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Γεννηματά: Ως εδώ! Καμία ανοχή σε προσωπικές 
στρατηγικές και διχόνοια στο εσωτερικό μας

Κ
ίτρινη κάρτα που ισοδυναμεί με τελευταία 
προειδοποίηση δείχνει σε όσους θολώνουν 
την εικόνα του Κινήματος Αλλαγής η Φώφη 
Γεννηματά. Τονίζει ότι για την επίτευξη των 

στόχων του νέου φορέα, για αυτόνομο και διακριτό 
ρόλο, προϋπόθεση είναι η ενότητα, αλλά ξεκαθαρίζει 
πως δε θα επιτρέψει να μετατραπεί ο πλουραλισμός 
σε μειονέκτημα.
Οι φράσεις- κλειδιά στη δήλωση της προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της ΔΗΣΥ και του Κινήματος 
Αλλαγής:
Πρώτον: Καμία περαιτέρω ανοχή σε προσωπικές 
στρατηγικές και διχόνοια στο εσωτερικό μας. Έως 
εδώ. Αυτό δεν θα το επιτρέψω.
Δεύτερον: Θα αφήσουμε πίσω όσους ε ίτ ε δεν 
θέλουν, είτε δεν μπορούν να στηρίξουν το εγχείρημά 
μας. Και πολύ περισσότερο όσους αναζητούν είτε 
μόνο την επόμενη εκλογική στέγη, είτε την επόμενη 
Κυβερνητική τους θέση.
Ερώτηση: Πώς σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε το γεγο-
νός, ότι το Κίνημα Αλλαγής δέχεται επιθέσεις από 
ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, ενώ στο εσωτερικό 
εκδηλώνονται συχνές διαφωνίες σε μια σειρά θεμά-
των;
Απάντηση: Ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ έχουν κάθε συμφέρον, 
να υπονομεύσουν την προσπάθειά μας. Και αυτό 
κάνουν. Εμείς είμαστε το εμπόδιο στα σχέδιά τους, τη 
διπλή όψη του συντηρητισμού τους. Το γνωρίζουμε, 
το αντιμετωπίζουμε. Έχουν γνώση οι φύλακες.
Είμαστε αποφασισμένοι να γίνουμε πρωταγωνιστές, 
για να είμαστε χρήσιμοι στην πατρίδα και στον λαό. 
Προϋπόθεση όμως είναι η διασφάλιση της πολιτικής 
μας ενότητας.Γι’ αυτό η κοινωνική βάση της παρά-
ταξής μας που αγωνιά κι αγωνίζεται, δεν έχει καμία 
περαιτέρω ανοχή σε προσωπικές στρατηγικές και 
διχόνοια στο εσωτερικό μας.
Γιατί αλλοιώνουν την εικόνα μας, θολώνουν το πολι-
τικό μας στίγμα και αντικειμενικά εξυπηρετούν τα 
σχέδια των πολιτικών μας αντιπάλων.
Μετατρέπουν τον πλουραλισμό από πλεονέκτημα, σε 
όπλο όσων θέλουν να μας πλήξουν.
Έως εδώ.

Αυτό δεν θα το επιτρέψω.
Θα αφήσουμε πίσω όσους είτε δεν θέλουν, είτε δεν 
μπορούν να στηρίξουν το εγχείρημά μας. Και πολύ 
περισσότερο όσους αναζητούν είτε μόνο την επό-
μενη εκλογική στέγη, είτε την επόμενη Κυβερνητική 
τους θέση. Οι προοδευτικοί πολίτες που αγκαλιάζουν 
το εγχείρημα είναι η δύναμή μας.
Θα φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών όλων αυτών, 
των πολλών, που πιστεύουν και ελπίζουν σε εμάς. 
Το Κίνημα Αλλαγής προχωρεί σταθερά σε ανοδική 
πορεία. Αυτή τη βλέπουμε καθημερινά, καταγράφε-
ται τόσο στις δημοσκοπήσεις, όσο και στα αποτελέ-
σματα των αρχαιρεσιών στις μεγάλες κοινωνικές και 
επαγγελματικές οργανώσεις.
Οι πρωτοβουλίες μας για τα μεγάλα εθνικά, οικονο-

μικά και κοινωνικά ζητήματα και η δράση μας στην 
Βουλή, μας φέρνουν στο επίκεντρο της πολιτ ικής 
ζωής του τόπου. Συναντούν την όλο και μεγαλύτερη 
επιδοκιμασία των πολιτών. Προχωράμε με το δικό 
μας αυτόνομο και διακριτό ρόλο και λόγο, σύμφωνα 
με τις ομόφωνες αποφάσεις του Συνεδρίου μας.
Είμαστε δύναμη σταθερότητας και εγγυητές της προ-
οδευτικής πολιτ ικής ατζέν τας γ ια την πορεία του 
τόπου. Ζητάμε εκλογές για να μη βρεθεί μπροστά 
σε νέα αδιέξοδα τετελεσμένα ο Ελληνικός λαός, να 
εκφραστεί πάνω στην Εθνική Γραμμή εξόδου από την 
κρίση και να αποφασίσει ποιον θα επιλέξει για να 
οδηγήσει την Ελλάδα σε αυτή την κρίσιμη περίοδο.
Έχω προσωπικά την ευθύνη και την υποχρέωση να 
πετύχουμε. Να έχουμε καθοριστικό ρόλο στις πολι-
τικές εξελίξεις σε αυτή την κρίσιμη καμπή για την 
πατρίδα μας. Αυτή είναι η εντολή που έχω από τους 
212.000 πολίτες που αποτέλεσαν τους συνιδρυτές 
του Κινήματος μας.
Και θα την τιμήσω.

Πώς αντέδρασε ο Σταύρος Θεοδωράκης
«Το Ποτάμι και ο Σταύρος Θεοδωράκης δεν δέχο-
νται εντολές από κανέναν» απαντά το Ποτάμι στην 
δήλωση της Φώφης Γεννηματά, με την οποία η επικε-
φαλής του Κινήματος Αλλαγής ξεκαθάρισε ότι δεν θα 
δείξει καμία περαιτέρω ανοχή σε προσωπικές στρα-
τηγικές και διχόνοια στο εσωτερικό του κόμματος.
«Οι αγώνες μας απέναντι στη λαϊκίστικη διακυβέρ-
νηση και στον συντηρητισμό κάθε είδους, είναι στα-
θεροί και διαχρονικοί. Αυτές τις μάχες δίναμε πριν 
από τη δημιουργία του Κινήματος Αλλαγής, αυτές τις 
μάχες δίνουμε και τώρα. Και αυτή τη σημαία δεν θα 
την υποστείλουμε. Με οδηγό μας, πάντα και μόνο, 
τις προοδευτικές μας αξίες και τις ξεκάθαρες θέσεις 
μας» καταλήγει η απάντηση του Ποταμιού στην κυρία 
Γεννηματά.
«Οι διαφορετικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζονται με 
συλλογικές διαδικασίες και τακτικές συνεδριάσεις 
των οργάνων του Κινήματος Αλλαγής. Τα όποια προ-
βλήματα δεν λύνονται με δημόσιες αντιπαραθέσεις» 
αναφέρουν, την ίδια ώρα, πηγές της ΔΗΜΑΡ.   

Δήλωση της προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της ΔΗΣΥ 
και του Κινήματος Αλλαγής  - 
Μήνυμα σε όσους φλερτάρουν με 
ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ - Πώς αντέδρασε ο 
Σταύρος Θεοδωράκης
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Α
ύξηση – μαμούθ στις προσφυγικές 
ροές από τον Έβρου καταγράφηκε 
τον Απρίλιο σύμφωνα με τα στατι-
στικά στοιχεία που ανακοίνωσε η 

ΕΛ.ΑΣ. Συγκεκριμένα καταγράφηκαν στη Θρά-
κη 3.986 μετανάστες και πρόσφυγες που διέ-
σχισαν τα σύνορα, όταν ο αριθμός αυτός τον 
Μάρτιο ήταν 1.658 και τότε η αύξηση θεωρή-
θηκε πρωτοφανής για τα δεδομένα του Έβρου 
και της εποχής.
Παρ’ ότι οι ροές το τελευταίο τετραήμερο 
παρουσιάζουν σχετική μείωση στα ποτάμια 
σύνορα, ύστερα και από τα ενισχυμένα μέτρα 
που λήφθηκαν από την αστυνομία στα ελλη-
νοτουρκικά σύνορα, η αλματώδης αύξηση 
καταγράφηκε τον Απρίλιο. Συγκεκριμένα σύμ-
φωνα με τα στατιστικά της αστυνομίας συνε-
λήφθησαν οι 3.986, ενώ συνελήφθησαν την 

ίδια περίοδο και 38 διακινητές μεταναστών.
Ο αριθμός αυτός είναι υπερδιπλάσιος από τα 
στατιστικά του Μαρτίου, όταν καταγράφηκαν 
1.658 μετανάστες και πρόσφυγες και 25 δια-
κινητές που διέσχισαν τον Έβρο. Είναι όμως 
οκταπλάσιος από τους μετανάστες και πρό-
σφυγες που συνελήφθησαν στη Θράκη τον 
περασμένο Φεβρουάριο, όταν καταγράφηκαν 
μόλις 586 συλλήψεις με 35 διακινητές και όταν 
οι τουρκικές αρχές δεν είχαν αφήσει ανεξέλε-
γκτες τις ροές.
Στους αριθμούς αυτούς δεν περιλαμβάνονται 
οι πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν κατα-
γραφεί στη Θεσσαλονίκη, ενώ τα προβλήματα 
από τις αυξημένες ροές των προηγούμενων 
ημερών αποτυπώνονται ήδη στα κέντρα φιλο-
ξενίας της ενδοχώρας, που πλέον είναι ασφυ-
κτικά γεμάτα. 

Αύξηση σοκ στον Έβρο: 4.000 
διέσχισαν τα σύνορα σ’ ένα μήναΤώρα αρχίζουν τα δύσκολα: 

Έχουν ολοκληρωθεί μόλις 5 
από τα 88 προαπαιτούμενα 

Τη Δευτέρα ξανάρχονται οι δανειστές - Το «μνημόνιο χωρίς λεφτά» ή αλλιώς 
το πρόγραμμα «μεταμνημονιακής παρακολούθησης» που θα τεθεί σε 
εφαρμογή μετά τον Αύγουστο

Σ
ε αγώνα δρόμου έχει αποδυθεί ο 
υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης 
Τσακαλώτος για να ενισχύσει την α-
ποδοτικότητα της κυβέρνησης στην 

υλοποίηση των προαπαιτούμενων ενερ-
γειών παραμονές της έναρξης των συζη-
τήσεων με τους δανειστές στο Hilton την 
προσεχή Δευτέρα.
Ωστόσο ο ρυθμός με τον οποίο κινείται η 
κυβέρνηση στο σύνολό της δεν βοηθάει 
αυτή τη στιγμή την τριπλέτα των υπουρ-
γών που προετοιμάζουν τις επαφές με τους 
Θεσμούς. Δηλαδή τον υπουργό οικονομι-
κών Ευκλείδη Τσακαλώτο, τον υφυπουργό 
πάρα τω πρωθυπουργώ Δημήτρη Λιάκο 
και τον αναπληρωτή υπουργό οικονομι-
κών Γιώργο Χουλιαράκη.
Σύμφ ωνα  μ ε  π λ η ρ ο φ ο ρί ε ς  τ ου 
protothema.gr, μέχρι το 
μεσημέρι της Τετάρτης 
είχαν ολοκληρωθεί μόλις 
5 από τα 88 προαπαιτού-
μενα της 4ης αξιολόγη-
σης.
Σημαίνει αυτό ότι απει-
λείται η ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης σε τεχνικό 
επίπεδο και η διευθέτηση του χρέους;
Σε καμία περίπτωση.
Αυτό που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τους 
Ευρωπαίους είναι κυρίως η υπογραφή από 
την Ελληνική πλευρά στο πλαίσιο που θα 
ισχύει μετά τον Αύγουστο του 2018 και 
σύμφωνα με τον κ. Τσακαλώτο θα είναι ένα 
«πρόγραμμα μετα-μνημονιακής παρακο-
λούθησης» με τρεις ως τέσσερις επισκέ-
ψεις των Θεσμών κάθε χρόνο.
Επομένως, σε κάθε περίπτωση η αξιο-
λόγηση αναμένεται να κλείσει στο τέλος 
Μαΐου σε τεχνικό επίπεδο (με staff level 
agreement). Στη συνέχεια, η κυβέρνηση 
θα προσπαθήσει να κλείσει όσα περισ-
σότερα προαπαιτούμενα μπορεί για να 
έχει φτάσει ως το τέλος Ιουνίου κοντά 
στα μισά. Αν αυτό επιτευχθεί, τα υπό-
λοιπα μπορούν να περάσουν στο επόμενο 
πρόγραμμα, δηλαδή αυτό της λεγόμενης 
«μεταμνημονιακής παρακολούθησης»: 
Ουσιαστικά θα πρόκειται για ένα μνημό-

νιο που οι δύο πλευρές (Ελλάδα - Ευρω-
παίοι) θα συμφωνήσουν να μην το λένε 
μνημόνιο, όπως η τρόικα έγινε Θεσμοί, και 
αντί για δόσεις η Ελλάδα θα παίρνει ελά-
φρυνση χρέους σε δόσεις χωρίς όμως να 
χαλαρώσει η λιτότητα με πρωτογενή πλεο-
νάσματα 3,5% του ΑΕΠ ως το 2022.
Η ελάφρυνση χρέους θα δίδεται μόνο εφό-
σον η Ελληνική πλευρά τηρεί συγκεκριμέ-
νους στόχους για μεταρρυθμίσεις και ιδιω-
τικοποιήσεις και προχωράει κανονικά στην 
εφαρμογή μέτρων όπως οι ψηφισμένες 
περικοπές σε αφορολόγητο και συντάξεις.
Αυτό είναι το καλό σενάριο.
Το δυσμενές σενάριο προβλέπει την πιθα-
νότητα παράτασης του προγράμματος για 
2 ή 4 μήνες κάτι όμως που διαψεύδεται 
σε υψηλούς τόνους τόσο από το Μέγαρο 

Μαξίμου όσο και από το 
υπουργείο Οικονομικών. 
Αυτό είναι το εναλλακτικό 
σχέδιο που ουδείς παραδέχε-
ται ότι υπάρχει και θα ενερ-
γοποιηθεί μόνο αν όλα πάνε 
στραβά. Για την ώρα οι περισ-
σότερες πιθανότητες είναι 
να μη συμβεί και η συνολική 

συμφωνία να κλείσει είτε στο Eurogroup 
της 21ης Ιουνίου, είτε τον Ιούλιο, είτε το 
αργότερο ακόμη και τον Αύγουστο -πριν 
τις 20 του μηνός- που τελειώνει το τρίτο 
πρόγραμμα.
Τα πιο δύσκολα προαπαιτούμενα από αυτά 
που απομένουν είναι να υπολογιστεί ο 
ΕΝΦΙΑ με τις νέες αντικειμενικές αξίες και 
κυρίως να υπολογιστεί η προσωπική δια-
φορά ώστε οι συνταξιούχοι να λάβουν τα 
σημειώματα στα οποία θα βλέπουν ποιες 
είναι οι περικοπές που θα υποστούν στις 
αρχές του 2019 με βάση αυτά που έχει ήδη 
ψηφίσει η κυβέρνηση από το 2017.
Το θέμα αυτό προφανώς έχει και πολι-
τική διάσταση με μέλη της κοινοβουλευ-
τικής ομάδας του ΣυΡιζΑ αλλά και άλλους 
παράγοντες να καλλιεργούν ένα κλίμα μη 
εφαρμογής των μειώσεων στις συντάξεις 
κόντρα στις διαβεβαιώσεις του προέδρου 
της Βουλής Νίκου Βούτση και του υπουρ-
γού οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου.
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«Ναι» από ΣΥΡΙΖΑ πλην Παραστατίδη και Μιχελογιαννάκη που καταψήφισαν - «Ναι» από 
Μπακογιάννη, Κατερίνα Μάρκου που ήταν εισηγήτρια αλλά διαφοροποιήθηκε(!), Κεραμέως και 
Όλγα Κεφαλογιάννη

Μ
ε διαφοροποιήσεις από 
τα περισσότερα κόμμα-
τα ολοκληρώθηκε η ψή-
φιση της διάταξης που 

επιτρέπει σε ομόφυλα ζευγάρια που 
έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης 
να γίνουν ανάδοχοι γονείς.
Από τον ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισαν το επί-
μαχο άρθρο 8 οι Θεόδωρος Παρα-
στατίδης και Γιάννης Μιχελογιαννά-
κης ενώ οι Μάρκος Μπόλαρης, Γεωρ-
γία Γεννιά και Γιάννης Καραγιάννης 
εξέφρασαν την διαφωνία τους δια 
της αποχής. Ως απών καταγράφηκε 
και ο υπουργός Δικαιοσύνης Σταύ-
ρος Κοντονής, όχι γιατί διαφωνεί με 
την διάταξη αλλά γιατί έφτασε καθυ-
στερημένος στην Ολομέλεια. Επίσης 
απόντες ήταν ο κ. Γιώργος Κατρού-
γκαλος η κυρία Αννα Βαγενά και η 
κυρία Νίνα Κασιμάτη.
Ως ηχηρή διαφοροποίηση καταγρά-
φεται και η υπερψήφιση του άρθρου 
8 από την Κατερίνα Μάρκου της ΝΔ. 
Η κυρία Μάρκου ως εισηγήτρια της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης για το 
νομοσχέδιο ανέπτυξε την αρνητική 
στάση του κόμματός της. Ωστόσο, η 
ίδια ψήφισε υπερ. Στο «ΝΑΙ» τοπο-
θετήθηκαν και Ντόρα Μπακογιάννη, 
Ολγα Κεφαλογιάννη και Νίκη Κερα-
μέως. Απουσίαζαν συνολικά 8 βου-
λευτές μεταξύ των οποίων οι πρώην 
πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς 
και Κώστας Καραμανλής και ο πρώην 
πρόεδρος του κόμματος Ευάγγελος 
Μεϊμαράκης. Ως απουσία με νόημα 
καταγράφεται του κ. Θεόδωρου 
Φορτσάκη.
Απο την Δημοκρατική Συμπαράταξη 
όσοι διαφωνούσαν με την ρύθμιση 
επέλεξαν την αποχή. Πρόκειται για 
τους Ανδρέα Λοβέρδο, Οδυσσέα 
Κωνσταντινόπουλο, Δημήτρη Κων-
σταντόπουλο, Μιχάλη Τζελέπη, Γιώρ-
γος Αρβανιτίδης και Γιώργο Καρρά.
Τέλος, από τους ΑΝΕΛ διαφοροποι-
ήθηκαν οι Θανάσης Παπαχριστό-
πουλος και Κώστας Ζουράρις που 
ψήφισαν υπερ της ρύθμισης. Ο πρό-

εδρος του κόμματος Πάνος Καμμέ-
νος απείχε

Μείζον θέμα για την Κατερί-
να Μάρκου
Μείζον πολιτικό θέμα για την κυρία 
Κατερίνα Μάρκου προκύπτει από 
την ψηφοφορία του άρθρου που 
επιτρέπει σε ομόφυλα ζευγάρια με 
σύμφωνο συμβίωσης να γίνουν ανά-
δοχοι γονείς και την επιλογή της να 
υπερψηφίσει το επίμαχο άρθρο 8 
κόντρα στην γραμμή του κόμματός.
Η Νέα Δημοκρατία είχε αναθέσει 
στην κυρία Μάρκου να εισηγηθεί 
τις θέσεις του κόμματος για το επί-
μαχο νομοσχέδιο. Ως εισηγήτρια είχε 
εξηγήσει τους λόγους που η αξιωμα-
τική αντιπολίτευση καταψηφίζει την 
ρύθμιση. Ωστόσο, στην ψηφοφορία 
δήλωσε υπερ καταγράφοντας για 

πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά 
χρονικά το παράδοξο όπου ο ειση-
γητής του κόμματός πάει κόντρα στην 
κομματική γραμμή που ανέλαβε να 
υποστηρίξει!
Η στάση της βουλευτού προκάλεσε 
έντονη δυσφορία τόσο στους βου-
λευτές όσο και στην ηγεσία του κόμ-
ματος.
Ο διάλογος δε που καταγράφηκε 
στην αίθουσα της Ολομέλειας είναι 
ενδεικτικός. Συγκεκριμένα, βουλευ-
τής του κόμματος ρώτησε τον γραμ-
ματέα της ΚΟ Κώστα Τσιάρα αν οι 
διαφοροποιήσεις θα περιοριστούν 
στις κυρίες Ντόρα Μπακογιάννη, 
Ολγα Κεφαλογιάννη και Νίκη Κερα-
μέως που άλλωστε είχαν ενημερώσει 

για την θετική τους ψήφο. «Ναι, θα 
έχουμε 3 διαφοροποιήσεις» φέρεται 
να απάντησε ο κ. Τσιάρας για να αντι-
δράσει η κυρία Μάρκου και να πει 
«4 θα είναι οι διαφοροποιήσεις. Θα 
καταψηφίσω και εγώ».
«Σε ενημερώνω ότι ο πρόεδρος θα 
καταψηφίσει. Είσαι εισηγήτρια» της 
εξήγησε ο κ. Τσιάρας αλλά η κυρία 
Μάρκου ήταν ανένδοτη. «Εσείς με 
βάλατε εισηγήτρια. Εγώ είμαι Ποτάμι. 
Γιατί με φέρατε στην ΝΔ; Για να μην 
ψηφίζω τέτοια νομοσχέδια;»

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος λέει 
«όχι» στην αναδοχή παιδιών 
από ομόφυλα ζευγάρια
Την έντονη αντίθεσή της στην επι-
λογή της πολιτείας για την αναδοχή 
παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια 
εκφράζει με σημερινή ανακοίνωσή 
της η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, ύστερα 
από συνεδρίασή της.
Συγκεκριμένα τονίζεται:
«Μετά από την χθεσινή ψήφιση του 
νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργα-
σίας που επιτρέπει την αναδοχή παι-
διών και από ομόφυλα ζευγάρια, η 
Διαρκής Ιερά Σύνοδος διατυπώ-
νει και πάλι την έντονη αντίθεσή της 
στην επιλογή της Πολιτείας να στερή-
σει από ορισμένα παιδιά το δικαίωμα 
ανάπτυξής τους μέσα σε ένα φυσιο-
λογικό οικογενειακό περιβάλλον με 
πρότυπα πατρότητας και μητρότητας. 
Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι σήμερα ο 
ελληνικός λαός εξακολουθεί να εμπι-
στεύεται ως βασική αξία την οικογέ-
νεια.
Δυστυχώς επικράτησε και πάλι η 
«πολιτική ορθότητα» ενάντια στην 
φυσική τάξη και το συμφέρον του 
παιδιού. Η Εκκλησία της Ελλάδος 
υπενθυμίζει προς πάσα κατεύθυνση 
ότι είναι ο πλέον μαζικός θεσμός του 
ελληνικού λαού και ως εκ τούτου έχει 
δικαίωμα δημόσιου λόγου, όπως 
και κάθε άλλος κοινωνικός φορέας, 
χωρίς να αξιώνει την επιβολή των 
απόψεών της στην Πολιτεία».

Αναδοχή από ομόφυλα ζευγάρια: ΣΥΡΙΖΑ, 
ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι και ολίγοι από ΝΔ ψήφισαν «ναι»

Δύο ώρες με Τσίπρα και 
Κοτζιά ο Παπανδρέου

«Η πόρτα του Μαξίμου είναι ανοιχτή πάντα, 
σε όσους μου ζητάνε ουσιαστική ενημέρωση 
για τα εθνικά μας θέματα» έγραψε ο 
πρωθυπουργός στο Twitter μετά τη συνάντησή 
τους

Ο
λοκληρώθηκε η συνάντηση του πρωθυπουρ-
γού Αλέξη Τσίπρα με τον πρόεδρο της Σοσια-
λιστικής Διεθνούς και πρώην πρωθυπουργό, 
Γιώργο Παπανδρέου, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη συνάντηση, η οποία διήρκησε σχεδόν μιάμιση 
ώρα, βρέθηκαν στο επίκεντρο τα εθνικά θέματα, 
όπως σημειώνει ο πρωθυπουργός με ανάρτησή του 
στο twitter, τονίζοντας ότι η πόρτα του Μαξίμου είναι 
πάντα ανοιχτή, σε όσους μου ζητάνε ουσιαστική ενημέ-
ρωση για τα εθνικά θέματα.
«Ενημέρωσα τον @GPapandreou για τις τρέχουσες εξε-
λίξεις στα ελληνοτουρκικά, το Κυπριακό καθώς και τις 
διαπραγματεύσεις για το Μακεδονικό. Η πόρτα του 
Μαξίμου είναι ανοιχτή πάντα, σε όσους μου ζητάνε 
ουσιαστική ενημέρωση για τα εθνικά μας θέματα», 
γράφει συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός.
«Θεωρώ σημαντική την συννενόηση με την κυβέρνηση 
και την αξιωματική αντιπολίτευση γιατί η χώρα για να 
προχωρήσει μπροστά χρειάζεται εθνική συναίνεση και 
συνεννόηση» σημείωσε από την πλευρά του ο πρώην 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου αναφερό-
μενος στην συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό. 
Ο Γιώργος Παπανδρέου εξερχόμενος του Μεγάρου 
Μαξίμου σημείωσε επίσης ότι οι συνομιλίες του με 
την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση γίνονται καθώς 
ο ίδιος συνεχίζει τις επαφές του ως πρόεδρος της Σοσι-
αλιστικής Διεθνούς και πρόσθεσε: «Η εξωτερική πολι-
τική απαιτεί επαγρύπνηση και υπευθυνότητα και καθα-
ρές φωνές διεθνώς».
Αναλυτικά στη δήλωσή του μετά την συνάντηση με τον 
Αλέξη Τσίπρα ο Γιώργος Παπανδρέου σημείωσε:
«Η εξωτερική πολιτική και ιδιαίτερα σε κρίσιμες στιγ-
μές για την Ελλάδα, απαιτεί πάντα επαγρύπνηση, εγρή-
γορση, υπευθυνότητα και καθαρές φωνές διεθνώς.
Όπως ήδη γνωρίζατε, είχα πει ότι θα επιδιώξω κάποιες 
επαφές για τα εθνικά μας θέματα και τις διεθνείς εξε-
λίξεις.
Παράλληλα, συνεχίζω τις επαφές μου διεθνώς, ως Πρό-
εδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς.
Θεωρώ απαραίτητη τη σωστή ενημέρωση και συνεννό-
ηση με την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσί-
πρα. Θα δω τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Κοτζιά και 
τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Κυριάκο 
Μητσοτάκη.
Αν υπάρχει δυνατότητα η χώρα μας να έχει επιτυχίες, να 
προχωρήσει μπροστά, χρειάζεται όσο γίνεται περισ-
σότερο εθνική συνεννόηση, εθνική γραμμή και συναί-
νεση.
Είναι καθήκον μας, όλοι αυτό να υπηρετήσουμε.»
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Πώς έφτασε στα ίχνη 
τους η ΕΛΑΣ - Οι 
συλληφθέντες -13 Έλληνες 
και ένας αλλοδαπός- 
κατηγορούνται ότι 
κατέθεταν χρήματα σε 
λογαριασμό που είχε 
ανοίξει ο Κωνσταντίνος 
Γιαγτζόγλου, που 
συνελήφθη για την 
επίθεση στον Λουκά 
Παπαδήμο

Σ
ε σύλληψη 14 ατόμων 
στην Αττική και την ε-
παρχία προχώρησαν οι 
άνδρες της Αντιτρομο-

κρατικής σε συντονισμένη επι-
χείρηση που ξεκίνησε το πρωί 
της Τρίτης. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες οι συλληφθέντες κατη-
γορούνται για εμπλοκή με το λε-
γόμενο «επαναστατικό» ταμείο 
οργάνωσης που συνδέεται με τη 
δράση του Κωνσταντίνου Για-
γτζόγλου, κατηγορούμενου για 
την βομβιστική επίθεση στον 
πρώην πρωθυπουργό Λουκά 
Παπαδήμο.
Έπειτα από έρευνες μηνών δια-
πιστώθηκε ότι οι 14 συλληφθέ-
ντες κατέθεταν χρήματα σε τρα-

πεζικό λογαριασμό που είχε 
ανοίξει ο Κωνσταντίνος Γιαγ-
ζτόγλου, που συνελήφθη πρό-
σφατα γ ια την τρομοκρατική 
επίθεση σε βάρος του Λουκά 
Παπαδήμου.
Όπως προκύπτει από τα πρώτα 
στοιχεία, οι καταθέσεις σ τον 
λογαριασμό που είχε ανοίξει ο 
Γιαγτζόγλου με πλαστή αστυ-
νομική ταυτότητα προέρχονταν 
από ληστείες, κλοπές και άλλου 
τύπου «απαλλοτριώσεις».
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το 
άνοιγμα του λογαριασμού  είχε 
γίνει πριν την επίθεση εναντίον 
του Λουκά Παπαδήμου. Οι ίδιες 
πηγές λένε ότι και οι καταθέσεις 
που έγιναν σ τον λογαριασμό 
αυτό από τους 14 συλληφθέντες 
είχαν πραγματοποιηθεί πριν τη 
σύλληψη του Κωνσταντίνου Για-
γτζόγλου. 
Στο πλαίσιο της δικαστικής διε-
ρεύνησης, μετά τη σύλληψη του 
Γιαγτζόγλου ζητήθηκε η άρση 
τραπεζικού απορρήτου  για να 
ελεγχθούν οι τραπεζικές συναλ-
λαγές του κατηγορούμενου για 
την απόπειρα δολοφονίας του 
Λουκά Παπαδήμου. Από την 
έρευνα προέκυψε ότι ο Γιαγτζό-
γλου έκανε αναλήψεις από έναν 

συγκεκριμένο τραπεζικό λογα-
ριασμό . Σ’ αυτό το λογαριασμό 
γ ίνον ταν καταθέσεις από 14 
άτομα, τα πρόσωπα που συνε-
λήφθησαν σήμερα έπειτα την 
έκδοση ενταλμάτων από Ειδικό 
Εφέτη Ανακριτή.
Μάλισ τα, όπως αναφέρουν 
ασφαλείς πληροφορίες, οι 14 
συλληφθέντες έκαναν μικρο-
καταθέσεις 100 έως 200 ευρώ 
τη φορά, με προφανή σκοπό να 
μην γίνονται αντιληπτοί και να 

μην προκαλούν υποψίες.   
Κατά πληροφορίες ορισμένοι εκ 
των συλληφθέντων είχαν απα-
σχολήσει και στο παρελθόν τις 
αρχές.
Η επίσημη ανακοίνωση που 
εκδόθηκε από το Αρχηγείο της 
Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρει: 
«Από την Αν τ ιτρομοκρατ ική 
Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) συνελή-
φθησαν πρωινές ώρες σήμερα 
8-5-2018, δεκατέσσερα (14) 
συνολικά άτομα (δεκατρε ίς 

ημεδαποί και ένας αλλοδαπός, 
έντεκα άντρες και τρεις γυναί-
κες) στo πλαίσιo εκτέλεσης ισά-
ριθμων ενταλμάτων σύλληψης 
του Ειδικού Εφέτη Ανακριτή.
Οι συλληφθέντες κατηγορού-
νται για χρηματοδότηση τρο-
μοκρατ ικής οργάνωσης και 
ξέπλυμα μαύρου χρήματος και 
θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία 
Εφετών Αθηνών για την εκτέ-
λεση των σε βάρος τους ενταλ-
μάτων».

Τρομοδέμα στον Παπαδήμο: Η Αντιτρομοκρατική συνέλαβε 
14 άτομα
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Γερμανικό περιοδικό για Τσίπρα 
- Τσακαλώτο: Ποντάρουν στην 
ανάπτυξη με... ναρκωτικά!

«
Περίεργη» χαρακτηρίζει την ανα-
πτυξιακή στρατηγική της Αθήνας  το 
γερμανικό οικονομικό περιοδικό 
Wirtschaftswoche, σχολιάζοντας το 

γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση προσβλέπει 
σε σημαντικά έσοδα από τη νομιμοποίηση της 
ιατρικής κάνναβης.
Η συντάκτρια του άρθρου αναφέρει ότι, καθώς 
λήγει το τρίτο πρόγραμμα βοήθειας για την 
Ελλάδα, τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης και 
πρωτίστως το Βερολίνο ζητούν να μάθουν από 
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πώς θα μπει η χώρα 
μελλοντικά σε τροχιά ανάπτυξης.
Και σχολιάζει δηκτικά: «Η απάντηση από την 
Αθήνα είναι αρκετά περίεργη. Ο πρωθυπουρ-
γός Αλέξης Τσίπρας και ο υπουργός του των 
Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος παρουσί-
ασαν μια αναπτυξιακή στρατηγική που ποντά-
ρει μεταξύ άλλων στα ναρκωτικά. Σύμφωνα με 
κύκλους της ΕΕ, στο 75σέλιδο κείμενο αναφέ-
ρεται ότι η νομιμοποίηση της ιατρικής κάναβης 
θα προσελκύσει επενδύσεις 1,5 δισ. ευρώ. Στις 
Βρυξέλλες το κείμενο προκάλεσε μικρή εντύ-

πωση. «Οι προτάσεις δεν αξίζουν ούτε το χαρτί 
πάνω στο οποίο γράφτηκαν» λέει υψηλόβαθ-
μος υπάλληλος της ΕΕ. Πρόκειται για απλή δια-
κήρυξη προθέσεων, που δεν μπορούν να επα-
ληθευτούν. Η Κομισιόν έστειλε πίσω το κείμενο 
με πολυάριθμες διορθώσεις και περιμένει βελ-
τιώσεις».
Το περιοδικό επισημαίνει ότι η Ελλάδα αναρ-
ρώνει με πολύ βραδείς ρυθμούς από την 
ύφεση, υπενθυμίζοντας ότι η Κομισιόν αναθε-
ώρησε πρόσφατα προς τα κάτω τις προβλέψεις 
της για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
«Με το τρέχον ποσοστό επενδύσεων η 
χώρα δεν έχει κανένα μέλλον» είπε στη 
Wirtschaftswoche o οικονομολόγος Ντά-
νιελ Γκρος, διευθυντής της δεξαμενής σκέψης 
Centre for European Policy Affairs των Βρυξελ-
λών. Θεωρεί, δε, ότι θα πρέπει να αυξηθεί το 
ποσοστό αποταμιεύσεων στην Ελλάδα, για να 
συμπαρασύρουν προς τα πάνω τις επενδύσεις 
και ότι η κυβέρνηση θα πρέπει μελλοντικά να 
δώσει κίνητρα για την ιδιωτική αποταμίευση, 
όταν το επιτρέψει ο προϋπολογισμός. 

επικαιρότητα

Από τους συνολικά 21 συλληφθέντες 
έχουν προφυλακιστεί οι έξι και δύο 
έχουν τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό

Σ
τη φυλακή οδηγήθηκε αμέσως μετά 
την απολογία του στις ανακριτικές 
αρχές ο κατηγορούμενος ως «εγκέ-
φαλος» του κυκλώματος εμπορίας 

αντικαρκινικών φαρμάκων. Πρόκειται για 
έναν Αιγύπτιο που αντιμετωπίζει σειρά κα-
κουργηματικών κατηγοριών, όπως και οι υ-
πόλοιποι συγκατηγορούμενοί του.
Οι απολογίες των 21 συνολικά συλληφθέ-
ντων ολοκληρώθηκαν αργά χθες τα ξημε-
ρώματα. Μέχρι στιγμής από το σύνολο των 
κατηγορούμενων έχουν προφυλακιστεί έξι 
συνολικά κατηγορούμενοι, ένας φαρμακο-
ποιός, δυο νοσηλεύτριες του Λαϊκου Νοσο-
κομείου, ένας πρώην νοσηλευτής του ίδιου 
νοσοκομείου, ο εγκέφαλος του κυκλώματος 
και ο φερόμενος ως συνεργός του.

Επίσης, δυο κατηγορούμενοι - ένας ιδιο-
κτήτης φαρμακαποθήκης και ένας γιατρός 
- έχουν τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, 
καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώ-
νισαν ως προς το θέμα της προφυλάκισης 
τους ή μη. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας 
ζήτησε την προφυλάκισή τους και ο ανα-
κριτής ζήτησε την επιβολή περιοριστικών 
όρων. Μάλιστα, οι συγκεκριμένοι καυτηγο-
ρούμενοι υποστήριξαν ότι αντιμετωπίζουν 
προβλήματα υγείας, προσκομίζοντας σχε-
τικά έγγραφα.
Αντίθετα, ο δεύτερος εμπλεκόμενος γιατρός 
στην υπόθεση μετά την απολογία του αφέ-
θηκε ελέυθερος χωρίς όρους.
Τέλος, οι αρχές προχώρησαν και στη σύλ-
ληψη ενός ακόμη κατηγορουμένου, ενός 
αλλοδαπού αλλοδαπού για τον οποίο είχε 
εκδοθεί ένταλμα. Η σύλληψή του έγινε 
κοντά στα δικαστήρια της πρώην σχολής 
Ευελπίδων και σύμφωνα με πληροφορίες 
είναι σύζυγος κατηγορουμένης.

Στη φυλακή και ο «εγκέφαλος» 
του κυκλώματος εμπορίας 
αντικαρκινικών φαρμάκων 

Ελεύθερος και δεύτερος 
Τούρκος από τους «8» 
στρατιωτικούς 

Ε
λεύθερος θα αφεθεί μέσα στο α-
μέσως επόμενο χρονικό διάστημα 
και δεύτερος από τους 8 Τούρκους 
στρατιωτικούς, που κατέφυγαν με 

ελικόπτερο στην Αλεξανδρούπολη τον Ι-
ούλιο του 2016, έπειτα από το αποτυχη-
μένο πραξικόπημα στην γείτονα χώρα για 
την ανατροπή του Ταγίπ Ερντογάν. Πρό-
κειται για τον αξιωματικό Γκιουζέλ Αχμέτ.
Έπειτα από απόφαση της 10ης Ανεξάρτη-
της Επιτροπής Ασύλου υπό την πρόεδρο 
Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων Χάϊδω 
Χαρμπίλα-Κώτσου και με εισηγήτρια την 
Πρωτοδίκη Διοικητικών Δικαστηρίων 
Αικατερίνη Ζακυνθινού, θα αφεθεί ελεύ-
θερος ακόμη ένας από τους 8 Τούρκους 
στρατιωτικούς που κατηγορούνται σαν 
πραξικοπηματίες από το καθεστώς Ερντο-
γάν.
Έτσι, ο Γκιουζέλ Αχμέτ θα αφεθεί ελεύθε-
ρος από το Αστυνομικό Τμήμα του Ολυ-
μπιακού Χωρίου που κρατείται, μαζί με 
τους άλλους 6 συμπατριώτες του (ο πρώ-
τος είναι ήδη ελεύθερος με αυστηρούς 
περιοριστικούς όρους).

Του έδωσαν άσυλο λόγω της κα-
τάστασης στην Τουρκία
Η απόφαση της 10ης Επιτροπής Ασύλου 
για την χορήγηση ασύλου στον δεύτερο 
εκ των οκτώ Τούρκων στρατιωτικών, έχει 
ουσιαστικά την ίδια νομική βάση, σκε-
πτικό και επιχειρηματολογία με την αντί-
στοιχη απόφαση χορήγησης ασύλου στον 
πρώτο Τούρκο αξιωματικό (συγκυβερνήτη 
του ελικοπτέρου).
Σύμφωνα με πληροφορίες κρίθηκε ότι 
σύμφωνα με την Διεθνή Αμνηστία, τις διε-
θνείς συμβάσεις, το Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο και άλλους διεθνείς οργανισμούς, η 
κατάσταση στην Άγκυρα είναι απαράδε-
κτη στο επίπεδο των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα 
του περασμένου Ιουλίου.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι δεν είχε 
συμμετοχή στο πραξικόπημα
Σε άλλο σημείο αναφέρει η απόφαση της 
επίμαχης Επιτροπής ότι δεν αποδεικνύεται 
από κανένα στοιχείο ότι είχε συμμετοχή 
στο πραξικόπημα, αλλά αντίθετα η Τουρ-
κία τον εκζητεί για πολιτικά εγκλήματα.
Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι για τους 

λόγους αυτούς δεν μπορεί να εκδοθεί 
στην γείτονα χώρα, πολύ περισσότερο 
μάλιστα καθώς δεν θα έχει μια δίκαιη 
δίκη.
Η Επιτροπή επικαλείται τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
«δια την προάσπισιν των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευ-
θεριών», το άρθρο 3 της Διεθνούς Σύμ-
βασης της Νέας Υόρκης της 10.12.1984, 
«κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρό-
πων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινω-
τικής μεταχείρισης ή τιμωρίας», το Διε-
θνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά 
δικαιώματα, που υιοθετήθηκε από την 
Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
στην Νέα Υόρκη στις 16 Δεκεμβρίου 1966, 
κ.λπ., όπως επικαλείται ακόμη τη νομολο-
γία διεθνών δικαστηρίων, αλλά και Ελλη-
νικών.

