούσιες 
παραδόσεις πολιτιστι-
κών αγαθών από πολίτες 
που βρέθηκαν να τα κατέ-
χουν μετά από παράνομη 
εξαγωγή τους από την 
Ελλάδα, πριν από πολλές 
δεκαετίες, συνήθως από 
εκλιπόντες συγγενείς.
Την τελευταία τριετία, αναφέρει το υπουργείο, 
έχουν επαναπατρισθεί από τη Γερμανία οκτώ 
αρχαία αντικείμενα ελληνικής προέλευσης.
«Μεταξύ αυτών, αξίζει να σημειωθεί ένα τμήμα 
μαρμάρινης επιγραφής, ελληνιστικής εποχής 

(2ος-1ος αιώνας π.Χ.) από τη Χαιρώνεια, που εξή-
χθη από Γερμανό πολίτη παρανόμως από τη χώρα 
το 1965, παραδόθηκε στα Γραφεία της Πρεσβείας 
μας στο Βερολίνο από τον γιο του και επαναπατρί-
στηκε τον περασμένο Νοέμβριο».

Στον Γιάννη 
Νιάρρο ο «χρυσός 
σταυρός» του 
Δημήτρη Χορν

Ο 
Γιάννης Νιάρρος είναι 
ο φετινός νικητής του 
θεατρικού βραβείου 
Δημήτρης Χορν για 

την ερμηνεία του στην παρά-
σταση του Γιάννη Οικονομίδη 
«Στέλλα κοιμήσου» που ανέ-
βηκε με επιτυχία για δύο σεζόν 
στο Εθνικό Θέατρο.
Στην εκδήλωση της απονομής 
που πραγματοποιήθηκε στο 
θέατρο Χορν στην οδό Αμερι-
κής, o Θανάσης Αλευράς μίλησε 
για τον Δημήτρη Χορν, ενώ στον 
θεσμό του βραβείου αναφέρ-
θηκε ο πρόεδρος της επιτρο-
πής Κώστας Γεωργουσόπουλος. 
Μέλη της επιτροπής είναι ο Στα-
μάτης Φασουλής, η Ξένια Καλο-
γεροπούλου, η υπουργός Πολι-
τισμού & Αθλητισμού Λυδία 
Κονιόρδου και η δημοσιογρά-
φος Αντιγόνη Καράλη.
«Ευχαριστώ τον Γιάννη Οικο-
νομίδη και όλη την οικογένεια 
Γερακάρη, με τους οποίους ξεκι-
νήσαμε ένα ταξίδι πριν 3 χρόνια 
το οποίο ελπίζω να συνεχιστεί 
για πολύ καιρό ακόμα» δήλωσε 
ο ηθοποιός παραλαμβάνοντας 
το βραβείο, το οποίο απονέμε-
ται σε αναγνώριση της καλύτε-
ρης ανδρικής ερμηνείας νέου 
ηθοποιού της περασμένης θεα-
τρικής περιόδου (2016-2017).
Ο Γιάννης Νιάρρος ευχαρίστησε 
ακόμη, την οικογένεια του, τους 
φίλους του και την κοπέλα του, 
«χωρίς την οποία θα ήταν στο 
ψυχιατρείο», καθώς και τρεις 
πολύ σημαντικούς ανθρώπους- 
την Αγγελική Γκιργκινούδη, τον 
Θέμη Πάνου και τον Ακύλλα 
Καραζήση - που «με τη στάση 
τους στην τέχνη και τη ζωή», τον 
έκαναν «καλύτερο άνθρωπο 
και ηθοποιό, πιο ήρεμο και πιο 
χαρούμενο».
Ο περσινός νικητής του βρα-
βείου «Δημήτρης Χορν», Κων-
σταντίνος Μπιμπής, παρέδωσε 
τον χρυσό σταυρό του Δημήτρη 
Χορν που είχε λάβει κατά την 
περσινή βράβευσή του, στον 
φετινό βραβευθέντα.

Financial Times: Η Δύση να επιστρέψει τα 
λεηλατημένα Γλυπτά του Παρθενώνα

Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αρχαίο αγγείο 
που επαναπατρίστηκε από τη Γερμανία
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αθλητικά

Α
ήττητος με εννιά στις εννιά νίκες (!) ο φου-
ριόζος ΠΑΟΚ θα υπερασπιστεί τον τίτλο 
του στον φετινό τελικό του κυπέλλου, μετά 
το νέο 3-1 (το τρίτο στη σειρά) επί του Πα-

νιωνίου.
Με αλλαγές ξεκίνησαν και οι δύο ομάδες τον απο-
ψινό δεύτερο ημιτελικό στην άδεια Τούμπα. Ο Ραζ-
βάν Λουτσέσκου, όπως αναμενόταν, έδωσε ανά-
σες σε αρκετούς βασικούς (Βιεϊρίνια, Πρίγιοβιτς, 
Κάμπος, Μακ, Κάνιας, αλλά και Ελ Καντουρί) δίνο-
ντας φανέλα βασικού στον Αζεβέδο, στον Λημνιό, 
στον Κουλούρη, ενώ επέστρεψαν στο αρχικό σχήμα 
οι Πέλκας, Μαουρίσιο και Μπίσεσβαρ.
Ο Μιχάλης Γρηγορίου είχε και πάλι ουκ ολί-
γες απουσίες, ενώ σε σχέση με τον αγώνα 
πρωταθλήματος το Σάββατο ξεκίνησε 
στην ενδεκάδα με τους νεαρούς Οικο-
νομίδη και Μακρύλλο, ενώ βασικοί 
ήταν αυτή τη φορά οι Μπραχίμι και 
Γεσίλ.

Καλός ρυθμός από το ξεκίνημα
Οι δύο ομάδες μπήκαν με όρεξη και διά-
θεση να παίξουν στον αγωνιστικό χώρο, το 
παιχνίδι είχε καλό ρυθμό στα πρώτα είκοσι λεπτά 
του, με τον ΠΑΟΚ να αγγίξει το γκολ στο 14’, όταν 
από την ωραία ενέργεια του Λημνιού, το μονοκόμ-
ματο σουτ του Κουλούρη έστειλε την μπάλα στο ορι-
ζόντιο δοκάρι. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Πέλκας, 
από την πάσα του Σάχοφ, βρέθηκε τετ α τετ, αλλά 
νικήθηκε από τον Κότνικ.
Στο 21ο λεπτό ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ. Από την εκτέ-
λεση κόρνερ του Πέλκα, ο Κουλούρης πήδηξε ψηλό-
τερα απ’ όλους και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα για το 1-0.
Ο Πανιώνιος δεν κλείστηκε και αναζήτησε ένα γκολ, 
στο 28’ είχε την πρώτη τελική με το δυνατό σουτ του 
Μακρύλλου, με τους γηπεδούχους να απαντούν στις 
ευκαιρίες με τη βολίδα του Μαουρίσιο, που απέ-
κρουσε εντυπωσιακά στη γωνία του ο Κότνικ, ενώ ο 
Μασούρας στο 35’ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο 
κάθετο δοκάρι του Πασχαλάκη. Πάντως, ο Μασού-
ρας, μετά το δοκάρι, κατάφερε και βρήκε το δρόμο 
προς τα δίχτυα, ισοφαρίζοντας με δυνατό σουτ σε 
1-1. Μια φάση που ξεκίνησε από ένα τραβηγμένο 

φάουλ, που υπέδειξε ο Σέζος πάνω στον Λημνιό.

«Καθάρισε» στο β’ μέρος
Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να αναπτύσσεται ορθολογικά και 
βάσει πλάνου γήπεδο, δημιουργώντας από τη δεξιά 
πλευρά δύο φάσεις (η πρώτη με το Λημνιό, η δεύ-
τερη με τον Πέλκα) στο ξεκίνημα του β’ μέρους. Στην 
τελευταία φάση και πριν γίνει αλλαγή με τον Πρί-
γιοβιτς, ο Κουλούρης (62’) άγγιξε το γκολ, το οποίο 
βρήκε ο Πρίγιοβιτς (με τον Σέζο κακώς να το ακυ-
ρώνει για φάουλ) και ο Πέλκας (68’) με εκπληκτικό 
σουτ, μετά από εντυπωσιακή ενέργεια του Κάμπος.  
Με το σκορ στο 2-1 όλα είχαν τελειώσει, σ’ ότι 

αφορά την υπόθεση πρόκριση, ο Πανιώνιος 
έμεινε με 10 παίκτες, μετά την αποβολή του 

Μακρύλλου (με δεύτερη κίτρινη) στο 70’, 
ενώ στο 80’ ο Μάτος κέρδισε (από τον 
Μπανανά) το πέναλτι που μετέτρεψε σε 
γκολ (το 23ο τη φετινή σεζόν) ο Πρί-
γιοβιτς).
MVP: Φουριόζος επέστρεψε ο Δημή-

τρης Πέλκας, που σφράγισε το πολύ καλό 
παιχνίδι του με ένα γκολ, μια ασίστ ενώ 

συμμετείχε στο χτίσιμο των επιθέσεων και στη 
δημιουργία φάσεων.
Στο ύψος του: Δοκάρι και γκολ είχε και ο Μασούρας, 
που αποτέλεσε μόνιμη πηγή κινδύνων από την αρι-
στερή πλευρά, δημιουργώντας πολλά προβλήματα 
σε Λημνιό και Μάτος.   
Ο αδύναμος κρίκος: Όπως και στον αγώνα πρωτα-
θλήματος, έτσι και σήμερα, ο Λέο Μάτος ήταν πολύ 
μακριά από τον καλό εαυτό του. Εξαίρεση η εντυπω-
σιακή ενέργειά του στη φάση που κέρδισε το πέναλτι 
από τον Μπανανά.
Η γκάφα: Αχρείαστο φάουλ και τσάμπα κίτρινη (δεύ-
τερη) κάρτα για τον Μακρύλλο στο 70’.
ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Μάτος, 
Βαρέλα, Κρέσπο (76’ Κάνιας), Αζεβέδο, Μαουρίσιο, 
Σάχοφ, Λημνιός (60’ Κάμπος), Πέλκας, Μπίσεσβαρ, 
Κουλούρης (62’ Πρίγιοβιτς).
Πανιώνιος (Μ. Γρηγορίου): Κότνικ, Παπαγεωργίου, 
Μπανανά, Σταυρόπουλος, Σαραμαντάς (46’ Πινιώ-
της), Κόρμπος, Οικονομίδης, Μακρύλλος, Μασού-
ρας (63’ Σπιριντόνοβιτς), Μπραχίμι (75’ Νόβακ), 
Γεσίλ
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Με την πρόκριση να έχει κριθεί από το πρώτο ματς, ο ΠΑΟΚ «τσέκαρε» με δεύτερη εύκολη νίκη (ξανά 3-1 
τον Πανιώνιο) το εισιτήριο του τελικού και πλέον περιμένει να μάθει κόντρα σε ποια ομάδα (ΑΕΚ ή ΑΕΛ) 
θα υπερασπιστεί το στέμμα του! 

Από 3άρα σε 3άρα... 
πέταξε στον τελικό! 

Απίστευτο, μοναδικό, υπέροχο. Μετά από ένα κακό πρώτο ημί-
χρονο είδαμε ένα σπουδαίο δεύτερο μέρος και συνολικά ένα τρο-
μερό ζευγάρι ημιτελικών. Ένα ζευγάρι που ξεκίνησε με γκολ στο 

93’ στην Λάρισα με τον Γκριζμάν να βάζει όλη την… Λάρισα στο γήπεδο 
και που τελείωσε μ’ ένα γκολ στο 94’ στο ΟΑΚΑ από τον Λάζαρο που 
έβαλε όλη την ΑΕΚ στο γήπεδο!
Σ’ ένα ματς θρίλερ η ΑΕΚ βρήκε γκολ στο… παρά ένα και πρόκριση στον 
τελικό. Και τι γκολ! Ο Λάζαρος μ’ ένα γυριστό ανάποδο βολέ έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα για το μοναδικό γκολ του αγώνα…
Ο Μανόλο Χιμένεθ επέστρεψε στο αγαπημένο του 3-5-2 για την ρεβάνς, 
σύστημα που επέλεξε για τρίτο σερί ματς και ο Σωτήρης Αντωνίου. 
Βεβαίως το πλάνο της ΑΕΚ ήταν ξεκάθαρο. Κατοχή μπάλας, πίεση ψηλά 
και προσπάθεια για ένα γρήγορο γκολ την ίδια ώρα που η ΑΕΛ έπαιζε με 
τον χρόνο από το πρώτο λεπτό και με κλειστή άμυνα. Πλάνο που δικαί-
ωσε την θεσσαλική ομάδα. Γιατί στα πρώτα 45 λεπτά μπορεί το κοντέρ 
της κατοχής να έφτασε μέχρι και το 86% (στο 21’) αλλά η ΑΕΚ έκλεισε ένα 
ολόκληρο ημίχρονο χωρίς τελική προσπάθεια στο τέρμα!
Ένα φάουλ του Μπακασέτα που πέρασε λίγο άουτ και τίποτα άλλο για 
την Ενωση η οποία είχε την μπάλα στα πόδια της αλλά δεν μπορούσε με 
τίποτα ν’ απειλήσει την εστία του Μπόζοβιτς. Η ΑΕΛ κέρδιζε χρόνο σε 
κάθε στιγμή που έβρισκε την ευκαιρία και το 0-0 του πρώτου ημιχρόνου 
ήρθε απόλυτα φυσιολογικά.

