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Θησαύριζαν με αντικαρκινικά φάρμακα

Μ
εγάλο κύκλωμα διακίνησης παράνομων 
φαρμακευτικών σκευασμάτων υψηλού κό-
στους με εμπλεκόμενους γιατρούς, φαρ-
μακοποιούς και νοσηλευτές, εξάρθρωσε η 

Οικονομική Αστυνομία μετά από πολύμηνη έρευνα. Το 
κύκλωμα λειτουργούσε «εντός και εκτός» του «Λαϊκού» 
Νοσοκομείου, ενώ έρευνες διεξάγονται σε ακόμα ένα 
δημόσιο νοσοκομείο αλλά και σε αποθήκες φαρμάκων.
Οι συλληφθέντες μέχρι στιγμής είναι 20 και αύριο θα 
οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
Το κύκλωμα εκμεταλλευόταν την ανάγκη καρκινοπα-
θών και θησαύριζε, καθώς κατάφερνε με διάφορους 
τρόπους να βρίσκει πανάκριβα σκευάσματα μέσα από 

δημόσια νοσοκομεία. Στη συνέχεια, μέσω συγκεκριμέ-
νου φαρμακείου, τα φάρμακα «ταξίδευαν» για χώρες 
του εξωτερικού με πολύ υψηλότερη τιμή.
 Η δράση της συγκεκριμένης ομάδας φαίνεται ότι έχει 
ξεκινήσει το 2013 με κέρδη χιλιάδες ευρώ, ενώ μεγάλη 
είναι και η ζημιά που έχει υποστεί το ελληνικό Δημόσιο
Ανάμεσα στα άτομα που έχουν συλληφθεί είναι και 
νοσηλεύτριες του εν λόγω νοσοκομείου, ενώ όσο περ-
νούν οι ώρες ξεκαθαρίζει και ο ρόλος που είχαν γιατροί 
ιδιωτικού θεραπευτηρίου οι οποίοι φαίνεται ότι έκαναν 
παράνομες συνταγογραφήσεις.
Επίσης, οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει ότι ένα φαρ-
μακείο, το οποίο είχε κομβικό ρόλο στην λειτουργία 

της εγκληματικής οργάνωσης, φέρεται να μην έχει ούτε 
άδεια λειτουργίας, ενώ εντοπίστηκαν φάρμακα στο 
σπίτι της ιδιοκτήτριας φαρμακείου όπως επίσης και στα 
σπίτια των νοσηλευτριών των δημόσιων νοσοκομείων.
Λογω της σοβαρότητας της υπόθεσης αλλά και του 
μεγάλου αριθμού των στοιχείων η επίσημη παρουσί-
αση από την αστυνομία θα γίνει πιθανότατα το Σάβ-
βατο. Μάλιστα δεν αποκλείεται να είναι παρόντα και 
στελέχη του υπουργείου Υγείας.
Η δράση της συγκεκριμένης ομάδας φαίνεται ότι έχει 
ξεκινήσει το 2013 με κέρδη χιλιάδες ευρώ, ενώ μεγάλη 
είναι και η ζημιά που έχει υποστεί το ελληνικό Δημό-
σιο.

Με ψήφους από ΣΥΡΙΖΑ και Ποτάμι πάει στην Ολομέλεια η 
αναδοχή από ομόφυλα ζευγάρια 

Μ
ε «συντροφικά» μαχαιρώματα 
και ισχυρές αναταράξεις στο ε-
σωτερικό των περισσοτέρων 
κοινοβουλευτικών ομάδων ο-