Ζήτημα ανεξάρτητης και αμερό-
ληπτης δίκης στην Τουρκία
Ακόμη, η Επιτροπή επισημαίνει ότι 
συντρέχει εύλογος κίνδυνος, ο εν λόγω 
Τούρκος στρατιωτικός, σε περίπτωση επι-
στροφής του στην Τουρκία, να δικασθεί 
από δικαστήριο το οποίο δεν θα παρέχει 
τα αναγκαία εχέγγυα για ανεξάρτητη και 
αμερόληπτη δικαστική κρίση, δεδομένης 
της αθρόας αποπομπής μεγάλου αριθ-
μού δικαστικών λειτουργών, καθώς και 
της ύπαρξης πλήθους ενδείξεων για ισχυ-
ρές πολιτικές πιέσεις και παρεμβάσεις της 
εκτελεστικής εξουσίας στο έργο των δικα-
στών μετά την απόπειρα του πραξικοπή-
ματος στην Τουρκία.
Σε κάθε δε περίπτωση, συνεχίζει η Επι-
τροπή, η πιθανότητα ακυρώσεως ή περι-
στολής του πλαισίου προστασίας των 
δικαιωμάτων του συγκεκριμένου Τούρκου 
στρατιωτικού, δεν επιτρέπει στη συγκε-
κριμένη περίπτωση την εφαρμογή δια-
τάξεων είτε διεθνών συμβάσεων είτε του 
εσωτερικού δικαίου, που περιορίζουν το 
καθεστώς χορήγησης διεθνούς προστα-
σίας ή αποκλείουν την εφαρμογή του, 
αφού αυτές, όπως προαναφέρθηκε, υπο-
χωρούν έναντι των υπέρτερης σημασίας 
κανόνων του διεθνούς δικαίου, που προ-
στατεύουν την αξία του ανθρώπου και τα 
εξ αυτής θεμελιώδη δικαιώματα αυτού.
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επικαιρότητα

Κάρολος: Έχω μόνο θερμά λόγια για τις 
σχέσεις των δύο χωρών

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό 
- Παυλόπουλος: Δεν ξεχνάμε τις 
ελληνικές σας ρίζες 

Τ
ο πριγκιπικό ζεύγος της Βρετανίας, 
Κάρολο και Καμίλα, υποδέχθηκαν ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκό-
πης Παυλόπουλος και η σύζυγός, Σίσ-

συ στο Προεδρικό Μέγαρο.
«Καλωσήρθατε στην Ελλάδα», ήταν η πρώτη 
κουβέντα του κ.Παυλόπουλου προς τον διά-
δοχο του βρετανικού θρόνου και τη σύζυγό 
του.
Στη συνέχεια ανέφερε ότι «ποτέ δεν ξεχνάμε 
το Λόρδο Βύρωνα, το Ναυαρίνο και τους κοι-
νούς αγώνες που οι δύο χώρες δώσαμε σε 
δύο Παγκόσμιους πολέμους», ενώ έκανε λόγο 
για ιστορική επίσκεψη.
«Αυτή η επίσκεψή σας προσθέτει έναν πολύ 
σημαντικό κρίκο σε αυτή την αλυσίδα φιλίας», 
τόνισε ο Προκόπης Παυλόπουλος. «Δεν 
ξεχνάμε τις ελληνικές σας ρίζες», πρόσθεσε.
Από την πλευρά του, ο πρίγκιπας Κάρολος, 
αφού ευχαρίστησε τον κ. Παυλόπουλο για 
την υποδοχή που του επεφύλασσε, στάθηκε 
στους δεσμούς φιλίας των δύο χωρών.
«Έχω μόνο θερμά λόγια για τη σχέση των 
δύο χωρών. Ελπίζω και εύχομαι ότι θα μας 
δοθούν πολλές ευκαιρίες στο μέλλον να ξανα-
συναντηθούμε» πρόσθεσε.
Νωρίτερα, η επίσκεψη του πρίγκιπα Καρόλου 
ξεκίνησε με κατάθεση στεφάνου στο μνημείο 
του Αγνώστου Στρατιώτη, στο Σύνταγμα.
Μετά την επίσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο ο 
πρίγκιπας Κάρολος μετέβη στο Μέγαρο Μαξί-
μου για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό 
Αλέξη Τσίπρα.

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου πήγε 
μόνος του στο Μαξίμου, αφού η σύζυγός του 
Καμίλα, θα συναντήσει την σύντροφο του 
πρωθυπουργού, Περιστέρα Μπαζιάνα.
Ο πρωθυπουργός στη σύντομη δήλωσή του 
τόνισε τη σημασία της επίσκεψης του πρί-
γκιπα Καρόλου. Αποκάλυψε, ακόμη, ότι απο-
δέχτηκε πρόταση της Βρετανίδας πρωθυ-
πουργού Τερέζας Μέι να επισκεφτεί το Λον-
δίνο τον επόμενο μήνα.
Ο πρωθυπουργός αστειεύτηκε επίσης με το 
πόσο καλά μιλάει τα ελληνικά η πρέσβης της 
Βρετανίας Κέιτ Σμιθ.
Ο πρίγκιπας Κάρολος από την πλευρά του 
δήλωσε ξανά ευγνώμων για την υποδοχή και 
τόνισε πως έχει... ξεχάσει την προηγούμενη 
επίσκεψή του γιατί έχουν περάσει πολλά χρό-
νια!
«Είναι μεγάλη χαρά να σας καλωσορίσω στην 
Ελλάδα. Γνωρίζω ότι έχετε επισκεφθεί την 
Ελλάδα επανειλημμένα στο παρελθόν, αλλά 
ιδιωτικά. Αυτό σημαίνει ότι αγαπάτε τη χώρα 
μας. Είναι η πρώτη φορά, όμως, που επισκέ-
πτεστε την Ελλάδα επισήμως και όπως με 
πληροφόρησαν πρόσφατα ότι είναι η πρώτη 
φορά που ένα μέλος της βρετανικής βασι-
λικής οικογένειας κάνει επίσημη επίσκεψη 
στην Ελλάδα» τόνισε ο κ. Τσίπρας και πρό-
σθεσε: «Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί ένα πάρα 
πολύ σημαντικό γεγονός και πιστεύω, επίσης, 
ότι η επίσκεψή σας μπορεί να αποτελέσει ένα 
ορόσημο στις διμερείς μας σχέσεις. Κυρίως 
αυτήν την εποχή, που και οι δύο χώρες αντι-
μετωπίζουν πάρα πολύ σημαντικές προκλή-
σεις στην ιστορία τους. Και αυτός είναι και ο 
λόγος για τον οποίο πιστεύω πρέπει να ενι-
σχύσουμε ακόμα περισσότερο τη συνεργα-
σία μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυ-
πουργός.
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Η 
επιμονή του Γενικού Ελεγκτή να α-
σκήσει διαχειρισ τικό έλεγχο «ένα 
μόνο έχει σκοπό, να πλήξει την α-
νεξαρτησία του θεσμού προστασίας 

των πολιτών και εγώ δεν έχω δικαίωμα να το 
επιτρέψω», αναφέρει μεταξύ άλλων σε γρα-
πτή της δήλωση η Επίτροπος Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μα-
ρία Λοττίδου, με αφορμή αναφορές του Ελε-
γκτή στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής.
Συγκεκριμένα ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ανέ-
φερε ότι η Επίτροπος αρνείται συστηματικά 
να αποδεχθεί τον έλεγχό του, σημειώνοντας 
παράλληλα ότι θα τεθεί θέμα από την Υπηρε-
σία του προς τον Γενικό Εισαγγελέα για ενδε-
χόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων.
Στην γραπτή της δήλωση η κ. Λοττίδου ανα-
φέρει ότ ι ως Ανεξάρτητος Προσωποπαγής 
θεσμός ελέγχου της νομιμότητας οφείλει να 
προστατέψω την ανεξαρτησία του θεσμού και 
να μην συνδράμει σε οποιαδήποτε παρανο-
μία .Προσθέτει ότι επέτρεψε απρόσκοπτα σε 
δημοσιονομικό έλεγχο στο Γραφείο της όμως 
δεν είχε δικαίωμα να επιτρέψει διαχειριστικό 
έλεγχο με πρόσβαση σε κάθε φάκελο και ενη-
μέρωση για το σύνολο των υποθέσεων που εν 
έκαστος των λειτουργών κατέχει καθώς και το 
χρονικό διάστημα διεκπεραίωσης σε αυτό.
«Ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμος δεν 
επιτρέπει την παροχή πληροφοριών που υπέ-

πεσαν στην αντίληψη μας κατά την άσκηση 
των καθηκόντων μας. Ο Επίτροπος Διοική-
σεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων ως Ανεξάρτητος Θεσμός δεν περιλαμ-
βάνεται στα πρόσωπα που σύμφωνα με τον 
Νόμο για παροχής στοιχείων στο Γενικό Ελε-
γκτή υποχρεούνται να δώσουν τέτοιες πληρο-
φορίες .
Ως Ανεξάρτητος Θεσμός που ελέγχει την νομι-
μότητα δεν θα μπορούσα να παρανομήσω 
παραβιάζοντας το απόρρητο των πληροφο-
ριών που έχω από τους παραπονούμενους», 
αναφέρει η Επίτροπος.
Προσθέτει ότ ι η ερμηνεία του Νόμου έχει 
δοθεί στον Γενικό Ελεγκτή ο οποίος «αρνεί-
ται να την δεχθεί και την αγνοεί» . «Οποιαδή-
ποτε όμως άλλη ερμηνεία από τον ίδιο, χωρίς 
να έχει τέτοια αρμοδιότητα και κυρίως χωρίς 
νομικό υπόβαθρο να το πράξει, υπερβαίνει τις 
εξουσίες που ο ίδιος έχει», αναφέρει.
Σύμφωνα με την κ. Λοττίδου, προς την Ανε-
ξαρτησ ία του Θεσμού κα ι  τ ης  απε ιλής 
που έχει δεχθεί, όπως αναφέρει, το «ΙΟΙ» 
INTERNATIONAL OMBUDSMAN INSTITUTE 
έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση στήριξης.
Σημειώνει ότι στην επιστολή στήριξης του ΙΟΙ 
«έχει τονισθεί ότι οποιαδήποτε προσπάθεια 
υποκατάσ τασης της κρίσης της Επιτρόπου 
επεμβαίνει στην Ανεξαρτησία της και αν αυτό 
γίνει θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα».

Λοττίδου: «Στόχος του ΓΕ η 
ανεξαρτησία του θεσμού» 

Σε διασεθιμότητα αστυνομικός – 
Ξάφριζε νεκρούς! 

Α
πίστευτο κι όμως πραγματικό. Αστυνομι-
κός, υπεύθυνος για μεταφορά νεκρών α-
πό φυσικά αίτια, φαίνεται – σύμφωνα με 
καταγγελία – να έκλεβε χρυσαφικά από 

νεκρούς.
Η υπόθεση έλαβε χώρα στη Λευκωσία και απο-
καλύφθηκε όταν συγγενικό πρόσωπο ηλικιωμέ-
νης γυναίκας, η οποία είχε πεθάνει από φυσικά 
αίτια, παρατήρησε ότι έλειπαν τα χρυσαφικά που 
φορούσε.
Η έρευνα οδήγησε στον εν λόγω αστυνομικό, 
ο οποίος φέρεται να έκλεβε τα χρυσαφικά και τα 
ρολόγια από άτομα που είχαν χάσει αιφνιδίως της 

ζωή τους και αναλάμβανε να μεταφέρει στο νοσο-
κομείο.
Ο αστυνομικός στη συνέχεια πωλούσε τα χρυσα-
φικά που έκλεβε από τους νεκρούς.
Ο ίδιος φέρεται να ενημερώθηκε για την καταγγε-
λία και τότε ήταν που αναγκάστηκε να παραδεχθεί 
τη δράση του. Οδηγήθηκε, μάλιστα, στο σημείο να 
αγοράσει πίσω τα τιμαλφή από το πρόσωπο στο 
οποίο τα είχε πωλήσει!
Ο αστυνομικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα και ενα-
ντίον του διερευνάται ποινική υπόθεση από το ΤΑΕ 
Λευκωσίας και ορίστηκε ερευνών λειτουργός για 
την πειθαρχική έρευνα.

Ο 
Φαίδωνας Φαίδωνος συνεχίζει τα «πυρά» του κατά της Α-
στυνομιίας σχετικά με τα κυκλώματα ναρκωτικά και τον υ-
πόκοσμο.
Ο Δήμαρχος της Πάφου μίλησε στην εκπομπή «Πρωινή 

Συχνότητα» του Active καταγγέλλοντας για ακόμη μια φορά την Αστυ-
νομία. Συγκεκριμένα είπε «Αυτή τη στιγμή στην Πάφο έχει κύκλωμα 
ναρκωτικών και για Παφίτες αλλά και για τουρίστες. Είναι τρομερά 
μεγάλη η αγορά ναρκωτικών και αξιωματικοί της ΥΚΑΝ κάνουν πλά-
τες σε εμπόρους με τη δικαιολογία ότι αυτοί είναι μικροί και ότι συνα-
ναστρέφονται μαζί τους για να τους οδηγήσουν στους μεγάλους εμπό-
ρους. Στο τέλος η ΥΚΑΝ παίρνει περίπου το 3% των ναρκωτικών μόνο. 
Συναγελάζονται, βγαίνουν έξω μαζί τους, αξιωματικοί της Αστυνομίας 
κάθονται στις καφετέριες με τους εμπόρους. Αστυνομικοί γνωρίζουν 
αλλά επειδή δεν ανήκουν στην ΥΚΑΝ δεν ασχολούνται»
Συνεχίζοντας επικεντρώθηκε στην ΥΚΑΝ Πάφου λέγοντας χαρακτηρι-
στικά ότι «συμβαίνουν πολλά περίεργα». «Τους λέμε ότι σε δύο μαγα-
ζιά στην Αγ. Αντωνίου γίνεται διακίνηση ναρκωτικών. Πάνε εκεί αστυ-
νομικοί, πίνουν το ποτό τους και δεν ενοχλείται κανένας». «Να ισχυ-
ρίζεται ο αξιωματικός της ΥΚΑΝ ότι τα ξέρει αλλά μιλά μαζί τους για 
να πάρει πληροφορίες για τους μεγαλύτερους εμπόρους, είναι υπό-
θαλψη».
Όσο αφοράν τα γεγονότα σχετικά με τον τραυματισμό των δύο αστυ-
νομικών, ο κ Φαίδωνος ισχυρίστηκε ότι «Όταν είσαι ανίκανος ή επιδει-
κνύεις έμμεσα ανοχή και λες μόνο ελάτε να μου δώσετε πληροφορίες 
για το που βρίσκεται ο καθένας, αυτά παθαίνεις. Εγώ θα σου δώσω 
πληροφορίες; Έχεις 5000 αστυνομικούς, ΚΥΠ, Γραφείο Συλλογής Πλη-
ροφοριών, περίπολα, ΜΜΑΔ. Με όλη αυτή την υποδομή, είναι δική 
σου δουλειά να το κάνεις».
Τώρα η Αστυνομία γέμισε τους δρόμους για τους καταζητούμενους και 
άρχισε εκστρατεία για να χτυπήσει το οργανωμένο έγκλημα. Διερωτή-
θηκε γιατί όλα αυτά δεν έγιναν πριν από μήνες αφού υπήρχαν οι πλη-
ροφορίες; «Μήπως το οργανωμένο έγκλημα άρχισε από προχθές;», 
διερωτάται ο Δήμαρχος της Πάφου.
Ο Δήμαρχος Πάφου με προηγούμενες δηλώσεις του για τον Ηλία 
Μούζο υποστήριξε πως  «Η αστυνομία γνώριζε για τη δράση του και 
αντί να ενεργοποιηθούν να πάνε να τον συλλάβουν τον άφησαν έξω με 
αποτέλεσμα να γίνει εκείνη η εμπλοκή στη Λεμεσό και να τραυματιστεί 
σοβαρά ο αστυνομικός. Αυτός είναι ο ίδιος που έβγαλε πριν λίγο καιρό 
το μάτι κάποιου με το κοντάκι».
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Πάφου εξαπέλυσε τα πυρά του για την αστυ-
νομία στην Πάφο και την ηγεσία της αστυνομίας. «Πήγαιναν άτομα να 
δώσουν καταθέσεις και τους έδιωχναν. Και αυτά τα άτομα είναι μπλεγ-
μένα αλλά από αυτούς θα μάθεις την αλήθεια», πρόσθεσε.
Ο Δημαρχος Πάφου προχώρησε και σε αποκαλύψεις για τη διακίνηση 
ναρκωτικών στην Πάφο.«Δύο μαγαζιά στην Αγίου Αντωνίου πωλούν 
ναρκωτικά. Ψες, προψες… το ξέρουν όλοι η αστυνομικοί. Πάνε εκεί η 
αστυνομικοί για να ελέγξουν την ένταση της μουσικής. Όταν τους έλεγα 
στην αστυνομική διεύθυνση Πάφου πως υπάρχει κύκλωμα ναρκωτι-
κών που ηγείται ο Ηλίας Μουζος. Μου απάντησαν πως δεν είναι δική 
μου η ευθύνη, το χειρίζεται η ΥΚΑΝ. Όταν πας στην ΥΚΑΝ στου λένε 
μην ανησυχείς, το ξέρουμε έχουμε τις πληροφορίες όμως τους αφή-
νουμε ελεύθερους γιατί μας δίνουν πληροφορίες» πρόσθεσε ο Δήμαρ-
χος Πάφου.
Μάλιστα ο κύριος Φαίδωνος υποστήριξε πως αξιωματικός της ΥΚΑΝ 
είναι κουμπάρους με έμπορο ναρκωτικών που μάλιστα παρευρέθηκε 
μετά από πρόσκληση σε εκδήλωση της υπηρεσίας.

Φαίδωνος: Aξιωματικοί 
κάθονται στις καφετέριες με 
τους εμπόρους ναρκωτικών
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εδώ Κύπρος

Ι
διαίτερα σκληρή γλώσσα 
εναντίον της Τουρκίας, την 
οποία κατηγόρησε ότι με 
την στάση της τορπιλίζει 

τις όποιες διαπραγματεύσεις, 
χρησιμοποίησε ο γερουσια-
στής Μπομπ Μενέντεζ κατά την 
διάρκεια της ερώτησης προς 
τον Τζόναθαν Κόεν, τον υποψή-
φιο για την θέση του αναπλη-
ρωτή μόνιμου αντιπροσώπου 
των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, στο πλαί-
σιο της κατάθεσης του στην 
ακροαματική διαδικασία της 
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέ-
σεων της Γερουσίας που συνε-
δρίασε για την έγκριση του διο-
ρισμού του.

Ο γερουσιαστής Μπομπ Μενέ-
ντεζ αφού υπενθύμισε ότι η 
μόνιμη αντιπρόσωπος των ΗΠΑ 
στον ΟΗΕ είχε δημιουργήσει 
επανειλημμένα προβλήματα 
στο παρελθόν για την παρα-
μονή της ειρηνευτικής αποστο-
λής στο νησί, καθώς προσπα-
θούσε να συνδέσει την παρου-
σία της με την γενική πρόοδο 
των διαπραγματεύσεων, ανέ-
φερε:

«Η Τουρκία είναι κατοχική 
δύναμη και θέλει να φύγουν οι 
ειρηνευτές. Στο τέλος της ημέ-
ρας, εάν οι Τουρκοκύπριοι 
και οι Ελληνοκύπριοι έμεναν 
μόνοι τους, ίσως θα είχαμε 
λύση. Αλλά η Τουρκία, με την 
πιο στρατιωτικοποιημένη κατά 
κεφαλή περιοχή σ’ όλο τον 
κόσμο, στην βόρεια Κύπρο, με 
τις παραβιάσεις στην ΑΟΖ, επι-
διώκει να παρεμβαίνει στα διε-
θνή δικαιώματα της Κύπρου 
και άλλων χωρών. Δεν νομίζω 
ότι μπορούμε να στρέψουμε το 
βλέμμα μας μακριά από αυτήν 
την πραγματικότητα», τόνισε ο 
γερουσιαστής Μενέντεζ.

Γερουσιαστής 
Μενέντεζ: Η 
Τουρκία είναι 
κατοχική δύναμη 
και θέλει να 
παρεμβαίνει στα 
διεθνή δικαιώματα 
της Κύπρου

Βολές κατά της κυβέρνησης 
εξαπέλυσαν σήμερα τα 
μέλη της Επιτροπή Θεσμών 
και Αξιών της Βουλής, με 
αφορμή την παραίτηση του 
Προέδρου της Επιτροπής 
Αποκλεισμού Εταιρειών ή 
προσώπων που εμπλέκονται 
σε σκάνδαλα με μίζες, 
Γεώργιου Αρέστη, ο οποίος 
διετέλεσε και δικαστής του 
Ανώτατου Δικαστηρίου, 
καθώς και δικαστής στο 
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων.

Α
ν και ο κ. Αρέστη επικα-
λέστηκε προσωπικούς 
λόγους, σύμφωνα με τα 
μέλη της Επιτροπής Θε-

σμών, η παραίτησή του σχετίζε-
ται κυρίως με το γεγονός ότι η Επι-
τροπή αφέθηκε χωρίς την απαραί-
τητη στήριξη από το κράτος, τόσο 
σε τεχνικό όσο και σε ανθρώπι-
νο επίπεδο, που ήταν απαραίτη-
τη για υλοποίηση του σοβαρού 
έργου της.
Η συγκεκριμένη επιτροπή είχε την 
ευθύνη να αποκλείει από προ-
σφορές του δημοσίου εργολά-
βους, οι οποίοι παραδέχτηκαν 
ότι ενεπλάκησαν σε δωροδο-
κία λειτουργών ή στελεχών του 
δημόσιου ή και του ημιδημόσιου 
τομέα, όπως συνέβη στην περί-
πτωση του ΣΑΠΑ.
Σε δηλώσεις του, μετά τη συνε-
δρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Θεσμών, Ζαχαρίας Ζαχαρίου εξή-
γησε πως η Επιτροπή Αποκλει-
σμού είναι ένας νέος φορέας, που 
έγινε στην Κύπρο, βάσει ευρωπα-
ϊκής οδηγίας, και αποτελείται από 
δικαστές, για να σημειώσει πως 
σε αυτή παραπέμπονται υποθέ-
σεις, που έχουν σχέση με χρημα-
τισμό από εταιρείες σε δημόσιους 

λειτουργούς, ώστε να αποκλείο-
νται από δημόσιες προσφορές, 
αν είναι ένοχες.
«Φαίνεται ότι ενώ η Επιτροπή έχει 
δυνατότητα να στείλει και μήνυμα 
πολιτικό ότι αυτό το κράτος δεν 
θα δεχθεί ατασθαλίες και διαπλο-
κές, δεν της δόθηκαν τα εφόδια 
για να δουλέψει. Έχει εξαιρετικούς 
επαγγελματίες, πρώην δικαστές, 
αλλά είναι δίχως υλικοτεχνική 
υποδομή και προσωπικό και επα-
φίεται στον πατριωτισμό τους, για 
να ολοκληρώσουν το έργο τους», 
είπε ο κ. Ζαχαρίου.
Ανέφερε, εξάλλου, ότι πρόθεση 
της Επιτροπής είναι να επικοινω-
νήσει με το Υπουργείο Οικονο-
μικών, ώστε να δουν τα προβλή-
ματα.
«Είναι κοινωνική απαίτηση και 
απαίτηση της Βουλής ο νόμος να 
λειτουργεί ορθά και να έχουν τα 
μέλη διευκολύνσεις, για πιο γρή-
γορες αποφάσεις», πρόσθεσε.
Ανέφερε ακόμα πως η Επιτροπή 
πρέπει να στηριχθεί, ενώ διαμή-
νυσε ότι «δεν φτάνει μόνο να φέρ-
νουν νομοσχέδια, 
αλλά όταν τα φέρ-
νουν και είναι ζωτι-
κής σημασίας, πρέ-
πει το κράτος και η 
πολιτεία να τα στη-
ρίζουν».
Ο βουλευτής του 
ΑΚΕΛ,  Άρισ τος 
Δαμιανού,  ανέ-
φερε ότι «σε μια πολιτεία η σημα-
σία και βαρύτητα που δίδεται 
στους θεσμούς συναρτάται και 
από τα εργαλεία που δίνουμε σε 
αυτούς τους θεσμούς, για να λει-
τουργήσουν, σημειώνοντας πως 
«συστάθηκε η Επιτροπή Αποκλει-
σμού Εταιρειών ή προσώπων που 
εμπλέκονται σε σκάνδαλα μίζες, 
κάποιες από τις υποθέσεις έχουν 
οδηγηθεί στα δικαστήρια και σε 

αυτή την Επιτροπή δεν έχει δοθεί 
ακόμα (είναι στο 2ο χρόνος λει-
τουργίας της) ούτε μια γραμμα-
τέας, ούτε ένα γραφείο για να στε-
γάζονται, ούτε και τα στοιχειώδη 
από υλικοτεχνικής άποψης και σε 
ανθρώπινο δυναμικό, για να μπο-
ρέσουν να ασκήσουν τις αρμοδι-
ότητες της».
«Αυτός», είπε, «ήταν και ο 
λόγος που οδήγησε σε παραί-
τηση τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
και θέλουμε να πιστεύουμε ότι 
μετά και από τη σημερινή συνε-
δρία οι κυβερνώντες θα πάρουν 
το μήνυμα. Ότι δεν μπορεί να 
συστήνονται θεσμοί, να τους 
δίδονται εξουσίες, αρμοδιότητες 
που έχουν να κάνουν με τη σήψη 
και τη διαφθορά και την πάταξη 
και την αποτροπή της, αλλά αυτά 
οι θεσμοί να είναι ξεδοντιασμένοι 
από άποψη στήριξης».
Απηύθυνε έκκληση στο Υπουρ-
γείο Οικονομικών να δει άμεσα το 
ζήτημα, γιατί όπως είπε, «συνιστά 
ντροπή και για τον τόπο μας».
Ερωτηθεί αν υπάρχουν παραδείγ-

ματα για άτομα που 
θεωρούνται ύπο-
πτα ή καταδικά-
στηκαν και πήραν 
και άλλα έργα του 
δημοσ ίου, ο κ. 
Δαμιανού απά-
ντησε: «Η ενημέ-
ρωση που έχουμε 
λάβει και από το 

Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου 
Εργοληπτών και από την Επιτροπή 
Αποκλεισμού είναι ότι ενόσω δεν 
υπάρχουν αποφάσεις δικαιούνται 
να διεκδικήσουν έργα. Τώρα από 
μνήμης δεν μπορώ να σας πω, 
αλλά εικάζω ότι πιθανόν να υπάρ-
χουν».
Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχα-
ρίας Κουλίας, είπε πως «η ίδια 
η κυβέρνηση που τους διόρισε, 

στην ουσία τους αφαίρεσε από 
την άλλη πλευρά οποιαδήποτε 
δυνατότητα να ενεργήσουν και να 
επιτελέσουν έργο», για να προ-
σθέσει πως «δεν τους έδωσε 
καμία υποστήριξη, τους άφησε 
στο έλεος του Θεού και μάλιστα 
όταν απέστειλε ο κ. Αρέστη επι-
στολή στο Γενικό Διευθυντή του 
Υπουργείου Οικονομικών, δεν 
έτυχε ούτε μιας απάντησης, ούτε 
καταδέχτηκαν να του απαντή-
σουν».
«Στην ουσία παρόπλισαν την Επι-
τροπή για να μην μπορεί να επι-
τελέσει το έργο της, παρά το ότι 
ο κ. Αρέστη ζήτησε συνάντηση 
με τον Υπουργό και τον δέχθηκε. 
Του εξήγησε τις δυσκολίες, είδε 
ότι δεν έγινε τίποτε απολύτως, 
απέστειλε και επιστολή, αλλά δεν 
πήρε απάντηση ως σήμερα. Αυτό 
είναι καταδικαστέο και απαρά-
δεκτο και καταδεικνύει αν αυτή 
η κυβέρνηση πράγματι θέλει να 
πατάξει τη σήψη και τη διαφθορά, 
μάλλον της κάνει τον τροχονόμο», 
ανέφερε.
Ο βουλευτής του Κινήματος Οικο-
λόγων – Συνεργασία Πολιτών, 
Γιώργος Περδίκης, έκανε λόγο για 
μια «άχρηστη πολιτεία», η όπως 
είπε, «όχι μόνο δεν καταδικάζει 
την παρανομία, αλλά και την επι-
βραβεύει».
«Όταν τα αρμόδια σώματα, για 
να καταγγελθούν και να καταδι-
καστούν εκείνες οι εργοληπτι-
κές εταιρείες που συμμετείχαν σε 
σκάνδαλα, όπως αυτό του Συμ-
βουλίου Αποχετεύσεων Πάφου, 
δεν κάνουν τη δουλειά τους και 
δεν κάνουν τη δουλειά τους αυτά 
τα όργανα και τα εργαλεία, επειδή 
η ίδια η πολιτεία δεν θέλει να 
κάνουν τη δουλειά τους, τότε αυτή 
η πολιτεία είναι άχρηστη και επι-
κίνδυνη για τους πολίτες», είπε ο 
κ. Περδίκης.

Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσαν τα μέλη  
της Επ. Θεσμών 



16 11 Μαΐου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ο 
Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ 
Τραμπ, με tweet, στον προσωπι-
κό του λογαριασμό, γνωστοποίη-
σε ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Μά-

ικ Πομπέο, θα φτάσει στην αεροπορική βάση 
Andrews, στις 2 τα ξημερώματα τοπική ώρα, μα-
ζί με τρεις πρώην κρατούμενους του Κιμ Γιονγκ 
Ουν.
Μάλιστα δηλώνει «πολύ ενθουσιασμένος» που 
θα τους υποδεχτεί πίσω στην πατρίδα.
Αξιωματούχος του Κυανού Οίκου, της Νότιας 
Κορέας δήλωσε νωρίτερα στο πρακτορείο ειδή-
σεων Yonhap ότι η Σεούλ «αναμένει» ο Πομπέο 
να ανακοινώσει επίσημα «την ημερομηνία και 
την ώρα» που θα γίνει η αναμενόμενη ιστορική 
σύνοδος κορυφής του αμερικανού προέδρου 
Ντόναλντ Τραμπ και του βορειοκορεάτη ηγέτη 
Κιμ Γιονγκ Ουν, το πού θα λάβει χώρα, αλλά και 

να πάρει μαζί του φεύγοντας «τους φυλακισμέ-
νους».
Ο Πομπέο αφίχθη νωρίτερα σήμερα στην Πιον-
γκγιάνγκ, όπου είχε συνομιλίες στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας της συνόδου κορυφής, ενώ ο αμε-
ρικανός πρόεδρος Τραμπ έχει αναφερθεί επανει-
λημμένα το τελευταίο διάστημα στην πιθανότητα 
οι τρεις Αμερικανοί πολίτες που ήταν φυλακισμέ-
νοι στη Λαϊκή Δημοκρατία να αφεθούν ελεύθεροι 
σύντομα. Και έγινε πράξη όπως φαίνεται
Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του Πομπέο 
στην Πιονγκγιάνγκ μέσα σε χρονικό διάστημα 
που δεν ξεπερνά τις έξι εβδομάδες. Όταν είχε 
ταξιδέψει για πρώτη φορά στην πρωτεύουσα της 
Βόρειας Κορέας για συνομιλίες με τον ηγέτη της 
Λαϊκής Δημοκρατίας Κιμ Γιονγκ Ουν και άλλους 
αξιωματούχους, ήταν ακόμη διευθυντής της 
CIA.

διεθνή νέα

Τ
ουλάχιστον 23 είναι οι νεκροί α-
πό τον ακήρυχτο πόλεμο που έχει 
ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή με το 
Ισραήλ και το Ιράν να επιδίδονται 

τις τελευταίες ώρες σ΄ένα bras de fer στα 
Υψίπεδα του Γκολάν.
Η απόφαση του Τραμπ να αποσυρθούν οι 
ΗΠΑ από την πυρηνική συμφωνία με την 
Τεχεράνη ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε 
το ποτήρι στην εύθραυστη περιοχή.
Την ώρα που η Ευρώπη προσπαθεί να 
σώσει τη συμφωνία, το Τελ Αβίβ και το 
ισλαμικό καθεστώς της Τεχεράνης επιδει-
κνύουν τις στρατιωτικές τους ικανότητες 
επί συριακού εδάφους. Από την επίθεση 
με δεκάδες ρουκέτες που εξαπέλυσαν 
χθες μετά τα μεσάνυχτα ιρανικές δυνά-
μεις που βρίσκονται στο συριακό τμήμα 
των Υψιπέδων του Γκολάν, οι νεκροί είναι 
δεκάδες, όπως μεταδίδουν τα ξένα πρα-
κτορεία. Το Ισραήλ, από την πλευρά του, 
ανταπέδωσε με μεγάλης κλίμακας αερο-
πορικές και πυραυλικές επιθέσεις στο 
έδαφος της Συρίας. Σύμφωνα με την γερ-
μανική εφημερίδα Bild, οι νεκροί δεν 
είναι Ισραηλινοί. Επιπλέον, οι πύραυλοι 
των Ιρανών δεν πέτυχαν τους στόχους 
τους.
«Η κλιμάκωση των τελευταίων ωρών 
στην περιοχή δείχνει ότι πρόκειται πραγ-
ματικά για πόλεμο και ειρήνη», δήλωσε 
η Άνγκελα Μέρκελ από το Άαχεν, όπου 
απονεμήθηκε του βραβείο «Καρλομά-
γνου» στο Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ 
Μακρόν.
Οι Ιρανοί ετοιμάζονται για πόλεμο και 
προμηθεύονται είδη πρώτης ανάγκης 
Την ίδια ώρα, πολλοί Ιρανοί σπεύδουν 
στα σούπερ μάρκετ γεμίζοντας τα καρό-
τσια με είδη πρώτης ανάγκης ενώ άλλοι 
πανηγυρίζουν στηρίζοντας την απόφαση 
του Τραμπ να τα «βάλει» με τους μουλά-
δες. Οι αντικαθεστωτικοί στο Ιράν θεω-
ρούν ήρωα τον Τραμπ καθώς πιστεύουν 
ότι με την απόφασή του μπορεί να ανα-
τραπεί το ισλαμικό καθεστώς.
Ο πρόεδρος της ισλαμικής χώρας, Χασάν 
Ροχανί βρίσκεται αντιμέτωπος τις τελευ-
ταίες εβδομάδες με χιλιάδες διαδηλωτές 
που διαμαρτύρονται για την φτώχεια και 

τη χωλαίνουσα οικονομία. Το δε Twitter 
έχει βομβαρδιστεί από μηνύματα Ιρανών 
που βλέπουν με... μισό μάτι το ισλαμικό 
καθεστώς.
«Μεγάλη πλειοψηφία της ιρανικής αντι-
πολίτευσης υποστηρίζει την ανακοίνωση 
του Tραμπ»,όπως επισημαίνει ο Χίουα 
Μπαχράμι, εκπρόσωπος του Κουρδικού 
Δημοκρατικού Κόμματος του Ιράν στη 
Γερμανία, σε συνέντευξή του στη γερμα-
νική εφημερίδα Bild.
«Σε ορισμένες ιρανικές πόλεις με κουρ-
δικό πληθυσμό, όπως η Μαριγουάν, η 
απόφαση γιορτάστηκε με πανηγυρισμούς 
στους δρόμους», προσθέτει.
Η ιραν ική οικονομία βρίσκε ται σε 
σοβαρή κρίση εδώ και μήνες με χιλιάδες 
Ιρανούς να ξεχύνονται στους δρόμους 
για να διατρανώσουν την αντίθεσή τους 
στην πολιτική του μετριοπαθούς προέ-
δρου τους. Σχεδόν κανείς δεν πιστεύει ότι 
είναι δυνατή η μεταρρύθμιση του ισλαμι-
κού καθεστώτος.
Κι ενώ τα ιρανικά στρατεύματα εξαπολύ-
ουν επιθέσεις έναντι ισραηλινών θέσεων 
στα Υψίπεδα του Γκολάν, χιλιάδες Ιρανοί 
σπεύδουν να συγχαρούν την απόφαση 
του Τραμπ να αποσύρει τη χώρα του από 
την πυρηνική συμφωνία με τα ακόλουθα 
hashtag στο Twitter:#ThankYouTrump 
- Σ ε  ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ μ ε  Τρ α μ π  κ α ι 
#WeAreHostages (Είμαστε όμηροι).

Μακρόν Μέρκελ και Μέι προχω-
ρούν χωρίς τον Τραμπ
H γαλλική εφημερίδα «Liberation» 
υπό τον τίτλο: «Iράν:Προχωράμε χωρίς 
αυτόν», απεικονίζει σήμερα στο πρω-
τοσέλιδό της την Γερμανίδα καγκελάριο, 
Άνγκελα Μέρκελ, τον Γάλλο πρόεδρο, 
Εμανουέλ Μακρόν και την Βρετανή πρω-
θυπουργό, Τερέζα Μέι, να έχουν απένα-
ντί τους τον Ντόναλντ Τραμπ. Το πρωτο-
σέλιδο απεικονίζει το γενικότερο κλίμα 
που επικρατεί στην Ευρώπη. Οι τρεις ηγέ-
τες δεσμεύτηκαν να σώσουν την συμφω-
νία με τους υπουργούς Εξωτερικών των 
χωρών αυτών να προχωρούν σε συνο-
μιλίες την ερχόμενη Δευτέρα με Ιρανούς 
αξιωματούχους.

Ισραήλ, Ιράν και Συρία σε μια 
κατάσταση που θυμίζει πόλεμο και 
ειρήνη
Ακόμη 23 νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές εναντίον ιρανικών στόχων στη Συρία - 
Ιρανοί πολίτες προμηθεύονται είδη πρώτης ανάγκης - Ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου 
- Αμηχανία από Γαλλία, Γερμανία

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρέδωσε τρεις 
Αμερικανούς κρατουμένους
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Την παραίτησή του, μετά το σάλο που 
προκλήθηκε από την αποκάλυψη 
κατηγοριών εις βάρος του για 
κακοποίηση, επιθέσεις, απειλές και 
ψυχολογική βία από τέσσερις γυναίκες 
με τις οποίες διατηρούσε σχέσεις, 
υπέβαλε ο γενικός εισαγγελέας της 
Νέας Υόρκης, Έρικ Σνάιντερμαν.

Ο 
κυβερνήτης της Πολιτείας, ο Ά-
ντριου Κουόμο, απαίτησε την πα-
ραίτηση του Σνάιντερμαν εντός 
ωρών από την ανάρτηση του άρ-

θρου στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδι-
κού The New Yorker.
«Τις τελευταίες ώρες, σοβαρές κατηγορίες, τις 
οποίες αμφισβητώ σθεναρά, διατυπώθηκαν 
σε βάρος μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 
Σνάιντερμαν σε ανακοίνωσή του.
«Μολονότι αυτές οι καταγγελίες δεν σχετίζο-
νται με την επαγγελματική μου συμπεριφορά 
ή τις δραστηριότητες της υπηρεσίας μου, 
θα με εμποδίσουν πρακτικά να ηγηθώ του 
έργου της υπηρεσίας μου σε αυτή την κρί-
σιμη χρονική περίοδο. Κατά συνέπεια παραι-
τούμαι από το αξίωμα μου από το τέλος της 
εργάσιμης ημέρας της (Τρίτης) 8ης Μαΐου 
2018», πρόσθεσε ο γενικός εισαγγελέας της 
Νέας Υόρκης, ο οποίος ανήκει στις τάξεις των 
δημοκρατικών και δήλωνε ένθερμος υπο-
στηρικτής του κινήματος #MeToo.
Το άρθρο του New Yorker «καίει» τον Σνάι-
ντερμαν, αφού σε αυτό τέσσερις γυναίκες 
δεν διστάζουν να εκμυστηρευτούν τις εφιαλ-
τικές εμπειρίες τους στο 
πλευρό του άλλοτε ισχυρού 
άνδρα, ο οποίος φέρεται να 
τις ασκούσε έντονη ψυχολο-
γική αλλά και σωματική βία 
κατά τη διάρκεια της σχέσης 
τους.
Σύμφωνα με τις καταγγε-
λίες της Τάνια Σελβαράτναμ, 
ακτιβίστρια με σπουδές 
στο Χάρβαρντ η οποία διατηρούσε δεσμό 
με τον Σνάιντερμαν από το καλοκαίρι του 
2016 μέχρι το φθινόπωρο του 2017, ο πρώην 
γενικός εισαγγελέας την αποκαλούσε συχνά 
«μελαψή σκλάβα» του, επειδή είναι από τη 
Σρι Λάνκα, ενώ την «έβρισκε» χτυπώντας της 
στο κρεβάτι για τον αποκαλεί «αφέντη».
«Η σχέση μας ξεκίνησε σαν παραμύθι, 
ωστόσο κατέληξε εφιάλτης», ανέφερε η Σελ-
βαράτναμ στο New Yorker, εξηγώντας πώς ο 
πρώην της άρχισε να την κακοποιεί όλο και 

περισσότερο στις προσωπικές τους στιγμές, 
πιέζοντάς την συνεχώς να κάνουν τρίο.
«Ήθελε να τον φωνάζω «αφέντη» και μερικές 
φορές δεν σταματούσε να με χτυπά μέχρι να 
το κάνω. Εκείνος με αποκαλούσε «μελαμψή 
σκλάβα» του και απαιτούσε να επαναλαμ-
βάνω ότι του ανήκα. Τα χαστούκια ξεκίνησαν 
όταν αρχίσαμε να ερχόμαστε πιο κοντά. Στην 
αρχή με δοκίμαζε. Μετά τα χτυπήματα έγιναν 
δυνατότερα. Δεν ήταν συναινετικό. Δεν ήταν 
σεξουαλικό παιχνίδι ρόλων. Ήταν κακοποί-
ηση, μια συμπεριφορά που σε υποτιμούσε 
και σε απειλούσε», υποστήριξε η γυναίκα, 
αποκαλύπτοντας μια άλλη (κρυφή) πλευρά 
του Σνάιντερμαν.
Ο τελευταίος όσο περνούσε ο καιρός, 
ένιωθε και πιο οικεία, βγάζοντας τον πραγ-
ματικό εαυτό του και στο σεξ όπου αναζη-
τούσε συνεχώς νέες εμπειρίες. Επιθυμούσε 
όσο τίποτα να κάνουν τρίο, ενώ φέρεται να 
είχε απειλήσει την κοπέλα του ότι, αν δεν 
του έβρισκε την κατάλληλη, θα τη χτυπούσε 
ακόμα πιο άσχημα.
Η Σελβαράτναμ ωστόσο αρνιόταν κατηγο-
ρηματικά, με αποτέλεσμα η κακοποίηση να 
γίνει πιο έντονη, αφού ο γενικός εισαγγελέας 
εκτός από το να την χτυπά, άρχισε να τη φτύ-
νει στο πρόσωπο και να την στραγγαλίζει, 
κατά τις ερωτικές τους επαφές.
«Σχεδόν ποτέ δεν κάναμε σεξ χωρίς να με 
χτυπά», καταγγέλλει η ακτιβίστρια.
Ένα ακόμη δείγμα της αρρωστημένης συμπε-
ριφοράς του εισαγγελέα είναι η αποκάλυψη 
ότι ανάγκαζε την άτυχη γυναίκα να πίνει, 
παραγγέλνοντάς της συνεχώς ουίσκι και 

απειλώντας την ότι θα την 
έδερνε αν δεν άδειαζε το 
ποτήρι της, προκειμένου το 
αλκοόλ να κάμψει τις όποιες 
αντιστάσεις της.
Τελικά η Σελβαράτναμ κατά-
φερε να εγκαταλείψει τον 
εραστή της παρά τις απει-
λές του, με τη βοήθεια μιας 
φίλης της.