Η ΑΕΛ είχε τις σπουδαίες φάσεις
Κι όμως. Αν περίμενε κανείς πως η ΑΕΚ θα έμπαινε ακόμα πιο δυνατά 
στο δεύτερο ημίχρονο διαψεύστηκαν. Η Λάρισα πήγε να πιάσει στον 
ύπνο την Ενωση και το κατάφερε χωρίς όμως να την τιμωρήσει. Στο 48’ 
ο Γκριζμάν πέρασε και τον Μπάρκα αλλά αποφάσισε να μην τελειώσει 
την φάση επειδή ήταν αρκετά πλάγια (έδιωξε ο γκολκίπερ της ΑΕΚ) και 
στο 57’ ο Ντέλετιτς πλάσαρε αλλά ο Ελληνας τερματοφύλακας έκανε μια 
σπουδαία επέμβαση και έδιωξε σε κόρνερ.

Το πάλεψε ο Χιμένεθ και φουλ επίθεση
Η ΑΕΛ έκανε το τέλειο αμυντικό ματς και ο Μανόλο Χιμένεθ έψαχνε 
τρόπο να απαντήσει. Πρώτη κίνηση ο Λάζαρος (και 4-2-3-1), δεύτερο 
κίνηση ο Μασούντ αντί του Κονέ και τρίτη κίνηση ο Γιακουμάκης (αντί 
του Γκάλου) με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να τελειώσει το παιχνίδι με 4-2-4!
Και από την είσοδο του Λάζαρου η ΑΕΚ όχι μόνο έγινε πιο επιθετική 
αλλά και απειλητική. Από το 76’ μέχρι το 86’ η ΑΕΚ έχει πέντε καλές 
φάσεις για να σκοράρει αλλά είτε απομάκρυναν οι αμυντικοί της ΑΕΛ 
είτε οι επιθετικοί της Ενωσης ήταν άστοχοι.

Η γκολάρα στο 94’
Και φτάσαμε στις καθυστερήσεις του αγώνα. Με τον Παπαπέτρου να δεί-
χνει πέντε λεπτά (απολύτως δικαιολογημένα) η ΑΕΚ κέρδιζε συνεχόμενα 
κόρνερ με αποτέλεσμα να ανέβει και ο Μπάρκας. Στο τελευταίο κόρνερ 
και με τον χρόνο να τρέχει ο Αραούχο (!) το εκτέλεσε ο Μπάρκας πήγε 
στην πορεία της μπάλας η οποία κατέληξε στον Λάζαρο ο οποίος μ’ ένα 
σπουδαίο γκολ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και την πρόκριση στην ΑΕΚ 
για τον τελικό της 12ης Μαΐου.

ΑΕΚ - ΑΕΛ 1-0
Στα ουράνια η ΑΕΚ με... LC7

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Τ
ο γκολ της (προσωρινής) ι-
σοφάρισης από τον Επστάιν 
λειτούργησε ως... ξυπνητήρι 
για τους παίκτες του Ολυμπι-

ακού που στη συνέχεια έφτασαν στο 
εύκολο 5-1 κόντρα στην Κέρκυρα! 
Γκολάρα από Μιραλάς, σκόραραν 
και οι Ανσαριφάρντ, Φορτούνης, Έν-
γκελς, Βρουσάι.  
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με πρέσινγκ 
το ματς αλλά το πρώτο σουτ του 
αγώνα ήταν της Κέρκυρας άουτ με 
τον Μυτίδη. Στο 4ο λεπτό είχε και ο 
Επστάιν φάση με σουτ άουτ. Στο 5’ ο 
Γιαννακόπουλος ήταν που πρόλαβε 
τον Ανσαριφάρντ ο οποίος έβγαινε 
μόνος του για σουτ. Το ίδιο έγινε 
με τον Φορτούνη λίγο μετά. Στο 9ο 
λεπτό ο Ανσαριφάρντ είχε μία κεφα-
λιά που πέρασε λίγο έξω.
 Στο 12ο λεπτό ο Φορτούνης έβγαλε 
ωραία κάθετη για τον Ανσαριφάρντ 
που με εξαιρετικό τελείωμα έγραψε 
το 1-0 και έφτασε έτσι τα 15 γκολ. Στο 
18ο λεπτό ακυρώθηκε γκολ του Ιρα-
νού για οφσάιντ σε μία φάση όπου 
φάνηκε ότι ήταν εκτεθειμένος.
 Στο 28ο λεπτό η Κέρκυρα έφερε 
το ματς στα ίσα. Μετά από λάθος 
του Νικολάου η μπάλα βγήκε στον 
Επστάιν ο οποίος ‘νίκησε’ Ένγκελς 
και Προτό για το 1-1. Ο Γερμανός 
πρώην παίκτης του Ολυμπιακού 
έστειλε με ωραίο τρόπο την μπάλα 
στα δίχτυα παρά την προσπάθεια 
του Βέλγου κίπερ να αποκρούσει 
και ενώ βρήκε και στο σώμα του η 
μπάλα. Ο Ρόλε ήταν ο παίκτης που 
έκλεψε την μπάλα και την έβγαλε 
στον Επστάιν. Στην φάση έχουν 
ευθύνη πάντως εκτός από τον Νικο-
λάου και οι Ένγκελς - Προτό. Στο 38ο 
λεπτό ο Ανσαριφάρντ έκανε ωραία 
ατομική ενέργεια αλλά κόπηκε στο... 
τσακ προτού κάνει την τελική προς 
την εστία για το 2-1. Στο 41’ ο Μιρα-
λάς είχε χαμένο τετ α τετ μετά από 
συνεργασία με τον Ανσαριφάρντ. 
Στο 44’ ένα σουτ από τον Μάριν 
πέρασε έξω.
 Στις καθυστερήσεις ο Μάριν κατά-
φερε να περάσει τον Γιαννακόπουλο 
και έκανε ένα σουτ μπροστά σε 
πολλά σώματα για να κοπεί σε κόρ-
νερ. Ο Γερμανός έφτασε κοντά στο 
2-1 αλλά δεν τα κατάφερε.
 Στις καθυστερήσεις του α’ μέρους ο 
Μιραλάς με μία προσωπική και εξαι-

ρετική ενέργεια πέρασε δύο αντι-
πάλους του και με ένα σούπερ σουτ 
έστειλε την μπάλα στην γωνία του 
Γιαννακόπουλου για το 2-1 και το 2ο 
του τέρμα φέτος στο πρωτάθλημα. 
Τρομερή φάση από τον Βέλγο στην 
πρώτη μεγάλη έμπνευσή του από 
τότε που επέστρεψε στο Λιμάνι.
 Στο 51ο λεπτό ο Ανσαριφάρντ 
συνεργάστηκε εξαιρετικά με τον 
Φορτούνη για το 3-1. Ο Ιρανός 
γύρισε πολύ ωραία την μπάλα στον 
‘Φόρτου’ που ερχόμενος από πίσω 
με πολύ καλό τελείωμα σκόραρε. 
Η φάση ξεκίνησε από προσπάθεια 
του Μιραλάς που έσωσε μία ‘σκοτω-
μένη’ μπαλιά κοντά στο πλάγιο και 
απέφυγε έναν αντίπαλο για να τρο-
φοδοτήσει τον Ιρανό φορ. Ο Ταχτσί-
δης ήταν εκείνος πάντως που ξεκί-
νησε την όλη επίθεση.
 Στο 55’ ο Φορτούνης είχε ένα σουτ 
άουτ. Στην συνέχεια η Κέρκυρα 
έκανε κάποιες ακόμα επιθετικές 
ενέργειες αλλά δίχως αντίκρισμα. 
Στο 69’ ο Μιραλάς έκανε ξανά μία 
ενέργεια ανάλογη του γκολ αλλά με 
σουτ που μπλόκαρε ο Γιαννακόπου-
λος.
 Στο 71ο λεπτό από λάθος διώξιμο 
πάνω στον Φορτούνη ο Έλληνας 
διεθνής ‘τιμώρησε’ την άμυνα της 
Κέρκυρας. Με ωραία σκαφτή μπα-
λιά βρήκε τον Ένγκελς που έκανε με 
κεφαλιά το σκορ 4-1.
 Ο νεαρός Ανδρούτσος ήταν μία εκ 
των αλλαγών του Κόντη λίγο μετά το 
70’. Ο μικρός που έχει δοκιμαστεί σε 
αρκετές θέσεις αυτήν την φορά πήγε 
ως δεξί μπακ αντί του Ομάρ.
Στο 77’ ο Κόντης έριξε και τον νεαρό 
Βρουσάϊ στο παιχνίδι. Ο πιτσιρι-
κάς και διεθνής με την Ελλάδα U21 
αντικατέστησε τον Μιραλάς, με τον 
Βέλγο αλλά και τον μικρό να αποθε-
ώνονται. Ήταν το πρώτο φετινό παι-
χνίδι του Βρουσάϊ στο πρωτάθλημα. 
Στο 83’ ο Νικολάου έβγαλε ένα πολύ 
δύσκολο σουτ προς την εστία του 
Προτό με υπερπροσπάθεια. Ήταν 
ένα σουτ από τον Τουράμ.
 Στο 87’ ο Ανσαριφάρντ έβγαλε ξανά 
ασίστ για να σκοράρει με ωραίο 
πλασέ ο μικρός Βρουσάϊ. Ήταν και 
το παρθενικό του τέρμα στο πρω-
τάθλημα και ενώ είχε μία ασίστ στο 
Κύπελλο. Το ματς τελείωσε έτσι στο 
5-1.

Mετά το καμπανάκι... ο 
περίπατος!

Για συνάντηση σε πολύ καλό κλίμα με τον Γιάννη 
Αλαφούζο έκανε λόγο ο Πάιροζ Πιεμπονγκσάντ, 
τονίζοντας μεταξύ άλλων πως τόνισε στον 
ιδιοκτήτη της ΠΑΕ πως η προοπτική αυτή μπορεί 
να αλλάξει επίπεδο τον πράσινο Σύλλογο.