δεύει προς την Ολομέλεια της Βουλής το νο-
μοσχέδιο που επιτρέπει σε ομόφυλα ζευ-
γάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμ-
βίωσης να γίνουν ανάδοχοι γονείς, μετά την 
ψήφισή του από τα μέλη της αρμόδιας κοινο-
βουλευτικής επιτροπής.
Υπέρ του επίμαχου άρθρου ψήφισαν 
ΣΥΡΙΖΑ και Ποτάμι. Καταψήφισαν η ΝΔ, το 
ΚΚΕ, οι ΑΝΕΛ, η Ενωση Κεντρώων και η ΧΑ, 
ενώ η Δημοκρατική Συμπαράταξη επιφυ-
λάχθηκε για όλα τα άρθρα. Πάντως, η ειση-
γήτρια της ΔΗΣΥ, Εύη Χριστοφιλοπούλου, 
επισήμανε ότι η «γραμμή» του κόμματος 
στην Ολομέλεια θα είναι υπέρ της ψήφι-
σης της διάταξης, χωρίς ωστόσο να τίθεται 
ζήτημα κομματικής πειθαρχίας. Η ίδια επι-
σήμανε οι βελτιώσεις στο άρθρο κινούνται 
στην σωστή κατεύθυνση, ωστόσο απαιτεί-
ται περαιτέρω βελτίωση, ώστε να διασφα-
λίζεται η αντικειμενικότητα στην επιλογή του 

κατάλληλου ανάδοχου γονέα.
Να σημειωθεί ότι η επίμαχη διάταξη θα 
τεθεί σε ονομαστική ψηφοφορία και ανα-
μένεται να προκαλέσει αρκετές διαφορο-
ποιήσεις στις περισσότερες κοινοβουλευτι-
κές ομάδες.
Στον ΣΥΡΙΖΑ ήδη 10-12 βουλευτές είχαν 
εκφράσει επιφυλάξεις για το κατά πόσο η 
ρύθμιση διασφαλίζει τα δικαιώματα των 
παιδιών και αν η κοινωνία είναι έτοιμη να 
δεχθεί την συγκεκριμένη αλλαγή. Ωστόσο, 
σήμερα ο κ. Δημήτρης Βέττας ανέφερε ότι 
αποσύρει τις επιφυλάξεις του, δηλώνοντας 
ικανοποιημένος από τις βελτιώσεις που επέ-
φερε το αρμόδιο υπουργείο, ενώ υποστή-
ριξε ότι την ίδια άποψη έχουν κι άλλοι βου-
λευτές που εξέφραζαν προβληματισμούς.
Δεν παρέλειψε, όμως, να εκφράσει την 
πικρία του για την επίθεση που δέχθηκε από 
συντρόφους του στον ΣΥΡΙΖΑ λόγω της δια-
φωνίας του, λέγοντας: «Είμαι από αυτούς 
που μάλλον δεν είχαν το δικαίωμα να προ-
βληματίζονται στον χώρο τους. Θεωρώ τον 
εαυτό μου αριστερό και δεν ζητώ τίποτα γι' 

αυτό. Ο προβληματισμός μου ανέφερε ότι 
η κοινωνία θέλει παραπάνω χρόνο για να 
προετοιμαστεί και δεν φέρω βάρος γι' αυτό. 
Αλλά καταλαβαίνω ότι θέλει τόλμη για να 
προβληματίζεσαι ακόμα και στην Αριστερά».
Η εισήγηση της Νέας Δημοκρατίας είναι 
κατά της ρύθμισης, ωστόσο, όπως είναι 
λογικό για ένα τέτοιο νομοσχέδιο, δεν τίθε-
ται ζήτημα κομματικής πειθαρχίας.
Προς το «ναι» κατευθύνεται και η Δημοκρα-

τική Συμπαράταξη, όμως αρκετοί βουλευ-
τές, μεταξύ των οποίων οι Οδ. Κωνσταντινό-
πουλος, Δ. Κωνσταντόπουλος, Γ. Αρβανιτί-
δης, Μ. Τζελέπης, Λ. Γρηγοράκος, αναμένε-
ται να διαφοροποιηθούν, είτε καταψηφίζο-
ντας είτε απέχοντας.
Αρνητική θα είναι η ψήφος των ΑΝΕΛ, όμως, 
ο κ. Θανάσης Παπαχριστόπουλος δήλωσε 
ότι θα υπερψηφίσει, ενώ δεν αποκλείεται να 
τον ακολουθήσει και ο Κ. Ζουράρις. 
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Η 
αντίστροφη μέτρηση για την κυ-
βέρνηση έχει αρχίσει, δήλωσε σε 
τηλεοπτική της συνέντευξη η Φώ-
φη Γεννηματά και κάλεσε τον πρω-