Εκτός από την καλλονή από τη Σρι Λάνκα, μία 
ακόμη γυναίκα βρήκε το θάρρος να μιλήσει 
επώνυμα στο περιοδικό. Η Μισέλ Μάνινγκ 
Μπάρις αποφάσισε επίσης να μιλήσει ανοι-
χτά για την εμπειρία της, προκειμένου όπως 
είπε να προστατεύσει και άλλες γυναίκες από 
τον 63χρονο άνδρα, ο οποίος δημοσίως είχε 
«χτίσει» ένα εντελώς διαφορετικό προφίλ, 
ζητώντας μάλιστα την παραδειγματική τιμω-
ρία του Χάρβεϊ Γουάινστιν μέσω του αξιώ-
ματός του!
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Πρώην γεν. εισαγγελέα Νέας Υόρκης: Με 
φώναζε «μελαψή σκλάβα» και με χτύπαγε 

Π
ρωτοφανείς είναι οι ποινές που 
πρότειναν οι τουρκικές εισαγ-
γελικές αρχές για πολλούς κα-
τηγορούμενους, που δικάζο-

νται για τη συμμετοχή τους στην από-
πειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 
2016, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενη-
μέρωσης.
Ένας εισαγγελέας της Άγκυρας ζήτησε να 
επιβληθούν 252 φορές ισόβια σε πολ-
λούς από τους 224 κατηγορούμενους της 
υπόθεσης. Ωστόσο, το τουρκικό πρακτο-
ρείο Anadolu δεν διευκρινίζει σε πόσους 
από τους κατηγορούμενους αφορά η 
συγκεκριμένη πρόταση.
Μεταξύ των κατηγορουμένων για τη συμ-
μετοχή στο «Συμβούλιο για την Ειρήνη 
στη Χώρα», όπως αποκαλείτο η οργά-
νωση των ηγετών της απόπειρας βρίσκε-
ται ο Ακίν Οζτούρκ, πρώην αρχηγός της 
Πολεμικής Αεροπορίας, ο Μεχμέτ Νισλί, 
αδελφός ενός υψηλόβαθμου στελέχους 
του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύ-

νης και Ανάπτυξης (AKP) και ο Αλί Γιαζι-
τζί, πρώην στρατιωτικός σύμβουλος του 
προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Η δίκη θεωρείται η πλέον σημαντική από 
τις εκατοντάδες υποθέσεις που οδηγή-
θηκαν στη δικαιοσύνη τα τελευταία δύο 
χρόνια, μετά το πραξικόπημα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των τουρκικών 
αρχών, κατά την απόπειρα σκοτώθηκαν 
249 άνθρωποι, ενώ τραυματίστηκαν εκα-
τοντάδες άλλοι. Ο αριθμός δεν περιλαμ-
βάνει και τους πραξικοπηματίες.
Ο εισαγγελέας πρότεινε την ποινή των 
252 φορών ισόβια για το καθένα από τα 
249 θύματα, καθώς και για τρεις άλλες 
κατηγορίες που αφορούν άμεσα την από-
πειρα ανατροπής του καθεστώτος.
Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν κατηγορεί ως υποκινητή τον 
ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν, που ζει 
αυτοεξόριστος στις ΗΠΑ τα τελευταία 20 
χρόνια. Ο Γκιουλέν αρνείται κάθε ανάμιξή 
του στην απόπειρα.

Τουρκία: Ο εισαγγελέας προτείνει 
252 φορές ισόβια στους πρωταίτιους 
της απόπειρας πραξικοπήματος

Στοιχεία-σοκ: Ένα εκατομμύριο 
πρόσφυγες από τη Βενεζουέλα 
στην Κολομβία το 2017

Κ
άποιοι μίλησαν για υπερβολή. 
Κάποιοι άλλοι για στημένες κα-
ταστάσεις. Κάποιοι ακόμα για 
προβοκάτσια. Τα στοιχεία του 

Ερυθρού Σταυρού, ωστόσο, διαψεύδουν 
κάθε σενάριο συνωμοσίας και επιβεβαί-
ωσαν το μέγεθος της κρίσης. Πάνω από 
ένα εκατομμύριο πρόσφυγες μετακινή-
θηκαν το 2017 από τη Βενεζουέλα στην 
Κολομβία, μετά το ξέσπασμα της κρίσης 
και το χάος που προκλήθηκε από τις ε-
νέργειες του Νίκολας Μαδούρο.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση της διε-
θνούς οργάνωσης, σε καθημερινή βάση 
περνούσαν τα σύνορα πάνω από 37.000 
άνθρωποι, αναζητώντας τα βασικά για 
τη διαβίωσή τους και ασφάλεια, καθώς 
στους δρόμους των μεγάλων πόλεων της 
Βενεζουέλας και ιδιαίτερα στην πρωτεύ-
ουσα Καράκας, επικρατούσε ο νόμος της 
βίας και του θανάτου.
«Γνωρίζουμε πόσοι άνθρωποι εισήλ-

θαν στην Κολομβία από τη Βενεζουέλα 
επισήμως. Είναι πάνω από ένα εκατομ-
μύριο. Δεν είμαστε σε θέση, ωστόσο, 
να γνωρίζουμε πόσοι εισήλθαν παρα-
νόμως, καθώς δεν έχει καταγραφεί 
ο αριθμός τους», τόνισε ο εκπρόσω-
πος του Ερυθρού Σταυρού, Emanuele 
Capobianco.
Η ανθρωπιστική κρίση που ξέσπασε τομ 
2017 στη Βενεζουέλα και οι πρωτοφα-
νείς σκηνές χάους και βίας στους δρό-
μους, αλλά και οι μεγάλες διαδηλώ-
σεις με τους εκατοντάδες νεκρούς από 
τα πυρά των αστυνομικών, προκάλεσαν 
μεγάλα κύματα φυγής σε πολλές χώρες, 
ιδιαίτερα όμως στην Κολομβία.
Εικόνες από τα σύνορα των δύο χωρών, 
με χιλιάδες ανθρώπους να σχηματίζουν 
ουρές χιλιομέτρων, είχαν προκαλέσει τη 
διεθνή κοινή γνώμη και μεγάλες αντι-
δράσεις από τις κυβερνήσεις των ξένων 
κρατών.
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Για φετισισμό όσον αφορά τα 
πλεονάσματα κατηγόρησε τη 
Γερμανία ο πρόεδρος της Γαλλίας 
Εμμανουέλ Μακρόν, κατά την 
τελετή απονομής του βραβείου 
Καρλομάγνος στο Άαχαν 
της Γερμανίας, παρουσία της 
καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ.

Ό
πως μεταδίδει η Deutche Welle, 
ο πρόεδρος της Γαλλίας, δεν χα-
ρίστηκε  στους οικοδεσπότες του 
και κάλεσε τη Γερμανία να προ-

χωρήσει σε άμεσες μεταρρυθμίσεις. Δήλω-
σε μάλιστα ότι η Γερμανία διακρίνεται από 
έναν «φετιχισμό» όσον αφορά τα δημοσι-
ονομικά και εμπορικά πλεονάσματα «τα ο-
ποία όμως είναι εις βάρος των άλλων». Τό-
νισε πως η Ευρώπη για να προχωρήσει θα 
πρέπει να σπάσει ταμπού και επανέλαβε την 
πρότασή του για έναν ενιαίο προϋπολογι-
σμό στην Ευρωζώνη.
Το βραβείο Καρλομάγνος είναι το παλιό-
τερο και σημαντικότερο βραβείο για την 
προσφορά στη συμφιλίωση και συνεργασία 
στην Ευρώπη. Πήρε το όνομά του από τον 
Καρλομάγνο (747/748-814), ο οποίος ήταν 
ο πρώτος που συνέλαβε την ιδέα της ενωμέ-
νης Ευρώπης και ήδη όσο ζούσε τον αποκα-
λούσαν «πατέρα της ενωμένης Ευρώπης».
Για την απονομή του βραβείου αποφασί-
ζει μια ανεξάρτητη επιτροπή. Τον πανηγυ-
ρικό στο Δημαρχείο του 
Άαχεν εκφώνησε η καγκε-
λάριος Άγκελα Μέρκελ η 
οποία δήλωσε πως «με την 
Γαλλία είμαστε πεπεισμένοι 
ότι χρειαζόμαστε ένα νέο 
ξεκίνημα στην Ευρώπη» 
και συμπλήρωσε πως η 
Ευρώπη θα πρέπει να πάρει 
την τύχη της στα χέρια της. 
Επισήμανε ακόμη πως στηρίζει τον Γάλλο 
Πρόεδρο όσον αφορά τις ιδέες του για τα 
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, την κοινή μετα-
ναστευτική πολιτική και πολιτική ασύλου 
καθώς και την καινοτομία και των επενδύ-
σεων στον ψηφιακό τομέα.
Ο Γάλλος Πρόεδρος από την πλευρά του 
τόνισε πως οι πολιτικοί θα πρέπει τώρα 
να δράσουν. «Δεν πρέπει να περιμένουμε. 
Εθνικιστές, δημαγωγοί και φόβοι εκφράζο-
νται καθαρά. Όποιος θέλει την Ευρώπη θα 
πρέπει να εκφράζεται το ίδιο καθαρά. Χρει-

αζόμαστε ένα κοινό ευρωπαϊκό όραμα για 
τα επόμενα 30 χρόνια».

Ευθείες βολές κατά της Γερμανίας
Ο Εμμανουέλ Μακρόν δεν χαρίστηκε πάντως 
στους οικοδεσπότες του και κάλεσε τη Γερμα-
νία να προχωρήσει σε άμεσες μεταρρυθμί-
σεις. Δήλωσε μάλιστα ότι η Γερμανία διακρί-
νεται από έναν «φετιχισμό» όσον αφορά τα 
δημοσιονομικά και εμπορικά πλεονάσματα 
«τα οποία όμως είναι εις βάρος των άλλων». 
Τόνισε πως η Ευρώπη για να προχωρήσει θα 
πρέπει να σπάσει ταμπού και επανέλαβε την 
πρότασή του για έναν ενιαίο προϋπολογισμό 
στην Ευρωζώνη.
Ο Δήμαρχος του Άαχεν Μαρσέλ Φιλίπ στην 
ομιλία του χαρακτήρισε τον Μακρόν «τον 
άνθρωπο που δίνει τη μεγαλύτερη ώθηση 
στη σημερινή Ευρώπη». Ο Γάλλος ηγέτης 
κατάφερε να εντυπωσιάσει την επιτροπή με 
«την ταχύτητα και το βάθος της σκέψης του 
και των ιδεών του» ανέφερε ενώ κάλεσε και 
άλλους Ευρωπαίους ηγέτες να αναπτύξουν 
και να διατυπώσουν ιδέες για το μέλλον. 
«Μόνο να σιωπούμε δεν είναι αποδεκτό, 
πρόκειται για την δική μας Ευρώπη» τόνισε.

Αναφορές και στη συμφωνία για 
το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν
Ο Μακρόν δεν παρέλειψε να στηλιτεύσει 
την αποχώρηση των ΗΠΑ από την συμφω-
νία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν 
και δήλωσε πως οι Ευρωπαίοι θα έπρεπε 

να προχωρήσουν σ την 
εξεύρεση λύσης για την 
ειρήνευση στη Μέση Ανα-
τολή από κοινού με άλλες 
χώρες. Και η καγκελάριος 
Άγκελα Μέρκελ έκανε λόγο 
για μια εξαιρετικά περί-
πλοκη κατάσταση και προ-
ειδοποίησε πως «η κλιμά-
κωση των προηγούμενων 

ωρών κατέδειξε ότι πράγματι πρόκειται για 
ζήτημα πολέμου και ειρήνης». Έκανε λόγο 
για την ανάγκη εξεύρεσης πολιτικής λύσης 
και δήλωσε πως η Γερμανία πρέπει να ανα-
λάβει πιο ενεργό ρόλο.
Το βραβείο Καρλομάγνος απονεμήθηκε για 
πρώτη φορά το 1950. Πέρυσι δόθηκε στον 
Βρετανό ιστορικό Τίμοθι Γκάρτον Ας. Με το 
ίδιο βραβείο τιμήθηκε πριν από δέκα χρό-
νια η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρ-
κελ και το 1978 ο Κωνσταντίνος Καραμαν-
λής.

Μακρόν: Η Γερμανία διακατέχεται 
από «φετιχισμό» πλεονασμάτων

Δ
ασκάλα σε δημοτικό της Γερμανίας δεν 
μπορεί να φορά τη μαντίλα της μέσα 
στην τάξη, αποφάσισε δικαστήριο του 
Βερολίνου χθες Τετάρτη, τονίζοντας ό-

τι η πολιτική ουδετερότητας δεν επιτρέπει στους 
δημόσιους λειτουργούς να φορούν ρούχα που 
δηλώνουν το θρήσκευμά τους.
Το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο νόμος περί 
ουδετερότητας που ισχύει στο κρατίδιο του 
Βερολίνου και αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους 
αστυνομικούς και τους δικαστικούς λειτουργούς 
είναι συνταγματικός.
«Τα παιδιά του δημοτικού δεν θα πρέπει να επη-
ρεάζονται από θρησκευτικά σύμβολα», δήλωσε 
ο Μάρτιν Ντρέσλερ, εκπρόσωπος του δικαστη-
ρίου.
Τα 16 κρατίδια της Γερμανίας έχουν διαφορετική 
νομοθεσία σχετικά με τη μαντίλα στα σχολεία.
Πριν από τρία χρόνια το συνταγματικό δικαστή-

ριο της Γερμανίας ανέτρεψε την καθολική απαγό-
ρευση που ίσχυε σε όλη τη χώρα, εκτιμώντας ότι 
είναι αντισυνταγματική και αντίκειται στην ανε-
ξιθρησκία. Τότε είχε αποφασίσει ότι η απαγό-
ρευση μπορεί να ισχύσει σε συγκεκριμένες περι-
πτώσεις «επαρκούς, συγκεκριμένου κινδύνου».
Η δασκάλα εργάστηκε σε δημοτικό σχολείο του 
Βερολίνου μόνο για μία ημέρα, προτού πάρει 
μετάθεση σε ένα κολέγιο όπου της επιτρεπόταν 
να φορά τη μαντίλα.
Το θέμα της μαντίλας έχει προκαλέσει αντιδρά-
σεις σε πολλά κρατίδια της Γερμανίας.
Πρόσφατα η αστυνομία εκλήθη να επέμβει 
όταν η διευθύντρια ενός δημοτικού σχολείου 
της Έσσης προκάλεσε αντιδράσεις μετά την 
επιστολή που έστειλε στους γονείς των μαθη-
τών, στην οποία ανέφερε ότι δεν επιτρέπεται να 
φορούν στην τάξη μαντίλες ή να καλύπτουν το 
κεφάλι τους.

Το Βερολίνο είπε «Nein»: 
Απαγορεύεται να φορούν μαντίλα 
οι δάσκαλοι 

Πορτογαλία: Ο πρόεδρος έβαλε βέτο 
στο νομοσχέδιο για την ταυτότητα 
φύλου

Β
έτο σε νομοσχέδιο για την αλλαγή 
ταυτότητας φύλου και ονόματος έ-
θεσε ο πρόεδρος της Πορτογαλίας, 
Μαρτσέλο Ρεμπέλο ντε Σούζα.

Ο νόμος, που είχε πάρει την έγκριση του 
κοινοβουλίου τον περασμένο μήνα, καθι-
στούσε πιο εύκολες τις διαδικασίες, ενώ 
επέτρεπε στους πολίτες να προβούν σε 
αλλαγές από την ηλικία των 16, χωρίς ιατρι-
κές εξετάσεις. Η ισχύουσα νομοθεσία προ-
βλέπει ότι για να αλλάξει κάποιος ταυτότητα 
φύλου θα πρέπει να είναι 18 ετών τουλάχι-
στον και να παρουσιάσει ιατρική εξέταση.
Ο πρόεδρος, θέτοντας βέτο, ζήτησε από 
τους βουλευτές να σκεφτούν εάν χρειάζεται 
ιατρική εξέταση για όσους θέλουν να αλλά-
ξουν ταυτότητα φύλου και είναι κάτω των 
18 ετών, ενώ το νομοσχέδιο θέτει ως μόνη 
προϋπόθεση για τα άτομα 16-18 ετών την 
έγκριση των γονέων τους.
Το νομοσχέδιο θα πρέπει να υπογρα-
φεί από τον πρόεδρο για να εφαρμοστεί. 
Σε δήλωσή του, ο ντε Σούζα εξήγησε τους 
λόγους που θέτει βέτο στο νομοσχέδιο.
Ειδικότερα, ζήτησε να υπάρχει «εκ των προ-

τέρων ιατρική αξιολόγηση για τους πολίτες 
κάτω των 18 ετών», σημειώνοντας ότι εάν 
υπάρχει πιθανότητα το άτομο που επιθυ-
μεί να αλλάξει ταυτότητα να υποβληθεί στο 
μέλλον σε χειρουργική επέμβαση αλλαγής 
φύλου, θα πρέπει να αναζητηθεί ιατρική 
γνώμη σε πρωθύστερο στάδιο.
Η ψήφιση του νομοσχεδίου είχε λάβει μεγά-
λες επιδοκιμασίες από τους ακτιβιστές, που 
υποστήριξαν ότι οι διατάξεις του σέβο-
νται το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό. 
Όμως, οι επικριτές αντιτάχθηκαν στις αλλα-
γές χωρίς ιατρική αξιολόγηση και στη μεί-
ωση του ορίου ηλικίας.
Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας υποστήριξε 
ότι οι αλλαγές που εισήχθησαν είναι μακριά 
από μία συναίνεση ανάμεσα στους πολιτι-
κούς και την κοινωνία.
Η ομάδα ILGA-Europe, που αφορά στα 
δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων υποστή-
ριξε ότι το προεδρικό βέτο προκαλεί σύγ-
χυση. «Τα νεαρά άτομα θα πρέεπι να μπο-
ρούν να έχουν πρόσβαση σε διαδικασίες 
για την αλλαγή ταυτότητας φύλου που είναι 
δίκαιες», αναφέρουν.
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οικογένεια

Μ
ερικοί γάμοι βρίσκονται σε 
τόσο κακή κατάσταση που 
αν ο γάμος ήταν άνθρωπος, 
θα ειδοποιούσαμε το 911 

για νάρθει το ασθενοφόρο να τον πάει 
επειγόντως στο Πρώτων Βοηθειών. Δυ-
στυχώς υπάρχουν πολλοί γάμοι που βρί-
σκονται σε μια τέτοια κρίσιμη κατάσταση. 
Κινδυνεύουν τόσο πολύ που αν δε γίνει 
κάτι για να αποκατασταθούν, θα πεθά-
νουν. Και θάνατος για το γάμο σημαίνει 
διαζύγιο.
Όπως ακριβώς κλαίμε όταν πεθαί-
νει κάποιος που αγαπάμε, έτσι θα πρέ-
πει να κλαίμε κι όταν κάποιος γνωστός 
μας παίρνει διαζύγιο. Ξέρω ότι κι η καρ-
διά του Θεού πληγώνεται όταν βλέπει οι 
παντρεμένοι να χωρίζουν. Ο Θεός μισεί 
το διαζύγιο. Αλλά όσο κι αν όλοι μας το 
μισούμε, εντούτοις το Διαζύγιο υπάρχει, 
και δυστυχώς όλο και πιο πολύ.
Θα ήθελα λοιπόν να απευθυνθώ σήμερα 
και να πω δυο λόγια ενθαρρυντικά σε κεί-
νους που αντιμετωπίζουν ένα γάμο κάθε 
άλλο παρά υγιή. Θα ήθελα να σας πω ότι 
υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα αν κι εσύ 
κι ο/η σύντροφός σου έχετε τη διάθεση 
να προσπαθήσετε να σώσετε το γάμο σας. 
Ακόμα κι αν ο γάμος σας είναι στην εντα-
τική, υπάρχει ελπίδα. Ματαίωσε λοιπόν 
την κηδεία του γάμου σου. Μπορεί να 
επιζήσει – και μάλιστα να προοδεύσει – 
αν αποφασίσετε κι οι δυο να προσπαθή-
σετε να συμφιλιωθείτε. Και να πώς:
Ο στόχος σας να είναι η συμφιλίωση. Να 
προσέχετε και να επισημαίνετε κάθε τι 
καλό που έχει ο άλλος στην καθημερινή 
σας ρουτίνα. Θυμηθείτε πώς φροντίζατε 
ο ένας τον άλλον όλα αυτά τα χρόνια που 
είστε μαζί, και να πιστέψετε ότι μπορείτε 
να συνεχίσετε το ίδιο. 
Χωρίς να ξεχάσετε τις κρίσεις που περά-
σατε, μπορείτε να τις θυμάστε με πολύ 
λιγότερο πόνο. Υπάρχει διαφορά ανά-
μεσα στο «τότε» και στο «τώρα». Χαρείτε 
και απολαύστε την πρόοδο που κάνατε. 
Η ερώτηση που κάνουν πολλοί όταν βρε-
θούν σε μία κατάσταση ανεπιθύμητη 
είναι πώς έφτασα εδώ; 
Πολλές φορές μεγάλες καταιγίδες στη 
ζωή μας, όπως ο θάνατος κάποιου παι-
διού μας ή κάποια σοβαρή αρρώστεια, 
έρχονται στο γάμο μας και τον καταστρέ-
φουν. Ίσως να συνοδεύονται και από 
εκνευρισμούς ή και φυσική ή λεκτική 

κακοποίηση, κακή διαχείριση των οικο-
νομικών, αλλά το πιο πιθανό, εκατομμύ-
ρια μικροπράγματα, όπως αμέλεια, αδι-
αφορία και κριτική που υποσκάπτουν τα 
θεμέλια του γάμου μας και δεν τον αφή-
νουν να προκόψει.
Είναι πιο εύκολο να κατακρίνεις παρά 
να επαινείς, κι είναι δύσκολο να μη λες 
τίποτε όταν ο/η σύζυγός σου κάνει κάποιο 
λάθος. Κυρίες μου, αν θέλετε ο άντρας σας 
να απολαμβάνει και να χαίρεται την παρέα 
σας, να θυμάστε την εξής σημαντική αλή-
θεια: Δεν είστε η μητέρα του. Δεν είναι 
δική σας δουλειά να τον διορθώνετε, και 
μάλιστα για επουσιώδη πράγματα.
Κι εσείς, κύριοι, να θυμάστε ότι δεν είστε 
ο πατέρας της γυναίκας σας. Είστε συνερ-
γάτες κι έχετε κοινό στόχο. Δεν εννοώ ότι 
δεν πρέπει ποτέ να διορθώνετε ο ένας τον 
άλλον. Υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει 
να εκφράσουμε την απογοήτευσή μας και 
να δλωσουμε κάποια λύση σε σημαντικά 
θέματα πνευματικής φύσεως, οικονομι-
κής, ή θέματα σχέσεων, αλλά πάντοτε με 
πνεύμα αγάπης και πάντοτε ιδιαιτέρως. 
Ποτέ μπροστά σε άλλους.
Τέτοιου είδους παρατηρήσεις είναι απα-
ραίτητες για το καλό του γάμου. Δυστυ-
χώς όμως, οι παρατηρήσεις που μπορούν 
να καταστρέψουν τη σχέση μας είναι ασή-
μαντες, εγωιστικές, ή γίνονται με εξου-
σία. Θυμάστε την ιστορία με το βοσκό 
που φώναζε λύκος στα πρόβατα; Αν γκρι-
νιάζουμε για κάθε λεπτομέρεια, οι σύζυ-
γοί μας θα μας βαρεθούν και δε θα μας 
δίνουν σημασία. Κι όταν μας ενοχλήσει 
κάτι σοβαρό και παραπονεθούμε, δε θα 
μας ακούσουν. Τα λόγια μας έχουν τη 
δύναμη να θεραπεύουν αλλά και να κατα-
στρέφουν, γιαυτό πρέπει να τα διαλέ-
γουμε με προσοχή πριν τα ξεστομίσουμε.
Βάλε στόχο να βρίσκεις κάθε μέρα πέντε 
πράγματα για τα οποία να πεις έναν 
καλό λόγο ή να πεις ευχαριστώ στον/την 
σύντροφό σου. Θα μείνεις έκπληκτος/η 
με τη δύμανη που έχει η επιδοκιμασία 
και ο έπαινος. Αν προσέχουμε να μη 
λέμε κουβέντες αρνητικές και κοιτάμε τα 
θετικά που έχει ο άλλος, θ’ αρχίσουμε να 
επανορθώνουμε το γάμο μας και όχι μόνο 
θα τον βγάλουμε από την εντατική, αλλά 
θα είμαστε και στο δρόμο για έναν πετυ-
χημένο κι ακλόνητο γάμο και μια ευτυ-
χισμένη οικογένεια: κάτι που όλοι μας 
θέλουμε.

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

Το Διαζύγιο δεν Είναι Λύση

To παιδί μου και εγώ
Είναι φυσιολογικό 
τα παιδιά να έχουν 

φανταστικούς φίλους;

Δ
ύο στα τρία παιδιά έχουν, 
οπότε είναι πολύ πιθανό να 
προκύψει και στο δικό σας 
παιδί κάποια στιγμή. Οι φα-

νταστικοί φίλοι προκύπτουν από υγι-
είς και ζωηρές φαντασίες. Τους δίνε-
ται έτσι ο τρόπος να εκφράσουν αυ-
τά που νιώθουν και να εξασκήσουν 
τις κοινωνικές δεξιότητες μέσα από το 
παιχνίδι με ένα φανταστικό φίλο.

Τι είναι οι φανταστικοί φίλοι;
Ανήκουν στη φαντασία του παιδιού 
και τους αρέσει να υποκρίνονται ότι 
παίζουν με κάποιον. Έρχονται σε όλα 
τα σχήματα και τα μεγέθη. Μπορεί 
να βασίζονται σε κάποιον που ήδη 
γνωρίζουν, σε έναν ήρωα βιβλίου ή 
ακόμα και σε ένα μαλακό παιχνίδι της 
κατοχής τους. Ή μπορεί απλά να είναι 
δημιουργήματα φαντασίας. Έρχονται, 
φεύγουν, εξαφανίζονται και ίσως βρί-
σκονται σταθερά σε κάποιο σημείο, 
όπως είναι το τραπέζι της κουζίνας.
Πότε εμφαν ίζον ται και γ ια πόσο 
μένουν; Συνήθως εμφανίζονται όταν 
το παιδί είναι περίπου 2μιση χρο-
νών. Τα παιδιά παύουν να έ χουν 
φανταστικό φίλο, φίλους ή ολόκληρη 
οικογένεια όταν είναι έτοιμα. Συνή-
θως μένουν για μερικούς μήνες αλλά 
υπάρχουν και περιπτώσεις με παιδιά 
που διατήρησαν φανταστικές φιλίες 
μέχρι και 3 χρόνια.

Γιατί έχουν φανταστικούς φί-
λους;
Γιατ ί είναι κάποιος που ακούει και 
υποσ τηρίζε ι το παιδί, παίζε ι μαζί 
του, μπορεί να κάνει αυτά που το ίδιο 
δεν μπορεί, είναι ιδιαίτερος, ανήκει 
μόνο στο παιδί σας και κυρίως δεν 
το κρίνει ούτε το κατηγορεί για κάτι. 
Το παιδί αποφασίζει για το τι θα πει 
ή θα κάνει ο φανταστικός του φίλος 

και αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος 
ύπαρξής του.
Επίσης, αυτή η σχέση, σας βοηθά στο 
να μάθετε πολλά πράγματα γ ια το 
παιδί σας. Τον τρόπο που επικοινω-
νεί, παίζει, αλληλεπιδρά αλλά και το 
εύρος της φαντασίας και της δημιουρ-
γικότητάς του. Αυτά τα παιδιά είναι 
πιο κοινωνικά, λιγότερο ν τροπαλά 
και δείχνουν υψηλή ενσυναίσθηση, 
πράγμα που συνεχίζουν να κάνουν 
και στην ενήλικη ζωή τους.

Πώς θα διαχε ιρισ τε ίτε τα 
προβλήματα που προκύ -
πτουν
Όταν πρέπει να κάνετε πράγματα για 
το φανταστικό φίλο του. Όπως το να 
κρατάτε ανοιχτές τις πόρτες, να ετοι-
μάζετε ένα σνακ ή να σ τρώνετε το 
κρεβάτι του. Αντί να το κάνετε εσείς, 
ενθαρρύνετε το παιδί να τα κάνει. 
Από τη μία αποδέχεστε την ύπαρξη 
του φανταστικού φίλου αλλά από την 
άλλη αναπτύσσετε τις ικανότητες και 
τις ευθύνες του.
Όταν μιλάει μέσω του φίλου του. 
Μπορε ί  να  γ ίν ε ι  πολύ εκ νευρι -
στικό όταν ακούτε συνέχεια ‘πρέπει 
να ρωτήσω τον Μαξ πρώτα’ αλλά η 
σωστή αν τ ιμε τώπιση ε ίναι να του 
πείτε ‘προτιμώ να ακούσω τη δική 
σου γνώμη που με ενδιαφέρει περισ-
σότερο και όχι του Μαξ’.
Όταν ρίχνουν το φταίξιμο των δικών 
τους πράξεων στο φανταστικό φίλο. 
Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να 
του εξηγήσετε ότι δεν είναι δυνατόν 
να το έκανε ο Μαξ και να του μιλήσετε 
γ ια τ ις συνέπειες. Μία τέτοια είναι 
ότι πρέπει να μαζέψει τη ζημιά που 
έκανε.
Απευθυνθείτε στο γιατρό σας αν ανη-
συχείτε για το παιδί και θεωρείτε ότι 
είναι προϊόν τραυματικού γεγονότος.
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Η 
ιγμορίτιδα είναι μια α-
πό τις πιο συνηθισμέ-
νες αιτίες επίσκεψης 
στο γιατρό. Πλήττει 

μικρούς και μεγάλους, πολλές 
φορές για μερικές ημέρες αλλά 
συχνά με τακτικές υποτροπές 
που βασανίζουν τον πάσχοντα 
για μήνες ή και χρόνια.  Ιγμορί-
τιδα είναι η φλεγμονή των ιγμο-
ρείων άντρων, τα οποία αποτε-
λούν μέρος των παραρρίνιων 
κόλπων του προσώπου.
Εκτός από τα ιγμόρεια οι υπό-
λοιποι παραρρίν ιοι κόλποι 
είναι: oι μετωπιαίοι, ο σφηνο-
ειδής και οι ηθμοειδείς κυψέ-
λες. Όταν αυτοί γ ια διάφο-
ρους λόγους φλεγμαίνουν, τότε 
δημιουργούνται οι παραρρινο-
κολπίτιδες, με πιο συχνή απ’ 
όλες, αυτή της ιγμορίτιδας.
Η χρόνια ιγμορίτιδα είναι 
μια κοινή κατάσταση κατά 
την οποία οι κοιλότη-
τες γύρω από τις ρινι-
κές διόδους (ιγμό-
ρεια) αναπτύσσουν 
φλεγμονή και πρή-
ζονται, για τουλά-
χιστον οκτώ εβδο-
μάδες , παρά τις προ-
σπάθειες θεραπείας . Επί-
σης είναι γνωστή ως 
χρόν ια ρινοκολπί-
τιδα και εάν πάσχετε 
από χρόνια ιγμορί-
τιδα , μπορεί να είναι 
δύσκολο να αναπνεύσετε 
από τη μύτη σας. Η περιοχή 
γύρω από τα μάτια και 
το πρόσωπό σας μπο-
ρεί να την αισθάνεστε 
πρησμένη ή μπορεί να 
έχετε πόνο ή πονοκέ-
φαλο.
Χρόνια ιγμορίτιδα μπο-
ρεί να προκαλείται από μια 
μόλυνση , αλλά μπορεί επίσης 
να προκληθεί από αυξήσεις στα 
ιγμόρεια (ρινικούς πολύποδες) 
ή από το ρινικό διάφραγμα. Η 
χρόνια ιγμορίτιδα πιο συχνά 
πλήττει τους νέους , αλλά μπο-
ρεί επίσης να επηρεάσει και τα 
παιδιά .

Η χρόνια ιγμορίτιδα και η οξεία 
ιγμορίτιδα έχουν παρόμοια 
σημεία και συμπτώματα , αλλά 
η οξεία ιγμορίτιδα είναι μια 
προσωρινή λοίμωξη των κόλ-
πων που συχνά συνδέεται με 
ένα κρύωμα . Τα συμπτώματα 
περιλαμβάνουν:

 ª Ρινική απόφραξη ή συμφό-
ρηση , που προκαλούν δυσκο-
λία στην αναπνοή

 ª Πόνος, ευαισθησία και 
πρήξιμο γύρω από τα μάτια , τα 
μάγουλα , τη μύτη ή το μέτωπο

 ª Μειωμένη αίσθηση της 
όσφρησης και της γεύσης

 ª  Πόνο στο αυτί
 ª Πόνος στην άνω γνάθο και 

τα δόντια
 ª  Βήχας , το οποίο μπορεί να 

χειροτερεύει κατά τη διάρκεια 
της νύχτας

 ª Πονόλαιμος
 ª Κακή αναπνοή ( δυσο-

σμία του στόματος )
 ª  Κόπωση ή 

ευερεθιστότητα
 ª Ναυτία

Πότε πρέπει να 
δείτε ένα γιατρό
Προγραμματίστε ένα 
ραντεβού με το γιατρό 

σας εάν :
 ª Eίχατε ιγμο-

ρίτιδα αρκετές φορές , και η 
κατάσταση σας δεν βελτι-

ώνεται με τη θεραπεία
 ª Έ χ ε τ ε 

συμπτώματα που διαρ-
κεί περισσότερο από 

επτά ημέρες
Δείτε το γιατρό σας αμέσως 

εάν έχετε συμπτώματα 
που μπορεί να είναι ένα 
σημάδι μιας σοβαρής λοί-

μωξης :
 ª Πόνο ή πρήξιμο γύρω από 

τα μάτια σας
 ª  Πρησμένο μέτωπο
 ª  Σοβαρή κεφαλαλγία
 ª  Σύγχυση
 ª Διπλή όραση ή άλλες δια-

ταραχές της όρασης
 ª Στραβολαίμιασμα
 ª  Δύσπνοια

Α
ν θέλετε να αδυνατίσετε, ίσως πρέπει να κάνετε λίγη 
γυμναστική το πρωί, διότι μία νέα μελέτη αποκαλύπτει 
πως η πρωινή προπόνηση είναι ικανή να βάλει φρένο 
στην όρεξή σας την υπόλοιπη ημέρα.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Brigham Young (BYU), χρησι-
μοποίησαν ηλεκτρόδια για να μετρήσουν τη νευρική δραστηρι-
ότητα στον εγκέφαλο 35 γυναικών, την ώρα που έβλεπαν φωτο-
γραφίες τροφίμων. Η μέτρηση έγινε δύο συναπτές ημέρες. Την 
πρώτη ημέρα οι γυναίκες είχαν διαθέσει 45 λεπτά το πρωί για να 
γυμναστούν, ενώ την δεύτερη όχι. Τα αποτελέσματα τους οδήγη-
σαν στο συμπέρασμα της μελέτης.
Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, μετά την γυμναστική μειώθηκε 
η προσοχή των γυναικών στις φωτογραφίες των τροφίμων, ενώ 
καθ’ όλη τη διάρκεια εκείνης της ημέρας αυξήθηκε η συνολική 
φυσική τους δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον Δείκτη Μάζας 
Σώματός τους (να σημειωθεί ότι οι μισές εθελόντριες ήταν παχύ-
σαρκες).
Επιπλέον, την ίδια ημέρα οι εθελόντριες δεν κατανάλωσαν περισ-
σότερο φαγητό γ ια να αν τ ισ ταθμίσουν όσες θερμίδες ε ίχαν 
κάψει με τη γυμναστική, γράφουν οι ερευνητές στην επιθεώρηση 
«Ιατρική & Επιστήμη στα Αθλήματα & την Άσκηση» (MSSE).
Επόμενος στόχος των ερευνητών είναι να διαπιστώσουν πόσο 
διαρκεί αυτή η επίδραση της γυμνασ τ ικής και κατά πόσο η 
μακροχρόνια γυμναστική είναι ικανή να αλλάξει τις διατροφικές 
συνήθειες των ενηλίκων.

Τ
α αντηλιακά λειτουργούν 
αποτρέποντας το φως του 
ήλιου να εισχωρήσει στο 
δέρμα, ενώ οι κατάλληλες 

τροφές βοηθούν έτσι ώστε η ακτι-
νοβολία που κατορθώνει να διεισ-
δύσει να μην μπορέσει να μας βλά-
ψει.
Οι τροφές κάνουν το σώμα μας 
ανθεκτικό στον ήλιο, αλλά να θυμά-
στε ότι πάντα πρέπει παράλληλα να 
βάζετε αντηλιακή κρέμα δέρματος 
για μεγαλύτερη ασφάλεια.
Ντομάτες: Είναι πλούσιες στο 
αντιοξειδωτικό λυκοπένιο, το 
οποίο έχει αποδειχτεί ότι προστα-
τεύει το δέρμα από τις ακτίνες UV 
και από τα εγκαύματα που μπορεί 
να προκληθούν από τον ήλιο. Το 
λυκοπένιο θα το βρείτε επίσης στα 
βερίκοκα, την παπάγια, το πεπόνι, 
το γκρέιπφρουτ με ροζ σάρκα, το 
καρπούζι κ.λπ.
Σπανάκι: Το σπανάκι είναι καλή 
πηγή βιταμίνης Α, Β και C, όπως 
επίσης και λουτεΐνης και κουερσε-
τίνης. Τα θρεπτικά αυτά συστατικά 
βοηθούν στην προστασία του δέρ-
ματος από τις βλαβερές συνέπειες 
του ήλιου, τα εξανθήματα, το ξηρό 
δέρμα και από διάφορες άλλες 
παθήσεις που αφορούν την εκτε-
θειμένη στον ήλιο επιδερμίδα.
Θαλασσινά: Οι γαρίδες, τα μύδια, 
το χταπόδι, εκτός από νόστιμα και 
απολύτως καλοκαιρινά, είναι και 
πολύ ωφέλιμα όσον αφορά την 
προστασία μας από τις επιδράσεις 
της ηλιακής ακτινοβολίας. Ο λόγος 
είναι ότι περιέχουν ψευδάργυρο 
και σελήνιο, τα οποία διατηρούν 
το κολλαγόνο και την ελαστίνη του 
δέρματος και ταυτόχρονα δρουν 
ενάντια στις βλαβερές επιδράσεις 
της υπεριώδους ακτινοβολίας.
Πράσινο τσάι: Το πράσινο τσάι 
προσφέρει κύμα αντιοξειδωτικών 
στον οργανισμό μας.
Φράουλες: Οι φράουλες έχουν 
υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη 
C, η οποία συμβάλλει στη διατή-
ρηση του κολλαγόνου της επιδερ-
μίδας και μπορεί να συμβάλλει στη 
γρηγορότερη επούλωση των ηλια-
κών εγκαυμάτων.
Μαύρη σοκολάτα: Τα φλαβονοειδή 
της μπορούν να απορροφήσουν τις 
ακτίνες UV και να μας χαρίσουν την 
προστασία τους.