Γ
ια τη συνάντησή του με τον Αλαφούζο και το εν-
διαφέρον για την απόκτηση του Παναθηναϊκού: 
«Το ραντεβού με τον κ.Αλαφούζο πήγε πολύ κα-
λά. Ήταν πολύ συνεργάσιμος και σε ένα πολύ με-

γάλο ποσοστό μπορώ να πω πως ο ένας καταλαβαίνου-
με τον άλλον. Πιστεύουμε πως χρειάζεται ενίσχυση και 
μία σημαντική επένδυση το ελληνικό ποδόσφαιρο. Για 
να συμβεί αυτό, η βελτίωση στον Παναθηναϊκό είναι 
απαραίτητη. Το κλίμα ήταν άψογο με τον Γιάννη Αλα-
φούζο. Μαζί του ήταν και δύο συνεργάτες του και ένας 
μόνο εξ αυτών είχε αντιρρήσεις και αντίλογο. Περιστα-
τικό που δεν στάθηκε όμως ικανό να χαλάσει το κλίμα 
και τη διάθεση και των δύο πλευρών για εξεύρεση της 
χρυσής τομής».
Για το αν υπήρχε άρνηση της πρότασης όπως αναφέρ-
θηκε σε δημοσιεύματα: «Όχι, όχι. Είμαστε σε κοινή 
γραμμή με τον Γιάννη Αλαφούζο. Θέλουμε το καλύτερο 
για τον Παναθηναϊκό και το ελληνικό ποδόσφαιρο όπως 
είπα και πριν. Την πρόταση και την προοπτική συνολικά 
τη βρήκε κάτι παραπάνω από ενδιαφέρουσα και προς 
το συμφέρον όλων των πλευρών. Δεν υπήρχε καμία 
άρνηση».
Για το αν σκοπεύει να αυξήσει την προσφορά 
για να καμφθούν οι όποιες αντιστάσεις: «Τα 
πλαίσια μας είναι συγκεκριμένα και σαφή. 
Θα πάρουμε όμως και οι δύο μεριές 
μερικές μέρες για περαιτέρω μελέτη των 
δεδομένων και σε αυτά τα επίπεδα πάντα 
υπάρχει ευελιξία στις λεπτομέρειες. Αυτό 
που εξήγησα στον κ.Αλαφούζο είναι πως 
πρόκειται για μία εξαιρετική προοπτική για 
τον σύλλογο, ικανή να αλλάξει επίπεδο».
Για το χρέος προς το δημόσιο: «Είναι ένα κομμάτι σημα-
ντικό για την πλευρά μας. Δεν τίθεται θέμα εμπιστοσύ-
νης. Ο κ.Αλαφούζος φάνηκε ένας άνθρωπος με εξω-
στρέφεια και με συναίσθηση των λεγομένων του. Απλώς 
αναζητούμε το νομικό πλαίσιο που θα μας κατοχυρώσει, 
μιας και γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα τα χρέη προς το 
δημόσιο ακολουθούν την εταιρεία και όχι μόνο τα πρό-
σωπα. Είναι μία εκκρεμότητα που αφήσαμε να συζητή-
σουμε τις επόμενες μέρες».
Για το σημείο στο οποίο άφησαν τη διαπραγμάτευση: 
«Όπως σας είπα η συζήτηση πήρε πολύ καλά. Η πλευρά 
μας εκτιμά το γεγονός πως ο Γιάννης Αλαφούζος έχει 
ξοδέψει χρήματα για τον Παναθηναϊκό. Γνωρίζουμε πολύ 
καλά την κατάσταση του συλλόγου, όμως θέλουμε να 
μελετήσουμε λεπτομερώς τις επόμενες 48 ώρες κάποια 

στοιχεία για να μιλήσουμε εκ νέου το προσεχές διά-
στημα».
Για το υπόλοιπο χρέος: «Τα χρέη προς τρίτους θα είναι 
πλέον υπόθεση που θα υπάγεται στον νέο ιδιοκτήτη».

Το κονσόρτσιουμ επιθυμεί Βοτανικό
Αξίζει να αναφερθεί πως σύμφωνα με το δημοσίευμα 
του «Sportime» η συζήτηση πήγε και στο γηπεδικό, με 
τον Ταϊλανδό να αναφέρει πως το κονσόρτσιουμ ενδια-
φέρεται για τον Βοτανικό, καθώς στόχος των επιχειρη-
ματιών είναι να έχει δικό του γήπεδο ο Παναθηναϊκός.
Ο Ταϊλανδός επενδυτής παραχώρησε συνέντευξη και 
στο «Εθνοσπόρ» και αναφέρθηκε στους λόγους που 
αποφάσισε να ασχοληθεί με την προοπτική του Πανα-
θηναϊκού, εξήγησε αναλυτικά ποια είναι η πρόταση που 
κατέθεσε στον κ. Αλαφούζο για την αγορά του πλειοψη-
φικού πακέτου των μετοχών, ενώ στάθηκε στη δυναμική 
των «πρασίνων» αλλά και στην προοπτική της συμμετο-
χής στο Champions League.
«Η πρότασή μας ήταν 20.000.000 ευρώ για την ομάδα 
και όλα τα χρέη και οι επιπρόσθετες υποχρεώσεις που 
θα προκύψουν στην πορεία», ανέφερε αρχικά ο Πιε-
μπονγκσάντ, με την προϋπόθεση πως πρώτα θα πληρω-
θούν από την πλευρά Αλαφούζου οφειλές, φόροι κ.ο.κ 
από τα 13.000.000 ευρώ που θα του καταβάλει το fund 
για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετο-
χών, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συνεργάτες του Πιεμπον-

γκσάντ τόνιζαν ότι ο επιχειρηματίας θεωρεί κομ-
βικό στο deal το γήπεδο, αλλά και τις αθλη-

τικές εγκαταστάσεις του «Γ. Καλαφάτης», 
όπως όμως και τις Παιανίας. Μάλιστα 
φέρεται να είναι διατεθειμένος να γνω-
ρίσει και τον Γιώργο Βαρδινογιάννη και 
να συζητήσουν μαζί του την προοπτική 
αγοράς του!

Σχετικά με τους λόγους που τον οδήγησαν 
στην επένδυση στον Παναθηναϊκό, είπε: «Ο 

δρόμος του Παναθηναϊκού προς το Champions 
League είναι πολύ πιο σύντομος και οικονομικός απ’ ό,τι 
άλλων ομάδων, που χρειάζονται άλλα μπάτζετ. Χρειάζο-
νται ορισμένα βασικά πράγματα για να ξαναφτάσει στο 
Champions League. Επιπλέον πρόκειται για ένα κλαμπ 
που έχει μεγάλη αποδοχή στο φίλαθλο κοινό που αγα-
πάει τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο.
Η δε προοπτική ανάμειξής μου στον Παναθηναϊκό είναι 
μία καλή ευκαιρία για να γνωρίσω και άλλα πράγματα 
στην Ελλάδα και να βοηθήσω επενδυτικά. Άλλωστε γι’ 
αυτό βρίσκομαι και στο Σαν Μαρίνο, διότι βλέπω μεγάλο 
ενδιαφέρον από τους ανθρώπους για επενδύσεις στις 
υποδομές. Ξέρω επίσης ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού 
τρέφει τεράστια αγάπη για την ομάδα. Και εφόσον γίνει 
το deal, θα προσπαθήσουμε να φέρουμε ότι καλύτερο 
μπορούμε στον σύλλογο».

Πιεμπονγκσάντ: «Η πρότασή μας ήταν 20.000.000 
ευρώ για την ομάδα και όλα τα χρέη»
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Ο Εργοτέλης έκανε την ανατροπή 
με τον Απόλλωνα Λάρισας (3-1) και 
βρέθηκε πάνω από την επικίνδυνη 
ζώνη, την ίδια ώρα που η Σπάρτη 
έπαιρνε μια εύκολη νίκη με 2-0 
κόντρα στην Αναγέννηση Καρδίτσας.

Τ
ρομερό ματς στο Ηράκλειο, όπου ο 
Εργοτέλης επικράτησε 3-1 του Απόλ-
λωνα Πόντου σε ένα παιχνίδι που οι 
φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν.

Στο πρώτο μέρος, οι γηπεδούχοι ήταν ανώ-
τεροι, αλλά οι φάσεις έλειπαν από το παι-
χνίδι. Ο Εργοτέλης ήταν καλύτερος, είχε τις 
ευκαιρίες του με τον Κάιπερς, αλλά το 0-0 
έμεινε...
Στην επανάληψη, η ομάδα της Λάρισας, 
βρήκε γρήγορα τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο 
Τσιλούλης στο 49’ ήταν αυτός που έκανε το 
0-1... παγώνοντας το Ηράκλειο. Η απάντηση 
όμως ήταν άμεση από τους γηπεδούχους. 
Αρχικά στο 58’, ο Κάιπερς ισοφάρισε και στο 
61’ ο Σταματάκος έφερε το παιχνίδι τούμπα 
κάνοντας το 2-1. Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε 
με κεφαλιά ο Πάτας. Αξίζει να σημειωθεί, 
πως ο Απόλλων Λάρισας έπαιξε από το 74’ 
με 10 παίκτες, λόγω αποβολής του Τσιλούλη 
με απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό 
φάουλ στον Μπουρσέλη.

Σπάρτη – Αναγέννηση Καρδίτσας 
2-0
Η Σπάρτη πήρε μια εύκολη νίκη απέναντι 
στην Αναγέννηση με 2-0 που της έδωσε και 
ανάσα ενόψει της συνέχειας!
Οι γηπεδούχοι, έδειξαν τις... ορέξεις τους 
από νωρίς. Ο Φουρτάδο ήταν αυτός που στο 
18’ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα τρύ-
πια δίχτυα της εστίας του Γκέκα και αρχικά 
όλοι πίστεψαν πως το γκολ δεν μπήκε, 
ωστόσο γρήγορα έγινε αντιληπτό πως στα 
δίχτυα υπήρχε τρύπα! Ο ίδιος παίκτης, στο 
38’, πήρε την μπάλα με πλάτη στην περιοχή 
της Αναγέννηση και με διαγώνιο σουτ έκανε 
το 2-0 ουστικά... τελειώνοντας την αναμέ-
τρηση.
Στην επανάληψη το παιχνίδι ήταν αρκετά 
κακό ποιοτικά, με χαμηλό ρυθμό και το 2-0 
έμεινε εύκολα για την Σπάρτη μέχρι το τέλος 
της αναμέτρησης.

Δόξα Δράμας - ΟΦΗ 1-1
Για τον ΟΦΗ αποδείχθηκε στην πράξη ότι 
το νούμερο 13 δεν ήταν γούρικο. Οι Κρη-
τικοί ήθελαν να φτάσουν στις 13 διαδοχι-
κές νίκες στην Football League και θα μπο-

ρούσαν να το είχαν πετύχει αφού σκόρα-
ραν με γκολ μόλις στο 7’ με τον Μαχαίρα 
να βρίσκει δίχτυα με σουτ από το ημικύκλιο 
της μεγάλης περιοχής. Στο 20’ ο Μάνος είχε 
ένα πλασέ που έβγαλε ο Μένκα. Λίγο μετά 
οι παίκτες της Δόξας ζήτησαν πέναλτι για 
χέρι του Αργυρόπουλου, που δεν δόθηκε 
πάντως.
 Ο σκόρερ Μαχαίρας που είχε χτυπήσει 
έγινε αλλαγή μόλις στο 37’ ενώ στο 38’ ο 
ΟΦΗ είχε και την αναγκαστική αλλαγή του 
Βουό με τον Πορτουλίδη. Στις καθυστερή-
σεις ο Γκότοβος της Δόξας είχε μία κεφαλιά 
που έφυγε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι. Στο 
60’ ο Κουτσιανικούλης είχε χαμένη φάση 
από πάσα του Μάνου. Στο 65’ ήταν ένας 
πρώην παίκτης του ΟΦΗ, ο Κουσκουνάς, 
που σκόραρε για το 1-1. Μετά από κάθετη 
του Μπακαϊρά ο Κουσκουνάς με πλασέ 
έβαλε γκολ. Στο 88’ ο Μαχαίρας είδε κίτρινη 
ενώ ήταν στον πάγκο. Το παιχνίδι έληξε στο 
1-1 και σαφώς ήταν γκέλα για τους πρωτο-
πόρους.