θυπουργό να ενημερώσει τη Βουλή για το τι 
διαπραγματεύεται με τους δανειστές.
Έκανε λόγο για εν κρυπτώ διαπραγμα-
τεύσεις και χαρακτήρισε θηλιά στο λαιμό 
τα μέτρα που συζητούνται. «Δεν υπάρχει 
καθαρή έξοδος, είναι μαϊμού» είπε χαρα-
κτηριστικά.
Στο πλαίσιο αυτό, αμφισβήτησε την νομι-
μοποίηση της κυβέρνησης να δεσμεύσει 
τη χώρα για τα επόμενα χρόνια και ζήτησε 
εκλογές εδώ και τώρα.
Χτυπάω καμπανάκι κινδύνου, προσέθεσε 
και επιτέθηκε στη ΝΔ γιατί αφήνει χρόνο να 

ολοκληρωθεί η συμφωνία.
Ο ελληνικός λαός πρέπει να αποφασίσει 
ποιον θα εμπιστευθεί για να οδηγήσει τη 
χώρα σημείωσε και μίλησε για την επόμενη 
μέρα.
Όχι άλλα κόλπα, ήταν η χαρακτηριστική 
απάντηση της Φώφης Γεννηματά σε ερώ-
τηση για την απλή αναλογική και τάχθηκε 
υπέρ προγραμματικής συμφωνίας με προ-
οδευτικό πρόσημο. Μάλιστα, προέβλεψε 
εκπλήξεις στις κάλπες.
Σε ότι αφορά στο θέμα της αναδοχής ξεκα-
θάρισε ότι στα θέματα ατομικών δικαιωμά-
των οι βουλευτές ψηφίζουν κατά συνείδηση 
και επιφυλάχθηκε για θετική ψήφο επί της 
αρχής εφόσον υπάρξουν θετικές αλλαγές 
στο κυβερητικό σχέδιο.

Γεννηματά: Μαϊμού η καθαρή 
έξοδος - Εδώ και τώρα εκλογές Πέθανε η τραγουδίστρια Ζωή 

Κουρούκλη

Σε ηλικία 81 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο - Σε ανύποπτο χρόνο είχε 
εκμυστηρευτεί στην κόρη της ότι «Πρωτομαγιά θα φύγω από αυτή τη ζωή»

Έ
φυγε σε ηλικία 81 ετών η τραγουδί-
στρια Ζωή Κουρούκλη μετά από σύ-
ντομη μάχη με τον καρκίνο.
Ήταν μόλις την περασμένη Τρίτη όταν 