Αυτές είναι οι 
τροφές που μας 
προστατεύουν 
από τον ήλιο Η γυμναστική το πρωί βάζει 

φρένο στην όρεξη

Tι πρέπει να ξέρετε για 
την ιγμορίτιδα

υγεία

H κατανάλωση πολ λών 
μακαρον ιών,  ρυζ ιού 
και εν γένει ζυμαρικών 

αυξάνει την πιθανότητα πρόω-
ρης εμμηνόπαυσης στις γυναί-
κες, σύμφωνα με μια νέα βρετα-
νική επιστημονική έρευνα. Αντί-
θετα, τα πολλά λιπαρά ψάρια και 
όσπρια τείνουν να καθυστερή-
σουν την εμμηνόπαυση.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής 
την καθηγήτρια Τζάνετ Κέιντ του 
Πανεπιστημίου του Λιντς, που 
έκαναν τη σχετική δημοσίευση 
στο περιοδικό επιδημιολογίας 
«Journal of Epidemiology and 
Community Health», ανέλυσαν 
στοιχεία για 914 γυναίκες που 
είχαν εμμηνόπαυση σε ηλικία 
40 έως 65 ετών (στη μέση ηλι-
κία των 51 ετών). Η ηλικία της 
εμμηνόπαυσης συσχετίσθηκε 

με τη διατροφή κάθε γυναίκας.
Διαπιστώθηκε ότι όσες έτρω-
γαν μια έξτρα μερίδα ζυμαρι-
κών ή ρυζιού τη μέρα, έφθαναν 
σε εμμηνόπαυση περίπου ενά-
μισι έτος νωρίτερα από το μέσο 
όρο. Επίσης τα πολλά σνακ σχε-
τίζονταν με πρόωρη εμμηνό-
παυση.
Αντίθετα, η καθημερινή κατα-
νάλωση μιας μερίδας λιπαρού 
ψαριού (με πολλά ωμέγα-3 
λιπαρά οξέα) σχετ ιζόταν με 
καθυστέρηση της εμμηνόπαυ-
σης κατά τουλάχισ τον τρία 
χρόνια. Επίσης η διατροφή 
που είναι πλούσια σε όσπρια, 
καθώς και η λήψη αυξημένων 
ποσοτήτων βιταμίνης Β6 και 
ψευδάργυρου, καθυστερούν 
την εμμηνόπαυση κατά περί-
που ένα έτος.

Οι γυναίκες που τρώνε 
πολλά ζυμαρικά, έχουν πιο 
γρήγορα εμμηνόπαυση
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Σ
το βασίλειο του γάμου πολλές φορές 
η απειλή δεν είναι μάγισσα ή δράκος 
αλλά η δύναμη της Πριγκίπισσας να 
γίνει πλουσιότερη και δυνατότερη 

από τον Πρίγκιπα. Στο τέλος τον επισκιάζει 
ολοκληρωτικά: Εκείνη παίρνει τον τίτλο της 
Βασίλισσας και αυτός υποβιβάζεται.  
Από την προοπτική τού διαστήματος ένα 
αστέρι θα είναι πάντοτε πιο φωτεινό από 
το άλλο, θα λάμπει πιο δυνατά και αν δύο 
αστέρια συγκρουστούν γίνεται συνταρα-
κτικός σεισμός.
Ο άνδρας, ευαίσθητος και εύθραυστος, 
προτιμά το χρυσό κορίτσι του  να τα έχει 
όλα αρκεί να μην είναι περισσότερα απο τα  
``όλα`` που έχει εκείνος, μία ιδέα - κατάρα 
που περιορίζει δραματικά τον χώρο δρά-
σης. Κάθε γυναίκα, ακόμα κι’ αυτή που 
κατοικεί μέσα σε πήλινη καλύβα ξέρει ότι 
η ικανότητα να κερδίζει το ψωμί της οικο-
γένειας και  η ικανότητα να δημιουργεί 
ανθρώπινη ζωή είναι δύο από τις μεγαλύτε-
ρες απειλές εναντίον του ανδρικού φύλου.
Υπάρχουν γυναίκες που δεν ενοχλού-
νται όταν είναι πιο επιτυχημένες  από τους 
άνδρες τους όμως οι  περισσότερες έχουν 
πολύ ανάμικτα συναισθήματα. Μερικές 
γίνονται μνησίκακες και χρησιμοποιούν την 
επιτυχία σαν τσεκούρι με τρόπο που, όταν 
τα τραπέζια γυρίζουν ανάποδα, θα έκανε 
τις φεμινίστριες να βρυχώνται μέσα σε δύο 
λεπτά.
Ενα τέρας βγαίνει από μέσα τους ιδιαί-
τερα όταν είναι αναγκασμένες να δουλεύ-
ουν συνέχεια ενώ ο σύζυγος ξοδεύει τον 
χρόνο του όλη μέρα όπως τον ευχαριστεί. 
Ε! δεν είναι τόσο κακό να ξαπλώνει δίπλα 
στην πισίνα ενώ η γυναίκα του μαζεύει εκα-
τομμύρια ή είναι στο φώς της δημοσιότη-
τας. Αλλα χρυσά κορίτσια οπισθοχωρούν 
σε μια θέση που ακούγεται σαν κατι που θα 
έλεγε ...ένας άνδρας στη γυναίκα του στα 
1950ς ενώ βιάζεται να προλάβει το τραίνο 
των 7:42π.μ.: ``Δεν έχω  χρόνο, πρέπει να 
πάω στη δουλειά` .̀ Το βράδυ τον κλείνει έξω 
από την κρεββατοκάμαρα φωνάζοντας ότι 
δεν έχει χρόνο για τον εαυτό της.
Ο Εκπτωτος Πρίγκιπας για να εκδικη-
θεί αποσύρει την αγάπη του, το μοναδικό 
αγαθό που δεν μπορεί εκείνη να κατορθώ-
σει ή να εφοδιάσει τον εαυτό της. Οι άνδρες 
είναι πολεμιστές και νιώθουν επιτυχημένοι  
όταν κατακτούν. Εχουν δύο τρόπους συμπε-
ριφοράς, γενναία ή βίαιη. Μέ την κατάλ-

ληλη συμπεριφορά της  γυναίκας βγαίνει ό 
ήρωας μέσα από έναν άνδρα. Χωρίζει την 
Βασίλισσα και την αντικαθιστά με μία  απο-
μίμησή της, λιγότερο απειλητική και περισ-
σότερο υπάκουη.    
Η Βασίλισσα κρύβει μέσα της βαθειά απο-
γοήτευση επειδή ο  σύζυγός της δεν την 
φρόντιζε. Οί κοινωνικοί τύποι μόρφωσης 
με τη συμβατική ιδέα για τους ρόλους αρσε-
νικού – θηλυκού αποδεικνύονται πιο  δυνα-
τοί από τα χρόνια σκληρής δουλειάς και την 
περηφάνεια που απέκτησε με τα επιτεύγ-
ματά της. Την ίδια στιγμή όμως φαίνεται και 
αυτονόητο: Ποια δεν θέλει να την φροντί-
ζουν; Το μαγικό παραμύθι θα  συνεχιστεί αν 
η Πριγκίπισσα παραμείνει στο κάστρο της, 
εκτελεί τα  καθήκοντά της ως σύζυγος και 
ελέγχει τον βαθμό της επιτυχίας της. 
Τα κλειδιά θα είναι για πάντα δικά της εκτός 
αν θέλει να  ...διακινδυνεύσει!  
 

www.raniamesiskli.com
 www.youtube.com/user/MadonnaRania
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
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ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com



22 11 Μαΐου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ιστορίες



23ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ11 Μαΐου 2018

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ24 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

11 Μαΐου 2018
www.hellasnews-radio.com



25ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ11 Μαΐου 2018

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ26 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

11 Μαΐου 2018
www.hellasnews-radio.com



2711 Μαΐου 2018
www.hellasnews-radio.com
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Ρ
ώτησαν κάποτε ένα πατέρα : «Τί σού στοίχισαν τα παιδιά 
σου;». Καί ο πατέρας αποκρίθηκε: 
«Πόνο καί προσπάθεια, Κόπο καί ανησυχία, Μόχθο καί 
κινδύνους, Πίκρες, και ιδρώτα, Βάσανα και στερήσεις,

Υπομονή καί ευθύνη, Οδηγίες καί νουθεσίες, Αγάπη καί αγω-
νία». 
Αυτά καί άλλα πολλά στοιχίζουν τα παιδιά στους γονείς. 
Γι αυτό: 

1. Παιδιά, νά τιμάτε τούς γονείς σας.
Η 5η εντολή του 10λόγου είναι σαφής καί κατηγορηματική: 
«Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, ίνα εύ σοι γένηται, 
και ίνα μακροχρόνιος γένη επί της γης».  
Τι σημαίνει στους καιρούς μας να «τιμάς» τους γονείς σου;   
Σημαίνει την ηθική και αιώνια υποχρέωση: 
Να τους εκτιμάτε,
Να αναγνωρίζετε την γνώση και την εμπειρία τους,
Να τους μιλάτε και να συμπεριφέρεστε με σεβασμό. 
Να τους υπακούτε, ιδιαίτερα όταν είστε νέοι,
Να τους έχετε ευγνωμοσύνη,
Να φροντίζετε για τις ανάγκες τους όταν είναι ηλικιωμένοι και 
χρειάζονται, βοήθεια.   
Οι γονείς, κάποτε φανερά, κάποτε αδιόρατα, απαιτούν από τα 
παιδιά τον σεβασμό της συμμόρφωσης με τις εντολές τους, με 
την δικαιολογία της δεδομένης αγάπης τους,  ότι μπορούν να 
διαλέξουν γι’ αυτά ως πιο έμπειροι, και σοφότεροι απ τα παιδιά, 
ότι πρέπει  «για το καλό του». 
Τα παιδιά όμως θέλουν ελευθερία. Θέλουν μεν από τους γονείς 
τους  στήριξη, οικονομική και ψυχολογική, χωρίς όμως οι μεγά-
λοι να ανακατεύονται στις αποφάσεις τους. Όταν τα παιδιά ενη-
λικιωθούν η ελευθερία του παιδιού όντως έχει προτεραιότητα. 
Αλλά και τότε ο σεβασμός επιβάλει στο παιδί να ακούει με προ-
σοχή τον γονιό, διότι η πείρα της ζωής τους δίνει φώτιση που 
είναι απαραίτητη στο παιδί.   
Τα παιδιά προσανατολισμένα στην καριέρα τους και στη μάχη 
να καλύψουν τα απέραντα «θέλω» τους, δεν προλαβαίνουν να 
τα κάνουν όλα. Ετσι κάνουν τη ζωή τους, και ο σεβασμός πάει 
περίπατο, και οι γονείς εγκαταλείπονται. 
Θυμάστε τα παιδιά τού Διαγόρα του φημισμένου πυγμάχου 
Ολυμπιονίκη της αρχαιότηταςαπό τη Ρόδο; Μόλις οι γιοι του 
Δαμάγητος και Ακουσίλαος (στην 83η Ολυμπία το 448 π.Χ.) 
στέφτηκαν ολυμπιονίκες έτρεξαν αμέσως στήν κερκίδα, όπου 
καθόταν ο ασπρομάλλης πατέρας τους ο Διαγόρας καί φόρε-
σαν στο κεφάλι τού πατέρα τους τα στεφάνια της νίκης τους.  
Ύστερα, τον σήκωσαν στους ώμους τους καί των περιφέραν 
πανηγυρικά στο στάδιο. Συγκλονιστική στιγμή. Οι θεατές 
όρθιοι ζητωκραύγαζαν, μερικοί έκλαιγαν από συγκίνηση.  Ένας 
Σπαρτιάτης, τη στιγμή πού περνούσε από κοντά του ο δαφνο-
στεφανωμένος Διαγόρας, πάνω στους ώμους τον παιδιών του, 
του φώναξε: «Διαγόρα! τώρα πια μπορείς να πεθάνεις ευτυχι-
σμένος». Καί έτσι έγινε. Ο Διαγόρας  έγειρε στους ώμους τον 

παιδιών του καί έκλεισε γιά πάντα τα μάτια του, ευτυχισμένος 
από τη μεγάλη τιμή πού τού πρόσφεραν τα παιδιά του!

2.Παιδια,να αγαπάτε τούς γονείς σας.
Αγαπάτε τους ειλικρινά,  μ όλη σας τήν καρδιά, άδολα, χωρίς 
ανταλλάγματα. Η μεγαλύτερη προσφορά στους γονείς σας είναι 
η αγάπη. Χωρίς τήν αγάπη  κάθε άλλη προσφορά είναι πολύ 
μικρή, ελάχιστη.
Νά αγαπάτε τον πατέρα σας σαν τον Αινεία της Τροίας. Θυμά-
στε την ιστορία; Πρίν η Τροία παραδοθεί στήν φωτιά, από τους 
Έλληνες που τη κατέλαβαν έδωσαν  προθεσμία στους Τρώες νά 
φύγουν από τήν πόλη παίρνοντας μαζί τους ό,τι πολύτιμο είχε ο 
καθένας. Όλοι έσπερναν μαζί τους ότι είχε αξία: χρήματα, χρυ-

σαφικά, έπιπλα, εκτός από ένα νεαρό.  Ο νεαρός Αινείας πέρασε 
τήν πύλη της Τροίας μεταφέροντας στους ώμους του τα αγάλ-
ματα τον θεών. Συγκινημένος ο επικεφαλής τον Ελλήνων στρα-
τιωτών επέτρεψε στον Αινεία νά επιστρέψει στήν πόλη καί νά 
πάρει κάτι άλλο ακόμα.  Σέ λίγο ξαναπέρασε ο Αινείας τήν πύλη 
των τειχών βαστάζοντας στους ώμους του τούς δύο υπερήλικες 
γέροντες γονείς του, πού  δεν μπορούσαν νά περπατήσουν.  Η 
δεύτερη σκηνή συγκίνησε ακόμα πιο πολύ τούς Έλληνες και του 
επέτρεψαν νά γυρίσει στήν πόλη καί νά πάρει ότι άλλο ήθελε.

3. Παιδιά, να σέβεστε τούς γονείς σας ακόμη κι ό-
ταν κάνουν λάθη. 
Υπάρχουν και γονείς άστοργοι, σκληροί, άδικοι, και βίαιοι.  
Υπάρχουν γονείς που έκανα λάθη. Μπορεί σε πολλές στιγ-
μές της ζωής μας οι γονείς να μας έγιναν φορτικοί, αλλά είχαν 
ένα και μοναδικό, ατόφιο και ειλικρινή σκοπό: το καλό μας.   Η 
εντολή της τιμής επεκτείνεται ακόμα και στους γονείς που δεν 
είναι σωστοί απέναντι στα παιδιά τους.   
Κανένα λάθος τον γονέων σας δεν πρέπει νά σταθεί ικανό νά 
μειώσει τό σεβασμό προς τούς γονείς. Οι γονείς δεν παύουν νά 
είναι πάντα γονείς. Οι γονείς έχουν στα χέρια τους την δύναμη 
της ευλογίας αλλά και της κατάρας των παιδιών.
Θυμάστε την ιστορία του Νώε; ο δίκαιος καί ενάρετος Νώε 
κάποτε ήπιε, μέθυσε και γυμνώθηκε. Τό ένα του παιδί, οΧαμ, 
διαπόμπευσε τήν παρεκτροπή τού πατέρα του τα δύο άλλα 
όμως παιδιά, έδειξαν σεβασμό στο γεννήτορά τους.  Πήραν ένα 
ρούχο καί με τρόπο νά μη δουν τη γύμνια του, τον σκέπασαν.  
Τίποτα δεν πρέπει να είναι ικανό να λιγοστέψει τήν αγάπη ενός 
παιδιού. Τίποτα. Ούτε τα λάθη των γονιών ούτε η καριέρα, αξί-
ωμα, η ο/η σύζυγος του παιδιού, τίποτα. Τιμήστε τους και σεβα-

στείτε τους.

 4. Παιδιά, να φροντίζετε για τις ανάγκες των γο-
νιών σας όταν γεράσουν.  
Καθώς οι γονείς σας μεγαλώνουν, ίσως χρειάζονται βοήθεια.  
Η τιμή προς τους γονείς περιλαμβάνει και τη βοήθεια σε ανή-
μπορους γονείς. Σημαίνει ότι τα παιδιά πρέπει φροντίζουν τους 
γονείς όταν χρειάζεται. 
Ακόμα και ο Χριστός λίγο πριν πεθάνει πάνω στο σταυρό έκανε 
διευθετήσεις για τη φροντίδα της μητέρας του από υποδεικνύ-
οντας τον απόστολο Πέτρο σαν το νέο «γιο» της Παναγίας. Όσοι 
έχετε ακόμη τούς γονείς σας, δείξτε τους όλη σας τήν αγάπη και 
φροντίστε τους.
Υπάρχουν και παιδιά που είναι αχάριστα, αυθάδη και χυδαία, 
που δεν συμπαραστέκονται στους γονείς. 
Γιε, μην υπερηφανεύεσαι για την γνώση σου μπροστά στον 
αγράμματο πατέρα σου. 
Θυγατέρα, μην παινεύεσαι για  την ομορφιά σου μπροστά στην 
ρυτιδιασμένη μάνα σου.

5. Παιδιά, αν ο σύντροφος σας δεν τα πάει καλά 
με τους γονείς σας ο γαμήλιος δεσμός έχει προ-
τεραιότητα.  
Η αγία γραφή είναι σαφής  «ὁ ποιήσας απ̓  αρχξς ἄρσεν καὶ 
θξλυ ἐποίησεν αὐτοὺς καὶ εἶπεν, ἕνεκεν τούτου καταλείψει 
ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθή-
σεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν; 
(Ματθ. 19: 4-5). Βέβαια, η αγία γραφή επίσης λέει  « ἄκουε, 
υἱέ, πατρὸς τοῦ γεννήσαντός σε καὶ μὴ καταφρόνει ὅτι γεγή-
ρακέ σου ἡ μήτηρ»  (Παροιμίες 23:22). Ωστόσο, ο γιος και η 
κόρη έχουν υποχρέωση να θέσουν όρια περιορίζοντας την ανά-
μειξη των γονιών στον γάμο τους. Όλες οι ανθρώπινες εξουσίες 
ακόμα και των γονιών έχουν όρια.

6. Παιδιά, μην αμελήσετε νά βρίσκετε κοντά 
στους γονείς σας στης στερνές ώρες της ζωής 
τους.
Όπου και νά είστε, καλό είναι νά σπεύσετε κοντά τους νά τούς 
κλείσετε τα μάτια. Και όταν φύγουν απ τη ζωή νά επισκέπτε-
σθε των τάφο τους. Ένα κερί, μία δέηση, ένα μνημόσυνο είναι 

ένδειξη αγάπης και σεβασμού για τους γονείς σας. Μεγάλη 
ανταμοιβή περιμένει όσους τιμούν τούς γονείς.  Οι γονείς για 
όλους μας είναι οι πιο σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή μας.
Ειδικά στις μικρές ηλικίες, τα παιδιά δεν υπακούουν πάντα τους 
γονείς, διότι δεν είναι ικανά νά κατανοήσουν τήν άξια τξς υπα-
κοής. Αναιδή, υβριστική  ομιλία και συμπεριφορά αποτελεί 
γνώριμη αλλά και σοβαρή παράβαση. Ο γονιός οφείλει νά νου-
θετεί και να τιμωρεί τό παιδί του (όχι με φυσική βία) διότι και η 
τιμωρία δεν τον κάνει το γονιό κακό.

απόψεις

Για τα παιδιά γονιός σημαίνει να 
τους είσαι χρήσιμος. 

Αν δεν μπορείς να είσαι χρήσιμος 
γίνεσαι βάρος!

Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, ίνα εύ σοι 
γένηται, και ίνα μακροχρόνιος γένη επί της γης». 

Για τους γονιούς το παιδί 
σημαίνει σεβασμός, όχι σεβασμός 

υποταγής, αλλά σεβασμός της 
καρδιάς που ευγνωμονεί.  Τιμά, το 

γονιό το παιδί που τον αγαπά!
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Γεια σας και χαρά σας. Θέλω να πιστεύω ότι κάθε εβδομάδα 
σας βρίσκω καλά με όλα τα αγαπημένα σας πρόσωπα και 
ζείτε την καθημερινότητα σας με τα πάνω της και τα κάτω 

της, προσπερνώντας ή απολαμβάνοντας τις διάφορες καταστάσεις 
κι αντιξοότητες.
Σήμερα θα γκρινιάξω λίγο με την ανεκτικότητα σας σε ένα ζήτημα 
που επειδή το ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί είναι η δουλειά μου 
40 και χρόνια, βλέπω ότι σιγά σιγά κατακρεουργείται από διάφο-
ρους κερδοσκόπους σε ΑΜΕΡΙΚΗ – ΚΑΝΑΔΑ – ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, γενικά 
στην διασπορά. Όπως ξέρετε τον «πλούτο πολύ εμίσησαν, την δόξα 
κανείς…». Υπάρχουν, λοιπόν, κάτι ψευτόμαγκες λεφτάδες που οι 
περισσότεροι ξεπλένουν  χρήμα σ’ όλον τον πλανήτη και κάνουν 
ζημιά σε επαγγελματίες, αλλά κυρίως στο ελληνικό κοινό ΑΠΑΓΟ-
ΡΕΥΟΝΤΑΣ να πάει μια οικογένεια να διασκεδάσει, διότι οικονομικά 
είναι αδύνατον να χαλάσουν 800 με 1000 δολάρια για να ακούσουν 
μια υποτιθέμενη φίρμα του κακόμοιρου ελληνικού πενταγράμμου. 
Εξασκώ το επάγγελμα του παραγωγού – διοργανωτή  πάνω από 40 
χρόνια, είμαι ο ΜΟΝΟΣ το τονίζω ο ΜΟΝΟΣ εν ζωή σε Αμερική και 
Καναδά σε αριθμό μετακλείσεων καλλιτεχνών για περιοδείες στις 
δύο χώρες. Τι εννοώ;
Εδώ στον Καναδά όταν βλέπετε ότι έρχεται ένας καλλιτέχνης από 
μερικούς εφήμερους παραγωγούς, έρχεται ΜΟΝΟ για το Τορόντο. 
Αυτός, δηλαδή, που αναλαμβάνει μια βραδιά είναι μόνο για το Τορό-
ντο ή Μόντρεαλ, ο γενικός παραγωγός της περιοδείας μπορεί να 
είναι από Αυστραλία, Ελλάδα, Αμερική, ότι δηλαδή κάνω εγώ 40 
χρόνια που διοργανώνω μια περιοδεία για 8-10-12  πολιτείες και 
μετά πουλάω την παράσταση σε κάθε πολιτεία. Είναι φυσικό, λοιπόν, 
ένας καλλιτέχνης που κλείνεται για 15 με 20 χιλιάδες την παράσταση 
στην Ελλάδα, μετά όταν πουλιέται φτάνει τα 40-50 και βάλε χιλιάδες 

για ένα βράδυ. Έτσι, λοιπόν, αυτός που του φέρνει για ένα βράδυ 
βάζει 150, 200, 250 δολάρια το εισιτήριο και 180-200 το μπουκάλι 
και 15-20 το ποτό για να μπορέσει να βγάλει τα έξοδα που ο ίδιος  
δημιουργεί ΠΟΝΤΑΡΩΝΤΑΣ στην «καψούρα» σας να δείτε τον καλ-
λιτέχνη που αγαπάτε.
Είναι, λοιπόν, φυσικό επακόλουθο ο κόσμος να αραιώνει και σε 
λίγο θα πηγαίνουν μόνο μερικοί που έχουν μεγάλη άνεση. Φέτος οι 
περισσότερες εκδηλώσεις ΑΠΕΤΥΧΑΝ ακόμη και όταν βλέπετε την 
αίθουσα μισογεμάτη... Χόρια εκείνο το παραμύθι εισιτηρίων από πχ 
$75 ως $250 δολάρια… Κι όταν ζητάτε των 75 γιατί είναι μόνο ένα 
τραπέζι, δίπλα στην τουαλέτα, έχουν εξαντληθεί των 75… Χώρια το 
έτερον παραμύθι μετά τις 11 χωρίς φαΐ 90 ή 100 το άτομο και γιατί 
δεν το διαφημίζουν από την αρχή ότι μετά τις 11 το εισιτήριο είναι 
80; Γιατί δεν είναι χαζοί. Θα πάνε τα πρώτα κοροΐδα που θέλουν 
πρώτο τραπέζι πίστα να πληρώσουν 200 και οι έξυπνοι μετά τις 11 με 
τα εισιτήρια των 80. ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ.
Και μετά πάμε στο πρόγραμμα που η ΦΙΡΜΑΡΑ βγαίνει στις 12 με 1, 
λέει λίγα τραγούδια και ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ… Επειδή την πονάω αυτή τη δου-
λειά που υπηρετώ πάνω από τέσσερις δεκαετίες, θα δώσω μάχη και 
στην Αμερική αλλά κι εδώ για την διασκέδαση σας. 
Και το τελευταίο γιατί και που τα γράφω τσαντίζομαι. Όλοι αυτοί 
οι μάγκες μανατζαρέοι και καλλιτέχνες με απολαβές 200 – 300 και 
400 χιλιάδες δολάρια για κάθε περιοδεία δεν πληρώνουν ούτε ένα 
δολάριο, ούτε ένα ευρώ φόρους ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Αμε-
ρική ούτε στον Καναδά. Στην υγειά των κοροΐδων. Κάντε, λοιπόν, 
λίγο αντίσταση ευγενικοί μου Έλληνες κι Ελληνίδες και κόψτε τους 
τον βήχα ΜΗ ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ στην σκληρή εκμετάλλευση που σας 
γίνεται. Γιατί σε λίγο δεν θα βλέπετε Live ούτε την ΜΠΕΛΑ-ΜΠΟΥΛΑ. 
Θυμηθείτε τον Θανάση Κουρτέση γιατί μόνο ψεύτης δεν θα βγω…
Πάμε τώρα στην όμορφη κοινωνική μας ιστορία.

«..ΠΟΙΟΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΠΟΙΟΝ..»

Κ
άποτε σ’ ένα ίδρυμα τυφλών ήταν τρόφιμος 
μια πολύ ωραία κοπέλα. Στο ίδρυμα αυ-
τό πήγαινε ένας νεαρός και μιλούσε στους 
τρόφιμους, τους έκανε παρέα όσο γινόταν 

περισσότερο για να μην αισθάνονται μόνοι και πε-
ριφρονημένοι. Όσο περνούσε όμως ο καιρός, ο νε-
αρός άρχισε να περνάει όλο και περισσότερο χρόνο 
με την ωραία κοπέλα.
Επιτέ λους κάποια μέρα ο νεαρός αποφάσισε να 
εκμυστηρευθεί σ την κοπέλα ότ ι την αγαπάει και 
θέλει να την παντρευτεί. Η κοπέλα, κάπως διστα-
κτικά, του λέει ότι και αυτή αισθάνεται ότι τον αγα-
πάει αλλά της ε ίπαν ότ ι αν βρεθεί μόσχευμα, οι 
γ ιατροί θα της κάνουν τη μεταμόσχευση ματ ιών 
και θα μπορεί να βλέπει. Γι’ αυτό του λέει θέλω να 

περιμένω, και όταν συμβεί αυτό θα παντρευτούμε. 
Θέλω να μπορώ να σε βλέπω, και να δω και όλα τα 
του γάμου μας. 
Πέρασαν μερικές εβδομάδες και ο νεαρός ξανα-
λέει στην κοπέλα, ξέρεις θέλω να παντρευτούμε. Η 
απάντηση όμως της κοπέλας είναι και πάλι η ίδια, 
θα παντρευτούμε όταν θα μπορώ να σε βλέπω. Ο 
νεαρός έμεινε για λίγο σιωπηλός και ξαναλέει στην 
κοπέλα, μα μπορούμε να παντρευτούμε και, όταν 
βρεθεί το μόσχευμα, θα κάνουμε τη μεταμόσχευση 
και θα τα αντιμετωπίσουμε όλα μαζί. Η απάντηση 
όμως, δυστυχώς, ήταν και πάλι η ίδια.
Έφυγε ο νεαρός πολύ απογοητευμένος και για αρκε-
τές ημέρες δεν εμφανίστηκε στο ίδρυμα. Στο διά-
στημα αυτό, βρέθηκε το μόσχευμα για την κοπέλα, 

έγινε η μεταμόσχευση και μάλιστα με μεγάλη επι-
τυχία, ώστε μετά από μερικές ημέρες, η κοπέλα 
έβλεπε πεντακάθαρα. Μετά από μερικές ακόμη ημέ-
ρες, ο νεαρός εμφανίζεται σ το ίδρυμα και ξανα-
ζητάει από την κοπέλα να την παντρευτεί. Μόλις 
τον είδε η κοπέλα ξαφνιάστηκε και αυθόρμητα του 
είπε να εσύ είσαι τυφλός, πως θα μπορούσα να σε 
παντρευτώ!
Ο νεαρός, πάρα πολύ απογοητευμένος, γύρισε να 
φύγει και μετά από μερικά βήματα ξαναγυρίζει και 
λέει στην κοπέλα: Θέλω να σε παρακαλέσω να προ-
σέχεις τα μάτ ια μου, ξέρω τώρα είναι δικά σου, 
αλλά πριν από μερικές ημέρες, και για 23 ολόκληρα 
χρόνια, ήταν δικά μου.
ΝΑ ΤΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ.

ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ
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Τ
ο να ευλογούμε αυτά τα ευλογημένα παιδιά και τους 
συντελεστές αυτής της απίστευτης οργανωμένης πα-
ράστασης που ανέβασαν οι φίλοι μας οι Πόντιοι του 
Τορόντο, παρουσιάζοντας τις «ΑΓΙΑΤΡΕΥΤΕΣ ΠΛΗ-

ΓΕΣ» της συγγραφέας Σοφίας Κοτσαμποϊκίδη σε σκηνοθε-
σία της απαράμιλλης ΝΑΝΣΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΛΩ-
ΝΑ, νομίζω ότι περιαυτολογούμε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να 

έφυγε έστω κι ένας από αυτό το έργο και να μην κύλησε ένα 
δάκρυ στο πρόσωπο του. Μάλιστα, από παιδιά ηθοποιούς 
που δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα τους επαγγελματίες 
του είδους.
Από τον Μητροπολίτη μας Σεβασμιότατο Σωτήριο, τους 
Ιερείς, τους προέδρους των Συλλόγων και των Οργανισμών 
κι ένα αμέτρητο πλήθος  που στοιβάχτηκε κι απόλαυσε 

αυτήν την εξαιρετική παράσταση. ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.
Μπράβο στους συντελεστές και δεν θα γράψω ονόματα 
γιατί πάντα αδικούμε κάποιους. Μπράβο για το κουράγιο 
τους, την τρεχάλα τους και την αποτελεσματικότητα τους. Κι 
ένα ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΡΑΒΟ σε όσους παρευρέθηκαν και στήρι-
ξαν αυτήν την προσπάθεια, που εύχομαι να έχει συνέχεια. Η 
HELLAS NEWS σας χειροκροτεί!

«ΠΑΤΡΙΔΑ’Μ ΚΑΜΙΑΝ ‘ΚΙ ΑΝΑΣΠΑΛΩ»
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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Η EKFRASSI PERFOMING AND EXPRESSIVE ARTS «ΚΥΨΕΛΗ» ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ 
ΤΗΣ ΝΑΝΣΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΛΩΝΑ ΚΑΤΑΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 500 

ΑΤΟΜΑ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΟΤΣΑΜΠΟΪΚΙΔΗ
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H 
ΕΦΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΤΣΟΣ είναι η πιο ταλαντούχα 80 
χρονών γυναίκα που ξέρω.
Φίλοι, γνωστοί, συνεργάτες, συνάδελφοι, πολιτικοί, 
και φυσικά η οικογένεια της δήλωσε παρόν στο μεγάλο 

πάρτη των γενέθλιων της (300 άτομα) στο Parkview Manor στις 6 
Μαιου2018.
O εγγονός της Νίκος Τσάτσος και ο υπογράφων ήταν οι τελετάρχες 
της βραδιάς.
Τα Μelissakia Dance Theatre της ακούραστης Nancy’s Αθανασοπού-
λου Μυλωνά χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς και Η Έφη τόλμησε 
να χoρέψει μαζί τους.  Άμα η καρδιά σου το λέει τι σημασία έχουν τα 
χρόνια!
O ιερατικός προϊστάμενος της Παναγιάς, Πάτερ Παναγιώτης Αυγερό-
πουλος, έκανε προσευχή πριν το φαγητό και ευχήθηκε τη συντοπί-
τισσά του Έφη «Χρόνια πολλά».
Ο Tony Ruprecht, πρώην Υπουργός Μετανάστευσης και  Πολιτισμού, 
φίλος της οικογενείας ήταν παρών και απεύθυνε χαιρετισμό και ευχές.
Ο Σπύρος Βολανάκης Διευθυντής της  Ελληνικής εκπαίδευσης για τη 
ορθόδοξη Μητρόπολη του Τορόντο και η Μίρκα Λυχνακη  Συντονί-
στρια Εκπαίδευσης για το Ελληνικό προξενείο Τορόντο επίσης απηυ-
θύναν χαιρετισμό και παρέδωσαν βραβεία στους βετεράνους αφο-
σιωμένους καθηγητές της Ελληνικής γλώσσας Εύα Κούρου, Λευτέρη 
Πατσή, Γεωργία Ρίζου, Βασιλική Μπατζή, Χριστό Δήμα, Τζέκα Ακύλα, 
Βούλα Φιλιππακοπούλου, Μαρία Ξενικάκη , Καίτη Κάτζη, Αφροδίτη 
Ρούσσου, Σπύρο Βολανάκη και Έφη Τσάτσου. Τα βραβεία από τη 
πόλη του Τορόντο ήταν υπογεγραμμένα από το Word 43 Councillor 
Τζιμ Καρυγιαννη.
Τα παιδιά της Έφης, Ειρήνη και Δημήτρης Τσάτσος, έκαναν τη καθιε-
ρωμένη πρόποση και η μητέρα τους αποκρίθηκε με ένα συγκινητικό 
λόγο.
Για τα παιδιά υπήρχε ειδικό πρόγραμμα με Clown, Magic show, arts 
& crafts.
Την ίδια ημέρα με τον εορτασμό των 80ών γενεθλίων της θείας Έφης 
έγινε και η παρουσίαση του βιβλίου της «IT’S ALL GREEK TO ME». 

Είναι η διαδρομή της θείας Έφης από Ναύπακτο, Ιωάννινα, Αθήνα, 
Βανκούβερ και Τορόντο. Η θεία Έφη έγραψε και θα διαθέσει το βιβλίο 
της για φιλανθρωπικούς σκοπούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στον 
Καναδά.
Η Έφη παρότρυνε τους παραβρισκόμενους να συνδράμουν σε τέσσε-
ρις φιλανθρωπικούς οργανισμούς των προτιμήσεων τους το Hellenic 
Hope Centre, Hellenic Home for the Aged, Smiles for Life, και τα SOS 
Village στη Ελλάδα.  
Τα γενέθλια είναι σημαδιακές γιορτές που απαιτούν εορτασμό και δεν 
είναι μόνο για παιδιά. Και τα μεγάλα παιδιά των 80 ετών, μπορούν να 
κάνουν ένα τρανταχτό πάρτι όπως απέδειξε η Έφη!
Λένε ότι ένα αληθινός φίλος θυμάται τα γενέθλιά σας αλλά όχι την 
ηλικία σας! Δεν είμαι όμως απλά ένας φίλος αλλά ο ανιψιός της Έφης, 
οπότε νοιώθω ελεύθερος να αποκαλύψω την ηλικία της !
Για ‘σας που τη ξέρετε και τη βλέπετε να λειτουργεί σε καθημερινή 
βάση έχω μια ερώτηση: Πόσο χρονών θα τη κάνατε αν δεν ξέρατε την 
ηλικία της;  Μόνο άτομα πολύ μικρότερης ηλικίας έχουν την ενέργεια, 
αντοχή, και φιλοδοξία της Έφης Τσάτσου!
Τα χρονιά έρχονται και πάνε, η Έφη Τσάτσος όμως συνεχίζει!
Μη σταματάς Έφη δεν ταιριάζει στον χαρακτήρα σου!
Μην μετράς τα χρόνια σου Έφη μετρά τις θερμές ευχές και όλα τα 
χαμόγελα όσων βρέθηκαν στη γιορτή σου.
Μετράει το τι δημιουργείς και επιτυγχάνεις στη ζωή δεν μετράει η 
ηλικία! Εμείς οι υπόλοιποι, Έφη, έχουμε σταματήσει πια να μετράμε 
τα χρόνια σου!
Δεν είμαι σίγουρος θεία Έφη για το τι έμαθες περισσότερο στα 60, 70, 
η 80 σου χρόνια αλλά ελπίζω να είχες περισσότερη χαρά και ευτυχία 
στη κάθε πρόσθετη δεκαετία!
Τα γενέθλια είναι μόνο μια μέρα.
Η ηλικία είναι επίσης μόνο ένας αριθμός. 
Η ζωή όμως είναι μια αριθμομηχανή που μετρά χιλιόμετρα. 
Σκαμπανεβάσματα υπάρχουν πάντα αλλά το νεαρό κορίτσι της Ναυ-
πάκτου, η Έφη Βλαχογιάννη-Τσάτσου, που εγκατάλειψε το τόπο της 
για να σπουδάσει, να εργαστεί, να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια και 

επιχειρήσεις πέτυχε! 
Γίνεται παιδαγωγός, δασκάλα, σύζυγος, μητέρα,  και Ελληνο- Καναδή!  
Μέσα από συνεχείς μετασχηματισμούς και μεταμορφώσεις γίνεται 
μια  επιτυχημένη επιχειρηματίας.
Έφη Τσάτσου συνέχισε να δημιουργείς και να απολαμβάνεις ποικιλό-
τροπα  την ομορφιά της ζωής.
Συνεχίστε να εργάζεστε σκληρά αλλά κόψε πια τις υπερωρίες, μας 
κάνει να φαινόμαστε τεμπέληδες!
Η καλή σου τύχη θέλησε να φυσά ο άνεμος προς τη κατεύθυνση 
που ήθελες να ταξιδέψεις. Εσύ όμως ήξερες να αλλάζεις τα πανιά του 
καραβιού σου ανάλογα αν δεν είχες ούριο άνεμο!
Να είσαι  καλά Έφη να φυσήξεις ακόμα  πολλές τούρτες γενέθλιων!
Λένε ότι γερνάει κάνεις όταν τα κεριά κοστίζουν περισσότερο από 
τη τούρτα, ότι οι  ρυτίδες μας είναι τα τιμητικά μετάλλια για το πέρα-
σμα μας απ’ τη ζωή, ότι είμαστε αυτά που έχουμε περάσει και ποιοι 
θέλουμε να γίνουμε .
Εγώ λέω ότι η ζωή είναι ωραία σε οποιαδήποτε ηλικία. Απόλαυσε, 
Έφη Τσάτσου, την ηλικία σου. Με τον τρόπο που βλέπω εγώ τα πράγ-
ματα , θα πρέπει να ζεις καθημερινά, όπως και τη μέρα των γενέθλιων 
σου.
Κάποιοι άλλοι λένε ότι τα γενέθλια είναι μια καλή ευκαιρία  για να κοι-
τάξουμε πίσω, τα χρονιά που έφυγαν. Άλλοι λένε ότι τα γενέθλια είναι 
μια καλή στιγμή για να σκεφτούμε τι έρχεται μπροστά μας.  Εγώ λέω ας 
γιορτάσουμε το παρόν. Ευχαρίστησε τον Θεό για τις ευλογίες Του και 
για κάθε γενέθλια που έχεις γιορτάσει μέχρι σήμερα.
Έφη Τσάτσου σου εύχομαι όχι μόνο υπέροχα γενέθλια, αλλά και ευτυ-
χισμένο το υπόλοιπο της ζωής σου.
Συγχαρητήρια για τα 80 σου χρόνια, καλοτάξιδο το βιβλίο σου και 
όπως είπες, πρώτα ο Θεός, θα κάνεις πάλι ένα μεγάλο πάρτη στα 90 
σου. Καλοδεχόμαστε την αισιοδοξία σου και σου ευχόμαστε και στα 
100. Όσο για μένα είμαι πρόθυμος να είμαι ο τελετάρχης των γενέ-
θλιων σου και στα 90 σου!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΕΚΑΣ

ΕΦΗ ΤΣΑΤΣΟΣ: Μια σύγχρονη «Μπουμπουλίνα» 
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΕΚΑΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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W
elco m e eve r y b o d y.  T hank  yo u  fo r 
being here to share my 80th bir thday 
celebration and book launch. I  must 
say that I feel 30 years younger because 

today I also became an author. A birthday is a personal 
celebration but each one of you present make my 
bir thday the most exceptional and grand event. I 
consider myself blessed to have you all in my life.
I would also like to give a personal thank you to out 
of town guests, my niece Mary Loukas for coming all 
the way from Vancouver to share my special day and 
represent her family and my four older sisters. Also, to 
my good friends Dimitri Smboukis family from Detroit, 
Michigan. I appreciate you making the ef fort and 
taking the time to come and honour me. I love you all 
very much.
In addition, I would like to thank all the volunteers 
who helped me with their  t ime running around 
to prepare for this special celebration. I would not 
have done it without you. Finally, I want to recognise 
my nephew Dr. George Gekas for assisting me with 
the new tasks for me of writing the book and my 
co-worker Blair Spence for assisting me producing the 
book. Thank you both very much.
So be happy for me, for my milestone 80th birthday 
and celebrate along with me. Eat, drink and be merry.
Thank you all, I love you.