Αρης-Παναιγιάλειος 5-2
Η έλλειψη ενέργειας, ταχύτητας και καθαρού 
μυαλού ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του 
Άρη στο πρώτο ημίχρονο. Αντιθέτως, στο 
δεύτερο ήταν πολύ πιο ουσιαστικός στο παι-
χνίδι του, δημιούργησε σωρεία ευκαιριών 
και θα μπορούσε να πετύχει ακόμη περισσό-
τερα τέρματα. Κοινός παρονομαστής και των 
δύο ημιχρόνων ήταν τα προβλήματα στην 
αμυντική γραμμή του.
Ο Άρης είχε την πρωτοβουλία των κινή-
σεων και την κατοχή της μπάλας στο πρώτο 
ημίχρονο, αλλά αυτά τα στοιχεία δεν ήταν 
αρκετά για να του εξασφαλίσουν ένα 
καθαρό σκορ. Στην τελική προσπάθεια 
μάλλον λειτούργησε με επιπολαιότητα, 
του έλειψε η ταχύτητα και με εξαίρεση τους 
χώρους που δημιουργούσε ο Βαγγέλης Πλα-
τέλλας δεν βρήκε τρόπους για να δημιουρ-
γήσει ξεκάθαρες ευκαιρίες.
Ο βραχύσωμος επιθετικός χρησιμοποιή-
θηκε και πάλι πίσω από τον Δημήτρη Δια-
μαντόπουλο και από δική του ενέργεια οι 
«κίτρινοι» άνοιξαν το σκορ στο 24ο λεπτό. 
Η προσπάθειά του άρχισε από το κέντρο του 
γηπέδου και μετά από 1-2 με τον Διαμαντό-
πουλο (με προβολή) έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα (1-0).
Ο Παναιγιάλειος επένδυσε στη μαζική επί-
θεση των γηπεδούχων και στις ευκαιρίες 
να σκοράρει στο transition game. Στο 10ο 
λεπτό ο Κοκκόρης μετά από ατομική προ-
σπάθεια βρέθηκε απέναντι στον Καντιμοίρη, 

αλλά στο σουτ που επιχείρησε ο Μαραγκός 
έβαλε την κόντρα και γλίτωσε την ομάδα του. 
Δεν έγινε το ίδιο στο 43ο λεπτό όπου μετά 
από κόντρα ο Σταματής έγινε κάτοχος της 
μπάλας μέσα στην περιοχή, με έξυπνο τρόπο 
απέφυγε τον Μαραγκό και ισοφάρισε σε 1-1. 
Κύριο χαρακτηριστικό του πρώτου ημιχρό-
νου ήταν πάντως η νευρικότητα των παικτών 
του Άρη η οποία αποτυπώθηκε και μέσα 
από τις τρεις κίτρινες κάρτες που αντίκρισαν.
Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε εντυπωσι-
ακά και το πρώτο πεντάλεπτο ήταν ό,τι πιο 
εντυπωσιακό είχε το παιχνίδι στη διάρκειά 
του. Στο 46ο λεπτό και μετά από εξαιρετική 
πάσα του Πλατέλλα ο Πασάς επιχείρησε το 
δυνατό σουτ από πλάγια θέση και πάνω στη 
γραμμή της εστίας απομάκρυνε σωτήρια 
ο Γαβριηλίδης. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, ο 
Παναιγιάλειος χτύπησε στην κόντρα. Μετά 
από κούρσα του Σταματή ο τελευταίος με 
σέντρα ακριβείας βρήκε τον Κοκκόρη εντός 
περιοχής ο οποίος με κεφαλιά σημάδεψε το 
οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Άρη. Ο… 
γόρδιος δεσμός κόπηκε στο 50’. Μετά από 
σέντρα του Τζανακάκη από τη δεξιά πλευρά 
και λάθος της άμυνας των φιλοξενούμενων ο 
Δημήτρης Διαμαντόπουλος με πλασέ εντός 
της μικρής περιοχής έκανε το 2-1.
Έξι λεπτά αργότερα, ουσιαστικά στην πρώτη 
επαφή με την μπάλα, ο Κενάν Μπαργκάν χρί-
στηκε σκόρερ καθώς με απευθείας εκτέλεση 
φάουλ πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ (3-1). 
Ο Παναιγιάλειος αντέδρασε άμεσα εκμε-
ταλλευόμενος ένα ακόμη λάθος της αμυντι-
κής γραμμής του Άρη. Ο Κοκκόρης πέτυχε 

το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και ο Στα-
ματής έδωσε τη δεύτερη ασίστ του στο παι-
χνίδι. Για την ακρίβεια, στο 59ο λεπτό ο Κοκ-
κόρης βρέθηκε ανενόχλητος απέναντι στον 
Καντιμοίρη και με πλασέ μείωσε σε 3-2.
Με τον Παναιγιάλειο να αφήνει χώρους στην 
προσπάθειά του να ισοφαρίσει, ο Άρης είχε 
δύο ακόμη κλασικές ευκαιρίες για να τετρα-
πλασιάσει τα τέρματά του. Στο 62ο λεπτό ο 
Ντούνης σούταρε από το ύψος του πέναλτι 
αλλά ο Αθανασίου απομάκρυνε, ενώ ένα 
λεπτό αργότερα ο Διαμαντόπουλος δεν είχε 
αίσθηση του χώρου και παρότι βρέθηκε 
ολομόναχος από πλάγια θέση το τελείωμα 
της φάσης ήταν απογοητευτικό.
Η εξιλέωση για τον έμπειρο επιθετικό ήρθε 
στο 67ο λεπτό. Μετά από κούρσα και σέντρα 
του Μπαργκάν από την αριστερή πλευρά, 
ο Διαμαντόπουλος με πλασέ στην κίνηση 
πέτυχε το δεύτερο τέρμα του κι έκανε το 
4-2. Ο Πλατέλλας έχασε σπουδαία ευκαι-
ρία στο 71’ όταν μετά από εξαιρετική πάσα 
του Νίκιτς έκανε τη… λόμπα αλλά η μπάλα 
πέρασε πάνω από την εστία του Αθανασίου. 
Στο 75ο λεπτό ο Κοκκόρης έφτασε κοντά 
στα χατ-τρικ αλλά στην δική του εκτέλεση 
φάουλ, ο Καντιμοίρης απέκρουσε εντυπω-
σιακά.
Το κερασάκι στην τούρτα για τον Άρη μπήκε 
από τον Πέτρο Κανακούδη. Και πάλι η 
φάση άρχισε από δεξιά με τον Τζανακάκη, 
ο Διαμαντόπουλος έστρωσε την μπάλα στον 
Κανακούδη κι αυτός με δυνατό σουτ περί-
που από το ημικύκλιο της περιοχής διαμόρ-
φωσε το τελικό 5-2.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
«Ανάσα» για Εργοτέλη και Σπάρτη
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Τ
η δυναμική και το ταλέντο της έδει-
ξε για μία ακόμη φορά στη χρονιά η 
Σπυριδούλα Καρύδη.Η πρωταθλή-
τρια από την Κέρκυρα ξεχώρισε στο 

πρωινό πρόγραμμα του Πανελληνίου Σχολι-
κού Πρωταθλήματος στο Σχηματάρι, αφού 
πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στο τριπλούν με 
άλμα στα 13,11 μέτρα (1,9). 
Η 17χρονη βελτίωσε το δικό της πανελλήνιο 
ρεκόρ, το οποίο ήταν 12,97 μ., από τον χει-
μώνα και παράλληλα έγινε η πρώτη Ελλη-
νίδα αθλήτρια της κατηγορίας, που ξεπερ-
νάει το φράγμα των 13,00 μέτρα. Παράλ-
ληλα η νεαρή πέτυχε το τέταρτο πανελλήνιο 
ρεκόρ στη χρονιά, δεδομένο του ότι το χει-
μώνα το είχε βελτιώσει τρεις φορές.
Η αθλήτρια του Παύλου Σκορδίλη πλέον 
δείχνει πως είναι σε θέση να διεκδικήσει 
τη διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
της κατηγορίας της στο Γκιορ.  Η Καρύδη 
βελτίωσε και το σχολικό ρεκόρ, το οποίο 
ήταν 12,94 μ. και ανήκε σε μία άλλη αθλή-
τρια από την Κέρκυρα, την Κωνσταντίνα 
Ρωμαίου.
Το πρωινό πρόγραμμα της σημερινής ημέ-
ρας περιλάμβανε έναν ακόμη τελικό, αυτόν 
του ακοντισμού κορασίδων. Εκεί νικήτρια 
ήταν το μεγάλο φαβορί, η Ελίνα Τζένγκο, 
που έστειλε το ακόντιο στα 50,06 μ. και δεν 
άφησε κανένα περιθώριο στις αντιπάλους 
της.
Παράλληλα η αθλήτρια από την Χαλκιδή, 
για μία ακόμη φορά στην καριέρα της 
πέτυχε βολή πάνω από τα 50,00 μέτρα. Στη 
δεύτερη θέση με νέο ατομικό ρεκόρ ολο-
κλήρωσε τον αγώνα της η Θεοδώρα Στα-

μάτη με 48,67 μ. και στην τρίτη η Μελπο-
μένη Μπαράκη με 48,62 μέτρα.
Στα 100 μ. κορασίδων η Βάγια Δαμπλιά 
έδειξε έτοιμη να κατακτήσει το δεύτερο 
χρυσό της μετάλλιο στη διοργάνωση - 
πέρυσι πρώτη στα 200 μ. -  αφού διένυσε 
την απόσταση σε 12.08 (-1,7) και έδειξε σε 
θέση να κυνηγήσει ακόμη και το πανελλήνιο 
ρεκόρ της κατηγορίας, που είναι 12.00 και 
ανήκει στην Μαρία Μπελιμπασάκη.
Η Δαμπλιά, η οποία πέτυχε νέο ατομικό 
ρεκόρ, άφησε στη δεύτερη θέση της γενικής 
κατάταξης την Εμμανουέλα Καρυάμπα, που 
με 12.11 (-1,7), ήταν εξίσου εντυπωσιακή, 
ενώ με αξιώσεις θα μπει στον τελικό και η 
Αννα - Ευδοξία Μπάρτζου, που σημείωσε 
12.23 (-1,7).
Την ικανότητα του να τρέχει σταθερά γρή-
γορα επιβεβαίωσε για άλλη μία φορά ο 
Γιάννης Γρανιτσιώτης, που χωρίς...κόπο 
τερμάτισε νικητής στον προκριματικό των 
100 μ. με 10.67 (-1.7). Καλή παρουσία και 
από τον Σωτήρη Κομιανό - Γραββάνη, που 
πέτυχε 10.87.
Ο Σωτήρης Δουκατέλης κατέβηκε για πρώτη 
φορά τα 22.00 και με 21.87 ήταν ο γρηγορό-
τερος στον προκριματικό των 200 μ., δεί-
χνοντας πως το καλοκαίρι θα είναι σε θέση 
να τρέξει ακόμη γρηγορότερα.
Η Κύπρια Σάντα Κολομείτεβ ήταν γρηγο-
ρότερη στα 200 μ. με το επιβλητικό 24.06 
(0.7), ενώ εξίσου αποτελεσματική ήταν και 
η Νοράγια Τζόνσον που τερμάτισε σε 24.79 
και βελτίωσε το ρεκόρ της. Με αξιώσεις θα 
μπει στον τελικό και η Μιχαέλα Μπαλτσιώτη 
που με 25.04 πέτυχε ατομικό ρεκόρ.

Πανελλήνιο ρεκόρ από την 
Καρύδη με 13,11 μ. στο τριπλούν

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague

Μ
ε επικεφαλής την Μαρία Σάκ-
καρη, η ελληνική ομάδα έχει 
πολλές πιθανότητες να διεκ-
δικήσει το Σάββατο την άνο-

δο στο Γκρουπ Ι του Παγκοσμίου Πρωτα-
θλήματος.
Στην κλήρωση που έγινε σήμερα Τρίτη στο 
ΤΑΤΟΪ Club, η Εθνική Ελλάδας έπεσε τον 
1ο όμιλο μαζί με την Αίγυπτο και τη Δανία. 
Στο 2ο όμιλο κληρώθηκαν η Νορβηγία, η 
Βοσνία Ερζεγοβίνη, το Λουξεμβούργο και 
το Ισραήλ.
Η Μολδαβία, η οποία επρόκειτο να είναι 
στο γκρουπ της Ελλάδας, δεν κατέβηκε 

στους αγώνες, με την απόφαση τιμωρίας 
της ITF να επίκειται, η οποία προβλέπει 
ακόμα και αποκλεισμό!
Οι δυο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα 
προκριθούν στα play-off της ανόδου, που 
θα γίνουν το Σάββατο. Η πρώτη ομάδα του 
1ου ομίλου θα αναμετρηθεί με την δεύ-
τερη του 2ου ομίλου και εναλλάξ, με τις 
δυο νικήτριες ομάδες να εξασφαλίζουν την 
άνοδο στην 1η κατηγορία του Fed Cup. 
Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 3η θέση 
θα αναμετρηθούν στα play-off της παρα-
μονής και η 4η ομάδα από τον 2ο όμιλο θα 
υποβιβαστεί απευθείας στην 3η κατηγορία.

Δανία και Αίγυπτος οι αντίπαλοι της εθνικής
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Μία πληροφορία, ως είδηση, που 
ναι μεν υπάρχει στην προκήρυξη 
του πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής, 
ωστόσο πιθανότατα δεν την 
γνώριζαν πολύ έδωσε ο πρόεδρος της 
επιτροπής της διοργάνωσης Σταύρος 
Ψαρρόπουλος μιλώντας στην ΕΡΑ 
Σερρών!