η Ζωίτσα Κουρούκλη μοιραζόταν με τους 
ακροατές του ΘΕΜΑ 104,6, στην εκπομπή 
του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, τη μεγάλη 
της χαρά και συγκίνηση για το πάρτι της, ένα 
πάρτι που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 2 Μαΐου 
2018 και ώρα 8 μ.μ. Στο Κλειστό Γυμναστή-
ριο “Σπύρος Λούης” στο Μαρούσι: «Είμαι 
τόσο χαρούμενη, τόσο ευτυχισμένη γι’ αυτή 
τη συναυλία που θα είναι κάτι σαν αποχαιρε-
τιστήριο πάρτι. Ελπίζω να είναι όλοι εκεί. Οι 
φίλοι μου απ’ τα παλιά, όσοι μ’ αγάπησαν και 
μ’ αγαπούν, νέοι, ηλικιωμένοι, άντρες, γυναί-
κες παιδιά. Κυρίως παιδιά. Αυτή η τελευ-
ταία μου συναυλία θέλω να έχει πολλά, πάρα 
πολλά παιδιά», μου είχε πει στην τηλεφωνική 
μας συνομιλία λίγο πριν βγει στον αέρα του 
ραδιοφώνου.  
Η Ζωή δεν ήταν καλά. Γνώ-
ριζε και η ίδια ότι αυτό το 
πάρτι, αυτή την γιορτή που 
είχε στηθεί για εκείνη, μπο-
ρεί και να μην κατόρθωνε 
να την προλάβει. Παρότι η 
κατάσταση της υγείας της 
επιδεινωνόταν μέρα με τη 
μέρα, η οξύτητα του μυα-
λού της και η μεγάλη της διαίσθηση, της υπα-
γόρευαν ότι το διάστημα ζωής που της απομέ-
νει είναι λίγο, σχεδόν ελάχιστο: «Πρωτομαγιά 
θα φύγω από αυτή τη ζωή. Τη μέρα που τα 
λουλούδια ανθίζουν. Αυτή τη μέρα είχε φύγει 
η μητέρα μου, αυτή τη μέρα θα σας αποχαιρε-
τήσω κι εγώ» είχε εκμυστηρευθεί σε ανύπο-
πτο χρονικό διάστημα στην λατρεμένη κόρη 
της Ίρις Καλφοπούλου.
Πρωτομαγιά έφυγε. Στο σπίτι της, κρατώ-
ντας το χέρι της μεγάλης της κόρης Κατερίνας, 
αποφάσισε ότι κουράστηκε να ζει έτσι, πώς 
έφτασε η ώρα για το μεγάλο ταξίδι. Οι τελευ-
ταίες μέρες ήταν δύσκολες. Η Ζωίτσα ήθελε να 
φύγει επαναλαμβάνοντας διαρκώς τη φράση 
: «Ανοίξτε επιτέλους την πόρτα να φύγω», η 
αναμέτρηση με την αρρώστια την είχε αφήσει 
δίχως δύναμη και κουράγιο, «συστατικά» που 
αποτελούσαν πάντα την κινητήριο δύναμη 
της Ζωής μέσα στη ζωή. Η Ζωή Κουρούκλη 
είχε πολλή δύναμη και απέραντο κουράγιο. 
Απέναντι σε ανθρώπους που την πολέμησαν, 

μπροστά στην αχαριστία, πίσω από μικρό-
φωνα, πλάι σε συναδέλφους και δίπλα στις 
δύο κόρες της, η Ζωή είχε όλα αυτά τα χρόνια 
μόνο δύναμη και κουράγιο να συνεχίζει μια 
ζωή που ποτέ δεν της χαρίστηκε.
Το πρωινό της φετινής Πρωτομαγιάς το τρα-
γούδι της προσωπικής της διαδρομής έφτασε 
στο τέλος του. Η μελωδία του θα μας θυμίζει 
ωστόσο πάντα τη φωνή της και την ύπαρξη 
μιας γυναίκας που γεννήθηκε και έφυγε με τον 
τίτλο της «Κυρίας». Στο πάρτυ της, την ερχό-
μενη Τετάρτη, θα είμαστε όλοι εκεί. Χωρίς 
δάκρυα στα μάτια, με μεγάλο χαμόγελο στα 
χείλη και με παιδιά, πολλά παιδιά στα χέρια. 
Έτσι όπως ακριβώς μας ζήτησε. Έτσι όπως 
ακριβώς μάς ονειρευόταν. Αντίο Ζωή Κουρού-
κλη. Αντίο μεγάλη μας κυρία...
Η Ζωή Κουρούκλη υπήρξε σημαντική τρα-
γουδίστρια της δεκαετίας του ́60 με ιδιαίτερη 
αγάπη προς την τζαζ μουσική, και πρώτη εξα-
δέλφη της Ζωής Λάσκαρη.