For my dearest Niko,
I am sure you are with us tonight in spirit. I want to 
tell you that I miss you very much. All of your friends 
and relatives here have missed you too. You were a 
loving husband, father and grandfather and we always 
remember you as a warm dedicated family man friend 
and a tireless community volunteer.
Your memory will be eternal.

Το καλωσόρισμα της κας Έφυ 
Τσάτσου στους προσκεκλημένους

N
o gift to your mother can be ever equal he gift to 
you – life.
You never realize how much your mother loves you, 
till you explore her home and find every picture you 

ever took as kid, every video of you growing up and all your 
report cards from Junior Kindergarten up to your Graduate 
school. My mother often gave up the most important things 
that mattered in our life. Mom, thanks for all the sacrifices 
you have made for us.
I don’t often tell you how important and special you are in 
my life, but, Mom I am forever grateful for all that you are 
and who you have taught me to be. No school, college or 
university can teach the wisdom given to me by the best 
teacher in the world – Thanks mom.
And in the spirit of writing books as you chronicled your life 
in Canada after your journey from Greece… “The World’s 
Best Mother” is a book that ought to be written by its most 
qualified author – YOU.

Το μήνυμα αγάπης των παιδιών 
της κας Τσάτσου Δημήτρη & Ειρηνούλα

Η Κατερίνα Κατσιλύρα με την τεσσάρων μηνών κορούλα 
της, Παναγιώτα, τίμησαν την κα ΈφηΗ Δικαστής Τζένη Τσακρινού με τον Μιχαλάκη Γκέκα

Η κα Τσάτσου με τον εθελοντή του 
Ελληνικού Σπιτιού κ. Παναγιώτη Μυλωνά Η κα Έφη με την ανιψιά της, Εύα Τσάτσου

Οι οικογένειες Γιάννη Αναστασίου, Δανιήλ Τσάτσου, Μπάμπη Τσούμαρη 
περιτριγυρίζοντας την θεία τους, κα Έφη

Η οικογένεια του κ. Χρήστου Μαρτζώκα
Η κα Έφη με τα παιδιά της και τον εγγονό της, 

Νίκο Τσάτσο

Ο π. Παναγιώτης Αυγερόπουλος 

Η κα Έφη Τσάτσος και τα «Μελισσάκια» καλοσώρισαν την ομοσπονδιακή 
βουλευτή της περιοχής Davenport κα Julie Dzerwiz

Η κα Τσάτσου ανάμεσα από τους Δρ. Γιώργο Γκέκα και κα 
Μιχαλίτσα Κατσιλύρα

Το καλωσόρισμα της κα Έφης

γιόρτασε τα 80 χρόνια δημιουργίας και συνεχίζει
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Η ομιλία της κας Μίρκα Λυχνάκη
Σμίλεψε πάλι, δάσκαλε, ψυχές!

Κι ό,τι απόμεινε ακόμη στη ζωή σου,
Μην τ’ αρνηθείς! Θυσίασέ το ως την στερνή πνοή σου!

Χτίστ΄το παλάτι, δάσκαλε σοφέ!
Κι αν λίγη δύναμη μεσ΄το κορμί σου μένει, 

Μην κουραστείς. Είν΄η ψυχή σου ατσαλωμένη.
Θέμελα βάλε τώρα πιο βαθιά,

Ο πόλεμος να μη μπορεί να τα γκρεμίσει.
Σκάψε βαθειά. 

Τι κι αν πολλοί σ΄έχουνε λησμονήσει;
Θα θυμηθούνε κάποτε κι αυτοί τα βάρη που κρατάς

σαν Άτλαντας  στην  πλάτη
Υπομονή! Χτίζε σοφέ, της κοινωνίας το παλάτι!

Κ. Παλαμάς

Αγαπητή Έφη,

Μεγάλη η σημερινή τιμή στο πρόσωπό σου, τόσο για τον 
εορτασμό των 80 σου χρόνων, όσο και για την 
παρουσίαση του βιβλίου σου « It’s all Greek to me» και 
την προσφορά σου στα εκπαιδευτικά δρώμενα  
αναφορικά με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στα 40 και 
πλέον χρόνια παιδαγωγικής δράσης και διδασκαλίας 
στον ελληνισμό, εδώ στο Τορόντο του Καναδά.
Ο ρόλος της δασκάλας, τον οποίο υπηρέτησες  με πάθος 
σ΄όλη την εκπαιδευτική σου πορεία είναι εξαιρετικά 
πολυσχιδής. Η παρουσία σου στα εκπαιδευτικά δρώμενα 
χαρακτηρίζεται από ενεργητικότητα και ακούραστη 
δράση. Ενεργητικό μυαλό, πάντα κάτι  σχεδιάζει για 
υλοποίηση.
Δάσκαλος αληθινός δεν σημαίνει μόνο διδαχή και 
διδασκαλία αλλά προσωπική στάση και συμπεριφορά. 

Παρουσία με έργα και όχι λόγια αποτελεί το καλύτερο 
μάθημα όχι μόνο για τους μαθητές αλλά και για τους 
συναδέλφους, γονείς και όλους  τους εμπλεκόμενους 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εκπαιδευτική 
πραγματικότητα σήμερα δεν διαφέρει  και πολύ από την 
πραγματικότητα που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί 
της προηγούμενης  γενιάς. Ίσως, οι δυσκολίες και οι 
αντιξοότητες  αναφορικά με το διδακτικό υλικό και τις 
κτιριακές εγκαταστάσεις να ήταν περισσότερες. 
Ουσιαστικά όμως, οι ανάγκες της ομογένειας  όσον 
αφορά την εκμάθηση και διατήρηση της Ελληνικής 
Γλώσσας, πολιτισμού και ταυτότητας παραμένουν  οι 
ίδιες. Οι θεωρίες της διοίκησης και της  διαχείρισης του 
ανθρώπινου δυναμικού δεν έχουν τόση βαρύτητα όσο η 
ικανότητα να εμπνέεις τον σεβασμό και την πειθαρχία, 
την διάθεση για δημιουργία και δουλειά με το χαμόγελο 
στα χείλη, την τάξη και την ηρεμία στο σχολείο. Αυτό 
ίσως είναι το σπουδαιότερο επίτευγμα σου ως δασκάλας. 
Τελικά τι είναι ο δάσκαλος; Η αγάπη του Θεού επί της 
γης. Η αγάπη γι αυτό που κάνει. Η  αγάπη για τους 
μαθητές του. Αυτή την αγάπη έχουν δεχτεί απλόχερα 
όλοι όσοι συνεργάστηκαν  μαζί σου. Δεν είναι τυχαίο το 
γεγονός ότι  σε αποκαλούν «θεία» ή «μαμά». Η πορεία 
σου, όπως και όλων των εκπαιδευτικών που προσέφεραν  
για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση και πολιτισμό κατά 
το παρελθόν έχει αφήσει  μια σημαντική παρακαταθήκη  
στους  νεότερους που χρέος έχουν να την τιμήσουν. 
Γιατί τελικά είναι σημαντικό  να διδάσκεις ήθος και 
πολιτισμό. 
Συγχαρητήρια λοιπόν και εύχομαι από καρδιάς 
καλοτάξιδο το βιβλίο σου και καλή συνέχεια για 
μελλοντικές δράσεις  και επιτεύγματα.  

Μια ζεστή αγκαλιά του κ. Κουρτέση στις δύο 
ακούραστες κυρίες της παροικίας μαςΗ κα Έφη με την οικογένεια του Albert & Wuanda Ignovo Η οικογένεια Σπύρου και Ειρήνης Λιαράκου

Η κα Έφη ανάμεσα στα παιδιά και τα εγγόνια του Δρα Γιώργου Γκέκα

Η Παναγιώτα και η Μιχαλίτσα Κατσιλύρα, με την Πανωραία 
και Θωμαΐτσα Μπρούμα

Ο κ. Φίλιππος Βαρέλης με την σύζυγο του Εύα Η κα Νάνσυ με τα ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ
Η Μιχαλίτσα κράτησε το κέφι μέχρι τελικής πτώσεως, 

η προσφορά της στην πολυαγαπημένη της κα Έφη

Η κα Μίρκα Λυχνάκη, Συντονίστρια 
Εκπαίδευσης στον Καναδά

Ο κ. Σπύρος Βολονάκης, Συντονιστής των 
Ελληνικών Σχολείων της Μητρόπολης Καναδά

Ο πρώην Υπουργός, κ. Rupercht, 
συγχαίρει την κα Έφη δωρίζοντας της το 

βιβλίο του«Many Faces of Toronto»

Η κα Νάνσυ Αθανασοπούλου-Μυλωνά 
συγχαίρει την κα Έφη και ανακοινώνει το 
παράρτημα που θα ανοίξει στο Etobicoke

Η εθελόντρια Katy Bozios του Hellenic 
Hope Center ευχαριστεί την κα Έφη 

για το φιλανθρωπικό της έργο

Απ’ τη Ναύπακτο στον Καναδά
“IT’S ALL GREEK TO ME”
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H
ello everyone , 
It’s such a pleasure to be here. I’ve been asked to relay a 
short message from Effie’s four older sisters . Georgina from 
Vancouver and Eleni, Vasso and Zoe from Greece.

Thea Effie , your sisters convey their warmest wishes for your 80th 
birthday and the launch of your book “It is all Greek to me.”
They want you to know that you were an amazing daughter and a 
wonderful sister. Throughout the years, they have appreciated all the love, 
support and generosity that you have extended to them and their children.
You are an extraordinary mother, grandmother, aunt, and a modest 
philanthropist. You have also been an exceptional mentor and role 
model to many adults and children. We are proud of you and pray for your 
health and happiness until you reach the age of at least 100! Just like your 
parents.
Effie be healthy, happy and always blessed! We love you!
I would like to take a minute to share a few words. As one of your many 
nieces you have been such an inspiration and driving force in my life. We 
have shared many moments in many memories together most of them 
happy but some sad . I cherish all those moments and look forward to 
many more. You truly are one-of-a-kind, a legend to be honored and 
remembered forever. I wouldn’t of missed this special day for anything! 
So grateful and blessed to have you in my life happy birthday and 
congratulations I love you always !
Mary Loucas

Η ομιλία της κας Mary Loucas

Η κα Έφη με την οικογένεια του κ. Φώτη Δήμα Ο Δρ. Γ. Γκέκας με την κα Έφη και την κα Π. Κόντος

Η βράβευση των δασκάλων, προσφορά του κ. Τζιμ Καρύγιαννη, Δημοτικο Σύμβουλο του Scarborough

Η κα Έφη ανάμεσα από το ζεύγος Δήμα και το ζεύγος Αρίον Ο κ. Γιαννόπουλος και ο κ. Μαρτζώκας

Τα ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ παρέδωσαν το αλμπουμ με τις ευχές γενεθλίων στην 
εορτάζουσα κα Έφη

Τα εντυπωσιακά για άλλη μία φορά ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ

Ο Ανδρέας και η Αλεξάνδρα Γκέκα με τα εγγονάκια 
του Δρα Γιώργου Γκέκα

Ο κ. Βολονάκης, με την Συντονίστρια Εκπαίδευσης του Καναδά, κα Μίρκα 
Λυχνάκη, τον κ. Μουρατίδη, τον κ. Πάρτσης, κα Ξενικάκη και την κα Ρίζου

Ο κ. Jim Koch με τον Θάδεο Νικόλαο στα 
γενέθλια της γιαγιάς

Ένα βιβλίο που πρέπει να διαβάσει ο κάθε 
Έλληνας και Ελληνίδα
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Η κα Έφη με την οικογένεια του Ιατρού Παναγιώτη Λύκου

Η κα Πένυ Κόντος, ο κ. Θανάσης Κουρτέσης
και το ζεύγος Χ. Αθανσόπουλου

Τίμησε με την παρουσία της ολόκληρη η οικογένεια του Μιχάλη και 
Μαρίας Κλεισούρα τα γενέθλια της κα Έφης

Ο κ. Μαρτζώκας και το ζεύγος Χρήστος Αθανασόπουλος 
με εθελοντές

Η κα Έφη με τους συνεργάτες της από τον παιδικό σταθμό
Ο π. Αυγερόπουλος, το ζεύγος Γκέκας, ο πρώην Υπουργός κ. Ruprecht, το ζευγός 

Βαρέλη και η κ. Λούση Γρηγοριάδου

ΕΦΗ ΤΣΑΤΣΟΣ: Μια σύγχρονη «Μπουμπουλίνα» 
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H 
Ορθόδοξη Θεολογική Ακαδημία του Τορόντο 
εόρτασε την 20η επέτειο της με τη αποφοίτηση 
των νέων σπουδαστών της Ακαδημίας της τά-
ξης του 2018.

H σημαντική αυτή εκδήλωση για την Ελληνορθόδοξη 
Εκκλησία του Καναδά έλαβε χώρα στο Metropolitan 
centre, 3840 Finch Ave E, Scarborough, ON τη παρα-
σκευή 4 Μάιου 2018. 
Στη κατάμεστη αίθουσα 500 περίπου άτομα παρακο-
λουθήσαν την όμορφη εκδήλωση με τελετάρχη της βρα-
διάς τον ιερέα του Αγίου Νικολάου Φανούριο Παππά.  
Ο σεβασμιότατος επίσκοπος Καναδά Σωτήριος πρωτο-

στάτησε στην εκδήλωση καλωσορίζοντας τους υψηλούς 
καλεσμένους του, παραδίδοντας τα πτυχία αποφοίτησης 
στους αποφοιτήσανε σπουδαστές, και φυσικά κάνοντας 
όπως είθισται μια ομιλία αποφοίτησης. 
Μεταξύ των άλλων στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο 
Ύπατος πρεσβευτής στης Κύπρου στο Καναδά κύριος 
Παύλος Αναστασιάδης,   Ο βουλευτής της Nova Scotia και 
υπουργός εργασίας και ανώτατης εκπαίδευσης Λάμπης 
Κουσουλάς,  η πρόεδρος της φιλόπτωχου της μητρόπο-
λης Καναδά Σαπφώ Ρασσιάς, και οι ιερείς της περιοχής 
Τορόντο καθώς και οι σπουδαστές της Θεολογικής Ακα-
δημίας.

Φέτος αποφοίτησαν δυο σπουδαστές από την Ορθόδοξη 
Θεολογική Ακαδημία:  ο εκ Μόντρεαλ Γιώργος Κοντό-
γεωργάκης και ο Σέρβος Michael Gnathic του οποίου ο 
πατέρας είναι επίσης ιερέας.  
Το εύγεστο φαγητό συμπεριελάμβανε σαν κύριο πιάτο 
ψητό σολομό, πολλά ορεκτικά, και φυσικά το πάντα ευλο-
γημένο κρασί!
Τη διασκέδαση της βραδιάς παρείχαν η ανδρική χορωδία  
της  Ορθόδοξης Θεολογικής Ακαδημίας που απαρτίζεται 
από ιερείς και σπουδαστές της Θεολογικής σχολής που 
τραγουδήσαν εκκλησιαστικούς ύμνους καθώς και παρα-
δοσιακά δημοφιλή τραγούδια.

Εκατοντάδες Ελληνισμού στην 20η επέτειο της 
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΕΚΑΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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Ορθόδοξης Θεολογικής Ακαδημίας του Τορόντο
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Συγκίνηση και ομιλίες για τους αποφοιτήσαντες
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Ανοιξιάτικη συνεδρίαση 
Μητροπολιτικού 

Συμβουλίου Ι.Μ. Τορόντο

Υπό την προεδρία του Μητροπολίτη Σωτηρίου συνήλθε το Μητροπο-
λιτικό Συμβούλιο και μελέτησε όλα τα θέματα τα αφορόντα στην 
καλή λειτουργία της Εκκλησίας μας στον Καναδά.
 Τα μέλη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, προέρχονται από όλο 

τον Καναδά. Συμμετείχαν μέλη από το Halifax στον Ατλαντικό Ωκεανό, μέχρι 
το Vancouver στον Ειρηνικό Ωκεανό. 

Οι είκοσι τρεις (23) επιτροπές του Μητροπολιτικού Συμβουλίου παρουσίασαν 
γραπτές εκθέσεις και ελήφθησαν οι πρέπουσες αποφάσεις.
 Στο γεύμα του Μητροπολιτικού Συμβουλίου έλαβε μέρος και ο Γεν. Πρόξενος 
της Ελλάδας στο Τορόντο, κ. Α. Ιωαννίδης. 
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, έγινε 
γνωστό ότι ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, 
εισήχθη σε νοσοκομείο της Πόλης, αλλά όλα πήγαν καλά, και τα μέλη του 
Μητροπολιτικού συμβουλίου ευχήθηκαν και προσευχήθηκαν για την πλήρη 
ανάρρωσή του.
 Η συνεδρίαση άρχισε με προσευχή και αγιογραφικό ανάγνωσμα, Πραξ. Α, 11, 
το οποίο εισηγήθηκε άριστα ο π. Κ. Καλτσίδης, από το Vancouver.
 Ο Μητροπολίτης Σωτήριος ευχαρίστησε όλα τα μέλη και δοξολόγησε το Θεό 
για την μεγάλη πρόοδο της Εκκλησίας μας στον Καναδά.

 Συνεδρίαση Μητροπολιτικού Συμβουλίου Φιλοπτώχου
 Συνήλθε στην ανοιξιάτικη συνεδρίασή του το Μητροπολιτικό Συμβούλιο 
Φιλοπτώχου Αδελφότητας Καναδά, υπό την προεδρία της κ. Σ. Ρασσιά, το Σάβ-
βατο 5 Μαϊου καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας. 
Ο Μητροπολίτης Σωτήριος ανέπτυξε το αγιογραφικό ανάγνωσμα: «ἄνδρες 
Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε ἐμβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀνα-
ληφθεὶς ἀφ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανόν, οὕτως ἐλεύσεται, ὃν τρόπον ἐθεάσασθε 
αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν.” Πραξ. Α’, 11.
 Όλα τα τμήματα των Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων στον Καναδά εργάζονται με 
αρμονία και αγάπη και προοδεύουν.

Εορτή Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου Προστάτου Θεολογικής Ακαδημίας
 Με κάθε επισημότητα έγιναν στην Ι.Μ. Τορόντο, οι γιορτές του Αγ. Ιωάν-
νου του Θεολόγου, προστάτου της Θεολογικής μας Ακαδημίας. Τόσο στον Μ. 
Εσπερινό, όσο και στη Θ. Λειτουργία προεξήρχε ο Μητροπολίτης Σωτήριος. Τα 
πάντα ετοίμασαν άριστα ο διευθυντής της Θεολογικής Ακαδημίας π. Α. Ζηλια-
σκόπουλος, ο πρώην διευθυντής π. Ιγν. Δελής, η εκκλησιαστική επιτροπή και 
οι ευσεβείς κυρίες. Ελαβαν μέρος όλοι οι ιερείς. Την ψαλμωδία διηύθυνε ο π. 
Ο. Δρόσσος.
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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

Ο Σταύρος Παράβας μαζί με την Ρένα Βλαχοπούλου και τον 
Θανάση Βέγγο στο Δελφινάριο την δεκαετία του '80

Ιστορικό και όμορφο αρχοντικό, φορτωμένο με βαριές αναμνήσεις από 
τη μαρτυρική ζωή του «παρακμία» ποιητή. Το σπίτι του Ναπολέοντα 

Λαπαθιώτη βρίσκεται Κουντουριώτου 23 και Οικονόμου 30 στα 
Εξάρχεια. Ευτυχώς κρίθηκε διατηρητέο και σώζεται. Δυστυχώς ρημάζει

Σπάνια φωτογραφία (1870) που δείχνει την Ιερά οδό να είναι καρόδρομος

Το Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο στο Παλαιό Φάληρο. Κατασκευάστηκε το 1895 για τους πρώτους 
Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας. Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη κατά τη διάρκεια των αγώνων. 

Στο βάθος διακρίνονται στον κάμπο τα πρώτα καπνεργοστάσια. Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου 
και έπειτα χρησιμοποιείτο ως γήπεδο ποδοσφαίρου. Το 1964, στη θέση του κατασκευάστηκε το 

στάδιο Γ. Καραϊσκάκης

Ο χωματόδρομος της σημερινής οδού Πλουτάρχου στο 
Κολωνάκι, στις αρχές του 20ου αιώνα (1908). Στο βάθος 

διακρίνεται ο Λυκαβηττός

Η οικία Ράλλη-Σκαραμαγκά (κτίριο αριστερά) ήταν από τα τελευταία μέγαρα που χτίστηκαν στη Β. 
Σοφίας, γύρω στο 1920 (κατεδαφίστηκε το 1955). Στη θέση του σήμερα υπάρχει το υπουργείο 

Εσωτερικών. Δεξιά, το σημερινό Μουσείο Μπενάκη

1963 πωλώντας παγωτά στην Ρόδο

Στη Χαλκίδα το 1960

Ισθμός της Κορίνθου. Τα έργα διάνοιξης της διώρυγας

Καμάρα 1916
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ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ETHNIC MEDIA,
ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η 
Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου 
γιορτάστηκε στο Δημαρχείο του 
Τορόντο την περασμένη Παρα-
σκευή 4 Μαΐου και η HELLAS 

NEWS δεν μπορούσε να μην δώσει το «πα-
ρών» σε αυτήν την γιορτή. Βεβαίως δεν θα 
μπορούσαμε και να μην αναφέρουμε για 
άλλη μία φορά το έργο του κύριου Θωμά 
Σάρα, προέδρου του National Ethnic Press 
and Media Council of Canada, για την ακού-

ραστη δουλειά που κάνει με σκοπό οι εφη-
μερίδες του Τορόντο αλλά και ολόκληρου 
του Καναδά να προσφέρουν στις κοινότητες 
τους νέα από την πατρίδα τους. Για το έργο 
του αυτό μάλιστα ο κ. Σάρας έλαβε βραβείο 
και δεν μπορούσε να κρύψει την συγκίνηση 
του. Δείτε το φωτορεπορτάζ παρακάτω κι 
αισθανθείτε υπερηφάνεια καθώς η βραδιά 
είχε έντονο ελληνικό χρώμα. 
Κύριε Σάρα ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ.
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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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ

ΑΠΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ THORNCLIFFE KAI OVERLEA

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

647.773.6800
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

Κύριος ηλικιωμένος ζητά
ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟ
Άνδρα ή γυναίκα

Μπορούν να μοιράζονται όλα τα έξοδα, ακόμα 
και του φαγητού. Μια πραγματικά καλή και 

ασφαλή συγκατοίκιση.
Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στον κ. Στηβ

416.755.7816

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ - ΟΚΤΑΧΩΡΔΟ - ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κ. ΠΗΤΕΡ

647.773.6800
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Δ
εν νομίζω ότι θα πρέπει να γρα-
φτούν κείμενα για μια ειρηνι-
κή συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
μπροστά στο Γενικό Προξενείο 

του Τορόντο ενάντια στην Ελληνική κυβέρ-
νηση για την κωλυσιεργία για το όνομα της 
Μακεδονίας μας.
Αρκετός κόσμος συγκεντρώθηκε, φώναξε 
συνθήματα, τραγούδησαν τον Ελληνικό 
και τον Καναδικό εθνικό ύμνο. Κάποιοι 
ομιλητές εκφώνησαν κάποιους «πύρι-
νους λόγους» και αποχώρισαν όλοι ειρη-
νικά, ικανοποιημένοι ότι έβαλαν και αυτοί 
ένα πετραδάκι στην εξεύρεση λύσης για το 
όνομα του γειτονικού μας κρατιδίου ονομα-
ζόμενου FYROM.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Άλλη μια διαδήλωση διαμαρτυρίας του Ελληνισμού 
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του Τορόντο για το όνομα της «Μακεδονίας μας»
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Σ
ύμφωνα με αξιωματούχους της υ-
γειονομικής περίθαλψης, έξι Κα-
ναδοί άνδρες έχουν προσβληθεί 
από τον ιό E. coli που είχε βρε-

θεί στα μαρούλια από τις ΗΠΑ, όπου είχε 
προσβάλει 149 άτομα σε 29 πολιτείες. Ο 
Οργανισμός Δημόσιας Υγείας του Κανα-
δά αναφέρει ότι δύο από τους έξι κανα-
δούς ανέφεραν ότι ταξίδεψαν στις Η.Π.Α. 
πριν αρρωσ τήσουν λόγω του E. coli 
O157, τρεις μολύνθηκαν στον Καναδά και 
οι υπόλοιπες περιπτώσεις βρίσκονται α-
κόμη υπό έρευνα. Οι έξι καναδικές ασθέ-
νειες σημειώθηκαν από τα τέλη Μαρτίου 
έως τα μέσα Απριλίου σε τέσσερις επαρ-
χίες - μία στην Βρετανική Κολομβία και 
την Αλμπέρτα και δύο σε Saskatchewan 
και Ontario. Ένας από αυτούς χρειάστηκε 
νοσηλεία, ενώ δεν υπήρξε κάποιος θά-
νατος στον Καναδά. Τέλος, δύο καναδοί 
ανέφεραν ότι ταξίδεψαν στις Η.Π.Α. πριν 
νοσήσουν και έτρωγαν μαρούλι από ε-
νώ ήταν εκεί. Οι άλλοι έτρωγαν μαρούλι 
στο σπίτι, ή σε παρασκευασμένες σαλά-
τες που αγοράζονταν σε παντοπωλεία, ε-
στιατόρια και αλυσίδες γρήγορου φαγη-
τού, πριν εμφανιστούν οι ασθένειες τους.

Μ
ια γυναίκα του Οντάριο κα-
τήγγειλε στις υπηρεσίες για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα τη δι-
άκριση λόγω αναπηρίας, κα-

θώς όπως υποστηρίζει έχασε τη δουλειά 
της στο Υπουργείο Παιδείας τον Ιανουάριο 
του 2014. Η Lindy Mason, η οποία εργά-
στηκε ως διευθυντής έργου στην κυβέρνη-
ση για 14 χρόνια, δήλωσε ότι τα νέα της α-
πόλυσης της ήρθαν μόλις λίγες εβδομάδες 
μετά αφού ανακοίνωσε στον διευθυντή της 
ότι θα πάρει άδεια λόγω ασθενείας επει-
δή είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού 
δεύτερου σταδίου. Η Mason ισχυρίζεται ό-
τι έλαβε ένα τηλεφώνημα για την απόλυση 
της, ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο, αναρ-
ρώνοντας από τη χειρουργική επέμβαση, 
μόλις πέντε εβδομάδες αφού της είχε εκδο-
θεί η άδεια. Μία επιστολή προς την Mason 
από το Υπουργείο Παιδείας εξήγησε ότι 
λόγω των «επιχειρηματικών αποφάσεων» 
ο αριθμός των υπαλλήλων μειωνόταν και 
μία θέση στη μονάδα της - η δική της - θε-
ωρήθηκε «περιττή».  Η Mason είναι τώρα 
σε άδεια άνευ αποδοχών και πιστεύει ότι η 
διάγνωση της έπαιξε ρόλο στην απόφαση 
για την απόλυση της.

Η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση α-
νέφερε ότι ένας μικρός σει-
σμός κούνησε ελαφρά το έ-
δαφος την Τρίτη στο GTA. Οι 

Αρχές για τους σεισμούς στον Καναδά 
ανακοίνωσαν ότι ο σεισμός είχε μέγε-
θος τριών ρίχτερ και πραγματοποιή-
θηκε λίγο πριν τις 5:30 μ.μ. περίπου 

15 χιλιόμετρα νότια του Ajax. Ακόμη, 
ανέφεραν ότι οι δονήσεις από τον σει-
σμό έγιναν ελαφρώς αισθητοί στο Ajax 
καθώς και στις γειτονικές κοινότητες 
του Whitby και της Oshawa. Ωστόσο, 
μέχρι στιγμής δεν υπήρξαν αναφορές 
ζημιών και τραυματισμών από το σει-
σμό.

Έχασε την δουλειά της λόγω καρκίνου

Σεισμός κοντά στην περιοχή του Ajax

Βρέθηκε κρυφή κάμερα σε Starbucks στο 
κέντρο του Τορόντο

Η 
Starbucks Canada επιβεβαί-
ωσε στο CityNews ότι η αστυνο-
μία του Τορόντο έχει ξεκινήσει 
έρευνα μετά από μια καταγγελία 

για κρυφή κάμερα που βρέθηκε στις του-
αλέτες ενός καταστήματος τους στη γωνία 
των δρόμων Yonge και King. Ένας πελά-

της στο Starbucks στην διεύθυνση 4 King 
St. W. στις 2 Μαΐου ανέφερε στον διευ-
θυντή του καταστήματος ότι υπήρχε μια 
κάμερα στην ηλεκτρική πρίζα σε μία από 
τις τουαλέτες όπου μπορούν να την χρησι-
μοποιήσουν άνδρες και γυναίκες. Η αστυ-
νομία του Τορόντο δήλωσε στο CityNews 

ότι δεν ενημερώθηκε 
από την αρχή για 
την κρυφή κάμερα 
αλλά 24 ώρες μετά 
την ανακάλυψή της, 
ωστόσο επιβεβαιώ-
νουν ότι η Starbucks 
τους κάλεσε περί-
που μία ώρα μετά 
τ ην  εύρεσ η  τ η ς 
συσκευής. Οι αξιω-
ματικοί πήγαν στο 
κατάστημα την επό-
μενη μέρα και απε-
γκατ έσ τησαν την 
κάμερα, χωρίς να 
επιβεβαιώσουν την 
θέση της.

Έξι κρούσματα E.Coli που βρέθηκε σε 
μαρούλι σημειώθηκαν στον Καναδά
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LIFE

Tianna Gregory:
απευθείας στον… ψυχίατρο

Προκαλεί… 
αναστάτωση με κάθε 
πόζα που ανεβάζει 
στο Instagram 
και έχει γεμίσει… 
ακολούθους.

Η Τιάννα Γκρέγκορι 
δηλώνει… μοντέλα, 
αλλά η αλήθεια 
είναι πως έγινε 
γνωστή μέσα από 
τον προσωπικό 
της λογαριασμό 
στο γνωστό Μέσο 
κοινωνικής 
δικτύωσης. Βλέπετε, 
οι φωτογραφίες 
που ανεβάζει 
είναι ιδιαίτερα… 
προκλητικές 
και κανείς δεν 
μπορεί να μείνει… 
ανεπηρέαστος.

Διαθέτει απίστευτες 
καμπύλες και δεν 
έχει… πρόβλημα να 
τις παρουσιάσει σ’ 
όλον τον κόσμο.
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Με τ ά  τ ο 
«Nomads», 
επ ισ τ ρέφε ι 

στον ΑΝΤ1 με δική του 
εκπομπή!
Ο λόγος για τον Γιώργο 
Μαυρίδη, ο οποίος 
το αποκάλυψε μέσα 
από insta stories, που 
παρέπεμπαν σε γυρί-
σματα! Μαζί του και ο 
φίλος του και μόνιμος 
συνεργάτης του Γιώρ-
γος Λέντζας.
Σύμφωνα με πληρο-
φορίες της espresso, το 
νέο τηλεοπτικό εγχεί-
ρημα του θα αρχίσει 
με τη νέα σεζόν, και θα 
συνδυάζει δύο μεγά-
λες του αγάπες: τα ταξί-
δια και τη μουσική. 
Σύμφωνα με τις ίδιες 
πηγές, η εκπομπή θα 
έχει πολλές φορές και 
φιλανθρωπικό χαρα-
κτήρα.

H Αναστασία 

αναστατώνει! 

Η Ελληνίδα τραγουδίστρια μας 
έδειξε τα πλούσια προσόντα 
της.

Η Αναστασία Τερζή στις πιο 
αποκαλυπτικές πόζες ever. Η 
καυτή τραγουδίστρια με το 
τρελό κορμί της αναστατώνει 
κι εκτός πίστας.

Νέα σύντροφος για 

τον Κωνσταντίνο 

Αργυρό

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν 
μιλάει για την προσωπική του 
ζωή. Ελάχιστοι είναι εκείνοι που 
γνωρίζουν εάν ο τραγουδιστής 
είναι σε σχέση ή όχι. Ωστόσο, 
ο φωτογραφικός μας φακός, 
τον απαθανάτισε στο αεροδρό-
μιο καθώς πήγαινε να περάσει 
από τον έλεγχο για να επιβιβα-
στεί στην πτήση για Θεσσαλο-
νίκη και δεν ήταν μόνος του. Στο 
πλευρό του ήταν μια μελαχρινή 
γυναίκα, με την οποία ήταν δια-
κριτικός αλλά εκείνη δεν σταμα-
τούσε στιγμή να γελάει.

Μπορεί το όνομά της να μην 
είναι ελληνικό, κάτι τέτοιο 
όμως δεν συμβαίνει με την 
καταγωγή της.

Η Sasha Grey τρελαίνει κόσμο 
με τις πόζες της και μαντέψτε! 
Πάει και στη Μύκονο!

Γιώργος Μαυρίδης: Επιστρέφει 
με τη δική του εκπομπή

Μαρία Λουΐζα Βούρου: 
Επέστρεψε στο «Όλα Καλά»

Η βασίλισσα του 

πορνό είναι… 

Ελληνίδα!

Έ
ρχεται απο την Κρήτη αλλά μεγάλω-
σε στη Βόρειο Ελλάδα.
Η εικόνα της; Γνωστή. Σχεδόν καθη-
μερινά ταϊζει το κοινό της με εικόνες 

προσωπικές και πολύ αποκαλυπτικές. Δεν 

γνωρίζω αν είναι σόι με την Ελένη… ή όχι. 
Ξέρω ότι η Κατερίνα Τσολάκη μας κάνει με 
τις πόζες και τα στησίματά της να ευγνομω-
νούμε τον θεό που γεννήθηκε στην εποχή 
μας…

Η Μαριάννα Καλέργη μας 
αναστατώνει!

Σ
την εκπομπή της 
επέστρεψε το με-
σημέρι της Δευ-
τέρας η Μαρία 

Λουΐζα Βούρου, η οποία 
απουσίαζε από το πό-
στο της, την περασμένη 
εβδομάδα. Η παρουσι-
άστρια, η οποία αντιμε-
τώπισε ένα μικρό πρό-
βλημα με την υγεία της, 
καλησπέρισε χαμογελα-
στή και ευδιάθετη τους 
τηλεθεατές του Όλα Κα-
λά και ευχήθηκε «καλή 
εβδομάδα».
«Τι μου κάνετε; Πως 
είστε; Καλή εβδομάδα. 
Δευτέρα σήμερα και 
ξ εκ ινάμε δυναμικά. 
Επέστρεψα πολύ δυνα-
μικά. Είναι αισθητή εδώ 
πέρα η παρουσία μου 
από την αρχή. Άρχισα τα 
δικά μου. “Ανοίξτε το air 
condition, φερτέ αυτό. 
Διψάω, δεν μπορώ. 
Πονάει η μέση μου. 
Φέρτε μου άλλο μαξι-
λάρι”.
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Π
ανικός επικράτησε στην Σαντο-
ρίνη όταν η καυτή Ιταλίδα απο-
φάσισε να φωτογραφήσει τα ο-
πίσθιά της στο ξενοδοχείο όπου 

διέμενε.

Η Σίλβια Καρούσο είναι σέξι, κάτι που φαί-
νεται με την πρώτη ματιά. Το κορίτσι βρέ-
θηκε στο ελληνικό νησί και… έριξε το 
Instagram με τις φωτογραφίες και τα βίντεό 
της!

Ο σ ω μ α τ ο φ ύ λ α -
κας τη Κάιλι Τζέ-
νερ δεν βρίσκε-

ται πρώτη φορά στα φώτα 
της δημοσιότητας, αφού ο 
φωτογραφικός φακός τον 
έχει απαθανατίσει πολ-
λές φορές στο πλευρό της, 
αλλά περνούσε απαρατή-
ρητος.
Ωστόσο, αυτή την φορά, 
σχολιάσ τηκε γ ια έναν 
λόγο που δεν φανταζόμα-
σταν.Ο Τιμ Τσανγκ είναι 
μέλος της μεγάλης ομά-
δας των ανδρών ασφα-
λείας της οικογένειας 
Καρντάσιαν.  Αυτό που τον 
έκανε ξαφνικά «διάσημο» 
είναι η μικρή Στόρμι και η 
εντυπωσιακή ομοιότητα 
μεταξύ τους. Μάλιστα, 
αρκετοί followers της νεα-
ρής σταρ άρχισαν τις χιου-
μοριστικές εικασίες ότι ο 
Τσανγκ είναι ο πραγματι-
κός πατέρας της Στόρμι. 
«Γιατί η Στόρμι είναι ίδια 
ο σωματοφύλακας της 
Κάιλι;» αναρωτήθηκε ένας 
χρήστης, δημοσιεύοντας 
φωτογραφίες των δύο.

H κόρη της Τζένερ είναι ολόιδια ο 
bodyguard της

Ε
ίναι από τις 
γ υ ν α ί κ ε ς 
που δύσκο-
λα μπορείς 

να μην γυρίσεις το 
κεφάλι σου, σε περί-
πτωση που καταφέ-
ρεις να… πέσεις πάνω 
της. Βλέπεις διαθέτει 
απίστευτες αναλογίες 
και το μεγαλύτερο… ό-
πλο της είναι οι «κανο-
νάρες» της.

Εντάξει δεν γνωρίζουμε 
αν είναι… φυσικές ή 
«κονάτες», αλλά αυτό 
είναι κάτι που δεν μας 
απασχολεί και σε μεγάλο 
βαθμό. Άλλωστε, αν 
ρίξεις μία ματιά στις 
κολασμένες πόζες της 
Κρίστι Αν, για την οποία 
και σου γράφουμε, δεν 
θα θέλεις να… φύγεις!

Η πίσω κίνηση που έβαλε... 
γκάζια στη Σαντορίνη! Έδωσε 3 εκατομ. για να κάνει σεξ 

με τη Megan Fox, αλλά…

Έ
νας εκατομμυριούχος έπεσε θύμα απά-
της, καθώς πλήρωσε 3 εκατομμύρια για 
να περάσει μία βραδιά πάθους με την 
ηθοποιό Megan Fox και το αγγελάκια 

Candice Swanepoel και το μοντέλο Yang Ying.
Και αυτό γιατί ο συγκεκριμένος πίστεψε ότι 
υπήρχε ένα γραφείο που θα μπορούσε να 
του εξασφαλίσει την Megan Fox, την Candice 
Swanepoel και την Yang Ying για μία ερωτική 
βραδιά, με αποτέλεσμα να πληρώσει σχεδόν 3 
εκατομμύρια, προκειμένου να κάνει το όνειρό 
του πραγματικότητα.
Σύμφωνα με την Daily Telegraph της Αυστρα-

λίας, ο πρωταγωνιστής της συγκεκριμένης ιστο-
ρίας είχε πληρώσει 24.000 δολάρια για να γίνει 
μέλος του γραφείου, ενώ το υπόλοιπο ποσό 
πληρώθηκε ανά διαστήματα, καθώς έπρεπε να 
εξοφληθεί πριν το ραντεβού, στο οποίο φυσικά 
και δεν εμφανίστηκε καμία.
Έτσι, τώρα, ο δικηγόρος του Γιου Ξου κατέθεσε 
αγωγή κατά του γραφείου, ζητώντας πίσω όλο 
το ποσό. «Είχε συμφωνηθεί πως αν ο κύριος 
Ξου πλήρωσε τα 3 εκατομμύρια, το γραφείο 
θα του εξασφάλιζε ότι οι Megan Fox, Candice 
Swanepoel και “Angelababy” (σ.σ. Yang Ying) 
θα του προσέφεραν ερωτικές υπηρεσίες.

Διάσημη μάνα κολάζει!
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Η χερσόνησος της Λιχάδας 
είναι ένα από τα μυστικά της 
Βόρειας Εύβοιας που σιγά-σιγά 
αποκαλύπτονται, ενώ η εξόρμηση 
στα γοητευτικά προστατευόμενα 
νησάκια φέρνει λίγο από... 
Σεϋχέλλες.

Ξ
εκινάω αυτό το κοντινό ταξιδάκι 
παρέα με τους «ιθαγενείς ξενα-
γούς» μου, όπως αυτοπροσδιο-
ρίστηκαν ο κεραμίστας Βαγγέ-

λης Μαγκόπουλος και η μουσικός Βέρα 
Χατζήπαπα. Oδεύουμε προς τη χερσό-
νησο της Λιχάδας κάπως ανορθόδοξα, 
έχοντας διασχίσει μεγάλο μέρος της βο-
ρειοανατολικής Εύβοιας· στροφές μέσα 
σε δάση με αιωνόβια πλατάνια, στάσεις 
σε βρύσες με τρεχούμενο νερό, πέρα-
σμα από τα Βασιλικά και το Ψαροπούλι, 
πευκοδάση που πέφτουν στη θάλασσα, 
ιστορίες και μύθοι της περιοχής που το 
τοπίο φέρνει στην κουβέντα.
Καταλήγουμε βορειοδυτικά, σ τη χερ-
σόνησο της Λιχάδας, το κομμάτι της 
Εύβοιας που πέφτε ι  σ τον Μαλιακό 
κόλπο, με σ τάση σ τον Κάβο Λιθάρι, 
το αρχαίο ακρωτήριο Κήναιο. Είναι το 
σημείο από το οποίο, σύμφωνα με το 
μύθο, οργισμένος ο Δίας έπειτα από 
άλλη μία ζηλοτυπία της Ηρας ξεσπάει 
άδικα στον υπηρέτη του Λίχα, πετώντας 
τον στη θάλασσα. Το σώμα του δύστυ-
χου θνητού γίνεται τότε κομμάτια, τα 
οποία ο Ποσειδώνας μετέβαλε σε μικρά 
νησάκια, τα σημερινά Λιχαδονήσια.
Η ποταμόβαρκα με το ευφάν τασ το 
όνομα «Τα είδα όλα» περνάει ανά μισά-
ωρο από τον Κάβο στα ηφαιστειογενή 
Λιχαδονήσια, τα ακατοίκητα κομμά-
τια του σώματος του Λίχα, που έχουν 
ανακηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος και 
είναι ανοιχτά στο κοινό μέχρι τις 7 το 
απόγευμα. Πλέοντας διακριτ ικά ανά-
μεσά τους, συναντάμε τις δύο φώκιες 
από την οικογένε ια των τ εσσάρων 
Monachus monachus που έχουν δρα-
πετεύσει από το θαλάσσιο πάρκο της 
Αλοννήσου και έ χουν εγκατασ ταθεί 
εδώ. «Εχουν έρθει η WWF και η ΜOm 
και μας λένε πως, για να μένουν στην 
περιοχή, έχουν βρει κάτι ενδιαφέρον», 
λέει ο Γιώργος Λυμπέρης.
Εκε ί, σ την πίσω πλευρά της Μονο-
λιάς (το μεγαλύτερο Λιχαδονήσ ι με 
υψόμ. 17), μεγάλωσε ο πατέρας του, 
ο κυρ Γιάννης, μέχρι τα επτά του χρό-
νια, οπότε έπρεπε να πάει σχολείο. Εκεί 
υπάρχουν ακόμη και σήμερα ερειπω-
μένα κάποια από τα σπίτια των κατοί-
κων της ηφαιστειογενούς νήσου, πριν 
αυτή κηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος 
και απαγορευτεί η κατοίκησή της. Στη 
βόρεια πλευρά είναι δύσκολο να πλησι-
άσει κανείς όσο το τοπίο με τις ελιές και 
τα πουρνάρια γίνεται όλο και πιο πυκνό 
και άγριο, φιλοξενώντας αποκλειστικά 
αγριοκάτσ ικα. Δεύτερο σε μέγεθος 
νησάκι η Στρογγύλη, με το Φάρο. Πίσω 
στην παραλία της Μονολιάς με τα γαλα-

ζοπράσινα αβαθή νερά, παιδάκια αφή-
νονται σε εξερεύνηση του ιδιόμορφου 
τοπίου και σε ατελείωτα παιχνίδια, ενώ 
παρέες στην καντίνα έχουν βαλθεί να 
καταναλώσουν τις μπίρες, το ούζο και 
το χταποδάκι που φέρνουν εδώ τα πλε-
ούμενα της οικογένειας Λυμπέρη. Οσο 
για την απολαυστική κυρία Σούλα, μας 
αποκαλύπτει τη δική της ισ τορία που 
έκανε τα Λιχαδονήσια φιλόξενα σ τ ις 
φώκιες: «Τότε που η σαρδέλα ακόμα 
ήταν φθηνή, ερχόμασταν με τον άντρα 
μου και φέρναμε ένα καφάσι μαζί μας. 
Μόλις άκουγαν τη μηχανή της ποταμό-
βαρκας, έκαναν την εμφάνισή τους!».
Πίσω στον Κάβο κάθε αλμυρίκι φιλο-
ξενεί τους δικούς του κατασκηνωτές 
σε άλλη μια ατελείωτη αμμουδιά της 
Βόρειας Εύβοιας. Ψαράδες επιδίδο-
νται σε κάθε μορφής τεχνική ερασιτε-
χνικής αλιείας και ο δικός μας ιθαγενής 
ψαροτουφεκάς ξεναγός εμφανίζεται με 
ένα λαβράκι τριών κιλών. Το απολαύ-
σαμε καλοψημένο σε ψαροταβέρνα του 
Αη Γιώργη δίπλα στο κύμα, ακούγοντας 
ιστορίες για τον εμίρη που πέρασε πρό-
σφατα από εδώ για να δοκιμάσει μόλις 
μία μπουκιά από καθένα από τα εκλε-
κτά ψάρια που παρήγγειλε. «Ροφό, σαρ-
γούς, καραβίδες... και τι δεν είχε το τρα-
πέζι του». Είναι το θέμα των ημερών για 
το χωριό.
Το ανεπιτήδευτο ψαροχώρι απλώνε-
ται σε μια ακτή μεγαλύτερη του ενός 
χ ιλιομέτρου, δεν συγκινε ί ιδιαίτερα 
από οικιστικής άποψης κι έτσι το μάτι 
μένει μόνιμα στραμμένο στη θάλασσα 
και στα καΐκια. Προσφέρει καλές τιμές, 
πολλά ανακαινισμένα δωμάτια και δια-
μερίσματα πάνω από τις ψαροταβέρνες, 
ήσυχες διακοπές και σ ίγουρα... φρε-
σκότατο ψάρι. Ειδικά τώρα που αφθο-
νούν οι καραβίδες, ο μπακαλιάρος και 
άλλα εκλεκτά ψάρια, είναι ιδανικός προ-
ορισμός για καλοφαγάδες και οικογέ-
νειες που θέλουν να μη μετακινούνται 

πολύ, να αφήνουν τα παιδιά ελεύθερα 
στη θάλασσα και να πιάνουν το τραπέζι 
της ταβέρνας από το πρωί για τάβλι και 
ούζο μέχρι αργά το βράδυ για ψάρι και 
δροσερό σπιτικό κρασί.
Από τα Λιχαδονήσ ια σ τον Κάβο και 
από εκεί σ τον Αη Γιώργη, η γνωριμία 
με τη Λιχάδα συνεχίζεται, φτάνοντας 
στο ομώνυμο χωριό που στέκει λίγο πιο 
πάνω, σ τους πρόποδες του Προφήτη 
Ηλία ή Ξεροσουβάλας. Εδώ έχουν αγο-
ράσει και αναπαλαιώσει αρκετά σπί-
τια Ολλανδοί και Γερμανοί, φτιάχνοντας 
τη δική τους συνοικία. Από τ ις πέν τε 
ταβέρνες του, έχει παραμείνει ανοι-
χτή μόλις μία, λόγω κρίσης, στα σοκά-
κια του οι εικόνες της καθημερινότη-
τας θυμίζουν άλλες εποχές και ο τρε-
μάμενος από τα χρόνια παπα-Θόδωρος 
Μπούρας μοιάζει βγαλμένος από μυθι-
στόρημα του Παπαδιαμάντη, δίπλα στο 
θαύμα με τα κυπαρίσσια. Κάποτε οι επί-
τροποι της Παναγιάς της Λιχάδας απο-
φάσισαν να κόψουν το μικρό που μεγά-
λωνε λοξά, προς αποφυγήν ατυχήματος, 
αλλά την επόμενη μέρα το μεγάλο κυπα-
ρίσσι δίπλα του άπλωσε σαν χέρι ένα 
κλαδί του και αγκάλιασε το μικρούλι, 
προστατεύοντάς το!  
Επιστρέφοντας στην ακτογραμμή, φτά-
νουμε σ το φιλετάκι του Γκρεκολίμα-
νου, που από τη δεκαετία του ’60 ανή-
κει σ το Club Med φιλοξενώντας διε-
θνείς επισκέπτες. Από εδώ είχε φτά-
σει και ο εμίρης στην ταβέρνα μας. Την 
εξαιρετική αμμουδιά της Λιχάδας και 
του φημισμένου resort απολαμβάνουν 
μόνο λίγοι από τους φιλοξενουμένους 
του. Οι περισσότεροι συνωστίζον ται 
γύρω από την πισ ίνα, ακολουθώντας 
τις οδηγίες του προγράμματος fitness 
κάτω από έναν ανελέητο μεσημεριανό 
ήλιο. Μεγάλο μερίδιο των μετοχών του 
πουλήθηκε πρόσφατα από Κινέζους 
σε Ιταλό επιχειρηματία, ο οποίος σκο-
πεύει, όπως μαθαίνουμε, να σ τήσει 

μεγάλες σκηνές (yurts) των 8 δωματίων 
με κοινόχρηστα μπάνια και να ανοίξει 
τις πόρτες του Club Med στα χαμηλό-
τερα εισοδήματα.
Προς το παρόν, μπορεί κανείς να αφεθεί 
σε ένα low budget μακροβούτι στα ίδια 
γαλαζοπράσινα αβαθή νερά της διπλα-
νής Χρυσής Ακτής. Εκεί όπου η συνέ-
χεια της υπέροχης αμμουδιάς του Γρεκο-
λίμανου διατηρεί τις λίγες πέτρες της και 
οι ομπρελοξαπλώστρες προσφέρονται 
δωρεάν από την καντίνα.
Συνεχίζοντας προς την ίδια κατεύθυνση, 
περνώντας και από τα Γιάλτρα, τελειώ-
νουν τα παραθαλάσσια όρια της Λιχά-
δας, όχι όμως και οι ομορφιές της κατα-
πράσινης παρθένας γης της Βόρειας 
Εύβοιας.  Κρύβε ι  κα ταρράκ τ ε ς  κα ι 
λίμνες στην ενδοχώρα της, είναι ιδανι-
κός προορισμός για φυσιολάτρες εξε-
ρευνητές και για τζιπ που δεν φοβού-
νται τη σκόνη, προσφέρει πολλές μεγά-
λες παραλίες, άλλες ερημικές και άλλες 
οργανωμένες. Αναχωρώ από αυτόν τον 
τόσο δικό μας και τόσο εξωτικό ταυτό-
χρονα τόπο, κρατώντας τον καλοκαι-
ρινό ήχο της κιθάρας και της αηδονί-
σιας φωνής της Βέρας δίπλα στον ελα-
φρύ παφλασμό της θάλασσας.

Μετάβαση
Οδικώς, μέσω Χαλκίδας, θα διανύ-
σετε σε περίπου 3 ώρες 240 χλμ. Εναλ-
λακτικά, ακολουθείτε την Εθνική Αθη-
νών - Λαμίας μέχρι τον Αγιο Κωνστα-
ντίνο και από εκεί περνάτε με ferry boat 
σ τον Αη Γιώργη. Αυτή ε ίναι μια πιο 
άνετη διαδρομή, χωρίς πολλές σ τρο-
φές. Αν θέλετε να κάνετε ημερήσια μόνο 
εκδρομή στα Λιχαδονήσια, οδηγήστε 
μέχρι τα Καμένα Βούρλα και περάστε με 
το καραβάκι που αναχωρεί καθημερινά 
στις 12.00 και επιστρέφει στις 18.00.
Κάθε Σάββατο φεύγει σ τ ις 10.30 και 
επιστρέφει στις 17.00. Κόστος: 12 ευρώ 
με επιστροφή.

Λιχαδονήσια: H εξωτική Εύβοια
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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 1 συκευασία Φύλλο κρούστας για πίτες, 450 γρ
 ª 200 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος
 ª 1 σκελίδα σκόρδου, λιωμένη
 ª 1 κουτ. σούπας φρέσκο κρεμμυδάκι, ψιλοκομμένο
 ª 2 κουτ. σούπας φύλλα μαϊντανού, ψιλοκομμένα
 ª 1/3 κουτ. γλυκού κανέλα
 ª 40 ml ελαιόλαδο ελαιόλαδο για το τηγάνισμα
 ª αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ª Βγάζουμε το φύλλο από την κατάψυξη και το αφήνουμε μέσα στη συσκευασία του 

σε θερμοκρασία δωματίου, μέχρι να ξεπαγώσει καλά.
 ª Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε 30 ml από το λάδι σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε 

τον κιμά με το κρεμμύδι, το σκόρδο, την κανέλα και αλατοπίπερο για 8-10 λεπτά, μέχρι 
να ροδίσουν. Ρίχνουμε τον μαϊντανό και αποσύρουμε. Σε μια λεία επιφάνεια απλώ-
νουμε ένα φύλλο και το αλείφουμε με το υπόλοιπο λάδι. Καλύπτουμε με  δεύτερο φύλλο 
και κόβουμε κατά μήκος της μακριάς πλευράς 5 ισομεγέθεις λωρίδες. Μετά κόβουμε 
κάθετα 7 ισομεγέθεις λωρίδες, δημιουργώντας τετράγωνα περίπoυ 6 x 6 εκ. Συνολικά 
θα έχουμε 30 τετράγωνα. Γεμίζουμε το καθένα με 1-2 κουτ. γλυκού από τη γέμιση και 
ενώνουμε τις 4 άκρες, πιέζοντάς τες με τα δάχτυλά μας ώστε να φτιάξουμε ένα σχήμα 
σαν πουγκί. Δένουμε με το σχοινόπρασο. Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε τόσο λάδι ώστε να 
καλύψει τα 2/3 του σκεύους και το ζεσταίνουμε σε δυνατή φωτιά. Τηγανίζουμε τα που-
γκιά, σε δόσεις, για 3 - 4 λεπτά, μέχρι να γίνουν τραγανά. Βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα 
και αφήνουμε σε απορροφητικό χαρτί να στραγγίξουν το περιττό λάδι.

Άρωμα Κουζίνας

Τραγανά πουγκιά με 
γέμιση μαντί



LIFE 65ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

11 Μαΐου 2018
www.hellasnews-radio.com

Κάποτε έ νας τύπος αγόρασε έναν 
παπαγάλο. Τον πήγε σπίτ ι και προ-
σπαθούσε να τον μάθει να μιλάει αλλά 
αυτός το μόνο που του έλεγε ε ίναι 
«Σου δίνω το λόγο μου».
Με τά από πολ λέ ς προσπάθε ιε ς ο 
τύπος νευρίασε πολύ, τον άρπαξε και 
τον έβαλε για τιμωρία μέσα στην κατά-
ψυξη.
΄Υστερα από μερικές ώρες άνοιξε το 
ψυγείο για να δει την αντίδρασή του 
και άκουσε μια φωνή:
- Σου δίνω το λόγο μου...ότι δεν θα 
σου ξαναπώ «σου δίνω το λόγο μου», 
αλλά πες μου τουλάχισ τον η γαλο-
πούλα τι σου έφταιξε; 

Σπάει κάποια σωλήνα στο σπίτι ενός για-
τρού, οπότε ο γιατρός αναγκάζεται να 
καλέσει έναν υδραυλικό. Βρίσκει κάποιον 
και αφού διορθώνει τη ζημιά, του ζητάει 
20.000 δραχμές.
Ο γιατρός τότε του λέει:
- «Τι λες ρε παιδί μου; Εγώ που είμαι για-
τρός και δε βγάζω τόσα πολλά σε τόση 
λίγη ώρα.»
Και ο υδραυλικός του απαντάει:
- «Γιατί τα έβγαζα εγώ, όταν ήμουν για-
τρός;»

Κάθε φορά που ο Θανάσης έβλεπε τον 

Κώστα να έρχεται προς το σπίτι του,
ήξερε ότι ήθελε να δανεισθεί κάτι.
«σήμερα δεν θα πέραση το δικό του 
κόλπο» μουρμούρισε στον εαυτό του.
«καλημέρα Κώστα» λέει ο Θανάσης «θα 
μπορούσες να μου δανείσεις το
μηχανόπριονο
να κόψω κάτι θάμνους στην αυλή μου?
«λυπάμαι» λέει ο Κωστής που δεν ήθελε 
να του το δώσει«το χρειάζομαι σήμερα,
ότι έλεγα να αρχίσω να κόψω κάτι 
θάμνους στη δικιά μου αυλή».
«ένταξη» λέει ο Θανάσης «αφού θα είσαι 
απασχολημένος όλη μέρα,
τότε δεν θα σε πείραζε να δανειζόμουν τα 
μπαστουνάκια του γκολφ!»

Συζητούν δύο φίλοι:
- Αστα έχω μεγάλο πρόβλημα με την εφο-
ρία!
- Έλα μωρέ σιγά το σπουδαίο. Θα λαδώ-
σεις και θα γίνει η δουλειά σου.
- Ναι, αλλά πως; Φοβάμαι. Δεν το χω 
ξανακάνει.
- Είναι απλό, θα βάλεις τα χρήματα σε ένα 
φάκελο και θα τα δώσεις στον υπάλληλο 
λέγοντας του «πάρτε αυτά για να πιείτε μια 
μπύρα στην υγειά μου».
- Ναι αλλά αν είναι τίμιος και δεν τα πάρει;
- Τότε την πάτησες! Θα πρέπει να του 
δώσεις τα διπλά για να μην σε καταγγεί-
λει.

FUN

ΚΡΙΟΣ
Η εποχή αυτή δηλώνει ότι θα υπάρξουν ανα-
κατατάξεις στις προτεραιότητές σας. Ίσως 
χρειαστεί να αναλάβετε ένα νέο καθήκον, 
εσείς όμως δυσκολεύεστε να συγκεντρω-
θείτε. Όλα θα πάνε καλά αν αποτινάξετε από 
επάνω σας μία άλλη ευθύνη. Αυτή την περί-
οδο μπαίνετε σε πειρασμό να πάρετε οικο-
νομικά ρίσκα. Η ανωριμότητά σας σε ότι έχει 
να κάνει με τα χρήματά σας δύσκολα ελέγ-
χεται. Θα θέσετε αρκετά φορές τον προϋπο-
λογισμό σας σε κίνδυνο λόγω της επιπολαι-
ότητάς σας.

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

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αυτή η εποχή σας συμβουλεύει να ακολου-
θήσετε πρώτα τη διαίσθησή σας και μετά τη 
λογική σας. Έτσι θα μπορείτε να πάρετε τις 
σωστές πρωτοβουλίες την κατάλληλη στιγμή 
και να κάνετε καλές επιλογές. Στα οικονο-
μικά σας πολλές δοσοληψίες θα είναι μυστι-
κές αλλά να ξέρετε πως αυτή η τακτική 
σας κινδυνεύει να ανακαλυφθεί. 
Γενικά όμως οι κινήσεις σας 
θα έχουν επιτυχία.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αυτή την περίοδο η 
καριέρα σας θα έχει 
πάρα πολλά σκα-
μπανεβάσματα. Εάν 
σκοπεύετε να πάρετε 
κάποιο δάνειο, το διά-
σ τημα αυτό θα είναι 
αρκετά ευνοϊκό. Γενικότερα 
δεν θα έχετε οικονομικά προ-
βλήματα γιατί αυτή η περίοδος σηματο-
δοτείται από εύνοια. 

ΛΕΩΝ
Αυτό το διάστημα νιώθετε ότι δεν μπορείτε 
να πραγματοποιήσετε τις φιλοδοξίες σας. 
Φαίνεται ότι τίποτα δεν περνάει από το χέρι 
σας και προτιμάτε να υπομένετε ορισμέ-
νες καταστάσεις παρά να ρισκάρετε, αφού 
φοβάστε ότι θα χάσετε τα κεκτημένα. Στον 
εργασιακό σας χώρο ίσως δεχθείτε κάποια 
ερωτικής μορφής παρενόχληση. Ένα δάνειο 
ή χρέος μπορεί να εξαντλήσει τον προϋπο-
λογισμό σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αυτή την εποχή στα εργασιακά σας ανα-
μένονται φιλονικίες με τους ανωτέρους 
σας. Γενικά για κάθε είδους σχέδια, συμ-
φωνίες ή εγκρίσεις, θα υπάρξουν εμπόδια 
και καθυστερήσεις. Ακόμα κι αν περιμέ-
νατε κάποια χρήματα, αυτά θα καθυστερή-
σουν, για αυτό θα πρέπει να κάνετε οικο-
νομίες. Αυτή η εποχή εφιστά την προσοχή 
σας στα έξοδα και επιβάλλει πολύ προσε-
χτική διαχείριση των οικονομικών σας.

ΖΥΓΟΣ
Αυτή την εποχή στα εργασιακά σας αναμέ-
νονται φιλονικίες με τους ανωτέρους σας. 
Γενικά για κάθε είδους σχέδια, συμφω-
νίες ή εγκρίσεις, θα υπάρξουν εμπόδια και 
καθυστερήσεις. Ακόμα κι αν περιμένατε 
κάποια χρήματα, αυτά θα καθυστερήσουν, 
για αυτό θα πρέπει να κάνετε οικονομίες. 
Αυτή η εποχή εφιστά την προσοχή σας στα 
έξοδα και επιβάλλει πολύ προσεχτική δια-
χείριση των οικονομικών σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Είναι πιθανό να κάνετε στροφή στην 
καριέρα σας, κάτι που θα απομακρύνει την 
αβεβαιότητα και την πλήξη. Αυτό μπορεί 
να οφείλεται είτε σε δική σας πρωτοβου-
λία ή σε απόφαση των ανωτέρων σας. Η 
αλλαγή όμως θα σας κάνει να εξελιχθείτε 
προς το καλύτερο. Αποδεχτείτε τη χωρίς 
άγχος.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Στο θέμα της εργασίας μπορείτε να υπο-
λογίζετε σε μία πρόταση συνεργασίας ή 
σε μία ομαδική δουλειά. Δεν αποκλείε-
ται να δουλέψετε μαζί με κάποιο μέλος της 
οικογενείας σας. Για να ζήσετε άνετα, ανα-
ζητήστε περισσότερες από μία πηγές εσό-
δων. Επειδή η εποχή αυτή σημαίνει για 
εσάς καλή ζωή πρέπει και να προσπαθή-

σετε λίγο. Πάντως τώρα δεν πρόκει-
ται να αντιμετωπίσετε οικονο-

μικές δυσκολίες.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Στη δουλειά σας θα 
υπάρξουν ανακατατά-
ξεις και νέες αποφά-
σεις που θα πρέπει να 
ακολουθήσετε. Ίσως 

σας ανακοινώσουν 
κάποια απόφαση που 

θα αφορά το μέλλον σας. 
Οικονομικά όμως η εποχή 

αυτή σας ευνοεί υπερβολικά. 
Δεν χρειάζεται καν να κουνήσετε το δαχτυ-
λάκι σας για να βελτιώσετε την κατάστασή 
σας. Διαθέτετε μια οξυμένη αίσθηση δια-
χείρισης του προϋπολογισμού σας και 
πολύ καλή διαίσθηση. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Στη δουλειά σας θα ανακαλύψετε ότι η 
θέση σας δεν είναι τόσο μόνιμη όσο νομί-
ζατε. Οπωσδήποτε δεν είναι η κατάλληλη 
στιγμή για μεγάλα οικονομικά ανοίγματα ή 
σημαντικές αγορές.

ΙΧΘΕΙΣ
Στη δουλειά σας δεν είσ τε σίγουροι 
για τίποτα. Θέλετε να κάνετε στροφή 
στην καριέρα σας, θέλετε να αρχίσετε 
να δουλεύετε, ή μήπως θέλετε να μεί-
νετε σπίτι; Παρόλο που θέλετε πολύ να 
προχωρήσετε, εξαιτίας της αναποφασι-
στικότητάς σας μένετε κολλημένοι στην 
αφετηρία. Ο προϋπολογισμός σας θα 
αυξομειώνεται και πάλι δεν θα ξέρετε 
πώς να τον χειριστείτε. Πάντα κάποια 
μικρή έννοια δεν σας αφήνει να ησυ-
χάσετε.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Ανοιξαν οι πύλες της 15ης 
Διεθνούς Εκθεσης Βιβλίου 
Θεσσαλονίκης

Α
πό χθες άνοιξαν επίση-
μα οι πύλες της 15ης Δι-
εθνούς Εκθεσης Βιβλί-
ου Θεσσαλονίκης στην 

οποία συμμετέχουν 285 εκδότες 
από την Ελλάδα και 22 ξένα κρά-
τη, πλήθος Ελλήνων και ξένων 
συγγραφέων. Τιμώμενη είναι η 
Γαλλοφωνία και κεντρικό θέμα η 
«Δημοκρατία στον 21ο αιώνα».
Την έκθεση εγκαιν ίασε την 
Πέμπτη ο πρόεδρος της Βουλής 
Νίκος Βούτσης στην κεντρική 
πλατεία, στο Περίπτερο 15. Είχαν 
προηγηθεί οι ήχοι του «Μαγικού 
χαλιού» από το μουσικό σχήμα 
Kaimaki (σύνθεση-πιάνο: Στέ-
φανος Τσαπής, φωνή: Κυβέλη 
Καστοριάδη), που ταξίδεψαν το 
πολυάριθμο κοινό στα λιμάνια 
της Μεσογείου και στα λόγια των 
ποιητών. 
Το βιβλίο είναι η παρακαταθήκη 
για μια νέα ανάπτυξη της χώρας, 
τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής, 
σημειώνοντας ότι η στήριξη του 
βιβλίου και της αλυσίδας παρα-
γωγής έργων πνευματικής διά-
νοιας είναι πιο σημαντική παρά 
ποτέ, και υπογράμμισε την ανά-
γκη να είναι η Βουλή των Ελλή-
νων ζωντανό σημείο αναφοράς 
για το πολιτιστικό γίγνεσθαι της 
χώρας, τους δημιουργούς και 

όλες τις εστίες δημιουργίας, από 
τις πιο καινοτόμες έως τις πιο 
παραδοσιακές και διαχρονικές, 
όπως η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου 
Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, ο Νίκος 
Βούτσης σημείωσε πως είναι 
αυτονόητο ότι η Βουλή θα θέσει 
τη ΔΕΒΘ υπό την αιγίδα της στο 
μέλλον, εφόσον αυτό της ζητηθεί.
«Το βιβλίο μας κάνει καλύτε-
ρους πολίτες, οξύνει την κριτική 
μας σκέψη, αποθησαυρίζει την 
ιστορική μας μνήμη, διαμορφώ-
νει την ταυτότητά μας, μας καθι-
στά πιο ανοιχτούς και ανεκτικούς 
στον άλλον», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ο υφυπουργός Πολιτι-

σμού Κωνσταντίνος Στρατής, ο 
οποίος σημείωσε ότι το φετινό 
«ραντεβού» του βιβλίου στη 
Θεσσαλονίκη προσφέρει μια από 
τις πιο πλούσιες και ενδιαφέρου-
σες διοργανώσεις στην ιστορία 
του θεσμού και ότι ο χώρος του 
βιβλίου και των εκδόσεων έχει 
τη δυνατότητα να βρει τη θέση 
που του αξίζει στην αναπτυξιακή 
στρατηγική της χώρας.
Τον διεθνή χαρακτήρα της 15ης 
ΔΕΒΘ αναγνώρισε ο πρόεδρος 
της ΔΕΘ-Helexpo, Τάσος Τζήκας, 
καλώντας τον κόσμο να συμμετά-
σχει στη μεγάλη αυτή γιορτή του 
πολιτισμού. Στην αγαστή συνερ-

γασία του Ελληνικού Ιδρύμα-
τος Πολιτισμού (ΕΙΠ) με τη ΔΕΘ-
Helexpo αναφέρθηκε ο αντιπρό-
εδρος του ΕΙΠ, Ηλίας Νικολα-
κόπουλος, ο οποίος στη συνέ-
χεια διάβασε τον χαιρετισμό 
του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας, Προκόπη Παυλόπουλου, 
όπου έγινε ιδιαίτερη μνεία στο 
αφιέρωμα στις χώρες της Γαλλο-
φωνίας, αλλά και στην ιδιότητα 
του βιβλίου ως «οχήματος» και 
«κιβωτού» της διάδοσης κάθε 
σημαντικού πολιτισμού, ακόμη 
και σήμερα, στην εποχή των σύγ-
χρονων ηλεκτρονικών τεχνολο-
γιών.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«
Το Ναυάγιο των Αντικυθήρων», η πε-
ριοδική έκθεση που είχε παρουσια-
στεί στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μου-
σείο από το 2012 ως το 2014, προ-

σελκύοντας 800.000 επισκέπτες και κατακτώ-
ντας δύο συνεχόμενες παρατάσεις λόγω της 
επιτυχίας της, θα «ταξιδέψει» στο Πεκίνο.
Όπως είχε συμβεί και το 2015, όταν η έκθεση 
βγήκε για πρώτη φορά εκτός συνόρων, 
παρουσιάζοντας περισσότερα από 370 ευρή-
ματα του Ναυαγίου στο Μουσείο Αρχαίας 
Τέχνης Βασιλείας και Συλλογή Λούντβιχ στην 
Ελβετία, στην Κίνα δεν θα μετακινηθούν τα 
δυο διάσημα έργα, ο Έφηβος και ο Μηχανι-
σμός των Αντικυθήρων, που έχουν χαρακτη-
ριστεί, λόγω σημασίας, αλλά και ευαίσθητης 
κατάστασης, ως «αμετακίνητα».
Συγκεκριμένα, 342 αρχαιότητες από το Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο, καθώς κι ένα έργο 
από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, θα 
«ταξιδέψουν» στο Μουσείο της Απαγορευμέ-
νης Πόλης (Palace Museum) στο Πεκίνο, κατό-
πιν σχετικού αιτήματος του κινεζικού μου-

σείου. Ήταν εξάλλου γνωστό από την αρχή 
του χρόνου το μεγάλο ενδιαφέρον της κινε-
ζικής πλευράς για την παραπάνω έκθεση, 
καθώς και για την ενάλια αρχαιολογία. Το ΚΑΣ 
έδωσε σήμερα το «πράσινο φως» στο παρα-
πάνω αίτημα, ενώ κατά τη συνεδρίαση δεν 

συζητήθηκε η προσωρινή εξαγωγή των 42 
έργων από το Νομισματικό Μουσείο, καθώς 
δεν είχε ολοκληρωθεί η τελική σχετική εισή-
γηση.
Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 15 Σεπτεμ-
βρίου έως τις 16 Δεκεμβρίου 2018.

Οι «Όρνιθες» 
του Νίκου 
Καραθάνου 
κατακτούν τη 
Νέα Υόρκη 

«Πουλιά να γίνετε, να βγάλετε 
φτερά, να τα ξαναγαπήσετε 
όλα» διαλαλούν στους θεατές 

του St. Ann’s Warehouse οι «Όρνι-
θες» του Νίκου Καραθάνου που μετά 
από τη μεγάλη επιτυχία που σημείω-
σαν σε Επίδαυρο και Αθήνα, το 2016, 
άνοιξαν τα φτερά τους για υπερατλα-
ντική πτήση και προσγειώθηκαν στο 
Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, όπου 
παρουσιάζονται μέχρι τις 13 Μαΐου. 
Τα αριστοφανικά πουλιά του Έλληνα 
σκηνοθέτη κατάφεραν να παρασύ-
ρουν το νεοϋορκέζικο κοινό στη δική 
τους «Νεφελοκοκκυγία» υπενθυμί-
ζοντας μας πως το θέατρο είναι ένας 
δρόμος για την ουτοπία.
«Τέτοιο διονυσιασμό που δυναμι-
τίζει ολόκληρο το θέατρο έχουν να 
δουν οι Νεοϋορκέζοι από τη δεκαε-
τία του ‘60» γράφουν στην κεντρική 
κριτική που κοσμεί το εξώφυλλο της 
Δευτέρας (7/5) οι New York Times. 
«Οι «Όρνιθες» χαρίζουν εικόνες και 
ήχους που δεν θα βρείτε πουθενά 
αλλού σε αυτή την πόλη… Δεν είναι 
ακριβώς όμορφο, αλλά σκληρό και 
υπνωτιστικό, αρχέγονο και ταυτό-
χρονο αιθέριο. Είναι η μελωδία της 
γήινης ύπαρξης, με όλες τις μυστη-
ριώδεις, ερεθιστικές υποσχέσεις να 
περιμένουν την εκπλήρωση και τη 
ματαίωση τους» σημειώνει χαρακτη-
ριστικά ο επιδραστικός κριτικός Μπεν 
Μπράντλεϊ.
‘Ανθρωποι, θεοί και πουλιά μπλέ-
κονται σε ένα παιχνίδι εικόνων κι 
αισθήσεων στην παράσταση που 
σημειώνει συνεχόμενα sold out, με 
το αμερικανικό κοινό να αποδέχεται 
με ενθουσιασμό, κατά τη διάρκεια 
της, το κάλεσμα των ηθοποιών- που-
λιών και να τους συναντά κάτω από τη 
λυτρωτική βροχή της σκηνής προτεί-
νοντας τους ονόματα για τη νέα πόλη 
που χτίζουν πάνω από τα σύννεφα 
μακριά από θεούς και ανθρώπους. 
Ανάμεσα στους θεατές βρέθηκαν και 
η Αμερικανίδα ιέρεια της αβανγκάρντ 
Λόρι ‘Αντερσον και ο Βρετανός ηθο-
ποιός Τζέρεμι ‘Αιρονς ο οποίος, όπως 
δήλωσε στους Έλληνες δημοσιογρά-
φους λάτρεψε την παράσταση και 
πρότεινε στους συντελεστές της να τη 
φέρουν και στο Λονδίνο.

Η «καρδιά» του βιβλίου χτυπά στη 
Θεσσαλονίκη 

Το «Ναυάγιο των Αντικυθήρων» ταξιδεύει στο Πεκίνο 
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αθλητικά

Η 
ώρα της Ευρώπης έφτασε για τον Αστέρα. Οι 
Αρκάδες εξετέλεσαν την αποστολή τους, κέρ-
δισαν με 2-0 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και 
πλέον για να μην τερματίσουν 5οι θα πρέπει 

να... ευθυγραμμιστούν οι πλανήτες, να έρθει ο Batman 
στην Ελλάδα και μαζί με τον Captain America να παλέ-
ψουν με τον Γκοτζίλα. Ή αλλιώς να κερδίσει αύριο η Ξάν-
θη στη Λεωφόρο με 15-0 τον Παναθηναϊκό, στο ματς 
που δεν ολοκληρώθηκε σήμερα. Οκ, απλά το αναφέ-
ρουμε για τους τύπους.
 Ο Τραϊανός Δέλλας ξεκίνησε με τον Κυριακίδη κάτω 
από τα γκολπόστ, τους Μαρινάκη, Αργκους, Χαντάκια, 
Ρότσα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά, τους 
Τσοκάνη, Μπεχαράνο στον άξονα, τον Μάζου-
ρεκ οργανωτή, τους Ρόσα, Ντίας στα άκρα 
και τον Μοράρ στην κορυφή της επίθε-
σης. 
 Ο Σάββας Παντελίδης είχε τον Αθανα-
σιάδη στο τέρμα, τους Κώτσιρα Σελίν, 
Τριανταφυλλόπουλο, Γιαννούλη στην 
άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά, 
τους Ιγκλέσιας, Μουνάφο στο «6»-«8» 
τον Τόνσο «δεκάρι», τους Τσιλιανίδη, Καλ-
τσά στα άκρα και τον Μανιά στην κορυφή της 
επίθεσης.  
 Το ματς ξεκίνησε με τους Αρκάδες να έχουν από την 
αρχή την πρωτοβουλία των κινήσεων. Κυρίως μετά το 
αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο, πήραν μέτρα στο 
γήπεδο και άρχισαν να πιέζουν. Κέρδιζαν πολλές στη-
μένες μπάλες γύρω από τα καρέ του Κυριακίδη (π.χ. 
Κόρνερ, φάουλ) και τελικά άνοιξαν το σκορ στο 24’ με 
ωραίο γυριστό του Ιγκλέσιας. 
 Αυτή η εξέλιξη τους έδιωξε το άγχος και μέχρι την 
ανάπαυλα, σε αρκετές περιπτώσεις θα μπορούσαν να 
διπλασιάσουν τα τέρματά τους. Κυρίως στις φάσεις του 
34’ και του 45’, όταν οι παίκτες του Παναιτωλικού έδιω-
ξαν πάνω στη γραμμή τις προσπάθειες των Μανιά και 
Τόνσο. Σε αυτό το διάστημα οι «κυανοκίτρινοι» είχαν 
μόνο μία καλή στιγμή, με τον Μοράρ στο 44’. 
 Στο δεύτερο μισό η εικόνα των γηπεδούχων άλλαξε 
άρδην. Ο Ρόσα «ανέβασε» στροφές και άρχισαν να επι-
σκέπτονται με αξιώσεις την περιοχή του Αθανασιάδη. 
Την ίδια στιγμή οι φιλοξενούμενοι έδειχναν αγχωμέ-
νοι, αλλά όλα τελείωσαν στο 79’, όταν ο Τόνσο έβγαλε 
με κάθετη τον Μανιά τετ α τετ με τον Κυριακίδη και τον 

πλάσαρε εύστοχα. Ουσιαστικά το παιχνίδι τελείωσε 
εκεί. 
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Κυριακίδης, Μαρινάκης, Αργκους 
(62’ Μιχάι), Χαντάκιας (72’ Βασιλούδης), Ρόσα, Τσο-
κάνης, Μπεχαράνο, Ρόζα, Ντίας, Μασουρέκ, Μοράρ. 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Αθανασιάδης, Κώτσιρας, Σελίν, 
Τριανταφυλλόπουλος, Γιαννούλης, Ιγκλέσιας, Μου-
νάφο, Καλτσάς (87’ Ισνάλδο), Τόνσο, Τσιλιανίδης (74’ 
Ντουντού), Μανιάς (90’+2’ Δουβίκας). 

Παντελίδης: «Πίστευα στην Ευρώπη»
Για την πορεία του Αστέρα, τους παίκτες των Αρκάδων 
αλλά και τον ίδιο μίλησε ο Σάββας Παντελίδης στον 

ΣΠΟΡ FM. 
Για το αν πίστευε ότι ο Αστέρας θα βγει στην 

Ευρώπη και τη συμφωνία του να μεί-
νει στην ομάδα: «Στην πρώτη συζήτηση 
που κάναμε όταν ήρθα έβαλα πριμ εξό-
δου στην Ευρώπη. Οπότε ναι, το πίστευα. 
Είχαμε ξεκινήσει συζητήσεις από τον Φλε-
βάρη και μέσα Μαρτίου ολοκληρώθηκαν. 

Θεώρησε η διοίκηση ότι ήταν πετυχημένη 
η πορεία και αποφάσισε η ομάδα να μείνει 

χωρίς καν να ξέρουμε αν θα βγούμε στην Ευρώπη». 
 Για τις αλλαγές που έκανε στην ομάδα και τον στόχο της 
νέας σεζόν: «Όταν ήρθα στην ομάδα είπα ότι το πρώτο 
που πρέπει να βελτιωθεί ήταν η αμυντική λειτουργία. 
Αυτό έγινε γρήγορα, από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια. 
Ήταν καθαρά θέμα διάθεσης. Η άμυνα θέλει διάθεση 
και η επίθεση ταλέντο. Μετά θέλαμε να παίξουμε και 
λίγο καλύτερο ποδόσφαιρο. Tο πάντρεμα αυτών των 
δυο στοιχείων μας οδήγησε στην επιτυχία. Αυτό που 
θέλουμε τώρα είναι να συνεχίσουμε να μας αρέσει η 
ομάδα μας. Ακόμα και να χάνουμε να λέμε ότι κάναμε 
10 ωραίες φάσεις». 
 Για τις αλλαγές που θα γίνουν στον Αστέρα: «Θέλαμε να 
αλλάξουμε κάποια πράγματα στο ρόστερ αυτό το καλο-
καίρι. Οι μεταγραφές του Ιανουαρίου, αν είναι από το 
εξωτερικό συνήθως δεν πετυχαίνουν. Θέλω το φρεσκά-
ρισμα στην ομάδα να γίνεται το καλοκαίρι. Και αυτό θα 
γίνει. Θα υπάρξουν αλλαγές και από παιδιά που λήγουν 
τα συμβόλαιά τους, ενώ μακάρι να γίνουν και πωλήσεις 
παικτών. Εμείς κάνουμε το πλάνο μας με δεδομένο ότι 
δεν θα πουληθεί κάποιος και… ψιλοψάχνουμε για να 
είμαστε έτοιμοι σε μια τέτοια περίπτωση». 

SPORTSNEWS

Σφραγίδα στο ευρωπαϊκό εισιτήριο έβαλε ο Αστέρας Τρίπολης! Με τα γκολ των Ιγκλέσιας 
και Μανιά, οι Αρκάδες επικράτησαν 2-0 στο Αγρίνιο του Παναιτωλικού και τη νέα σεζόν θα 
αγωνιστούν στο Europa League! 