Ό
πως ανέφερε μετά το τέλος των 
αγώνων, οι ομάδες βάση συγκο-
μιδής και κάποιων άλλων κρι-
τηρίων θα μπούνε σε μία ενιαία 

βαθμολογική κατάταξη και έτσι πέρα των 
τεσσάρων που θα εξασφαλίσουν την άνοδο, 
όλοι οι υπόλοιποι θα είναι πιθανοί για να κα-
λύψουν όποιο κενό προκύψει στην Football 
League.
Συγκεκριμένα αν μία ή περισσότερες ομά-
δες που δικαιούνται να αγωνιστούν στην  
Football League παραιτηθούν για οποιoν-
δήποτε λόγο από την συμμετοχή τους στο 
πρωτάθλημα της σεζόν 2018-19 ή δεν δηλώ-
σουν συμμετοχή ή δεν λάβουν την απαιτού-
μενη για την συμμετοχή τους αδειοδότηση, 
ή αν μία ή περισσότερες από τις δικαιού-
μενες να προβιβασθούν ομάδες από την Γ’ 
Eθνική στην δεν καταφέρουν να συστήσουν 
ΠΑΕ ή δεν λάβουν την προβλεπόμενη αδειο-
δότηση, τότε το δικαίωμα για προβιβασμό 
αποκτούν οι τέσσερεις (4) αμέσως επόμενες 
στην σειρά κατάταξης – μετά τον προβιβα-
σμό των προβλεπόμενων – του μίνι πρωτα-
θλήματος της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατη-
γορίας και σύμφωνα με την σειρά κατάταξής 
τους και με τους ίδιους κανόνες .
Τα κριτήρια με τα οποία θα μπούνε οι ομά-
δες στην ενιαία βαθμολογική κατάταξη:
1. Οι περισσότεροι βαθμοί που έχουν 
συγκεντρώσει στους αγώνες με τις ομάδες 
του ομίλου τους.
2. Η μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων από 
τους αγώνες με τις ομάδες του ομίλου τους.
3. Τα περισσότερα τέρματα που έχουν πετύ-
χει στους αγώνες με τις ομάδες του ομίλου 
τους.
4. Τα περισσότερα εκτός έδρας τέρματα που 
έχουν πετύχει στους αγώνες με τις ομάδες 
του ομίλου τους.
5. Κλήρωση.

Καταθέτει ένσταση η Νίκη
Το νομικό τμήμα του Συλλόγου αποφάσισε 
να καταθέσει ένσταση κατά της πράξης της 

επικύρωσης του βαθμολογικού πίνακα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του goalpost.
gr, μετά την απόρριψη της καταγγελίας που 
είχε καταθέσει η Νίκη Βόλου στην επιτροπή 
πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής, με την οποία 
αιτούνταν την μη επικύρωση της βαθμολο-
γίας του 4ου ομίλου, το νομικό τμήμα του 
Συλλόγου αποφάσισε να καταθέσει ένσταση 
κατά της πράξης της επικύρωσης του βαθμο-
λογικού πίνακα.
Η διοίκηση της Νίκης Βόλου σε συνεργασία 
με το νομικό επιτελείο του Συλλόγου είναι 
αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε ένδικο 
μέσο, είτε σε αθλητικό, είτε σε πολιτικό δικα-
στήριο, με τελικό στόχο την ανάδειξη της 
παράνομης μετακίνησης του ΝΠΣ Βόλος 
στην ΕΠΣΘ και τη συμμετοχή της στον 4ο 
όμιλο. Η ένσταση που θα καταθέσει σήμερα 
στα Πειθαρχικά όργανα της ΕΠΟ(18/04) 
είναι στο πλαίσιο αυτό και δεν σκοπεύει να 
τα παρατήσει όσο κι αν τραβήξει σε βάθος 
χρόνου.

«Θα ανέβει ο Ηρακλής – Δεν υπάρ-
χει κάτι άλλο»
Υπόσχεση ανόδου του Ηρακλή στη Football 
League μέσω της διαδικασίας των μπαράζ 
που ξεκινούν την Κυριακή (29/4) έστειλε ο 
προπονητής των «κυανολεύκων», Σπύρος 
Μπαξεβάνος μιλώντας στο Metropolis 95.5.
Αναλυτικά όσα είπε:
Για το αν έχει κάποια προτίμηση σχετικά με 
τον αντίπαλο στην πρεμιέρα: «Για εμάς δεν 
υπάρχει κάποια επιλογή, εύκολος ή δύσκο-
λος αντίπαλος. Είναι καλό στο πρώτο παι-
χνίδι να έρθει η νίκη προκειμένου η ομάδα 
να πάρει ψυχολογία. Είναι καλύτερα να σε 
κυνηγούν, παρά να κυνηγάς. Εσύ κάνεις ένα 
παιχνίδι εύκολο ή δύσκολο και αυτή τη φιλο-
σοφία πρέπει να περάσουμε στα νέα παιδιά. 
Να κρατήσουμε και λίγο χαμηλά τα παιδιά, 
να δείξουμε πως πρέπει να προσπαθήσουμε 
πολύ στον αγωνιστικό χώρο για να ξεκινή-
σουμε θετικά από το πρώτο παιχνίδι».
Για το πώς κρατά σε εγρήγορση τους παίκτες 
του και τι μήνυμα τους στέλνει: «Υπήρχε μια 
χαλάρωση και λόγω Πάσχα και το είδαμε 
αυτό και στο φιλικό με την Καρδία. Από χθες 
που πήγαμε στην πρώτη προπόνηση τονί-
σαμε ότι αυτές οι 40-45 μέρες είναι οι πιο 
κρίσιμες για την ομάδα. Δεν κάναμε τίποτα 
με το να βγει η ομάδα πρωταθλήτρια. Απλώς 
κάναμε ένα βήμα για τον κύριο στόχο που 
είναι η άνοδος στη Football League. Με 
αυτό το σκεπτικό πρέπει να συνεχίσουμε. 

Οι φανέλες δεν κερδίζουν μόνες τους. Χρει-
άζεται αδιάκοπη προσπάθεια στο γήπεδο».
Για το αν ξεχωρίζει τον ΝΠΣ Βόλο από τους 
τρεις αντιπάλους στα μπαράζ: «Νομίζω, 
ναι. Οι άλλες είναι πιο καθαρές ομάδες Γ’ 
Εθνικής. Θα πάνε στη δύναμη, στην κόντρα. 
Έχουν καλά στοιχεία κι αυτές, γι’ αυτό και 
βγήκαν πρωταθλήτριες στους ομίλους 
τους. Όμως ο ΝΠΣ Βόλος και ποιοτικά έχει 
πολύ καλό ρόστερ με παίκτες που έπαιξαν 
σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Από το ξεκί-
νημα της χρονιάς έχουν διατηρήσει την ίδια 
ομάδα με μόνο μία προσθήκη τον Ιανουά-
ριο. Έχει βάθος στο ρόστερ. Το πόσο γρή-
γορα πήραν την πρώτη θέση στον όμιλό τους 
δείχνει πως υπάρχει κάτι καλό και το έχουμε 
διαπιστώσει αυτό παρακολουθώντας αγώ-
νες τους».
Για το αν θα ήθελε αντίπαλο τον ΝΠΣ Βόλο 
στην πρεμιέρα στο Καυτανζόγλειο: «Δεν 
θα έχουμε πρόβλημα, όμως, δεν είμαι ο 
άνθρωπος που θα εκφράσει κάποια προτί-
μηση. Πρέπει να είμαστε αυτοί που πρέπει 
να είμαστε και να δείξουμε καλό αγωνιστικό 
πρόσωπο».
Για τον κόσμο του Ηρακλή: «Έδειξε και στα 
τελευταία παιχνίδια πως μας δίνει έξτρα 
δύναμη. Το ίδιο θα κάνει και σε αυτά τα 
παιχνίδια που η ομάδα που τον χρειάζεται 
ακόμη περισσότερο. Να πιστέψουν σε αυτά 
τα παιδιά. Έχουν τις ικανότητες, τις δυνατότη-
τες, τη φιλοδοξία και τη θέληση ώστε ο Ηρα-

κλής να ανέβει στην παραπάνω κατηγορία».
Για το αν ο ίδιος προσωπικά νιώθει έτοιμος 
ενόψει μπαράζ: «Πρώτα από όλα εγώ πρέπει 
να είμαι έτοιμος. Μου δίνει αυτοπεποίθηση 
η εικόνα των παιδιών και η προσπάθεια που 
κάνουν στα τελευταία παιχνίδια αλλά και τις 
προπονήσεις. Έχουμε πολλές πιθανότητες η 
ομάδα να πάρει αυτό που θέλει».
Για το αν μπορεί να δώσει υπόσχεση ανό-
δου: «Ο Ηρακλής θα ανέβει. Δεν μπορούμε 
να κάνουμε διαφορετικά. Έτσι πρέπει να 
είναι, δεν μπορεί να υπάρξει επόμενη μέρα 
αλλιώς. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από 
την αρχή της χρονιάς και από τον προηγού-
μενο προπονητή, τη διοίκηση και τα παιδιά. 
Φτάσαμε σε μια εποχή που έχουμε καλά 
πατήματα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο».

«Ξεκινούν έργα 250.000€ στο “Π. 
Μαγουλάς”»
Την απόφαση της Περιφέρειας και του κ. 
Αγοραστού να βοηθήσει τη Νίκη Βόλου να 
αναπλάσει το “Π. Μαγουλάς”, μέσω χρημα-
τοδότησης από το πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της 
Ερασιτεχνικής Νίκης, Στέργιος Φάτσης, σε 
συνέντευξή του στον “Βόλος 98.6 FM”. Η 
χρηματοδότηση ύψους 250.000€, είναι 
ικανή να αναμορφώσει πλήρως την ιστο-
ρική έδρα της Νίκης Βόλου και να δώσει 
νέα αισθητική και λειτουργικότητα στο “Π. 
Μαγουλάς”.

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Παράθυρο ανόδου από τα μπαράζ για επιπλέον ομάδες!
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αθλητικά

Η 
Νιούκαστλ έκανε ανατροπή... σω-
τηρίας (2-1) στο Σεντ Τζέιμς Παρκ 
κόντρα στην Αρσεναλ, την ίδια ώ-
ρα που οι Λονδρέζοι ανησυχούν 

και για την... 6η θέση! Αμυνα για... κλάματα 
οι Κανονιέρηδες.
Με το μυαλό στα... ημιτελικά και την Ατλέ-
τικο παρουσιάστηκε η Αρσεναλ στο Σεντ 
Τζέιμς Παρκ. Τι και αν προηγήθηκε, η άμυνά 
της την πρόδωσε ξανά, δέχθηκε δυο γκολ 
και γνώρισε την πέμπτη διαδοχική εκτός 
έδρας ήττα, κάτι που είχε να συμβεί από τον 
Δεκέμβρη του 1984! Η Νιούκαστλ έκανε 
ανατροπή... παραμονής με πρωταγωνιστή 
τον Ρίτσι, αφού έφτασε στο +13 από τη ζώνη 
σωτηρίας! Οι Κανονιέρηδες έχουν δεχθεί 
45 γκολ όταν πέρσι σε όλη τη σεζόν είχαν 
παθητικό 44 τερμάτων! Το... σοκαριστικό; 
Η Αρσεναλ είναι η μοναδική ομάδα της 
Αγγλίας που δεν έχει βαθμό εκτός έδρας στο 
2018!
Οι «κανονιέρηδες» μπήκαν δυνατά και ήταν 
αυτοί που πήραν το προβάδισμα στο 14ο 
λεπτό με τον Λακαζέτ. Μετά από εξαιρετική 
αντεπίθεση, ο Ομπαμεγιάνγκ μοίρασε ιδα-
νικά και ο Γάλλος με ωραίο τελείωμα πέτυχε 
το 100ό φετινό γκολ της ομάδας του σε όλες 
τις διοργανώσεις. Ετσι, η Άρσεναλ έγινε η 
τέταρτη ομάδα της Premier League, μετά τις 
Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ και Τότεναμ 
που πιάνει φέτος την… 100αρα. Ωστόσο, η 
συνέχεια ήταν... καταθλιπτική για τους Λον-
δρέζους, αφού στο 29’ γνώρισαν την ισο-
φάριση με ωραίο τέρμα του Αγιόθε Πέρεθ 
(τρίτο σερί ματς που σκόραρε. Η Αρσεναλ 
είχε την υπεροχή στην επανάληψη, αλλά όχι 
την ουσία. Αντίθετα, οι «Καρακάξες» είχαν 
τον τρόπο και στο 68’ ο Ρίτσι διαμόρφωσε 
το 2-1, σπάζοντας έτσι κατάρα... 13 ετών 
χωρίς εντός έδρας νίκη (πρώτη στο Σεντ Τζέ-
ιμς Παρκ κόντρα στην Άρσεναλ έπειτα τον 
Δεκέμβριο του 2005). Μάλιστα, θα μπορού-
σαν να πετύχουν και τρίτο γκολ, όμως η προ-
σπάθεια του Κένεντι σταμάτησε στο δοκάρι.

Μπράιτον - Τότεναμ 1-1
Μόλις για 2η φορά σε 22 αγώνες στους 
οποίους προηγήθηκε φέτος η ομάδα του 
Μαουρίσιο Ποκετίνο δεν κατάφερε να 
πάρει τους τρεις βαθμούς και ένας λόγος γι’ 
αυτό ίσως είναι ότι υπάρχει μια σχετική από-
σταση ασφαλείας από την 5η της Premier 
League, Τσέλσι, με τέσσερις αγωνιστικές 
να απομένουν. Το πρώτο μέρος είχε φάσεις 
και για τις δύο ομάδες και την Μπράιτον να 
έχει την καλύτερη ευκαιρία με τον Μάρεϊ, 

όμως τα γκολ ήρθαν στην επανάληψη και 
είχαν απόσταση 143 δευτερολέπτων. Στο 
48’ ο Σον έκανε καταπληκτική προσπάθεια 
και πιστώνεται την ασίστ στον Χάρι Κέιν, ο 
οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μέσω 
του Μπρούνο στον οποίο κόντραρε. Το 0-1 
δεν έμεινε ούτε για τρία λεπτά καθώς στο 
50’ ο Γκρος μετέτρεψε σε γκολ το πέναλτι 
που κέρδισε ο Ισκέρδο από τον Οριέ γρά-
φοντας το 1-1 που έμεινε μέχρι το τέλος.

Μαν. Γιουνάιτεντ - Γουέστ Μπρομ 
0-1
Την ώρα που ο Πεπ έπαιζε γκολφ με την 
οικογένειά του, η Γουέστ Μπρομ έκανε την 
έκπληξη της χρονιάς, επικρατούσε 1-0 της 
Γιουνάιτεντ στο Ολντ Τράφορντ και έδινε 
στους «Πολίτες» το 3ο τους πρωτάθλημα 
στην Premier League. «Θα πάω για γκολφ 
με την οικογένειά μου, αφού η Γιουνάιτεντ 
θα κερδίσει τη Μπρομ...» τόνιζε χθες ο 
Καταλανός. Ναι, η τραγική Γιουνάιτεντ μια 
εβδομάδα έπειτα το τεράστιο διπλό στο Ετι-
χαντ δεν μπόρεσε να απειλήσει την ουραγό 
Μπρο, έκανε μόλις μια φάση και αποδοκι-
μάστηκε. Μάλιστα, αρκετοί οπαδοί της απο-
χώρησαν πριν συμπληρωθεί το 90λεπτο. 
Η ομάδα του Μουρίνιο μπήκε δυνατά στο 
ματς και για ένα 20λεπτο κράτησε τη Μπρομ 
στην περιοχής της πιέζοντας για γκολ. 
Βέβαια, οι φιλοξενούμενοι, ήταν αυτοί που 
απείλησαν πρώτοι, αφού στην πρώτη φάση 
τους, ο Λίβερμορ νικήθηκε από τον Ντε 
Χεα. Βέβαια, στο 18’ οι γηπεδούχοι ζήτη-
σαν σωστά πέναλτι, όταν ο Ερέρα ανατρά-
πηκε καθαρά από τον Ντόουσουν. Ενα λεπτό 
αργότερα η Γιουνάιτεντ έχασε διπλή ευκαι-
ρία για γκολ, όμως ο Φόστερ νίκησε Λου-
κάκου και Σάντσες. Κάπου εκεί οι μηχανές 
της ομάδας του Μουρίνιο έσβησαν και η 
Μπρομ εύκολα, πολύ εύκολα κρατούσε το 
μηδέν. 
Στην επανάληψη, η είσοδος του Μαρσιάλ 
έκανε πιο κινητικούς για τους γηπεδούχους, 
όχι όμως και απειλητικούς. Στο 66ο λεπτό 
ο Φόστερ με απίθανη επέμβαση κράτησε 
το μηδέν και... τέλος οι ευκαιρίες για τους 
γηπεδούχους. Αντίθετα, οι Baggies βρήκαν 
κενούς χώρους και στο 72’ κατάφεραν να 
παγώσουν το Ολντ Τράφορντ με το γκολ του 
Τζέι Ροδρίγκες! Η Γουέστ Μπρομ ήταν εξαι-
ρετική στο ανασταλτικό κομμάτι και κρά-
τησε εύκολα μέχρι το τέλος ένα μεγάλο τρί-
ποντο. Ηταν η 4η νίκη της στη σεζόν, αλλά 
θεωρείται απίθανο να παραμείνει στην 
Premier League. 

Σώθηκε η Νιούκαστλ, σε 
αδιέξοδο η Αρσεναλ!

Η Μπάγερν σκόρπισε με ανατροπή με 
5-1 την Γκλάντμπαχ και έκανε ιδανικό 
πάρτι τίτλου στο Μόναχο.

Η 
Γκλάντμπαχ δεν κατάφερε να χα-
λάσει τη φιέστα τίτλου της Μπά-
γερν, καθώς παρότι προηγήθηκε 
μόλις στο 9’ είδε τους Βαυαρούς 

να κερδίζουν με 5-1 και να πανηγυρίζουν 
μαζί με τους οπαδούς τους το έκτο σερί 
πρωτάθλημα, που είχαν εξασφαλίσει ήδη 
από την προηγούμενη εβδομάδα.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με γκολ του Ντρ-
μιτς στο 9’ για το 0-1, όμως από εκείνο το 
σημείο και μετά αποδείχθηκε μονόμογος 
για τους γηπεδούχους, που μέχρι το ημί-
χρονο είχαν κάνει την ανατροπή. Στο 37’ ο 
Βάγκνερ έκανε το 1-1, στο 41’ βρήκε ξανά 
δίχτυα για το 2-1 και τα πάντα είχαν τελειώ-
σει. Στο 51’ ο Τιάγκο έκανε το 3-1, το πάρτι 
είχε ξεκινήσει και στο 67’ ο Αλάμπα με 
γκολάρα με το δεξί έκανε το 4-1 
και στο 82΄ο Λεβαντόφσκι, που 
ήρθε από τον πάγκο, ολοκλή-
ρωσε το θρίαμβο των Βαυα-
ρών για το τελικό 5-1.

Σάλκε - Ντόρτμουντ 2-
0
Το μεγάλο ντέρμπι του Ρουρ 
βάφτηκε μπλε, με την Σάλκε να κερ-
δίζει δίκαια με 2-0 την Ντόρμουντ και ουσι-
αστικά να εξασφαλίζει την επιστροφή της 
στο Champions League ύστερα από 3 χρό-
νια. Το κίνητρο ήταν μεγάλο και για τις δύο 
ομάδες και αυτό φάνηκε από το ξεκίνημα, 
με το ρυθμό να είναι γρήγορος, αλλά τις 
πρώτες ευκαιρίες να έρχονται με μακρινά 
σουτ.
Το 0-0 έμεινε μέχρι το ημίχρονο, όμως το 
ξεκίνημα της επανάληψης ο Κονοπλιάνκα 
βρέθηκε σε θέση βολής και δεν αστόχησε 
για το 1-0 στο 50’! Οι γηπεδούχοι ήταν 
καλύτεροι σε εκείνο το σημείο και στη 
συνέχεια οπισθοχώρησαν. Μετά το 70’ οι 
φιλοξενούμενοι ανέβασαν ταχύτητα, έχα-
σαν ευκαιρίες με τους Σίρλε (75’), Ρόις (77’) 
και Μπατσουαγί (81’), αλλά δεν βρήκαν την 
ισοφάριση και τα πάντα τελείωσαν στο 82’, 
όταν ο Νάλντο έκανε το τελικό 2-0 με ένα 
από τα κλασικά μακρινά του σουτ!

«Χ»άνει το σεντόνι η Λειψία!
Η Λειψία δεν αντέδρασε ποτέ στον απο-
κλεισμό της από τη συνέχεια του Europa 
League, τα σημάδια κόπωσης ήταν αισθητά 

και δεν μπόρεσε ποτέ να περάσει αλώβητη  
από τη Βρέμη. Οι Ταύροι έμειναν στο 1-1 
με τη Βέρντερ, βρέθηκαν στο -4 από την 
τετράδα και το σεντόνι του Champions 
League. Oι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στο 
α’ μέρος και άνοιξαν το σκορ στο 28ο λεπτό 
με τον Μοισάντερ. Οι φιλοξενούμενοι μπή-
καν πιο δυνατά στην επανάληψη και στο 5ο’ 
ο Λούκμαν διαμόρφωσε το 1-1.

Μάιντς – Φράμπουργκ 2-0
Η Μάιντς ήταν καλύτερη, άξιζε τη νίκη, 
αλλά ο τρόπος με τον οποίο άνοιξε το σκορ 
αποτελεί την πιο παράξενη απόφαση που 
έχουμε δει μέχρι σήμερα με VAR. Ο διαι-
τητής Βίνκμαν σφύριξε τη λήξη του πρώτου 
μέρους, οι παίκτες έφυγαν για τα αποδυτή-
ρια, αλλά το VAR εντόπισε πέναλτι για τους 
γηπεδούχους.
Έτσι, ο Γερμανός φώναξε πίσω τους παίκτες 
μόνο και μόνο για την εκτέλεση, με τον Ντε 

Μπλάσις να κάνει το 1-0 στο 45+7’ 
από την άσπρη βούλα, ανοίγοντας 

το δρόμο για τη νίκη της ομά-
δας του! Οι γηπεδούχοι ήταν 
καλύτεροι και στην επανά-
ληψη, πίεσαν, έψαξαν το δεύ-
τερο γκολ, όμως χρειάστηκε 
το «δώρο» του αντίπαλου 

κίπερ για να κάνει το τελικό 2-0 
ξανά ο Ντε Μπλάσις στο 78’. Έτσι, 

η Μάιντς βγήκε από την επικίνδυνη 
ζώνη, αφήνοντας την Φράιμπουργκ στη 16η 
θέση που οδηγεί στα μπαράζ.

Πετάει για τα αστέρια η Λεβερ-
κούζεν!
Η Λεβερκούζεν ήταν η μεγάλη νικήτρια στο 
ντέρμπι της τετράδας με την Άιντραχτ. Οι 
ασπιρίνες, μάλιστα, έφτασαν στη νίκη με 
εμφατικό τρόπο και με τον Φόλαντ να κάνει 
χατ τρικ επιβλήθηκαν με 4-1 για να εδραιω-
θούν στην τετράδα και να κάνουν αποφα-
σιστικό βήμα για την έξοδο στο Champions 
League.
Μόλις στο 20’ ο Μπραντ με κεφαλιά 
έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους, αλλά 
η απάντηση των Αετών ήταν άμεση, με 
τον Φαμπιάν να κάνει το 1-1 στο 23’. Το 
ματς ήταν ανοιχτό και τα πάντα κρίθηκαν 
μέσα σε λίγα λεπτά στην επανάληψη. Στο 
71’ και στο 77’ ο Φόλαντ σκόραρε δύο 
φορές για να δώσει το προβάδισμα με 3-1 
στην Μπάγερ, πριν κάνει το τελικό 4-1 στο 
88’! Για την Λεβερκούζεν ο Πάνος Ρέτσος 
έπαιξε καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρη-
σης.

Πάρτι τίτλου η Μπάγερν!
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Σπουδαία εμφάνιση και τεράστια νίκη για την 
ΑΕΚ στην Λάρνακα.