Ξεκίνησε σαν παιδί θαύμα στο 
θέατρο παίζοντας και τραγου-
δώντας, μέχρι που την ανακά-
λυψε ο νεαρός τότε Μίμης Πλέσ-
σας στα 11 της χρόνια. Μαζί ηχο-
γραφούν τον πρώΈκανε εμφανί-
σεις σε παλιές ελληνικές κινημα-
τογραφικές ταινίες σαν τραγου-
δίστρια ενώ το 1966 συνεργά-

στηκε και με το ποπ συγκρότημα The Storms. 
Η καριέρα της στο λεγόμενο ελαφρό τραγούδι 
της εποχής ήταν μεγάλη και τραγούδησε τους 
πιο σημαντικούς συνθέτες αυτού του είδους. 
Παράλληλα, είχε γυρίσει ολόκληρο τον κόσμο 
εκπροσωπώντας την Ελλάδα στα μεγαλύτερα 
Φεστιβάλ τραγουδιού εκείνης της εποχής και 
κερδίζοντας πολλές φορές το πρώτο βραβείο. 
Στο Φεστιβάλ του Σόποτ, στην Πολωνία, απέ-
σπασε το πρώτο βραβείο τραγουδώντας τον 
“Καπετάν Φαφαλιό”, του Κώστα Καπνίση, ενώ 
στην πρώτη σειρά των καθισμάτων καθόταν το 
πλήρωμα ενός ελληνικού εμπορικού πλοίου 
που αποθέωσε την ελληνική αποστολή: «Η 
φωνή της ήταν μοναδική. Η Ζωίτσα ήταν ένας 
συνδυασμός ταλέντου ψυχής και ανθρώπινης 
δύναμης. Ένας σημαντικός άνθρωπος. Θα μεί-
νει χαραγμένη στη μνήμη μας και εκείνη και 
τα τραγούδια της», έσπευσε να μου πει νωρίς 
σήμερα το πρωί ο ψυχίατρος και καλός της 
φίλος Δημήτρης Σούρας, συγκλονισμένος από 
τον θάνατό της.
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Τα ρούχα και το μαχαίρι είχαν βρεθεί στο σπίτι του πατέρα του 33χρονου υπόπτου -  Στο σημείο 
της δολοφονίας και η  22χρονη συντροφός του

Τ
αυτοποιήθηκε από τ ις 
εργασ τηριακέ ς αναλύ-
σεις το DNA του 33χρο-
νου Λοϊζου Τζιωνή, που 

συνελήφθη για το διπλό φονικό 
του Στροβόλου, με το γενετικό 
υλικό που βρέθηκε στο μαχαί-
ρι και στα ρούχα που φέρεται να 
φορούσε το βράδυ του φόνου, 
σύμφωνα με πηγές της Κυπρια-
κής Αστυνομίας.
Τα ρούχα και το μαχαίρι είχαν 
βρεθεί στο σπίτι του πατέρα του 
33χρονου υπόπτου.
Εν τω με ταξύ σ το τόπο του 
εγκλήματος στην οδό Ζαλόγγου 
στον Στρόβολο επέστρεψαν οι 
δύο εκ των τεσσάρων υπόπτων 
για την δολοφονία του Γιώργου 
Χατζηγεωργίου και της Ντίνας 
Σεργίου.
Η αστυνομία μετέφερε σήμερα 
στο σημείο της δολοφονίας την 
22χρονη συντροφο του Λοϊζου 
Τζιωνή Σάρα Σιάνς, για να υπο-
δείξει στους ανακριτές την «δια-
δρομή» του εγκλήματος. Στην 
σκηνή είχε μεταφερθεί χθες και 
ο 22χρονος Μάριος Χατζηξενο-
φώντος για να υποδείξει στους 
ανακριτές τ ι ακριβώς έγ ινε το 
βράδυ της διπλής δολοφονίας.
Υπενθυμίζε ται ότ ι η 22χρονη 
Σάρα Σιανς κατέθεσε ότι εγκέ-
φαλος του εγκλήματος ήταν ο 
σύντροφος της Λοϊζος Τζιωνής 
ενώ ο 22χρονος υπέδειξε τον 
Τζιωνή ως τον άνθρωπο που 
διέπραξε τους φόνους.
Για το διπλό φονικό τελεί υπό 
κράτηση τόσο ο Τζιωνής όσο και 
ο ετεροθαλής αδερφός του Λευ-
τέρης Σολωμού.
Ο Τζιωνής το 2012 εργαζόταν 
σε μια επιχείρηση κατασκευών 
αλουμινίου και είχε επισκεφθεί 
το σπίτι του καθηγητή στην οδό 
Ζαλόγγου 7 στον Στρόβολο για 
να τοποθετήσει κάποια παρά-
θυρα. Φαίνεται να είχε δει ένα 

χρηματοκιβώτιο σ το υπνοδω-
μάτιο και έκτοτε άρχισε να σκέ-
φτεται τη ληστεία. Είναι αξιο-
σημείωτο ότι πριν λίγους μήνες 
είχε γίνει διάρρηξη στο σπίτι με 
σ τόχο το χρηματοκιβώτιο, το 
οποίο όμως δεν υπήρχε πλέον.
Εικάζεται πως ο Τζιωνής θεω-
ρούσε ότι ο Γιώργος Χατζηγεωρ-
γίου είχε μετακινήσει σε άλλο 
σημείο το χρηματοκιβώτιο και 
για αυτό οργάνωσε την επιχεί-
ρηση της 18ης Απριλίου, με 
τον Σολωμού, τη Σίανας και τον 
Μάριο Χατζηξενοφώντος. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες και οι 
τέσσερις είναι χρήστες ναρκω-
τικών. 

Πώς οργάνωσαν τη διπλή 
δολοφονία

Την  πα ραμον ή  του  δ ιπ λού 
φόνου, οι τέσσερις συλληφθέ-
ν τες ε ίχαν συναν τηθεί γ ια να 
μοιράσουν ρόλους. Ο Λοίζος 
Τζιωνής ανέφερε μεταξύ άλλων 
ότι ίσως χρειαζόταν να σκοτώ-
σει, κάτι που είπε στη κατάθεση 
της η 22χρονη. Μάλιστα είχαν 
καταγράψει το σχέδιο σε δύο 
σημειωματάρια για να ξέρει ο 
καθένας τι έπρεπε να κάνει.
Ο Λοίζος Τζιωνής θα έμπαινε 
στο σπίτι – μάλλον από παρά-
θυρο της κουζίνας – και θα ανα-
ζητούσε το χρηματοκιβώτιο στο 
υπνοδωμάτιο των δύο θυμάτων. 
Το σχέδιο σύμφωνα με πληρο-
φορίες, προέβλεπε να τους ακι-

νητοποιήσει και να τους ζητή-
σει με απειλές να τους πουν που 
βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο.
Σύμφωνα με την εικόνα που έχει 
δημιουργηθεί από την έρευνα, 
ο Λοίζος Τζ ιωνής πήγε σ την 
οδό Ζαλόγγου με τον 22χρονο 
Μάριο Χατζηξε νοφών τος,  ο 
οποίος θα ανέμενε έξω από το 
σπίτι, έτσι ώστε όταν θε τέλει-
ωνε τη «δουλειά» ο 33χρονος να 
μπει για να καθαρίσουν τα τεκ-
μήρια.
Ο Τζιωνής άγνωστο ακόμα κάτω 
από ποιες συνθήκες, κατέσφαξε 
με μαχαίρι τον Γιώργο Χατζη-
γεωργίου και τη Ντίνα Σεργίου 
χωρίς να βρει το χρηματοκι-
βώτιο. Στη συνέχεια πήγε σ το 
δωμάτ ιο του 15χρονου γ ιου 
τους και του ζήτησε να του πει 
που είναι κρυμμένα τα λεφτά. 
Το παιδί βεβαίως δεν γνώριζε 
και ο Τζιωνής, που αναγνωρί-
στηκε από τον 15χρονο, του είπε 
να μην φοβάται και του ζήτησε 
να ανοίξει τη πόρτα για να μπει 
ο Μάριος Χατζηξενοφώντος ο 
οποίος φορούσε κουκούλα.
Ο 15χρονος κλε ιδώθηκε σ το 
κε λάρι. Ο Τζιωνής ε ίπε σ τον 
Χατζηξενοφωντος ότι τους σκό-
τωσε και τους δύο και ο 22χρο-
νος ανέβηκε στο υπνοδωμάτιο 
και επιβεβαίωσε τη δολοφο-
νία. Στη συνέχεια οι δύο δρά-
στες πανικόβλητοι άρχισαν να 
καθαρίζουν τα ίχνη τους, κάνο-
ντας τρομερά λάθη. Ξέχασαν το 
ρόπαλο, το σπαθί και τα παπού-
τσια στα οποία βρέθηκε το γενε-
τικό τους υλικό.
Ο Λευτέρης Σολωμού και η Σάρα 
Σιανς είχαν αναλάβει το κομμάτι 
που αφορούσε την παραλαβή 
των κλοπιμαίων και άλλων αντι-
κειμένων. Όπως φαίνεται σ το 
δικό τους πανικό άφησαν έξω 
από το σπίτι το ρόπαλο το σπαθί 
και τα παπούτσια.

Διπλό έγκλημα στην Κύπρο: Ταυτοποιήθηκε το 
DNA του 33χρονου στο μαχαίρι του φονικού

Washington Post: Η 
οικονομική κρίση στην 
Ελλαδα έχει τελειώσει 
μόνο αν δεν ζεις εκεί

Για 20 χρόνια χαμένα κάνει λόγο η αμερικανική 
εφημερίδα - Γιατί υποστηρίζει ότι θα ήταν καλύτερο 
για την Ελλάδα να είχε φύγει από το ευρώ το 2009

«
Η οικονομική κρίση στην Ελλαδα έχει τελειώσει μό-
νο αν δεν ζεις εκεί». Τον τίτλο αυτό χρησιμοποιεί η 
Washington Post σε άρθρο της στο οποίο υποστη-
ρίζει ότι η πραγματικότητα θα συνεχίσει να είναι δύ-

σκολη για την Ελλάδα το επόμενο διάστημα.
«Μπορεί όλοι να έχουν προχωρήσει γιατί η Ελλάδα δεν απει-
λεί να ρίξει τα άλλα κομμάτια του ντόμινο της παγκόσμιας 
οικονομίας, ωστόσο οι κάτοικοί της είναι κολλημένοι ακόμα 
στη χειρότερη κατάρρευση που έχει σημειωθεί σε πλούσια 
χώρα» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο άρθρο.
Επικαλούμενος τις τελευταίες προβλέψεις του ΔΝΤ ο συντά-
κτης του άρθρου υποστηρίζει ότι μπορεί να χρειαστούν άλλα 
10 χρόνια προκειμένου η Ελλάδα να επιστρέψει εκεί που ήταν 
το 2007. «Και αυτό μόνο αν δεν υπάρξει και άλλη φάση ύφε-
σης. Δύο χαμένες δεκαετίες είναι το καλύτερο σενάριο για την 
Ελλάδα» είναι η δυσοίωνη πρόβλεψη του συντάκτη.
Το πρόβλημα σύμφωνα με τον ίδιο έγκειται στο ότι η Ελλάδα 
κατέγραψε συνολική ανάπτυξη μόλις 2,8% στα πρώτα τέσ-
σερα χρόνια στα οποία θα ανέμενε κανείς να επανακάμπτει. 
«Για να καταλάβετε τη διαφορά, στο ίδιο διάστημα στη 
μεγάλη ύφεση του ‘30 οι ΗΠΑ έτρεχαν με ανάπτυξη 30,2% 
ενώ η Αργεντινή το 2002 σημείωνε ανάπτυξη 26,9%» ανα-
φέρει συγκεκριμένα.
Σύμφωνα με τον συντάκτη η διαφορά ανάμεσα στις τρεις 
περιπτώσεις ήταν ότι οι δύο πρώτες (ΗΠΑ και Αργεντινή) 
αποσύνδεσαν το νόμισμά τους, η πρώτη από το χρυσό και 
η δεύτερη από το δολάριο. Αντίθεταη η Ελλάδα δεν το έκανε 
αυτό
«Η αληθεία είναι, όμως, ότι δεν υπάρχουν εύκολες απαντή-
σεις για την Ελλάδα. Είναι αλήθεια ότι πιθανότατα θα ήταν 
σε καλύτερη κατάσταση αν είχε χρεοκοπήσει και είχε φύγει 
από το euro το 2009. Θα υπήρχε περισσότερος άμεσος πόνος 