Αστέρα μου, Ευρώπη μου! 
Το πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε με ένα... μηδενικό για τον 
Παναθηναϊκό (ήττα 1-2 από Ξάνθη), όπως ήταν και όλη αυτή 
η μαρτυρική χρονιά! Η περιπέτεια και η αβεβαιότητα συνεχί-

ζονται για τους «πράσινους» που δεν ξέρουν αν έχει... φως η επό-
μενη μέρα. Όποια κι αν είναι... 
Ο Παναθηναϊκός άρχισε το παιχνίδι με τον Διούδη κάτω από τα 
δοκάρια. Αριστερό μπακ τον Οικονόμου, δεξί τον Γιόχανσον και 
τον Κολοβέτσιο με τον Ευαγγέλου στο κέντρο της άμυνας. Κάτσε 
και Τζανδάρης τα αμυντικά χαφ. Λουντ και Μυστακίδης στα άκρα, 
ο Λουσιάνο πίσω από τον «φουνταριστό» Δώνη.
Η Ξάνθη σε σχέση με το πως ξεκίνησε το ματς της Κυριακής είχε 
δύο διαφοροποιήσεις, με τον Γκαραβέλη αντί του Ζίβκοβιτς στην 
εστία και τον Μελιόπουλο αντί του Ντε Λούκας.
Γκαραβέλης, Σιλά, Σβαρνάς, Κασάδο, Μπαξεβανίδης, Καμαρά, 
Μελιόπουλος, Φασίδης, Ντουρίτσκοβιτς, Κάστρο και Γέντρισεκ 
ήταν οι εκλεκτοί του Ράσταβατς.
Από την στιγμή που ο Αστέρας Τρίπολης... καθάρισε την υπόθεση 
πέμπτη θέση με το «διπλό» στο Αγρίνιο, η Ξάνθη δεν είχε βαθμο-
λογικό κίνητρο, όπως φυσικά και ο Παναθηναϊκός. Σε μία άδεια 
Λεωφόρο που είχε λιγοστούς οπαδούς των «πρασίνων», οι γηπε-
δούχοι ξεκίνησαν πολύ δυνατά το ματς και μόλις στο 11’ άνοιξαν 
το σκορ.
Ο Λουσιάνο με τρομερό «κεραυνό» έξω από την περιοχή, έστειλε 
την μπάλα εκεί που δεν πιάνεται και επιβεβαίωσε την μεγάλη 
δημιουργική ποιότητα που μπορεί να βγάλει στο παιχνίδι του.
Η συνέχεια του πρώτου μέρους είχε πολλά λάθη, καθόλου καλό 
ρυθμό και κακό ποδόσφαιρο. Σε μία στημένη φάση, πάντως, οι 
«ακρίτες» βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης. Με μία περίεργη κεφα-
λιά του Κασάδο(η μπάλα βρήκε στον αυχένα του) νικήθηκε ο Διού-
δης και οι δύο ομάδες πήγαν ισόπαλες στα αποδυτήρια.

Σεμινάριο και «διπλό» για την Ξάνθη!
Στο δεύτερο μέρος η Ξάνθη ήταν ανώτερη, πιο ουσιώδης και με 
μεγαλύτερη διάθεση κυνήγησε την νίκη απέναντι σε έναν Πανα-
θηναϊκό που απλά περίμενε να τελειώσει το ματς, μην έχοντας να 
δώσει περισσότερα πράγματα πάνω στο χορτάρι στο φινάλε μίας 
σεζόν που όλοι θέλουν να ξεχάσουν!
Οι φιλοξενούμενοι στο 66’ μετά από καταπληκτική μπαλιά του 
Κάστρο και ιδανικό πλασέ του Ντουρίτσκοβιτς πέρασαν μπροστά 
στο σκορ! Στην συνέχεια είχαν τις φάσεις για να βάλουν τέλος από 
νωρίς στο ματς, δεν τα κατάφερα και ο Παναθηναϊκός αρκέστηκε 
σε μια ανούσια κατοχή της μπάλας.
Το 1-2 έμεινε μέχρι το φινάλε...
Παναθηναϊκός (Μαρίνος Ουζουνίδης): Διούδης, Γιοχάνσον, Κολο-
βέτσιος, Οικονόμου, Ευαγγέλου, Κάτσε, Τζανδάρης (61’ Στάικος), 
Λουντ (77’ Μπουζούκης), Λουτσιάνο, Μυστακίδης, Δώνης (61’ 
Χατζηγιοβάνης) 
Ξάνθη (Μίλαν Ράσταβατς): Γκαραβέλης, Σιλά, Σβάρνας, Κασάδο 
(79’ Μεχία), Μπαξεβανίδης (Ορφανίδης), Καμαρά, Μελιόπουλος, 
Φασίδης, Ντουρίτσκοβιτς, Κάστρο (86’ Λισγάρας), Γέντρισεκ

Παναθηναϊκός - Ξάνθη 1-2
Το μαρτύριο τελείωσε

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Η 
Τούμπα και οι περίπου 
18.000 φίλοι του ΠΑ-
ΟΚ αποθέωσαν τους 
ποδοσφαιριστές του 

Ραζβάν Λουτσέσκου με χειρο-
κροτήματα και συνθήματα, «νά-
τοι, νάτοι οι πρωταθλητές», πριν 
και μετά το τέλος του αγώνα με 
τον Πλατανιά, θέλοντας να τους 
ευχαριστήσουν για τη φετινή πο-
ρεία τους στο πρωτάθλημα της 
Σούπερ Λίγκας.
Ο «Δικέφαλος» δεν είχε το παρα-
μικρό πρόβλημα να φτάσει 
στη νίκη, απέναντι στον υποβι-
βασμένο Πλατανιά, κάνοντας 
παράλληλα μια καλή πρόβα ενό-
ψει του τελικού κυπέλλου. Το ίδιο 
έκανε στο μεγαλύτερο διάστημα 
και η κερκίδα, με πολλά συν-
θήματα να αφορούν τη «μάχη» 
του ΟΑΚΑ το ερχόμενο Σάβ-
βατο. «Παοκάρα φέρε μας το 
κύπελλο στον Πύργο το Λευκό» 
και άλλα…
Ο Λουτσέσκου, αν εξαιρέσει 
κανείς τους Κρέσπο (τιμωρη-
μένος) και Κάμπος (ανέτοιμος), 
δεν ξεκούρασε τους βασικούς 
ποδοσφαιριστές, πολλοί εκ των 
οποίων θα είναι και στο αρχικό 
σχήμα του «Δικεφάλου» στον 
τελικό του κυπέλλου Ελλάδας 
κόντρα στην ΑΕΚ.
Τα βλέμματα πολλών ήταν πάνω 
στον Πρίγιοβιτς, με τον Σέρβο να 
κυνηγάει όσο το δυνατόν περισ-
σότερα γκολ στην προσπάθεια 
του να αναδειχθεί πρώτος σκό-
ρερ του πρωταθλήματος, αλλά 
και στον νεαρό Μιχόγεβιτς, με 
τον Βόσνιο να κάνει το επίσημο 
ντεμπούτο του με την «ασπρό-
μαυρη» φανέλα.
Απέναντι τους βρέθηκε ένας 
Πλατανιάς με το μυαλό στην Β’ 
Εθνική, αφού έχει προ πολλού 
υποβιβαστεί, με την ομάδα από 
τα Χανιά να ταξιδεύει στη Θεσ-
σαλονίκη με 15 ποδοσφαιριστές 
και στον πάγκο της να έχει δύο 
(!) τερματοφύλακες (Κασωτάκης, 
Κοκκαλάς).
Ο Δημήτρης Πέλκας πολύ νωρίς, 
μόλις στο 9’, με ευθύβολο σουτ 
μέσα από τη μεγάλη περιοχή 
άνοιξε το σκορ (1-0) για τους 
«ασπρόμαυρους» (έφτασε τα 11 

γκολ σ’ όλες τις διοργανώσεις), 
ενώ στο 15’, μετά από την ασίστ 
«πάρε-βάλε» του Μάτος, ο Πρί-
γιοβιτς πέτυχε το 2-0 φτάνοντας 
τα 18 γκολ στο πρωτάθλημα, 
παίρνοντας κεφάλι στη μάχη των 
σκόρερ από τον Καρίμ Ανσαρι-
φάρντ.
Στο β’ μέρος ο Λουτσέσκου έκανε 
νωρίς τις δύο από τις τρεις αλλα-
γές του, ρίχνοντας στο γήπεδο 
τους Ελ Καντουρί και Κάμπος, την 
ίδια στιγμή που όλοι περίμεναν 
ένα ακόμη γκολ από τον Πρίγιο-
βιτς, με την κερκίδα να ασχολεί-
ται εξ ολοκλήρου με τον τελικό 
της 12ης Μαΐου.
Αρχικά ήταν ο Μπίσεσβαρ αυτός 
που δοκίμασε τα αντανακλα-
στικά του Κλιάιτς στο 65’ και στη 
συνέχεια ο Ουντόζι του Πασχα-
λάκη, με τον Ελληνα πορτιέρο του 
ΠΑΟΚ να αντιδρά εντυπωσιακά 
στο 67΄και κρατάει το μηδέν για 
την εστία του.
Το φινάλε ήταν το ιδανικό για τον 
ΠΑΟΚ και τον Πρίγιοβιτς. Σέντρα 
ακριβείας από τον Αντρέ Βιεϊρί-
νια, κεφαλιά του Σέρβου «killer» 
και 3-0! M’ αυτό το γκολ έφτασε 
τα 19 στο πρωτάθλημα (27 συνο-
λικά) ισοφαρίζοντας την επίδοση 
του Σταύρου Σαράφη (72-73) και 
του Γιώργου Κωστίκου (81-82).  
 MVP: Η βραδιά ανήκε στον Αλε-
ξάνταρ Πρίγιοβιτς που πέτυχε 
δύο γκολ και έκλεισε την σεζόν με 
19 γκολ, δύο περισσότερα αυτή 
την στιγμή από τον Ανσαριφαρντ.
Στο ύψος του: Δύο ασίστ κατέ-
γραψε η στατιστική υπηρεσία για 
τον Λέο Μάτος, που είχε αρκετά 
κέφια και πολύ χώρο από τη 
δεξιά πλευρά για να στηρίξει το 
επιθετικό κομμάτι του ΠΑΟΚ.
την Ημαθία δεν είχε την παραμι
ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Πασχα-
λάκης, Μάτος, Βαρέλα, Μιχό-
γεβιτς, Βιεϊρίνια, Μαουρίσιο, 
Σάχοφ (75’ Λημνιός), Πέλκας (49’ 
Ελ Καντουρί), Μακ (63’ Κάμπος), 
Μπίσεσβαρ, Πρίγιοβιτς.
Πλατανιάς (Γ. Χατζηνικολάου): 
Κλιάιτς, Βάντερσον, Καρυπί-
δης, Ντικαμονά, Ουές, Ντουαλά, 
Μάλσα, Ζίκο, Ενσικουλού (68’ 
Σινγκ), Κασαλίκα (84’ Φούφλια), 
Ουντόζι.

ΠΑΟΚ - Πλατανιάς 3-0
Φινάλε με χειροκρότημα

Ο εκπληκτικός ΠΑΣ Γιάννινα επικράτησε 3-0 
του Ολυμπιακού στους «Ζωσιμάδες», με τους 
«ερυθρόλευκους» να μην μπαίνουν στο ματς 
σε κανένα σημείο του και να βλέπουν ήδη την 
επόμενη σεζόν!  

Σ
τα βροχερά Ιωάννινα ένας κακός Ολυμπιακός 
και δίχως καλές επιθετικές συνεργασίες αλλά 
και με αμυντικά προβλήματα (σ.σ. για ακόμα 
μία φορά) έχασε δίκαια με σκορ 3-0 από τον 

ΠΑΣ. Γκολάρα ο Κόντε και το πρώτο τέρμα του Τζη-
μόπουλου στο τελικό 3-0. Φώναξαν για οφσάιντ από 
τον Ολυμπιακό στο τέρμα του Βιντάλ στο τελευταίο 
λεπτό των καθυστερήσεων.
Ο Κόντης σε διάταξη όπου είχε για πρώτη φορά 
βασικό φέτος στο πρωτάθλημα τον Ιγκόρ και βασικό 
και τον Τζούρτζεβιτς: Χουτεσιώτης κίπερ, Ιγκόρ δεξί 
μπακ, Ένγκελς και Σισέ στο κέντρο της άμυνας και 
Χατζισαφί αριστερά. Οι Ανδρούτσος και Ταχτσίδης 
στο κέντρο και τριάδα με Τζούρτζεβιτς, Φορτούνη 
και Βρουσάι πίσω από τον Ανσαριφάρντ. Ο γηπεδού-
χος ΠΑΣ είχε τον εξής σχηματισμό: ο Βελλίδης τερ-
ματοφύλακας, Αποστολόπουλος στο δεξί άκρο της 
άμυνας, Τσικάρκσι στο αριστερό και ανάμεσά τους οι 
Σκόνδρας και Μιχαήλ. Τζημόπουλος και Γαρουφαλιάς 
στον άξονα της μεσαίας γραμμής με τον Χαλκιαδάκη 
μπροστά τους. Ντόλοβατς και Νικολιάς στα άκρα με 
τον Κόντε στην κορυφή της επίθεσης.
Ο Ολυμπιακός για το πιο μεγάλο διά-
στημα του α’ μέρους είχε τον έλεγχο του 
αγώνα αλλά και πολύ καλές φάσεις. 
Στο 3’ ο Ανσαριφάρντ είχε χαμένο τετ 
α τετ. Στο 5’ ο Ιρανός είχε πάλι καλή 
φάση από κοντά μετά από σέντρα του 
Ιγκόρ. Στο 11’ ο Παπέ Σισέ ήταν σε θέση 
βολής αλλά κόπηκε στο... τσακ από τον 
Αποστολόπουλο. Ο αγωνιστικός χώρος 
ήταν βαρύς και σε καθόλου καλή κατάσταση 
λόγω της διαρκούς και δυνατής βροχόπτωσης. Ένας 
προβληματικός αγωνιστικός χώρος λόγω της βρο-
χής που δυσκόλευε και τις 2 ομάδες. Οι Πειραιώτες 
πάντως απείλησαν ξανά με Παπέ Σισέ, Φορτούνη και 
Ταχτσίδη
Προς το τέλος του α’ μέρους ο ΠΑΣ είχε δύο πολύ 
καλές στιγμές. Δοκάρι στο 40’ από σέντρα Γαρου-
φαλιά (σ.σ. το στατιστικό της Λίγκας το έχει ‘χρεώσει’ 
πάντως στον Νικολιά) και μετά ο Κόντε σε κενή εστία 
να στέλνει έξω την μπάλα. Στο 44’ ο Κόντε έκανε ένα 
σουτ που δεν έφυγε πολύ άουτ από το δεξί δοκάρι.
Ο ΠΑΣ Γιάννινα στο 2ο μέρος κατάφερε να βρει τα 
τρωτά αμυντικά σημεία του Ολυμπιακό και να... χτυ-
πήσει 2 φορές. Την μία από κόρνερ του Αποστολό-
πουλου με τον Ένγκελς να χάνει τον σκόρερ Τζημό-

πουλο που έκανε το 1-0 με κεφαλιά. Το 2-0 ήρθε στο 
61’ με πανέμορφο γκολ του Κόντε τον οποίο έχασε 
ο Ιγκόρ. Σέντρα του Νικολιά με τον άσο του ΠΑΣ να 
κάνει τρομερό τελείωμα για το γκολ. Στην συνέχεια 
ο ΠΑΣ απείλησε πάλι με τον Κόντε στο 84’. Στο 86’ οι 
γηπεδούχοι είχαν δοκάρι μετά από εκτέλεση φάουλ, 
κεφαλιά του Μιχαήλ και προσπάθεια του Παπέ Σισέ 
να διώξει. Το δοκάρι από την στατιστική υπηρεσία 
‘χρεώθηκε’ στον Μιχαήλ.
 Στο τελευταίο λεπτό του έξτρα χρόνου σε μία φάση 
όπου ο Χατζισαφί ζήτησε επιθετικό φάουλ ο Μπου-
κουβάλας ‘έσπασε’ την μπάλα στον Βιντάλ που από 
κοντά έκανε το 3-0. Από τον Ολυμπιακό στην φάση 
αυτή φώναξαν και για οφσάιντ.
 MVP: Ο Κόντε με την πολύ ωραίο τέρμα του και το 
γεγονός ότι απειλούσε διαρκώς και έκανε τόση προ-
σπάθεια. Επίσης οι Νικολιάς και Γαρουφαλιάς έχουν 
κάνει ένα γεμάτο και καλό ματς για την ομάδα του 
ΠΑΣ. Ο πρώτος ήταν και στην φάση του 2-0.
 ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο εκ των σκόρερ Τζημόπουλος. 
Κάνει το 1-0 και γενικά κατέβαλλε μεγάλη προσπά-
θεια. Εδώ μπαίνει και ο Βελλίδης για τις επεμβάσεις 
του στην αρχή.
 ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Άμυνα και άξονας του Ολυμπι-
ακού. Ειδικά οι Ένγκελς και Ταχτσίδης ενώ και ο Φορ-
τούνης θα μπορούσε να είχε βοηθήσει παραπάνω. 
Αρνητικός και ο Τζούρτζεβιτς.
 ΠΑΣ: Βελλίδης, Ντόλοβατς, Τζημόπουλος (83’ Μπέ-

ριος), Τσικάρσκι, Αποστολόπουλος, Σκόνδρας, 
Γαρουφαλιάς, Μιχαήλ, Νικολιάς (89’ Μπου-

κουβάλας), Χαλκιαδάκης (83’ Βιντάλ) και 
Κόντε.
 Ολυμπιακός: Χουτεσιώτης, Ιγκόρ, 
Ένγκελς, Σισέ, Χατζισαφί, Ταχτσίδης, 
Ανδρούτσος, Φορτούνης, Βρουσάι 
(88’ Κωστανάσιος), Τζούρτζεβιτς (67’ 

Βέργος) και Ανσαριφάρντ.

«Δεν κάνετε ούτε για χαρτιά υγείας 
στον Ρέντη»!
Η βαριά ήττα του Ολυμπιακού με 3-0 στα Ιωάννινα 
και η κάκιστη εικόνα του συλλόγου δεν μπορούσε 
να περάσει έτσι από τον Βαγγέλη Μαρινάκη που... 
ξέσπασε κατά παικτών και τεχνικού team!
 Χαρακτηριστικά τα λόγια του ισχυρού άνδρα του 
Ολυμπιακού, όπως μεταφέρθηκαν από τους ανθρώ-
πους των Πειραιωτών, ήταν: «Κανονικά έπρεπε αντί 
να γυρίσετε να μείνετε όλοι εκεί διότι δεν μπορεί να 
είστε παίκτες του Ολυμπιακού εσείς... Αντί να σας 
πούμε καλές διακοπές θα σας πούμε να πάτε να πνι-
γείτε. Και ισχύει για όλους σας. Παίκτες και προπονη-
τές. Δεν κάνετε ούτε για χαρτιά υγείας στον Ρέντη και 
δεν φταίει κανένας άλλος. Φταίω εγώ που σας πήρα 
και σας χρυσοπληρώνω».

ΠΑΣ Γιάννινα- Ολυμπιακός 3-0

Τουρισμός και... διασυρμός! 
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αθλητικά

Με επιθετικό «σόου» στο δεύτερο 
ημίχρονο, ο ΟΦΗ επικράτησε εύκολα 
του Απόλλωνα Λάρισας με 4-0 στο 
προτελευταίο του παιχνίδι για 
φέτος στο «Γεντί Κουλέ», στην 30η 
αγωνιστική της Football League 
και παρέμεινε στην κορυφή της 
βαθμολογίας.

Ο 
Πατρίκ Βουό και ο Δημήτρης 
Μάνος σκόραραν από δυο φο-
ρές και η ομάδα του Νίκου Πα-
παδόπουλου πανηγύρισε το 

«τρίποντο» απέναντι στους Θεσσαλούς, 
παραμένοντας εδραιωμένη στην πρώτη 
θέση του πίνακα.
Οι Ηρακλειώτες έδειξαν από το πρώτο ημί-
χρονο τις διαθέσεις τους, με τον Κουτσια-
νικούλη να «τραντάζει» με διαγώνιο σουτ 
στο 21’ το οριζόντιο δοκάρι του Λαμπίρη. 
Παρά τις κάποιες καλές στιγμές που είχαν 
πάντως στο πρώτο ημίχρονο, δεν κατάφε-
ραν να σκοράρουν, με τη διακοπή να βρί-
σκει τις δυο ομάδες στο «μηδέν».
Το «δρόμο» για τα δίχτυα έδειξε ο Πατρίκ 
Βουό, σχεδόν με την έναρξη του β’ μέρους 
(47’), όταν έπιασε την κεφαλιά στο πρώτο 
δοκάρι μετά από κόρνερ του Κοέλιο, για να 
κάνει το 1-0.
Λίγα λεπτά αργότερα (50’) ήταν η σειρά 
του «αρχικανονιέρη» του φετινού ΟΦΗ, 
του Δημήτρη Μάνου, που σκόραρε μετά 
τη σέντρα του Κουτσιανικούλη από δεξιά 
κι έκανε το 2-0 για τους γηπεδούχους. Στο 
57’ μάλιστα ο παίκτης που έκανε την ασίστ 
για το 2-0 σκόραρε, αλλά το γκολ του ακυ-
ρώθηκε, αφού ο φορ των Κρητικών ήταν 
μπροστά από τον Λαμπίρη κι επηρέαζε το 
οπτικό του πεδίο.
Η επιθετική παραγωγικότητά τους πάντως 
δεν κάμφθηκε, με τον Βουό να σκορά-
ρει για δεύτερη φορά (64’). Ο Μπολάκης 
σέντραρε από αριστερά στο κέντρο της 
άμυνας και ο Ιβοριανός με κεφαλιά ανέ-
βασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, φτάνο-
ντας παράλληλα τα 7 γκολ από τον Ιανουά-
ριο κι έπειτα, όταν επέστρεψε στην ομάδα, 
μετά το πέρασμά του από τη Λαμία.
Το τελικό σκορ διαμόρφωσε με το δεύτερο 
προσωπικό του και 24ο στη σεζόν ο Μάνος 
με όμορφο ψηλοκρεμαστό σουτ.
Με τη νίκη αυτή ο ΟΦΗ διατήρησε και σ’ 
αυτή την αγωνιστική την πρώτη θέση, φτά-
νοντας τους  74 βαθμούς, ενώ ο Απόλλων 
Λάρισας έμεινε 9ος με 43.
ΟΦΗ (Νίκος Παπαδόπουλος): Στρέζος, 

Αργυρόπουλος, Μπολάκης, Κομεσίδης, 
Ποτουρίδης, Μαχαίρας, Παπαστερια-
νός (82’ Κοντογιάννης), Ντίνας (46’ Κοέ-
λιο), Κουτσιανικούλης (70’ Νοικοκυράκης), 
Μάνος, Βουό
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (Νίκος Θεοδοσι-
άδης): Λαμπίρης, Σκούπρα (84’ Χαραλα-
μπόπουλος), Β. Ανδρέου, Παπαζαχαρίας, 
Δημολιός, Λίταινας, Ιβανίδης, Μαυριάς 
(57’ Καμπέρης), Σουλίδης, Γαρυφαλλόπου-
λος (57’ Κανούλας), Τσιλούλης

Σπάρτη - Εργοτέλης 2-2 
Της... ανατροπής έγινε στη Σπάρτη, αλλά 
τελικά ούτε η Σπάρτη, αλλά ούτε ο Εργοτέ-
λης κατάφεραν να πάρουν το τρίποντο της 
νίκης μένοντας στο ισόπαλο 2-2.
Οι γηπεδούχοι, ήταν αυτοί που μπήκαν πιο 
δυνατά κι άνοιξαν το σκορ στο 4’ με τον 
Φουρτάδο μετά από λάθος της άμυνας, με 
τον Εργοτέλης στο 14’ να μένει με παίκτη 
λιγότερο λόγω της αποβολής του Κάιπερς. 
Ωστόσο, στο 19’ οι Κρητικοί έφτασαν στην 
ισοφάριση με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι 
του Μπουρσέλη. Το πρώτο μέρος τελείωσε 
με την Σπάρτη να μένει επίσης με 10 παί-
κτες λόγω αποβολής του Τσιόφου στο 41’.
Στην επανάληψη, οι φιλοξενούμενοι έφτα-
σαν στην ολική ανατροπή, όταν 61’ ο 
Έφορντ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνο-
ντας το 1-2 Ωστόσο, οι Σπαρτιάτες δεν 
είχαν πει ακόμα την τελευταία τους κουβέ-
ντα, ισοφαρίζοντας στο τελικό 2-2 στο 80’ 
με τέρμα του Γουόρντεν.
ΣΠΑΡΤΗ (Μάρκος Στεφανίδης): Μακρυωνί-
της, Ζουλιώτης, Οικονομόπουλος, Βοσνα-
κίδης (46’ Γραικός), Σάββα (Μουζακίτης), 
Nιάρος, Παναγιώτου, Τριανταφυλλάκος, 
Τσιόφου, Δεινόπαπας, Φουρτάδο (58’ Γου-
όρντεν).
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ (Τάκης Γκώνιας): Κατσιμήτρος, 
Τσέλιος, Νικολακάκης, Μαζουλουξής, 
Μπάτζιος, Μπουτσάκης (75’ Μπούζας), 
Σταμόπουλος, Μπουρσέλης (90’ Αγγελό-
πουλος), Σταματάκος, Κάιπερς, Έφορντ (79’ 
Ιατρούδης).
 
Ε«Χ»ΑΣΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Η ομάδα της Πιερίας πήρε το προβάδισμα 
με τον Πολύζο στο 53’ απέναντι στον ΑΟΧ 
Κισσαμικό, αλλά ο Μαρκοπουλιώτης ισο-
φάρισε για τους Χανιώτες στο 65’. Έτσι, οι 
γηπεδούχοι μετρούν πια 37 βαθμούς, ισο-
βαθμώντας με την Αναγέννηση Καρδίτσας, 
αλλά έμεινε εντός της ζώνης του υποβιβα-
σμού, λόγω χειρότερης διαφοράς τερμά-
των, ενώ οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στους 

55 στην 4η θέση του πίνακα.

ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ
Η ομάδα της Καρδίτσας έμεινε στο 0-0 με 
τα αδιάφορα Τρίκαλα και παρέμεινε μεν 
εκτός της διακεκαυμένης ζώνης με 37 βαθ-
μούς, αλλά έχει πια στην «πλάτη» της τον 
ισόβαθμο Αιγινιακό. Πάντως, η ΑΣΑ υπε-
ρέχει σε διαφορά τερμάτων.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Γιώργος Βαζά-
κας): Γκέκας, Καρρίκι, Κωνσταντινόπουλος, 
Ρουσσάκης, Τζέκος, Σταματάκης, Μπιτέλης 
(85’ Βατουσιάδης), Σουντουρά, Πλαβού-
κος, Χαντζάρας (66’ Ντάγκρας), Κονέ
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ (Θωμάς Γράφας): Γιδόπου-
λος, Γκόλιας, Πάνος, Βέρτζος, Κοτσώνης, 
Μάκος, Τσιάρας (81’ Σαχινίδης), Τόμιτς, Τσί-
πρας, Μιλοσάβλιεβ (54’ Χιντζίδης), Γιαννι-
τσάνης (90’ Σιαλμάς)

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑ-
ΤΡΟΠΗ
Το «τρίποντο» μετά από 5 αγωνιστικές 
πανηγύρισε η ομάδα της Καλαμαριάς. Ο 
Κόκκορης (31’) έβαλε μπροστά στο σκορ 
τον Παναιγιάλειο, αλλά ο Καπίας (48’) και 
ο Βλαχομήτρος (63’) έκαναν την ανατροπή 
για τον Απόλλωνα. Πλέον οι φιλοξενού-
μενοι μετρούν 47 πόντους και βρίσκο-
νται στην 7η θέση της βαθμολογίας, ενώ η 
ομάδα του Αιγίου έμεινε στους 24 και υπο-
βιβάστηκε μαθηματικά στη Γ’ Εθνική, αφού 
απέχει 13 βαθμούς από την Αναγέννηση, 4 
αγωνιστικές πριν το τέλος.

ΣΤΗ Γ’ ΕΘΝΙΚΗ Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Το γκολ τυ Ενομό (7’) έβαλε εξαρχής 
δύσκολα στους Αθηναίους, που ισοφάρι-
σαν μεν με τον Μάκο (73’), αλλά δεν βρή-
καν τον τρόπο να πάρουν τη νίκη και να 
διατηρήσουν τις ελπίδες τους για παρα-
μονή στην κατηγορία. Πλέον, με 24 βαθ-
μούς, αποχαιρετούν τη Football League, 
αφού δεν προλαβαίνουν να βγουν από τη 
ζώνη του υποβιβασμού. Από την πλευρά 
του, ο Πανσερραϊκός έφτασε στους 29 και 
συνεχίζει να «παλεύει».

«ΣΒΗΣΤΟ» ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗ ΔΡΑ-
ΜΑ
Σε μια αναμέτρηση χωρίς συγκινήσεις, 
Δόξα Δράμας και Καραϊσκάκης δεν βρή-
καν το δρόμο προς τα δίχτυα, μένοντας 
στο 0-0. Οι Δραμινοί πλέον μετρούν 51 
βαθμούς, καταλαμβάνοντας την 5η θέση 
του βαθμολογικού πίνακα, ενώ οι Αρτινοί 
έχουν 44 και βρίσκονται στην 8η θέση.
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ (Κώστας Βασιλακάκης): 
Μένκα, Σιώπης, Βαλλιάνος, Ντιμιτρόφ-
σκι, Γκότοβος, Ριζογιάννης, Γουνδουλάκης, 
Μαρκόπουλος (55’ Κάσες), Ματσούκας 
(22’ λ.τ Γεωργιάδης, 80’ Βιτλής), Μπαϊκαρά, 
Κουσκουνάς
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ: (Σάκης Παπαβασι-
λείου): Ραχιώτης, Παπανίκου, Τσοντάκης, 
Νικολόπουλος, Καραγιαννίδης, Ψιάνος, 
Μακρής, Κόλλινς, Μακρίδης (82’ Καψά-
λης), Ρανγκέλοφ (64’ Κυριάκης), Λουκίνας 
(90’ Ευαγγέλου)

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Με τον «αέρα» της ανόδου ο ΟΦΗ
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Π
ολλούς «νεοσύλλεκτους» περι-
λαμβάνει η αποστολή του Μίκα-
ελ Σκίμπε για το φιλικό παιχνίδι με 
τη Σαουδική Αραβία στη Σεβίλλη 

(15/5), με τις «παρθενικές» κλήσεις Γαλανό-
πουλου, Λαμπρόπουλου, Ρισβάνη, Χατζηι-
σαΐα, Γιαννούλη και την επιστροφή του Μά-
νταλου να ξεχωρίζουν!
O Γερμανός ομοσπονδιακός τεχνικός της 
«γαλανόλευκης» ανακοίνωσε τους παίκτες 
που θα αγωνιστούν απέναντι στη Σαουδική 
Αραβία σε φιλικό παιχνίδι επί ισπανικού 
εδάφους στις 15 Μαΐου 2018.
Ο Σκίμπε δίνει την ευκαιρία σε πολλούς 
παίκτες να κάνουν το ντεμπούτο τους με τα 
χρώματα της Εθνικής, καλώντας τους Σπύρο 
Ρισβάνη, Δημήτρη Χατζηισαΐα και Δημή-
τρη Γιαννούλη από τον Ατρόμητο, Βασίλη 
Λαμπρόπουλο και Κώστα Γαλανόπουλο από 
την ΑΕΚ.
Εξάλλου, στα ονόματα δεσπόζει κι αυτό του 
Πέτρου Μάνταλου, που θα ακολουθήσει το 
αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μετά την 
πολύμηνη αποχή του λόγω του σοβαρού 

τραυματισμού του τον Οκτώβριο.
Το «κιτρινόμαυρο» χρώμα θα είναι εντο-
νότερο από ποτέ στη λίστα, αφού παρατη-
ρείται η μαζικότερη παρουσία παικτών της 
Ένωσης στις τάξεις της Εθνικής, με την ΠΑΕ 
να πανηγυρίζει μέσω Facebook!
Αναλυτικά το «προσκλητήριο» του ομο-
σπονδιακού τεχνικού: Γιαννιώτης, Μπάρ-
κας, Μπακάκης, Ρισβάνης, Λαμπρόπουλος, 
Χατζηισαΐας, Γιαννούλης, Πασαλίδης, Νικο-
λάου, Ταχτσίδης, Τζιόλης, Μάνταλος, Φορ-
τούνης, Πέλκας, Ανδρούτσος, Γαλανόπου-
λος, Μπακασέτας, Χριστοδουλόπουλος, 
Λημνιός, Μανιάς, Κουλούρης.
Η αποστολή της Εθνικής συγκεντρώνεται 
την Κυριακή 13/5 και την ίδια ημέρα θα 
πραγματοποιηθεί προπόνηση στις 18:00 
στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Αγίου 
Κοσμά.
Η αναχώρηση της αποστολής είναι προ-
γραμματισμένη για την Δευτέρα 14/5 και 
ώρα 12.20 και η επιστροφή της αμέσως 
μετά τη λήξη του φιλικού αγώνα με την Σ. 
Αραβία.

Λαμπρόπουλος, 
Γαλανόπουλος, Ρισβάνης 
και νέο «αίμα» στην Εθνική!

Βαθμολογία

Αποτελέσματα Superleague

Ο
ι διεθνείς πίνακες αξιολόγη-
σης Μαΐου, που εξέδωσε για 
τις μικρές ηλικίες η Διεθνής 
Ομοσπονδία Επιτραπέζιας 

Αντισφαίρισης (I.T.T.F.), εμφανίζουν τον 
Γιάννη Σγουρόπουλο στο νούμερο 10 
των νέων κι αυτή είναι η καλύτερη θέ-
ση στην καριέρα του! 
Έπειτα από τα δύο χρυσά μετάλλια 
στο βελγικό όπεν νέων και τους αγώ-
νες του στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ο 
18χρονος άσος μπήκε πια στο Τοπ 10 
της εφηβικής κατηγορίας εξακολουθώ-
ντας να εκφράζει το λατινικό «πιο γρή-
γορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά». Και το 
γνωστό Ολυμπιακό σύνθημα ταιριάζει 
στην περίπτωσή του και για τον λόγο 
ότι ένας από τους κύριους στόχους του 
είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων 2018 
όπου από καιρό έχει εξασφαλίσει την 

πρόκρισή του! Το Ευρωπαϊκό πρωτά-
θλημα του καλοκαιριού στη Ρουμανία 
και το Ολυμπιακό τουρνουά του Οκτω-
βρίου στην Αργεντινή είναι οι μεγάλες 
προσκλήσεις στην τελευταία του χρο-
νιά στην εφηβική κατηγορία και σαφώς 
μετράει να είναι στα πρώτα φαβορί με 
βάση την παγκόσμια κατάταξη. Από 
την έκδοση των νέων πινάκων της 
I.T.T.F. έχει επίσης σημασία το βαθμο-
λογικό όφελος των εθνικών μας ομά-
δων ανδρών και γυναικών μετά τους 
πρόσφατους αγώνες στο Χάλμσταντ 
(ανέβηκαν στις θέσεις 35 και 61 αντί-
στοιχα), όπως και η μικρή πτώση της 
Μαλαματένιας Παπαδημητρίου στην 
κατηγορία των κορασίδων, όπου επί-
σης υπάρχει προοπτική διάκρισης στο 
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (πήγε σ το 
νούμερο 26).

Στο νούμερο 10 του κόσμου ο 
Σγουρόπουλος

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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Ο ΑΟΚ συνάντησε δυσκολίες 
στο πρώτο ημίχρονο όμως είχε 
περισσότερη αποτελεσματικότητα, 
περισσότερη ουσία και πέρασε στην 
προημιτελική φάση του Κυπέλλου 
Ερασιτεχνών Ελλάδας, απέναντι σε 
μια καλή ομάδα που δικαιολόγησε 
τη θέση της στο τοπικό πρωτάθλημα 
της Δράμας.

Μ
ε σύνθεση ανάγκης  και χωρίς 
τον Κώστα Ανυφαντάκη στον 
πάγκο παρατάχθηκε ο ΑΟΚ.
Προστέθηκε και το πρό-

βλημα του Παυλίδη την τελευταία στιγμή 
που ανέβασε πυρετό.
Ο Γουνελάς χρησιμοποίησε στόπερ τους: 
Αλιατίδη, Λυμπεράκη με πλάγιους αμυ-
ντικούς Ηλιάδη και Μπλιό. Στη μεσαία 
γραμμή Κέρθι, Παπαδόπουλος, Θωμαϊ-
δης , με επιθετικούς Ντουρτμέ, Αδαμάκη, 
Βαλαβανόπουλο.    Μάλιστα για περίπου 
15 χρησιμοποιήθηκε σαν δεξί μπακ ο 
Παγκάκης.
Οι φιλοξενούμενοι ξεκινήσανε καλύτερα 
αλλά κόντρα στη ροή του αγώνα προ-
ηγήθηκε ο ΑΟΚ με την ΑΕ Καλαμπακίου  
στο καπάκι να χάνει πέναλτι. Δοκάρι στο 
πρώτο μέρος είχε και ο ΑΟΚ με ωραίο 
σουτ του Κέρθι ενώ σαφώς ο αρχηγός Τζι-
βανάκης ήταν ο μοιραίος παίκτης της Δρα-
μινής ομάδας στα πρώτα 45 λεπτά.
Στο 4` κάθετο δοκάρι για την ΑΕ Καλαμπα-
κίου με σουτ του Καλαϊτζίδη. Η πρώτη 
μεγάλη ευκαιρία.  Στο 8` νέα απειλή με Τζι-
βανάκη για τους φιλοξενούμενους που 
έσωσε  ο Δήμιζας.
Στο 13` το 1-0(διαμαρτυρίες για οφσάιντ) 
με Γρηγόρη Παπαδόπουλο σε κενή εστία 
από πάσα Βαλαβανόπουλου ενώ αμέσως 
μετά στο 14` έχασε πέναλτι(άουτ) ο Τζιβα-
νάκης και στο 16` ο ίδιος από καλή θέση 
σούταρε στην αγκαλιά του Δήμιζα.  Στο 28` 
σουτ του Κέρθι στο δεξί κάθετο δοκάρι. 
Στο 38` από σέντρα του Κωνσταντινίδη 
αστόχησε από πολύ κοντά με κεφαλιά ο 
Τζιβανάκης.    Στο 46` ο Βαλαβανόπουλος 
κέρδισε πέναλτι από τον Ντόβα, εκτέλεσε 
ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος για το 2-0.  Στο 
52` από ωραία σέντρα του Ηλιάδη αστό-
χησε από πολύ κοντά ο Βαλαβανόπουλος. 
Στο 69` από πάσα του Παπαδόπουλου ο 
Κέρθι με ωραίο σουτ το 3-0. Στο 83` ωραίο 
γυριστό του Προβατίδη, δύσκολα σε κόρ-

νερ ο Κελετζής.   85` φάουλ του Αλιατίδη 
σε κόρνερ ο Κελετζής.  Πάλι ο Προβατί-
δης ωραίο γυριστό όμως ο Κελετζής σε 
κόρνερ.
ΑΟΚ: Δήμιζας, Ηλιάδης, Λυμπεράκης, 
Μπλιός 77` Παγκάκης , Αλιατίδης, Θωμαϊ-
δης 72` Περσίδης , Παπαδόπουλος, Κέρθι, 
Αδαμάκης, Ντουρτμές 72` Προβατίδης , 
Βαλαβανόπουλος 63` Χατζηκυριάκου.
ΑΕ Καλαμπακίου: Κελετζής, Ράντο 64` 
Ζωγράφου , Ντόβας, Χριστοφορίδης, Κων-
σταντινίδης, Κλοκέρι, Τζιβανάκης 85` Χρι-
στοδουλάκης , Κασαπίδης 80` Δαλής , Σαβ-
βίδης, Στάικος, Καλαϊτζίδης.

Στα πέναλτι η Νίκη!
Στους «8» του Κυπέλλου Ερασιτεχνών 
Ελλάδος προκρίθηκε η Νίκη Βόλου. Οι 
«κυανόλευκοι» πήραν το εισιτήριο της 
πρόκρισης στα πέναλτι εις βάρος του 
Αστέρα Ιτέας, σ’ ένα παιχνίδι που είχε 
πάθος, ένταση, τέσσερα γκολ στην κανο-
νική διάρκεια του αγώνα και το οποίο κρί-
θηκε στη… ρώσικη ρουλέτα.
Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 
στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, με 
τη Νίκη να προηγείται 0-2 στο πρώτο ημί-
χρονο, με τέρματα των Λάιου και Αναστα-
σίου. Στην επανάληψη ο Αστέρας ισοφά-
ρισε σε 2-2 με δύο γκολ του Σεϊτι.
Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα πέναλτι, 
με τη Νίκη να επικρατεί με 3-2.

Πέρασε ο ΟΦ Ιεράπετρας!
Tην πρόκριση για την επόμενη φάση του 
Κυπέλλου Ερασιτεχνών πήρε ο ΟΦΙ που 
κέρδισε 2-0 τον ΠΑΝΟΜ με δύο γκολ στο 
πρώτο ημίχρονο.
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 27ο 
λεπτό με αυτογκόλ του Αντώνη Αραβιάκη 
μετά την σέντρα του Παπαδόπουλου και 
13 λεπτά αργότερα ο ΟΦΙ διπλασίασε τα 
τέρματα του με κεφαλιά του Ντιατά.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΝΟΜ αντέ-
δρασε, έχασε ευκαιρίες με τους Συσκάκη 
και Μυλωνά αλλά παρέμεινε το 2-0 με τους 
Μαλλιώτες να κρατούν ακόμα μια καλή 
εμφάνιση. Οι γηπεδούχοι τελείωσαν το 
παιχνίδι με 10 παίκτες λόγω αποβολής του 
Μίγγα.
ΟΦΙ: Πρίφτης, Πηγιάκης, Τσελέπης, Καρα-
γιάννης, Πετάσης (60’ Μίγγας), Κορέτα (90’ 
Ακαμωτάκης), Ουζούνογλου, Παπαδόπου-
λος, Κορομηλάς, Μπλέντι Μούτσα (75’ Στα-
χτιαρης). Ντιατά (71’ Κωνσταντίνου).

ΠΑΝΟΜ: Ζαχαριουδάκης, Μανιαδής (64’ 
Χαλκιαδάκης), Τζιράκης, Ντιούριτς, Μαυ-
ρίδης, Δαριβιανάκης, Αραβιάκης, Διαμα-
ντάκης, Κατσούλης, Μυλωνας, Συσκάκης.

Νέος Αμφίλοχος: Μεγάλη νίκη 
στην Ηγουμενίτσα!
Στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ερασι-
τεχνών Ελλάδας βρίσκεται ο Νέος Αμφίλο-
χος που πέρασε νικηφόρα από τη δύσκολη 
έδρα του Θεσπρωτού.
Η ομάδα της Αμφιλοχίας νίκησε με 0-1 
στην Ηγουμενίτσα, και βρίσκεται στις 8 
ομάδες του Κυπέλλου. Ο Νέος Αμφίλοχος 
άνοιξε νωρίς το σκορ μόλις στο 6’ λεπτό 
με γκολ του αρχισκόρερ της ομάδας Απ. 
Τσιούνη.
Θεσπρωτός: Παππάς, Κωνσταντίνου Βαγ, 
Γώγος, Καρβούνης, Σταυρίδης, Μπίκας, 
Κωνσταντίνου Βασ.,Κατσέλης Πέντσας, 
Ευθυμίου, Φουντζούλας
Νέος Αμφίλοχος: Μανιάτης, Κωστακιώτης, 
Χριστογιάννης, Κοκώνης, Μαλής, Καλο-
καίρης, Τσιούνης, Λαγοπάτης, Τόσκα, 
Νάκος, Κούσης.

Στα προημιτελικά ο Μέγας Αλέ-
ξανδρος Τρικάλων! 
O Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων κέρδισε 
μέσα στην έδρα του το Αμύνταιο με σκορ 
2-0 και προκρίθηκε στην προημιτελική 
φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών.
Μεγάλος σκόρερ ο Γιάννης Κιρκιλιανίδης 

με δύο γκολ στο 44΄ και στο 47 .́
Το Αμύνταιο δεν είχε μεγάλες ευκαιρίες, 
σε ένα παιχνίδι κέντρου που κρίθηκε από 
κάποιες φάσεις που εξελίχθηκαν σε γκολ 
από την πλευρά των Τρικάλων.

Συνεχίζει η Κηφισιά!
Στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ερασι-
τεχνών πέρασε η Κηφισιά, μετά τη νίκη της 
με 2-0 επί του Αντίμαχου. 
Ο Ηλίας Καλοπήτας παρέταξε την ομάδα 
με τον Βαμβακά κάτω από τα δοκάρια, τον 
Κεφάλα στο δεξί άκρο της άμυνας, τους 
Καρακώστα και Μεϊμάρογλου στόπερ και 
τον Καραμπά να συμπληρώνει την αμυ-
ντική τετράδα στα αριστερά. Ο Τζέλη, ο 
Ζέλο και ο Τεγούσης αποτέλεσαν την 3αδα 
του κέντρου με τους Ρεντζή, Τσαφταρίδη 
στα φτερά της επίθεσης και τον Κωνσταντι-
νίδη στην κορυφή.
Η Κηφισιά είχε τον απόλυτο έλεγχο του 
αγώνα χωρίς όμως να δημιουργήσει μεγά-
λες ευκαιρίες, ωστόσο στο τέλος του πρώ-
του ημιχρόνου, ο Ζέλο σέρβιρε έτοιμο 
γκολ στον Κωνσταντινίδη που ευστόχησε 
από κοντά.
Ίδια παρέμεινε η είκονα του αγώνα και στο 
δεύτερο μέρος, με τον Κωνσταντινίδη να 
σκοράρει και πάλι στο 63’ ύστερα από 
ωραία προσπάθεια. Ο ρυθμός του αγώνα 
έπεσε στη συνέχεια με τον Αντίμαχο να 
προσπαθεί να μπεί και πάλι στο παιχνίδι, 
χωρίς κάποιο αποτέλεσμα.

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Άνετη πρόκριση για Καβάλα!
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Η 
Μπαρτσελόνα έκρυψε το τόπι, δι-
έλυσε 5-1 τη Βιγιαρεάλ και θέλει 
ακόμα δύο αγωνιστικές για να 
πανηγυρίσει τον τίτλο, όπως δεν 

το το έχει κάνει κανείς στη La Liga.
Εχει πάρει το νταμπλ, αλλά κυνηγάει τον 
απόλυτο στόχο. Ποτέ, κανείς, στην Ισπανία 
δεν κατέκτησε αήττητο πρωτάθλημα και 
πάει να το κάνει η Μπαρτσελόνα του Ερνέ-
στο Βαλβέρδε. Οι Καταλανοί υπήρξαν στιγ-
μές που εξαφάνιζαν την μπάλα και παρά 
το ότι δεν έπαιξαν στο... κόκκινο σε όλο το 
ματς, διέλυσαν 5-1 τη Βιγιαρεάλ, σκοράρο-
ντας μάλιστα με υπέροχους συνδυασμούς. 
Ετσι, βρίσκονται πλέον μόλις δύο βήματα 
από το να γράψουν ιστορία, έχοντας ούτως 
ή άλλως το αήττητο ρεκόρ, καθώς από 
πέρσι μετρούν 43 αγωνιστικές χωρίς να 
υποκύψουν σε κανέναν.
Σε τρομερή βραδιά βρέθηκε ο Ντεμπελέ, ο 
οποίος έκανε την καλύτερη εμφάνισή του 
με τα μπλαουγκράνα. Στο 11’ έκανε φοβερή 
ενέργεια, πέρασε τέσσερις αντιπάλους, ο 
Ασένχο έβγαλε το σουτ του και στην επα-
ναφορά σκόραρε ο Κουτίνιο. Στον 16’ οι 
γηπεδούχοι έκανα ασκήσεις... τριγωνομε-
τρίας. Από τέλεια κάθετη του Ινιέστα και 
παράλληλη πάρε βάλε του Ντιν, βρήκε 
δίχτυα ο Παουλίνιο. Στο 45’ ήρθε η υπέ-
ροχη συνεργασία των δύο θρύλων. Μέσι 
και Ινιέστα έπαιξαν το 1-2 και με ιδανικό 
πλασέ ο Αργεντινός έβαλε από πλάγια θέση 
το 34ο του στο πρωτάθλημα.
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο γερά στην 
επανάληψη και βρήκαν το γκολ κατά λάθος, 
όταν σε σουτ του Φορνάλς η μπάλα βρήκε 
στον Σανσόνε (ίσως στο χέρι του) και μπέρ-
δεψε τον εξαιρετικό Σίλεσεν, ο οποίος είχε 
τρεις δυνατές επεμβάσεις. Στο φινάλε η 
Μπάρτσα πρόσθεσε ακόμα δύο τέρματα 
στο λογαριασμό της. Ο Ράκιτιτς (86’) έκανε 
την επέλαση και σέρβιερε παράλληλη στον 
Ντεμπελέ. Ο τελευταίος θα έβαζε και δεύ-
τερο, το πιο ωραίο της βραδιάς. Στο 93’ 
πήρε την μπάλα από το κέντρο, προσποι-
ήθηκε σε δύο αντιπάλους και το τελείωσε 
με όμορφη λόμπα. Πλέον η Μπαρτσελόνα 
θέλει να μην χάσει από Λεβάντε, Σοσιεδάδ 
και θα πετύχει κάτι που έμοιαζε ακατόρ-
θωτο στη La Liga...

4ο σερί νταμπλ η Γιουβέντους!
Το απόλυτο contrast υπήρξε στον τελικό 
του Coppa Italia. Οι παίκτες και ο προπο-

νητής της Γιουβέντους σεβάστηκαν την 
Μίλαν στην συνέντευξη Τύπου του τελι-
κού, όμως αυτό δεν το έκαναν οι ίδιοι οι 
Rossoneri που γνώρισαν ταπεινωτική ήττα 
από μια Γιουβέντους που ήταν κλάση πάνω 
και τους σκόρπισε με 4-0 σε μια ιστορική 
βραδιά.
Με το βαρύ σκορ οι Bianconeri έφτασαν 
[ουσιαστικά] στην κατάκτηση του 4ου σερί 
νταμπλ, ενώ η ομάδα του Τζενάρο Γκα-
τούζο πρέπει να μαζέψει πλέον τα κομμά-
τια της και να πάρει έστω την 7η θέση στο 
πρωτάθλημα για να παίξει του χρόνου στην 
Ευρώπη. Αν και είχε κάνει μια σειρά τρο-
μερών επεμβάσεων ο Τζίτζιο Ντοναρούμα 
έκανε δύο απίθανες γκάφες στο ματς στο 
2ο και το τρίτο γκολ.
Στο 8’ Τσαλχάνογλου και Κουτρόνε έκαναν 
τρελό συνδυασμό αλλά ο 20χρονος επιθε-
τικός σούταρε πάνω στον Μπουφόν όντας 
μόνος.
Η ομάδα του Αλέγκρι όσο περνούσε η ώρα 
είχε όλο και περισσότερο την κατοχή και 
την πρωτοβουλιά, με τους Rossoneri να 
ψάχνουν πιο πολύ κόντρα. Στο 16’ ο Ντι-
μπάλα δεν είχε τύχη και στο 30’ η Μίλαν 
είχε πραγματική φάση με το μακρινό σουτ 
του Σούσο το οποίο έβγαλε με δυσκολία ο 
Μπουφόν.
Το πρώτο μέρος έληξε με τον διαιτητή, 
Νταμάτο, να μην δίνει κίτρινη στο σκληρό 
μαρκάρισμα του Μπενάτια από πίσω στον 
Τσαλχάνογλου και να μην αφήνει τους 
Rossoneri να εκτελέσουν το φάουλ.
Η επανάληψη ξεκίνησε με τον Ντοναρούμα 
να κάνει δύο εξαιρετικές επεμβάσεις στο 
52’ σε σουτ του Ντιμπάλα και ξανά στο 56’ 
σε προσπάθεια του Αργεντινού, όμως στο 
ίδιο λεπτό μετά το κόρνερ του Πιάνιτς ο 
Μπενάτια με κεφαλιά έκανε το 1-0.
Στο 60’ ο Τζίτζιο απέκρουσε εντυπωσι-
ακά νέο τρομερό σουτ του Ντιμπάλα, όμως 
ακολούθησαν δύο σπάνιες γκάφες. Στο 61’ 
ο 19χρονος έχασε την μπάλα μέσα από τα 
χέρια του στο σουτ του Ντάγκλας Κόστα 
για το 2-0 και στο 64’ την έχασε σε πολύ 
πιο εύκολη φάση και ο Μπενάτια έκανε 
doppietta και το 3-0.
Ολα ήταν τέλεια για την Γιούβε και στραβά 
για την Μίλαν, η οποία στο 72’ είχε δοκάρι 
σε προσπάθεια του Ματουιντί για… αυτο-
γκόλ, το οποίο έβαλε τελικά ο Κάλινιτς στο 
76’ με κεφαλιά μετά το κόρνερ του Πιάνιτς 
με το 4-0 να είναι το τελικό.

Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ 5-1

Δυο ανάσες από το αήττητο!

Η πρωταθλήτρια του Πεπ 
Γκουαρντιόλα νίκησε με 3-1 την 
Μπράιτον και έκανε ρεκόρ στην 
Premier League φτάνοντας στα 105 
γκολ!

Μ
ε τον τίτλο να έχει κατακτηθεί, 
η Μάντσεστερ Σίτι απλά μπή-
κε στο γήπεδο για να διασκε-
δάσει με αντίπαλο την Μπρά-

ιτον και ακριβώς αυτό έκανε. Η πρωταθλή-
τρια Αγγλίας άνοιξε το σκορ στο 16’ με τον 
Ντανίλο και δεν πτοήθηκε από την ισοφάρι-
ση του Ουγιόα στο 20’, παίρνοντας ξανά το 
προβάδισμα με τον Μπερνάρντο Σίλβα στο 
34’. Το τελικό 3-1 διαμορφώθηκε στο 72’ α-
πό τον Φερναντίνιο, με τη Σίτι να φτάνει στα 
105 γκολ, κάνοντας ρεκόρ για την Premier 
League!

Τσέλσι - Χάντερσφιλντ 
1-1
Η Τσέλσι έμεινε στο 1-1 
με την Χάντερσφιλντ, που 
σώθηκε, και ουσιαστικά 
σκόρπισε τις ελπίδες της για 
την τετράδα. 
Η Τσέλσι είχε φτάσει μία ανάσα 
από Λίβερπουλ και Τότεναμ στην 
τετράδα, αλλά για ακόμη μία φορά φρό-
ντισε η ίδια να βάλει τρικλοποδιά στον 
εαυτό της. Οι μπλε υποδέχθηκαν την 
Χάντερσφλιντ, που μετά την Μάντσεστερ 
Σίτι, κατάφερε να κόψει βαθμούς από τους 
Λονδρέζους. Το τελικό 1-1 κράτησε τους 
φιλοξενούμενους στην Premier League, 
αλλά έκοψε το δρόμο των γηπεδούχων για 
την τετράδα (όχι μαθηματικά, αλλά ουσια-
στικά).
Ο Καμπαγιέρο βρέθηκε στην ενδεκάδα στη 
θέση του τραυματία Κουρτουά και ήταν 
ο λόγος που οι φιλοξενούμενοι πήραν το 
προβάδισμα στο 50’ με τον Ντεπουάτρ. 
Μέχρι εκείνο το σημείο οι παίκτες του 
Βάγκνερ αμύνονταν πολύ καλά, με τους 
Ρούντιγκερ να Μοράτα να φτάνουν κοντά 
στο γκολ, αλλά το 0-0 να μένει μέχρι το ημί-
χρονο. Με το ξεκίνημα της επανάληψης 
ήρθε το λάθος του Καμπαγιέρο για το 0-1, 
αλλά στο 62’ ο Μάρκος Αλόνσο με δόση 
τύχης έκανε το 1-1 και έβαλε φωτιά στο παι-
χνίδι. Στη συνέχεια ήταν η ώρα του Λεσλ, 
που με τις αποκρούσεις του κράτησε το 
χρυσό βαθμό για την Χάντερσφιλντ.

Λέστερ - Αρσεναλ 3-1
Aπό την πεντάρα του Emirates και την απο-
θέωση στον Βενγκέρ στην... κατάρα των 
εκτός έδρας αγώνων! Η Αρσεναλ ηττήθηκε 
3-1 από τη Λέστερ στο King Power και είναι 
η μοναδική ομάδα στο Νησί που δεν έχει 
ούτε  βαθμό μακριά από το γήπεδό της στο 
2018! Παράλληλα, ήταν η 7η σερί ήττα στο 
πρωτάθλημα εκτός έδρας, κάτι που είχε 
να συμβεί από τον Γενάρη του 1966! Αυτή 
ήταν και η πρώτη νίκη της Λέστερ κόντρα 
στους Λονδρέζους από τον Νοέμβριο του 
1994!
Eφιαλτικό ξεκίνημα για τους Κανονιέρη-
δες, αφού στο 20λεπτο ήταν πίσω στο σκορ 
και με παίκτη λιγότερο! Έπειτα από ένα... 
δίλεπτο πολιορκίας, ο Ιεανάτσο με άψογο 
τελείωμα στο 14’ άνοιξε το σκορ. Ενα λεπτό 
αργότερα ο Μαυροπάνος έκανε τραγικό 

λάθος, ο σκόρερ έκλεψε, αλλά ο Ελλη-
νας αμυντικός τον γκρέμισε και 

αποβλήθηκε.
Οι γηπεδούχοι πίεσαν, αλλά 
Ιεανάτσο, Βάρντι και Μαχρέζ 
δεν μπόρεσαν να σκορά-
ρουν. Δυνατό ξεκίνημα για 
την Αρσεναλ και στο 53’ ο 

Ομπαμεγιάνγκ με διπλή προ-
σπάθεια έφερε το ματς στα ίσα! 

Η Λέστερ ανέβασε την πίεση στο 
τελευταίο τέταρτο και στο 75’ ο Γκρέι κέρ-
δισε πέναλτι. Ο Βάρντι δεν αστόχησε και 
πέτυχε το  6ο γκολ στα τελευταία 6 ματς 
στην Premier με την Άρσεναλ! Στις καθυ-
στερήσεις ο Μαχρέζ με ιδανικό τελείωμα 
διαμόρφωσε το 3-1!

Σουόνσι - Σαουθάμπτον 0-1
Κανονικός τελικός για την αποφυγή του 
υποβιβασμού ήταν το ματς στην Ουαλία 
και τελικά οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι 
που τρελάθηκαν στους πανηγυρισμούς. 
Οι γηπεδούχοι είχαν διάθεση και κάποιες 
ευκαιρίες αλλά δεν μπόρεσαν να σκορά-
ρουν ποτέ και ο Μανόλο Γκαμπιαντίνι με 
σουτ από κοντά ύστερα από φάση διαρ-
κείας στο 73’ πέτυχε το μοναδικό γκολ με 
το οποίο η Σαουθάμπτον ουσιαστικά κέρ-
δισε την παραμονή. Οι δύο ομάδες ήταν 
ισόβαθμες στον υποβιβασμό και πλέον οι 
Αγιοι είναι στο +3 με αχανή διαφορά τερ-
μάτων, κάτι που σημαίνει ότι οι πορείες 
των δύο είναι διαδικαστικές. Με τη νίκη της 
ομάδας του Μαρκ Χιούζ η Γουέστ Μπρομ 
υποβιβάστηκε και μαθηματικά.

Έσπασε το επιθετικό ρεκόρ η 
Σίτι



7711 Μαΐου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Την τελευταία αγωνιστική θα κριθεί το 
πρωτάθλημα, αφού ο Απόλλωνας επανήλθε 
στις νίκες με εντυπωσιακό τρόπο, κερδίζοντας 
την ΑΕΚ με 3-0 (2’ Σαρδινέρο, 29’ Παπουλής, 
92’ Ζάντερ).

Π
αραμένει στο -1 από τον πρωτοπόρο ΑΠΟ-
ΕΛ και στο φινάλε παίζει με την Ομόνοια 
στο ΓΣΠ (ΑΠΟΕΛ–Ανόρθωση το άλλο παι-
χνίδι).

Ο Απόλλωνας άφησε πίσω του την ήττα από τον 
ΑΠΟΕΛ και μπήκε φουριόζος και αποφασισμένος 
στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Μόλις στο 2’ πήρε προβάδι-
σμα στο σκορ με τον Σαρδινέρο και στο 11’ είχε καλή 
ευκαιρία με τον Βασιλείου για δεύτερο γκολ.
Ο ρυθμός του αγώνα ήταν καλός, αν και έλειπαν οι 
μεγάλες ευκαιρίες. Η ΑΕΚ δεν απειλούσε και ο Απόλ-
λωνας έφτασε και σε δεύτερο γκολ με τον Παπουλή 
μετά από όμορφη συνεργασία με Σκέμπρι και 
Μάγκλιτσα (29’). Ο Μάγκλιτσα έφτασε κοντά στο 3-0, 
αλλά δεν τα κατάφερε στο 32’.
Η μοναδική καλή στιγμή της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο 
ήταν στο 36’, όταν ο Βάλε νίκησε τον Φλοριάν στο τετ-
α-τετ.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε, με τον Απόλ-
λωνα να έχει τον έλεγχο και την ΑΕΚ να μη δείχνει 
σημάδια αντίδρασης. Οι γηπεδούχοι είχαν μία καλή 
ευκαιρία με τον Μάγκλιτσα για το 3-0, χωρίς όμως να 
βρίσκει στόχο και πάλι. Άστοχος ήταν και ο Παπου-
λής στο 71’.
Το τρίτο γκολ ήρθε στο 74’ με τον Γιάκολις, αλλά ακυ-
ρώθηκε λανθασμένα ως οφσάιντ. Ο Απόλλωνας 
έφτασε και σε τρίτο γκολ τελικά, κλείνοντας εντυπω-
σιακά τη νίκη του επί της ΑΕΚ με 3-0, με αυτογκόλ του 
Μοϊσόφ στο 92’.
Απόλλων: Βάλε, Πέδρο, Γιούστε, Ρομπέρζ, Βασιλείου, 
Σατσέτι, Άλεφ, Παπουλής (76’ Ντα Σίλβα), Σκέμπρι 
(68’ Γιάκολις), Σαρδινέρο (86’ Ζάντερ), Μαγκλίτσα.
ΑΕΚ: Γιωργαλλίδης, Μοϊσόφ, Καταλά, Νέλσον, 
Λαμπάν, Λαρένα (46’ Τομάς), Ακοράν (64’ Ρουσιάς), 
Τέτε, Τρισκόφσκι (75’ Κάσες), Χέφελ, Φλοριάν.

Ερμής-Νέα Σαλαμίνα 0-1: «Ερυθρόλευκο» 
διπλό στο ΓΣΖ 
To γκολ του Τιάγκο στο 44’ ήταν αρκετό για να κρίνει 
την τύχη του αγώνα με τον Ερμή στην Λάρνακα και να 
χαρίσει την νίκη στην Νέα Σαλαμίνα.
Η ομάδα της Αμμοχώστου υποχρέωσε τους «φτερο-
πόδαρους» στην 18η φετινή τους ήττα και ανέβηκε 
στην 2η θέση της βαθμολογίας του β’ γκρουπ των 
play-offs, ισοφαρίζοντας τους στους 45 βαθμούς.
Το πάλεψε όσο μπορούσε η ομάδα της Αραδίππου, 

αλλά πλήρωσε την ατυχία και την αστοχία της.
Ο Ερμής ήταν η ομάδα που μπήκε πιο δυνατά στην 
αναμέτρηση και δημιούργησε πρώτη τις προϋποθέ-
σεις για γκολ, ωστόσο στην συνέχεια η Νέα Σαλαμίνα 
ισορρόπησε την αναμέτρηση και πήρε την πρωτοβου-
λία των κινήσεων.
Στο 7’ η ομάδα της Αραδίππου θα μπορούσε να ανοί-
ξει πρώτη το σκορ αν η μπάλα μετά από κεφαλιά του 
Μαρτίνιουκ δεν κατέληγε στο δεξί κάθετο δοκάρι του 
Βεσελόφσκι.
Πέντε λεπτά αργότερα η ομάδα της Αμμοχώστου 
φλέρταρε επίσης με το 1-0 με κοντινή κεφαλιά του 
Κορέια, ενώ ένα λεπτό αργότερα, στο 13’, ο Καρλάο 
στο τετ-α-τετ με τον Αραμπατζή δεν κατάφερε να βγει 
νικητής.
Όσο περνούσε ο χρόνος το παιχνίδι γινόταν πιο ενδι-
αφέρον με τον ρυθμό της αναμέτρησης να ανεβαίνει 
και τις ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές να πληθαί-
νουν. Στο 21’ οι «ερυθρόλευκοι» ζήταν πέναλτι για 
ανατροπή του Κορέια από τον Ψάλτη εντός περιοχής, 
παράβαση που εκ των υστέρων φάνηκε ότι κακώς δεν 
υποδείχθηκε.
Μετά το ημίωρο και μέχρι το τέλος του ημιχρόνου 
η Νέα Σαλαμίνα κυριάρχησε και τελικά κατάφερε να 
ανοίξει το σκορ στο 44’ προβολή του Τιάγκο.
Σε γενικές γραμμές το αποτέλεσμα κρίνεται δίκαιο 
στο πρώτο μέρος αφού και οι δύο ομάδες όπως προ-
αναφέραμε δημιούργησαν πάρα πολλές ευκαιρίες με 
τους φιλοξενούμενους να είναι και πιο τυχεροί, αλλά 
και πιο εύστοχοι στο τέλος.
Σε αντίθεση με το πρώτο μέρος, το δεύτερο μέρο της 
αναμέτρησης ήταν πολύ πιο φτωχό από πλευράς εντυ-
πώσεων, αν και οι δύο ομάδες δεν κλείστηκαν στα 
καρέ τους.
Η Νέα Σαλαμίνα συνέχισε να έχει την υπεροχή και 
έψαξε για το δεύτερο γκολ που θα της «κλείδωνε» 
την νίκη, χωρίς όμως αποτέλεσμα καθώς τόσο στην 
μεγάλη φάση του 62’ με τον Καρλάο, όσο και σε αυτήν 
του 86’ με τον Τιάγκο, δεν ήταν εύστοχη.
Από την άλλη ο Ερμής με εσωτερικές και εξωτερικές 
αλλαγές επιδίωξε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα και να 
αιφνιδιάσει τον αντίπαλο, αλλά δεν δημιούργησε ιδι-
αίτερο πρόβλημα στον Βεσελόφσκι.
Έτσι το παιχνίδι τελείωσε με 0-1 με νικήτρια την 
ομάδα της Αμμοχώστου.
ΕΡΜΗΣ: Αραμπατζής, Ψάλτης, Τσίνα, Ταραλίδης, 
Μπάουμαν, Αρτάμπε, Μαρτίνιουκ, Κωνσταντίνου, 
Κυπριανού (78΄ Τζούνιορ), Πούννας, Λίλλης (55΄ 
Λύτρα)
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Βεσελόφσκι, Κούσουλος, Νταμά-
χου (71΄ Καρώ), Χατζηκωνσταντή, Κορέια, Σιαθάς (85΄ 
Σεργίου), Ρέινολντς, Κωστής, Ελουντού (90΄ Νικο-
λάου), Τιάγκο, Καρλάο

αθλητικά

Απόλλων-ΑΕΚ 3-0

«Τριάρα» και πάει μέχρι τέλους

Ο ΑΠΟΕΛ είχε πιο ισχυρό κίνητρο στο παιχνίδι και το έδειξε 
από την αρχή. Μπήκε δυνατά στο ντέρμπι και μόλις στο 8’ βρέ-
θηκε κοντά στο γκολ, αλλά το σουτ του Λάγο σταμάτησε στο 
δοκάρι (8’), ενώ εξ επαφής κεφαλιά του Ποτέ έφυγε μόλις άουτ 

(10’).
Ωστόσο η ΑΕΛ ήταν εκείνη που σκόραρε πρώτη, με τον Μάριο Ηλία 
να αξιοποιεί σέντρα του Μανού Τόρες και λάθος του Μερκή (11’). Το 
γκολ της ΑΕΛ έβαλε άγχος στον ΑΠΟΕΛ, ο οποίος όμως έφτασε αμέ-
σως στην ισοφάριση (στο 16’) σε μία φάση ωστόσο που ξεσήκωσε 
πολλές διαμαρτυρίες από πλευράς ΑΕΛ για οφσάιντ του σκόρερ Ντε-
λατόρε.
Ο Βοζίνια αντέδρασε σωστά σε προσπάθειες του Ποτέ (24’), του 
Ζαχίντ (35’) και του Ντελατόρε (44’), κυρίως όμως στην μεγάλη ευκαι-
ρία του Σόουζα στο 41’. Η ΑΕΛ δεν απειλούσε πολύ, αλλά κάθε της 
επίθεση έμοιαζε επικίνδυνη. Αβραάμ (29’) και Νικολάου (42’) ήταν 
άστοχοι και το 1-1 έδειχνε πως θα είναι το αποτέλεσμα του ημιχρό-
νου.
Αλλά στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ζαχίντ εκμεταλλεύτηκε 
σύγχυση στην άμυνα της ΑΕΛ και με την κάθετη πάσα του έβγαλε τον 
Ποτέ σε θέση βολής για το 1-2.
Το προβάδισμα στο σκορ δεν έδωσε φτερά στον ΑΠΟΕΛ, με την ΑΕΛ 
να μπαίνει πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε και μία μεγάλη 
ευκαιρία με τον Λεάντρο Σίλβα για το 2-2 στο 55′, με τον Πέρεθ 
να διώχνει δύσκολα σε κόρνερ. Είχε προηγηθεί και καλό σουτ του 
Αβραάμ που είχε αποκρούσει ο Ισπανός γκολκίπερ (53′).
Η ευκαιρία του Σίλβα στο 55′ ήταν και η τελευταία του αγώνα (!) με 
την ΑΕΛ να χρησιμοποιεί και νεαρούς παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο 
(Γερολέμου, Μιχαηλίδης, Κεραυνός).

ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ 1-2
Κι άλλη ανατροπή για το έκτο 
σερί
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BASKET LEAGUE

Καταιγιστικός ο ΠΑΟΚ

Ο Πανιώνιος (7-18) ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ (16-9) με 81-67 στο κεκλεισμένων των θυρών 
«Αρτάκης» και πλέον θέλει νίκη στο Ρέθυμνο και ήττα του Κοροίβου από τα υποβιβασμένα 
Τρίκαλα την τελευταία αγωνιστική, για να σωθεί (ή αν φέρουν και οι τρεις ίδιο αποτέλεσμα). 

Μ
όνο για 15 λεπτά άντεξε ο Πανιώνιος κό-
ντρα στον ΠΑΟΚ (67-81) και πλέον τα 
πράγματα για τη σωτηρία έχουν γίνει 
δύσκολα.

Για να σωθούν οι «κυανέρυθροι» πια, χρειάζονται 
νίκη μέσα στο Ρέθυμνο και ήττα του Κοροίβου από τα 
υποβιβασμένα Τρίκαλα, ή να φέρουν το ίδιο αποτέλε-
σμα με την ομάδα της Αμαλιάδας και τον ΓΣΛ, 
καθώς υπερτερούν μόνο της ομάδας του 
Ντίνου Καλαμπάκου. Σε τριπλή ισοβαθ-
μία, υποβιβάζονται στην Α2.
Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, 
οι ομάδες μπήκαν δυνατά στο παρκέ, 
με τον Πανιώνιο να εκμεταλλεύεται 
τα λάθη (3-6) του ΠΑΟΚ, να παίρνει 
προβάδισμα (16-8, 8’) και να το κρα-
τάει στο 10’ (18-10), με τον Κάμινγκς να 
έχει 10 πόντους. Ωστόσο, οι «ασπρόμαυ-
ροι» ήταν καταιγιστικοί πίσω από τα 6.75 και 
μείωσαν στον πόντο (24-23, 14’) με τον Τσόχλα, για να 
πάρουν μικρή διαφορά (31-37, 19’) και να κλείσει το 
ημίχρονο στο 34-39 (20’). Οι φιλοξενούμενοι πήραν 
32 πόντους από τον πάγκο (έναντι 6), ενώ υπερτερού-
σαν και στα ριμπάουντ (13-19).
Οι παίκτες του Παπαθεοδώρου συνέχιζαν να έχουν 
τον έλεγχο στο ματς κι έφτασαν και στο +12 (41-53, 
27’), με τους «κυανέρυθρους» να δυσκολεύονται 
πολύ να τελειώσουν φάσεις και να έχουν 5/14 βολές 
(45-58, 30’). Ο Ζάρας πήγε την διαφορά στο +20 (48-
68, 34’), οι παίκτες του Αλεξανδρή προσπάθησαν να 
επιστρέψουν (59-70, 37’), αλλά δεν τα κατάφεραν και 
ηττήθηκαν με 81-67.

Άρης - Ρέθυμνο 70-52
Ο Άρης είχε τον έλεγχο του ρυθμού σε όλη τη διάρ-
κεια του πρώτου ημιχρόνου καθώς δεν επέτρεψε το 
Ρέθυμνο να βάλει ταχύτητα στο παιχνίδι του και να 
χτυπήσει στο transition game. Κύριο χαρακτηριστικό 
του πρώτου μέρους ήταν η άμυνα των «κίτρινων» και 
βασικά το γεγονός ότι οι Κρητικοί από τα 20 αγωνι-
στικά λεπτά, στα 12 δεν κατάφεραν αν σκοράρουν, 
παρουσιάζοντας δύο μεγάλα κενά. Δηλαδή, προη-
γήθηκαν με 9-19(7:30) σε διάστημα κατά το οποίο 
ο Άρης δεν κατάφερε να ελέγξει το μακρινό σουτ 
του αντιπάλου (4/6 τρίποντα), αλλά ακολούθησε ένα 
άγονο πεντάλεπτο γι’ αυτούς (16-19:12:30).
Εκεί ένα τρίποντο του Χάρη Γιαννόπουλου κι ένα 
έμμεσο τρίποντο έβγαλαν τους φιλοξενούμενους από 
τη δύσκολη θέση (19-25, 13:10), για να ακολουθήσει 

όμως 15-0 σερί για τον Άρη. Ο Λευτέρης Μποχωρίδης 
ήταν ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων των γηπε-
δούχων (34-25, 19’) και για το Ρέθυμνο χρειάστηκε 
να περάσουν περίπου 6:30 αγωνιστικά λεπτά για να 
βγει καλάθι με τον Ντέσιλντς. Το ημίχρονο ολοκληρώ-
θηκε με σκορ 34-30. Στα χαρακτηριστικά στοιχεία του 
πρώτου μέρους συμπεριλαμβάνεται το ότι ο Άρης είχε 

3/14 σουτ στο πρώτο δεκάλεπτο και 10/16 
στο δεύτερο. Το δε Ρέθυμνο είχε 4/6 τρί-

ποντα έπειτα από περίπου επτά αγω-
νιστικά λεπτά και στη συνέχεια 2/11.
Ο Άρης διατήρησε τον έλεγχο του 
ρυθμού μέσα από την άμυνα και 
ταυτόχρονα δεν πλήρωσε τα τέσ-
σερα φθηνά λάθη που έκανε στην 

επίθεση. Γιατί μέσα από αυτά το 
Ρέθυμνο βρήκε πέντε ελεύθερα τρίπο-

ντα αλλά δεν ευστόχησε ούτε σε ένα (45-
35, 27’). Η ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου κρά-

τησε με τον ίδιο τρόπο τον έλεγχο καθώς στο τέλος της 
περιόδου πάτησε πάνω σε διαφορά 12 πόντων (53-
41) παίρνοντας βοήθειες από τους Τσαϊρέλη, Φλιώνη.
Ένα 5-0 σερί έπειτα από περίπου δυόμισι λεπτά στην 
τελευταία περίοδο οδήγησε τη διαφορά στο +17(58-
41) για τον Άρη. Τίποτε δεν άλλαξε στα επόμενα επτά 
αγωνιστικά λεπτά καθώς οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 
έως και με 19 πόντους (67-48, 38’) και τα τελευταία 
δύο λεπτά είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα.

Προμηθέας - Λαύριο 98-87
Το «μαγικό» ταξίδι του Προμηθέα στην regular season 
της φετινής σεζόν ολοκληρώνεται με την κατάκτηση 
της 3ης θέσης! 
Ουσιαστικά η ομάδα της Πάτρας κατέκτησε το... δικό 
της πρωτάθλημα αν αφήσει κάποιος εκτός τους δύο 
«αιώνιους» που είχαν «κλειδώσει» από καιρό την 
πρώτη δυάδα της βαθμολογίας.
Ήταν εκείνοι που τερμάτισαν πιο ψηλά απ’ όλες τις 
υπόλοιπες ομάδες της Basket League με αποκορύ-
φωμα τη νίκη τους απέναντι στο -επίσης ανεβασμένο- 
Λαύριο με 98-87.
Ο Κέισι Πράδερ ήταν ο καλύτερος των νικητών με 23 
πόντους και 8/12 εντός παιδιάς, ενώ ο Νίκος Γκίκας 
συνέχισε τον... χαβά του σημειώνοντας ένα ακόμα 
double-double με 11 πόντους και 13 ασίστ!
Ο Προμηθέας έλεγχε απόλυτα το ματς, με το Λαύριο 
να προσπαθεί να κάνει την ανατροπή στην τελευταία 
περίοδο μειώνοντας σε 88-85 ένα λεπτό πριν από το 
τέλος.

«Βασίλισσα» για... 
ψυχίατρο! 

Σ
την κορυφή της Ευρώπης 
μετά από 18 χρόνια! Μετά 
από έναν τελικό που έσπα-
σε... καρδιές, η ΑΕΚ «έρι-

ξε» 100άρα στην Μονακό (100-
94), σήκωσε την δεύτερη κούπα 
της φετινής σεζόν και μπροστά σε 
20.000 οπαδούς της, γιόρτασε με 
ιδανικό τρόπο την 50η επέτειο 
του έπους του 1968!
Η «Βασίλισσα» ανέβηκε ξανά 
στην κορυφή της Ευρώπης, αφού 
κατέκτησε την δεύτερο τρόπαιο 
της επετειακής της σεζόν και 
πρώτο ευρωπαϊκό μετά από 18 
χρόνια!
Για να γίνει, όμως, αυτό, έπρεπε 
να ξεπεράσει το εμπόδιο του 
φαβορί, της Μονακό, το οποίο και 
κατάφερε! Οι «κιτρινόμαυροι» 
πήραν... εκδίκηση από τους Γάλ-
λους για τον περσινό αποκλεισμό 
από το BCL, νίκησαν με 100-94!
Ο αρχηγός Ντούσαν Σάκοτα «τρε-
λάθηκε» και μαζί με τους συμπαί-
κτες του ανέβηκε στις κερκίδες, 
ευχαρίστησε τους 20.000 οπα-
δούς και άρχισε να τραγουδά συν-
θήματα μαζί τους!

MVP του τελικού ο Μάικ 
Γκριν!
Όσον αφορά το αγωνιστικό κομ-
μάτι, οι παίκτες της ΑΕΚ «ζεστά-
θηκαν» με το... καλημέρα κι έκα-
ναν ιδανικό ξεκίνημα. Γρήγορα 
έφτασαν στο 0-7 (2’) με τρίποντο 
του Λαρεντζάκη, ενώ λίγο αργό-
τερα πήγαν και στο +9, με ασίστ 
του Έλληνα γκαρντ στον Γκριν 
(2-11, 3’). Οι Γάλλοις, όμως, περιό-
ρισαν αρκετά τον Χάρις, ο οποίος 
δεν μπορούσε να βρει σκορ, και 
μείωσαν σε 11-15 (5’). Οι «κιτρι-
νόμαυροι» άνοιξαν και πάλο την 
διαφορά (15-24, 8’), αλλά οι αντί-
παλοι μείωσαν εκ νέου (20-24, 
9’). Εκεί, ήρθαν το τρίποντο του 
Πάντερ και το... πεταχτάρι του 
Μαυροειδή, για να κάνουν το 
20-29 στο 10’.
Οι παίκτες του Μίτροβιτς άρχιζαν 
να πιέζουν αφυκτικά (27-30, 13’) 
και δεν άφηναν την ΑΕΚ να ξεφύ-
γει (33-37, 15’), με τον Ξανθό-
πουλο να φροντίζει ξανά τα πάντα 
οργανωτικά. Ο Χάρις έβαλε τους 

πρώτους του πόντους (35-43, 
17’), για να πάει η διαφορά στο 
+10 με έμμεσο τρίποντο του Γκριν 
και κανονικό του Σάκοτα (39-49, 
18’), μετά από σερί 6-0. Ο Αμερι-
κανός γκαρντ έγραψε το 44-53 στη 
λήξη της δεύτερης περιόδου, με 
τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν 
μόλις 3 λάθη.
Τα δύο απανωτά λάθη της ΑΕΚ 
στην έναρξη του τρίτου δεκαλέ-
πτου και λίγο αργότερα το αντια-
θλητικό του Χάντερ στον Κού-
περ, έδωσαν το δικαίωμα στους 
παίκτες του Μίτροβιτς να μειώ-
σουν στον πόντο (57-58, 25’). Οι 
2/3 βολές του Λαρεντζάκη, το 
έμμεσο του Χάρις και οι βοήθειες 
του Γκριν (59-68, 28’) ήρθαν για 
να αναπτερώσουν το ηθικό της 
ΑΕΚ. Ο Λαρεντζάκης πήγε με τρί-
ποντο στο +10 (61-71, 28’), αλλά η 
Μονακό επέστρεψε (σερί 7-0), με 
τον Γκλαντίρ να «εκτελεί» στη λήξη 
της περιόδου για το 70-73 (30’).
Ο Πάντερ έδωσε... πνοή με το 
τετράποντο και το τρίποντό του 
(73-80, 32’), για να πάει ο αρχη-
γός Σάκοτα στο +11 (76-87, 34’) με 
5 σερί πόντους του. Ο Αμερικανός 
γκαρντ τρέλανε ξανά το κοινό με 
το γκολ-φάουλ του (77-89, 35’). Οι 
Γάλλοι μπορεί να έμοιαζαν... ανή-
μποροι, αλλά οι τελευταίες φάσεις 
«ξύπνησαν» εφιάλτες (94-97, 39’). 
Έπειτα ήρθε η τάπα του Τζέιμς, το 
φάουλ του Κικάνοβιτς στον Αμε-
ρικανό (94-99), οι 0/3 βολές του 
Κούπερ, για να γράψει ο Γκριν το 
τελικό 94-100.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η ΑΕΚ δεν άφησε 
στιγμή το ματς, ακόμα κι όταν η 
Μονακό απειλούσε, είχε στο πλευρό 
της τον κόσμο και πήρε βοήθεια από 
όλους τους παίκτες της!
ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Από ποια 
να αρχίσεις; Το κάρφωμα του 
Χάντερ στην έναρξη του αγώνα, 
το «πεταχτάρι» του Μαυροειδή 
στη λήξη του πρώτου δεκαλέ-
πτου, το τρίποντο του Γκλαντίρ 
στη λήξη της τρίτης περιόδου από 
τα 9μ, τα τρίποντα των Πάντερ-Σά-
κοτα... Αυτό, όμως, που κρα-
τάμε είναι η παρακάτω εικόνα, 
την οποία είδαμε πολλές φορές 
απόψε!
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