Ο
ι «κιτρινοπράσινοι» επικράτησαν με 2-0 ε-
πί του ΑΠΟΕΛ για τον πρώτο ημιτελικό α-
γώνα κυπέλλου στην έδρα τους και έκαναν 
ένα αποφασιστικό βήμα για να βρεθούν 

στο μεγάλο τελικό.
Δεν βρέθηκε στην καλή του μέρα ο ΑΠΟΕΛ που έμεινε 
από το 63’ με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ιωάν-
νου και παρουσιάσε σοβαρή δυσκολία στην ανά-
πτυξη και στην δημιουργία τελικών φάσεων.

Α’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Μέτριος ήταν ο ρυθμός του αγώνα στο πρώτο δεκάλε-
πτο με τις μεγάλες φάσεις απέναντι στις δύο εστίες να 
απουσιάζουν. ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ μπήκαν μουδιασμένα 
στο παιχνίδι ψάχνοντας για το λάθος του αντιπάλου 
χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Στη συνέχεια ο ρυθμός του αγώνα ανέβηκε με την ΑΕΚ 
να είναι πιο επιθετική και να αναλαμβάνει την πρωτο-
βουλία των κινήσεων, κυρίως με επελάσεις του Ακο-
ράν από την δεξιά πτέρυγα της επίθεσης.
Αυτή την υπεροχή εξαργύρωσε στο 15’ με εξαιρετική 
απευθείας εκτέλεση φάουλ του Χέφελ με την μπάλα 
να φεύγει από τα τρία μέτρα εκτός περιοχής και να 
καταλήγει στα δίκτυα του Βάτερμαν που έκανε λάθος 
βηματισμό.
Το 1-0 έδωσε αγωνιστικό, αλλά και ψυχολογικό προ-
βάδισμα στους γηπεδούχους, κάτι που φάνηκε και 
στις κινήσεις και τις ευκαιρίες που δημιούργησαν οι 
δύο ομάδες μέχρι και το τέλος του ημιχρόνου.
Η ΑΕΚ ζήτησε κι άλλο γκολ και πίεσε ψηλά τους ποδο-
σφαιριστές του ΑΠΟΕΛ, ενώ δύο λέπτά μετά το γκολ 
του Χέφελ ο Τριτσκόφσκι σημάδεψε με πλασέ από 
κοντά το δεξί κάθετο δοκάρι του Βάτερμαν.
Στο 27’ και ενώ ο Βάτερμαν ήταν εκτός εστίας ο Γιάν-
νου με ανάποδο ψαλλίδι δεν κατάφερε να στείλει από 
το ύψος του πέναλτι την μπάλα στα δίκτυα, με τον Ιμα-
νόλ Ιδιάκεθ στην φάση που προηγήθηκε να διαμαρ-
τύρεται έντονα για πέναλτι.
Ο ΑΠΟΕΛ δεν κατάφερε παρά την καλή αμυντική του 
λειτουργία να αντιδράσει και να απειλήσει ουσια-
στικά την εστία του Πάμπλο, ενώ η νευρικότητα στις 
κινήσεις των ποδοσφαιριστών του ήταν ευδιάκριτη με 
τον Λεόντιο Τράττο να βγάζει από το τσεπάκι του τρεις 
φορές την κίτρινη κάρτα.
Δίκαιη λοιπόν η επικράτηση με 1-0 της ΑΕΚ στα 
πρώτα 45 λεπτά της αναμέτρησης.

Β’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Από εκεί που έμεινε ξεκίνησε και το β’ μέρος του 

αγώνα με την ΑΕΚ να έχει την υπεροχή και την κατοχή 
της μπάλας, να δημιουργεί πάρα πολλές και σπου-
δαίες ευκαιρίες για να διπλασιάσει τέρματά της.
Χαρακτηριστικά στο 48’ ο Λαρένα με ένα μακρινό 
δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι 
του Βάτερμαν και μετά πάνω στην γραμμή, ενώ στο 
61’ και στο 62’ δύο κεφαλιές των Μοϊσόφ και Τρι-
τσκόφσκι από καλή θέση πέρασαν μόλις άουτ.
Ο ΑΠΟΕΛ παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα στην 
ανάπτυξη, με την ΑΕΚ να τον κρατά κλειστό στα 
καρέ του για πάρα πολλή ώρα, αφού η πρώτη καλή 
προϋπόθεση για τους «γαλαζοκίτρινους» καταγρά-
φηκε στο 75’ όταν ο Εμπεσίλιο με σουτ απείλησε τον 
Πάμπλο.
Παράλληλα η αποβολή του Ιωάννου στο 63’ έδωσε 
σοβαρό αριθμητικό πλεονέκτημα στην ομάδα του 
Ιμανόλ Ιδιάκεθ η οποία εκμεταλλεύτηκε το κενό του 
και στο 65’ και στι 70’ φλέρταρε με το 2-0, αλλά δεν τα 
κατάφερε με δύο πάρα πολύ καλές ευκαιρίες με πρω-
ταγωνιστές τους Τριτσκόφσκι και Φλοριάν.
Την υπεροχή της η ΑΕΚ εξαργύρωσε στο 83’ με γκολ 
του Γιάννου μετά από όμορφο συνδυασμό με τον 
Φλοριάν σημειώνοντας το 2-0.
Στα τελευταία λεπτά πλέον ήταν αργά για τον ΑΠΟΕΛ 
να αντιδράσει με την ΑΕΚ να κάνει σωστή διαχείριση 
των υπέρ της δεδομένων.

«Θα προσπαθήσουμε να γυρίσουμε το 
σκορ»
Δείτε τι είπε ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ Μπρούνο 
Μπαλταζάρ στην δημοσιογραφική μετά την ήττα από 
την ΑΕΚ.
«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Στρατηγικά 
δώσαμε χώρο στην ΑΕΚ και περιμέναμε να βγούμε 
στην αντεπίθεση. Η ΑΕΚ σκόραρε με φάουλ και αυτό 
της έδωσε αυτοπεποίθηση αλλά ένιωθα πως η ομάδα 
μου δεν έχασε τη συγκέντρωση της. Στο 2ο ημίχρονο 
ξέραμε ότι παίζαμε το πρώτο μέρος των δυο παιχνι-
διών και αν σκοράραμε θα μας έδινε ένα καλό προ-
βάδισμα. Μέχρι την κόκκινη κάρτα καταφέραμε να 
ελέγξουμε τακτικά το παιχνίδι μας. Φυσικά η ΑΕΚ έχει 
την ποιότητα. Στα τελευταία 30 λεπτά με δέκα παίκτες 
ήταν δύσκολο και προσπαθήσαμε να προστατέψουμε 
το σκορ. Η ΑΕΚ έφτιαξε ευκαιρίες αλλά στο τέλος 
κάναμε και εμείς δυο φάσεις που θα μπορούσαν να 
μας δώσουν ένα γκολ και θα ήταν πολύ διαφορετικά 
τα πράγματα. Τελείωσε το πρώτο παιχνίδι, έχουμε το 
2ο στο ΓΣΠ και θα προσπαθήσουμε να γυρίσουμε το 
σκορ. Ξέρουμε ότι πρέπει να σκοράρουμε και να μην 
δεχτούμε γκολ. Τώρα συγκεντρωνόμαστε στο πρωτά-
θλημα, ξανά ένα δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή. Ευχα-
ριστούμε τον κόσμο που μας στήριξε σήμερα, τους 
χρειαζόμαστε και την Κυριακή ».

αθλητικά

ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ 2-0

Στην «Αρένα» μιλάει μόνο αυτή!

Ο Απόλλωνας είχε τον έλεγχο από την αρχή του αγώνα, αλλά η 
αμυντική διάταξη των φιλοξενούμενων δεν του επέτρεπε να δημι-
ουργήσει πολλές φάσεις στην αρχή. Είχε πάντως καλές στιγμές, 

κυρίως με τον Σαρδινέρο (6’, 26’, 33’), τον Σελάγια (15’) και τον ΣΚκέμπρι 
(40), ενώ στο 19’ διαμαρτυρήθηκε έντονα για δύο πέναλτι.
Όσο οι «γαλάζιοι» δεν έβρισκαν το δρόμο προς τα δίχτυα η Πάφος απο-
κτούσε ψυχολογία και στο 30’ έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Βάλε να 
σώζει την ομάδα του σε τετ-α-τετ με τον Μπεριγκό. Ο Μπεριγκό ήταν ο 
πιο επικίνδυνος παίκτης της Πάφου, καθώς είχε και τη δεύτερη μεγάλη 
ευκαιρία της στο πρώτο ημίχρονο, στο 44’.
Στο μεταξύ, όμως, ο Απόλλωνας είχε ανοίξει το σκορ με όμορφο γκολ 
του Σκέμπρι μετά από εξαιρετική κάθετη πάσα του Άλεφ (36’). Ο Μαλτέ-
ζος επιθετικός ήταν on fire και πέτυχε και δεύτερο γκολ στις καθυστερή-
σεις του ημιχρόνου μετά από σέντρα πάρε-βάλε του Μαρτίνες.
Η Πάφος μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο με στόχο το γκολ που 
θα την έβαζε ξανά στο παιχνίδι. Είχε μία πολύ καλή στιγμή με τον Ντε-
ούλ που αποτέλεσε και την πρώτη αλλαγή, αλλά ήταν άστοχος στο 55’. 
Ακόμη πιο κλασική ήταν η ευκαιρία του στο 70’, όταν πέρασε και τον 
Βάλε, αλλά καθυστέρησε και πρόλαβαν να κόψουν στη γραμμή οι αμυ-
ντικοί του Απόλλωνα.
Οι «γαλάζιοι» είχαν ένα τετράλεπτο με τρεις ευκαιρίες, αλλά δεν έφτα-
σαν στο τρίτο γκολ, αφού Σκέμπρι (65’), Άλεφ (67’) και Ρομπέρζ (68’) δεν 
βρήκαν στόχο. Όσο ο Απόλλωνας δεν έβαζε τρίτο γκολ, η Πάφος έψαχνε 
το 2-1 που θα άφηνε ανοιχτή την πρόκριση. Και είχε νέα καλή ευκαιρία 
με τον Μπεριγκό στο 74’, αλλά ο Βάλε έδιωξε σε κόρνερ.
Οι αλλαγές έδωσαν πνοή στον Απόλλωνα που έψαξε κι άλλο γκολ για 
να είναι πιο “άνετος” στη ρεβάνς και στο τελευταίο δεκάλεπτο υπήρξε 
καταιγιστικός. Έφτασε στο 3-0 στο 81’ με τον Σαρδινέρο, μετά από 
σέντρα ακριβείας του Γιάκολις, και έψαξε και τέταρτο γκολ! Το τέταρτο 
γκολ πάντως ήρθε για τον Απόλλωνα στο 93’ με τον Μάρκοβιτς, δίνοντας 
διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του.

Απόλλων-Πάφος FC 4-0
Με θρίαμβο στον… τελικό
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Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης 82-89

Από την απογείωση στον... Ρεαλ-ισμό!

Ο Παναθηναϊκός πέταξε τελικά στα σκουπίδια το πλεονέκτημα της έδρας αφού στο δεύτερο 
ματς της σειράς προδόθηκε από τα ριμπάουντ, με αποτέλεσμα η Ρεάλ να φέρει τη σειρά στα ίσια 
κερδίζοντας στο κατάμεστο ΟΑΚΑ με 89-82. 

Ή
ταν δεδομένο ότι το δεύτερο ματς της σειράς 
θα ήταν... άλλο παιχνίδι και σε καμία περί-
πτωση δεν θα θύμιζε (εκ των πραγμάτων) την 
πρώτη αναμέτρηση της σειράς. Αυτό που ή-

θελαν να αποφύγουν οι «πράσινοι» ήταν η ήττα που θα 
τους έφερνε με την πλάτη στον τοίχο ενόψει των δύο α-
γώνων στη Μαδρίτη.
Η Ρεάλ σαφώς πιο διαβασμένη και πιο έτοιμη 
κυριάρχησε στα ριμπάουντ (37-18) και με τη 
νίκη της στο δεύτερο ματς (89-82) έφερε 
τη σειρά στα ίσια (1-1) η οποία μεταφέ-
ρεται στην ισπανική πρωτεύουσα και 
τους Μαδριλένους να έχουν -πλέον- 
τον πρώτο λόγο για τη πρόκριση στο 
Final 4 του Βελιγραδίου.
Αυτή είναι η 3η φορά που ο Παναθηνα-
ϊκός βρίσκεται στο 1-1 έχοντας το πλεο-
νέκτημα της έδρας, ενώ αξίζει να σημειω-
θεί ότι και τις δύο προηγούμενες φορές (2009 
και 2012) κατάφερε να προκριθεί στην τελική φάση της 
EuroLeague και να πάει στο Final 4. Οιωνός ή όχι θα 
φανεί την επόμενη εβδομάδα...
Προς το παρόν τίποτε δεν θύμισε το Game 1 αφού η 
Ρεάλ ήταν η απόλυτη κυρίαρχος του παιχνιδιού στο 
δεύτερο ημίχρονο, ελέγχοντας πλήρως το ματς. Βέβαια 
ο Παναθηναϊκός έχει σοβαρά (και δικαιολογημένα σε 
αρκετά σημεία του αγώνα) παράπονα από την διαιτησία 
του αγώνα, ειδικά για τα φάουλ και τις βολές.
Όπως ήταν αναμενόμενο, το ξεκίνημα του ματς δεν 
ήταν εφάμιλλο με αυτό του πρώτου αγώνα την περα-
σμένη Τρίτη. Η Ρεάλ ήταν πολύ πιο έτοιμη, πολύ πιο 
συγκεντρωμένη και προσπάθησε να κάνει όλα όσα 
δεν έκανε στο Game 1. Όπερ σημαίνει να περάσει την 
μπάλα στους ψηλούς και να εκμεταλλευτεί την υπερο-
πλία της στη front line με τους Ταβάρες, Αγιόν, Ρέγιες 
και Ράντολφ. Σε μεγάλο βαθμό τα κατάφεραν. Πολλώ δε 
μάλλον από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν είχε την 
ίδια ευστοχία, ενώ του έλειψε και ο ρυθμός στο ανοι-
κτό γήπεδο.
Παρόλα αυτά βρήκε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει 
ένα σερί 8-0 στο πρώτο δεκάλεπτο και να στείλει την 
διαφορά στους 8 πόντους (15-7) ύστερα από έξι λεπτά 
αγώνα. Βέβαια δεν μπόρεσε να κρατήσει το προβάδι-
σμα. Η Ρεάλ άρχισε να κυριαρχεί κάτω από τα καλάθια 
και να μαζεύει το ένα επιθετικό ριμπάουντ μετά το άλλο. 
Αποτέλεσμα; Ένα επιμέρους 4-11 μετέτρεψε το 21-16 
του δεκαλέπτου σε 25-27 και αυτό λόγω της υπεροπλίας 
της στα ριμπάουντ! Συγκεκριμένα είχε 24 ριμπάουντ 
στο πρώτο ημίχρονο (40-36) με 10 επιθετικά (!!) ένα-

ντι μόλις 10 του Παναθηναϊκού και κανενός επιθετικού!
Οι Έιντριαν Πέιν και Μάρκους Ντένμον αποτέλεσαν τους 
παίκτες που κρατούσαν τους «πράσινους» στο ματς, 
έχοντας τις απαντήσεις στη συνεχόμενη... εγκατάσταση 
των Μαδριλένων στη γραμμή των ελευθέρων βολών. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι βολές ήταν 15-20 στο ημί-
χρονο, εκ των οποίων 3-14 στο δεύτερο δεκάλεπτο.

Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τους καλύτε-
ρους οιωνούς για τον Παναθηναϊκό αφού 

βρέθηκε στο +7 (46-39) στο 22’. Μπο-
ρεί να φαινόταν ότι είχε το momentum, 
αλλά ένα τρίποντο του Ρέγιες στάθηκε 
αρκετό για να αλλάξει την εικόνα του 
ματς και να οδηγήσει την Ρεάλ σε ένα 
επιμέρους 5-18 και να προηγηθεί 

με 51-57 στο 26’. Παρά τις προσπά-
θειες των παικτών του Παναθηναϊκού 

οι οποίοι βρέθηκαν στο -2 (57-59) η Ρεάλ 
στηρίχθηκε στα τρίποντα, στα ριμπάουντ και 

στους Ρέγιες, Κάρολ, οι οποίοι εκτόξευσαν την διαφορά 
στους 7 πόντους (61-68) στο δεκάλεπτο, έχοντας ολο-
κληρώσει το επιμέρους 21-32 σε αυτό το διάστημα!
Αντίθετα στην 4η περίοδο ο Πέιν μπήκε φουριόζος, 
ο Ντένμον τον συμπλήρωσε, αλλά το 7-0 με αποτέλε-
σμα να φέρει το ματς στα ίσια (68-68) δεν αποδείχθηκε 
αρκετό για την εξέλιξη του ματς. Η Ρεάλ ήταν ψύχραιμη, 
δεν... πανικοβλήθηκε και μπόρεσε να ελέγξει το ματς. 
Οι «πράσινοι» έκαναν την τελευταία του προσπάθεια με 
διαδοχικά σουτ του Τζέιμς στο τέλος (78-80 και 80-83 
στο 1:20’’) ωστόσο δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την 
ανατροπή.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ριμπάουντ, ριμπάουντ και ριμπάουντ! 
Η Ρεάλ έκανε πραγματικό πάρτι στην «πράσινη» στην 
εναέρια κυκλοφορία και μάζεψε 19 ριμπάουντ περισ-
σότερα (37-18) ενώ δεν πανικοβλήθηκε τις στιγμές που 
ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να πάρει το momentum.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Φελίπε Ρέγιες ήταν η στα-
θερή αξία της Ρεάλ παρά τα 38 του χρόνια έχοντας 18 
πόντους με 3/6 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 6/6 βολές, 2 
ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Τζέισι Κάρολ με τη σειρά του 
πρόσθεσε άλλους 17 πόντους με 2/5 δίποντα, 4/6 τρί-
ποντα, 1/1 βολή.
ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Όταν ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε 
σε 68-68 στο 32’ έχοντας πραγματοποιήσει σερί 7-0 
η Ρεάλ βρήκε τις απαντήσεις και δεν άφησε τους «πρά-
σινους» να πάρουν το momentum του αγώνα μέχρι το 
τέλος. Με στοχευμένες επιθέσεις κατάφεραν να διατη-
ρήσουν το προβάδισμα και να φτάσουν στην τελική επι-
κράτηση.

Η Ζαλγκίρις πήρε το 
πλεονέκτημα σπίτι της

Η 
Ζαλγκίρις πανηγύρισε 
στο θρίλερ του ΣΕΦ και 
με το 78-87 στην παρά-
ταση πήρε το πλεονέ-

κτημα έδρας στην δική της πλευ-
ρά. Ο Ολυμπιακός περίμενε τα 
πάντα από τον Βασίλη Σπανούλη 
και τον Βαγγέλη Μάντζαρη (δεύ-
τερο ημίχρονο), ενώ οι Λιθουα-
νοί φάνηκαν να έχουν περισσό-
τερη ενέργεια και λύσεις. Το παι-
χνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες 
οι οποίες ήταν με το πλευρό της 
ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβί-
τσιους και έγειραν την πλάστιγγα 
υπέρ της ομάδας του.
Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν απο-
φασισμένοι να δείξουν στον 
αντίπαλό τους ποιος είναι το αφε-
ντικό από το πρώτο δευτερό-
λεπτο και με ηγέτη τον Βασίλη 
Σπανούλη (6π., 4ασ.) και τους 
Τιλί, Παπαπέτρου και Μιλουτί-
νοφ άξιους συμπαραστάτες βρέ-
θηκαν νωρίς στο +12 (20-8, 8’). 
Η Ζαλγκίρις δεν μπορούσε ένα 
βρει λύσεις στην απροσπέλαστη 
άμυνα του Ολυμπιακού και μέσω 
των βολών μείωσε σε 23-12 στο 
τέλος της πρώτης περιόδου.
Η είσοδος του Μϊσιτς και η 
παρουσία του Ντέιβις πρόσφε-
ραν ώθηση στους Λιθουανούς 
οι οποίοι με τρίποντο του Μιλά-
κνις μείωσαν σε 29-24 (15’). 
Ήταν σειρά του Ολυμπιακού να 
μη μπορεί να φανεί παραγωγι-
κός στην επίθεση (άστοχος ακόμη 
και στις βολές) ενώ στην άλλη 
πλευρά η Ζαλγκίρις είχε καταφέ-
ρει να ελέγξει το ρυθμό και να 
ισορροπήσει το σκορ (32-32, 19’) 
όμως ο «Kill Bill» δεν είχε αντί-
παλο και με 2/2 τρίποντα έδωσε 
σημαντική «ανάσα» στην ομάδα 
του.
Στο τρίτο δεκάλεπτο οι φιλο-
ξενούμενοι έπαιξαν αρκετά 
σκληρή άμυνα η οποία απο-
συντόνισε τους Πειραιώτες οι 
οποίοι έψαχναν έναν ακόμη 
πόλο στο σκοράρισμα πλην του 
Σπανούλη. Αυτός δε βρισκόταν 
ενώ στην άλλη πλευρά η ταυτό-
χρονη παρουσία στα γκαρντ των 
Πάνγκος και Μίσιτς έβαλε την 
ομάδα τους μπροστά στο σκορ 

με 45-46, (26’). Δύο τρίποντα 
από Μάντζαρη και Σπανούλη 
καθώς και ο κόσμος που μπήκε 
με τη φωνή του στην εξίσωση 
του αγώνα, άλλαξαν την κατά-
σταση επαναφέροντας μία μικρή 
αίσθηση ηρεμίας (54-46, 28’).
Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους 
αντέδρασε και με επιμέρους 
σκορ 2-11 προσπέρασε (56-57, 
32’). Ο Μάντζαρης εκτός της άμυ-
νας και του ρυθμού που είχε 
αλλάξει, ήταν εύστοχος πίσω από 
τα 6.75 δίνοντας το έναυσμα για 
το σερί του Ολυμπιακού αυτή τη 
φορά (7-0) και το 63-57 στο 34’. 
Η «ερυθρόλευκη» άμυνα ήταν 
εκεί, αλλά στην επίθεση τα συνε-
χόμενα λάθη δεν έδιναν στους 
Πειραιώτες μεγαλύτερο προβά-
δισμα και κράτησαν την ομάδα 
του Κάουνας στη διεκδίκηση της 
νίκης (65-66, 36’). Το καλάθι του 
Παπαπέτρου έδωσε προβάδισα 
3 πόντων, αλλά οι φιλοξενού-
μενοι έμειναν ψύχραιμοι και με 
τρίποντο του Μιλάκνις προσπέ-
ρασαν με 69-72 (40’) με τον Σπα-
νούλη όμως να στέλνει τον αγώνα 
στην παράταση.
Στο επιπλέον πεντάλεπτο η Ζαλ-
γκίρις ήταν η ομάδα που βρήκε 
τα μεγάλα σουτ και με τρίποντα 
(Μιλάκνις, Ουλάνοβας) ξέφυγε 
του Ολυμπιακού στο σκορ και 
πήρε τη νίκη «σπάζοντας» την 
έδρα.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Ζαλγκίρις βρήκε 
τρία εύστοχα τρίποντα και δύο 
καλάθια από επιθετικό ριμπά-
ουντ από το 39’ κι έπειτα. Ο Ολυ-
μπιακός αντιθέτως είχε κουρα-
στεί στο τέλος και δεν βρήκε τις 
απαιτούμενες λύσεις. Οι Λιθου-
ανοί έκαναν 7 λάθη (15 οι γηπε-
δούχοι) κι είχαν 45.5% στα τρίπο-
ντα αντί 36 των Πειραιωτών.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Κέβιν 
Πάνγκος με 20 πόντους (3/7δ., 
3/7τρ., 5/5β.), 3 ριμπάουντ και 6 
ασίστ έκανε σπουδαία δουλειά.
Εξαιρετικός και ο Μπράντον Ντέ-
ιβις με 21 πόντους (8/15δ., 5/5β.) 
και 8 ριμπάουντ.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: 
Στρέλνιεκς, Μπράουν και Τόμπ-
σον δε θυμάται κανείς αν έπαιξαν.
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Από 3άρα σε 3άρα... πέταξε 
στον τελικό! 

www.hellasnews-radio.com

σελ. 67

Από την 
απογείωση στον... 
Ρεαλ-ισμό! σελ.  74