αλλά θα είχε κάνει τις διακοπές στο Αιγαιό τόσο φτηνές ώστε 
κανείς να μην μπορεί να της «χτυπήσει» ενώ και οι εξαγωτές 
θα είχαν γίνει πιο ανταγωνιστικές μέσα σε μια νύχτα επιτρέ-
ποντας την επιστροφή στην ανάπτυξη πολύ πιο γρήγορα από 
ό,τι συμβαίνει σήμερα» συμπληρώνει ο συντάκτης.
Όπως επισημαίνει, την ίδια στιγμή, η απόφαση δεν ελήφθη 
γιατί η Ελλάδα είναι και σε μια νομισματική ένωση. Και εξηγεί 
στη συνέχεια: «Είναι πολύ πιο δύσκολο να αντικαταστήσεις 
ένα νόμισμα από το να πεις ότι δεν θα αξίζει το ίδιο πια. Θα 
πρέπει να αντικαταστήσεις όλα τα χρήματα στις τράπεζες, που 
σημαίνει ότι θα πρέπει να τις κλείσεις, και στο μεσοδιάστημα 
ο πανικός που θα επικρατήσει θα φέρει νέα πτώση στην οικο-
νομία. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που η Ελλάδα δεν 
έφυγε από το ευρώ. Το γεγονός ότι οι πολίτες αντιμετωπίζουν 
το ευρώ ως τον εγγυητή της οικονομικής επιτυχίας είναι ο 
άλλος λόγος - και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει».
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Σπαρταριστοί διάλογοι 
του πρωθυπουργού με 
κατοίκους της Λήμνου πριν 
από το δύσκολο απόγευμα 
στη Μυτιλήνη...

Τ
ουρίστες έψαχνε στη Λή-
μνο ο πρωθυπουργός Α-
λέξης Τσίπρας: Κατά τη 
διάρκεια της βόλτας που 

έκανε στη  Μύρινα ο κ.Τσίπρας 
συνάντησε μία κυρία που μι-
λούσε αγγλικά και τον πλησία-
σε. Δευτερόλεπτα αργότερα, ε-
κείνη του εξηγούσε ότι απλώς 
ζει σ την Αγγλία, αλλά δεν εί-
ναι τουρίστρια. Η απογοήτευση 
του πρωθυπουργού ήταν εμφα-
νής, αφού όπως είπε «νόμιζε ότι 
βρήκε τουρίστα»... 
Μπορε ί να του επιφύλαξαν 
ιδια ίτ ερα χ λιαρή υποδοχή, 
ωστόσο όταν τον είδαν στους 
δρόμους της πόλης δεν του 
χαρίσ τηκαν.  Χαρακ τηρισ τ ι -
κός ήταν ο διάλογος με ηλικι-
ωμένη η οποία του είπε «μου 
έκοψες τη σύνταξη»- «τι να σου 
κάνω μωρέ», ήταν η αντίδραση 
του πρωθυπουργού. Ο κ.Τσί-
πρας ρώτησε στη συνέχεια τους 
ψαράδες τ ί ψαρεύουν γ ια να 

πάρει την απάντηση «τα πάντα, 
ακόμη και γοργόνες...»
Ο πρωθυπουργός αστειεύθηκε 
σ τη συνέχεια με έναν πιτσ ι-
ρικά που του δήλωσε φίλαθλος 
της ΑΕΚ -«ε ίσαι πρωταθλη-
τής», σχολίασε. