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Γιούνκερ: «Η Ελλάδα είναι η δεύτερή μου πατρίδα»

Μ
ία ημέρα πριν από τη διεξαγωγή του άτυπου 
Eurogroup στη Σόφια, ο κ. Γιούνκερ μετέβη 
στην Ελλάδα σε μια συμβολική κίνηση στήρι-
ξης της πορείας της χώρας και της προσήλωσής 

της στο ευρωπαϊκό ιδεώδες.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη χώρα μας ο κ. Γιούνκερ 
συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη 
Παυλόπουλο και τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.
«Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η πλειοψηφία του ελληνι-
κού λαού στηρίζει την πορεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και αναγνωρίζει την καθοριστική συμβολή σας για 
την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρώπη και στην Ευρω-
ζώνη, και μάλιστα μέσα από μία πολύ κρίσιμη συγκυρία» 
δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλό-
πουλος απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, κατά τη διάρκεια της συνάντη-
σής τους στο Προεδρικό Μέγαρο το πρωί της Πέμπτης.
«Σας διαβεβαιώνω, επίσης, ότι αυτή η συμβολή σας απο-
δεικνύει και το μέγεθος της προσωπικότητάς σας ως μεγά-
λου Ευρωπαίου ηγέτη, γιατί υπερασπιζόμενος την Ελλάδα 
στην ουσία υπερασπιστήκατε τη συνοχή και την ενότητα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης» τόνισε ο κ. Παυ-
λόπουλος.
Σε άλλο σημείο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε 
ότι η Ε.Ε. έχει ανάγκη από την Ελλάδα, πέραν των άλλων, 
και ως λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. «Καλωσορίσατε, 
καλή διαμονή κύριε πρόεδρε στην Αθήνα που τόσο αγα-
πάτε» είπε κλείνοντας ο κ. Παυλόπουλος.
«Χαίρομαι που επιστρέφω στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι είναι 
η δεύτερή μου πατρίδα και παρατήρησα με πολύ μεγάλη 
συμπάθεια τη διαδρομή του ελληνικού λαού. Ακόμα και τις 
πιο δύσκολες στιγμές για τη χώρα παρέμεινα πιστός στον 
ελληνικό λαό» δήλωσε ο κ. Γιούνκερ.
Παράλληλα, τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν είναι για μένα μια 
ουδέτερη χώρα, εδώ γεννήθηκε άλλωστε η ίδια η ιδέα της 
δημοκρατίας. Εδώ εξελίχθηκε η ευρωπαϊκή σκέψη. Επομέ-
νως, η Ελλάδα σφυρηλάτησε τη μοίρα της Ευρώπης περισ-
σότερο από άλλες χώρες. Επομένως, ούτε για μια στιγμή 
δεν διανοήθηκα ότι θα έβγαινε η Ελλάδα από τη ζώνη του 
ευρώ».
Παρών στη συνάντηση ήταν και ο επίτροπος Δ. Αβραμό-
πουλος.

Το ραντεβού στο Μαξίμου
Αμέσως μετά το τετ α τετ με τον Προκόπη Παυλόπουλο 
ο πρόεδρος της Κομισιόν μετέβη στο Μέγαρο Μαξίμου 

για την προγραμματισμένη του συνάντηση με τον πρωθυ-
πουργό Αλέξη Τσίπρα.
Κατά πληροφορίες, στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθη-
καν θέματα όπως οι τελικές διαπραγματεύσεις για την ολο-
κλήρωση του προγράμματος και η καθαρή έξοδος της Ελλά-
δας από τα μνημόνια.
Επίσης, τέθηκαν επί τάπητος ζητήματα όπως η αναπτυξιακή 
τροχιά της οικονομίας, η περαιτέρω αξιοποίηση των χρημα-
τοδοτικών εργαλείων και του «πακέτου Γιούνκερ», καθώς 
και η πορεία για την καθαρή έξοδο από το πρόγραμμα, που 
πλέον δεν αμφισβητείται από κανέναν εκ των θεσμών, όπως 
έχει τονίσει η κυβέρνηση.
Ο ίδιος ο Γιούνκερ στο παρελθόν έχει στηρίξει τις προσπά-
θειες εξόδου της χώρας από την κρίση, αποτελώντας παρα-
δοσιακό σύμμαχο της Ελλάδας.
Τέλος, συζητήθηκαν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις σε μία 
περίοδο κρίσης που προκαλούν οι τουρκικές προκλήσεις σε 
Αιγαίο και κυπριακή ΑΟΖ.
Η εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα στον Έλληνα πρωθυ-

πουργό και τον πρόεδρο της Κομισιόν αποτυπώθηκε κατά 
την είσοδο του κ. Γιούνκερ στο σαλόνι του γραφείου του κ. 
Τσίπρα. Ο κ. Γιούνκερ παρατήρησε ότι έχουν γίνει αλλαγές 
στη διακόσμηση στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον κ. Τσίπρα να 
ανταπαντά: «Δεν είναι οι μόνες αλλαγές που έχουμε κάνει 
στη χώρα».
«Υπάρχουν τόσα πράγματα που έχουμε να πούμε και όλοι 
γνωρίζουν ότι η συνεργασία μας είναι πάντα εξαιρετική» 
δήλωσε αρχικά ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον 
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
«Να καλωσορίσω τον καλό φίλο της Ελλάδας, όπως αποδεί-
χτηκε σε δύσκολες στιγμές» είπε ο πρωθυπουργός ξεκινώ-
ντας τις κοινές δηλώσεις μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση με 
τον κ. Γιούνκερ.
Σχολιάζοντας την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας, 
πρόσθεσε πως πλέον η χώρα δεν χρειάζεται μέτρα λιτότητας 
αλλά μέτρα για την ανάπτυξη. «Αποκατάσταση της κανονι-
κότητας σημαίνει ανάκτηση της κυριαρχίας μας στην Ευρω-
ζώνη, αλλά δεν σημαίνει ότι γυρίζουμε στο παρελθόν» είπε 
ο κ. Τσίπρας.

Ομιλία στη Βουλή: «Πρέπει οι δύο Έλληνες αξι-
ωματικοί να απελευθερωθούν»
«Η Ελλάδα είναι μεγάλο έθνος, στο οποίο οι Ευρωπαίοι 
χρωστάμε πολλά. Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πυλώ-
νες της σταθερότητας στα Βαλκάνια» τόνισε ο Ζαν-Κλοντ 
Γιούνκερ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε ειδική συνεδρί-
αση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων.
«Δεν μπορούμε να αφήσουμε μόνη της την Ελλάδα στη δια-
χείριση του μεταναστευτικού» πρόσθεσε και επεσήμανε: 
«Πρέπει οι δύο Έλληνες αξιωματικοί που κρατούνται στην 
Τουρκία να απελευθερωθούν».
«Η Ελλάδα είναι πρώτη στην αξιοποίηση του προγράμματος 
Γιούνκερ» ανέφερε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
προσθέτοντας πως «τον ερχόμενο Αύγουστο ξεκινάει μία 
νέα εποχή για την Ελλάδα».
«Θέλω να χαιρετίσω το κουράγιο και τη θέληση του ελλη-
νικού λαού. Συγκινούμαι που έχω το προνόμιο να είμαι ο 
πρώτος πρόεδρος της Κομισιόν που μιλάει στους εκπρο-
σώπους ενός λαού που αγαπώ» υπογράμμισε ο κ. Γιούνκερ.
«Πλέον, η Ελλάδα σηκώνει κεφάλι και γυρίζει σελίδα. Ανοί-
γει, πλέον, νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Ελλάδας. Κρίσιμο 
σημείο για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Η Ευρώπη χωρίς την 
Ελλάδα είναι οικοδόμημα ατελές. Αλλά και η Ελλάδα χωρίς 
την Ευρώπη θα ήταν μία οποιαδήποτε χώρα, ενώ στην πραγ-
ματικότητα δεν είναι μία οποιαδήποτε χώρα» επεσήμανε.

Συνάν τηση σ το Προεδρικό 
Μέγαρο - «Υπερασπιζόμενος 
την Ελλάδα υπερασπιστήκατε 
τη συνοχή της Ε.Ε.», ανέφερε ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας
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Έ
να απίστευτο περιστατικό με πρωταγω-
νιστές έναν 34χρονο Καναδό τουρίστα 
και έναν αστυνομικό σημειώθηκε το 
20.40 το βράδυ της περασμένης Δευτέ-

ρας στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Ήταν στην αίθουσα αναχωρήσεων και ο Κανα-
δός τουρίστας βρισκόταν στον χώρο, όταν ο 
59χρονος υπαστυνόμος που εκτελούσε υπηρε-
σία, τον πλησίασε και του ζήτησε να τον ελέγξει.
Ο τουρίστας σύμφωνα με πληροφορίες αντι-
στάθηκε, αντέδρασε επιθετικά και, όταν ο αστυ-
νομικός προσπάθησε να του περάσει χειροπέ-
δες τον δάγκωσε στο χέρι, τραυματίζοντας τον.
Ο δράστης συνελήφθη, οδηγήθηκε στις αρμό-
διες αρχές και καταδικάστηκε σε 22 μηνες 
φυλάκιση.
«Πάρα το 59ο έτος της ηλικίας του ο συνάδελ-
φος δεν το έβαλε κάτω. Η 16η Απριλίου απο-

τέλεσε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη και δύσκολη 
βάρδια για τον υπαστυνόμο ο οποίος εκτε-
λούσε υπηρεσία στον Διεθνή Αερολιμένα Αθη-
νών. Ο δράστης αρνούμενος τον οφειλόμενο 
έλεγχο, του προκάλεσε τραύμα από δάγκωμα, 
στο χέρι. Η Ένωση μας από την πρώτη στιγμή 
βρισκόταν δίπλα του όπως και σε κάθε μέλος 
της, καθώς και ο Νομικός Σύμβουλος της Ένω-
σής μας ήταν στο πλευρό του κατά την ακροα-
ματική διαδικασία. Ευχές για ταχεία ανάρρωση 
στον συνάδελφό μας.Ο δράστης καταδικα-
στηκε σε 22μηνες φυλάκισης για την πράξη του 
αυτή, από το αρχείο προέκυψε πως διώκετο και 
για παλαιότερο αδίκημα και θα οδηγηθεί στη 
φυλακή για να εκτίσει την συνολική του ποινή» 
αναφερει ο αντιπροεδρος της Ένωσης Αστυ-
νομικων Υπαλλήλων Νοτιοανατολικης Αττικης 
Ηλίας Βρέντας.

Καναδός τουρίστας δάγκωσε 
αστυνομικό στο «Ελ. Βενιζέλος» 
επειδή του ζήτησε να τον ελέγξει!

Τσακαλώτος: Μετά το μνημόνιο 
θα γίνονται τρεις-τέσσερις 
αξιολογήσεις το χρόνο

Τι είπε ο υπουργός Οικονομικών στους Financial Times - «Πιθανόν να είναι 
τρεις ή τέσσερις επισκέψεις αντί για δύο» παραδέχθηκε γα τη συχνότητα των 
αποστολών μεταμνημονιακής παρακολούθησης, κάτι που σημαίνει ότι οι 
δανειστές ετοιμάζουν σφιχτό «κορσέ»

Μ
πορεί η Ελλάδα να βγαίνει α-
πό τα Μνημόνια το προσεχές 
καλοκαίρι, ωστόσο οι... επισκέ-
ψεις των ελεγκτών των δανει-

στών θα συνεχιστούν -και μάλιστα, σε συ-
χνότητα μεγαλύτερη αυτής που είχαμε συ-
νηθίσει έως τώρα.
Την... είδηση «έδωσε» ο ίδιος ο Ευκλείδης 
Τσακαλώτος, μιλώντας στη βρετανική εφη-
μερίδα Financial Times. Ο υπουργός Οικο-
νομικών είπε συγκεκριμένα ότι οι αποστο-
λές μεταμνημονιακής παρακολούθησης της 
ΕΕ θα είναι πιθανόν πιο συχνές από τις εξα-
μηνιαίες αξιολογήσεις που συνηθίζονται για 
τις χώρες που έχουν βγει από προγράμματα 
στήριξης. «Πιθανόν να είναι τρεις ή τέσσερις 
επισκέψεις αντί για δύο» 
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Τσακαλώτος είπε 
ακόμη ότι η Αθήνα ετοι-
μάζει μια σ τρατηγική 
μακροπρόθεσμης ανά-
πτυξης, καθορίζοντας τα 
μεταρρυθμιστικά σχέδια 
για τα χρόνια μετά το πρό-
γραμμα στήριξης.
Όπως ανέφερε, τα σχέδια θα περιλαμβάνουν 
ενέργειες για την ταχύτερη απονομή της 
Δικαιοσύνης, για την ενίσχυση της αποτελε-
σματικότητας της δημόσιας διοίκησης και τη 
βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλο-
ντος. «Αυτό είναι το δικό μας αναπτυξιακό 
σχέδιο και η ιδιοκτησία του είναι σημαντική 
για εμάς» επισήμανε. «Δεν θέλουμε να αιφ-
νιδιάσουμε κανέναν, είτε είναι οι χρηματοπι-
στωτικές αγορές είτε οι θεσμοί».

ΕΡΤ κατά Τσακαλώτου: Είναι στην 
ίδια γραμμή με το Μαξίμου;
Τα «πυρά» των δημοσιογράφων Κατερίνας 
Ακριβοπούλου και Σωτήρη Καψώχα, στην 
εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» της ΕΡΤ1, συγκέ-
ντρωσε ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλεί-
δης Τσακαλώτος, μετά την συνέντευξή του 
στους Financial Times και, πιο συγκεκρι-
μένα, την δήλωσή του ότι, μετά την έξοδο 
από τα Μνημόνια, οι αποστολές παρακολού-

θησης της ΕΕ θα είναι πιθανόν πιο συχνές 
από τις εξαμηνιαίες αξιολογήσεις που συνη-
θίζονται για τις χώρες που έχουν βγει από 
προγράμματα στήριξης.
«Πιθανόν να είναι τρεις ή τέσσερις επισκέ-
ψεις, αντί για δύο» ανέφερε χαρακτηριστικά, 
κάνοντας τους δημοσιογράφους της κρατι-
κής τηλεόρασης να... βγουν από τα ρούχα 
τους. Πρώτος ο Σωτήρης Καψώχας επιτέ-
θηκε στον υπουργό, υποστηρίζοντας ότι οι 
δηλώσεις του αποτελούν «βόμβα», ιδιαί-
τερα μάλιστα όταν γίνονται την ημέρα που, 
από την Αθήνα, ο πρόεδρος της Κομισιόν, 
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, κάνει λόγο για «καθαρή 
έξοδο» της Ελλάδας από τα Μνημόνια.
Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, χρησιμοποιώ-

ντας εκφράσεις όπως «κεραυ-
νός εν αιθρία», έφτασε ακόμα 
και στο σημείο να... υπενθυμί-
σει ότι ο κ. Τσακαλώτος, εκτός 
από ΥΠΟΙΚ της χώρας, είναι 
και επικεφαλής της «Κίνησης 
των 53» εντός του ΣΥΡΙΖΑ -μια 
κίνηση, η οποία έχει αμφισβη-
τήσει την «καθαρή» έξοδο 

από το μνημονιακό καθεστώς. Προχωρώ-
ντας, μάλιστα, έτι περαιτέρω, ο Σωτήρης 
Καψώχας διερωτήθηκε έαν ο κ. Τσακαλώτος 
έχει δική του, διαφορετική «γραμμή» από 
την κυβέρνηση, στη διαπραγμάτευση με 
τους δανειστές, η οποία θα «σφίξει» τη μέγ-
γενη ακόμα περισσότερο για την Ελλάδα.
Ο Σωτήρης Καψώχας, μάλιστα, πάντα με 
το... σιγοντάρισμα της Κατερίνας Ακριβο-
πούλου, αναρωτήθηκε εάν τελικά έχει δίκιο 
ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτά-
κης, που υπογραμμίζει ότι η έξοδος από 
το μνημονιακό καθεστώς δεν θα είναι 
είναι «καθαρή», ενώ προσέθεσε ακόμη 
ότι «κακώς κατηγορούμε τον Στουρνάρα», 
τονίζοντας ότι, εάν ισχύουν τα όσα είπε ο 
κ. Τσακαλώτος περί επιτροπείας και εκθέ-
σεων προόδου για την Ελλάδα από τους 
ελεγκτές των δανειστών σε τριμηνιαία-τε-
τραμηνιαία βάση, τότε αυτό θα είναι κάτι 
χειρότερο ακόμα και από την προληπτική 
γραμμή στήριξης!
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Μόνο τυχαία δεν είναι η σύλληψη του 33χρονου για το διπλό φονικό - Βρέθηκαν τα παπούτσια του 
στον χώρο όπου έγινε ο φόνος!

Σ
ε συγκλονιστικές αποκαλύψεις 
προέβησαν πριν λίγο οι ανα-
κριτές της υπόθεσης του δι-
πλού φόνου της περασμένης 

Πέμπτης στο Στρόβολο.
Παρουσιάζοντας τον 33χρονο που 
συνελήφθη χθες, ζήτησαν την έκδοση 
διατάγματος 8ήμερης κράτησης με 
σκοπό να ανακριθεί περαιτέρω. Η 
αστυνομία ανέφερε στο δικαστήριο 
ότι εναντίον του 33χρονου εξετάζει 
κατηγορίες για: φόνο εκ προμελέ-
της, συνωμοσία για διάπραξη φόνου, 
ληστεία, είσοδο ενόπλου με σκοπό τη 
κλοπή, απαγωγή με σκοπό τον περιο-
ρισμό και κατοχή διαρρηκτικών εργα-
λείων.
Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, 
ο 15χρονος ανέφερε στους αστυνο-
μικούς ότι είχε πέσει για ύπνο γύρω 
στις 10:30 και κάποια ώρα αργότερα 
άκουσε το κλάμα της μητέρας του και 
νόμιζε ότι ήταν όνειρο.  Όταν ξύπνησε 
είδε τον ένα δράστη. 
Είχε παραβιαστεί το παράθυρο της 
κουζίνας και ο ένας εκ των δύο δρα-
στών, όπως κατέθεσε ο 15χρονος, 
του ζήτησε να ανοίξει την πόρτα στον 
δεύτερο δράστη. 
Ο 15χρονος περιέγραψε τους δύο 
δράστες. Όπως είπε στους ανακρι-
τές τον κλείδωσαν στην αποθήκη και 
ο ένας εκ των δύο του είπε πως δεν 
θα τον πειράξει γιατί έχει και αυτός 
μικρό γιο. Διαπιστώθηκε ότι από 
το σπίτι έλειπε το πορτοφόλι του Γ. 
Χατζηγεωργίου και οι πιστωτικές του 
κάρτες. Ο 15χρονος θα κληθεί να ανα-
γνωρίσει τον 33χρονο σε αναγνωρι-
στική παράταξη, ενώ αναζητείται η 
ταυτότητα του δεύτερου ατόμου.
Ο 33χρονος είχε εντοπιστεί να κυκλο-
φορεί στην περιοχή ενώ σε έρευνα 
στο σπίτι του δεν βρέθηκε κάτι ενοχο-
ποιητικό. Ωστόσο συνδέθηκε με DNA 
με αντικείμενα που βρέθηκαν στη 
σκηνή του εγκλήματος. Ο 33χρονος 
ανακρινόμενος είπε ότι ξέρει τι έγινε 
το βράδυ του φόνου και σχεδιαζόταν 
τα τελευταία 5 χρόνια. Είπε ακόμα ότι 
ξέρει ποιοι εμπλέκονται. Ανακρινό-

μενος είπε ότι το 2012 είχε πάει στο 
σπίτι της οδού Ζαλόγγου για να κάνει 
κάποιες δουλειές και από τότε άρχισε 
να σχεδιάζει τον φόνο. Στο αυτοκί-
νητο του 33χρονου βρέθηκαν δύο 
σημειωματάρια στα οποία είχε κατα-
γράψει πολλά στοιχεία για τον διπλό 
φόνο.
Από την ιατροδικαστική εξέταση δια-
πιστώθηκε ότι φέρει εκδορές 5-7 
ημερών πριν. Φέρεται επίσης να είχε 
πει σε συγγενικό του πρόσωπο ότι 
σε λίγες μέρες θα γίνει πλούσιος και 
θα αγοράσει όλα τα σπίτια της περιο-
χής. Ανέφερε ακόμα ότι είχε άνθρωπο 
μέσα στο σπίτι για να τον βοηθήσει.
Η αστυνομία υποστήριξε πως ο πλη-
ροφοριοδότης της είναι αξιόπιστος. 
Στη σκηνή του φόνου βρέθηκε και ένα 
ζευγάρι παπούτσια τα οποία ο 33χρο-
νος είπε ότι είναι δικά του.
Στο πλευρό του 15χρονου γιου του 

ζευγαριού που δολοφονήθηκε άγρια 
στην Κύπρο προσπαθούν να σταθούν 
όλοι οι συγγενείς του ζευγαριού, ιδι-
αίτερα μετά τις τελευταίες εξελίξεις 
για τη σύλληψη του 33χρονου, που 
φέρεται ότι έχει πει ότι το έγκλημα 
σχεδιαζόταν τα τελευταία πέντε χρό-
νια.
«Το παιδί είναι ακόμη σοκαρισμένο 
και μένει μαζί μου», δηλώνει η θεία 
του, αδερφή του καθηγητή που κατα-
κρεουργήθηκε μέσα στο σπίτι του. 
Η γυναίκα εξηγεί στο protothema.gr 
ότι ο γιος της οικογένειας έχει μεγάλη 
αγωνία για την εξέλιξη των ερευνών, 
παρά την άσχημη ψυχολογική κατά-
σταση που βρίσκεται.
«Δεν έχουμε ενημέρωση από τις 

αστυνομικές αρχές».
Η αδερφή του καθηγητή προσπα-
θεί να περιγράψει τα συναισθήματα 
της οικογένειας, μετά και τη σύλληψη 
του 33χρονου. «Από τη μία νιώθουμε 
ανακούφιση και από την άλλη έχουμε 
μεγάλη αγωνία για να δούμε τι θα 
γίνει», εξηγεί.
Όμως, εκφράζει το δικό της παρά-
πονο για την έλλειψη ενημέρω-
σης από τις αρχές. «Γενικότερα δεν 
έχουμε ενημέρωση από τις αστυνο-
μικές αρχές και ό,τι μαθαίνουμε, είναι 
αυτά που ακούμε από τα ΜΜΕ», επι-
σημαίνει με μια δόση πικρίας.
Κι ενώ το στυγερό διπλό φονικό εξα-
κολουθεί να συγκλονίζει την κοινωνία 
της Κύπρου, οι ανακριτές που χειρίζο-
νται την υπόθεση έχουν ζητήσει την 
έκδοση διατάγματος 8ήμερης κράτη-
σης με σκοπό ο 33χρονος που συνε-
λήφθη να ανακριθεί περαιτέρω.
Η αστυνομία ανέφερε στο δικαστή-
ριο ότι εναντίον του 33χρονου εξετά-
ζει κατηγορίες για: φόνο εκ προμελέ-
της, συνωμοσία για διάπραξη φόνου, 
ληστεία, είσοδο ενόπλου με σκοπό τη 
κλοπή, απαγωγή με σκοπό τον περιο-
ρισμό και κατοχή διαρρηκτικών εργα-
λείων.
Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, 
ο 15χρονος ανέφερε στους αστυνο-
μικούς ότι είχε πέσει για ύπνο γύρω 
στις 10:30 και κάποια ώρα αργότερα 
άκουσε το κλάμα της μητέρας του και 
νόμιζε ότι ήταν όνειρο. Όταν ξύπνησε 
είδε τον ένα δράστη.
Είχε παραβιαστεί το παράθυρο της 
κουζίνας και ο ένας εκ των δύο δρα-
στών, όπως κατέθεσε ο 15χρονος, 
του ζήτησε να ανοίξει την πόρτα στον 
δεύτερο δράστη.
Ο 15χρονος περιέγραψε τους δύο 
δράστες. Όπως είπε στους ανακρι-
τές τον κλείδωσαν στην αποθήκη και 
ο ένας εκ των δύο του είπε πως δεν 
θα τον πειράξει γιατί έχει και αυτός 
μικρό γιο. Διαπιστώθηκε ότι από 
το σπίτι έλειπε το πορτοφόλι του Γ. 
Χατζηγεωργίου και οι πιστωτικές του 
κάρτες. 

Νέα ανατροπή από Κύπρο: Το έγκλημα 
σχεδιαζόταν 5 χρόνια, αποκάλυψε ο 33χρονος

Το πιο βρώμικο 
εστιατόριο στον κόσμο 
είναι ελληνικό

Ακαταστασία, βρώμικα πιάτα, αβγά κατσαρίδας 
έξω από τον ψυκτικό θάλαμο, καθώς και σε όλη 
τη κουζίνα, ακαθαρσίες και τρίχωμα ποντικιών 
κάτω από τον πάγκο προετοιμασίας του φαγητού 
και μύγες μέσα στο φαγητό!

Ό
ταν το υγειονομικό αποφάσισε να κάνει έλεγ-
χο στο ελληνικό εστιατόριο Zorbas που βρί-
σκεται στην περιοχή Bayswater του Λονδίνου, 
δεν περίμενε σε καμία περίπτωση να αντικρί-

σει το χάος που συνάντησε: ακαταστασία, βρώμικα πιά-
τα,…αβγά κατσαρίδας έξω από τον ψυκτικό θάλαμο, κα-
θώς και σε όλη τη κουζίνα, ακαθαρσίες και τρίχωμα πο-
ντικιών κάτω από τον πάγκο προετοιμασίας του φαγητού 
και μύγες μέσα στο φαγητό!
Και τα αηδιαστικά “ευρήματα” δεν έχουν τελειωμό! 
Εκτός από τα προαναφερθέντα, οι υγειονομικές αρχές 
της πόλης βρήκαν κατσαρίδες να κάνουν βόλτες στην 
αποθήκη στο υπόγειο, αλλά και σε ράφια όπου φυλάσ-
σονταν φακές και άλλα ξηρά τρόφιμα, ενώ στην έκθεσή 
τους οι υπεύθυνοι κατέγραψαν μεταξύ άλλων πως μύγες 
είχαν φτιάξει φωλιά μέσα στο χούμους, ενώ τα ωμά κρέ-
ατα διατηρούνταν στο βρώμικο πάτωμα του ψυκτικού 
θαλάμου και η μηχανή του κιμά ήταν γεμάτη από ακα-
θαρσίες ποντικιών. Όπως είναι φυσικό και αξιοκρατικό, 
ο ιδιοκτήτης και σεφ, Παύλος Πίττας, υπέστη κυρώσεις, 
αφού μεταξύ άλλων κατηγορήθηκε πως δεν κατάφερε 
να προστατεύσει τα τρόφιμα του εστιατορίου του από 
παράσιτα, καθιστώντας το “μη κατάλληλο για ανθρώ-
πινη κατανάλωση”.
Η δικαστής, Μάργκοτ Κόουλμαν, αλλά και δεκάδες πελά-
τες που έγραψαν την κριτική τους στο TripAdvisor, δήλω-
σαν πως ο το Zorbas είναι ένα από τα πιο βρώμικα εστια-
τόρια που έχουν δει ποτέ. Στην κριτική του, ένας χρήστης 
της ιστοσελίδας, αναφέρει πως όταν το επισκέφθηκε 
ο σερβιτόρος φορούσε βρώμικα ρούχα, είχε βρώμικα 
νύχια, έπιανε το φαγητό με τα χέρια και στη συνέχεια τα 
σκούπιζε στην ποδιά του, ενώ υποστηρίζει πως τον είδε 
να βάζει ένα πιρούνι που είχε πέσει στο πάτωμα πίσω 
στα καθαρά μαχαιροπίρουνα. Άλλος πάλι υποστηρίζει 
πως το φαγητό ήταν “άθλιο και καμένο”, ενώ συμβου-
λεύει τους τουρίστες “καλύτερα να πεινάσουν παρά να 
γευματίσουν εκεί”.
Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο ελλη-
νικό εστιατόριο έχει κλείσει για τους ίδιους λόγους από 
τις βρετανικές υγειονομικές αρχές και στο παρελθόν, ενώ 
ο ιδιοκτήτης δεν παρουσίασε τα απαραίτητα έγγραφα 
στην πρώτη δίκη, η οποία ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2016. 
Το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην εταιρεία του ανέρχε-
ται στις 12.800 λίρες, ενώ η δικαστής τού απαγόρευσε 
επ’ αορίστου να αναλάβει ξανά τη διεύθυνση του μαγα-
ζιού.
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«Εμείς δεν επιθυμούμε να 
ανέβει το θερμόμετρο στο 
Αιγαίο» είπε ο πρόεδρος 
της Τουρκίας Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν κατά τη 
διάρκεια εφ’ όλης της 
ύλης συνέντευξης και 
μεταδόθηκε απευθείας 
ταυτόχρονα από τηλεοπτικά 
δίκτυα της Τουρκίας, ενόψει 
των πρόωρων εκλογών, 
απαντώντας σε ερώτηση 
για τα ελληνοτουρκικά και 
την πρόσφατη κρίση με τις 
σημαίες σε βραχονησίδες.

«
Εμείς δεν προσπαθούμε 
να κάνουμε κάτι τέτοιο. 
Βλέπουμε την Ελλάδα ως 
γείτονά μας. Ακόμα και 

αν υπάρχουν ορισμένα προβλή-
ματα, θέλουμε να τα ξεπεράσου-
με. Να καθίσουμε στο τραπέζι 
και να τα αφήσουμε πίσω. Πρό-
κειται για τη θάλασσα και τον α-
έρα (...). Αεροπλάνα και πλοία να 
περνάνε ελεύθερα (...). Γιατί να 
επισκιάζουμε και να κηλιδώνου-
με την ειρήνη; Χρειαζόμαστε ει-
ρήνη στον κόσμο.
Πόσο μάλλον που η ειρήνη μας 
με την Ελλάδα δεν μοιάζει με 

καμία άλλη», είπε ο Ερντογάν.
Ο πρόεδρος της Τουρκίας ανα-
φέρθηκε σε «λάθη» που έδιω-
ξαν την ελληνική μειονότητα από 
την Κωνσταντινούπολη: «Για 
πολλά χρόνια, ο αριθμός των 
Ρωμιών πολιτών μας στην χώρα 
μας δεν ήταν μικρός. Υπήρχαν 
δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες 
χιλιάδες. Όμως δυστυχώς λόγω 
των λαθών που έγιναν και στην 
χώρα μας οι Ρωμιοί πολίτες μας 
πήγαν στην Ελλάδα. Κι εμείς 
κάνουμε λάθη και πρέπει να τα 
βλέπουμε».
Ο Ερντογάν αναφέρθηκε ακόμη 
στην πρόσφατη επίσκεψη του 
στην Ελλάδα και στον πρωθυ-
πουργό Αλέξη Τσίπρα: «Ο Τσί-
πρας είναι ένας νέος και δυνα-
μικός πρωθυπουργός, επιθυμεί 
νέα βήματα. Στην τελευταία μου 
επίσκεψη είδα ότι και ο πρόε-
δρος κινείται στο ίδιο κλίμα. Να 
αφήσουμε τις διαμάχες (σ.σ. του 
τύπου): «Εσύ πήρες περισσό-
τερα, εμείς δώσαμε λιγότερα». 
Τελικά πρόκειται για τη θάλασσα 
και τον αέρα. Να περνάνε ελεύ-
θερα τα πλοία, τα αεροσκάφη να 
πετούν ανενόχλητα. Όμως το να 
μην πράττουμε αυτά, μας δημι-
ουργεί άλλα προβλήματα. Κι 

όταν δημιουργούνται, το τίμημα 
γίνεται βαρύ. Εμείς θέλουμε να 
τελειώσουν αυτά, να βάλουμε 
μια τελεία».
Η Τουρκία, σύμφωνα με τον 
πρόεδρο Ερντογάν, δεν επιθυ-
μεί να αποτελεί απειλή για την 
Ελλάδα: «Αν εκείνοι θεωρούν 
την Τουρκία απειλή, εγώ δεν 
μπορώ να πω τίποτε. Αλλά εμείς 
δεν έχουμε την λόξα να απει-
λούμε κανέναν».
Ερωτηθείς για την έκθεση προ-

όδου της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και τη Βάρνα, όπου ετέθη 
το θέμα των δύο ελλήνων στρα-
τιωτικών που κρατούνται στην 
Αδριανούπολη, επανέλαβε την 
τοποθέτηση της Τουρκίας στη 
Βάρνα, όταν έθεσε το θέμα των 
8 που ζητούν άσυλο από την 
Ελλάδα: «Εμείς δεν καταφέρ-
νουμε να το εξηγήσουμε στην 
Ελλάδα. Σε ποια θέση βρίσκε-
ται η Ελλάδα; Η Ελλάδα έγινε 
πρώτος σταθμός για τα μέλη της 

FETÖ (σ.σ. την οργάνωση του 
Φετουλάχ Γκιουλέν) που διαφεύ-
γουν στην Ευρώπη. Αυτοί που 
διαφεύγουν πρώτα περνάνε από 
την Ελλάδα και μετά πηγαίνουν 
σε διαφορετικά μέρη της Ευρώ-
πης. Πρώτα να λύσετε αυτό. 
Ξέρετε ότι αν τ ιμετωπίζουμε 
θέμα. Στην πραγματικότητα εσείς 
μας βάζετε σε δύσκολη θέση. 
Εμείς θέλουμε να τα διευκολύ-
νουμε τα πράγματα, εσείς δεν 
είστε σε αυτό το σημείο».

Ερντογάν: Η ειρήνη με την Ελλάδα δεν μοιάζει             
με καμία άλλη 
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Στο Τορόντο για την σύνοδο των 
υπουργών Εξωτερικών της G7 ο 
Αβραμόπουλος

Σ
το Τορόντο βρίσκεται ο Ευρωπαίος 
Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτε-
ρικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. 
Δημήτρης Αβραμόπουλος για την 

σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών και Α-
σφάλειας των επτά πιο ανεπτυγμένων βιο-
μηχανικά χωρών (G7).
Χτίζοντας στην πρόοδο που επιτεύχθηκε 
στη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών 
G7 στην Ίσκια της Ιταλίας, ο κ. Αβραμό-
πουλος θα συμμετάσχει σήμερα και αύριο 
στις συζητήσεις με τους Υπουργούς από 
τον Καναδά, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την 
Ιταλία, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο 
και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 
σχετικά με τα επόμενα βήματα προς έναν 

ασφαλέστερο κόσμο.
Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν ειδικό-
τερα στην καταπολέμηση της τρομοκρα-
τίας, του βίαιου εξτρεμισμού, της εμπο-
ρίας ανθρώπων, των υβριδικών απειλών 
καθώς και των απειλών στον κυβερνο-
χώρο. Θα υπάρξει επίσης κοινή συζήτηση 
με τους Υπουργούς Εξωτερικών σχετικά με 
τη Ρωσία, την παραπληροφόρηση, τους 
ξένους τρομοκράτες μαχητές και την προ-
στασία των δημοκρατικών θεσμών.
Ο κ. Αβραμόπουλος, στο περιθώριο της 
συνόδου G7, θα έχει κατ’ ιδίαν συναντή-
σεις με την Υπουργό Εσωτερικής Ασφά-
λειας των ΗΠΑ κα Nielsen και τον Υπουργό 
Εσωτερικών του Καναδά κ. Goodale.

επικαιρότητα

Είμαστε αφοσιωμένοι στην 
προσπάθεια για την εξευρεση λύσης 
είπε ο ειδικός διαμεσολαβητής 
του ΟΗΕ - Κοτζιάς και Ντιμιτροφ 
συνέχισαν τις διαβουλεύσεις σε 
ιδιωτικό δείπνο - Αποφασίστηκε νέα 
τριμερής στη Θεσσαλονίκη στις αρχές 
Μαΐου

«
Είμαστε αφοσιωμένοι στην προ-
σπάθεια για την εξευρεση λύσης 
στο θέμα της ονομασίας της ΠΓΔΜ  
είπε ο ειδικός διαμεσολαβητής του 

ΟΗΕ στις πρώτες του δηλώσεις μετά το πέ-
ρας της πολύωρης διαβούλευσης στην Αυ-
στριακή πρωτευουσα για το θέμα της ονο-
μασίας των Σκοπίων.
«Ήταν μία έντονη και ειλικρινής συζήτηση. 
Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και τις επό-
μενες εβδομάδες», δήλωσε ο Μάθιου 
Νίμιτς μετά το πέρας των συνομιλιών που 
κράτησαν περίπου τέσσερις ώρες.
Όπως έγινε γνωστό από διπλωματικές 
πηγές οι κκ Κοτζιάς και Ντιμιτρόφ, που απο-
χώρησαν χωρίς να κάνουν δηλώσεις από 
την έδρα του ΟΗΕ, συνέχισαν τις συνομιλίες 
τους σε ιδιωτικό δείπνο στην πρωτεύουσα 
της Αυστρίας ενώ νέα τριμερής συνάντηση 
θα γίνει στη Θεσσαλονίκη στις 3-4 Μαΐου 

στο πλαίσιο της 4μερους Συνόδου για τη 
διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, 
Αλβανίας, πΓΔΜ και Βουλγαρίας.
Οι κ.κ. Κοτζιάς και Ντιμιτροφ όπως αναφέ-
ρουν καλά πληροφορημένες πηγές συμφώ-
νησαν να αποφύγουν τις δημόσιες δηλώ-
σεις καθώς όπως παραδέχθηκαν οι δημό-
σιες παρεμβάσεις δεν έχουν βοηθήσει τη 
διαδικασία.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι και 
στη σημερινή συνάντηση δεν έγινε το σημα-
ντικό βήμα για να ξεμπλοκάρει η διαδικασία 
και να ξεπρεραστεί το μείζον ζήτημα που 
έχει δημιουργηθεί με την άρνηση των Σκο-
πιανών για μια λύση που θα ισχύει έναντι 
όλων (erga omnes).
Όπως είναι γνωστό, αμέσως μετά τη Βιέννη, 
ο Νίκος Κοτζιάς πηγαίνει στις Βρυξέλλες για 
νέο κύκλο συναντήσεων. Ο Έλληνας υπουρ-
γός Εξωτερικών θα συναντήσει τον ΓΓ του 
ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ ενώ επί τάπη-
τος, εκτός από το Σκοπιανό, θα τεθούν και οι 
ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Η σημερινή συνάντηση Κοτζιά, Ντιμιτρόφ, 
Νίμιτς στη Βιέννη ήταν η τρίτη μετά την επα-
νεκκίνηση των διαβουλευσεων για το θέμα 
της ονομασίας της ΠΓΔΜ. Είχαν προηγηθεί 
άλλες δύο, στις 13 Φεβρουαρίου και στις 30 
Μαρτίου, με την τελευταία να έχει φιλοξενη-
θεί στο αυστριακό υπουργείο Εξωτερικών.

Τριμερής στη Βιέννη: Χωρίς δηλώσεις 
έφυγαν Κοτζιάς και ΝτιμιτρόφΟ... τιμοκατάλογος των «νονών» 

της νύχτας

Ε
λάχιστα είναι τα νυχτερινά μαγα-
ζιά στην Αθήνα (σ.σ. αλλά και τις 
άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας) 
που δεν πληρώνουν την περιβόητη 

«προστασία». Από το συνοικιακό μπαρά-
κι, μέχρι τη μεγαλύτερη νυχτερινή πίστα, 
όλοι πληρώνουν «κεφαλικό φόρο» στους 
εισπράκτορες του «νονού» της περιοχής. 
Οι τιμές έχουν πέσει ακόμα πιο χαμηλά 
απ’ αυτές που αναφέρονταν το 2015 στη 
δικογραφία για την επονομαζόμενη Greek 
Mafia και ξεκινούν ακόμη από τα 100-150 
ευρώ το μήνα. Τόσο πληρώνουν τα πιο μι-
κρά -σε μέγεθος και πελατεία μαγαζιά- πε-
ρισσότερο ως ένδειξη υποταγής στον «νο-
νό» της περιοχής. Αν ο εισπράκτορας φύ-
γει χωρίς τα χρήματα, τότε ξεκινούν οι επι-
σκέψεις από τους «φουσκωτούς» είτε -στις 
πιο... σκληρές περιπτώσεις- έχουμε και ε-
κρήξεις βομβών στην είσοδο του μαγαζιού, 
προκειμένου να πειστεί ο μαγαζάτορας να 
πληρώσει. Όσον αφορά το μεγαλύτερο πο-
σό που μπορεί να διαθέσει ένα μαγαζί για 
«προστασία»; Εκεί δεν υπάρχει ταβάνι, κα-
θώς μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 3.000 
έως 5.000 ευρώ τον μήνα, πάντα ανάλογα 
με τον τζίρο που κάνει. 
Στην... τιμή περιλαμβάνεται η εμφάνιση 
«μπράβου» ή ομάδα εάν παραστεί ανά-
γκη (σ.σ. κάποιος οξύθυμος πελάτης που 
αρνείται να πληρώσει τον λογαριασμό), ενώ 
οι «προστάτες» αναλαμβάνουν για λογα-
ριασμό του μαγαζάτορα και άλλες «δου-
λειές» όπως συνοδεία, απειλές - ξυλοδαρ-
μοί αντιπάλων, που χρεώνονται επιπλέον. 
Εάν για παράδειγμα ένα μπαράκι χρειαστεί 
έναν «μπράβο» που θα κάθεται είτε στην 
πόρτα είτε στη μπάρα του μαγαζιού και θα 
παρέμβει εάν χρειαστεί, αυτό κοστίζει από 
30 έως και 100-150 ευρώ τη βραδιά. Σημα-
ντικό ρόλο παίζει το «όνομα» του ατόμου, 
εάν είναι γνώστης πολεμικών τεχνών ή έχει 
κάνει μπόντι μπίλντινγκ. 

Πόσο κοστίζει η «ζημιά»
Ο όρος «ζημιά» περιλαμβάνει από τον... 
απλό εκφοβισμό - απειλή μέχρι τα «συμ-
βόλαια θανάτου». Οι τιμές εδώ διαμορφώ-
νονται από το τι θέλει ο εντολέας να γίνει 
(σ.σ. ξυλοδαρμός, μαχαίρωμα, πυροβολι-
σμός για τραυματισμό, δολοφονία) και από 
το ποιος είναι ο στόχος. Και εδώ οι τιμές 
στα χρόνια της κρίσης έχουν πέσει, καθώς 
ένα σπάσιμο ποδιού ή χεριού μπορεί να 
γίνει ακόμη και με 300-400 ευρώ. Σεσημα-
σμένοι Αλβανοί, παλιννοστούντες από την 

πρώην ΕΣΣΔ, αλλά και Έλληνες πρώην πυγ-
μάχοι, αναλαμβάνουν τέτοιες «δουλειές», 
με τις τιμές να ανεβαίνουν όσο αυξάνει ο 
βαθμός επικινδυνότητας ή ο αριθμός των 
ατόμων που θα χρειαστούν και να φτάνουν 
ακόμη και τα 2.000 ευρώ, π.χ. για να χτυπη-
θεί ένας αντίπαλος «μπράβος». Πιο ακρι-
βές είναι οι τιμές εάν χρησιμοποιεί μαχαίρι 
για «κέντημα» (σ.σ. έτσι ονομάζεται στη 
γλώσσα τους το μαχαίρωμα 3-4 φορές είτε 
στο μηρό, είτε στο γλουτό), με την ταρίφα 
να φτάνει ακόμη και τις 5.000 ευρώ. Εάν 
ο εντολέας ζητήσει τραυματισμό - εκφοβι-
σμό με όπλο (σ.σ. όπως στην περίπτωση της 
δολοφονίας Ζαφειρόπουλου που οι δρά-
στες πήγαν να εκφοβίσουν τον άτυχο ποινι-
κολόγο και τελικά τον σκότωσαν) τότε η τιμή 
μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 15.000-
20.000 ευρώ, ανάλογα με το ποιος θα το 
κάνει και σε ποιον θα το κάνει.
Ξεχωριστή κατηγορία είναι τα «συμβόλαια 
θανάτου». Άλλα χρήματα πήραν οι εκτελε-
στές του Γιώργου Λϊτσα, άλλα του Βασίλη 
Γρίβα κι άλλα του Βασίλη Στεφανάκου. Και 
εδώ το πιο σημαντικό είναι το ποιος ανα-
λαμβάνει τη «δουλειά» -εάν δηλαδή είναι 
ημεδαπός ή αλλοδαπός, εάν θα έρθει για 
να εκτελέσει και θα φύγει πάλι στο εξωτε-
ρικό- και το ποιος είναι ο στόχος (σ.σ. εάν 
είναι πρωτοπαλίκαρο, «νονός», οπλοφο-
ρεί ή έχει συνοδεία). Είναι χαρακτηριστικό 
ότι ένας Αλβανός εκτελεστής που ζει στην 
Ελλάδα θα πατήσει τη σκανδάλη ακόμη 
και για 5.000-10.000 ευρώ. Ένα «πληρω-
μένο πιστόλι» όμως από το εξωτερικό δεν 
θα έρθει για λιγότερο από 50.000 ευρώ, 
ενώ εάν είναι κάποιος φημισμένος Τσετσέ-
νος, Γεωργιανός ή Ρώσος τότε η ταρίφα φτά-
νει ακόμη και τις 100.000-150.000 ευρώ. 
Εκτιμάται ότι μαζί με την ομάδα υποστήρι-
ξης, τις προπαρασκευαστικές ενέργειες και 
τη διαφυγή στο εξωτερικό, δαπανήθηκαν 
έως και 300.000 ευρώ για το «συμβόλαιο 
θανάτου» του επονομαζόμενου «άρχοντα 
της αθηναϊκής νύχτας» Βασίλη Στεφανάκου.
«Πληρωμένο πιστόλι» μπορεί να βρει 
κανείς ακόμη και με 3.000 ευρώ, όμως 
κανείς δεν τους εμπιστεύεται. Τόσο για την 
αποτελεσματικότητα τους, όσο και για την 
ευκολία με την οποία θα «καρφώσουν» 
-τον εντολέα τους, εάν πιαστούν. Πρόκειται 
κυρίως για άτομα από την πρώην ΕΣΣΔ που 
έχουν βρει καταφύγιο στη Δυτική Αττική 
και διαβιούν ως μικροεγκληματίες. Ο καθέ-
νας μπορεί να σκοτώσει, λίγοι όμως δεν 
αφήνουν ίχνη!
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επικαιρότητα

Γαλλικές φρεγάτες και αναβάθμιση 
F-16: Η γκάφα και το μυστικό

Ν
α συμμαζέψουν τα... ασυμάζευτα 
προσπαθούν από το υπουργείο Ε-
θνικής Άμυνας και το πρωθυπουρ-
γικό γραφείο στα ζητήματα της ανα-

βάθμισης των αμερικανικών μαχητικών αερο-
σκαφών τύπου F-16 και της υποτιθέμενης συμ-
φωνίας για παραχώρηση δύο φρεγατών από 
τη Γαλλία με τη μορφή του leasing.
Το θέμα του εκσυγχρονισμού των F-16 επί της 
ουσίας καρκινοβατεί εδώ και έξι μήνες, όταν ο 
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε 
με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και ο 
πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοί-
νωσε το πρόγραμμα αναβάθμισης των ελλη-
νικών F-16, με κόστος που είχε προσδιορίσει 
δημοσίως στα $2,4 δισ.
Σχεδόν 180 ημέρες μετά την αρχική συμφωνία 
Τσίπρα-Τραμπ, η αμερικανική πλευρά περιμέ-
νει το τελικό OK της Αθήνας παράλληλα με την 
εκταμίευση της προκαταβολής, ώστε να ενερ-
γοποιηθεί το πρόγραμμα. Τις ημέρες αυτές οι 
διαπραγματεύσεις κορυφώνονται καθώς η 
Ουάσιγκτον και η κατασκευάστρια εταιρεία 
Lockheed Martin έχουν θέσει την 30η Απρι-
λίου ως όριο προκειμένου να ισχύσουν οι 
τιμές που έχουν συμφωνηθεί. Το τίμημα για 
την αναβάθμιση 85 μαχητικών F-16 Block 52+ 
και Block 52+advanced -δηλαδή των πιο σύγ-
χρονων που διαθέτει στο οπλοστάσιό της 
η Πολεμική Αεροπορία- έχει διαμορφωθεί 
περίπου στα  €1,23 δισ. και η ελληνική πλευρά 
φιλοδοξεί να πετύχει κάποιου είδους έκπτωση 
ώστε ο προϋπολογισμός να κατέβει στα €1,1 
δισ. Για να κατέβει το κόστος της αναβάθμι-
σης, η ελληνική πλευρά άλλαξε την αρχική της 
απόφαση και συμφώνησε να μην δοθούν για 
εκσυγχρονισμό τα F-16 Block 50, υπακούο-
ντας στις αμερικανικές προτάσεις να ανακα-
τασκευαστούν τα πιο σύγχρονα F-16 Block 

52+advanced, για τα οποία το τίμημα είναι 
σαφώς χαμηλότερο. 
Και πάλι όμως το πρόβλημα παραμένει το 
οικονομικό σκέλος. Κι αυτό διότι μπορεί οι 
πληρωμές για το πρόγραμμα του εκσυγχρο-
νισμού να ξεκινήσουν άμεσα, όμως το πρώτο 
αεροσκάφος θα παραδοθεί το 2021 και το 85ο 
θα παραληφθεί από την Πολεμική Αεροπορία 
το 2028, δηλαδή σε 10 χρόνια από σήμερα. 
Οι Αμερικανοί όμως ζητούν ένα πρόγραμμα 
αποπληρωμών του κόστους εμπροσθοβαρές, 
απαιτώντας να έχουν εισπράξει περίπου το 
75% του συνολικού τιμήματος μέχρι το 2021 
οπότε και δεσμεύονται να έχουν εκσυγχρονί-
σει μόνο ένα μαχητικό τύπου F-16...
Το τεράστιο ζήτημα που έχει ανακύψει είναι 
ότι οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας 
δεν επιτρέπουν τόσο μεγάλες εκταμιεύσεις 
δόσεων για τα έτη 2018, 2019 και 2020, κάτι 
που έχουν επισημάνει με έντονο τρόπο και οι 
τεχνοκράτες της Τρόικας...
«Το σύνολο του ποσού έχει εγκριθεί» είπε ο 
υπουργός Εθνικής Άμυνας για το κονδύλι των 
€1,1 δισ. και συνέχισε: «Όσον αφορά, όμως, 
τις καταβολές, η Ελλάδα έχει δεσμευθεί μέχρι 
το 2021 απέναντι στους δανειστές με ένα 
συγκεκριμένο πλεόνασμα το οποίο απαιτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο».
Κατά την άποψη που εξέφρασε ο Πάνος Καμ-
μένος «δεν είναι δυνατό, λοιπόν, την ίδια 
στιγμή που ζητείται από τους δανειστές να 
παραμείνουμε στο πλεόνασμα που έχει συμ-
φωνηθεί, να παραμένουμε στη συμφωνία στο 
ΝΑΤΟ για εξοπλιστικά προγράμματα άνω του 
2%, να φτάσουμε στο 20% που θέλει το ΝΑΤΟ 
για την ετήσια ανάπτυξη και να μην ακολου-
θήσουμε τους κανόνες που έχουμε δεσμευθεί 
για τη δημοσιονομική πολιτική».
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εδώ Κύπρος

Τ
ην θέση ότι από δω και πέρα όταν η ε/κ πλευ-
ρά κάνει βήματα στο θέμα του φυσικού αε-
ρίου, παρόμοια βήματα θα κάνει η τ/κ πλευ-
ρά, εξέφρασε ο «υπουργός εξωτερικών», 

Κουντρέτ Οζερσάι, μιλώντας σε συνέδριο με θέμα 
«Ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, ενεργειακές 
στρατηγικές και παγκόσμιες σχέσεις εξουσίας» που 
πραγματοποιήθηκε στα κατεχόμενα από το «πανεπι-
στήμιο» Ιλίμ.
Σύμφωνα με την Χαλκίν Σεσί, ο κ. Οζερσάι ανα-
φέρθηκε στη σημασία της γεωγραφικής θέσης της 
Κύπρου και πρόσθεσε ότι δεν είναι δυνατόν να κάνεις 
ανάγνωση της νέας κατάστασης στο φυσικό αέριο 
και το πετρέλαιο χρησιμοποιώντας παλιά παραδείγ-
ματα, φέροντας ως τέτοια «παλιά παραδείγματα» το 
ότι όταν μία από τις πλευρές έπραττε κάτι στο παρελ-
θόν, η άλλη πλευρά διαμαρτυρόταν μόνο.
Η Τουρκία και η τ/κ πλευρά, συνέχισε, διατηρώντας 
τα δικαιώματά τους, δεν είχαν κάνει ενεργά βήματα 
στο θέμα του φυσικού αερίου θεωρώντας ότι δεν 
πρέπει να γίνει τίποτα για τα ενεργειακά ζητήματα 
μέχρι την επίλυση του Κυπριακού. Αυτή η προσέγ-
γιση, είπε ο κ. Οζερσάι, άλλαξε μετά το 2011 και από 
τότε το παράδειγμα που ακολουθείται είναι ότι όταν η 
ε/κ πλευρά προβαίνει σε βήματα, παρόμοια με αυτά 
θα κάνει και η τ/κ πλευρά και σε αυτό είναι αποφασι-

σμένοι να προχωρήσουν.
Η τ/κ πλευρά, μαζί με την Τουρκία, είναι αποφασι-
σμένη να γίνει καθοριστικός παράγοντας και στοιχείο 
όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. «Η περίοδος 
μπροστά μας θα είναι μια τέτοια περίοδος. Αυτή είναι 
η αντίληψη στην εξωτερική μας πολιτική», σημείωσε 
ο Κουντρέτ Οζερσάι.
Μιλώντας στο ίδιο συνέδριο, ο «υπουργός τουρι-
σμού», Φικρί Αταόγλου είπε ότι οι γεωτρήσεις της 
ε/κ πλευράς στην ανατολική Μεσόγειο δημιουργούν 
ένταση και αυτή η ένταση είναι ανησυχητική. Οι Τ/κ, 
πρόσθεσε, έχουν ίσα δικαιώματα τόσο στην εξόρυξη, 
όσο και στην πώληση των φυσικών πόρων και κατη-
γόρησε τους Ε/κ ότι δεν προσπάθησαν να δώσουν 
στους Τ/κ το μερίδιό τους. Τα ζητήματα αυτά, συνέ-
χισε, επηρεάζουν αρνητικά την οικονομία και τον του-
ρισμό σε ολόκληρο το νησί λέγοντας ότι θα προσπα-
θήσουν να μειώσουν την αρνητική επιρροή δημιουρ-
γώντας μια ομάδα για τη λήψη διαφόρων μέτρων.
Τέλος, ο κ. Αταόγλου κάλεσε την ε/κ πλευρά να στα-
ματήσει να ενεργεί μονομερώς και να συνεργαστεί με 
τους Τ/κ στο θέμα του φυσικού αερίου.

Οζερσάι: Άλλαξε το παράδειγμα από 
το 2011 

Άνοιγμα Κύπρου στο κινεζικό εμπόριο

Ε
νώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τράμπ χτίζει 
εμπόδια στο κινεζικό εμπόριο, η Κύπρος ανοί-
γει τις πύλες, αναφέρεται σε δημοσίευμα του 
αμερικανικού πρακτορείου οικονομικών ειδή-

σεων Bloomberg.
Στο δημοσίευμα του Bloomberg με τίτλο «Όλα είναι 
προς πώληση στην Κύπρο και η Κίνα αγοράζει. Το 
μικροσκοπικό νησί της Μεσογείου ανοίγει τις πύλες, 
ενώ Γερμανία και Γαλλία κτίζουν εμπόδια», αναφέρεται 
ότι η στάση της μεσογειακής χώρας είναι επίσης αντί-
θετη με εκείνες ορισμένων μεγαλύτερων οικονομιών 
της ΕΕ, οι οποίες, ενοχλημένες από την όρεξη της Κίνας 
για εξαγορές, έχουν γίνει πιο επιθετικές όσον αφορά 
την εξέταση των εμπορικών συμφωνιών.
Σημειώνει ότι η Κίνα είναι ήδη βαθιά ενσωματωμένη 
στην Ευρώπη, κατέχοντας τα πάντα, από λιμάνια της 
Ισπανίας, της Ελλάδας και του Βελγίου μέχρι ένα γερ-
μανικό αεροδρόμιο, ποντάροντας σε πετρελαιοφόρα 
της Βόρειας Θάλασσας και ποδοσφαιρικά σωματεία 
στην Αγγλία και την Ιταλία.
Αυτό είναι το δίλημμα που αντιμετωπίζουν οι κυβερ-
νήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς μελετούν τον 
τρόπο διαχείρισης της αυξανόμενης επιρροής της 

Κίνας, προστίθεται.
Σύμφωνα με το Bloomberg, με έδρα τη Νέα Υόρκη, 
λίγες χώρες έχουν την οικονομική δυνατότητα να μην 
αποδεχθούν επενδύσεις από την κρατική οικονομία 
της Κίνας ύψους 11 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ιδίως 
μία χώρα όπως η Κύπρος, που διαθέτει κατά κεφαλήν 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, 27.000 δολάρια και το 
οποίο είναι λίγο περισσότερο από το μισό κατά κεφα-
λήν της Γερμανίας.
«Μπορεί να μην είναι άμεσα ορατό, αλλά τα κινεζικά 
χρήματα είναι παντού στην Κύπρο, από την ακίνητη 
περιουσία έως τη ναυτιλία, τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες, τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας», αναφέρεται στο δημοσίευμα και σημειώ-
νεται πως οι μοναδικές εξαιρέσεις μπορεί να είναι το 
ελαιόλαδο και το χαλούμι, αν και αυτά άρχισαν ήδη να 
εξάγονται στην Κίνα.
Το Bloomberg αρχίζει το δημοσίευμα του αναφερό-
μενο σε εκδήλωση σε ξενοδοχείο στη Λευκωσία για 
τον εορτασμό του κινέζικου νέου έτους και σημειώνει 
ότι στην εκδήλωση βρέθηκαν περίπου 100 ιδιοκτή-
τες μικρών επιχειρήσεων, δικηγόροι, λογιστές και οι 
συνεργάτες τους.

Μ
ε επιστολή της προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος η 
Επίτροπος Περιβάλλοντος Ιωάννα Παναγιώτου κατέ-
θεσε για 2η φορά (η 1η αφορούσε τη δημιουργία πάρ-

κου κροκοδείλων στον Ψεματισμένο) τις απόψεις της που αφορούν 
τη δημιουργία μονοθεματικού πάρκου κροκοδείλων στο Δασάκι 
της Άχνας.
Όπως αναφέρει η Επίτροπος, το είδος crocodylus niloticus , κροκό-
δειλος του Νείλου, είναι προστατευόμενο ως εκ τούτου ως κράτος 
έχουμε κοινοτική ευθύνη για την προστασία του.
Επιπλέον στην επιστολή της επισημαίνει τα πιο κάτω σημεία:
Το ερπετό αυτό είναι ξένο προς την πανίδα του τόπου μας για την 
οποία έχουμε κοινοτική ευθύνη για την προστασία της. Το θέμα 
άπτεται της υποχρέωσης μας για διατήρηση της βιοποικιλότητας 
της Κύπρου.
Στην Κύπρο δεν υπάρχει η τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη για 
τη διαχείριση μεγάλων ερπετών. Διατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις εάν 
αυτοί που θα καλεστούν να ελέγξουν τη σωστή λειτουργία της ανά-
πτυξης, θα μπορέσουν να διασφαλίζουν την ευημερία και την ορθο-
λογιστική διαβίωση των ερπετών τα οποία θα ζουν περιορισμένα 
σε ένα τεχνικό περιβάλλον, σε μία χώρα με διαφορετικές κλιματο-
λογικές συνθήκες από τη χώρα καταγωγής ή/και προέλευσης τους.
Πρόκειται για ένα πάρκο του οποίου η οικονομική βιωσιμότητα 
εξαρτάται από την επισκεψιμότητα γεγονός που πρέπει να εξετασθεί 
προσεκτικά γιατί η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα με ελαστικότητα 
όσον αφορά τον τουρισμό.
‘Εδώ τίθεται το ερώτημα ποια θα είναι η απάντηση της Πολιτείας σε 
περίπτωση μελλοντικού νέου αιτήματος της εν λόγω εταιρείας για 
επέκταση των δραστηριοτήτων της με τη δημιουργία εκτροφείου/ 
σφαγείου, επικαλούμενη λόγους οικονομικής βιωσιμότητας, νοου-
μένου ότι θα έχει ήδη επενδύσει τεράστια ποσά. Η Πολιτεία (λαμβά-
νοντας υπόψη το ύψος της υφιστάμενης επένδυσης) αναμένεται να 
απαντήσει και πάλι θετικά και η Κύπρος θα είναι εκ νέου σε αρνη-
τικό ισοζύγιο στην πλάστιγγα κόστους – ωφέλειας, συνυπολογίζο-
ντας τις Ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις και τους πιθανούς κινδύνους 
ασφάλειας, υγείας, περιβάλλοντος, κοινωνικής αποδοχής κλπ’ ανα-
φέρει.
Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο της Επιτρόπου, η κ Πανα-
γιώτου σημειώνει ότι η ανάπτυξη εμπεριέχει κινδύνους ασφάλειας 
σε περίπτωση ατυχήματος (π.χ διαφυγή ερπετών κ.α). Στο Ισραήλ το 
2012 δραπέτευσαν 70 κροκόδειλοι.
Προσθέτει ότι οι κροκόδειλοι τρέφονται με εντόσθια και άλλα 
ζωικά παράγωγα γεγονός που απαιτεί σοβαρούς και συνεχείς ελέγ-
χους για αποφυγή προβλημάτων που άπτονται της δημόσιας υγείας 
καθώς και της υγείας των ίδιων των ερπετών.
Προβληματική θα είναι κατά την άποψη της και η διαχείριση των 
υγρών και στερεών αποβλήτων καθώς και το θέμα πρόκλησης 
οχληρίας από άσχημες οσμές.
«Επίσης χρειάζονται πολύ μεγάλες ποσότητες νερού για την υλοποί-
ηση και λειτουργία της ανάπτυξης. Στην Κύπρο όλοι γνωρίζουμε ότι 
το θέμα της σωστής διαχείρισης των υδατικών πόρων στην εποχή 
της κλιματικής αλλαγής χρήζει εφαρμογής μιας αυστηρής στρατη-
γικής αφού με βάση στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων 
έχουν σχεδόν αδειάσει ή/και υφαλμυρίσει σε μεγάλο βαθμό τα υπό-
γεια υδατικά αποθέματα. Το νερό αποτελεί τον πιο πολύτιμο φυσικό 
πόρο του τόπου και η διάθεση του πρέπει να είναι λελογισμένη».

Επιστολή Επιτρόπου 
Περιβάλλοντος σε Υπουργούς 
για το πάρκο κροκοδείλων 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Τις προσεχείς εβδομάδες θα 
κατατεθεί στη Βουλή από 
μέρους του ΔΗΣΥ, σε συνερ-

γασία με άλλα κόμματα και τον 
Βουλευτή, Ηλία Μυριάνθους πρό-
ταση για τη ρύθμιση του θέματος 
των υποστατικών που ενοικιάζο-
νται μέσω ιστοτόπων (Airbnb) με 
πρώτο βήμα τη δημιουργία ειδι-
κού μητρώου εγγραφής, δήλωσε 
ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ 
Νεοφύτου.
Μιλώντας σήμερα στα γραφεία 
του κόμματός του στη Λευκωσία, ο 
κ. Νεοφύτου είπε ότι η τουριστική 
αγορά έχει προχωρήσει, οι πολί-
τες μπορούν να κάνουν κρατήσεις 
από το διαδίκτυο και εκτός ξενο-
δοχειακών μονάδων και το Airbnb 
σε κάποιες χώρες αφορά ακόμα 
και τα ίδια τα σπίτια κάποιων που 
τα θέτουν προς ενοικίαση.
«Στόχος μας είναι να μεριμνή-
σουμε για την ασφάλεια και την 
υγεία των τουριστών, τόσο των 
ξένων όσο και των Κυπρίων».
Υπάρχουν, πρόσθεσε, και Κύπριοι 
που ενοικιάζουν σε ολόκληρη την 
Κύπρο χώρους που δεν είναι του-
ριστικά καταλύματα κάτω από τον 
ΚΟΤ. «Παράλληλα, να δώσουμε 
την ευκαιρία για ένα επιπλέον εισό-
δημα στα κυπριακά νοικοκυριά, 
χωρίς να δημιουργούμε αθέμιτο 
ανταγωνισμό».
Ως πρώτο βήμα, ανέφερε ο Πρό-
εδρος του ΔΗΣΥ, πρέπει να δημι-
ουργηθεί ένα μητρώο των κατα-
λυμάτων που οι πολίτες μπορούν 
να ενοικιάζουν, είτε είναι σπίτια, 
επαύλεις, διαμερίσματα. Τα κατα-
λύματα αυτά πρέπει να ικανο-
ποιούν κάποια ελάχιστα κριτή-
ρια ασφάλειας και υγείας για να 
θωρακίζουμε και το καλό όνομα 
της Κύπρου ως καλού τουριστικού 
προορισμού.
Το επιπλέον εισόδημα των νοικο-
κυριών από την ενοικίαση, συνέ-
χισε, μπορεί σε αρκετές περιπτώ-
σεις να είναι μεγαλύτερο από το 
ετήσιο εισόδημα των νοικοκυ-
ριών από την εργασία τους. Ταυ-
τόχρονα, είπε, θα διασφαλιστεί 
ότι τα εισοδήματα από τις υπηρε-
σίες αυτές δεν αποτελούν προϊόν 
φοροδιαφυγής, σημειώνοντας ότι 
σήμερα είναι παράνομη η ενοικί-
αση με την ημέρα. 

Ειδικό μητρώο 
ενοικιάσεων μέσω 
Airbnb

Χρειάζεται υπομονή και 
καλός σχεδιασμός από την 
ε/κ πλευρά στο Κυπριακό, 
δήλωσε ο Πρόεδρος 
της Συμμαχίας Πολιτών 
Γιώργος Λιλλήκας, μετά από 
συνάντηση που είχε με τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
Νίκο Αναστασιάδη, κατά την 
οποία ενημερώθηκε για τα 
αποτελέσματα του δείπνου 
των δύο ηγετών. Κατά τη 
συνάντηση συζητήθηκαν 
επίσης ζητήματα εσωτερικής 
διακυβέρνησης.

Σ
ε δηλώσεις του, ο κ. Λιλλήκας 
χαρακτήρισε τη συνάντηση 
πολύ ενδιαφέρουσα και εποι-
κοδομητική, κατά την οποία 

ενημερώθηκε για τον δείπνο με τον 
Τ/κ ηγέτη, ενώ συζητήθηκαν οι προο-
πτικές και τα επόμενα βήματα στο Κυ-
πριακό, μέσα στις δύσκολες όπως δι-
αμορφώνονται συνθήκες, με τις πο-
λιτικές που ακολουθεί η Τουρκία και 
τις επερχόμενες εκλογές.
Ερωτηθείς σχετικά με το Κυπριακό, 
είπε πως ενόψει των τουρκικών εκλο-
γών είναι μάταιη η οποιαδήποτε προ-
σπάθεια είτε για αναζωογόνηση του 
διαλόγου είτε για επανέναρξη των 
συνομιλιών. «Δεν μπορούν να συνεχί-
σουν οι συνομιλίες από εκεί που δια-
κόπηκαν, αυτό θα μας οδηγήσει σε μια 
μεγάλη παγίδα με τραγικές συνέπειες. 
Σίγουρα απαιτείται μια προεργασία, 
απαιτείται διερεύνηση του εδάφους 
και νομίζω ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ λογικά σε 
κάποια στιγμή θα πρέπει να αναλά-
βει την πρωτοβουλία να διερευνήσει 
εκ του σύνεγγυς αν υπάρχει το κοινό 
έδαφος», είπε και σημείωσε πως δεν 
υπάρχει η πολυτέλεια για βήματα 
χωρίς προγραμματισμό. «Χρειάζεται 
υπομονή και ένας καλός σχεδιασμός 
από μέρους μας», πρόσθεσε.
Ο κ. Λιλλήκας ανέφερε στη συνέχεια 

ότι η συζήτηση επεκτάθηκε και πάνω 
σε θέματα εσωτερικής διακυβέρνη-
σης και τις προτάσεις της Συμμαχίας 
τις οποίες ο Πρόεδρος Αναστασιά-
δης ζήτησε και θέλει να τις προωθή-
σει. «Αυτό το θεωρώ πολύ θετικό και 
είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα που 
μπορεί να δημιουργήσει και κλίμα 
συναίνεσης. Υπάρχουν μια σειρά 
από ζητήματα που είτε άπτονται της 
μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονι-
σμού του κράτους είτε άπτονται της 
επίλυσης μεγάλων σοβαρών οικονο-
μικών ή κοινωνικών προβλημάτων, 
θα πρέπει να επικρατήσει η συναντί-
ληψη και η συναίνεση και να τα αντι-
μετωπίσουμε ως θέματα εθνικής 
προτεραιότητας», είπε.
Ο κ. Λιλλήκας είπε πως η Συμμαχία 
Πολιτών θα σταθεί απέναντι στην 
Κυβέρνηση ως αντιπολίτευση μεν, 
με εποικοδομητική κριτική, αλλά θα 
συνεχίσουν να υποβάλλουν προτά-
σεις για την επίλυση διαφόρων προ-
βλημάτων. Όπως σημείωσε, είναι 
έτοιμος, για συνεργασία έτσι ώστε να 
επιλυθούν όλα αυτά που ταλανίζουν 
τη χώρα και την κοινωνία, καθώς 
«όλοι βρισκόμαστε 
στο ίδιο πλοίο», όπως 
είπε.
Ερωτηθείς για το πώς 
αντιμετωπίζει η Συμ-
μαχία τις προτεραιό-
τητες της Κυβέρνησης 
στα θέματα εσωτερι-
κής διακυβέρνησης, 
ο κ. Λιλλήκας είπε 
πως μια από τις βασικές προτεραιό-
τητες της Κυβέρνησης είναι η επίλυση 
του ζητήματος των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, όπου υπάρχει μια 
ολοκληρωμένη πρόταση την οποία 
συζήτησαν και με τον Υπουργό Οικο-
νομικών.
Προτεραιότητα είναι επίσης ο εκσυγ-
χρονισμός και η μεταρρύθμιση του 
κράτους, καθώς απαιτείται να δημι-
ουργήσουμε νέους θεσμούς και να 

εκσυγχρονίσουμε υφιστάμενους. 
«Σε όλα αυτά δεν υπάρχει χώρος 
για μικροπολιτική, θεωρώ ότι το να 
αποτύχει μια Κυβέρνηση αποτυγχά-
νει ο τόπος, άρα καθήκον όλων είναι 
με συναινετικό πνεύμα και αλληλο-
σεβασμό να βρούμε τις λύσεις εκεί-
νες που θα πάρουν την Κύπρο μπρο-
στά», είπε.

Κυπριανού: Ο Πρόεδρος να 
αναλάβει πρωτοβουλίες στο 
Κυπριακό
Να αναλάβει πρωτοβουλίες για να 
σταλούν ξεκάθαρα μηνύματα στη 
διεθνή κοινότητα και στον ίδιο τον 
ΓΓ του ΟΗΕ, κάλεσε τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης  ο 
ΓΓ του ΑΚΕΛ Αντρος Κυπριανού.
Σε δηλώσεις του μετά από συνά-
ντηση που είχαν στο Προεδρικό στο 
πλαίσιο των συναντήσεων του Προ-
έδρου για ενημέρωση των πολιτι-
κών αρχηγών για το δείπνο του με 
τον Τ/κ ηγέτη, ο κ. Κυπριανού είπε 
πως η συνάντηση ήταν ουσιαστική 
κατά την οποία συζητήθηκε κυρίως 
το Κυπριακό, ενώ κατά το τέλος της 

ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης τους παρέ-
δωσε τα νομοσχέ-
δια που εκκρεμούν 
στη Βουλή, ώστε να 
υπάρχει μια συνεν-
νόηση για προωθη-
θούν και να ψηφι-
στούν.
Σε αυτό το θέμα, ο κ. 

Κυπριανού είπε πως το κόμμα του 
εκεί όπου κρίνει ότι τα νομοσχέδια 
αυτά εξυπηρετούν το καλό της κοι-
νωνίας και τα συμφέροντα των πολι-
τών θα τα στηρίξουν, ενώ εκεί που 
υπάρχει διαφορετική άποψη δεν θα 
τα στηρίξει.
Οσον αφορά στο Κυπριακό, ο κ. 
Κυπριανού ανέφερε αρχικά ότι 
η ενότητα στο εσωτερικό είναι το 
κλειδί για να αντιμετωπιστεί η τουρ-

κική προκλητικότητα και επιθετικό-
τητα. Όμως, για να υπάρξει ενότητα 
θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία στις 
θέσεις στη βάση των οποίων θα κινη-
θεί η πλευρά μας, και ταυτόχρονα θα 
πρέπει να υπάρξει προσυνεννόηση 
και αλληλοσεβασμός.
«Εμείς επιμένουμε στις διαχρονι-
κές θέσεις του Εθνικού Συμβου-
λίου και στη βάση αυτών διατυπώ-
νουμε τις θέσεις μας διαχρονικά ως 
κόμμα», είπε και πρόσθεσε πως έχει 
θέσει στον Πρόεδρο τις επιλογές που 
έχουμε ενώπιον μας και το γεγονός 
ότι η κατάσταση στην τ/κ κοινότητα 
αλλοιώνεται με ραγδαίους ρυθμούς.
Ο κ. Κυπριανού σημείωσε πως 
εκείνο που επιβάλλεται να γίνει αυτή 
την ώρα, ενόψει και των τουρκικών 
εκλογών, είναι να αναλάβει πρωτο-
βουλίες ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
για να σταλούν ξεκάθαρα και πολύ 
ευκρινή μηνύματα στη διεθνή κοι-
νότητα και στον ίδιο τον ΓΓ του ΟΗΕ. 
«Πρέπει να πούμε καθαρά στον ίδιο 
τον ΓΓ χωρίς υποσημειώσεις ότι είμα-
στε έτοιμοι να προχωρήσουμε με 
βάση τη διαδικασία την οποία περι-
γράφει στις διαδοχικές του εκθέ-
σεις», είπε.
Σημείωσε πως πρέπει να κατανοή-
σουμε ότι οι επιλογές που έχουμε 
είναι δύο: Να αφήνουμε τον χρόνο 
να παρέρχεται με αποτέλεσμα στα-
διακά τα πράγματα να οδηγηθούν 
στην διχοτόμηση, κάτι το οποίο δεν 
θα είναι το τέλος του δρόμου, αλλά η 
απαρχή νέων δεινών για την Κύπρο, 
και η άλλη η επιλογή είναι με όλες τις 
δυσκολίες που υπάρχουν, να επιδιώ-
ξουμε επανέναρξη ουσιαστικών δια-
πραγματεύσεων και εκεί να επιχειρή-
σουμε να κάμψουμε την τουρκική αδι-
αλλαξία, έχοντας ως ασπίδα προστα-
σία τις θέσεις του ΓΓ του ΟΗΕ. «Είτε η 
Τουρκία θα συναινέσει στα ζητήματα 
που αφορούν την κατάργηση των 
εγγυήσεων, είτε θα μείνει εκτεθειμένη 
στα μάτια της διεθνούς κοινότητας».

Υπομονή και καλό σχεδιασμό στο Κυπριακό, 
συστήνει ο Γ. Λιλλήκας 
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Η 
Γκουανταλούπε Παλάσιος είναι 96 ετών 
και αυτήν την εβδομάδα πραγματο-
ποίησε το όνειρό της: έγινε δεκτή στο 
λύκειο, αφού έμαθε να γράφει και να 

διαβάζει πριν από τέσσερα χρόνια.
Την Δευτέρα, την πρώτη ημέρα των μαθημάτων σε 
ένα σχολείο της φτωχής Πολιτείας Τσιάπας, η Γκου-
ανταλούπε ξεχώριζε αναμεσα στους υπόλοιπους 
μαθητές, όχι μόνο επειδή θα μπορούσε να είναι 
προγιαγιά τους, αλλά και από τον ενθουσιαμό της.
«Είμαι έτοιμη να τα δώσω όλα. Σήμερα, είναι 
μια υπέροχη ημέρα» είπε η μαθήτρια, που δεν 
δίστασε καθόλου να φορέσει τη στολή του σχο-
λείου της, μαύρη φούστα με λευκό μπλουζάκι, 
αλλά πρόσθεσε και μια δικιά της, προσωπική πινε-
λιά, ένα ροζ πουλόβερ με χάντρες.
Η «Δόνια Λουπίτα», όπως την αποκαλούν χαϊδευ-
τικά οι συμμαθητές της, έγινε δεκτή με χειροκρο-

τήματα στο Δεύτερο Λύκειο της πόλης Τούστλα 
Γκουτιέρες.
Αφού κάθισε στο θρανίο της, κράτησε προσε-
κτικά σημειώσεις στα μαθήματα της χημείας και 
των μαθηματικών ενώ στη συνέχεια συμμετείχε 
και στο μάθημα των παραδοσιακών χορών.
Η Παλάσιος μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια, σε ένα 
χωριό ιθαγενών. Από την παιδική της ηλικία βοη-
θούσε τους γονείς της στα χωράφια αντί να πηγαί-
νει στο σχολείο. Μεγαλώνοντας, για να ζήσει που-
λούσε κοτόπουλα στις λαϊκές αγορές. Παντρεύτηκε 
δύο φορές και απέκτησε έξι παιδιά.
Για τη γιαγιά Γκουανταλούπε το όνειρο δεν έσβησε 
ποτέ. Όταν έκλεισε τα 92 της αποφάσισε να μάθει 
επιτέλους να διαβάζει, χάρη σε ένα πρόγραμμα για 
την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού. «Τώρα, 
μπορώ να γράψω ένα γράμμα στους φίλους μου», 
λέει γελώντας.

διεθνή νέα

Ο 
αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ 
Τραμπ πιθανότατα θα αποσύρει 
τη χώρα του από τη συμφωνία για 
το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, 

εκτίμησε με εμφανή απογοήτευση ο γάλλος 
πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μία ημέρα με-
τά τις συνομιλίες που είχε με τον ρεπουμπλι-
κάνο για το ζήτημα.
Νωρίτερα, αμερικανικά ΜΜΕ μετέδωσαν 
πως ο Μακρόν έκρινε ότι ο Τραμπ θα ανα-
κοινώσει ότι οι ΗΠΑ εγκαταλείπουν το Κοινό 
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης «για λόγους 
εσωτερικής πολιτικής».
«Δεν έχω καμιά εσωτερική πληροφόρηση», 
αλλά «μου φαίνεται» ότι ο Τραμπ δεν είναι 
«πολύ πρόθυμος να υπερασπίσει» αυτή τη 
συμφωνία, σημείωσε ο Μακρόν κατά τη 
διάρκεια συνέντευξης Τύπου, υπενθυμίζο-
ντας πως ο ρεπουμπλικάνος έχει αναφερ-
θεί στην εγκατάλειψη αυτής της συμφω-
νίας επανειλημμένα, ήταν «μια προεκλογική 
δέσμευση που είχε κάνει πολύ καιρό πριν».
«Η λογική ανάλυση του συνόλου των δηλώ-
σεών του δεν με ωθεί να πιστέψω ότι θα 
κάνει τα πάντα για να παραμείνει στο κοινό 
ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης», πρόσθεσε 
ο Μακρόν.
Ο Τραμπ, για τον οποίο η συμφωνία που είχε 
συναφθεί τον Ιούλιο του 2015 είναι «η χει-
ρότερη», αναμένεται να ανακοινώσει τη 12η 
Μαΐου αν θα «σκίσει» το κείμενο αυτό, προ-
ϊόν κοπιαστικών, διεξοδικών διαπραγματεύ-
σεων. Ο Μακρόν κατά τη διάρκεια της επί-
σημης επίσκεψής του στις ΗΠΑ απηύθυνε 
έκκληση να υπάρξει «νέα συμφωνία», πιο 
ολοκληρωμένη.
Ερωτηθείς αν θεωρεί ότι η απόφαση αυτή θα 
αποτελέσει αποτυχία του ιδίου, ο Εμανουέλ 
Μακρόν τόνισε ότι σκοπός του δεν ήταν «να 
πείσω τον κ. Τραμπ να αθετήσει τις δεσμεύ-
σεις που έχει κάνει», προσθέτοντας ότι «δεν 
είμαι ούτε ο Σίσυφος, ούτε ο Ζάχερ-Μαζόχ», 
αναφερόμενος στον αυστριακό συγγραφέα 
στον οποίο οφείλεται ο όρος μαζοχισμός.
Μολαταύτα, ο Μακρόν υπερασπίστηκε ξανά 
τη συμφωνία, σημειώνοντας πως ήθελε να 
«δείξει» ότι «έχει νόημα».
Η πρόταση που έκανε ο γάλλος πρόεδρος 
στον ομόλογό του κατά την τριήμερη επί-
σημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ ήταν να παρα-

μείνει σε ισχύ η αρχική συμφωνία και να 
μετατραπεί στον πρώτο από τους «τέσσε-
ρις πυλώνες» μιας μελλοντικής. Οι άλλοι 
τρεις «πυλώνες» αφορούν το τι θα γίνει μετά 
το 2015, όταν εκπνέει η ισχύς διατάξεων 
του ΚΟΣΔ που αφορούν ορισμένες ιρανι-
κές πυρηνικές δραστηριότητες, το ιρανικό 
πρόγραμμα για την ανάπτυξη βαλλιστικών 
πυραύλων, και τον «αποσταθεροποιητικό» 
κατά την Ουάσινγκτον και το Παρίσι ρόλο της 
Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή.
«Για εμένα αυτό είναι πρόοδος» αφού «απο-
τρέπει το να πέσουμε στο εντελώς άγνωστο 
αν η αμερικανική απόφαση είναι μια σκληρή 
έξοδος», έκρινε ο Μακρόν.
Ο γάλλος πρόεδρος διευκρίνισε ότι η πρό-
ταση που έκανε στον Τραμπ προέκυψε κατό-
πιν συντονισμού «με τους ευρωπαίους εταί-
ρους μας», δεν ήταν απλά προσωπική του 
πρωτοβουλία.

Κάλεσμα του Αλί Χαμενεΐ προς όλα 
τα μουσουλμανικά έθνη: Ενωθείτε 
κατά των ΗΠΑ!
Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κάλεσε σήμερα 
τα μουσουλμανικά έθνη να ενωθούν ενα-
ντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας 
πως η Τεχεράνη δεν θα παραδοθεί ποτέ στο 
«μπούλινγκ», σύμφωνα με την κρατική τηλε-
όραση.
«Το ιρανικό έθνος έχει αντισταθεί με επιτυ-
χία στις ψευτοπαλικαρίστικες προσπάθειες 
της Αμερικής και άλλων αλαζονικών δυνά-
μεων και θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμα-
στε... Όλα τα μουσουλμανικά έθνη θα πρέπει 
να αντιτεθούν ενωμένα στην Αμερική και σε 
άλλους εχθρούς», δήλωσε ο Αγιατολάχ Αλί 
Χαμενεΐ.
Η ανώτατη αρχή του Ιράν επέκρινε τον Αμε-
ρικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ επειδή είπε 
την Τρίτη ότι κάποιες χώρες στη Μέση Ανα-
τολή «δεν θα αντέξουν ούτε μία εβδομάδα» 
χωρίς την προστασία των ΗΠΑ.
«Τέτοια σχόλια είναι ταπεινωτικά για τους 
μουσουλμάνους… Δυστυχώς στην περι-
οχή μας διεξάγεται ένας πόλεμος ανάμεσα 
σε μουσουλμανικές χώρες. Οι οπισθοδρο-
μικές κυβερνήσεις κάποιων μουσουλμανι-
κών χωρών πολεμούν με άλλες χώρες», είπε 
ο Χαμενεΐ.

Απαισιόδοξος ο Μακρόν για τη 
συμφωνία με το Ιράν: Ο Τραμπ 
πιθανότατα θα αποσύρει τις ΗΠΑ
«Η λογική ανάλυση του συνόλου των δηλώσεών του δεν με ωθεί να πιστέψω ότι θα 
κάνει τα πάντα για να παραμείνει στο κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης», είπε ο 
Γάλλος πρόεδρος

Αναλφάβητη Μεξικανή τελείωσε το δημοτικό 
και γράφτηκε στο λύκειο στα... 96 της χρόνια
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Η Βόρεια Κορέα έλαβε το Σάββατο 
μια εντυπωσιακή απόφαση, με τον 
Κιμ Γιονγκ Ουν να ανακοινώνει 
το τέλος των δοκιμών πυρηνικών 
όπλων και βαλλιστικών πυραύλων 
της Πιονγκγιάνγκ, καθώς και το 
κλείσιμο του κύριου πεδίου δοκιμών, 
κίνηση που χαιρέτισαν αμέσως η 
Ουάσινγκτον και η Σεούλ, αλλά το 
Τόκιο έκρινε ανεπαρκή.

Α
πό «21η Απριλίου, η Βόρεια Κο-
ρέα αναστέλλει τις πυρηνικές δο-
κιμές της και τις εκτοξεύσεις διη-
πειρωτικών βαλλιστικών πυραύ-

λων», υπογράμμισε ο Κιμ, εκτιμώντας ότι 
το πεδίο πυρηνικών δοκιμών «ολοκλήρω-
σε την αποστολή του», σύμφωνα με τις δη-
λώσεις του όπως τις μετέδωσε το κρατικό 
βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων 
KCNA.
Η Βόρεια Κορέα «θα κλείσει το πεδίο πυρη-
νικών δοκιμών στο βόρειο τμήμα της χώρας 
για να αποδείξει τη δέσμευσή της στη δια-
κοπή των πυρηνικών δοκιμών», συμπλή-
ρωσε ο Κιμ, πάντα κατά το KCNA. 
Η ανακοίνωση αυτή καταγράφηκε ενώ δεν 
απομένει πλέον ούτε μία εβδομάδα ως τη 
σύνοδο κορυφής του Κιμ Γιονγκ Ουν και του 
νοτιοκορεάτη προέδρου Μουν Τζε-ιν, την 
οποία θα ακολουθήσει η ιστορική σύνοδος 
κορυφής του Κιμ Γιονγκ Ουν και του προέ-
δρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που αναμέ-
νεται να διεξαχθεί στις αρχές του Ιουνίου.
Ο Αμερικανός πρόεδρος 
εκδήλωσε αμέσως την ικα-
νοποίησή του για την ανα-
κοίνωση του Κιμ Γιονγκ 
Ουν, στην οποία είδε «μια 
πολύ καλή είδηση γ ια 
τη Βόρεια Κορέα και τον 
κόσμο».
«Μεγάλη πρόοδος! Αδη-
μονώ για τη Σύνοδο μας», 
συμπλήρωσε ο Τραμπ μέσω Twitter.
Από την πλευρά της, η Σεούλ έσπευσε να 
χαιρετίσει την «ουσιαστική πρόοδο» στην 
πορεία «προς την αποπυρηνικοποίηση της 
κορεατικής χερσονήσου, την οποία περιμέ-
νει ο κόσμος».
Εκπρόσωπος της προεδρίας της Νότιας 
Κορέας χαιρέτισε ακόμη το γεγονός πως η 
ανακοίνωση αυτή δημιουργεί «πολύ θετικό 
περιβάλλον για την επιτυχία» των επικείμε-
νων συνόδων.

Αντιθέτως, διά στόματος του υπουργού 
Άμυνας της χώρας Ιτσουνόρι Ονοντέρα, η 
Ιαπωνία έκρινε ανεπαρκή την ανακοίνωση 
της Βόρειας Κορέας και επισήμανε ότι δεν 
είναι η ώρα για να χαλαρώσει η μέγιστη 
πίεση που ασκείται στην Πιονγκγιάνγκ.
Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, εξέ-
φρασε το Σάββατο ικανοποίηση για την 
κίνηση της Βόρειας Κορέας να αναστείλει 
τις πυρηνικές και πυραυλικές δοκιμές της, 
κάτι που όπως δήλωσε προωθεί την απο-
πυρηνικοποίηση και θα συμβάλλει στην 
αποκλιμάκωση της έντασης στην Κορεατική 
Χερσόνησο.
«Η Κίνα πιστεύει ότι η απόφαση της Βόρειας 
Κορέας θα βοηθήσει στη βελτίωση της 
κατάστασης στη Χερσόνησο», αναφέρεται 
σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερι-
κών που έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστο-
σελίδα του.
«Καθώς έχει πλέον επαληθευτεί ο επιχειρη-
σιακός χαρακτήρας των πυρηνικών όπλων 
(σ.σ. της Βόρειας Κορέας), δεν είναι πλέον 
αναγκαίο για εμάς να διεξάγουμε δοκι-
μές πυρηνικών όπλων ή να εκτοξεύουμε 
πυραύλους μέσου ή μεγάλου βεληνεκούς 
ή ICBM (σ.σ. διηπειρωτικούς βαλλιστικούς 
πυραύλους)», εξήγησε ο Κιμ κατά τη διάρ-
κεια της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτρο-
πής του κυβερνώντος και μοναδικού κόμμα-
τος της Βόρειας Κορέας.
«Το πεδίο πυρηνικών δοκιμών στον βορρά 
εξετέλεσε την αποστολή του», πρόσθεσε.
Επί των ημερών του Κιμ, η Πιονγκγιάνγκ 
σημείωσε ταχύτατες προόδους στα εξοπλι-

στικά της προγράμματα, 
παρότι σ τοχοθετούνται 
από πολλαπλές κυρώσεις 
που κλιμακώθηκαν, κυρίως 
από το Συμβούλιο Ασφα-
λείας του ΟΗΕ, τις ΗΠΑ, την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τη 
Νότια Κορέα.
Η Βόρεια Κορέα έλαβε το 
Σάββατο μια εντυπωσιακή 

απόφαση, με τον Κιμ Γιονγκ Ουν να ανα-
κοινώνει το τέλος των δοκιμών πυρηνικών 
όπλων και βαλλιστικών πυραύλων της Πιον-
γκγιάνγκ
Για τον Ντάνιελ Πίνκστον του πανεπιστημίου 
Τρόι, «πρόκειται ασφαλώς για μια θετική 
εξέλιξη». «Αυτό είναι ένα απαραίτητο, 
παρότι ανεπαρκές, βήμα ως προς την επά-
νοδο της Βόρειας Κορέας (στην τήρηση) των 
προηγούμενων δεσμεύσεών της για τη μη 
διάδοση» των πυρηνικών όπλων, ανέφερε.

διεθνή νέα

Ιστορική απόφαση της Βορείου 
Κορέας

Π
ερισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι, με-
ταξύ των οποίων και τέσσερις πρώην 
πρόεδροι των ΗΠΑ, είπαν το τελευ-
ταίο αντίο στην Μπάρμπαρα Μπους, 

την πρώην πρώτη κυρία η οποία άφησε την τε-
λευταία της πνοή την περασμένη Τρίτη σε ηλικία 
92 ετών.
Η Μπους ήταν η μοναδική Αμερικανίδα που είδε 
τον σύζυγό της και τον γιο της να γίνονται πρό-
εδροι της χώρας. Ήταν σύζυγος του 41ου προέ-
δρου, του Τζορτζ Χ.Ου. Μπους (1989-1993) και 
μητέρα του 43ου, του Τζορτζ Ου. Μπους (2001-
2009). Από τον γάμο της με τον Τζορτζ. Χ.Ου. 
Μπους, 93 ετών σήμερα, απέκτησε έξι παιδιά (εκ 
των οποίων πέντε είναι εν ζωή), 17 εγγόνια και 7 
δισέγγονα.
Στην κηδεία της, στην Επισκοπική Εκκλησία Σεν 
Μάρτιν του Χιούστον, στο Τέξας, παρέστη σύσ-
σωμη η οικογένειά της, καθώς και οι πρώην πρό-
εδροι Μπαράκ Ομπάμα και Μπιλ Κλίντον, συνο-
δευόμενοι από τις συζύγους τους, τις πρώην 
πρώτες κυρίες Μισέλ και Χίλαρι.
Η τελετή μεταδόθηκε απευθείας από τα μεγάλα 
αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα. Παρούσα στην 
εκκλησία, δίπλα στους Ομπάμα, ήταν και η 

πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ που εκπροσώπησε 
τον σύζυγό της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρέστη 
προκειμένου να μην διαταραχθεί η τελετή από 
τα επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας που θα λαμ-
βάνονταν και «από σεβασμό για την οικογένεια 
Μπους», ανέφερε ο Λευκός Οίκος. Με ανάρ-
τησή του στο Twitter ωστόσο ανέφερε σήμερα 
ότι «προσεύχεται μαζί με όλη την οικογένεια». Ο 
Τραμπ είχε επικρίνει πολλές φορές τους Μπους 
επειδή δεν στήριξαν την υποψηφιότητά του για 
την προεδρία των ΗΠΑ το 2016.
Η Μπάρμπαρα Πιρς, όπως ήταν το πατρικό της 
όνομα, γεννήθηκε το 1925 στη Νέα Υόρκη. Γνώ-
ρισε τον Τζορτζ Χ.Ου. Μπους όταν ήταν 16 ετών, 
τον παντρεύτηκε τρία χρόνια αργότερα και το 
ζεύγος εγκαταστάθηκε στο Τέξας. Ο γάμος τους 
κράτησε 73 χρόνια και ήταν η μακροβιότερη 
ένωση προεδρικού ζεύγους στην ιστορία των 
ΗΠΑ. Η πρώην πρώτη κυρία είχε επιλέξει η ίδια 
ποιοι θα εκφωνούσαν τον επικήδειο: ο γιος της 
Τζεμπ Μπους, πρώην κυβερνήτης της Φλόριντα, 
η επί πολλά χρόνια στενή φίλη της, Σούζαν Μπέ-
ικερ, σύζυγος του πρώην υπουργού Εξωτερικών 
Τζέιμς Μπέικερ και ο ιστορικός Τζον Μίτσαμ που 
έγραψε τη βιογραφία του συζύγου της.

Τέσσερις πρώην πρόεδροι και εκατοντάδες 
άλλοι αποχαιρέτισαν την Μπάρμπαρα Μπους

Νικαράγουα: Στους 34 οι νεκροί 
μετά από έξι μέρες διαδηλώσεων 

Τ
ουλάχιστον 34 άνθρωποι έχουν 
σκοτωθεί στις έξι μέρες διαδηλώ-
σεων που πυροδότησε ένα σχέδιο 
μεταρρύθμισης του συστήματος 

συνταξιοδότησης, σύμφωνα με νεότερο α-
πολογισμό που ανακοίνωσε το Κέντρο Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων της Νικαράγουα 
(Cenidh).
Ο πρόεδρος της Νικαράγουα, Ντανιέλ 
Ορτέγα, ακύρωσε, την Κυριακή, τις σχεδια-
ζόμενες μεταρρυθμίσεις του ασφαλιστικού 
συστήματος που πυροδότησαν τις πολυή-
μερες, πολύνεκρες διαδηλώσεις.
Ο 72χρονος, πρώην αντάρτης, Ορτέγα, 
αντιμέτωπος με ένα άνευ προηγουμένου 
τα τελευταία 11 χρόνια που βρίσκεται στην 
εξουσία κύμα οργής, ζήτησε την Τρίτη να 
αφεθούν ελεύθεροι δεκάδες φοιτητές που 
είχαν συλληφθεί στη διάρκεια των διαδη-
λώσεων, προκειμένου να αποκλιμακώσει 
την ένταση που έχει προκαλέσει και διε-
θνείς επικρίσεις. Ωστόσο δεκάδες χιλιάδες 
διαδηλωτές συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις 
στους δρόμους της χώρας.

Ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξη-
θεί τις επόμενες ώρες, ανέφερε η ΜΚΟ, που 
στον προηγούμενο απολογισμό της έκανε 
λόγο για 27 θανάτους. Εξηνταέξι τραυμα-
τίες νοσηλεύονται, εκ των οποίων 12 «σε 
σοβαρή κατάσταση και σε εντατική φρο-
ντίδα». Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης 
Μάρκος Καρμόνα πρόσθεσε ότι 16 άνθρω-
ποι εξακολουθούν να αγνοούνται.
Η πλειονότητα των νεκρών είναι φοιτητές, 
που πρωτοστάτησαν στις κινητοποιήσεις 
ενάντια στη μεταρρύθμιση. Στον απολογι-
σμό της Cenidh περιλαμβάνονται δύο αστυ-
νομικοί που έχασαν τη ζωή τους και ένας 
εικονολήπτης που σκοτώθηκε από πυρο-
βολισμό.
«Καταδικάζουμε τη βία που άσκησε η αστυ-
νομία και παραστρατιωτικές ομάδες κατά 
νέων ανθρώπων (που διαδηλώνουν) για 
ένα δίκαιο αγώνα», δήλωσε ο Καρμόνα.
«Είναι μια καταδικαστέα πράξη, πυρο-
βολούν με σκοπευτές, η πλειοψηφία των 
νεκρών χτυπήθηκε στο κεφάλι, στο λαιμό 
και στο στήθος», είπε.
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Πληθαίνουν τις συναντήσεις και 
τις διαβουλεύσεις προσπαθώντας 
να βρουν τρόπους για να φράξουν 
τον δρόμο του Ερντογάν, ο 
οποίος, εάν κερδίσει, θα διαθέτει 
τεράστιες εξουσίες, σύμφωνα με 
την συνταγματική μεταρρύθμιση 
που εγκρίθηκε με δημοψήφισμα τον 
Απρίλιο 2016

Α
ιφνιδιασμένη από την προκή-
ρυξη των πρόωρων εκλογών α-
πό τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η 
τουρκική αντιπολίτευση προσπα-

θεί να ξεπεράσει τις διαιρέσεις για να πα-
ρουσιάσει ενωμένο μέτωπο με την ελπίδα 
να κόψει τον δρόμο στον ισχυρό άνδρα της 
χώρας.
Ο Ερντογάν αιφνιδίασε ανακοινώνοντας 
την περασμένη εβδομάδα ότι οι βουλευ-
τικές και οι προεδρικές εκλογές, προγραμ-
ματισμένες για τον Νοέμβριο 2019, θα επι-
σπευσθούν για τις 24 Ιουνίου 2018.
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έδειξαν 
ψυχραιμία απέναντι στον αιφνιδιασμό δια-
κηρύσσοντας ότι έχουν εμπιστοσύνη στις 
δυνάμεις τους για να νικήσουν τον Ερντο-
γάν και το κόμμα του, που έχουν γίνει 
μηχανή νικητήριων εκλογικών αναμετρή-
σεων από το 2002.
Για να το καταφέρουν, πληθαίνουν τις συνα-
ντήσεις και τις διαβουλεύσεις προσπαθώ-
ντας να βρουν τρόπους 
για να φράξουν τον δρόμο 
του Ερντογάν, ο οποίος, 
εάν κερδίσει, θα διαθέτει 
τεράστιες εξουσίες, σύμ-
φωνα με την συνταγματική 
μεταρρύθμιση που εγκρί-
θηκε με δημοψήφισμα τον 
Απρίλιο 2016.
Πρέπει να κατεβάσουν 
κοινό υποψήφιο της αντιπολίτευσης στις 
προεδικές εκλογές, να ενωθούν στον δεύ-
τερο γύρο πίσω από τον υποψήφιο που θα 
έχει την καλύτερη επίδοση μετά τον πρώτο 
γύρο των προεδρικών ή να υποστηρίξουν 
μία προσωπικότητα εκτός των τάξεών τους 
που θα είναι ικανή να αντιμετωπίσει τον 
Ερντογάν; Καμία κοινή απόφαση δεν έχει 
ανακοινωθεί μέχρι στιγμής.
Σε μία θεαματική κίνηση αλληλεγγύης, η 
μεγαλύτερη παράταξη της τουρκικής αντι-
πολίτευσης, το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό 

Κόμμα (CHP, σοσιαλδημοκρατικό) ανακοί-
νωσε την Κυριακή ότι δεκαπέντε από τους 
βουλευτές του εντάχθηκαν στο νέο Καλό 
Κόμμα (Iyi Parti) για να έχει τους απαιτού-
μενους 20 βουλευτές ώστε να σχηματίσει 
κοινοβουλευτική ομάδα και να λάβει μέρος 
στις εκλογές.
Το κόμμα ιδρύθηκε τον περασμένο Οκτώ-
βριο, υπό την ηγεσία της Μεράλ Άκσενερ, 
διαφωνούσα του Κόμματος Εθνικιστικής 
Δράσης (MHP), η οποία παρουσιάζεται 
από τους αναλυτές ως η υποψήφια που θα 
μπορούσε να αντιμετωπίσει καλύτερα τον 
Ερντογάν.
«Αυτό που κάναμε είναι μία συμβολή που 
ξεπερνά το Καλό Κόμμα, μία συμβολή στη 
δημοκρατία», δήλωσε στους δημοσιογρά-
φους ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ηγέτης του 
CHP , αφού συναντήθηκε με την Μεράλ 
Άκσενερ, η οποία τον ευχαρίστησε θερμά.
Παρά τις συναντήσεις με διάφορα κόμματα, 
φαίνεται ότι το CHP προτιμά να κατεβάσει 
δικό του υποψήφιο, το όνομα του οποίου 
θα αποκαλύψει τις προσεχείς ημέρες.
«Δημιουργείται μία συμμαχία με μονα-
δικό στόχο την αντιπολίτευση στον Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν, με μη καθαρές διαπραγμα-
τεύσεις, χωρίς αξιοπρέπεια, χωρίς χρώμα, 
χωρίς καθαρή ταυτότητα», εξεμάνη μιλώ-
ντας για τον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο ο 
πρόεδρος της Τουρκίας αναφερόμενος στο 
«δάνειο» βουλευτών του CHP στο Iyi Parti.
Ωστόσο, το AKP, το κόμμα του Ερντογάν, 

φρόντισε να συμμαχήσει 
για την περίπτωση με το 
Κόμμα Εθνικιστικής Δρά-
σης (MHP).
Για τον Σονέρ Τσαγκαπτάι, 
ερευνητή του Washington 
Institute of Near East Policy, 
η Μεράλ Άκσενερ θα ήταν 
μία σοβαρή αντίπαλος του 
Ερντογάν, αφού συγκε-

ντρώνει αρκετά χαρακτηριστικά: δεξιά, 
εθνικίστρια, συντηρητική μουσουλμάνα.
Στο πλαίσιο αυτό, το HDP αντιμετωπίζει 
το ενδεχόμενο να κατεβάσει ως υποψήφιο 
τον χαρισματικό προκάτοχο του Τέμελι, τον 
Σελαχατίν Ντεμιρτάς, που βρίσκεται στη 
φυλακή από τον Νοέμβριο 2016.
«Απέχουμε ακόμη πολύ από τις εκλογές», 
δηλώνει καθησυχαστικά ο Τσαγκαπτάι. 
«Δύο μήνες στην Τουρκία ισοδυναμούν με 
δύο αιώνες σε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό 
σύστημα».

Τουρκία: Η αιφνιδιασμένη 
αντιπολίτευση «ψάχνεται»

Ν
έες λεπτομέρειες για τους διαλό-
γους που είχαν ο πρώην διοικητής 
του FBI Τζέιμς Κόμεϊ με τον Ντό-
ναλντ Τραμπ πριν την αποπομπή 

του πρώτου περιλαμβάνουν οι 15 σελίδες 
των χειρόγραφων σημειώσεων που είχε 
κρατήσει πριν την απόλυσή του τον Μάιο 
του 2017 και οι οποίες δόθηκαν σε μέλη του 
Κογκρέσου την Πέμπτη.
Σε αυτές ξεχωρίζει η αναφορά του Τραμπ 
στον Κόμεϊ ότι ο Πούτιν του είχε αποθεώ-
σει την ομορφία των Ρώσων ιερόδουλων. 
Σύμφωνα με τον πρώην διοικητή του FBI η 
ατάκα του Τραμπ ήταν ότι ο Πούτιν του είχε 
πει ότι η Ρωσία είχε «από τις πιο όμορφές 
πόρνες στον κόσμο» χωρίς, ωστόσο , να του 
αποκαλύψει πότε ειπώθηκε η ατάκα αυτή.
Στις ίδιες σημειώσεις φαίνεται η ενόχληση 
του Τραμπ για τις κατηγορίες που είχε εξα-
πολύσει σε βάρος του ο πρώην Βρετανός 
κατάσκοπος Κρίστοφερ Στιλ με τον Κόμεϊ να 
έχει καταγράψει τις επανειλλημμένες αρνή-
σεις του προέδρου των ΗΠΑ για επαφές με 
Ρωσίδες ιερόδουλους σε ξενοδοχείο της 
Μόσχας.
Η συζήτηση αυτή φέρεται να έγινε στο ίδιο 
δείπνο στον Λευκό Οίκο στο οποίο ο Τραμπ 

ρώτησε τον Κόμεϊ αν του είναι πιστός.
Στις 15 χειρόγραφες σελίδες αποκαλύπτε-
ται επίσης η ανησυχία του Τραμπ για τον 
σύμβουλο εθνικής ασφαλείας Μάικλ Φλιν, 
που επίσης απολύθηκε τον Φεβρουάριο του 
2017.
Σύμφωνα με τον πρώην επικεφαλής του FBI 
ο Τραμπ σε ιδιωτικό δείπνο που είχαν τον 
Ιανουάριο του 2017, ο πρόεδρος των ΗΠΑ 
είπε για τον Φλιν ότι «αυτός ο τύπος έχει 
σοβαρά ζητήματα κρίσης». Στη συνέχεια τον 
κατηγόρησε ότι καθυστέρησε να απαντήσει 
σε ένα συγχαρητήριο τηλεφώνημα σε διε-
θνή ηγέτη προσθέτοντας ότι ο ίδιος θα ήταν 
οργισμένος αν χρειαζόταν έξι ημέρες για να 
του απαντήσουν σε ένα τέτοιο τηλεφώνημα.
Ο ίδιος ο Τραμπ απάντησε μέσω Twitter 
γράφοντας ότι οι σημειώσεις του Κόμεϊ 
αποδεικνύουν μεταξύ άλλων πως δεν 
υπήρξε καμία συμπαιγνία με τη Ρωσία και 
καμία παρακώλυση των ερευνών:
«Τα υπομνήματα του Τζέιμς Κόμι μόλις απο-
καλύφθηκαν και δείχνουν καθαρά ότι δεν 
υπήρξε καμία σύμπραξη και καμία παρα-
κώλυση. Επίσης, διέρρευσε διαβαθμισμέ-
νες πληροφορίες. Ουάου! Θα συνεχιστεί το 
Κυνήγι Μαγισσών;»

Όταν ο Πούτιν είπε στον Τραμπ 
«έχουμε τις καλύτερες πόρνες»

Ντράγκι: Φρενάρει η ανάκαμψη στην 
ευρωζώνη

Σ
ημάδια «κόπωσης» στην αναπτυξι-
ακή πορεία της ευρωζώνης διαπι-
στώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα. Όπως δήλωσε σήμερα ο πρό-

εδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, στο πλαίσιο 
της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου μετά 
τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλί-
ου της Τράπεζας, τα στοιχεία από την αρ-
χή του έτους δείχνουν ότι η ανάκαμψη έχει 
μετριαστεί. Μετά από τέσσερα τρίμηνα, ό-
που το ΑΕΠ της ευρωζώνης κατέγραψε υψη-
λούς ρυθμούς αύξησης, οι πρώιμοι δείκτες 
δείχνουν ότι η αναπτυξιακή διαδικασία εί-
ναι μεν στέρεη, εμφανίζει ωστόσο σημά-
δια κάμψης.
Ο Ευρωπαίος τραπεζίτης υπενθύμισε ότι το 
2017, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,4%, επίδοση 
η οποία είχε να καταγραφεί από το 2007. 
Ωστόσο όπως εξήγησε διεξοδικά, η ΕΚΤ 
βρίσκεται ενώπιον νέων δεδομένων. Μάλι-
στα τα δεδομένα αυτά είναι τόσο σημα-
ντικά, με αποτέλεσμα το σημερινό διοικη-
τικό συμβούλιο να αναλωθεί στη λεπτο-
μερή εξέταση και ανάλυση τους, «βάζο-

ντας στην άκρη» την όποια συζήτηση για 
τη νομισματική πολιτική. «Είναι ανάγκη να 
διαπιστώσουμε κατά πόσο η επιβράδυνση 
αυτή της ανάκαμψης είναι προσωρινή ή έχει 
μόνιμο χαρακτήρα» ανέφερε χαρακτηρι-
στικά.
Σε κάθε περίπτωση, όπως διαβεβαίωσε ο 
κ. Ντράγκι, το πρόγραμμα ποσοτικής χαλά-
ρωσης θα συνεχιστεί με την υφιστάμενη 
μορφή του τουλάχιστον μέχρι τον ερχόμενο 
Σεπτέμβριο. Τούτο συνεπάγεται ότι η ΕΚΤ 
θα συνεχίσει να αγοράζει κάθε μήνα από τη 
δευτερογενή αγορά ομόλογα αξίας 30 δισ. 
ευρώ. Επίσης όπως αναμένονταν η ΕΚΤ απε-
φάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτό-
κια της για ακόμη μία φορά.
Αναφερόμενος στις γενικότερες οικονομι-
κές εξελίξεις ο επικεφαλής της ΕΚΤ προει-
δοποίησε εκ νέου για τους κινδύνους που 
εγκυμονεί το νέο κύμα προστατευτισμού 
που έχει ξεκινήσει από τις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο 
αυτό χαρακτήρισε αναμενόμενη την άνοδο 
των αποδόσεων των αμερικανικών ομολό-
γων και δη του 10ετούς πάνω από το 3%.
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οικογένεια

Ό
λοι μας νιώθουμε την ανάγκη 
να μας υπολογίζουν, να μας 
αγαπούν και να μας εκτιμούν. 
Όταν όλα αυτά εκπληρώνο-

νται στη ζωή μας, νιώθουμε ικανοποι-
ημένοι και ευχαριστημένοι. Όταν όμως 
δεν έχουμε τ ίποτε απ’ αυτά τότε ν ιώ-
θουμε συναισθηματικά άδειοι, ανικα-
νοποίητοι, απομονωμένοι και δυστυχι-
σμένοι. 
Τι εννοούμε όταν λέμε αυτοεκτίμηση; 
Να πιστεύεις σ την αξία που έχεις και 
στις ικανότητές σου. Αν δεν έχεις μέσα 
σου ακλόνητη την εμπισ τοσύνη σ τον 
εαυτό σου δε θα μπορέσεις ποτέ να 
αντιμετωπίσεις τ ις απογοητεύσεις της 
ζωής και τα προβλήματά σου χωρίς 
να πληγωθεί ο συναισθηματικός σου 
κόσμος. Αυτή η εμπισ τοσύνη σ τον 
εαυτό σου και στην αξία σου ξεκινάει 
από το μυαλό. Με το μυαλό σου αποφα-
σίζεις και διαλέγεις τι θέλεις να πιστεύ-
εις για το άτομό σου : ποιος/ποια είσαι 
και τι μπορείς να πετύχεις.
Τα άτομα που έχουν αυτοπεποίθηση και 
αυτοεκτίμηση διαπίστωσα ότι έχουν μία 
βασική ικανότητα : να διαλέγουν και να 
αποφασίζουν σωστά και αντικειμενικά. 
Εσύ διαλέγεις και αποφασίζεις για τον 
εαυτό σου. Δεν αφήνεις τους άλλους να 
σου πουν τι να κάνεις σε μια δεδομένη 
στιγμή ή τι απόφαση να πάρεις. Κανέ-
νας δεν μπορεί να έχει ανεπτυγμένο το 
αίσθημα της αυτοεκτίμησης αν πρώτα 
δε μάθει να κάνει τις επιλογές του και να 
παίρνει τις αποφάσεις του.
Όταν πάρεις τον έλεγχο στα χέρια σου κι 
αρχίσεις να κάνεις τις επιλογές σου και 
να παίρνεις τις αποφάσεις σου, θα νιώ-
σεις πολύ ωραία και θάχεις κάνει ένα 
σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση 
της διάπλασης του εγώ σου. Θα μπορέ-
σεις να κάνεις σωστή ανάλυση όλων των 
δεδομένων της ζωής σου, και θα μπορέ-
σεις να επιλέξεις τις βασικές απόψεις για 
τον εαυτό σου: ποιος/α είσαι, και τι μπο-
ρείς να κάνεις. Ας δούμε μερικούς παρά-
γοντες που θα σε βοηθήσουν να καλλι-
εργήσεις την αυτοεκτίμησή σου.
1. Κάνε Καλούς Φίλους  
Ένα από τα πιο σημαντ ικά πράγματα 
που μπορείς να κάνεις για να βελτιώσεις 
την αυτοεκτ ίμησή σου είναι να έχεις 
γύρω σου άτομα που θα σου τονίζουν 

τα θετικά σου σημεία και τις ικανότη-
τές σου – άτομα που θέλουν πραγμα-
τικά το καλό σου και θέλουν να χαρείς 
τη ζωή σου.
Αυτοί οι φίλοι έχουν μεγάλες προσδο-
κίες από σένα αλλά πάντα σε βεβαιώ-
νουν ότι είσαι ικανό άτομο και η αξία 
σου είναι γι αυτούς αναμφισβήτητη.
2. Φρόντιζε να Έχεις Καλή Φυσική 
Κατάσταση  
Όταν παραδέχεσαι ότι δεν προσέχεις τη 
διατροφή σου, ή δε γυμνάζεσαι, είναι 
φυσικό να νιώθεις ενοχές ή οίκτο για τον 
εαυτό σου. Αν όμως τρέφεσαι σωστά, αν 
γυμνάζεσαι, αν κοιμάσαι αρκετά, σου το 
εγγυώμαι ότι η αυτοεκτίμησή σου θ’αρ-
χίσει να βελτιώνεται. Όταν αλλάζει το 
σώμα σου προς το καλύτερο, η αυτοεκτί-
μησή σου αυξάνεται.
3. Φρόντιζε να Είσαι σε Καλή Συναι-
σθηματική Κατάσταση 
Κάτι που πρέπει να κάνεις είναι να δια-
βάζεις βιβλία και άρθρα που σε βοη-
θούν και σε οικοδομούν. Απασχόλησε 
το νου σου με πράγματα που τρέφουν 
την ψυχή σου και τα συναισθήματά σου. 
Βρες το χρόνο να κάνεις τα πράγματα 
που σου αρέσουν.
Όταν σκέφτεσαι θετικά θ’ αρχίσεις να 
βελτιώνεις την αυτοεκτίμησή σου. Θα 
ήθελα να σε ενθαρρύνω να βλέπεις πιο 
πολύ τ ις δυνατότητές σου και όχι τα 
αδύνατα σημεία σου.  Άρχισε να βλέ-
πεις κάτι στον εαυτό σου για το οποίο 
μπορείς να νιώθεις περήφανος/η. Τι σου 
αρέσει από τον τρόπο της ζωής σου; 
Και το τελευταίο σημείο που θα μας 
απασχολήσει εκτενέστερα την επόμενη 
φορά που θα σε βοηθήσει να καλλιερ-
γήσεις την αυτοεκτίμησή σου είναι το 
γεγονός ότι ο Θεός σε αγαπάει χωρίς 
όρους. Ο Θεός εκτιμάει και υπολογί-
ζει τόσο εσένα όσο κι εμένα σε τέτοιο 
βαθμό που είναι πρόθυμος να πληρώ-
σει το πιο ακριβό τίμημα: την ίδια Του τη 
ζωή. Να το σκέφτεσαι αυτό ως την επό-
μενη φορά.
Όταν κατανοήσουμε την αξία μας και 
αποκτήσουμε μια υγιή αυτοεκτίμηση, 
τότε θα είμαστε σε θέση να ζούμε μία 
ζωή παραγωγική, μία ζωή με νόημα που 
θα γ ίνει ευλογία σ το/σ την σύντροφό 
μας, στα παιδιά μας και σ’ όλους τους 
άλλους που θα έρθουμε σε επαφή.

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

Καλλιέργησε την 
Αυτοεκτίμησή σου

To παιδί μου και εγώ
Όταν το παιδί είναι έτοιμο 

για στερεά τροφή

Γ
ύρω στους 6 μήνες, το παιδί χρειάζεται 
έξτρα τροφή (εκτός του γάλακτος) για 
να αναπτυχθεί σωστά, να πάρει αρκε-
τό σίδηρο και όλα τα βασικά θρεπτικά 

συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός του.
Oι στερεές τροφές δεν αντικαθιστούν το 
μητρικό γάλα ή το γάλα σε σκόνη. Λειτουρ-
γούν συμπληρωματικά μέχρι και τους 12 
μήνες, εφόσον το παιδί χρειάζεται εξίσου και 
τις δύο ομάδες τροφών.
Τα επιπλέον οφέλη της εισόδου της στερεάς 
τροφής στη ζωή του παιδιού είναι ότι ανα-
καλύπτει νέες γεύσεις, υφές, αναπτύσσει τα 
δόντια και το σαγόνι του και χτίζει δεξιότητες 
που θα χρειαστούν αργότερα στη γλωσσική 
εξέλιξη.                               
Σημάδια ότι το μωρό είναι έτοιμο (γύρω 
στους 6 μήνες):

 ª     Έχει καλό έλεγχο του κεφαλιού και 
του λαιμού του ενώ μπορεί να κάτσει με τον 
κορμό όρθιο

 ª     Δείχνει ενδιαφέρον στο φαγητό με το 
να κοιτάει τι έχει το πιάτο σου

 ª     Προσπαθεί να φτάσει το φαγητό σου
 ª     Ανοίγει το στόμα όταν του προσφέρεις 

να φάει με το κουτάλι
Αν το μωρό έχει φτάσει στους 7 μήνες και δεν 
έχει δείξει κάποιο από τα άνωθι σημάδια, 
καλό είναι να συμβουλευτείς το γιατρό σου.

Το σωστό timing για στερεά τροφή
Σε πρώτο επίπεδο, για να γίνει ομαλά η μετά-
βαση, πρέπει να είστε και οι δύο χαλαροί και 
χαρούμενοι. Η καλύτερη ώρα για να δοκι-
μάσει να φάει είναι αμέσως μετά το θηλα-
σμό ή το γάλα σε σκόνη γιατί είναι ακόμα πει-
νασμένο και θέλει κάτι να ικανοποιήσει την 
πείνα του.
Καταλαβαίνεις ότι πεινάει ακόμα όταν ενθου-
σιάζεται με το να βλέπει το φαγητό του να 
ετοιμάζεται, όταν γέρνει προς το μέρος σου 
και όταν ανοίγει το στόμα σου καθώς κάνεις 
την κίνηση να το ταΐσεις. Αντιθέτως, όταν δεν 
ενδιαφέρεται πια, γυρνάει το κεφάλι αλλού, 
αποσπάται, σπρώχνει το κουτάλι ή κρατά το 
στόμα πεισματικά κλειστό.
Είναι πάντοτε καλό να μιλάς στο μωρό και 
να του εξηγείς τη διαδικασία, βοηθώντας το 
τόσο στη γλωσσική ανάπτυξη όσο και στη 
σιγά σιγά κατανόηση του τι συμβαίνει και 

γιατί.
Ένα έως δύο κουταλάκια του γλυκού στε-
ρεά τροφή αρκούν για να την συστήσεις στο 
παιδί. Μέχρι να φτάσει τους 12 μήνες, θα 
τρώει, κατά μέσο όρο, 3 μικρά γεύματα τη 
μέρα.

Η υφή της τροφής
Ξεκινάμε με αλεσμένο φαγητό σε υφή πουρέ, 
μετά περνάμε σε πολύ λεπτές λωρίδες και 
μετά σε ψιλοκομμένες μπουκιές. Μεταξύ 6 
και 8 μηνών γίνεται η μετάβαση από απαλή 
σε πιο σκληρή τροφή ώστε να μάθει να 
μασάει και σιγά σιγά να το κάνει και μόνο 
του. Όταν χρονίσει, θα είναι σε θέση να τρώει 
φαγητά με την ίδια υφή σαν της υπόλοιπης 
οικογένειας.

Τα είδη των τροφών
Κάθε στερεά τροφή είναι κάτι καινούριο που 
ενθουσιάζει το μωρό. Το πιο βασικό στοι-
χείο είναι να του παρέχεις τροφές πλούσιες 
σε σίδηρο και στη σωστή υφή. Οι βασικές 
ομάδες τροφών που μας ενδιαφέρουν είναι:

 ª     Τα λαχανικά, για παράδειγμα, βραστή 
πατάτα, καρότα και φασόλια

 ª     Τα φρούτα, όπως είναι η μπανάνα, το 
μήλο, το πεπόνι και το αβοκάντο

 ª     Σιτάρι, βρώμη, ψωμί, ρύζι και ζυμα-
ρικά

 ª     Γαλακτοκομικά όπως το γιαούρτι και 
-εφόσον το επιτρέπει ο παιδίατρος- τυριά

 ª     Κρέας, ψάρι, χοιρινό, βραστά αυγά 
(ποτέ μελάτα)

Τροφές που είναι καλό να αποφύ-
γεις

 ª     Το μέλι δίνεται στα παιδιά μετά τον 
πρώτο χρόνο

 ª     Το ίδιο ισχύει και για το κατσικίσιο 
γάλα ή σόγιας

 ª     Όχι στα γαλακτοκομικά με χαμηλά 
λιπαρά τα πρώτα 2 χρόνια

 ª     Οι σκληρές τροφές, όπως είναι οι 
ξηροί καρποί, κρύβουν κινδύνους οπότε τις 
δίνουμε στο παιδί όταν φτάσει 3 χρονών

 ª     Το μη παστεριωμένο γάλα, οι έτοιμοι 
φρουτοχυμοί, το τσάι, ο καφές και τα ζαχα-
ρούχα ροφήματα είναι καλό να αποφεύγο-
νται σε όλες τις ηλικίες.
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Η 
παχυσαρκία είναι ένα 
από τα πλέον διογκού-
μενα και ανησυχητικά 
προβλήματα στην Ελλά-

δα. Αν δεν καταφέρουμε να κα-
τανοήσουμε τις συναισθηματικές 
αιτίες που οδηγούν στην υπερκα-
τανάλωση φαγητού, είναι πολύ 
πιθανό να αντιμετωπίσουμε μα-
κροχρόνια προβλήματα υγείας. Ο 
πολύ υψηλός Δείκτης Μάζας Σώ-
ματος, δηλαδή, το σωματικό βά-
ρος που είναι σημαντικά πιο με-
γάλο από αυτό που θεωρείται υ-
γιές για το ύψος μας, αυξάνει τον 
κίνδυνο για σοβαρά προβλήματα 
υγείας, όπως η υπέρταση, οι καρ-
διοπάθειες και το εγκεφαλικό, ο 
διαβήτης Τύπου 2, οι ασθένειες 
στη χοληδόχο κύστη, η χρόνια 
κόπωση, το άσθμα, η υπνική 
άπνοια και ορισμένες μορ-
φές καρκίνου.
Η αντιμετώπιση της παχυ-
σαρκίας και αντίστοιχων 
προβλημάτων ελέγ-
χου του σωματικού 
βάρους, απαιτούν 
την προσαρμογή μας 
σε νέες συνήθειες που 
«υιοθετούν» έναν πιο υγι-
εινό τρόπο ζωής. Όμως, ας 
μην επιχειρήσουμε ξαφ-
νικές και δραματικές 
αλλαγές στη διατροφή 
ή στις δραστηριότητές 
μας. Κινδυνεύουμε, όχι 
μόνο να επιδεινώσουμε 
μια ήδη ασταθή κατάσταση 
στην υγεία μας, αλλά 
και να αγνοήσουμε τις 
κύριες συμπεριφορές 
και τα συναισθηματικά 
θέματα που προκάλεσαν, 
εξαρχής, την παχυσαρκία.
Ας δούμε μερικές πρακτι-
κές συμβουλές, ώστε να αντι-
μετωπίσουμε την παχυσαρκία:

 ª    Σκεπτόμαστε τι τρώμε και 
για ποιον λόγο. Καταγράφουμε 
τις διατροφικές μας συνήθειες, 
σημειώνοντας καθετί που τρώμε, 
μαζί με την ώρα και την ποσότητα 
του φαγητού. Κι ακόμη, σημειώ-
νουμε τις σκέψεις μας και τη διά-

θεσή μας εκείνη τη στιγμή. Είμα-
στε λυπημένοι ή αναστατωμένοι 
για κάτι; Μήπως έχουμε άγχος 
& αναζητάμε «παρηγοριά» στο 
φαγητό;

 ª     Μειώνουμε τις μερίδες, 
τρώγοντας τις ίδιες τροφές. Στην 
προσπάθεια να αισθανθούμε 
λιγότερη στέρηση από τη δίαιτα, 
σύντομα θα διαπιστώσουμε ότι 
και οι μικρότερες μερίδες είναι 
εξίσου ικανοποιητικές. Κι αυτό 
είναι σίγουρα μια καλή βάση για 
να μειώσουμε με ασφάλεια την 
όρεξή μας, ακόμη περισσότερο.

 ª     Ενώ η θεραπεία της παχυ-
σαρκίας συχνά βοηθά στη μεί-
ωση της κατάθλιψης, η απώλεια 
βάρους δε θα είναι ποτέ επιτυ-
χής εάν παραμείνουμε γεμάτοι 

άγχος και αρνητικά συναι-
σθήματα. Ας προσπαθή-
σουμε να λύσουμε αυτά τα 
θέματα πριν ξεκινήσουμε 

ένα πρόγραμμα απώ-
λειας βάρους.

 ª     Η απώ-
λεια βάρους είναι πάντα πιο 

εύκολη όταν έχουμε την 
υποστήριξη των φίλων 
και της οικογένειάς μας. 
Έρευνες δείχνουν ότι 

όσοι έχουμε βοήθεια 
από το οικείο περιβάλ-

λον μας, χάνουμε πιο εύκολα 
βάρος.

 ª     Ξεπερνάμε 
τις μέρες που φάγαμε 
λίγο ή αρκετά παραπάνω, 

ενώ δεν «έπρεπε». Ενο-
χές αυτού του είδους είναι 

συχνά πρόβλημα κάποιων 
γυναικών που τείνουν να 
είναι πολύ σκληρές με τον 
εαυτό τους όταν χάνουν 

τον έλεγχο και την πειθαρχία 
τους. Αναζητούμε τις σκέψεις ή 

τα συναισθήματα που μας οδή-
γησαν να φάμε περισσότερο και 
πώς θα μπορούσαμε να τις αντι-
μετωπίσουμε, χωρίς να τσιμπολο-
γάμε. Ο γιατρός θα μπορούσε να 
μας βοηθήσει, ώστε να ξεπερά-
σουμε αυτά τα δυσάρεστα συναι-
σθήματα.

Ο
ι άνθρωποι που τρώνε φρέσκα φρούτα καθημερινά ή έ-
στω τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας, αντιμετω-
πίζουν μικρότερο κίνδυνο να πάθουν έμφραγμα ή εγκε-
φαλικό και να πεθάνουν πρόωρα, σύμφωνα με μια νέα 

μεγάλη βρετανο-κινεζική επιστημονική έρευνα.
Οι ερευνητές του Τμήματος Υγείας του Πληθυσμού του Πανεπι-
στημίου της Οξφόρδης και της Κινεζικής Ακαδημίας Ιατρικών Επι-
στημών, με επικεφαλής τον καθηγητή Ζενκμίνγκ Τσεν, που έκαναν 
τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό «New 
England Journal of Medicine», ανέλυσαν επί επτά χρόνια στοιχεία 
για περίπου 500.000 άτομα, που δεν είχαν ιστορικό καρδιαγγεια-
κής νόσου στην αρχή της μελέτης.
Η έρευνα έδειξε ότι όσοι έτρωγαν τα περισσότερα φρούτα (κυρίως 
μήλα και πορτοκάλια), είχαν την μικρότερη πιθανότητα να πεθά-
νουν πρόωρα. Μια μερίδα 100 γραμμαρίων φρούτων τη μέρα 
συσχετιζόταν με περίπου κατά το ένα τρίτο μικρότερη καρδιαγ-
γειακή θνησιμότητα, τόσο μεταξύ των ανδρών, όσο και των γυναι-
κών.
Τα φρούτα είναι πλούσια πηγή καλίου, ινών, αντιοξειδωτικών και 
άλλων βιοδραστικών συστατικών, ενώ περιέχουν λίγα λίπη και 
αλάτι, καθώς και σχετικά λίγες θερμίδες.
Η μελέτη έδειξε ότι όσοι έτρωγαν περισσότερα φρούτα, είχαν 
υψηλότερο μέσο μορφωτικό επίπεδο, χαμηλότερη αρτηριακή 
πίεση και λιγότερο σάκχαρο στο αίμα, ενώ ήσαν σε μικρότερο 
ποσοστό καπνιστές. 

Η 
κατάθλιψη πλήττει παγκο-
σμίως το 5,5 % των γυναι-
κών και το 3,2% των αν-
δρών. Σύμφωνα με νέα ε-

πιστημονική έκθεση, υπάρχει απλός 
τρόπος να περιορίσετε τα συμπτώ-
ματα και ίσως να την καταπολεμήσε-
τε.
Η σύγκριση και η ανάλυση παλαιό-
τερων ερευνών, δείχνει ότι το πλέ-
ξιμο μπορεί να ωφελήσει την ψυχική 
υγεία, έως και να αποτρέψει την 
κατάθλιψη.
Παλαιότερα αποτελέσματα ερευνών 
δείχνουν ότι το συγκεκριμένο χόμπι 
επιβραδύνει την εμφάνιση άνοιας, 
καταπολεμά τη μοναξιά, το άγχος και 
μπορεί να συνεχιστεί ακόμη κι όταν 
κάποιος ηλικιωμένος, δεν βλέπει 
καλά ή δεν έχει σωματική αντοχή. 
Το πλέξιμο για άλλους είναι χαλαρω-
τικό και για άλλους είναι ο λόγος που 
αισθάνονται χρήσιμοι.
Τα αποτελέσματα της Ιατρικής Σχο-
λής του Χάρβαρντ, είχαν δείξει ότι το 
πλέξιμο βοηθά την καρδιά, καθώς 
επαναφέρει τον καρδιακό ρυθμό. 
Έτσι, τα επίπεδα της αρτηριακής πίε-
σης μειώνονται και προστατεύεται η 
καρδιαγγειακή υγεία.
Άλλη μελέτη, αυτή τη φορά από την 
κλινική Mayo, εξέτασε ηλικιωμένους 
που ασχολούνταν με το πλέξιμο και 
άλλους που δεν ασχολούνταν. Δια-
πιστώθηκε, ότι όσοι έπλεκαν συστη-
ματικά, είχαν περίπου 40% λιγότε-
ρες πιθανότητες να παρουσιάσουν 
γνωστικές δυσλειτουργίες, καθώς 
ο εγκέφαλός τους φαινόταν να είναι 
πιο ενεργητικός.
Η ανάλυση των παραπάνω και 
ακόμη περισσότερων παλαιών ερευ-
νών, έδειξε ότι το πλέξιμο επηρεά-
ζει θετικά την κατάθλιψη, τον πόνο, 
την ψυχική διάθεση και την αίσθηση 
απομόνωσης.
Επιπλέον, οι ερευνητές ζήτησαν από 
ανθρώπους που πλέκουν, να τους 
περιγράψουν για ποιο λόγο το έπλε-
ξαν ως χόμπι και τι αισθάνονταν όταν 
έπλεκαν.
Το 10% των ερωτηθέντων, απά-
ντησε ότι πλέκοντας νιώθει τους μυς 
να χαλαρώνουν και οι μυικοί πόνοι 
απαλύνονται. Ιδιαίτερα αποτελέ-
σματα είχε το πλέξιμο σε όσους έπα-
σχαν από αρθρίτιδα.

Το πλέξιμο 
μπορεί να 
αποτρέψει 
την...
κατάθλιψη

Γιατί πρέπει να τρώμε 
φρέσκα φρούτα 
καθημερινά; 

Περιττά κιλά; Βοηθήστε 
το μυαλό, για να αλλάξει 
το σώμα! 

υγεία

Ο
ι άνθρωποι που κοι-
μούνται λίγες ώρες το 
βράδυ, κινδυνεύουν 
περισσότερο να κρυ-

ολογήσουν ή να υποκύψουν σε 
άλλες ιώσεις και λοιμώξεις, σύμ-
φωνα με μια νέα αμερικανική 
επιστημονική έρευνα.
Η μελέτη -μία από τις μεγαλύτε-
ρες του είδους της- επιβεβαιώ-
νει προηγούμενα ευρήματα από 
μικρότερες μελέτες, που έχουν 
συσχετίσει τον επαρκή ύπνο με 
τη σωματική υγεία.
Οι ερευνητές του Πανεπιστη-
μίου της Καλιφόρνια-Σαν Φραν-
σίσκο, με επικεφαλής τη Σίντι 
Λέουνγκ, που έκαναν τη σχε-
τική δημοσίευση στο αμερικα-
νικό ιατρικό περιοδικό «JAMA 
Internal Medicine», ανέλυσαν 
στοιχεία για πάνω από 22.000 

ανθρώπους.
Όσοι κοιμούνταν πέντε ώρες 
ή λιγότερες κατά μέσο όρο το 
βράδυ, ήταν 28% πιθανότερο 
να έχουν κρυολογήσει την προ-
ηγούμενο μήνα και 82% πιθανό-
τερο να έχουν κολλήσει γρίπη ή 
να έχουν εκδηλώσει πνευμονία 
ή κάποια μόλυνση στα αυτιά, σε 
σχέση με όσους κοιμούνταν επτά 
ως οκτώ ώρες.
Όσοι είχαν κάποια διαταραχή 
του ύπνου και είχαν επισκεφθεί 
τον γιατρό για να αναφέρουν 
σχετικά προβλήματα, ήσαν επί-
σης πιθανότερο να έχουν αρρω-
στήσει από ίωση ή λοίμωξη. Δεν 
διαπιστώθηκε πάντως το αντί-
στροφο, δηλαδή κάποιος μειω-
μένος κίνδυνος για όσους κοι-
μούνται πολύ, πάνω από εννέα 
ώρες.

Ο λίγος ύπνος αυξάνει τον 
κίνδυνο κρυολογήματος ή 
άλλης λοίμωξης
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Ο 
αριθμός 1 είναι ο πιο μοναχι-
κός, και το θέμα της μοναξιάς 
έχει συζητηθεί τόσο από φιλό-
σοφους όσο και τραγουδιστές 

- παραδόξως οι διασημότητες είναι συχνά 
οι πιο μόνοι ανάμεσά μας. Η απομόνωση 
τρομάζει, και η χρόνια μοναξιά θα έπρε-
πε ν’αναγνωριστεί επίσημα από τον κόσμο 
γενικότερα αλλά και να εκτιμηθεί ως αντά-
ξια εκτεταμένης έρευνας για ν’αντιμετωπι-
στούν τα συμπτώματά της αντί ν’αφήνονται 
στην άκρη ως μέρος της ανθρώπινης υπό-
στασης ή να συγχέονται με τα συμπτώματα 
της κατάθλιψης.
   Σύμφωνα με κοινή αντίληψη, δύο στιγ-
μές στη ζωή του ανθρώπου σημαδεύο-
νται από μοναξιά, η γέννηση και ο θάνα-
τος. Ημουν πάντοτε δύσπιστη για τη μονα-
ξιά μας την ώρα που γεννιόμαστε επειδή 
πιστεύω ότι ο εγκέφαλος του νεογέννη-
του δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένος για 
να καταγράψει την κατάσταση μοναξιάς 
σε όλη την υπαρξιακή πραγματικότητα. 
Ωστόσο, όταν πεθαίνουμε, η μοναξιά φαί-
νεται πολύ τρομακτική. Ποιος δεν θα ήθελε 

να έχει συντροφιά τη στιγμή που εξαφανί-
ζεται από προσώπου γης;
   Η κατάθλιψη είναι πλέον κατανοητή από 
τον πολιτισμό ως ασθένεια που αξίζει 
εμπάθεια και φροντίδα ενώ η μοναξιά εξα-
κολουθεί να παρερμηνεύεται ως ‘’ελαφρύ, 
ήσσονος σημασίας και περιστασιακό πρό-
βλημα’’ και είναι εξαιρετικά δύσκολο θέμα 
ακόμα και σε μία κουλτούρα που υπερη-
φανεύεται ότι είναι αυτο-αποκαλυπτική... 
Μέχρι στιγμής απ’όσο ξέρω δεν υπάρχει 
χάπι για τη μοναξιά ή για την πλήξη: φαί-
νεται ν’αποτελούν μέρος των φυσιολογι-
κών ανθρώπινων χαρακτηριστικών και 
όχι αποκλίσεις. Μια ‘’θεραπεία’’ για τη 
μοναξιά συνεπάγεται θεραπεία για τη ζωή 
όπως τη ζούμε τώρα, κάτι που δεν ισχύει 
για την κατάθλιψη που σε σοβαρές μορφές 
εκτροχιάζει τη δυνατότητα της ζωής να λει-
τουργήσει. Κι όμως η μοναξιά έχει αρχί-
σει ν’ακούγεται σαν μεταφορά για όλες τις 
καταστάσεις αρνητικών συναισθημάτων, 
από το άγχος έως τη θλίψη. Εχει αποδει-
χθεί ότι εξασθενεί τις γνωστικές λειτουρ-
γίες και θέτει σε κίνδυνο το ανοσοποιητικό 

σύστημα παράγοντας περισσότερη κορτι-
ζόλη. Επίσης είναι γεγονός ότι διάφορες 
πτυχές του πολιτισμού μας όπως η υποκεί-

μενη ανομία της σύγχρονης αστικής ζωής, 
η ‘’παιδική χαρά’’ του Facebook και οι 
φαντασιώσεις των καιρών μας, ότι ο χρό-
νος έχει εμπορευματοποιηθεί και μπορεί 
ν’αγοραστεί με τη μορφή μαθημάτων γιό-
γκα και απομονώσεις διαλογισμού, προκα-
λούν μεγαλύτερη μοναξιά.
   Θεωρούμε την μοναξιά κάτι αφηρημένο, 
σαν αίσθημα εγκατάλειψης στον εαυτό 
μας, όμως ξέρουμε ότι είμαστε μόνοι όταν 
περπατάμε σ’ένα δωμάτιο και δεν υπάρ-
χει άλλος στην εικόνα. Μπορούμε ν’ανά-
ψουμε τα φώτα, ν’ανοίξουμε μουσική ή 
τηλεόραση, ν’απαντήσουμε σε τηλεφω-
νήματα και ν’απασχοληθούμε στον υπο-
λογιστή, όμως παρ’όλα αυτά υπάρχει ένα 
κενό που συμπληρώνεται μόνο με την 
ήσυχη ύπαρξη άλλου ατόμου. Οσοι ζουν 
μαζί με κάποιον άλλον δεν έχουν απαραί-
τητα ‘’τη μερίδα του λέοντος στην ευτυχία’’ 
όπως επέμενε ο ποιητής Philip Larkin, αλλά 
έχουν το πλεονέκτημα να μοιράζονται με 
τον άλλον τις κακές ή καλές στιγμές. Βέβαια 
οι περισσότερες συμβιώσεις δεν είναι ό,τι 
πιο τέλειο – στην καλύτερη περίπτωση – 
όμως γνωρίζοντας πως υπάρχει κάποιος 
που αναπνέει δίπλα σου στις τρεις το πρωΐ 
όταν ξυπνάς αποπροσανατολισμένος από 
κακό όνειρο, είναι μια ανακούφιση!

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

ΜΟΝΑΞΙΑ  ΤΗΣ ΡΑΝΙΑΣ ΜΕΣΙΣΚΛΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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Η ζωή των Καραγκούνηδων
Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, σημειώθηκε 
η πιο έντονη διαφοροποίηση των κατοίκων 
του θεσσαλικού κάμπου. Τότε, ισχυροί Τούρ-
κοι (αλλά και Έλληνες) μεγαλογαιοκτήμονες, 
είχαν στη διάθεσή τους πολυάριθμους ακτή-
μονες καλλιεργητές (κολίγους), που δεν ήταν 
δούλοι αλλά είχαν μερικά προνόμια, τα οποία 
όμως συχνά καταστρατηγούνταν. Με την προ-
σάρτηση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα το 1881, 
οι μεγάλες ιδιοκτησίες άλλαξαν απλά χέρια. 
Οι Καραγκούνηδες απαλλάχθηκαν από τον 
τουρκικό ζυγό, όχι όμως κι από τους μεγαλο-
τσιφλικάδες.
Τα πράγματα άλλαξαν μετά το 1923, όταν η 
κυβέρνηση Πλαστήρα, προχώρησε στην 
αγροτική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα κι 
έτσι οι Καραγκούνηδες και οι άλλοι ακτήμο-
νες γεωργοί απόκτησαν γεωργοί απόκτησαν 
μικρές εκτάσεις ιδιόκτητης γης.
Βασικό χαρακτηριστικό των Καραγκούνηδων, 
είναι η πλέον μακροχρόνια, σε σχέση με τους 
κατοίκους άλλων περιοχών εμμονή σε τρό-
πους συμπεριφοράς που ήταν γνωστοί σε όλη 
την Ελλάδα.

Η γενετική για Βλάχους – Σαρακα-
τσάνους και Καραγκούνηδες
Στη διδακτορική διατριβή της παιδιάτρου του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Σοφίας Αλευρά – 
Κόκκαλη σε 517 άτομα (274 άνδρες και 243 

γυναίκες), από τους οποίους 170 άτομα ήταν 
επίμεικτοι Θεσσαλοί, 127 Βλάχοι, 11 Σαρα-
κατσάνοι και 109 Καραγκούνηδες με θέμα 
«Συχνότητα αντιγόνων του μείζονος συστή-
ματος ιστοσυμβατότητας σε ειδικούς πληθυ-
σμούς του διαμερίσματος της Θεσσαλίας» 
υπάρχουν σημαντικά ευρήματα:
Οι Βλάχοι είναι ο γενετικά περισσότερο 
συμπαγής θεσσαλικός πληθυσμός, ενώ ο 
επίμεικτος θεσσαλικός πληθυσμός, οι Καρα-
γκούνηδες και οι Σαρακατσάνοι, έχουν υπο-
στεί σημαντικές γενετικές επιδράσεις. Για τους 
Βλάχους η κυρία Αλευρά – Κόκκαλη, υιοθετεί 
την άποψη ότι κοιτίδα τους ήταν η Πίνδος, απ' 
όπου διασκορπίστηκαν σε διάφορες περιο-
χές.
Για τους Σαρακατσάνους γράφει: "Το ολιγό-
τερο που μπορεί να συμπεράνει κανείς με την 
ανθρωπολογική μελέτη τους, είναι ότι απο-
τελούν μία "επανεμφάνιση" στο χρόνο των 
αρχαιότατων κατοίκων της Ηπείρου μας… Η 
γλώσσα των Σαρακατσαναίων, σύμφωνα με 
τα γλωσσολογικά δεδομένα, ήταν και είναι 
μόνο ελληνική".
Τέλος, για τους Καραγκούνηδες γράφει: "Οι 
Καραγκούνηδες και, γενικότερα, οι Θεσσαλοί, 
δεν έχουν καμία σχέση με αλβανικά ή αρβανι-
τοβλάχικα στοιχεία. Οι Θεσσαλοί Καραγκού-
νηδες, λοιπόν αποτελούσαν όχι απλώς ελλη-
νικό φύλο, αλλά ένα από τα αρχαιότερα ελλη-
νικά φύλα, που επιζούν ως τις μέρες μας".

Πάντως, η κυρία Αλευρά – Κόκκαλη, διευ-
κρινίζει ότι ο συσχετισμός των Σαρακατσά-
νων και Καραγκούνηδων με αρχαία ελληνικά 
φύλα, δεν στηρίζεται σε γενετικά χαρακτηρι-
στικά, αλλά σε έργα διαφόρων συγγραφέων.

Επίλογος
Ο Γ. Β. Καββαδίας, μετά από πολύμηνη επαφή 
με τους Καραγκούνηδες, εξέδωσε ένα εγκυ-
ρότατο επιστημονικό σύγγραμμα γι' αυτούς. 
Σ' αυτό, γράφει χαρακτηριστικά:
"Οι Θεσσαλοί πολέμησαν για την ελευθερία 
τους, θυσιάστηκαν, αλλά δεν άλλαξαν. Έμει-
ναν Έλληνες. Οι Καραγκούνηδες κινούνται και 
ζουν μέσα σ' αυτό το πλαίσιο.

Η παρουσία τους στη Θεσσαλία είναι απο-
λύτως βεβαιωμένη ήδη από την αρχή της 
Τουρκοκρατίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
δεν πιθανολογείται η ύπαρξή τους πιο πριν 
στον ίδιο χώρο… Ποια είναι η καταγωγή των 
Καραγκούνηδων και γιατί ονομάστηκαν έτσι; 
Πυκνή ομίχλη καλύπτει τα ερωτήματα αυτά. 
Όσο είναι αλήθεια ότι οι Καραγκούνηδες 
είναι Έλληνες μ' ένα ιδιαίτερο λαϊκό πολιτι-
σμό, ομοιογενή και εξωτερικά διακριτό τόσο 
είναι βέβαιο πως κανείς δεν ξέρει μ' επιστη-
μονική ακρίβεια, πότε, πώς και γιατί διαφο-
ροποιήθηκαν από τους άλλους Έλληνες και 
κάτω από ποιες συνθήκες ανέπτυξαν του 
πολιτισμό τους".

ιστορίες

Καραγκούνηδες
Μια ξεχωριστή πληθυσμιακή ομάδα της Ελλάδας 

2H ΣΥΝΕΧΕΙΑ
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απόψεις

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Η 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΓΙΑ ΝΑΧEIΣ ΠΑΘΟΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Α
ποφάσισα σήμερα να τιμήσω ένα 
πρόσωπο που έχει περάσει κάτω 
απ τα ραντάρ των οργανισμών που 
για κάμποσα χρόνια τώρα κάθε 

χρόνο αναγνωρίζουν και τιμούν Ελληνικής 
καταγωγής επιτυχημένα άτομα.  Το άτομο 
αυτό δεν έκανε μια μεγάλη δωρεά στη μη-
τρόπολη για να χρηστεί άρχοντας του Πατρι-
αρχείου, δεν είναι υποσχόμενος νέος  για να 
λάβει «Top 40 under 40» βραβείο, ούτε είναι 
ευνοούμενος των Ελληνοφώνων μήντια που 
φαίνεται να προωθούν ορισμένα άτομα. 
Είναι ένα άτομο χωρίς πανεπιστημιακές 
περγαμηνές, και χωρίς βαρύγδουπες  επι-
χειρήσεις. Δεν έχει μεγάλα αξιώματα σε 
κάποιο από τους οργανισμούς της παροι-
κίας και το όνομα του δεν απασχολεί το 
τύπο. Είναι  ένας απλός επαρχιώτης δου-
λευταράς μετανάστης στο Καναδά όπως οι 
περισσότεροι μετανάστες που ήρθαν απ την 
Ελλάδα.  Είναι ένας μεγάλος Έλληνας πατρι-
ώτης που αγαπά τη πατρίδα του και έκανε 
την υπέρβαση για να στηρίξει και διαφη-
μίσει τον Ελληνισμό. Είναι όμως πολύ γνω-
στός σε όλους όσους  αγαπούν και διαβά-
ζουν  βιβλία. Έχει γράψει δε όχι ένα και δυο, 
αλλά δέκα βιβλία, όλα για τον Ελληνισμό. 
Τα βιβλία του δεν διεκδικούν το Νόμπελ της 
λογοτεχνίας, αλλά είναι πληροφοριακά, τεκ-
μηριωμένα, συνοπτικά, καλογραμμένα, και 
περήφανα Ελληνικά! 
Ο Άνθρωπος αυτός είναι ο 75 ετών 
σήμερα Δημήτρης Κόττας. 
Ο Δημήτριος Κότας γεννήθηκε στις 28 
Φεβρουάριου το 1943 στο Πρόσβαρο ένα 
γραφικό χωριό 30 περίπου χιλιόμετρα 
βορειοδυτικά των Γρεβενών. Γονείς του ήταν 
ο Γεώργιος Κόττας (1917- 1966) και η Σοφία 
Λώλα (1918-). Ο Γιώργος και η Σοφία απέ-
κτησαν μαζί 5 παιδιά την Πολυξένη (1937), 
τον Νίκο (1940), Δημήτρη (1943), τη Μαρι-
γούλα (1946) και τη Κωνσταντίνα (1968). 
Ο Νίκος με τον Δημήτρη ζουν μόνιμα στο 
Τορόντο του Καναδά.
Το 1948 την εποχή του εμφυλίου πολέμου  
στην Ελλάδα με το λεγόμενο παιδομάζωμα 
ο πεντάχρονος Δημήτρης βρέθηκε στη τότε 
Τσεχοσλοβακία μαζί με τη μητέρα του Σοφία 
,τον αδελφό του Νίκο και τις αδελφές του 
Πολυξένη και Μαριγούλα. Εκεί έμειναν έξη 
χρονιά.  
Υστέρα από μεγάλες προσπάθειες όλης της 
οικογένειας αλλά περισσότερο της αδελφής 
του Πολυξένης μέσω του Ερυθρού Σταυ-
ρού οι προσπάθειες καρποφόρησαν και 
τον Οκτώβρη του 1954 επιστρέψαν  στη 
πατρίδα. Εκεί ο Δημήτρης βοσκούσε τα 

πρόβατα και γίδια του πάτερα του.
Δυστυχώς οι γνωστές σε όλους αντίξοες 
συνθήκες της μεταπολεμικής Ελλάδος οδή-
γησαν το Δημήτρη να εγκαταλείψει εθελο-
ντικά αυτή τη φορά τη πατρίδα προσδο-
κώντας καλλίτερες συνθήκες.  Ο Δημήτρης 

παντρεύτηκε τη καλή του Αγορίτσα Καρα-
γιάννη από τους Φιλιπαίους Γρεβενών, 
και στις 15 Απριλίου 1970 μετανάστευσαν 
στο Τορόντο. Απέκτησαν μαζί τρία παιδιά 
τη Σοφία (1960) τον Γιώργο (1972)και τον 
Γιάννη το (1974) 
Αρχικά ο Δημήτρης εργάστηκε, όπως η 
πλειοψηφία των Ελλήνων μεταναστών 
εκείνα τα χρόνια, σε restaurant, τέσσερα απ 
αυτά  με την εταιρία  Cara Foods μια από 
τις μεγαλύτερες  Catering companies στο 
Καναδά.
Ο Δημήτρης έχοντας δίψα για μάθηση 
και εκμεταλλευόμενος τις ευκαιρίες που 
του προσέφερε η νέα χώρα του γράφτηκε  
στο George Brown College πρώτα για να 
μάθει την αγγλική γλώσσα και μετέπειτα  να 
μάθει γραφικές τέχνες και να γίνει  graphic 
designer (γραφίστας).
Μετα την ολοκλήρωση των σπουδών του 
άνοιξε δική του επιχείρηση Photo Menu 
Signs, που σχεδίαζε πρωτότυπα  εφευρε-
τικά menu για διάφορα restaurants και 
παραπλήσια προϊόντα για άλλες επιχειρή-
σεις. Η επιχείρηση γνώρισε μεγάλη επιτυχία 
και του επέτρεψε να αναστήσει την οικογέ-
νεια του.

Το 1998 ο Δημήτρης σε ηλικία 55 ετών, με 
τα παιδιά του αποκατεστημένα αποφάσισε 
να βγει στη σύνταξή.  Γεμάτος ενέργεια και 
ζωή ασχολήθηκε  με το πραγματικό του 
πάθος  την Ελληνική του κληρονομιά. Αυτό 
τον οδήγησε στη συγγραφή βιβλίων με 

κέντρο βάρος τον Ελληνισμό. «Τρώγοντας 
έρχεται η όρεξή»  λένε ετσι το ένα βιβλίο 
έφερε το άλλο και μέχρι στιγμής ο πολυγρα-
φότατος Δημήτρης Κόττας έχει γράψει 10 
βιβλία. Ίσως να υπάρχει και συνέχεια!     
Το πρώτο βιβλίο που έγραψε ο Δημήτρης 
Κόττας ήταν» «Γνωμικά και παροιμίες του 
λαού μας», 
Ακολούθησε το «Ανέκδοτα του λαού 
μας», 
«Οι μεγάλοι Σοφοί της Αρχαίας Ελλά-
δος»,
«Οι μεγάλοι του γένους ευεργέτες»,
«Μια ματιά στην Ιστορία και τον πολιτι-
σμό μας»,
«Οι Ήρωες της επανάστασης του 1821»,
«Proverbs and wise sayings” στα 
αγγλικά,
“Ιστορίες της Ελλάδος απ τη χώρα του 
φωτός», 
«Κρητικές Μαντινάδες», 
«Πατροπαράδοτες ευχές του λαού μας».
Η Ελληνική ιστορία και κουλτούρα δεν ήταν  
κάτι που Ο Δημήτρης είχε μελετήσει εκτε-
νώς στο σχολείο. Μελέτησε όμως βαθιά τα 
του Ελληνισμού, με αγάπη για την ερεύνα, 
μάθηση, και γνώση.  Μάζεψε τα στοιχεία 

της έρευνας του και τα σουλούπωσε σε 
πρόζα. Για να μπορέσει να προσεγγίσει το 
μέσο Έλληνα της αλλοδαπής χρησιμοποίησε 
γλώσσα απλή. ανεπιτήδευτη, αλλά καθαρή 
και κατανοητή. 
Στα κείμενα του πρόσθεσε  πολλές απεικο-
νίσεις, χάρτες, πίνακες, σχέδια  με την άνεση 
που του έδωσε η μεγάλη εμπειρία του στις 
γραφικές τέχνες.  Πολλές από τις γραφικές 
απεικονίσεις των βιβλίων του είναι μονα-
δικές στο είδος τους, και που πήραν πολ-
λές ώρες να δημιουργηθούν.   Ετσι ένα μετα 
το άλλο, σε ένα διάστημα 15 χρόνων περί-
που, δημιουργήθηκαν τα νέα του παιδιά τα 
βιβλία του.   
Το να εντρυφήσει κάνεις στην Ελληνική 
κουλτούρα και να γράψει  γι αυτή είναι μια 
τεράστια δουλειά ακόμη και για ένα επαγ-
γελματία ιστορικό.  Έχοντας υπόψη,  ότι 
ο Δημήτρης Κόττας δεν είναι ιστορικός 
αλλά μελετητής του Ελληνισμού από κέφι, 
μεράκι, ενδιαφέρον, και πατριωτισμό,  μπο-
ρεί κανείς να φανταστεί σε ποιο βαθμό αφι-
ερώθηκε στην αποστολή του αυτή για να 
μπορέσει να αποδώσει τα έργα του σωστά.
Η συλλογή του υλικού, η επιλογή και η ταξι-
νόμηση του, η γραφή, η ενσωμάτωση των 
φωτογραφιών αποτελεί μια τεράστια εργα-
σία για ένα μόνο άτομο. Γι αυτό  η εργα-
σία του είναι ανεκτίμητη και το όνομα του 
Δημήτρη Κόττα θα ζει πάντα στις δημοσι-
εύσεις  της αλλοδαπής για την Ελληνικά κλη-
ρονομιά και το πολιτισμό.
Διαβάζοντας κανείς τα βιβλία του Δημήτρη 
Κόττα αισθάνεται υπερηφάνεια που είναι 
Ελληνικής καταγωγής. Ο Δημήτρης έχει 
αγγίξει σχεδόν όλα τα του Ελληνισμού με 
ευγένεια συνείδηση και ευαισθησία. Τα 
βιβλία του Δημήτρη Κόττα σε ταξιδεύουν  
πρώτη θέση στην αρχαία αλλά και τη νεό-
τερη Ελλάδα. 
Αν δεν γνωρίζεις τις Ελληνικές ανακαλύψεις, 
τις φιλοσοφίες του κάθε φιλοσόφου που 
γέννησε η Ελλάδα, τους μεγάλους ευεργέτες 
της,  τις παροιμίες του λαού της, τους αγω-
νιστές του 1821,  και πολλά αλλά, τα βιβλία 
του  θα σε διαφωτίσουν επαρκώς. 
Μπορείτε να αποκτήσετε ένα, η όλα τα 
βιβλία του Δημήτρη  (Jim) Κόττα (προσφέ-
ρονται σε τιμή κόστους εκτύπωσης διότι οι 
δημοσιεύσεις του Δημήτρη δεν είναι κερ-
δοσκοπικές) με το να τηλεφωνήστε στο  
416-466-2677, η γράψτε  στη διεύθυνση 
του 28 Eaton Avenue, (Pape and Danforth), 
Toronto, Ontario, Canada M4J 2Z8. Τέλος τα 
βιβλία του διατίθενται στο γνωστό σε όλους 
Serrano Bakery  on Pape .
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Εύχομαι να σας βρίσκω καλά κι όσο το δυνατόν με 
ανύπαρκτα προβλήματα.
Κάπου γέλασε λίγο το χειλάκι μας και η ψυχούλα 

μας με τις συνεχόμενες λιακάδες, που τόσο ανάγκη είχε ο 
ψυχολογικός μας κόσμος και η καθημερινότητα μας. Στο 
Τορόντο και κατ’ επέκταση σε όλον τον πλανήτη γη, αυτές 
τις ημέρες ασχοληθήκαμε με ένα διεστραμμένο όπως μας 
πληροφορεί ο καναδικός Τύπος, ο οποίος επειδή δεν του 
«έδιναν κοκό» νοίκιασε ένα βαν κι ο Χάρος βγήκε παγα-
νιά… Ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί το κίνητρο του δρά-
στη, αλλά εάν ισχύει είναι τραγικό… Άκουσον – άκουσον 
κύριε, ο κάθε ψυχανώμαλος να παίρνει την ζωή σου ή 
κάποιου αγαπημένου σου προσώπου με το έτσι θέλω. Και 
τι θα γίνει μετά; Θα το δικάσουν για 20-30 χρόνια, γιατί 
ο Καναδάς δεν διαθέτει ηλεκτρικές αναπαυτικές καρέκλες 
και θα κάτσει σε μια φυλακή να κάνει… διακοπές! Κι εσύ 

να σπαράζεις για την απώλεια του αγαπημένου σου προ-
σώπου. 
Κακά τα ψέματα, καλοί μου αναγνώστες, ζούμε σε εποχές 
που δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη ούτε στον ...σινό 
σου. Πρέπει η κάθε συναναστροφή σου, η κίνηση σου, η 
καθημερινότητα σου να την περνάς από την βελόνα. Δεν 
ζούμε πλέον σε ρομαντικές εποχές, με την αυλή και το για-
σεμί. Η συμβίωση ανθρώπων από διαφορετικές κουλτού-
ρες και θρησκείες είναι πάρα πολύ δύσκολες κι ειδικά για 
τα νιάτα, που είναι πιο αφελή στον κίνδυνο και μπορούν 
εύκολα να πέσουν θύματα επιτηδείων, ανώμαλων. Στην 
κυριολεξία ατόμων που μπορούν να προξενήσουν τρομα-
κτική απώλεια, ακόμη και της ζωής σου.
ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ, λοιπόν; Φυσικά, δεν θα πάμε σε μοναστή-
ρια να ζήσουμε. Θέλει προσοχή. Δεν παίρνουμε ρίσκο για 
πράγματα που δεν είμαστε σ ίγουροι. Καλό παράδεισο 
στους συμπολίτες μας, που έφυγαν τόσο άδικα. 

«Μαμά, εύχομαι να είσαι στη ζωή μου
για πολύ καιρό ακόμα…»

Ό
σο μεγαλώνουμε, μεγαλώνουν οι υποχρεώσεις 
και τα άγχη μας και τα προβλήματά μας, μας α-
πασχολούν τόσο που αφήνουμε απ’ έξω έναν 
από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή 

μας: τη μητέρα μας. Ξαφνικά, από εκεί που ήταν ο άνθρω-
πος στον οποίο τρέχαμε μόλις χρειαζόμαστε κάτι, γίνεται 
μια υποχρέωση που «ξεπετάμε» με μια τυπική επίσκεψη 
για να της δείξουμε τυπικό ενδιαφέρον.
Όμως, κάποια στιγμή συνειδητοποιούμε ότι δεν θα έχουμε 
την πολυτέλεια να την επισκεπτόμαστε πια, να μαλώνουμε, 
να τρώμε το φαγητό της, να την αγαπάμε! Διαβάστε τη 
συγκινητική εξομολόγηση μιας γυναίκας για την μαμά της 
που της ζητά να μείνει κοντά της λίγο ακόμα…
«Η μητέρα μου είναι 73 ετών. Μια μέρα που πήγα σπίτι 
της, μου έδωσε ένα μήλο και μου είπε: «Δεν φαίνεται καλό 
αλλά είναι πολύ νόστιμο! Είναι από αυτά που μεγάλωσα 
στον κήπο μου. Σ’ αρέσουν τα μήλα. Πάρε ένα!»
Το πήρα. Έβαλα και ένα ποτήρι γάλα γιατί έτυχε να έχει ένα 
μπουκάλι στο ψυγείο.
Βγήκα απ’ το σπίτι, μπήκα στο αυτοκίνητο, άρχισα να 
οδηγώ. Κάπου πήγαινα πάλι. Περνούσα πόλεις και χωριά, 
κάνω μεγάλο ταξίδι κάθε φορά.
Πηγαίνω στη μαμά μου όποτε μπορώ, αφού τελειώσω με 
όλες τις άλλες δουλειές μου. Αφού πιω καφέ με τις φίλες 

μου και αφού πάω στο κομμωτήριο. Της φέρνω κάτι να 
φάει, την ρωτάω βιαστικά πώς είναι («Πώς είναι ο μπα-
μπάς;») , προσέχω όσα μου λέει και προσποιούμαι ότι 
ενδιαφέρομαι για τα προβλήματά της. Μετά φεύγω, έχω 
και τα δικά μου προβλήματα.
Η μαμά μου κάθε φορά που με βλέπει μου λέει ότι δεν έχω 
ντυθεί καλά, ότι θα έπρεπε να φοράω κασκόλ και ότι αυτό 
φταίει που κρύωσα. Μου λέει ότι δουλεύω πολύ και ότι 
πρέπει να ξεκουραστώ. Θα συμφωνήσει μαζί μου ότι η 
ζωή είναι μπερδεμένη και ότι έχω δίκιο που δεν μπορώ να 
βρω αρκετό χρόνο να την βλέπω πιο συχνά.
Ζει 40 χιλιόμετρα μακριά από μένα. Της τηλεφωνώ συχνά 
και ακούω τις ιστορίες της: τις προσφορές που βρήκε στο 
σούπερ μάρκετ, τα νέα της αδελφής της, πώς μεγάλωσαν 
τα λαχανικά της μετά τη βροχή και πώς πρέπει να τα φρο-
ντίσει. Οι ντομάτες της δεν βγήκαν καλές, ούτε τα λουλού-
δια της. Χάθηκε και η γάτα του γείτονά της…
Οι ιστορίες αυτές μού φαίνονται βαρετές. Κάθε φορά 
είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα σημαντικό στη ζωή της. 
Θυμώνω κιόλας μαζί της κάθε φορά που μου λέει ότι πιά-
νει «αυτός ο πόνος». Την ρωτάω γιατί δεν πάει στον γιατρό 
και αποφεύγει ν’ απαντήσει.
Και τότε μου λέει: «Ποιον άλλον έχω να λέω τον πόνο μου, 
εκτός από σένα;»

Τότε παγώνω με το τηλέφωνο στο χέρι. Συνειδητοποιώ ότι 
μπορώ να γίνω πολύ κακιά απέναντί της. Τελικά καταλα-
βαίνω ότι όλες αυτές οι ώρες που πέρασα στο τηλέφωνο 
ακούγοντάς την, ακούγοντας τις ιστορίες της και διαφω-
νώντας για το ποιος έχει δίκιο και ποιος όχι, τα “κηρύγ-
ματα” που κάνουμε η μία στην άλλη- αυτά είναι η ζωή μας. 
Έχουμε η μία την άλλη, αυτή τη στιγμή…
Κλείνω το τηλέφωνο και φεύγω για μια απρογραμμάτιστη 
επίσκεψη. Βρίσκει χρόνο να μου φτιάξει βραδινό, ενώ ο 
πατέρας μου σερβίρει το κρασί. Αλλά εγώ δεν μπορώ να 
πιω γιατί οδηγώ. Βάζει κρασί στον εαυτό του και μου λέει 
πόσο καλό είναι. Κάνουμε αστεία, γελάμε, βάζω ένα που-
λόβερ της μαμάς μου γιατί κρυώνω. Τότε, η μαμά μου τρέ-
χει στην κουζίνα να δει το φαγητό. Και ξαφνικά, ξαναέγινα 
το μικρό τους κοριτσάκι, για το οποίο έπρεπε να είναι όλα 
τέλεια. Και το φαγητό έπρεπε να είναι νόστιμο και το σπίτι 
έπρεπε να είναι ζεστό. Και έτσι ξαφνικά, ξεχνάω όλα μου 
τα προβλήματα!
Μαμά, σε παρακαλώ ζήσε για πολύ καιρό ακόμα. Γιατί 
δεν ξέρω πώς θα είναι να μην μπορώ να ακούω τη φωνή 
σου στο τηλέφωνο. Γιατί δεν ξέρω πώς θα είναι να μην σε 
βλέπω πια στην κουζίνα σου, να μην ξαναφάω το φαγητό 
σου και να μην ανησυχείς για το αν κρυώνω- εγώ, το κορι-
τσάκι σου…»
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Π
ριν λίγες ημέρες έκανε εγκαίνια 
μια καινούρια Ελληνική επιχειρη-
ματική προσπάθεια, το Angels & 
Vows στο 140 O’Connor Dr δίπλα 

στο Greek Grill, της κα Ειρήνης Κιτσιός-Σι-
δέρη. Η Ειρήνη είναι η αγαπητή γραμματέας 
της κοινότητος του Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμο-
νος, Άννης και Παρασκευής και πάντα ήθε-
λε λόγω της πείρας της με τα βαπτιστικά να 
ανοίξει ένα μαγαζί με τα υπέροχα συνολά-
κια για τους «λιλιπούτειους» πελάτες της. 
Πάντα με βαπτιστικά από Ελλάδα, Αμερική 
κι όχι μόνο.
Δεκάδες Έλληνες κι Ελληνίδες φίλοι έδω-
σαν το «παρών» στα εγκαίνεια και λόγω 

της καταπληκτικής λιακάδας το μαγαζί ήταν 
γεμάτο μέσα, αλλά κι έξω στο πεζοδρόμιο 
σχηματίστηκε ουρά. Ο πατέρας Οδυσσέας 
Δρόσσος έκανε το αγιασμό αναφερόμε-
νος με τα καλύτερα λόγια για την Ειρήνη, 
που φυσικά ανταπέδωσε. Μετά το πέρας 
των εγκαινίων, η Ειρήνη είχε ετοιμάσει δεί-
πνο στο Hunter’s On the Danforth, το οποίο 
ήταν εκπληκτικά στολισμένο κι είχε ένα 
καταπληκτικό και γευστικό μπουφέ, που 
δεν τελείωνε για να απολαύσουν οι καλε-
σμένοι. 

ΚΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟ Ο-
ΛΟΥΣ ΕΜΑΣ.

ΕΝΑ ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ, 
ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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Δήλωση του Μητροπολίτη 
Tορόντο κ. Σωτηρίου 

για την πολύνεκρη επίθεση 
στο Τορόντο

Χριστός Ανέστη!
 
Θρηνούμε τα αθώα θύματα της ασυνείδητης επίθεσης με φορτηγό αυτο-
κίνητο στο Τορόντο. Οι καρδιές μας ραγίζουν για τις οικογένειες που βρέ-
θηκαν ξαφνικά χωρίς  τους αγαπημένους τους. Βασανιζόμαστε με αυτή την 
ακατανόητη πράξη κακίας. Δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Δεν χάνουμε 
την ελπίδα μας. Επιμένουμε στην αγάπη και ενισχυόμαστε από την άπειρη 
αγάπη και το έλεος του αναστημένου Χριστού. Να προσευχηθούμε πρέπει 
για την ανάπαυση των ψυχών εκείνων που έχασαν τη ζωή τους. Να παρη-
γορήσουμε, να στηρίξουμε, να εμψυχώσουμε τις πληγείσες οικογένειες.
 
Παρακαλώ όλους τους ευλαβεστάτους ιερείς της Ιεράς μας Μητρόπο-
λης Τορόντο (Καναδά) να τελέσουν επιμνημόσυνες δεήσεις την ερχό-
μενη Κυριακή για τους αδικοχαμένους αδελφούς και αδελφές μας. Αιω-
νία αυτών η μνήμη. Ο Θεός να τους αναπαύει μεταξύ των αγγέλων και των 
αγίων Του.



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 33TOΡΟΝΤΟ
27 Απριλίου 2018

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ34 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

27 Απριλίου 2018
www.hellasnews-radio.com

Τ
ην Κυριακή 22 Απριλίου ήταν η πρώ-
τη μέρα της πραγματικής άνοιξης 
στη Νέα Υόρκη και η 5η λεωφόρος 
πήρε άρωμα Ελλάδας καθώς πάνω 

από δέκα χιλιάδες Ελληνικής καταγωγής ά-
τομα σε άρματα ή πεζή παρήλασαν ενώπιον 
των επισήμων σημαδεύοντας την ανάμνη-
ση της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.
Ιδιαίτερο ενθουσιασμό προκάλεσαν οι 
Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς, που 
ταξίδεψαν από την Αθήνα στη Νέα Υόρκη 
με μια ομάδα 26 ατόμων. Ντυμένοι με την 
στολή του «Τσολιά», φορώντας τα παραδο-
σιακά τσαρούχια τους  και στοιχημένοι απα-
ράλλαχτα παρήλασαν με σφρίγος και λεβε-
ντιά προσδίδοντας αμιγή πατριωτικό παλμό 
στις επετειακές εκδηλώσεις της Ομογένειας.
‘Αρματα σε γαλανόλευκα χρώματα με τη 
χορηγία εταιρειών αλλά και ενοριακών κοι-
νοτήτων έκαναν την εμφάνισή τους ανά-
μεσα από τα αγήματα των μαθητών, ενηλί-
κων αλλά και των εθνικοτοπικών συλλόγων.
Παιδάκια από τριών ετών πιασμένα απο τα 
χέρια των γονιών τους μέχρι παππούδες και 
γιαγιάδες έλαβαν μέρος στο κύριο σώμα 
της παρέλασης που κράτησε τρείς ολόκλη-
ρες ώρες, προκαλώντας συγκίνηση και υπε-
ρηφάνεια στις δεκάδες χιλιάδες που παρα-

κολούθησαν από τα πεζοδρόμια την εξέλιξή 
της με πατριωτικό παλμό.
Οικοδεσπότες της μεγαλειώδους παρέ-
λασης ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρ-
κης, Πέτρος Γαλάτουλας καθώς και ο αρχι-
επίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος. Λαίκοί 
και Εκκλησία έσμιξαν σε μια γαλανόλευκη 
αρμονία με φόντο την ανάμνηση της ιστο-
ρικής στιγμής της Επανάστασης του 21 , που 
ξήλωσε την Οθωμανική κυριαρχία από την 
Ελλάδα και τα Βαλκάνια.
Λίγο πριν την ανάκρουση των εθνικών 
ύμνων τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τον 
αδικοχαμένο πιλότο, Γιώργο Μπαλταδώρο, 
ενώ υπήρχαν τρεις θέσεις κενές: Μια για τον 
εκλιπόντα και δυο για τους στρατιωτικούς 
που κρατούνται στην Ανδριανούπολη.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο συμβολι-
σμός της παρέλασης της Νέας Υόρκης, που 
κατορθώνει να συνενώσει τις διαφορετικές 
προελεύσεις του Ελληνισμού της πόλης , 
τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο σε ταξικό, είναι 
πραγματικά τεράστιος. Η δύναμη των Ελλή-
νων που κατακτούν όχι μόνο την 5η λεω-
φόρο αλλά τις εντυπώσεις της μητρόπολης 
της Αμερικής έστω και για μερικές ώρες, 
έχει αντίκτυπο στην πολιτική ζωή της χώρας 
καθώς αφήνει να διαφανεί η σημασία που 
παίζει η Ελληνική ομογένεια στις εξελίξεις 
της μεγάλης δύναμης.
Η συμμετοχή στην παρέλαση των κορυ-
φαίων πολιτικών προσωπικοτήτων της Νέας 
Υόρκης, από τον κυβερνήτη Κουόμο μέχρι 
το δήμαρχο Ντε Μπλάζιο, αποδεικνύει 
ακριβώς αυτή την επιρροή του ελληνικού 
στοιχείου στην πολιτεία της Νέας Υόρκης 
και των ΗΠΑ γενικότερα.
Μα πιό σπουδαία σημασία εκτός του πολι-
τικού εκτοπίσματος έχει η παρέλαση στην 

ίδια τη συνοχή και της συνέχεια της Ελληνι-
κής Ομογένειας. Από τους σημαντικότερους 
παράγοντες όπως είναι ο Τζόν Κατσιματί-
δης μέχρι τα παιδιά της τρίτης και τέταρτης 
γενιάς, όλοι ενώνονται κάτω απο τη γαλανό-
λευκη σημαία, εκφράζοντας τον πατριωτισμό 
τους με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Αυτός 
ο σπόρος σπέρνεται εκεί στην 5η λεωφόρο 
ανάμεσα στα γαλανόλευκα άρματα (που 
κάποιοι τα βρίσκουν κίτς) και στην παρουσία 
των Ευζώνων της προεδρικής φρουράς, που 
κομίζει γλαύκας αυθεντικής Ελληνικότητας 

στο χωνευτήρι των εθνικών κοινοτήτων που 
λέγεται Νέα Υόρκη και Αμερική.
Αυτή η σπίθα υπερηφάνειας με την παρέ-
λαση της 5ης λεωφόρου είναι η επένδυση 
στη νέα γενιά των Ελλήνων που κάποτε θ΄α-
νάψει και θα γίνει φλόγα και πάθος για την 
Ελλάδα των Παρθενώνα, την Ελλάδα της 
Επανάστασης του 21, την Ελλάδα των αγώ-
νων , την Ελλάδα της Ευρώπης. Η εθνική 
υπερηφάνεια δεν παίζεται στα μετόπισθεν 
της Αστόριας, αλλά στην κεντρική σκηνή της 
Νέας Υόρκης, στην 5η λεωφόρο...
Τελετάρχες της παρέλασης ήταν φέτος ο 
Κυβερνήτης Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, 
η Γενική Εισαγγελέας του Νάσο Κάουντυ, 
Μάντλιν Σίνγκας και ο ομογενής φιλάνθρω-
πος και επιχειρηματίας, Παντελής Μπού-

μπουρας. Επίσης, παρήλασε ο Δήμαρ-
χος της πόλης της Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε 
Μπλάζιο, όπως επίσης και η Συνήγορος του 
Πολίτη, Λετίσια Τζέιμς, αλλά και οι ομο-
σπονδιακοί κοινοβουλευτικοί αντιπρόσω-
ποι, Κάρολιν Μαλόνι (Κογκρέσσο) και Τσακ 
Σούμερ (Γερουσία).
Από την Ελλάδα έδωσαν παρουσία η  
Υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, 
ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, 
Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Δήμαρχος Κέρ-
κυρας, Κώστας Νικολούζος, ο Δήμαρχος 

Χίου, Μανώλης Βουρνούς, ο καθηγητής 
Γεωπολιτικής και Οικονομικής Γεωγραφίας, 
Ιωάννης Μάζης καθώς και άλλοι εκλεκτοί 
προσκεκλημένοι. Επίσης, στην εξέδρα των 
επισήμων, με επικεφαλής τον πρόεδρο της 
Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζο-
νος Νέας Υόρκης, Πέτρο Γαλάτουλα, βρίσκο-
νταν οι ομογενείς αιρετοί, Αραβέλα Σιμωτά, 
Νικόλ Μαλλιωτάκη, Κώστας Κωνσταντι-
νίδης και Λου Ραπτάκης, ο πρόεδρος της 
ΠΣΕΚΑ, Φίλιπ Κρίστοφερ, ο Αρχιεπίσκοπος 
Αμερικής, κ. Δημήτριος, ο Γενικός Πρόξενος 
της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, Κωνσταντίνος 
Κούτρας, ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων και Αποδήμων Κυπρίων, Φώτης 
Φωτίου, ο Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, Βασίλης Φιλίππου κ.ά.

ΤΗΣ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ- ΑΡΓΥΡΗ

Η Σπίθα Μιάς Παρέλασης!
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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

 Στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 3 Απριλίου του 1965 από την κάμερα ενός 
Αμερικανού φοιτητή

1920-Σταδίου κ Βουκουρεστίου, αριστερά οι Βασιλικοί 
Στάβλοι

Βρετανικά στρατεύματα φθάνουν στον Πειραιά 1944

Οι γυναίκες θα κάνουν καθημερινά τη μεταφορά του 
νερού απο την πηγή στο σπίτι. τις περισσότερες 

περιπτώσεις, οι πηγές ήταν μακριά απο το χωριό και 
αντιλαμβάνεστε αυτές τις διαδρομές με τον 

καλοκαιρινό καύσωνα, αλλά και το βάρος του νερού

Παράθυρο στην Ύδρα την περίοδο 1948-49

Αρχαιολογικά ευρήματα στον Πειραιά την περίοδο 1959-60

Το ξυλουργείο του κ.Παντελή Πετρίδη στην Σύρο το 1974 όπου η επιγραφή 
του λέει «ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ»

Η κατάμεστη Επίδαυρος το 1956

Το καφενείο Ζαχαράτου στην Αθήνα το 1956

 Καφές στην πλατεία Συντάγματος ένα ηλιόλουστο πρωινό στην δεκαετία του ‘60
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Α
γαπητοί γείτονες,
Από τα τελευταία 39 χρόνια, τα 27 από αυτά στο 
Scarborough-Agincourt, τα έχω αφιερώσει υπη-
ρετώντας την κοινότητά μου και τη γειτονιά μου.

Πιστεύω ακράδαντα στιςδημόσιεςπαροχές και υπηρεσίες, 
ιδίωςπροςτους νέους, τους ηλικιωμένους και τους νεοφερ-
μένους. Είμαι επικεντρωμένος στην προστασία των πιο ευά-
λωτων κοινωνικών ομάδων, βοηθώντας τις οικογένειες του 
Οντάριο να προοδεύσουν.
Τώρα θέλω να μεταφέρω αυτή τη δέσμευση μου σε υψηλό-
τερο επίπεδο. Θέλω να συμμετέχω στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων που αφορά το μέλλον των κατοίκων της γει-
τονιάς μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είμαι υποψή-
φιος βουλευτής του Προοδευτικού Συντηρητικού κόμματος 
του Οντάριο (PC), στην εκλογική περιφέρεια Scarborough-
Agincourt. Επιδιώκοντας να είμαι ο επόμενος βουλευτής 
στο επαρχιακό μας κοινοβούλιο, θα μπορέσω να μεταφέρω 
και να υποστηρίξω τις ανάγκες σας, τις ανησυχίες σας και τα 
αιτήματά σας.
Οι κάτοικοι του Scarborough-Agincourt χρειάζονται μια 
ισχυρή και παθιασμένη φωνή που θα υπερασπίσει τα συμ-
φέροντά τους. Για πάρα πολύ καιρό η περιοχή μας αντιμετω-
πίστηκε αδιάφορα από την Kathleen Wynne, την Soo Wong 
και το Φιλελεύθερο Κόμμα του Οντάριο. Οι οικογένειες 
του Scarborough εργάζονται περισσότερο και σκληρότερα, 
πληρώνουν περισσότερα και ωφελούνται λιγότερα. Ήρθε η 
ώρα της αλλαγής σελίδας.
Ως βουλευτής του Επαρχιακού Κοινοβουλίου (ΜΡΡ) σας 
υπόσχομαιότι θα εργαστώ με την ίδια αφοσίωση σθένος 
και δέσμευση που έχω αφιερώσει στην κοινότητά μας εδώ 
και χρόνια, θέλω οι οικογένειες του Scarborough να πλη-

ρώσουν λιγότερα να απο-
λαύσουν περισσότερα για να 
προοδεύσουν.
Μαζί θα βοηθήσουμε ο πλη-
θυσμός στο Scarborough να 
λάβει πρώτης τάξεως υπηρε-
σίες υγειονομικής περίθαλ-
ψης, ειδικά για τους ηλικιω-
μένους μας που έχουν υπο-
στεί πολυάριθμες περικο-
πές από την κυβέρνηση των 
φιλελευθέρων ( Liberals). Θα 
εργαστώ επίσης σκληρά για 
να υλοποιηθεί επιτέλους η 
επέκταση της γραμμής του 
μετρό Sheppard. Θα εργα-
στώ για τη βελτίωση του 
εκπαιδευτικού μας συστή-
ματος και θα συνδέσω τους 
σπουδαστές μας με τις αξιό-
λογες θέσεις εργασίας. Θα αγωνιστώ για να ελέγξω τα υπε-
ρυψωμένοκόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και να βοη-
θήσω τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις μας να πάρουν την 
πραγματική ανακούφιση που τους αξίζει, όχι τις κενές υπο-
σχέσεις της πρωθυπουργού Kathleen Wynne.
Είμαι υπερήφανος για την Ελληνική ρίζα μου από την 
πλευρά της γιαγιάς μου. Έχω ήδη ζήσει στην Ελλάδα για δύο 
χρόνια. Επιπλέον, ως εκπρόσωπος της Καναδικής-Αρμενι-
κής κοινότητας, συνεργάστηκα στενά με τις Ελληνικές και 
Κυπριακές κοινότητες σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος για 
τις κοινότητές μας.

Μετά από 14 χρόνια, η ζωή κατάντησε πιο σκληρή από τους 
Φιλελεύθερους. Η Kathleen Wynne και οι Φιλελεύθεροι 
εξυπηρετούν μόνο τα δικά τους συμφέρονταόπως και αυτά 
των «ημέτερών τους».
Με τη βοήθεια και την υποστήριξή σας, θα καταστήσουμε 
μια κυβέρνηση αξιόπιστη ανακτώντας και αποκαθιστώντας 
την εμπιστοσύνη του κοινού στην κυβέρνηση.
Θα απαιτήσουμε την ψήφιση της πολιτικής και δημοσιονο-
μικής ευθύνης στο Κοινοβούλιο.
Άρης Μπάμπικιαν
Υποψήφιος για PC για Scarborough-Agincourt

Ένας φιλέλληνας ζητάει τη ψήφο μας
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Τ
ο ποσοστό των θανάτων που σχετί-
ζονται με τα οπιοειδή στο Οντάριο έ-
χει τριπλασιαστεί τα τελευταία δεκα-
πέντε χρόνια, με τα ναρκοτωτικά να 

ευθύνονται σήμερα σε ποσοστό έναν στους 
έξι θανάτους ηλικίας μεταξύ 25 έως 34 ετών, 
σύμφωνα με νέα μελέτη από ερευνητές του 
νοσοκομείου του Saint Michael και το Ινστι-
τούτο Κλινικών Αξιολογητικών Επιστημών 
(ICES). Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο 
περιοδικό Journal of Addiction Medicine, ε-
ξέτασε όλους τους θανάτους μεταξύ 2000 και 
2015, όπου τα νόμιμα ή παράνομα οπιοειδή 
ορίστηκαν ως κύριος παράγοντας. Διαπιστώ-
θηκε ότι ένας στους 133 θανάτους ευθυνόταν 
σε οπιοειδή το 2015 σε σύγκριση με έναν α-
πό τους 363 πίσω το 2000. Ανησυχητικά, η 
μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι τα οπιοειδή έ-
χουν γίνει ένας κοινός παράγοντας που συμ-
βάλλει στο θάνατο νεαρών του Οντάριο. Στην 
πραγματικότητα, το 2015 ένας στους έξι θα-
νάτους που αφορούν άτομα ηλικίας 25 έως 
34 ετών και ένας στους εννέα θανάτους που 
αφορούν άτομα ηλικίας μεταξύ 15 και 24 ε-
τών ήταν συνδεδεμένα με οπιοειδή.

Γ
ύρω στις 1:30pm ένα λευκό βαν 
της ε ταιρείας Ryder νοικιασμέ-
νο από τον δράστη σκόρπισε τον 
πανικό, ανεβαίνοντας στο πεζο-

δρόμιο για να παρασύρει τους πεζούς. 
Η τρελή πορεία του βαν διήρκησε πε-
ρίπου δύο χιλιόμετρα πάνω στο Yonge 
Street μεταξύ Finch και Sheppard . Ο 
τραγ ικός απολογισμός δείχνει 10 νε-
κρούς και δεκατέσσερις τραυματίες. Ο 
άνδρας στις 1:52 συλαμβάνεται από έ-
ναν και μόνο αστυνομικό, τον Ken Lam 
42 ετών, ο οποίος κράτησε την ψυχραι-
μία του και δεν πυροβόλησε τον δρά-
στη που τον σημάδευε με άγνωστο α-
ντικείμενο και απειλούσε πως οπλοφο-
ρούσε. Ο δράστης αναγνωρίζεται ως ο 
Alek Minassian, ένας 25χρονος άνδρας 
φοιτητής του Seneca College στην περι-
οχή, για τον οποίο απαγγέλθηκαν κατη-
γορίες για 10 δολοφονίες και 13 από-
πειρες ανθρωποκτονίας όλες από πρό-
θεση. Οι Αρχές δεν κάνουν λόγω γ ια 
τρομοκρατική επίθεση, χωρίς να την α-
ποκλείουν, ωστόσο διασφαλίζουν τους 
πολίτες πως δεν υπάρχει θέμα εθνικής 
ασφάλειας και πως πρόκειται για μεμο-
νωμένο περιστατικό. O Justin Trudeau 
δήλωσε: «Δεν πρέπει να αρχίσουμε να 
ζούμε μέσα στον φόβο, μέσα στην αβε-
βαιότητα. Οι Καναδοί σε όλη τη χώρα 
έχουν σοκαριστεί και λυπηθεί γι’ αυτή 
την παράλογη επίθεση. Οφείλουμε να 
παραμείνουμε μια χώρα ανοιχτή, ελεύ-
θερη και σίγουρη για τις αξίες της και 
θα συνεχίσουμε να είμαστε τέτοια. »
Στην προσωπική σελίδα του δράσ τη 
σ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε 
αναρτηθεί ένα μήνυμα θαυμασμού για 
τον Eliot Rodgers, δράστη της δολοφο-
νίας έξι φοιτητών κι έξι φοιτητριών σε 

πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας το 2014, 
που σ την συνέχε ια αυτοκτόνησε. Το 
κίνητρο του Eliot ήταν να εκδικηθεί για 
το γεγονός πως κοπέλες του πανεπιστη-
μίου τον είχαν απορρίψει σεξουαλικά. 
Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνε-
ται. Συγκεκριμένα αν και τα περισσό-
τερα από τα θύματα της επίθεσης που 
διέπραξε ο Alek Minassian ήταν γυναί-
κες, από περίπου 20 ως περίπου 80 
ετών, διευκρίνισε ο Grayham Gibson, 
αξιωματικός της αστυνομίας του Τορό-
ντο, το ενδεχόμενο η επίθεση να δια-
πράχθηκε διότ ι  ο νεαρός ήθε λε να 
ξεσπάσει την οργή του εναν τ ίον των 
γυναικών αποτελεί μέρος της έρευνάς. 
Αργότερα το Facebook όπου διατη-
ρούσε λογαριασμό ο δράστης αποφά-
σισε να τον διαγράψει, δηλώνοντας πως 
τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν χώρο 
στην εταιρεία τους και δεν πρόκειται να 
δώσουν την πλατφόρμα γ ια την προ-
βολή τους.

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για την 
επίθεση με το βαν στο North York

Έρευνα στις κρατικές δαπάνες θα 
πραγματοποιήσει ο Ford εάν εκλεγεί

Ο 
Doug Ford λέει ότι εάν εκλε-
γεί πρωθυπουργός του Οντά-
ριο αυτή την άνοιξη, θα καλέσει 
μια επιτροπή διερεύνησης των 

κρατικών δαπανών πέρα από τον πλήρη 
έλεγχο που έχει ήδη υποσχεθεί. Ο ηγέ-
της των Progressive Conservatives προ-
έβη στην ανακοίνωση μία ημέρα μετά την 
ανακοίνωση του στρατηγικού ελεγκτή του 
Οντάριο ότι η κυβέρνηση των Φιλελευθέ-
ρων είχε αυξήσει το έλλειμμα της επαρχίας 
κατά δισεκατομμύρια. Οι Φιλελεύθεροι 
αποδίδουν την απόκλιση ύψους 5 δισε-
κατομμυρίων δολαρίων σε μια λογιστική 
διαφωνία σχετικά με τους υπολογισμούς 
που περιβάλλουν το πρόγραμμα Fair Hydro 
και τα συνταξιοδοτικά έξοδα. Ο Ford λέει 
ότι παρόλο που πιστεύει στην έκθεση του 
γενικού ελεγκτή, δεν πιστεύει ότι παρέχει 
μια πλήρη εικόνα των κυβερνητικών δαπα-
νών και των λογιστικών πρακτικών. Δεν 
μπορούσε να πει πόσο κοστίζει η προτει-
νόμενη έρευνα. Μέχρι στιγμής, ο Ford δεν 
έδωσε κόστος για καμία από τις ανακοινώ-
σεις πολιτικής του. Υποσχέθηκε, επίσης, 
να φέρει τον προϋπολογισμό πίσω στην 
ισορροπία αν οι Συντηρητικοί  σχηματί-
ζουν κυβέρνηση, ωστόσο τόνισε πως δεν 
θα συνέβαινε στο πρώτο έτος.

Τριπλασιάστηκε ο αριθμός των 
θανάτων από οπιοειδή στο 
Οντάριο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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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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ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

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

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

Γονάτισες για να σταθώ 

Πάλαιψες κυκλώπια 

ανοίγοντας δρόμο για μένα

 Ολους τους παραμέριζες 

Κι όμως έσκυψες 

σπρώχνοντας εμένα 

πιο ψηλά πάνω απ’ εσένα, 

Σ’ ευχαριστώ Πατέρα.

ΠΑΤΕΡΑ
Καλοκαίρι 1961

Αθήνα

Εσύ που με πέταξες μέσα απ’ τα σπλάχνα σου,

Εσύ που έγειρες πλάι μου σαν πονούσα 

Εσύ που με το αγγελικό χαμόγελό σου 

μου δίνεις κουράγιο στο μακρυνό ταξίδι 

Εσύ που όταν σκόνταβα μ’ εσήκωνες 

και μ’ έσπρωχνες μπροστά στον αγώνα 

για χαμένα ιδανικά.

Εσύ που ήσουν γλυκοχάραγμα, 

και όαση στην καυτή ζωή.

Εσύ που σκότωνες θεριά 

για μια τρίχα της κεφαλής μου 

Εσύ που εξαγνίσθηκες για μένα, 

και που εγώ βρήκα νόημα σ’ εσένα 

Εσύ δεν μπορεί να είσαι παρά μόνο η Μητέρα.

ΕΣΥ
Καλοκαίρι 1970

Willowdale

Από τη συλλογή «ΠΟΙΗΜΑΤΑ – ΔΟΚΙΜΙΑ»

του Χρήστου Δήμα
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LIFE

Hannah Ferguson:
Καυτή σαν τον ήλιο 
του Τέξας

Μοντέλα υπάρχουν 
πολλά, αλλά όταν 
πέφτει στο τραπέζι η 
Χάνα Φέργκιουσον 
σταματούν τα πάντα.

Η σέξι Αμερικανίδα 
από το Σαν Άντζελο 
του Τέξας είναι 
ικανή να διαλύσει 
με τα χαρίσματά 
της φωτογραφικούς 
φακούς και 
πασαρέλες και να σε 
ξεσηκώσει με τις σέξι 
πόζες της.
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Ο 
Κωνσταντί-
νος Βασάλος 
μίλησε στην 
κάμερα του 

Πρωινού και μάθαμε 
την δουλειά που έκα-
νε στο παρελθόν για 
δύο χρόνια! Ο Κων-
σταντίνος είπε: «Ή-
μουν παλιά ηλεκτρο-
λόγος. Είχα δουλέψει 
για δύο χρόνια»! Και 
πρόσθεσε: «Ένα μέ-
ρος του σπιτιού το έχω 
καταστρέψει. Το μπαλ-
κόνι δεν έχει φώτα. Ό-
ταν ήμουν πιο πιτσιρι-
κάς έκανα μια βλακεία, 
τρύπησα τον τοίχο και 
μαζί τρύπησα τα κα-
λώδια...»! O Κωνστα-
ντίνος που έγινε γνω-
στός από το παιχνίδι 
του ΣΚΑΪ, Survivor, υ-
πηρέτησε ως Εύζωνας 
ενώ πρόσφατα συμπα-
ρουσίασε με την σύ-
ντροφο του, Ευρυδίκη 
Βαλαβάνη την εκπομπή 
για τα παρασκήνια του 
Survivor 2.

Αυτή η Ελληνίδα 

είναι… φλογοβόλο! 

Δεν σας το λέμε έτσι για το ντε-
κόρ, κοτζάμ Miss Πελοπόννη-
σος είναι το κορίτσι!

Η καυτή Ειρήνη Στεριανού 
προκάλεσε… φουρτούνες στη 
Μύκονο με την παρουσία της 
και έκτοτε η ίδια εξακολουθεί 
να μοιράζει μοναδικές και σέξι 
φωτογραφίες της με τον κόσμο 
που την ακολουθεί στα social 
media.

Ξαναβρήκε τον εαυτό 

του ο Θοδωρής 

Θεοδωρόπουλος

Μετά την επιστροφή του από 
το Survivor 2 και την οικειοθελή 
του αποχώρηση λόγω τραυμα-
τισμού, ο Θοδωρής Θεοδωρό-
πουλος ξαναβρήκε και πάλι το 
χαμόγελό του. Το μοντέλο απο-
λαμβάνει την ηρεμία, που του 
είχε λείψει αφού στο reality επι-
βίωσης μόνο αυτό δεν είχε από 
τους υπόλοιπους συμπαίκτες 
του.

Η μελαχρινή καλλονή απο-
φάσισε να εκμεταλλευτεί τον 
καλό καιρό που επικρατεί 
σ’ όλη την χώρα και για τον 
λόγο αυτό, ταξίδεψε μέχρι την 
Μύκονο, όπου έκανε ολιγοή-
μερες διακοπές.

Όμως, μπορεί η παρουσία 
της στο νησί του Αιγαίου να 
ήταν για λίγες μέρες, αλλά 
κατάφερε να τραβήξει όλα τα 
βλέμματα πάνω της.

Κωνσταντίνος Βασάλος: Δεν φαντάζεστε 
τι δουλειά έκανε για δύο χρόνια

Η δασκάλα που «έριξε» το 
Instagram

Η Σεβαστή Χορμόβα 

αναστάτωσε και την 

Μύκονο! 

Α
ναστάτωση στα social media βά-
ζει η εντυπωσιακή μελαχρινή με 
τις αποκαλυπτικές της πόζες.
Η εκρηκ τ ική γυναικάρα έ χε ι 

τρέ λα με την γυμνασ τ ική και γ ια τον 
λόγο αυτό, αποφάσισε να το ακολουθή-
σει επαγγελματικά και πλέον προσφέρει 

μαθήματα σε όποιον επιθυμεί να φτιάξει 
κορμάρα.
Πάντως, η ίδια διαθέτει τρομερή σωμα-
τάρα, αλλά και τέλειες αναλογίες, με απο-
τέλεσμα να προκαλεί μεγάλο… πόνο στο 
Instagram με τις καυτές πόζες που ανεβά-
ζει και αναστατώνει τα αρσενικά.

Έλενα Κοκκίνου: η πιο καυτή 
personal trainer

Κ
άθε λίγο και λι-
γάκι, μια εντυ-
πωσιακή Ελλη-
νίδα θα έρθει 

και θα μας... ταράξει τα 
όνειρα, μια και θα την 
δούμε να διδάσκει σε 
σχολείο και θα μας φέ-
ρει στο μυαλό μνήμες α-
πό τα δικά μας χρόνια, 
που μόνο... εντυπωσια-
κές δεν ήταν οι καθηγή-
τριες και οι δασκάλες.

Όπως για παράδειγμα 
η καυτή μελαχρινή που 
ακολουθεί. Η Κίκα Τσέ-
κου, για την οποία και 
σας γράφουμε, έ χε ι 
τελειώσει τις σπουδές 
της στο Παιδαγωγικό και 
διδάσκει. Όμως, αν τύχει 
και την δείτε, προσέξτε, 
γιατί η ομορφιά της είναι 
καθηλωτική!
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Η 
Σέρβα που σκοράρει ακατάπαυ-
στα.
Η Μπογιάνα Κρσμάνοβιτς είναι ότι 
πιο σέξι κυκλοφορεί το τελευταίο 

διάστημα στο μόντελινγκ.
Το όνομά της μοιάζει με φορ ολκής. Δεν 
είναι όμως. Κάνει πάταγο ωστόσο και αναμ-

φίβολα προκείται για.... κανόνι που προκα-
λεί εγκεφαλικά. Η Μπογιάνα Κρσμάνοβιτς 
είναι ότι πιο σέξι κυκλοφορεί το τελευταίο 
διάστημα στο μόντελινγκ.
Το όνομά της μοιάζει με φορ ολκής. Δεν 
είναι όμως. Κάνει πάταγο ωστόσο και αναμ-
φίβολα προκείται για.... κανόνι που προκα-
λεί εγκεφαλικά.

Ο Χάρντι υποδύε-
ται τον Αλ Καπόνε 
στο «Fonzo», και 

μπορεί η ταινία να μην 
έχει ακόμα καν ημερομη-
νία κυκλοφορίας ή να μην 
έχει αποκαλύψει οποιου-
δήποτε είδους προωθη-
τικό υλικό, ωστόσο ο ηθο-
ποιός έσπευσε να ποστά-
ρει στον προσωπικό του 
λογαριασμό στο instagram 
μια σειρά από φωτογρα-
φίες από τα γυρίσματα 
του φιλμ. Το «Fonzo» (που 
δανείζεται τον τίτλο του 
από ένα παρατσούκλι του 
Καπόνε) δεν είναι η πρώτη 
φορά που ο Χάρντι θα 
βυθιστεί στον κόσμο της 
παρανομίας (και της ποτο-
απαγόρευσης) για τις ανά-
γκες ενός ρόλου, καθώς 
έχουν μεταξύ άλλων προ-
ηγηθεί το «Lawless» του 
Τζον Χίλκοουτ, αλλά και το 
«Δίδυμοι Θρύλοι», όπου 
υποδυόταν τους δίδυμους 
αδελφούς Κρέι, τους αλη-
θινούς γκάνγκστερ που 
έσπειραν τον τρόμο στο 
Λονδίνο της δεκαετίας του 
’60.

Ο Τομ Χάρντι δημοσιεύει τις πρώτες 
φωτογραφίες του ως Αλ Καπόνε

Η 
α π ό λ υ τ η 
κορμάρα σε 
φωτογραφί-
ες της κρε-

βατοκάμαράς της και ό-
χι μόνο.. Έπεσε στα πα-
τώματα, λαδώθηκε και 
τα κάνει όλα για τα μά-
τια σας μόνο!. Δεν είναι 
τυχαίο που η Samantha 
Rodriguez είναι στην κο-
ρυφή των προτιμήσεών 
σας!

Η Μπογιάνα Κρσμάνοβιτς πιο 
σέξι από ποτέ Ξανθιά κολάζει το Instagram 

με τις καμπυλάρες της!

Π
ροσπαθήσαμε να βρούμε 
μερικούς… λόγους γ ια να 
«ανάψουν» τα αίματα και 
μπήκαμε σ το Instagram. 

Μιλάμε γ ια το απόλυτο… εργαλείο 
να χαζεύεις απίστευτες κορμάρες και 
πανέμορφες γυναικάρες. Κάπως έτσι 
πέσαμε και πάνω σ’ αυτό το ξανθό 
τούμπανο.
Η αλήθεια είναι πως μας… μάγεψε 

από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε 
σ τον λογαριασμό της και κάνοντας 
μία… περατζάδα στις φωτογραφίες 
της, χρειασ τήκαμε… χάπια γ ια να 
μπορέσουμε να ηρεμήσουμε. Βλέ-
πετε η Corrie Lynn, όπως τουλάχι-
σ τον βρήκαμε πως την λένε, έ χε ι 
μερικές πόζες που πραγματικά μπο-
ρούν να μας προκαλέσουν… εγκε-
φαλικά.

Απίστευτο κορμί σε φωτογραφίες 
κόλαση!
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Οι δύο μεσσηνιακές καστροπολιτείες 
«συμπληρώνουν» η μία την άλλη, 
αποτελώντας ιδανική επιλογή για μια 
ανοιξιάτικη εκδρομή.

«
Οι δύο οφθαλμοί της Γαληνοτάτης»: 
έτσι είναι γνωστά τα Κάστρα της 
Μεθώνης και της Κορώνης στο πέ-
ρασμα των αιώνων. Οι δύο μικρές 

κωμοπόλεις της νοτιοδυτικής Πελοποννή-
σου απέχουν μόλις μισή ώρα μεταξύ τους 
και πάντα είχαν κοινή πορεία. Τα κάστρα 
τους ήκμασαν στην πρώτη ενετοκρατία, ενώ 
τον Μεσαίωνα υπήρξαν σημαντικοί σταθμοί 
για τα εμπορικά πλοία που ταξίδευαν από 
Δύση προς Ανατολή, αλλά και για τους προ-
σκυνητές των Αγίων Τόπων.
Σήμερα λειτουργούν συμπληρωματικά 
μεταξύ τους ως προορισμοί. Τις αμμου-
διές τους επιλέγουν οι χελώνες Caretta 
caretta για να γεννήσουν τα μικρά τους, ενώ 
κάποιες άλλες, ιδιαίτερα της Μεθώνης, τις 
λατρεύουν οι σέρφερ. Μόλις φυσήξει λίγο 
παραπάνω, δεν χάνουν ευκαιρία να βρε-
θούν εκεί – ακόμα και αυθημερόν από την 
Αθήνα.  
Ανάμεσα σε Μεθώνη και Κορώνη, η παρα-
λία της Φοινικούντας έχει αναπτυχθεί 
αισθητά, με πολλά ενοικιαζόμενα δωμάτια 
και ταβέρνες σε όλο το μήκος της. Η Μακρύ-
αμμος ξεχωρίζει για τις αμμοθίνες της και 
προστατεύεται από το δίκτυο Natura 2000. 
Οι Λάμπες, το Μαράθι και αρκετές ακόμα 
αξίζουν μια καλή εξερεύνηση.

ΜΕΘΩΝΗ
 Το Κάστρο της Μεθώνης, ένα από τα πιο 
σημαντικά οχυρωματικά συμπλέγματα στην 
Ελλάδα, είναι σήμερα ένας πολύ όμορφος 
αρχαιολογικός χώρος που εκτείνεται σε 
περίπου 93 στρέμματα και καταλήγει στο 
Μπούρτζι, τον οκτάπλευρο πύργο που βρέ-
χεται ολόγυρα από τη θάλασσα.
Ο περίπατος ξεκινά από την επιβλητική πύλη 
του Κάστρου, κατά μήκος του οποίου σώζο-
νται τα θολωτά κτίρια από δύο οθωμανικά 
λουτρά, η βάση από έναν κατεστραμμένο 
μιναρέ και άλλα σημάδια της μακραίωνης 
ιστορίας του. Κάποτε η Μεθώνη υπήρξε 
σημαντική καστροπολιτεία και έχει ζήσει 
δύο ενετοκρατίες και δύο τουρκοκρατίες. 
Μάλιστα, στα θεμέλια και στους τοίχους των 
πρώτων κτισμάτων του σύγχρονου οικι-
σμού, που άρχισε να χτίζεται το 1828, έχουν 
χρησιμοποιηθεί μεγάλες πέτρες των παλιών 
σπιτιών του Κάστρου.
Σήμερα η κωμόπολη των 1.200 κατοί-
κων στέκει δίπλα στο Κάστρο της, διατη-
ρώντας χαμηλό συντελεστή δόμησης. Ζει 
κυρίως από τον τουρισμό, εποχικό και μη. 
Το Κάστρο της εμπνέει. Δεν θα συναντή-
σετε ιππότες, θα ακούσετε όμως την ιστορία 
για τον Ιωάννη Κουτρούλη, τον ιππότη που 
έζησε στο τέλος του 14ου αιώνα και περί-
μενε επτά χρόνια για να πάρει διαζύγιο η 
εκλεκτή της καρδιάς του και να την παντρευ-
τεί. Στη συνέχεια, έγινε ο περίφημος «Γάμος 
του Κουτρούλη». Πλέον κάθε χρόνο, το τρι-
ήμερο της Καθαράς Δευτέρας, γίνεται η 
αναβίωσή του με αυθεντικές βενετσιάνικες 

φορεσιές από το βεστιάριο του δραστήριου 
πολιτιστικού συλλόγου Μεθώνης, που πρό-
σφατα ίδρυσε και εργαστήρι φουστανέλας, 
για τη διατήρηση της τέχνης της ραφής της. 
Τα καλοκαίρια διοργανώνει φεστιβάλ στην 
τάφρο του Κάστρου.
Αυτή την εποχή η Μεθώνη αρχίζει να ζωντα-
νεύει από επισκέπτες. Μέχρι τώρα, τα τρία 
τέσσερα ταβερνάκια της, που μένουν ανοι-
χτά καθημερινά, δουλεύουν αποκλειστικά 
σχεδόν με ηλικιωμένους Άγγλους, Γερμα-
νούς, Ολλανδούς και λιγότερους Γάλλους, 
που έχουν χτίσει εξοχικά στον διπλανό λόφο 
της Τάπιας. Το όνειρο ζωής γίνεται πραγμα-
τικότητα γι’ αυτούς και η Μεθώνη τόπος 
συνάντησης Ευρωπαίων συνταξιούχων, 
που συνήθως περνούν εννέα με δέκα μήνες 
εδώ. Βράδυ Πέμπτης, η ταβέρνα Παλιά Ιστο-
ρία είναι γεμάτη κι εμείς οι μόνες Ελληνίδες. 
Ακριβώς το ίδιο και την Παρασκευή σε μια 
άλλη ταβέρνα, το Κάστρο, και όπως εξηγεί 
ο ιδιοκτήτης της, «αν δεν ήταν οι ξένοι, όλοι 
κλειστά θα ήμασταν τις καθημερινές».
Άλλωστε, υπάρχουν πολλά όμορφα σημεία 
προς εξερεύνηση, όπως το Ηλιοδύσιο πίσω 
από το Κάστρο με το όμορφο ηλιοβασίλεμα 
και οι κατακόμβες του Αγίου Ονουφρίου, 
στα 20 χλμ., τις οποίες προσεγγίζει κανείς 
και με 4X4. Εδώ ζούσαν ερημίτες από τον 5ο 
αιώνα και στον βράχο υπάρχουν λαξευμένα 
σπαράγματα τοιχογραφιών.
Αγαπημένο σημείο των windsurfers, η 
παραλία της Μεθώνης γεμίζει από χρωμα-
τιστά πανιά και ρωμαλέα κορμιά, έτοιμα να 
αναμετρηθούν με τους αέρηδες και στιγ-
μιαία να «πετάξουν» πάνω από τα κύματα, 
μόλις οι άνεμοι πνεύσουν με ένταση.
«Tον Νοέμβριο του 2007 ήταν τόσο καλές 
οι συνθήκες, που η μισή Αθήνα είχε κατέ-
βει στη Μεθώνη», λέει ο ελεύθερος επαγ-
γελματίας και φανατικός windsurfer Γιάν-
νης Πετράκης, που ως κάτοικος Μεθώνης 
ασκείται συχνά. Εξηγεί πως η παραλία της 
είναι κατάλληλη για πρωτάρηδες λόγω της 
αμμουδιάς, αλλά και για προχωρημένους. 
Oι νοτιάδες ευνοούν το kitesurf, ενώ οι 

βορειοδυτικοί το wave riding. H Kορώνη 
έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για όσους 
κάνουν σανίδα. Αν ενδιαφέρεστε για τα 
συγκεκριμένα αθλήματα, η δημόσια ομάδα 
Windsurf team Methoni στο facebook είναι 
ένας καλός τρόπος δικτύωσης.

ΚΟΡΩΝΗ
Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς άρχισε να 
χτίζεται το κάστρο, αλλά κατοικείται ακόμη. 
Τον πληθυσμό του αποτελούν 4-5 οικογέ-
νειες που κρατάνε ζωντανά τα χαμηλοτά-
βανα σπιτάκια και οι πέντε καλόγριες της 
παλιοημερολογίτικης Μονής του Τιμίου 
Προδρόμου, ανοιχτής στο κοινό από τις 8 το 
πρωί έως τη δύση του ήλιου, με περιποιημέ-
νους κήπους και σημεία με πανοραμική θέα.
Απέναντί του, η εκκλησία του Αγίου Χαρα-
λάμπους βρίσκεται σε στάδιο ανακατα-
σκευής, καθώς είχε καεί. Αρχικά είχε χτιστεί 
ως καθολικός ναός, στη συνέχεια λειτούρ-
γησε ως οθωμανικό τέμενος και αργότερα 
μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό.
Περπατώντας στο Κάστρο, θα βρεθείτε σε 
ολάνθιστες αυτή την εποχή πλαγιές, πίσω 
από προμαχώνες και ξέφωτα, που αφήνουν 
το μάτι να ταξιδεύει στη θάλασσα.
Χτισμένη γύρω από το Κάστρο και το λιμάνι 
της, η Κορώνη, με τα καλοδιατηρημένα 
αρχοντικά, κάποια στους γήινους τόνους 
της πέτρας, τα περισσότερα όμως με έντονα 
χρώματα και τα λεπτά μεταλλικά φουρούσια 
της νότιας Πελοποννήσου, διατηρεί αναλ-
λοίωτο το χρώμα της, μεταφορικά και κυρι-
ολεκτικά.
Ξεχωρίζει το Μανιατάκειον Ίδρυμα, ένα 
πολιτιστικό κέντρο που δημιουργήθηκε 
για την ανάδειξη της Κορώνης και φιλοξε-
νεί ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και περιο-
δικές εικαστικές εκθέσεις. Συνδιοργανώ-
νει, μαζί με τον δήμο, το Φεστιβάλ Μεσο-
γειακής Διατροφής, που έχει ενταχθεί στον 
κατάλογο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς 
της UNESCO. Ακόμα και αν δεν βρεθείτε 
εκεί κατά τη διάρκειά του, δοκιμάστε ελιές 
και λάδι της περίφημης κορωνέικης ποικι-

λίας, τα προϊόντα στα οποία οφείλεται κατά 
παράδοση η ευμάρεια των κατοίκων της. Εξ 
ου και η γνωστή λαϊκή ρήση για τον «Μπάρ-
μπα στην Κορώνη»!
Στα στενά σοκάκια της, η καθημερινότητα 
κινείται γύρω από την παιδική χαρά στο 
λιμάνι, τα ψαροκάικα που «τρελαίνουν» 
τους γλάρους και την οδό Περικλή Ράλλη με 
τα μικρομάγαζα και τα δύο παραδοσιακά 
κουρεία. «Το καλοκαίρι έρχονται οι μεσήλι-
κοι κύριοι από την Ευρώπη, όπου το ξύρι-
σμα με λεπίδα έχει απαγορευτεί, και αφήνο-
νται στα έμπειρα χέρια του μπαρμπέρη. Στη 
συνέχεια οι γυναίκες τούς γεμίζουν φιλιά, 
ξεφωνίζοντας όλο ενθουσιασμό για την 
απαλή τους επιδερμίδα», λέει ο καταστημα-
τάρχης Σπύρος Λεφτάκης.
Το «Τσαγκαράδικο», κοντά στην εκκλη-
σία, με την ενδιαφέρουσα συλλογή του 
από ρετρό υποδήματα και τσάντες γίνεται 
αφορμή να μιλήσουμε με τον ιδιοκτήτη του, 
Μανώλη Καβαλαράκη, για την ήρεμη καθη-
μερινότητα στην Κορώνη, όπου εγκαταστά-
θηκε με την οικογένειά του πριν από τρία 
χρόνια. Έτσι κυλάει ο χρόνος εδώ: με μεζε-
δάκια, άνεση χρόνου, καλή παρέα. Και με 
αρκετή δουλειά παραπάνω για τους κατοί-
κους της τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όταν 
τα σοκάκια και οι παραλίες της σφύζουν από 
κόσμο.
Η παραλία Ζάγκα, κάτω από το Κάστρο της 
Κορώνης, και ένα μέρος από το Μεμί απο-
τελούν αγαπημένο προορισμό της θαλάσ-
σιας χελώνας Caretta caretta. Στη συγκεκρι-
μένη ακτή παρατηρούνται κατά μέσο όρο 
46 φωλιές τον χρόνο.
Όπως εξηγεί η βιολόγος Πολύμνια Νεστορί-
δου από τον σύλλογο ΑΡΧΕΛΩΝ, αυτή την 
εποχή οι χελώνες έρχονται στη χώρα μας 
και αναπαράγονται στη θάλασσα. Η ωοτο-
κία στις ακτές ξεκινά στα τέλη Μαΐου και 
ολοκληρώνεται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Για 
παρατήρηση και προστασία των φωλιών 
και εξορμήσεις προς πληροφόρηση των 
λουομένων, επικοινωνήστε με τον σύλλογο 
ΑΡΧΕΛΩΝ (www.archelon.gr).

Μεθώνη – Κορώνη: Μετά τους ιππότες
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com

ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 4 MEΡΙΔΕΣ)
 ª 2 κιλά φέτες ψαριού της αρεσκείας μας (ροφός, σφυρίδα κ.ά.), πάχους 2 εκ.
 ª 18 αγκινάρες, καθαρισμένες και κομμένες στα 4
 ª 1 κιλό ραδίκια, χοντροκομμένα (αν βρούμε στη λαϊκή άγρια χόρτα, τα προτιμάμε)
 ª 1 μάτσο μυρώνια
 ª 1 μάτσο καυκαλήθρες
 ª 1 μάτσο φρέσκος μάραθος
 ª 2 κρεμμύδια ξερά, ψιλοκομμένα
 ª ο χυμός από 2 λεμόνια
 ª 80 ml ελαιόλαδο
 ª  αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ª Χοντροκόβουμε τα μυρωδικά.Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το μισό λάδι σε μέτρια 

φωτιά και αχνίζουμε το κρεμμύδι με τις αγκινάρες και τα χόρτα για 3- 4 λεπτά, μέχρι να 
μαραθούν. Προσθέτουμε τα μυρωδικά, το λεμόνι, 150 ml νερό, αλατοπίπερο και μαγει-
ρεύουμε για 10 λεπτά.

 ª  Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170° C. Μεταφέρουμε το όλον σε ένα μεγάλο 
ταψί ή γάστρα και ανοίγουμε μια «λακκούβα» για να βάλουμε τις φέτες ψαριού. Περιχύ-
νουμε το ψάρι με το υπόλοιπο λάδι και αλατοπιπερώνουμε. 

 ª Σκεπάζουμε το ταψί με καπάκι ή με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για 10-15 λεπτά. 
Ξεσκεπάζουμε και ψήνουμε για ακόμα 10 λεπτά ή μέχρι να ξεκολλάει η σάρκα του 
ψαριού από το κόκαλο.

Άρωμα Κουζίνας

Ψάρι με αγκινάρες και 
άγρια χόρτα
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Η καθηγήτρια βάζει μια άσκηση για το 
σπίτι. Είναι τόσο σημαντική για τους
μαθητές, που για να μην την ολοκλη-
ρώσουν θα πρέπει να συντρέχει σοβα-
ρός
λόγος υγείας ή θάνατος σ το άμεσο 
οικογενειακό περιβάλλον.
Στην ανακοίνωση της αυτή, πετάγεται 
ο εξυπνάκιας μαθητής και ρωτάει:
-Και αν ε ίμαι κουρασμένος από το 
υπερβολικό σεξ?
-Τότε, απαντά η καθηγήτρια (και αφού 
έχει ησυχάσει η τάξη από τα γέλια), να
μάθεις να γράφεις με το άλλο σου 
χέρι.... 

Ένα κοριτσάκι, παρακολουθώντας για 
πρώτη φορά ένα γάμο, ψιθυρίζει στην 
μητέρα του :
- « Γιατί η νύφη φοράει λευκά ; «
- « Γιατί το λευκό είναι το χρώμα της χαράς 
και σήμερα είναι η πιο χαρούμενη μέρα 
της ζωής της ! « , απαντάει η μητέρα της , 
όσο πιο απλά μπορούσε.
Το κοριτσάκι μετά από λίγη σκέψη , λέει :
- « Τότε ο γαμπρός γιατί φοράει μαύρα ; «

Στη φυλακή
- (Ο γιατρός) Καπνίζεις πολύ κρατούμενε! 
.. το ξέρεις ότι το κάπνισμα είναι αργός 
θάνατος;

- Το ξέρω γιατρέ...
- Και τι σκοπεύεις να κάνεις;
- Υπομονή!

Δύο άσπονδοι εχθροί, τρακάρουν άσχημα 
με τα αυτοκίνητα τους, τα οποία έγιναν ένα 
μάτσο παλιοσίδερα, αλλά κανείς τους δεν 
έπαθε τίποτα.
Βγαίνουν έξω από το αυτοκίνητά τους και 
βλέπουν ο ένας τον άλλο, οπότε γυρίζει ο 
πρώτος και λέει:
- «Παρόλο που τα αυτοκίνητα μας έγιναν 
παλιοσίδερα, εμείς δεν πάθαμε τίποτα. 
Και αυτό, πρέπει να είναι ένα σημάδι από 
το Θεό, ότι μπορούμε να ζήσουμε μαζί 
ειρηνικά.»
- «Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου», απαντά 
ο δεύτερος.
- «Αυτό, πρέπει να το γιορτάσουμε», λέει 
ο πρώτος και φέρνει από το αυτοκίνητο 
του, δύο κουτάκια μπύρας, που τυχαία 
δεν είχαν πάθει τίποτα.
Δίνει το ένα στον πρώην εχθρό του και 
λέει:
- «Ασπρο πάτο».
- «Ασπρο πάτο, απαντά και ο άλλος και την 
κατεβάζει μονορούφι.»
Μόλις τελειώνει, βλέπει τον άλλο να μην 
έχει πιει ούτε γουλιά, οπότε τον ρωτά:
- «Εσύ, δε θα πιεις;»
- «Όχι, λέω να περιμένω να έρθει η αστυ-
νομία πρώτα.»

FUN

ΚΡΙΟΣ
Μην κρίνετε αυστηρά τους άλλους και μην 
είστε αυταρχικοί. Πείσματα και βίαιες αντι-
δράσεις δεν ωφελούν σε τίποτα. Η φιλο-
σοφία σας έχει πολύ καλά και προοδευτικά 
στοιχεία αλλά υστερεί σε ζεστασιά. Δεχθείτε 
συμβουλές από αξιόλογα άτομα και προβάλ-
λετε τα προσόντα σας για να δεχθείτε την 
επιδοκιμασία του περιβάλλοντός σας. 

ΤΑΥΡΟΣ
Θα διχαστείτε ανάμεσα σε υποχρεώσεις και 
προβλήματα με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί 
μία κατάσταση όχι και τόσο ενθαρρυντική. 
Η υπευθυνότητα και οι έξυπνες ιδέες σας θα 
τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές σας και θα 
ηρεμήσετε. Η εποχή ευνοεί τη σύναψη συμ-
φωνιών, επαγγελματικών και μη, αλλά απαι-
τεί προσεχτικές κινήσεις και πολλή ψυχραι-
μία. Μην είστε υπερευαίσθητοι και μην είστε 
με το παραμικρό ευσυγκίνητοι, γιατί δεν θα 
ωφεληθείτε σε τίποτα.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αναλάβετε τις ευθύνες σας και θα φέρετε σε 
πέρας όλες τις εκκρεμότητες που έχετε αφή-
σει πίσω. Αυτή την εποχή θα γίνετε πιο επι-
κοινωνιακοί και πιο πειστικοί. Θα σας παρου-
σιαστούν ευκαιρίες για μία νέα συνεργα-
σία, που στο χέρι σας είναι να την πραγμα-
τοποιήσετε. Την προσοχή σας χρειάζεται να 
έχετε αυτό το διάστημα στον εργασιακό 
χώρο. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Πρέπει να βαδίζετε 
με οδηγό την υστε-
ροβουλία, αφού η 
εποχή αυτή το απαι-
τ ε ί  κα ι  κερδίσ τ ε 
δύσκολες υποθέσεις. 
Πρέπει όμως να απο-
φύγετε τις υπερβολές 
για να μη στραφούν όλοι 
εναντίον σας. Απομακρύ-
νετε τους εκνευρισμούς σας στις 
δύσκολες στιγμές και ηρεμήστε. Υπο-
μονή στα οικονομικά σας, οι καιροί είναι 
δύσκολοι. Προσέξτε την υγεία σας.

ΛΕΩΝ
Η διαφορετική τροπή των γεγονότων από 
τις επιθυμίες σας, φέρνουν αναγκαστικές 
αλλαγές και σας προσγειώνουν στην πραγ-
ματικότητα. Πρέπει να αποφύγετε τόσες 
πολλές ενέργειες που δεν οδηγούν που-
θενά, παρά μόνο στην απογοήτευση. Αυτή 
την εποχή μην επενδύετε σε τίποτα για να 
μη γευθείτε την αποτυχία και αποφύγετε 
κάθε είδους συναλλαγές. Το μόνο που θα 
σας ανακουφίσει είναι το εμπνευσμένο σας 
πνεύμα και οι ασχολίες σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Ήρθε ο καιρός να εκτιμήσετε τα αποτελέ-
σματα των αποφάσεων ή των ενεργειών 
σας. Πρέπει να στραφείτε στα δικά σας 
προβλήματα και να αφήσετε την κριτική 
στους άλλους. Ο εγωισμός ήταν είναι και 
θα είναι κακός σύμβουλος και αυτό σας 
έχει γίνει μάθημα. Οι επαγγελματικές σας 
εκκρεμότητες χρειάζονται άμεση λύση. 

ΖΥΓΟΣ
Θα πρέπει να προσπαθήσετε πολύ για να 
πετύχετε τους στόχους σας. Θα σας βοη-
θήσει πολύ η επιμονή, η θέληση, και η 
σύνεση που έχετε όταν χρειάζεται. Στον 
επαγγελματικό τομέα μην πάρετε σημα-
ντικές αποφάσεις για συμβόλαια και νέες 
συνεργασίες. Δείτε την εργασία σας και 
τη σταθερότητα που έχετε σε αυτήν και 
φανείτε εγκρατείς. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Οι αλλαγές αυτή την εποχή θα είναι προς 
όφελός σας, θα είναι πολλές και άμεσες. 
Δώστε λοιπόν τον καλύτερό σας εαυτό και 
αξιοποιήστε την κάθε ευκαιρία που σας 
παρουσιάζεται. Στο επάγγελμά σας οι 
αλλαγές θα είναι ραγδαίες, από τα χαμηλά 
στα ψηλά. Δική σας εργασία ή προαγωγή 
ή συνεργασία θα είναι το μοτίβο αυτό το 
διάστημα. Όλα θα έχουν την ευκαιρία τους 
για επιτυχία.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Διακύμανση θα έχετε στην έκβαση των 
υποθέσέων σας και αυτό σας προκαλεί 
εσωστρεφείς και κυκλοθυμικές τάσεις. 
Προσέξτε μην σας εξαπατήσουν με ψεύ-
τικες υποσχέσεις και φυλαχτείτε από τη 
ρευστότητα της εποχής. Πρέπει να αντι-
ληφθείτε το φθόνο του περιβάλλοντος 

για μια σημαντική σας επιτυχία και 
περισσότερο πρέπει να φυλα-

χτείτε από το στενό σας 
περιβάλλον.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η επιτυχία σας δείχνει 
το καλό της πρόσωπο 
και σας χαρίζει αυτή 
την εποχή το αστρα-

φτερό της χαμόγελο. 
Σημαντικά σχέδια που 

σας απασχολούν παίρ-
νουν το δρόμο προς την υλο-

ποίησή τους. Οι τολμηρές πρω-
τοβουλίες σας στον επαγγελματικό σας 
χώρο σας καταξιώνουν και προετοιμάζουν 
το έδαφος για την πλήρη αποδοχή.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Το ξάφνιασμα της τύχης έρχεται να σας 
κλονίσει και να σας προκαλέσει εκνευρι-
σμό. Οι αλλαγές είναι αναγκαστικές και 
οι ειδήσεις που θα πάρετε δεν είναι όλες 
τόσο ευχάριστες. Προσέξτε όλες σας τις 
κινήσεις και μετρήστε τα βήματά σας. Ένα 
σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζετε θα 
λυθεί με λεπτούς χειρισμούς, εξυπνάδα, 
αλλά και αμερόληπτη συμπεριφορά.

ΙΧΘΕΙΣ
Θα έχετε μία μεγάλη επιτυχία σε ένα 
πνευματικό ή εμπορικό έργο και θα 
σας ενθουσιάσει υπερβολικά, αλλά η 
συμπεριφορά σας δικαιολογείται. Κατα-
κτάτε ένα σημαντικό στόχο, που επιθυ-
μείτε, αλλά και το αξίζετε. Μην μένετε 
όμως αδρανείς γιατί θα ζημιωθείτε και 
δείξτε ότι όλα τα αποκτάτε με την αξία 
σας. Παζαρέψτε, αντί να ταράζεστε και 
να απομονώνεστε.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Σε μια κορύφωση της 
ωριμότητάς του, το 
14ο Φεστιβάλ Αιγαίου, 
η δημιουργία του 
Ελληνοαμερικανού μουσικού 
και παραγωγού Πίτερ 
Τιμπόρις, επιστρέφει και 
φέτος στη Σύρο (15-29/7), 
εγκαινιάζοντας ταυτόχρονα 
και το άνοιγμα στην Αθήνα. 

Γ
ια το Φεστιβάλ Αιγαίου, ταυ-
τισμένο επί σειρά ετών με 
την αύρα της Ερμούπολης, το 
προγραμματισμένο για τις 23 

Ιουλίου γκαλά όπερας στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών αποτελεί σταθ-
μό ορόσημο για την ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα.
«Το κάθε τι έχει να κάνει με τους 
ανθρώπους», είπε χθες ο Πίτερ 
Τιμπόρις στην παρουσίαση του 
προγράμματος για το 2018. Και 
μετά την πρόοδο όλων αυτών των 
ετών, «έχουμε χτίσει σχέσεις με την 
κοινωνία της Σύρου και ελπίζουμε 
να ακολουθήσει και η Αθήνα», 
συμπλήρωσε η σοπράνο Εϊλάνα 
Λαπαλάινεν, σύζυγος του Τιμπό-
ρις και καλλιτεχνική διευθύντρια. 
Το καλλιτεχνικό ζευγάρι έχει στα-
θερή προσήλωση στους στόχους 
που εξαρχής έθεσε: συνέργεια με 
καλλιτέχνες από όλον τον κόσμο, 
υψηλό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, 
και άνοιγμα σε ένα κοινό που στα-
διακά, χρόνο με τον χρόνο, εμβα-
θύνει στην εμπειρία της μουσικής.

Αυτή ήταν και είναι η ομορφιά 
της Σύρου. Το θέατρο «Απόλ-
λων» της Ερμούπολης, που θυμί-
ζει κάποια πόλη της Ιταλίας, όπως 
έλεγε ο Πίτερ Τιμπόρις, έδωσε τη 
στέγη, έθεσε το στίγμα, οργάνωσε 
την ανάγκη και αποτελεί έκτοτε 
έμβλημα της ετήσιας συνάντησης 
μουσικών και μουσόφιλων. Με την 
Pan-European Philarmonia της Βαρ-
σοβίας, την ορχήστρα που ο Πίτερ 
Τιμπόρις ίδρυσε το 2008 και που 
εμφανίζεται κάθε χρόνο στη Σύρο, 
το Φεστιβάλ τιμάει φέτος το έτος 
Ροσίνι (150 χρόνια από τον θάνατό 
του). Εξέχουσα θέση στο πρό-
γραμμα έχει το ανέβασμα της «Στα-
χτοπούτας» που θα κάνει πρεμιέρα 
στις 16 Ιουλίου υπό τη διεύθυνση 

του Τζοβάνι Πακόρ.
Aλλά το Φεστιβάλ θα έχει ήδη 
ανοίξει από τις 15 Ιουλίου με το 
Stabat Mater του Ροσίνι (με μαέ-
στρο τον Πίτερ Τιμπόρις και εκλε-
κτούς σολίστ) και την Πέμπτη Συμ-
φωνία του Σοστακόβιτς. Ως τις 29 
Ιουλίου το Φεστιβάλ θα συνεχίσει 
με ένα πολύ πυκνό πρόγραμμα που 
θα φέρει στη Σύρο μεγάλο αριθμό 
εκλεκτών μουσικών και θα τονώσει 
την οικονομία του νησιού επί δύο 
εβδομάδες. Το Φεστιβάλ Αιγαίου 
στηρίζεται αποκλειστικά σε ιδιωτι-
κές χορηγίες από τις ΗΠΑ και τη Γερ-
μανία και αποτελεί παραγωγή της 
MidAmerica Productions και της 
MidAm International. Εχει ριζώσει 
πια στην Ερμούπολη, όπου ο δήμος 

παραχωρεί το θέατρο, και πλέον 
δείχνει να ωριμάζει το άνοιγμα 
της διαμέτρου της παρουσίας του 
Φεστιβάλ στην Ελλάδα. Το καλο-
καιρινό γκαλά στο Μέγαρο στην 
Αθήνα δίνει το μέτρο της φιλοδο-
ξίας και των δυνατοτήτων.
Το άλλο μεγάλο πρότζεκτ του Πίτερ 
Τιμπόρις είναι το ανέβασμα της 
«Ελένης» του Νίκολας Γκέιτζ ως 
οπερατικό ορατόριο. Η πρεμιέρα 
θα γίνει στο Κάρνεγκι Χολ στις 25 
Μαρτίου 2021 και μετά θα παρου-
σιαστεί στην Αθήνα. Αφηγητής θα 
είναι ο ίδιος ο Νίκολας Γκέιτζ και 
συνθέτης ο Κρίστοφερ Θεοφανί-
δης. Κατ’ ανάθεση του Πίτερ Τιμπό-
ρις, η παραγωγή έχει ήδη ξεκινή-
σει.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο 
Ναός του Επικούρειου Απόλλω-
να στην Πελοπόννησο θα φιλοξε-
νήσει, για πρώτη φορά στην μα-
κραίωνη ιστορία του, μία ολονύ-

χτια παράσταση στην πανσέληνο του Ιουλίου 
(28-29/7), τη βιωματική περφόρμανς «From 
Darkness to Light» της διεθνούς διακεκριμέ-
νης χορογράφου Αποστολίας Παπαδαμάκη.
Ο κύκλος παραστάσεων με τίτλο «The Sleep 
& Dream Performance series», που κέρδισε 
κοινό και κριτικούς όταν είχε παρουσιαστεί 
στο Μουσείο Βορρέ (2014), στην Κεντρική 
Σκηνή της Στέγης (2016) και πέρυσι στο Δημο-
τικό Θέατρο του Πειραιά, ταξιδεύει για πρώτη 
φορά υπαίθρια, στον Ναό του Επικούρειου 
Απόλλωνα στη Φιγαλεία, στα σύνορα μεταξύ 
Αρκαδίας και Μεσσηνίας, σε υψόμετρο 1.130 
μέτρων.
Η Αποστολία Παπαδαμάκη εμπνέεται αυτήν 
τη φορά από τη χώρα των ονείρων και το 
φως του Απόλλωνα και προσκαλεί τους θεα-

τές να συνυπάρξουν 
δημιουργικά με την 
καλλιτεχνική ομάδα 
της παράστασης, να 
θαυμάσουν το φως 
της πανσελήνου και 
της ανατολής και να 
ζήσουν μία συναρπα-
στική εμπειρία στον 
περιβάλλοντα χώρο 
του επιβλητικού ναού.
Η ολονύχτια παρά-
σταση «From Darkness 
to Light» επιχειρεί να 
σηματοδοτήσε ι τη 
σχέση του ανθρώπου 
με το σκοτάδι και το φως, την παραστασι-
ακή δράση με τον ύπνο, τα όνειρα και τη 
φαντασία μέσα από τον χορό και τη μου-
σική. Η διακεκριμένη χορογράφος αντλεί 
την έμπνευσή της από τις τελετουργικές 

εγκοιμήσεις των αρχαίων Ελλήνων και από 
τα χαρακτηριστικά του ναού: Ισχύς, κάλλος 
και αρμονία.
Η είσοδος είναι ελεύθερη. Για τους διανυκτερεύ-
οντες θεατές θα δοθούν πληροφορίες σύντομα.

Η νεοελληνική 
λογοτεχνία 
στην Εθνική 
Βιβλιοθήκη

Mέχρι τα τέλη Μαΐου 
θα διαρκέσουν οι 
Εκδηλώσεις Λόγου 

που διοργανώνει η Εθνική 
Βιβλιοθήκη με επίκεντρο τη 
νεοελληνική λογοτεχνία, σε 
επιμέλεια του συγγραφέα και 
προέδρου του Εφορευτικού 
Συμβουλίου της ΕΒΕ, Σταύρου 
Ζουμπουλάκη.
Το Σάββατο 28 Απριλίου, οι 
Σοφία Ιακωβίδου, Ν. Δ. Τρι-
αν ταφυλλόπουλος, Αρης 
Δρουκόπουλος και ο Στ. Ζου-
μπουλάκης θα εξετάσουν το 
έργο του πεζογράφου και 
ποιητή Γιώργου Ιωάννου 
(1927-1985). Το πολύπτυχο 
έργο του (ποίηση, πεζογρα-
φία, χρονικό, μετάφραση 
αρχαίων Ελλήνων συγγρα-
φέων, έκδοση δημοτικών 
τραγουδιών) διακρίνεται από 
μια εσωτερική συνοχή, βιω-
ματικότητα, εξομολογητική 
διάθεση, ερωτισμό, συχνά 
με επίκεντρο τη Θεσσαλο-
νίκη. Στα πρίσματα υπό τα 
οποία έχει μελετηθεί το έργο 
του έως τώρα αξίζει, επιση-
μαίνουν οι διοργανωτές, να 
δοκιμαστούν και άλλα που 
θα αναδειχθούν μέσα από τη 
συζήτηση, η οποία φιλοδοξεί 
να αποτελέσει αφορμή για να 
ξαναδιαβαστεί.
Με αφορμή τη συμπλήρωση 
δέκα ετών από τον θάνατο του 
Γιώργη Παυλόπουλου (1924-
2008), οι Δημήτρης Αγγελά-
τος, Γιάννης Ξούριας, Κώστας 
Κουτσουρέλης και Αλέξης 
Ζήρας θα μιλήσουν για την 
ποίησή του και όχι μόνο, την 
Πέμπτη 10 Μαΐου. Καθότι ο 
Παυλόπουλος δεν έχει κρι-
τικό ή δοκιμιακό έργο παρά 
μόνο την επιστολογραφία του 
ως συμπληρωματική πτυχή 
της ποίησής του, οι ομιλητές 
θα προσεγγίσουν τον ποιητή 
πιο σφαιρικά με αφορμή την 
πρόσφατη συγκεντρωτική 
έκδοση των ποιημάτων του 
από τις εκδόσεις Κίχλη.

Φεστιβάλ Αιγαίου, διεθνής θεσμός και 
αθηναϊκό άνοιγμα

«From Darkness to Light»: Ολονύχτια διαδραστική 
παράσταση στο Ναό του Επικούρειου Απόλλωνα 
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Δ
εν είναι μια Κυριακή σαν τις άλλες. Δε θα 
μπορούσε να είναι. Για κανέναν. Για τα μι-
κρά παιδιά που τώρα γίνονται ΑΕΚ, για 
τους 24άρηδες που δεν το είχαν δει ποτέ, 

για τους μεγαλύτερους που... κόντευαν να το ξεχά-
σουν. Οπως πίστευαν κάποιοι, το 2013, ότι θα ξε-
χνιόταν ο δικέφαλος αετός. Αυτός που πραγματικά 
χρειάστηκε να γκρεμοτσακιστεί για να πετάξει ξανά 
ψηλά, επιβεβαιώνοντας προς όλους, εχθρούς αλλά 
και φίλους, το τι μέγεθος είναι. Η Αθλητική Ενωση 
Κωνσταντινούπολης χρειάστηκε μόλις πέντε χρό-
νια μετά την απόλυτη καταστροφή για να επιστρέψει 
στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου κατακτώ-
ντας το πρωτάθλημα. Το 12ο της ιστορίας της, 
το 1ο μετά το 1994, το 1ο από τα πολλά 
που σήμερα, είτε επιβεβαιωθούν είτε 
όχι, δικαιούνται να ονειρεύονται οι 
ΑΕΚτζήδες ότι θα ακολουθήσουν τα 
επόμενα χρόνια. Στο γήπεδο της Νέ-
ας Φιλαδέλφειας...
Προς το παρόν, αυτό είναι το πρώτο 
πρωτάθλημα που κατέκτησε η Ενωση 
μακριά από το σπίτι της... Το έκανε στο 
ΟΑΚΑ, το οποίο ήταν πιο όμορφο από ποτέ 
ντυμένο στα Κιτρινόμαυρα και περιμένοντας απλά το 
γκολ που θα έδινε και... επισήμως το σύνθημα. Και 
δόθηκε στο 12’ από το πέναλτι -που σωστά κατα-
λογίστηκε για χέρι του Νιάσε- του Μπακασέτα (1-0). 
Αυτός ήταν που θα έγραφε και το 2-0 στο 33’, με 
σουτ από το ύψος της περιοχής, σε ένα πρώτο ημί-
χρονο που πέρασε τέλεια για την ΑΕΚ. Με ωραίο 
ποδόσφαιρο στον αγωνιστικό χώρο (όπου ο Λιβάια 
ήταν ορεξάτος) και φάσεις για άλλα γκολ (όπως το 
δοκάρι σε παραλίγο αυτογκόλ του Σαβαντόγκο), 
με ακόμη πιο ωραία ατμόσφαιρα στις εξέδρες από 
60.000 κόσμο που γιόρταζε τη «διαγραφή» 23 
δύσκολων χρόνων.
Το δεύτερο 45λεπτο, όπως αναμενόταν, δεν ήταν 
τόσο καλό όσο το πρώτο. Κανείς, άλλωστε, δεν είχε 
το μυαλό του στο παιχνίδι, παρά μόνο περίμεναν το 
τέλος του ματς για να αποθεώσουν τους πρωταθλη-
τές. Αυτούς που γύρισαν σε 3-4-3 κάποια στιγμή 
με τις αλλαγές του Μανόλο Χιμένεθ, την ώρα που ο 
κόσμος αποθέωνε τον Μάνταλο που επέστρεψε στη 
δράση έπειτα από απουσία έξι μηνών, αλλά και τον 

Χριστοδουλόπουλο που επίσης πέρασε ως αλλαγή. 
Ο αρχηγός και ο MVP της φετινής ΑΕΚ. Της πρωτα-
θλήτριας ΑΕΚ!
Man of the match: Ο Μπακασέτας, ο οποίος ήταν και 
αυτός που έβαλε τα δύο γκολ της Ενωσης.
Στο ύψος του: Ορεξάτος από το ξεκίνημα ο Λιβάια, ο 
οποίος ειδικά στο πρώτο ημίχρονο είχε και φάσεις 
για να σκοράρει. Θα είναι πολύ σημαντικό για τους 
Κιτρινόμαυρους να κάνει δυνατό finish στη σεζόν ο 
Κροάτης.
ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Μπάρκας, Μπακάκης, 
Λαμπρόπουλος, Τσιγκρίνσκι, Χουλτ, Σιμόες, Κονέ, 
Μπακασέτας, Λιβάια (83’ Μάνταλος), Λόπες (56’ 

Γκάλο), Γιακουμάκης (77’ Χριστοδουλόπουλος). 
Λεβαδειακός (Ζοζέ Ανιγκό): Επασί, Τσα-

μπούρης, Φαβάρο, Αντιλέχου, Ντιόγκο, 
Μητρόπουλος (74’ Καλτσάς), Γιακου-
μάκης, Τσουμπίνιο, Σαβαντόγκο (46’ 
Ζαραδούκας), Νιάσε (93’ Νίκας), Μαρ-
κόφσκι.

Χιμένεθ: «ΑΕΚ, μόνο ΑΕΚ»
Ο Σεβιγιάνος τεχνικός της ΑΕΚ... πέταγε από 

τη χαρά του μετά τη νίκη επί του Λεβαδειακού 
που έδωσε τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να εξασφαλίσει 
τον τίτλο έπειτα από 24 χρόνια. Ο Χιμένεθ μίλησε 
στην κάμερα του ΑΕΚ TV γι’ αυτή την επιτυχία.
Για το πως νοιώθει: «Στις μεγάλες κατηγορίες είναι η 
καλύτερή μου χρονιά ως επαγγελματίας προπονη-
τής. Σε ένα πρωτάθλημα καλείσαι να παίξεις με όλους 
τους αντιπάλους και εντός και εκτός έδρας. Δεν στη-
ρίζεται ο θεσμός σε μια κλήρωση. Είναι μια πολύ 
σημαντική στιγμή, είμαι χαρούμενος και ελπίζω να 
μην την ξεχάσω ποτέ», ανέφερε ο Χιμένεθ και πρό-
σθεσε:
«Αυτό που θέλω και πάντα κάνω είναι να είμαι πολύ 
προσεκτικός. Να προσπαθώ να μην χαλαρώνω ποτέ 
και να έχω πάντα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου 
τον τελικό μου στόχο. Μέσα από όλες τις καταστάσεις 
που περάσαμε κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς 
νομίζω ότι τα καταφέραμε και τα πήγαμε καλά».
Για τα μυστικά της επιτυχίας: «Τιμή, γενναιότητα, 
δουλειά, προσωπικότητα και ταπεινότητα».
Κλείνοντας τραγούδησε και ένα σύνθημα: «ΑΕΚ, 
μόνο ΑΕΚ»!

SPORTSNEWS

24 χρόνια ήταν πολλά! Η ΑΕΚ μετέτρεψε σε πάρτι τίτλου το ματς με τον Λεβαδειακό, αφού μπροστά 
σε περίπου 60.000 κόσμο επικράτησε 2-0 με τα γκολ του Μπακασέτα και κατέκτησε μαθηματικά το 
πρωτάθλημα, με τον... αστερίσκο των δικαστικών αποφάσεων να παραμένει.

Πρωτάθλημα... της ΑΕΚ 
παλικάρια!

Ο Απόλλωνας είχε το μεγάλο κίνητρο. Με γκολ του Αλμπάνη στα 
30 δευτερόλεπτα (!!!) επικράτησε με 1-0 του Ολυμπιακού και εξα-
σφάλισε την παραμονή. Από την άλλη οι «ερυθρόλευκοι» που 

δίκαια φωνάζουν για πέναλτι στο φινάλε, βλέπουν την 2η θέση να... 
χάνεται!
Με το... καλημέρα, ο Ολυμπιακός είδε την εστία του να παραβιάζεται. 
Έγινε ένα λάθος στην άμυνα των πρωταθλητών, Τσουκαλάς και Ελμπάζ 
άλλαξαν την μπάλα κι ο Αλμπάνης μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, απ’ 
όπου και βρήκε στόχο με όμορφο πλασέ, μόλις 29’’ μετά τη σέντρα.
Οι φιλοξενούμενοι, έψαξαν την «απάντηση», χωρίς όμως να καταφέ-
ρουν να απαντήσουν. Στο 9’ ο Φορτούνης βρήκε τον Κούτρη, ο οποίος 
είχε μια σύγκρουση με τον Χουάντερσον, φάση στην οποία ο αριστερός 
μπακ του Ολυμπιακού αποχώρησε με δεμένο χέρι, αφήνοντας τη θέση 
του στον Χατζισαφί.
Στο 22’ το δεξί σουτ του Φορτούνη πέρασε πάνω από την αριστερή 
πλευρά του Χουάντερσον. Ενα λεπτό αργότερα ο Μάριν βρήκε στον 
Φορτούνη, με την κεφαλιά του να περνάει εκτός εστία. Η επόμενη καλή 
στιγμή ήρθε για τους «ερυθρόλευκους» πάλι με πρωταγωνιστή τον 
Έλληνα μέσο, ο οποίος από το ημικύκλιο της περιοχής, είδε την προσπά-
θειά του να φεύγει άουτ, ενώ η μπάλα έξυσε και τη συμβολή των δοκα-
ριών της αριστερής πλευράς του Χουάντερσον.
Κάπου εκεί, ο Κονέ άφησε τη θέση του στον Σιατραβάνη, ενώ ο Ολυμπι-
ακός προσπαθούσε - χωρίς ουσία - να κάνει το 1-1. Ο Ένγκελς στο 37’ 
πήρε την κεφαλιά από πλάγια, με τον Βραζιλιάνο πορτιέρε να μπλοκάρει. 
Ο Απόλλων δύο λεπτά αργότερα «απάντησε» στη φάση με την κεφαλιά 
του Ελμπάζ να περνάει άουτ, ενώ στο 43’ ο Προτό απομάκρυνε με το 
χέρι την εκτέλεση του Ναδάλες.
Το ημίχρονο έκλεισε με τον Ανσαριφάρντ να μην βρίσκει καλά την μπάλα 
απέναντι από τον Χουάντερσον και τον Ολυμπιακό να έχει σαφές πρό-
βλημα στο «τελείωμα» των φάσεων, αλλά και στην ανάπτυξη.
Στο δεύτερο 45λεπτο, ο Ολυμπιακός μπήκε αποφασισμένος να γυρίσει 
το ματς. Ο Απόλλων απλά αμυνόταν, θέλοντας να κρατήσει το 1-0. 
Στο 47’, ο Μάριν έκανε τη σέντρα κι ο Χουάντερσον από το ύψος του 
πέναλτι απέκρουσε εντυπωσιακά την προσπάθεια του Ανσαριφάρντ.
Ο Ολυμπιακός ανέβαζε την πίεση του, στο 53’ ο Ενγκελς από το κόρνερ 
του Φορτούνη δεν βρήκε στόχο και στο 56’ ο Ιρανός φορ από πλάγια 
θέση δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα εντός εστίας.
Στο 59’, ο Κόντης θέλησε να δώσει... φρεσκάδα στην ομάδα του βάζο-
ντας τους Ανδρούτσο και Βρουσάι στο ματς, αντί των Μιραλάς και 
Ρομαό.
Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να πιέζουν χωρίς ουσία, με τους Βρουσάι 
και Ανδρούτσο να προσπαθούν να δώσουν «φρεσκάδα» στην ομάδα 
τους. 
Στο 84’ ο Απόλλων είχε τεράστια στιγμή για το 2-0, αλλά ο Σιατραβάνης 
έστειλε την μπάλα άουτ από τα δεξιά. 
Τίποτα δεν άλλαξε ωστόσο. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να γίνει στο 
τέλος, όταν στο 91’ ο Νικολάου είδε τον Κοντοέ να σταματάει την μπάλα 
με το χέρι, αλλά ο διαιτητής έδειξε κίτρινη στον Μάριν και κόρνερ. Ο 
Ολυμπιακός «φώναξε» και στο 90’ για ανατροπή του Ανδρούτσου από 
τον Στάθη.

Ο ένας σώθηκε, ο άλλος... μια 
απ’ τα ίδια! 

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Η 
μεν Κέρκυρα έπαιζε την 
ζωή της! Ο δε Αστέρας 
το ευρωπαϊκό του ει-
σιτήριο. Ηταν τέτοια η 

διαφορά των δύο ομάδων όμως 
που δεν είδαμε ποτέ μια μάχη για 
δύο διαφορετικούς στόχους. Ο 
Αστέρας Τρίπολης ήταν ανώτερος 
μέχρι το 80’, πέτυχε τρία γκολ έ-
χασε πολλές φάσεις για να πετύ-
χει ακόμα περισσότερα και πήρε 
ένα τρίποντο το οποίο τον ανεβά-
ζει στην 5η θέση (στην ισοβαθμία 
είναι πάνω από την Ξάνθη αυτήν 
την στιγμή λόγω της διαφοράς 
τερμάτων) και κρατάει την τύχη 
στα χέρια του. Τσιλιανίδης και 
Μανιάς (2) οι σκόρερ του Αστέρα 
με τον Τουράμ να μειώνει στο 85’.
Οσο για την Κέρκυρα; Παρά 
την ήττα της Λαμίας στο Αγρίνιο 
ψάχνει ένα μεγάλο θαύμα για 
να παραμείνει στην κατηγορία. 
Μαθηματικά έχει ελπίδες. Ουσι-
αστικά ψάχνει το απίστευτο...

Πολλές φάσεις, ένα γκολ!
Παρά το γεγονός ότι η Κέρκυρα 
έπαιζε ένα παιχνίδι ζωής ή θανά-
του, εντούτοις ο Αστέρας Τρί-
πολης ήταν καλύτερος από το 
πρώτο λεπτό. Από την πρώτη 
στιγμή πίεσε την εστία του Γιαν-
νακόπουλου και δημιούργησε 
πολλές φάσεις για γκολ. Είτε 
όμως οι αμυντικοί της Κέρκυ-
ρας έβαζαν τα κορμιά τους, είτε 
ο Γιαννακόπουλος έκανε σπου-
δαίες επεμβάσεις (ειδικά στο 
σουτ του Μανιά στο 26’), είτε οι 
παίκτες του Αστέρα ήταν άστο-
χοι.
Ομως πριν βγει το ημίχρονο ο 
Αστέρας βρήκε γκολ κι αυτό 
ήταν το καθοριστικό σημείο του 
αγώνα. Ο Κυριακόπουλος κέρ-
δισε φάουλ ακριβώς έξω από την 
περιοχή και ο Τσιλιανίδης με μία 
εξαιρετική εκτέλεση έδωσε προ-
βάδισμα στην ομάδα της Τρίπο-
λης.

Εκανε ότι ήθελε στο δεύ-
τερο
Η Κέρκυρα δεν μπήκε ποτέ στο 
παιχνίδι και ο Αστέρας το εκμε-
ταλλεύτηκε στο 100%. Μόλις 3 
λεπτά μετά την έναρξη του δεύ-

τερου ημιχρόνου ο Μανιάς 
με τακουνάκι έκανε το 2-0 και 
στο 68’ ο ίδιος παίκτης πήρε 
το ριμπάουντ μετά την απομά-
κρυνση του Γιαννακόπουλου για 
το εύκολο 3-0. Μάλιστα ο Αστέ-
ρας είχε ευκαιρίες να ανεβάσει κι 
άλλο τον δείκτη του σκορ. Και με 
τον Τσιλιανίδη στο 69’ και με τον 
Καλτσά στο 73’!
Στο τελευταίο τέταρτο ο Αστέρας 
κατέβασε ταχύτητα η Κέρκυρα 
κυνήγησε το γκολ της τιμής και το 
βρήκε στο 84’. Ο Τουράμ κέρδισε 
το πέναλτι από τον Σελίν το εκτέ-
λεσε ο ίδιος απέκρουσε ο Αθα-
νασιάδης αλλά ο επιθετικός της 
Κέρκυρας πήρε το ριμπάουντ κι 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για 
το 1-3. Μάλιστα στο 89’ ο Ρόλε 
είχε δοκάρι και στη συνέχεια 
αποβλήθηκε για μαρκάρισμα 
στον Καλτσά.
MVP: Κυριακόπουλος. Κέρδισε 
το φάουλ από το οποίο προήλθε 
το 1-0 του Αστέρα κι έδωσε την 
ασίστ στον Μανιά για το 2-0. Στο 
66’ έγινε αλλαγή όταν όλα είχαν 
κριθεί.
Αδύναμος κρίκος: Επστάιν. Στο 
πιο σημαντικό παιχνίδι της Κέρ-
κυρας δεν εμφανίστηκε ποτέ στο 
γήπεδο ο Γερμανός μέσος.
Στο ύψος του: Μανιάς. Εχασε 
πολλές φάσεις στο πρώτο ημί-
χρονο αλλά τελικά έβαλε το 
τακουνάκι για το 2-0 του Αστέρα 
και στη συνέχεια διαμόρφωσε 
και το 3-0. 11 γκολ στο πρωτά-
θλημα.
Η γκάφα: Το φάουλ που κάνει 
ο Ιωάννου στο 40’. Ο Κυριακό-
πουλος είναι με πλάτη στο τέρμα 
κι όμως ο αμυντικός της Κέρκυ-
ρας δίνει ένα εύκολο φάουλ στον 
Αστέρα από το οποίο ο Τσιλιανί-
δης έκανε το 1-0.
Το στραγάλι: Κανένα πρόβλημα 
για τον Παπαδόπουλο. Πέρασε 
απαρατήρητος.
Το ταμείο: Ο Αστέρας έκανε ένα 
σπουδαίο διπλό μέσα στην Κέρ-
κυρα η οποία έψαχνε μόνο τη 
νίκη για να παραμείνει στο κόλπο 
της σωτηρίας. Ομως η Τρίπολη 
έφυγε με το τρίποντο το οποίο 
την φέρνει ακόμα πιο κοντά στην 
έξοδό της στην Ευρώπη!

Ενας Αστέρας έτοιμος για 
Ευρώπη!

Ο ΠΑΟΚ τα βρήκε δύσκολα κόντρα στην 
Ξάνθη που προηγήθηκε, αλλά τελικά μετά 
τα δυο δοκάρια, ήρθαν και τα δύο γκολ 
που έδωσαν την νίκη (2-1) και πλέον οι 
Θεσσαλονικείς στρέφουν το ενδιαφέρον 
τους για την «επόμενη μέρα» στις 
δικαστικές αίθουσες.  

Ο 
Ντιέγκο Μπίσεσβαρ πήρε από το χέρι τον 
ΠΑΟΚ και τον οδήγησε στην ανατροπή 
και τη νέα εντός έδρας νίκη στην άδεια 
για δέκατη φορά τη φετινή σεζόν Τούμπα.

Με τον Ολλανδό μεσοεπιθετικό να μπαίνει και να 
αλλάζει τα δεδομένα, ο «Δικέφαλος» γύρισε το εις 
βάρος του 1-0 από το πρώτο μέρος κι αφού πρώτα 
οι παίκτες του σημάδεψαν δύο φορές (Μαουρίσιο, 
Πρίγιοβιτς) το δοκάρι της Ξάνθης, που πάλεψε για 
να πάρει κάτι, αλλά τελικά έφυγε με άδεια χέρια 
από την Τούμπα.
Ο Γέντρισεκ έδωσε το προβάδισμα στην Ξάνθη, 
αλλά η πρώτη επαφή με την μπάλα του Μπίσεσβαρ 
έφερε το 1-1 και η πρώτη επαφή με την μπάλα του 
Κουλούρη το 2-1.
Τελικά, ο Ρόμπερτ Μακ δεν ξεπέρασε το πρόβλημα 
με την ίωση που τον ταλαιπωρούσε από το Σάβ-
βατο (21/4) και αποκλείστηκε από την αποστολή, 
στη θέση του συμπεριλήφθηκε ο νεαρός Αντώ-
νης Σταθόπουλος. Η απουσία του Σλοβάκου 
μεσοεπιθετικού ήρθε να προστεθεί σ’ 
αυτές των Μάτος, Πέλκα (τιμωρημέ-
νοι), Μουλέν, Μιχόγεβιτς (τραυμα-
τίες).
Με σύστημα «4-2-3-1» παρέταξε 
τον Δικέφαλο ο Ράζβαν Λουτσέσκου 
κόντρα στην Ξάνθη. Κάτω από τα 
δοκάρια, ο Πασχαλάκης, με κεντρικό 
αμυντικό δίδυμο τους Βαρέλα και Κρέ-
σπο. Στο δεξί άκρο της άμυνας ο Βιεϊρίνια, 
στο αριστερό ο Αζεβέδο, Κάνιας και Μαουρίσιο 
τα δυο αμυντικά χαφ στον χώρο του κέντρου. Στις 
πτέρυγες δεξιά ο Κάμπος και αριστερά ο Λημνιός, 
με τον Ελ Καντουρί σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον 
προωθημένο Πρίγιοβιτς.
Ο Μίλαν Ράσταβατς δεν είχε στη διάθεσή του, 
τον τιμωρημένο Ντε Λούκας και τον τραυματία 
Λισγάρα, παρατάσσοντας την Ξάνθη, επίσης, με 
ένα «4-2-3-1», τον Κάστρο στην κορυφή της επίθε-
σης, τον Γέντρισεκ στα χαφ και με σαφή διάθεση να 
πιέσει και αιφνιδιάσει τον ΠΑΟΚ, κάτι που τα κατά-
φερε πολύ νωρίς.

Γκολ από διπλό λάθος
Η Ξάνθη μπήκε επιθετικά απειλώντας μόλις στο 3’ 

με το δυνατό σουτ του Κάστρο έξω από τη μεγάλη 
περιοχή, με τον Πασχαλάκη να διώχνει με δυσκο-
λία σε κόρνερ και στο 16’ άνοιξε το σκορ. Οι Κρέ-
σπο και Πασχαλάκης έκαναν διπλό λάθος, η μπάλα 
στρώθηκε στον Γέντρισεκ, με τον Σλοβάκο να την 
στέλνει στα δίχτυα με άψογο πλασέ.
Ο ΠΑΟΚ μένοντας πίσω στο σκορ βγήκε στην επί-
θεση αναζητώντας την ισοφάριση, με την πρώτη 
καλή στιγμή του να έρχεται στο 29’ με την κεφαλιά 
του Ελ Καντουρί, που υποχρέωσε τον Ζϊφκοβιτς 
σε μια εντυπωσιακή επέμβαση.
Το δοκάρι στο 36’ έσωσε την Ξάνθη από την ισο-
φάριση. Ο Πρίγιοβιτς δίκην χαφ (από ελεγχόμενη 
θέση οφσάιντ) έκανε την σέντρα και ο Μαουρίσιο, 
από θέση φορ, με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο 
κάθετο δοκάρι του εξουδετερωμένου Ζίφκοβιτς.

Εσπασαν τα… δοκάρια
Ο Λουτσέσκου δεν άλλαξε πρόσωπα στην ενδε-
κάδα, αλλά με το ξεκίνημα του β΄μέρους έφερε 
τον Κάμπος στη δεξιά πλευρά και πήγε τον Λημνιό 
στα αριστερά της επίθεσης. Ο Ανγκολέζος έδωσε 
χώρους στον Βιεϊρίνια, ο ΠΑΟΚ ανέβασε ρυθ-
μούς, φτάνοντας στο 55’ σε νέα μεγάλη ευκαιρία, 
με την σέντρα του Πορτογάλου και την κεφαλιά 
του Πρίγιοβιτς να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. 
Στο επόμενο λεπτό νέα κεφαλιά από το ύψος της 
μικρής περιοχής του Ελ Καντουρί, με την μπάλα 

να φεύγει ελάχιστα πάνω από την εστία του 
Ζίφκοβιτς, που στο φάουλ του Βιεϊρί-

νια (58’) έπεσε και απομάκρυνε την 
μπάλα.

Ανατροπή με Μπίσεσβαρ!
Στο 68’ ο Λουτσέσκου έκανε διπλή 
αλλαγή, πέρασε στο γήπεδο Μπί-

σεσβαρ και Σάχοβ, αντί Λημνιού και 
Κάνιας αντίστοιχα, με τον Ολλανδό στην 

πρώτη του επαφή με την μπάλα να σκορά-
ρει! Η κεφαλιά του ξεγέλασε τον Ζίφκοβιτς και 
κατέληξε στα δίχτυα της Ξάνθης, με τον ΠΑΟΚ 
να συνεχίζει να ψάχνει το γκολ, που θα έφερνε… 
Τούμπα το ματς. Το πέτυχε στο 85ο λεπτό’ με δημι-
ουργό τον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ και τον Κουλούρη 
(από κανονική θέση) με προβολή να στέλνει την 
μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 2-1.
ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Βιεϊρίνια, 
Κρέσπο, Βαρέλα, Αζεβέδο, Κάνιας (67’ Σάχοφ), 
Μαουρίσιο, Κάμπος, Λημνιός (67’ Μπίσεσβαρ), 
Ελ Καντούρι, Πρίγιοβιτς
Ξάνθη (Μ. Ράσταβατς):  Ζίφσκοβιτς, Σιλά, Σβάρ-
νας, Φλίσκας, Μπαξεβανίδης, Καμαρά Λουσέρο, 
Τζουρίσκοβιτς (62’ Τριάδης), Φάσιδης (70’ Μελιό-
πουλος), Κάστρο, Γιέντρισεκ (78’ Μπρίτο).

ΠΑΟΚ - Ξάνθη 2-1

Ανατροπή... και ό,τι βγει!
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Ο Άρης πάτησε ξανά κορυφή (ο 
ΟΦΗ παίζει την Πέμπτη) και με 
το εύκολο 3-0 επί του Απόλλωνα 
Λάρισας θέλει πλέον μόνο μία νίκη 
ώστε να επιστρέψει και μαθηματικά 
εκεί που ανήκει, στη Σούπερ Λίγκα.

Ο
ι «κίτρινοι» είχαν τον απόλυ-
το έλεγχο του αγώνα σε όλη τη 
διάρκειά του και θα μπορού-
σαν να είχαν σκοράρει περισ-

σότερα τέρματα αν μετουσίωναν τις ευ-
καιρίες τους και στα δύο ημίχρονα. Στο 
πρώτο μέρος, με κατοχή μπάλας σταθε-
ρά πάνω από το 60% και τον Απόλλωνα 
Λάρισας να παίζει δίχως σκοπιμότητα, ο 
Άρης μάλλον έχασε ευκαιρία να «τελειώ-
σει» το παιχνίδι. Προϋποθέσεις για πολ-
λά γκολ υπήρξαν, έλειψε όμως είτε η τελι-
κή πάσα είτε η αποτελεσματικότητα. Με 
εξαίρεση τη φάση του 22ου λεπτού όπου 
μετά από πάσα του Πασά, ο Διαμαντό-
πουλος βρήκε σε εντελώς ανοργάνωτη ά-
μυνα έκανε το 1-0.
Ο ίδιος παίκτης θα μπορούσε να είχε 
σκοράρει νωρίτερα. Μετά από εξαιρε-
τική κάθετη πάσα βρέθηκε απέναντι στον 
Φιρινίδη, προσπάθησε να τον πλασάρει 
από το ύψος της μεγάλης περιοχής αλλά ο 
τερματοφύλακας του Απόλλωνα απομά-
κρυνε με την μπάλα. Στο 27’ και μετά από 
πάσα του Πλατέλλα ο Πασάς είχε ευκαι-
ρία να σκοράρει αλλά η αντίδρασή του 
στην υποδοχή της μπάλας ήταν κακή, ενώ 
στο 40ο λεπτό ο Πλατέλλας με σουτ έξω 
από τη μεγάλη περιοχή σημάδεψε το δεξί 
κάθετο δοκάρι της εστίας των φιλοξενού-
μενων. Ο Απόλλων Λάρισας προσπάθησε 
να χτυπήσει στο transition game και από 
τα άκρα, επί της ουσίας όμως ήταν επι-
πόλαιος με εξαίρεση τη φάση του 12ου 
λεπτού όπου ο Λίταινας πλάσαρε ανα-
ποτελεσματικά από το ύψος του πέναλτι.
Ο Δημήτρης Σπανός προχώρησε σε δύο 
αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Σε επί-
πεδο προσώπων χρησιμοποίησε τον 
Κενάν Μπαργκάν αν τ ί του Πασά και 
τακτ ική «τοποθέτησε» ψηλότερα την 
πρώτη γραμμή πίεσης. Στο 49’ ο Ντού-
νης είχε καθαρή ευκαιρία για να σκορά-
ρει αλλά το πλασέ από το ύψος της μεγά-
λης περιοχής πέρασε έξω από την εστία 
του Απόλλωνα. Ο ίδιος παίκτης δεν κατά-
φερε να νικήσει τον Φιρινίδη στο 50ο 
λεπτό αλλά δύο λεπτά αργότερα ο Βαγγέ-
λης Πλατέλλας πέτυχε το ένατο γκολ του 

φέτος με σουτ έξω από την περιοχή και 
κακή εκτίμηση του τερματοφύλακα του 
Απόλλωνα (2-0).
Ο βραχύσωμος επιθε τ ικός προσπά-
θησε να πετύχει ένα εντυπωσιακό γκολ 
στο 57ο λεπτό όταν μετά από σέντρα του 
Μπαργκάν με εναέριο σουτ έστειλε την 
μπάλα πάνω από την εστία. Πέρα από 2-3 
μακρινά σουτ, ο Απόλλων Λάρισας δεν 
είχε τρόπο έκφρασης στην επίθεση και 
κατ’ επέκταση επιστροφής στο παιχνίδι.
Στο 72’ ο Δημήτρης Διαμαντόπουλος 
σημείωσε το δεύτερο τέρμα του στο παι-
χνίδι καθώς μετά από σέντρα του Μπαρ-
γκάν ανενόχλητος από το ύψος της μεγά-
λης περιοχής έκανε το 3-0 σε μια φάση 
όπου ο επιθετικός του Άρη. Ο ρυθμός 
του αγώνα έπεσε στον εναπομείναντα 
χρόνο με τον Απόλλωνα Λάρισας να προ-
σπαθεί να σημειώσει το γκολ της τιμής 
δίχως τελικώς να το καταφέρει.

«ΖΕΣΤΑΙΝΕΤΑΙ» ΞΑΝΑ Η ΠΑΤΡΑ
Η Παναχαϊκή δεν δυσκολεύτηκε να νική-
σει με 2-0 τον Καραϊσκάκη Άρτας, που 
υπέκυψε σχεδόν με το «καλημέρα». Ο 
Κυνηγόπουλος έκανε το 1-0 μόλις στο 2’, 
ενώ στο 17’ ο Μασούρας διπλασίασε τα 
τέρματα της ομάδας του Οφρυδόπουλου. 
Το τελικό σκορ δεν άλλαξε ως το τέλος, 
με τους Πατρινούς να φτάνουν στους 57 
βαθμούς και να διευρύνουν τη διαφορά 
από τον 4ο ΑΟΧ Κισσαμικό στους έξι. Οι 
φιλοξενούμενοι έμειναν 8οι με 43.

ΣΗΚΩΣΕ «ΚΕΦΑΛΙ» Η ΔΟΞΑ
Νίκη μετά από τέσσερις αγώνες για τους 
«μαυραετούς», που επικράτησαν με 3-1 
του Απόλλωνα Πόντου. Από νωρίς οι 
γηπεδούχοι έδειξαν τα «δόντια» τους και 
ο Γκοτοβός με κεφαλιά άνοιξε το σκορ 
μόλις στο 10’. Οι φιλοξενούμενοι «απά-
ντησαν» στο 28’ με τον Χασομέρη, που 
σκόραρε με σουτ έξω από την περιοχή, 
αλλά η συνέχεια ανήκε στη Δόξα. Ο Γουν-
δουλάκης στο 79’ έβαλε ξανά την ομάδα 
του μπροστά στο σκορ, για να έρθει ο 
Κουσκουνάς στο 92’ και να διαμορφώ-
σει το τελικό 3-1, με το οποίο οι Δρα-
μινοί πλησίασαν τον Κισσαμικό στο -4, 
φτάνοντας στους 47 βαθμούς. Αντίθετα, 
ο Απόλλων έμεινε στους 44 και στην 7η 
θέση.
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ (Κώστας Βασιλακάκης): 
Μένκα, Σιώπης, Πεταυράκης, Γκότοβος, 
Ντιμιτρόφσκι, Ριζογιάννης, Γουνδουλά-
κης (83’ Στεφάνοβιτς), Μπαϊκαρά, Γεωρ-

γιάδης (69’ Μαρκόπουλος), Ματσούκας 
(63’ Βιτλής), Κουσκουνάς
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ (Δημήτρης Καλαϊ-
τζίδης): Λόπεθ, Αμαραντίδης, Σαμαράς, 
Καπίας (70’ Καλαϊτζίδης), Γεωργιάδης, 
Συμελίδης, Βεργώνης, Καλογέρης, Χασο-
μέρης, Μπρίτο, Κυβελίδης (67’ Ηλιάδης)

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΖΩΝΗ Η ΣΠΑΡΤΗ

Οι Λάκωνες κατάφεραν να επικρατήσουν 
των Τρικάλων εντός έδρας και να διατη-
ρήσουν διαφορά ασφαλείας από τη δια-
κεκαυμένη ζώνη. Το γκολ του Οικονομό-
πουλου στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης 
αρκούσε στην ομάδα του Στεφανίδη, που 
δεν έχασε το προβάδισμα και πανηγύ-
ρισε το «τρίποντο». Με τη νίκη της πια 
βρίσκεται στους 38 βαθμούς, στο +3 από 
τον Αιγινιακό, τον πρώτο εξ όσων βρί-
σκονται σε δύσκολη θέση. Τα Τρίκαλα 
έμειναν στους 45, χάνοντας την ευκαιρία 
να πλησιάσουν τον Αιγινιακό.

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ COME-BACK
Το παιχνίδι στην Καρδίτσα ξεκίνησε ιδα-
νικά για τον ΑΟΧ Κισσαμικό, που με τα 
γκολ του Ξύδα (22’, 32’) πήρε προβά-
δισμα ασαφαλείας, με τον Λέο να κάνει 
το 0-3 και να σκορπίζει προβληματισμό 
και κατήφεια στις τάξεις των ανήμπορων 
να αντιδράσουν γηπεδούχων. Στην επα-
νάληψη ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε 
άρδην. Ο Βαζάκας άλλαξε πρόσωπα, ο 

Σουντουράς έδωσε το «σύνθημα» στο 
63’, μειώνοντας σε 3-3 και στη συνέ-
χεια ο Τζέκος (72’) έκανε την ΑΣΑ να το 
πιστέψει. Η «επιστροφή» της στο παι-
χνίδι έγινε στο 89’ με εύστοχο πέναλτι 
του Πλαβούκου, με τους γηπεδούχους να 
πανηγυρίζουν έναν βαθμό που έμοιαζε 
χαμένος. Έτσι, έμειναν πάνω από τη ζώνη 
του υποβιβασμού, ενώ οι Χανιώτες δεν 
πίστευαν πως έχασαν τέτοια ευκαιρία, 
καθώς παράλληλα έμειναν στους 51 κι 
αν η Παναχαϊκή νικήσει τον Καραϊσκάκη 
Άρτας, θα αποσπαστεί στο +6 στην τρίτη 
θέση.

«ΑΠΑΝΤΗΣΕ» ΣΤΑ ΔΡΑΜΑΤΑ Ο 
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ!
 Ο Πανσερραϊκός μπήκε καλύτερα στο 
παιχνίδι στις Σέρρες, είχε την πρωτοβου-
λία των κινήσεων στο α’ ημίχρονο, αλλά 
είδε τον Πέριτς, που είχε μπει ως αλλαγή 
στο 36’, να εκμεταλλεύεται τα τραγικά 
λάθη της άμυνάς του και να κάνει το 0-1. 
Σε όλο το β’ μέρος, οι γηπεδούχοι προ-
σπάθησαν να βρουν τον τρόπο να ισο-
φαρίσουν, με τον Ενομό να τα καταφέρ-
νει από τη μικρή περιοχή στο 89’ και να 
φαίνεται να λυτρώνει τους γηπεδούχους. 
Ο Σοφιάνης ωστόσο είχε διαφορετική 
άποψη, σκοράροντας στις καθυστερή-
σεις και χαρίζοντας μια μεγάλη νίκη στην 
ομάδα της Πιερίας, με την οποία έφτασε 
την Αναγέννηση Καρδίτσας στους 35 και 
«κοιτάζει» έξω από τη ζώνη του υποβι-
βασμού, αν και παραμένει 13η.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Ένα βήμα πριν την επιστροφή!
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Η 
Κατερίνα Στεφανίδη μίλησε για τα 
κίνητρά της, τον τραυματισμό της, 
τα ρεκόρ, αλλά και τον Εμμανουήλ 
Καραλή...

Αναλυτικά όσα είπε στον ΣΠΟΡ FM:
Για το NFL: «Χαίρομαι που μπορώ να συσχε-
τίζομαι με αυτή τη διοργάνωση. Θα ήθελα 
πάρα πολύ να είμαι εκεί και να συμμετάσχω, 
όμως δυστυχώς, ειδικά φέτος, με πέτυχε στον 
πρώτο αγώνα ανοιχτού στίβου. Χαίρομαι που 
μπορώ να είμαι μέλος έστω και έτσι σε αυτή 
τη διοργάνωση, η οποία, παρότι ξεκίνησε 
πέρυσι έχει γίνει πολύ μεγάλη. Δεν συμβαί-
νει συχνά κάτι τέτοιο μέσα σε δύο μόλις χρό-
νια. Γνωρίζω ότι έρχεται κόσμος από όλη την 
Ελλάδα». 
Για την ιδιαιτερότητα των αγώνων: «Είναι 
πάρα πολύ σημαντικό το ότι είναι 24ωρος 
αγώνας, αλλά και το ότι δεν χρειάζεται να τρέ-
χεις. Μπορεί να συμμετάσχει και κάποιος που 
δεν έχει ιδιαίτερα καλή φυσική κατάσταση, 
να πάρει την παρέα του και να περπατήσει. 
Να νιώσουν ότι προσφέρουν στα φιλανθρω-
πικά ιδρύματα και να κάνουν κάτι καλό για τον 
εαυτό τους, περπατώντας λίγο παραπάνω από 
όσο έχουν συνηθίσει». 
Για το πόσο θα έτρεχε η ίδια: «Δεν έχω καθό-
λου αντοχή στο τρέξιμο. Δεν κάνω πλάκα, θα 
περπατούσα (σ.σ. γελάει). Το επί κοντώ είναι 
εκρηκτικό αγώνισμα, δεν χρειαζόμαστε τόσο 
αντοχή, καθώς έχουμε χρόνο να ξεκουρα-
στούμε μεταξύ των αλμάτων. Ίσως από όλους 
τους επικοντιστές του κόσμου να είμαι αυτή με 
την χειρότερη αντοχή. Προσπαθήσαμε φέτος 
να το βελτιώσουμε λίγο, αλλά να τρέξω σε 
τέτοιου είδους αγώνα είναι αδύνατον». 
Για τη συνεργασία με τον Γιώργο Καπουτζίδη: 
«Μας είχαν ετοιμάσει ένα κείμενο να πούμε 
στο βίντεο προώθησης των αγώνων. Όταν 
ήρθε ο Γιώργος για το γύρισμα, τους πρό-
τεινα να το πούμε μαζί, πριν δω πως αυτό 
ήταν το αρχικό πλάνο. Βγήκε πολύ ωραίο και 
πολύ φυσικό το βίντεο. Τον γνώρισα πρώτη 
φορά το 2012 όταν ήρθε στο Ευρωπαϊκό του 
Ελσίνκι. Ήμουν μικρή και τον κοιτούσα καλά 
καλά. Από τότε είναι μαζί μας σχεδόν σε όλα 
τα πρωταθλήματα. Έχουμε δημιουργήσει μια 
πολύ ωραία σχέση. Χαίρομαι που μπορούμε 
να μοιραστούμε και αυτή τη διοργάνωση». 
Για τον πρώτο φετινό αγώνα στη Ντόχα για το 
Diamond League: «Φεύγουμε αυτό το Σαβ-
βατοκύριακο, που είναι και το No Finish Line, 
δυστυχώς. Πάμε λίγο νωρίτερα, γιατί είναι 
πολύ μεγάλο το ταξίδι για εμάς, συγκριτικά 
με τους αθλητές από την Ευρώπη. Θα ταξι-
δέψουμε περίπου 24 ώρες. Ο καιρός συνή-

θως είναι καλός, πάνω από 30 βαθμούς. Είναι 
αρκετή η ζέστη, για τον δικό μου οργανισμό 
θα είναι μεγάλο σοκ, αλλά για αυτό πάμε 
νωρίτερα. Δεν θα είναι τόσο μεγάλο πρό-
βλημα». 
Για το κίνητρο από δω και πέρα: «Κάθε φορά 
που μπαίνω μέσα αισθάνομαι πως δεν έχω 
ξαναπάει σε μεγάλη διοργάνωση, ότι είναι 
η πρώτη μου ευκαιρία και να κάνω το καλύ-
τερο που μπορώ. Δεν με ενδιαφέρει αν κέρ-
δισα το προηγούμενο Πανευρωπαϊκό πρωτά-
θλημα, με ενδιαφέρει ότι υπάρχει ένα ακόμα 
που θέλω να κερδίσω. Έχουν αλλάξει λίγο οι 
στόχοι, με προσπάθεια δική μας. Ενώ ήμουν 
έτοιμη να κάνω μεγαλύτερα άλματα, μόλις 
κέρδιζα τον αγώνα σταματούσα. Έχουμε προ-
σπαθήσει να κάνουμε ψυχολογικές και τεχνι-
κές αλλαγές σε αυτό το κομμάτι. Είναι καλή 
χρονιά, γιατί έχουμε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
και όχι Παγκόσμιο ή Ολυμπιακούς Αγώνες. 
Μπορούμε να δοκιμάσουμε πράγματα. Ίσως 
έχω λίγη παραπάνω αστάθεια, αλλά θα ξανα-
βρώ τη σταθερότητά μου. Τώρα μου φαίνεται 
σαν να προπονούμαι σε διαφορετικό αγώνι-
σμα». 
Για το αν θέλει το ρεκόρ: «Σίγουρα, η πρώτη 
θέση πάντα θα είναι ο βασικός στόχος για 
εμένα. Ειδικά στο πανευρωπαϊκό δεν θα είναι 
εύκολο, που με το 4.70 θα μπορούσα να είχα 
κερδίσει. Τα τελευταία χρόνια κάνω μεγάλα 
άλματα στα 4.70 και στα 4.80 κάνω μεγάλα 
άλματα, όμως δεν τα καταφέρνω όταν ανε-
βαίνει ο πήχης. Διαφορετικά, θα είχα περάσει 
τα πέντε μέτρα. Φέτος έχουμε αλλάξει κάποια 
πράγματα, όπως το πού πιάνω το κοντάρι. 
Αλλάζει τεχνικά κάποια πράγματα και πρέ-
πει να το συνηθίσω. Όταν θα βρω το άλμα 
που έκανα τα τελευταία χρόνια στα 4.70 και 
στα 4.80 με την υψηλότερη λαβή, θα βγει ένα 
μεγάλο άλμα. Έχουμε δύο χρόνια μέχρι τους 
επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, οπότε προ-
σπαθούμε να κάνουμε δραστικές αλλαγές» 
Για το πώς είναι να αγωνίζεσαι σε υψηλό επί-
πεδο απέναντι σε φίλες: «Πάνω στον αγώνα 
προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε στον 
εαυτό μας. Είμαστε πιο κοντρολαρισμένες. 
Σαν γκρουπ το επί κοντώ των γυναικών είναι 
πολύ καλό. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις, ειδικά 
σε σύγκριση με το πώς ήταν πριν πέντε χρό-
νια το αγώνισμα, που οι δύο κορυφαίες δεν 
μιλούσαν μεταξύ τους. Έχουμε φτιάξει πολύ 
καλή ατμόσφαιρα. Νομίζω είναι καλό, που 
δεν προσπαθούμε να αποφύγουμε κάποια 
αθλήτρια. Όλα είναι φυσιολογικά, με πολύ 
ωραίο κλίμα, που θεωρώ ότι βοηθάει και τις 
επιδόσεις». 

Στεφανίδη: «Κάνουμε δραστικές 
αλλαγές για το μεγάλο άλμα»

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague



6727 Απριλίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Με 5-0 κέρδισε ο ΟΦ Ιεράπετρας τον 
ΑΟ Παλαιόχωρας και προκρίθηκε 
στην επόμενη φάση του κυπέλλου 
Ερασιτεχνών.

Μ
ε 5-0 κέρδισε ο ΟΦ Ιεράπετρας τον 
ΑΟ Παλαιόχωρας και προκρίθηκε 
στην επόμενη φάση του κυπέλλου 
Ερασιτεχνών.

Ο ΑΟΠ, που ταξίδεψε στην Ιεράπετρα με μόλις 
15 παίκτες στην αποστολή του, δεν κατάφερε να 
διεκδικήσει κάτι θετικό από το ματς και η πορεία 
του στη διοργάνωση τελείωσε πρόωρα. Πέραν 
των προβλημάτων, τα πράγματα έγιναν κατά τη 
διάρκεια της αναμέτρησης πολύ δύσκολα για το 
σύνολο του Δημήτρη Μαγκαφίνη, καθώς έπαιξε 
για περίπου ένα ημίχρονο με ποδοσφαιριστή 
λιγότερο, λόγω αποβολής του Πετράκη.
Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να αιφνιδιάσουν τους 
ηττημένους και μόλις στο 2’ ο Ντιατά έκανε το 
1-0. Στο ξεκίνημα της επανάληψης οι νικητές κέρ-
δισαν πέναλτι και ο διαιτητής, κ. Μανδαλενάκης, 
απέβαλλε τον Πετράκη. Η απόφαση αυτή αμφι-
σβητήθηκε από την πλευρά της Παλαιόχωρας, 
που υποστηρίζει ότι ήταν υπερβολικός ο κατα-
λογισμός της παράβασης, αλλά και η κόκκινη 
κάρτα. Ο Παπαδόπουλος σημείωσε το 2-0 από 
την… άσπρη βούλα και τα πράγματα έγιναν πιο 
απλά για τους Λασιθιώτες.
Ακολούθησαν ακόμη δύο γκολ του Ουζούνο-
γλου, στο 57’ και στο 63’, και ο Ντιατά ήταν εκεί-
νος που διαμόρφωσε το 5-0 στο 84’. Η ομάδα 
των Χανίων είχε τη σημαντικότερη της στιγμή 
στο 87’ με άστοχο φάουλ ου Δρακάκη.
ΟΦΙ (Γιάννης Μάγγος): Πρίφτης, Πηγιάκης (58’ 
Στάχτιαρης), Καραγιάννης, Κορομηλάς, Τζελέ-
πης, Πετάσης, Μούτσα (71’ Μίγγας), Ουζούνο-
γλου, Ντιατά, Παπαδόπουλος (73’ Πυθαρούλης), 
Κορέτας (64’ Κωνσταντίνου).
Παλαιόχωρα (Δημήτρης Μαγκαφίνης): Πετρά-
κης, Ρουσάκης (48’ Πονηρός), Καρδάσης, Παπα-
δόπουλος, Κορνελάτος, Σαμαράς, Αντ. Μανου-
σάκης, Δ. Μανουσάκης (40’ λ.τρ. Μαστραντώ-
νακης), Λάσπαντζης, Κοντογιάννης, Δρακάκης

Το πρόγραμμα των μπαράζ ανόδου 
στην Football League
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καθορισμού του 
αγωνιστικού προγράμματος του Ειδικού Πρω-
ταθλήματος Γ’ Εθνικής για τον προβιβασμό των 
ομάδων στην Football League, ύστερα από κλή-
ρωση που διενεργήθηκε στα γραφεία της ΕΠΟ 
στο Πάρκο Γουδή. Αναλυτικά το αποτέλεσμα της 
κλήρωσης:

1ος όμιλος: Απόλλων Παραλιμνίου, Ηρακλής, 
Τηλυκράτης, Βόλος
 1η αγωνιστική
Τυληκράτης-Ηρακλής
Βόλος-Απόλλων Παραλιμνίου
 2η αγωνιστική
Ηρακλής-Βόλος
Απόλλων Παραλιμνίου-Τυληκράτης
 3η αγωνιστική
Βόλος-Τυληκράτης
Ηρακλής-Απόλλων Παραλιμνίου
 4η αγωνιστική
Ηρακλής-Τυληκράτης
Απόλλων Παραλιμνίου-Βόλος
 5η αγωνιστική
Βόλος-Ηρακλής
Τυληκράτης-Απόλλων Παραλιμνίου
 6η αγωνιστική
Τυληκάτης-Βόλος
Απόλλων Παραλιμνίου-Ηρακλής
 2ος όμιλος: Αστέρας Αμαλιάδας, Εθνικός, Αήτ-
τητος Σπάτων, Ηρόδοτος
 1η αγωνιστική
Ηρόδοτος-Αστέρας Αμαλιάδας
Αήττητος Σπάτων-Εθνικός
 2η αγωνιστική
Αστέρας Αμαλιάδας-Αήττητος Σπάτων
Εθνικός-Ηρόδοτος
 3η αγωνιστική
Αήττητος Σπάτων-Ηρόδοτος
Αστέρας Αμαλιάδας-Εθνικός
 4η αγωνιστική
Αστέρας Αμαλιάδας-Ηρόδοτος
Εθνικός-Αήττητος Σπάτων
 5η αγωνιστική
Αήττητος Σπάτων- Αστέρας Αμαλιάδας
Ηρόδοτος-Εθνικός
 6η αγωνιστική
Ηρόδοτος-Αήττητος Σπάτων
Εθνικός- Αστέρας Αμαλιάδας
 Οι ημερομηνίες των αγώνων
 1η αγωνιστική: 29 Απριλίου
2η αγωνιστική: 2 Μαΐου 
3η αγωνιστική: 6 Μαΐου
4η αγωνιστική: 13 Μαΐου
5η αγωνιστική: 20 Μαΐου
6η αγωνιστική: 27 Μαΐου
 Δικαίωμα συμμετοχής στην Football League 
2018-19 θα αποκτήσουν οι ομάδες που θα τερ-
ματίσουν στην 1η και στην 2η θέση κάθε ομίλου.

«Πρώτο βήμα στη Λευκάδα»
Ο διοικητικός σύμβουλος του Ηρακλή, Σάκης 
Χατζόγλου, τοποθετήθηκε σχετικά με την έναρξη 
της προσπάθειας των μπαράζ.

Για το παιχνίδι με τον Τηλυκράτη:
“Ήρθε η ώρα, φτάσαμε στην ουρά. Έχουμε ξεπε-
ράσει πολλά εμπόδια. Θα κρίνουν όλη την χρο-
νιά αυτά τα παιχνίδια. Δεν θέλουμε να στερή-
σουμε από τον κόσμος όλο αυτό που έχουμε 
καταφέρει.”
Για την αγωνιστική απραξία:
“Είναι σε καλή κατάσταση η ομάδα. Μας βοή-
θησε αυτό το κενό, οπότε τώρα ξεκουράστη-
καν. Φορμαρίστηκαν κιόλας. Είχαμε κάνει “κοι-
λιά” τελευταία. Είδα καλά στοιχεία στο τελευταίο 
φιλικό.”
Για την υποστήριξη του κόσμου που θα πάει στο 
νησί:
“Περιμένουμε πολύ κόσμο, θέλουμε την στή-
ριξη του, όλοι αυτοί ήταν και κατά τη διάρκεια 
του πρωταθλήματος και τον ευχαριστούμε για 
αυτό. Δεν θα αλλάξει κάτι, ίσα ίσα θα αυξηθεί ο 
κόσμος που θα έρθει. Το πρώτο βήμα είναι νίκη 
στην Λευκάδα. Έχουμε τρία στην έδρα μας, εκεί 
θα τα δώσουμε όλα για να πάρουμε το απόλυτο. 
Μετά προέχει να κάνουμε το ταμείο και να κοι-
τάξουμε την επόμενη. Έχουμε πολλά θέματα σε 
εκκρεμότητα.”
Για την αναδιάρθρωση των πρωταθλημάτων:
“Εμάς μας ενδιαφέρει να ανέβει η ομάδα. Και να 
λύσουμε και τα θέματα του παλιού Ηρακλή που 
δεν έχουν λυθεί ακόμη. Και αμέσως μετά θα κοι-
τάξουμε τον νέο Ηρακλή. Δεν θα υπάρχει Σπύ-
ρος Παπαθανασάκης στον νέο Ηρακλή. Συσπει-
ρώθηκε όλος ο κόσμος. Οι παράγοντες, οι οπα-
δοί και από όλους τους βετεράνους. Μακάρι να 
συνεχιστεί αυτό.”

Διαγόρας: Τα τυπικά για Παντέλη, ξε-
κινά ο σχεδιασμός
Σχεδόν βέβαιο είναι το γεγονός πως ο Νίκος 
Παντέλης θα παραμείνει στον πάγκο του Δια-
γόρα ενόψει και του νέου πρωταθλήματος της 
Γ’ Εθνικής.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 
έμπειρος τεχνικός περιμένει την τελική συνά-
ντηση με τον μεγαλομέτοχο του συλλόγου 
Κώστα Χρυσοχοϊδη στην Αθήνα, ώστε να ανα-
κοινωθεί και τυπικά η ανανέωση της συνεργα-
σίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Μπορεί η συνάντηση αυτή να μην έχει πραγμα-
τοποιηθεί ακόμα, λόγω επαγγελματικών υπο-
χρεώσεων από την πλευρά του Κώστα Χρυ-
σοχοϊδη, όμως θεωρείται βέβαιο πως ο Νίκος 
Παντέλης θα παραμείνει στον πάγκο των “κυα-
νέρυθρων”. Μάλιστα ο 58χρονος προπονητής 
έχει παραδώσει την έκθεση του στους ανθρώ-
πους της ομάδας, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει τις 
πρώτες επαφές με τους ποδοσφαιριστές του 
υπάρχοντος ρόστερ.
Στόχος του Διαγόρα είναι η παραμονή του βασι-
κού κορμού (10-11 παίκτες) και η ενίσχυση σε 
όλες τις γραμμές με πρωτοκλασάτους ποδο-
σφαιριστές, οι οποίοι θα προέρχονται από τα 
πρωταθλήματα της Γ’, αλλά και της Β’ Εθνικής. 
Ο Νίκος Παντέλης έχει φτιάξει μια λίστα με τους 
υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους, τους οποί-
ους θα ήθελε στο ρόστερ του, όμως οι επαφές 
θα ξεκινήσουν, αφότου ολοκληρωθούν όλα τα 
φετινά πρωταθλήματα, αλλά και όταν ξεκαθαρί-
σει το τοπίο με τις ανανεώσεις.

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Εντυπωσιακά στην επόμενη φάση ο ΟΦΙ!
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Σ
ε ένα από τα κορυφαία ματ ς 
τ ων  τ ε λ ευ τ α ίων  ε τ ών  σ τ ο 
Champions League, η Λίβερ-
πουλ έδειξε την ορμητικότη-

τά της όσο πιο εμφατικά γινόταν στο 
Anfield και με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να 
κάνει εμφάνιση - μύθο, είχε την Ρόμα 
στα σχοινιά και την χτυπούσε αλύπητα. 
Δυστυχώς για τους Reds στο τελευταίο 
δεκάλεπτο βγήκαν στην επιφάνεια τα... 
παλιά προβλήματα στην άμυνα και το 
5-0 έγινε 5-2 που δίνει στην Ρόμα το 
δικαίωμα να ελπίζει σ τη ρεβάνς στο 
γεμάτο Olimpico. Για πρώτη φορά στην 
ισ τορία του CL τρεις παίκτες μίας ο-
μάδας έχουν 8+ γκολ [Σαλάχ, Φιρμίνο, 
Μανέ], ενώ κανένας παίκτης ποτέ δεν 
έδωσε 9 ασίστ σε μία σεζόν, όσες δη-
λαδή έχει ο Τζέιμς Μίλνερ.
Το πρώτο κομμάτ ι του αγώνα ήταν 
πολύ ενθαρρυν τ ικό γ ια την Ρόμα. 
Με το 3-4-2-1 του Ντι Φραντσέσκο, 
έκλεινε τους διαδρόμους και δεν επέ-
τρεπε φάσεις, εκτός από το 5’ όταν ο 
Φιρμίνο έφυγε αλλά η σέν τρα-σουτ 
πέρασε παράλληλα. Στο απέναντι μισό, 
οι Giallorossi παραλίγο να ανοίξουν 
το σκορ στο 18’ όταν η ρουκέτα εκτός 
περιοχής από τον Κολάροβ έσπασε 
τα δάχτυλα του Κάριους και πήγε στο 
οριζόντιο δοκάρι. Η καλή εικόνα των 
φιλοξενούμενων και η αυτοπεποίθηση 
που είχαν χτ ίσει διαλύθηκε μετά το 
28’. Σε εκείνο το σημείο ο Φιρμίνο τσί-
μπησε μαγικά και έδωσε στον χώρο 
στον Μανέ, ο οποίος πήρε εκπληκτικά 
μπροστά του αλλά πλάσαρε ψηλά στο 
τετ-α-τετ με τον Αλισον για να παίξει 
η ομάδα του Κλοπ στη συνέχεια ένα 
δαιμονισμένο τέταρτο και να καταπιεί 
τους Ρωμαίους.
Στο 29’ ο Σαλάχ γύρισε το πέναλτι στον 
Μανέ αλλά ο Σενεγαλέζος κλώτσησε 
ψηλά την ευκαιρία και στο 30’ ο Αιγύ-
πτιος προσπάθησε να βρει την απέ-
ναν τ ι γωνία αλλά σωστά τοποθετη-
μένος, ο Αλισον απέκρουσε. Η Ρόμα 
φάνηκε να βγάζε ι χωρίς ζημιά ένα 
τρελό κομμάτι απόδοσης της Λίβερ-
πουλ, όμως το φινάλε ήταν εκπληκτικό 
για το Anfield. Στο 36’ ο Σαλάχ βρήκε 
τον χώρο που ήθελε γ ια να κάνει το 
trademark πλασέ με το αριστερό και 
δυστυχώς για τους Ιταλούς έστειλε την 
μπάλα ακριβώς εκεί που ήθελε - οριζό-
ντιο και μέσα κοντά στο παραθυράκι 

- για το 1-0. Η Ρόμα δεν συνήλθε ποτέ 
από το γκολ και την ασφυκτική πίεση 
και στο τελευταίο λεπτό του πρώτου 
μέρους δέ χθηκε και δεύτερο χ τύ-
πημα από τον Αιγύπτιο υπερπαίκτη, 
ο οποίος έφυγε στο ξέφωτο από την 
πάσα του Φιρμίνο και με σκαφτό τελεί-
ωμα πάνω από τον Αλισον έστειλε τις 
ομάδες στα αποδυτήρια με 2-0.
Στην επανάληψη, το σφυροκόπημα 
συνεχίστηκε. Οπως και τα γκολ για την 
ομάδα του Κλοπ. Στο 56’ ο Αρνολντ 
έβγαλε την μπαλιά γ ια τον Σαλάχ 
[έφυγε από θέση οφσάιντ], ο οποίος 
έκανε τρομερή προσποίηση και έδωσε 
πάρε-βάλε στον Μανέ που είχε εύκολη 
δουλειά για το 3-0 από κοντά. Οπως 
συνέβη και σ το φινάλε του πρώτου 
μέρος, η Ρόμα ήταν ζαλισμένη από τα 
χτυπήματα και πέντε λεπτά αργότερα ο 
υπερηχητικός Αιγύπτιος έδωσε έτοιμο 
τεμάχιο στον Φιρμίνο για το 4-0. Δεν 
πήγαινε κάτι καλά για τους Giallorossi, 
που δεν μπορούσαν να συνέλθουν με 
τ ίποτα και δεν έκαναν τ ίποτα σωστά 
από την πίεση και την επιθετικότητα 
της Λίβερπουλ που στο 69’ πέτυχε και 
πέμπτο γκολ όταν μετά το κόρνερ του 
Μίλνερ ο Φιρμίνο πήρε την κεφαλιά 
και έστειλε την μπάλα στη γωνία (5-0).
Στο 74’ ο Κλοπ αποφάσισε να βγάλει 
τον Σαλάχ, ο οποίος γνώρισε την απο-
θέωση, και αυτό ήταν κάτι που ίσως 
έδωσε πνοή σ την Ρόμα, που βγήκε 
μπροσ τά και πέ τυχε δύο γκολ. Στο 
5-1 ο Ναϊνγκολάν έκανε την μπαλιά, 
ο Λόβρεν πήδηξε σε λάθος χρόνο και 
ο Τζέκο κοντρόλαρε και εκτέλεσε τον 
Κάριους (4-1). Τέσσερα λεπτά αργό-
τερα οι Ρωμαίοι πέ τυχαν και δεύ-
τερο γκολ, όταν ο Μίλνερ βρήκε την 
μπάλα με το χέρι και ο Περότι με εξαι-
ρετική εκτέλεση έγραψε το 5-2 που σε 
ένα γεμάτο γήπεδο δίνει ελπίδες στην 
Ρόμα, που φέτος έχει νικήσει με 3-0 
Τσέλσι και Μπαρτσελόνα.
Λίβερπουλ (Γ ίργκε ν  Κ λοπ):  Κάρι -
ους, Ρόμπερτσον, Φαν Ντάικ, Λόβρεν, 
Αρνολντ, Χέντερσον, Μίλνερ, Τσάμπερ-
λεϊν (18’ Βαϊνάλντουμ), Μανέ, Σαλάχ 
(74’ Ινγκς), Φιρμίνο (93’ Κλάβαν).
Ρόμα (Εουσέμπιο Ντ ι Φραντσέσκο): 
Αλισον, Ζεσούς (67’ Περότι), Μανω-
λάς, Φάσιο, Φλορέντσι, Κολάροβ, Ντε 
Ρόσι (67’ Γκοναλόνς), Στρούτμαν, Ναϊν-
γκολάν, Ουντέρ (46’ Σικ), Τζέκο.

Σαλάχ για Χρυσή Μπάλα, 
Λίβερπουλ για κούπα!

Τρίτη διαδοχική νίκη στο Μόναχο 
και η Βασίλισσα βρέθηκε ακόμα 
πιο κοντά στο Κίεβο! Με σούπερ 
ανατροπή, η Ρεάλ επικράτησε 2-
1 της Μπάγερν και φουλάρει για 
την τρίτη σερί κούπα. Ατυχοι 
οι Βαυαροί, φωνάζουν για δυο 
πέναλτι. 

Ε
να βήμα πιο κοντά στο Κίεβο και 
στην τρίτη διαδοχική κούπα η Βα-
σίλισσα! Η Ρεάλ Μαδρίτης πέτυχε 
την τρίτη σερί νίκη στο Μόναχο, 

την έκτη διαδοχική επί της Μπάγερν κι 
όλα αυτά για πρώτη φορά στην ιστορία 
των Βαυαρών στην Ευρώπη! Η γκολάρα 
του Μαρσέλο και οι εμπνεύσεις του Ζι-
ντάν έφεραν την ανατροπή για τους Μα-
δριλένους και την 150η νίκη στο 
Champions League. Στον αντίπο-
δα, η Μπάγερν «φωνάζει» για 
δυο σπρωξίματα του Καρ-
βαχάλ στον Λεβαντόφσκι, 
ενώ είδε την τύχη να της 
γυρίζει την πλάτη με τους 
τραυματισμούς των Ρόμπεν 
(5’), Μπόατενγκ (32’). 
Ξεκίνημα με αλλαγές στα πλάνα 
του για τον Χάινκες, ο οποίος είδε 
στο 5ο λεπτό τον Ρόμπεν να τραυματίζε-
ται. Ο Γερμανός πέρασε τον Μίλερ στην 
επίθεση και τοποθέτησε τον Τιάγκο δίπλα 
στον Χάμες. Η Ρεάλ ήταν πολύ καλή ανα-
σταλτικά στο πρώτο 20λεπτο, πίεζε ψηλά 
κι έκανε πολύ δύσκολη την κυκλοφορία 
τη μπάλα από τους Βαυαρούς. Βέβαια, και 
η Βασίλισσα δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο 
επιθετικά, έχοντας μόλις ένα καλό σουτ 
του Καρβαχάλ, το οποίος όμως μπλόκαρε 
ο Ούλραϊχ. Ωστόσο, στο 28ο λεπτό οι 
Μαδριλένοι «πλήρωσαν» το πρέσινγκ, η 
άμυνά τους ήταν ψηλά, ο Χάμες έκανε ιδα-
νική ασίστ στον Κίμιχ και ο τελευταίος δεν 
αρνήθηκε την... τραγική τοποθέτηση του 
Νάβας πετυχαίνοντας το 1-0. 
Ωστόσο, τέσσερα λεπτά αργότερα ήρθε 
ακόμα ένα πλήγμα για τον Χάινκες. Ο 
Μπόατενγκ τραυματίστηκε και η Μπά-
γερν στερήθηκε για το υπόλοιπο του ματς 
τον κορυφαίο αμυντικό της. Οι γηπεδού-
χοι είχαν τον έλεγχο και στο 34’ θα μπο-
ρούσαν να σφραγίσουν τη νίκη, ο Ριμπερί 
βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά... κατάφερε 
να χάσει το κοντρόλ! Το σουτ του Χού-

μελς και του Μίλερ δεν βρήκαν στόχο και 
η Ρεάλ βρήκε την ευκαιρία να απαντήσει 
με... γκολ! Στην πρώτη μεγάλη της ευκαι-
ρία στο 45’, η μπάλα στρώθηκε στον Μαρ-
σέλο, ο οποίος με υπέροχο τελείωμα 
πέτυχε το 1-1. Ηταν το 7ο γκολ για τον 
Βραζιλιάνο σε νοκ άουτ ματς της διοργά-
νωσης, αφήνοντας πίσω του τον Ράμος! Το 
ημίχρονο πάντως τελείωσε με παράπονα 
των Βαυαρών για πέναλτι σε σπρώξιμο 
του Καρβαχάλ στον Λεβαντόφσκι. Ηταν 
η δεύτερη αμφισβητούμενη φάση με το 
ίδιο ζευγάρι, έπειτα από αυτή του πρώ-
του λεπτού. 
Το β΄μέρος άρχισε με αλλαγή για τη Βασί-
λισσα, με τον Ζιντάν να περνά στο ματς τον 
Ασένσιο στη θέση του Ισκο. Λίγα λεπτά 
αργότερα (57΄) ο Γάλλος πανηγύριζε για 
την επιλογή του και το γκολ της ομάδας 

του. Ο Ραφίνια έκανε μεγάλη γκάφα, 
Βάθκεθ - Ασένσιο συνδυάστη-

καν υπέροχα και ο τελευταίος 
με άψογο πλασέ πέτυχε το 
2-1. Ο Ριμπερί το πήρε πάνω 
του, στο 59ο λεπτό , αλλά 
και σ το 63’ βρέθηκε μια 
ανάσα από το γκολ, αλλά ο 

Νάβας με υπέροχες επεμβά-
σεις κράτησε τη νίκη. Μίλερ και 

«Λέβα» συγκρούστηκαν στο 67’ 
, ενώ ο Πολωνός στο 88΄ έχασε μεγάλο 
τετ α τετ. Κάπως έτσι οι γηπεδούχοι δεν 
μπόρεσαν ποτέ να επιστρέψουν στο ματς. 
Ατυχη και η Ρεάλ με τον τραυματισμό του 
Καρβαχάλ (67’), με τον Ζιντάν να μην έχει 
λύσεις, να περνά τον Μπενζεμά στο ματς 
και να γυρίζει στα δεξιά της άμυνας τον 
Λούκας, ο οποίος τα πήγε πολύ καλά. Οσο 
για τον Κριστιάνο, ο Πορτογάλος ήταν 
εκτός ρυθμού, έχοντας μόλις δυο τελι-
κές ενέργειες. Η μια από αυτές (71’) κατέ-
ληξε στα δίχτυα, αλλά σωστά ακυρώθηκε, 
αφού κατέβασε τη μπάλα με το χέρι. Ο 
CR7 πάντως έφτασε τις 96 νίκες στη διορ-
γάνωση, όσες δεν πετύχει κανείς άλλος...
Μπάγερν (Γιουπ Χάινκες): Ούλραϊχ, Χού-
μελς, Ριμπερί, Μαρτίνεθ (75΄ Τολισό), 
Λεβαντόφσκι, Ρόμπεν (8΄ Τιάγκο Αλκά-
νταρα), Χάμες, Ραφίνια, Μπόατενγκ (34΄ 
Ζούλε), Μίλερ, Κίμιχ
Ρεάλ Μαδρίτης (Ζινεντίν Ζιντάν): Νάβας, 
Καρβαχάλ (67΄ Μπενζεμά), Ράμος, Βαράν, 
Ρονάλν το, Κρόος, Μόν τριτ ς,  Μαρ-
σέλο, Κασεμίρο (83΄ Κόβατσιτς), Λούκας 
Βάθκεθ, Ίσκο (46΄ Ασένσιο)

Μπάγερν - Ρεάλ Μαδρίτης 1-2

Για το τρίτο σερί η Βασίλισσα
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Με δύο νίκες επί του ΑΠΟΕΛ πέρασε η 
ΑΕΚ στον τελικό του Κυπέλλου, μετά από 
12 χρόνια! Μετά το 2-0 στην “Αρένα”, 
κέρδισε και στο ΓΣΠ με 1-2, με ανατροπή 
στο σκορ! Ο ΑΠΟΕΛ, με πολλές αλλαγές 
ξανά, προηγήθηκε με τον Ντε Καμάργκο 
(31’), αλλά η ΑΕΚ το γύρισε στο δεύτερο 
ημίχρονο με Φλοριάν (57’) και Καταλά (73’).

Ο 
Μπρούνο Μπαλταζάρ παρέταξε τον Α-
ΠΟΕΛ με πολλές αλλαγές, όπως ανα-
μενόταν. Έκπληξη ήταν η παρουσία του 
νεαρού Στυλιανίδη στην 11άδα. Δεν εί-

χε εκπλήξεις ο Ιμανόλ Ιντιάκεθ, ο οποίος δεν είχε 
τελικά στη διάθεσή του τον Μουρίγιο που έμεινε 
εκτός αποστολής.
Παρά τις πολλές αλλαγές, ο ΑΠΟΕΛ είχε την πρω-
τοβουλία σε ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς πολλές 
φάσεις στις δύο εστίες. Οι «γαλαζοκίτρινοι» έδει-
χναν πιο δραστήριοι, αφού αυτοί ήταν που έπρεπε 
να ανατρέψουν το 2-0 του πρώτου αγώνα.
Ο Εμπεσίλιο δεν μπόρεσε στο 7’ να νικήσει τον 
Χουάν Πάμπλο, ο οποίος αντέδρασε σωστά και 
στο 13’ σε σέντρα του Ντελατόρε στον Ντε Καμάρ-
γκο. Η ΑΕΚ στο μεταξύ δεν απειλούσε και είχε να 
επιδείξει μόνο κάποιες ενέργειες του Χέφελ στο 
11’, στο 26’ και στο 41’.
Οι ισορροπίες άλλαξαν στο 31’ με το γκολ του Ντε 
Καμάργκο μετά από σέντρα του Μακρή. Πλέον ο 
ΑΠΟΕΛ χρειαζόταν άλλο ένα γκολ για να οδηγήσει 
το παιχνίδι στην παράταση. Το έψαξε χωρίς επιτυ-
χία ο Ντελατ΄ροε στο 38’.
Με ευκαιρία του ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε και το δεύτερο 
ημίχρονο, με τον Χουάν Πάμπλο να κάνει την από-
κρουση του αγώνα σε κεφαλιά του Μακρή (53’). 
Ουσιαστικά εκεί κρίθηκε η πρόκριση.
Εκεί και στην πρώτη αλλαγή του Ιμανόλ Ιντιάθεθ. 
Στο 55’ πέρασε τον Φλοριάν αντί του Τρισκόφ-
σκι και ο Γάλλος φορ στην πρώτη του επαφή με 
το μπάλα σκόραρε (57’)! Το 1-1 έβαλε ουσιαστικά 
τέλος στην απόπειρα του ΑΠΟΕΛ να ανατρέψει το 
σκορ του πρώτου αγώνα. Πλέον ήταν η ΑΕΚ αυτή 
που είχε τις ευκαιρίες.
Στο 62’ ο Γιάννου ήταν άστοχος, όχι όμως και ο 
Καταλά στο 73’ όταν με κεφαλιά «έγραψε» το 1-2. 
Εκεί το παιχνίδι κρίθηκε οριστικά με την ΑΕΚ να 
παίρνει την πρόκριση με δύο νίκες.
ΑΠΟΕΛ: Βάτερμαν, Βούρος, Αλεξάνδρου, Μερ-
κής, Πολιάκοφ (70’ Ζαχίντ), Φαρίας, Στυλιανίδης, 
Εμπεσίλιο (63’ Εφραίμ), Μακρής, Ντελατόρε, Ντε 
Καμάργκο (74’ Ποτέ).

ΑΕΚ: Πάμπλο, Καταλά, Μοϊσόφ, Τρουγιόλς (75’ 
Νέλσον), Αντωνιάδης (46’ Τέτε), Ακοράν, Λαρένα, 
Χέφελ, Κάσες, Τρισκόφσκι (55΄Φλοριάν), Γιάννου.

«Πρέπει να νιώθουμε περήφανοι που 
είμαστε ΑΕΚ»
«Θέλω να συγχαρώ τους παίκτες για την πρόκριση 
στον τελικό, τον κόσμο για την υποστήριξη και το 
σύλλογο για αυτό το σημαντικό επίτευγμα και την 
ευκαιρία να πάρουμε ένα δεύτερο τίτλο για την 
ομάδα. Για τον αγώνα, ξέραμε πως με το αποτέλε-
σμα που είχαμε υπήρχε η πιθανότητα να σκορά-
ρουν και να μας πιέσουν. Μέχρι να ισοφαρίσουμε 
παίζαμε λες και το γκολ πρόσθεσε χίλια κιλά στα 
πόδια μας. Πρέπει τώρα να συγκεντρωθούμε στο 
επόμενο παιχνίδι, γιατί είναι σημαντικό για το 
σύλλογο να εξασφαλίσουμε το ευρωπαϊκό εισιτή-
ριο και στη συνέχεια να ετοιμάσουμε την ομάδα 
για τον τελικό. Καλή τύχη σε όλους την Κυριακή. 
Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι για το κυπριακό ποδό-
σφαιρο. Εύχομαι να το απολαύσει ο κόσμος και να 
κερδίσει ο καλύτερος. Ευχαριστώ τον κόσμο μας 
για την υποστήριξη. Πρέπει να νιώθουμε περή-
φανοι που είμαστε ΑΕΚ. Είμαστε διαφορετικοί 
και πρέπει να χαιρόμαστε για αυτό. Όπως αντιμε-
τωπίζεις έναν τελικό. Με όλο μας το είναι και την 
καρδιά μας θα διεκδικήσουμε για να πάρουμε το 
τρόπαιο» δήλωσε μετά την πρόκριση στον τελικό 
κυπέλλου ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ.

«Η οικογένεια της ΑΕΚ περίμενε χρόνια 
αυτή την στιγμή»
«Η οικογένεια της ΑΕΚ περίμενε χρόνια αυτή 
την στιγμή. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, δεν ήταν 
εύκολο το πρώτο ημίχρονο. Αλλά πρέπει να είμα-
στε περήφανοι που τα καταφέραμε, είναι μια 
μεγάλη μέρα για την ΑΕΚ. Τώρα πρέπει να προ-
ετοιμαστούμε για τον τελικό» δήλωσε ο Νταβίντ 
Καταλά μετά την πρόκριση της ΑΕΚ στον τελικό 
κυπέλλου.
Για το γκολ του και αν είναι ιδιαίτερη η πρόκριση 
για τον ίδιο επειδή σκόραρε: «Ναι όχι μόνο για 
το γκολ αλλά μόνο και μόνο που φτάσαμε στον 
τελικό. Είμαι έξι χρόνια εδώ και δουλεύουμε καλά 
για πολλά χρόνια. Ήμασταν κοντά σε κάτι σημα-
ντικό αλλά δεν τα καταφέρναμε αλλά τώρα είμα-
στε στον τελικό. Ευχαριστώ στον κόσμο και την 
διοίκηση».
Για την συνέχεια: «Το μόνο που πρέπει να περιμέ-
νουμε είναι να κατακτήσουμε τον τίτλο. Έχουμε 
όμως μέρες μπροστά μας, έχουμε ένα σημαντικό 
παιχνίδι την Κυριακή και μετά θα προετοιμα-
στούμε για τον τελικό».

αθλητικά

ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ 1-2

Ανατροπή και τελικό!

Για 17η φορά στην ποδοσφαιρική του ιστορία ο Απόλλωνας θα βρε-
θεί σε τελικό κυπέλλου.
Πολύ δυνατά μπήκε ο Απόλλωνας στο παιχνίδι που επιδίωξε να 

πετύχει πρώτος το γκολ και να σκοτώσει τις όποιες ελπίδες υπήρχαν από 
πλευράς Πάφος FC.
Η ομάδα της Λεμεσού απείλησε αρχικά με τον Σαρδινέρο στο 2’ και στο 
9’ που με δικά του σουτ και βολέ επιχείρησε να νικήσει τον Αγκούν, αλλά 
δεν τα κατάφερε.
Την υπεροχή αυτή εξαργύρωσε με γκολ ο Ζελάγια στο 11’ που εκμεταλ-
λεύτηκε το σοβαρό λάθος του Χόριτς στην άμυνα των γηπεδούχων και με 
άψογο πλασέ έγραψε το 0-1.
Από την πλευρά της η Πάφος FC ήταν πολύ μέτρια στα πρώτα στάδια του 
αγώνα, ωστόσο δεν έμεινε κλειστή στο καβούκι της μετά το γκολ του Ζελά-
για και στο 12’ με τον Μοστέφα επιχείρησε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, 
χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Τον δείκτη του σκορ ανέβασε στο 0-2 με εκτέλεση πέναλτι στο 26’ ο Άλεξ 
Ντα Σίλβα, μετά από ανατροπή του Ζελάγια εντός περιοχής από τον Ντόβνια.
Η ομάδα της Πάφου φάνηκε να είναι πολύ επηρεασμένη από αυτή την εξέ-
λιξη πραγματοποιώντας κι άλλα λάθη, ένα από τα οποία εκμεταλλεύτηκε 
στο 33’ ο Βασιλείου που από αριστερά στην συνέχεια σημάδεψε το κεφάλι 
του Ζελάγια, ο οποίος δεν είχε κανένα πρόβλημα να γράψει το 0-3.
Στο 50’ ο Ντόβνια με αυτογκολ ανέβασε τον πήχη του σκορ στο 0-4 για 
τους κυανόλευκους του Σωφρόνη Αυγουστή, με τον Κύπριο τεχνικό να 
προβαίνει νωρίς σε όλες του τις αλλαγές θέλοντας από τη μια να ξεκου-
ράσει κάποιους ποδοσφαιριστές και από την άλλη να δώσει ευκαιρίες σε 
νέα παιδια.
Όλα πλέον είχαν κριθεί και έτσι το τελευταίο μισάωρο ήταν φυσιολογικό 
να πέσει ο ρυθμός και να έχει τυπικό χαρακτήρα.
Οι γηπεδούχοι πήραν λίγα βήματα μπροστά εκμεταλλευόμενοι την χαλά-
ρωση του Απόλλωνα και κατάφεραν να μειώσουν σε 1-4 με πλασέ του 
Μπεριγκό.

Πάφος FC-Απόλλωνας 1-4
Σίφουνας (και) στην Πάφο
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αθλητικά

Ρεάλ - Παναθηναϊκός 81-74

ΠΑΟ μπορείς να προκριθείς!

Ο Παναθηναϊκός έχασε μια τεράστια ευκαιρία να κάνει το 2-1 στη σειρά με τη Ρεάλ και να πάρει 
προβάδισμα πρόκρισης στο Final 4 ωστόσο παρά την ήττα του με 81-74 έδειξε ότι μπορεί να 
«χτυπήσει» το Game 4 και να ξαναφέρει τους Μαδριλένους στο ΟΑΚΑ! 

Ά
ραγε θα έχει πάλι την ίδια ευκαιρία; Θα βρει 
την Ρεάλ στην ίδια κατάσταση και σε δύο η-
μέρες (27/4) για να «χτυπήσει» το ματς στη 
Μαδρίτη; Το σίγουρο είναι ότι ο Παναθηνα-

ϊκός έχασε μια τεράστια ευκαιρία για να κάνει το 2-1 
στη σειρά και να αποκτήσει δύο φορές το δικαίωμα 
να διεκδικήσει το εισιτήριο για το Final 4.
Πλέον θα παίξει με την πλάτη στον τοίχο 
ωστόσο απέδειξε ότι μπορεί να νική-
σει μέσα στο «WiZink Center» και να 
ξαναφέρει τη σειρά με τη Ρεάλ στο 
κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστά-
σεων την επόμενη εβδομάδα. Εκεί-
νος που «έκοψε» τα πόδια των «πρα-
σίνων» ήταν ο Τζέισι Κάρολ στα 50’’ 
πριν από το τέλος με τριποντο πραγ-
ματική... μαχαιριά κι ενώ το σκορ ήταν 
73-72! Ο Αμερικανός πήρε και το φάουλ 
και με ένα τετράποντο από το... πουθενά 
έριξε τον Παναθηναϊκό στο καναβάτσο.
Ένα ματς όπου ο Παναθηναϊκός κοίταξε τη Ρεάλ στα 
μάτια και έχασε το ματς (πραγματικά όμως) στις 
λεπτομέρειες. Ο Νικ Καλάθης ήταν συγκλονιστικός 
έχοντας 26 πόντους με 4/9 τρίποντα και 4 ασίστ, ενώ 
ο Μάικ Τζέιμς τον ακολούθησε σε απόδοση, αλλά 
θα μπορούσε να ήταν πιο ουσιαστικός σε κάποια 
κομβικά σημεία του αγώνα. Όμως ο Κάρολ σε πρώτη 
φάση και ο Γιουλ σε δεύτερη χάρη σε οκτώ σερί 
πόντους ήταν εκείνοι που οδήγησαν τη Ρεάλ Μαδρί-
της στην δεύτερη νίκη της.
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να παραμείνει μέσα στο 
ματς κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, έχο-
ντας εξουδετερώσει χάρη στην καλή του άμυνα τα 
βασικά ατού της Ρεάλ. Παρά τον ενθουσιασμό που 
επικρατούσε για την επιστροφή του Σέρχιο Γιουλ, οι 
Μαδριλένοι δεν είχαν την ίδια συγκέντρωση όπως 
στο δεύτερο ματς της σειράς και οι «πράσινοι» ήταν 
περισσότερο εύστοχοι θα μπορούσαν να ελέγξουν 
απόλυτα το ματς.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο δεκάλεπτο 
είχαν το προβάδισμα με 20-17 πριν φέρει το ματς 
στα ίσια ο Ρούντι Φερνάντεθ με τρίποντο στην 
εκπνοή του δεκαλέπτου (17-17). Μάλιστα ήταν το 
κομβικό σημείο της δεύτερης περιόδου αφού η Ρεάλ 
πραγματοποίησε ένα σερί 9-0 με αποτέλεσμα να 
προηγηθεί με 26-17. Αυτό ήταν το διάστημα που ο 
Καλάθης έπαιρνε τις απαραίτητες ανάσες, κάτι που 
στοίχισε στους «πράσινους» σε εκείνο το σημείο 
του ματς.

Ο Μάικ Τζέιμς έδειχνε κουρασμένος (9π., στο α’ με 
2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/4 βολές) η Ρεάλ έβρι-
σκε λύσεις, πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που οι 
παίκτες του Παναθηναϊκού αστόχησαν σε τέσσερα 
-θεωρητικά πάντα- εύκολα καρφώματα! Ακόμα και 
έτσι, και παρά τα σφαλτσοσφυρίγματα (ή καλύτερα 
τα σφυρίγματα που δεν δόθηκαν) η ελληνική ομάδα 

έδειξε να έχει σφυγμό αφού με ένα επιμέ-
ρους 4-11 προηγήθηκε με 30-31 στο 

18’. Αν Στο τέλος μια τεχνική ποινή 
στον Πασκουάλ στάθηκε αρκετή 
για να φέρει τη Ρεάλ στο +6 (40-
36). Πάντως στο πρώτο ημίχρονο 
τα ποσοστά ήταν άσχημα και για 
τις δύο ομάδες στα τρίποντα (3/12 

η Ρεάλ και 2/11 ο Παναθηναϊκός) 
ενώ την διαφορά την έκαναν οι 12/17 

βολές των γηπεδούχων έναντι 3/6 του 
Παναθηναϊκού! Και σε αντίθεση με την δεύ-

τερη αναμέτρηση, οι «πράσινοι» είχαν ελέγξει τα 
ριμπάουντ στο πρώτο μισό του αγώνα (20-20).
Τα πράγματα έγιναν χειρότερα στο δεύτερο ημί-
χρονο αφού ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε τέσσερα 
λεπτά μέχρι να πετύχει τους πρώτους πόντους (σ.σ. 
τρίποντο του Σίνγκλετον). Βέβαια η Ρεάλ είχε προ-
λάβει να πάρει διαφορά 12 πόντων (46-34) με ένα 
σερί 6-0, ενώ έφτασε και στο +13 (50-37). Εκείνη 
τη στιγμή όλα έδειχναν ότι το «WiZink Center» θα 
πάρει... κατηφορική πορεία, αλλά ο Νικ Καλάθης 
είχε μέσα του το «refuse to lose» και με συνεχόμε-
νους πόντους κατάφερε να «ψαλιδίσει» την διαφορά 
στους τέσσερις πόντους (57-53) στη λήξη της 3ης 
περιόδου. Σε αυτό έπαιξε ρόλο και η είσοδος του 
Μάρκους Ντένμον, ο οποίος βοήθησε σημαντικά και 
στις δύο πλευρές του παρκέ.
Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός κατάφερε να 
μπει πιο συγκεντρωμένος, χωρίς βιαστικές επιλογές, 
αλλά με διαβασμένο μπάσκετ στο «πέντε εναντίον 
πέντε» έλεγξε το ματς, αλλά ο Σέρχιο Γιουλ φρό-
ντισε να πετύψει τους πρώτους οκτώ πόντους του 
και μάλιστα συνεχόμενους ύστερα από πέντε άστο-
χες προσπάθειες και να στείλει τη διαφορά στους 
7 πόντους (70-63). Και πάλι. Ο Παναθηναϊκός επέ-
στρεψε (70-70) αλλά το τρίποντο και φάουλ... μαχαι-
ριά του Κάρολ στα 50’’ έγραψε τον επίλογο του ματς.
ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Το τετράποντο του Κάρολ στα 
50’’ το οποίο έδωσε αέρα πέντε πόντων στην Ρεάλ 
(77-72) στα 50’’.
Τα δεκάλεπτα: 17-17, 40-34, 57-53, 81-74.

Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός 101-91

Ήθελε αλλά δεν μπορούσε

Η 
Ζαλγκίρις θα δώσει 
το παρών στο Final 4 
του Βελιγραδίου α-
φού νίκησε τον Ολυ-

μπιακό με 101-91 και έκλεισε τη 
σειρά με 3-1 έχοντας μάλιστα 
μειονέκτημα έδρας. Οι Λιθουα-
νοί δεν άφησαν ανεκμετάλλευ-
τη την απουσία του Πρίντεζη 
και την κακή κατάσταση αρκε-
τών «ερυθρόλευκων», έπαιξαν 
πολύ καλύτερα σε όλη τη διάρ-
κεια της σειράς αι πανηγύρισαν 
δίκαια μία ιστορική στιγμή για 
αυτούς αφού τελευταία συμμε-
τοχή τους σε Final ήταν το 1999.
Η Ζαλγκίρις εκμεταλλεύτηκε την 
οδηγία των «ερυθρόλευκων» 
για κλειστή άμυνα και με 4 τρί-
ποντα (Πάνγκος, Μίσιτς από 
δύο) προηγήθηκε με 14-5 (5’). 
Ο Ολυμπιακός είχε ως μοναδικό 
σκόρερ του τον Ρόμπερτς και 
μόνο όταν βρήκε ρυθμό ο Σπα-
νούλης κατάφερε να μειώσει σε 
18-13 (7’). Οι αλλαγές των προ-
πονητών άλλαξαν τους επιθε-
τικούς στόχους, οι παίκτες του 
Σφαιρόπουλου λειτούργησαν 
καλύτερα και με τρίποντο του 
Παπαπέτρου μείωσαν σε 23-22 
στο τέλος της περιόδου.
Οι γηπεδούχοι βρήκαν σε ένα 
ακόμη παιχνίδι λύσεις στο πρό-
σωπο του Ούντριχ ο οποίος 
είτε σκοράροντας είτε δημι-
ουργώντας έβαλε την ομάδα 
του μπροστά με 8 πόντους δια-
φορά (35-27, 15’). Οι Λιθουα-
νοί δε σταμάτησαν εκεί όμως 
και παρέσυραν ακόμη περισ-
σότερο τον Ολυμπιακό αφού 
με δύο τρίποντα και καλάθι του 
Τουπάν στον αιφνιδιασμό το 
σκορ έγινε 46-29 (17’).
Θα περίμενε κανείς από τους 
παίκτες του Ολυμπιακού να 
μπουν στο τρίτο δεκάλεπτο με 
το «μαχαίρι στα δόντια», αλλά 
ο Γιανκούνας και οι συμπαί-
κτες του ήταν αυτοί που βου-
τούσαν στο παρκέ. Τα τρίπο-
ντα των Ουίλτζερ και Παπανι-
κολάου βρήκαν απάντηση και 
μάλιστα στο πολλαπλάσιό τους 
και με πόντους του Ουλάνοβας 
η διαφορά πήγε στο +23 (76-

53, 29’). Στο γήπεδο είχε στηθεί 
ένα ξέφρενο πάρτι από 13.200 
ανθρώπους, παίκτες και προ-
πονητές του Ολυμπιακού αδυ-
νατούσαν να αντιδράσουν με 
αποτέλεσμα να περιμένουν 
υπομονετ ικά την κόρνα της 
λήξης. Απλά ο ενθουσιασμός 
των γηπεδούχων για το κατόρ-
θωμά τους δεν του βοήθησε 
στη διαχείριση των συναισθη-
μάτων τους, στοιχείο που βοή-
θησε τον Ολυμπιακό να ηττη-
θεί με την αξιοσέβαστη για την 
απόδοσή του, των 10 πόντων 
αν και θα μπορούσε ένα είναι 
μικρότερη αλ λά ο Κώσ τας 
Παπανικολάου δεν συγκράτησε 
τα νεύρα του και δέχτηκε δύο 
τεχνικές ποινές στο τέλος.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Πολύ ανώτερη 
ομάδα όχι μόνο στο Game 4, 
αλλά σε όλη τη διάρκεια της 
σειράς η λιθουανική. Ο Ολυ-
μπιακός είχε προβλήματα, αλλά 
παρουσ ιάσ τηκε ανέ τοιμος 
πνευματικά και κυρίως χωρίς να 
παίξει καλό μπάσκετ. Η Ζαλγκί-
ρις είχε 13/24 τρίποντα στο πιο 
κρλισιμο παιχνίδι της.
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Εντγκά-
ρας Ουλανόβας είχε 20 πόντους 
(4/8δ., 3/4τρ., 3/4β.), 9 ριμπά-
ουντ, μία ασίστ κι ένα κλέψιμο.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: 
Ομαδικό το βραβείο αφού 
κανείς παίκτης του Ολυμπιακού 
δε βοήθησε πέραν των Σπα-
νούλη κα Στρέλνιεκς.
ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Το 23-7 με 
το οποίο ξεκίνησε η δεύτερη 
περίοδος ήταν ουσιαστικά το 
διάστημα το οποίο έκρινε το 
αποτέλεσμα του αγώνα.
ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Πολλοί. 
Πάνγκος (21π., 4ασ.), Μίσιτς 
(9π.) και Γιανκούνας (8π., 7ρ.).
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το κάρ-
φωμα του Γιανκούνας αφού είχε 
περάσει εύκολα τον ΜακΛιν 
στο δεύτερο δεκάλεπτο.
TI ΠΕΤΑΝΕ: Ο Ολυμπιακός δεν 
ήρθε ποτέ στο Κάουνας αφού 
έπαιξε κάκισ το μπάσκετ κ ι 
έφυγε με δύο εύκολες ήττες.
Τα δεκάλεπτα: 23-22, 51-37,  
78-56, 101-91



71ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ27 Απριλίου 2018

www.hellasnews-radio.com



SPORTS
27 Aπριλίου 2018

Πρωτάθλημα... της ΑΕΚ 
παλικάρια!

www.hellasnews-radio.com

σελ. 67

ΠΑΟ μπορείς να 
προκριθείς! σελ.  74


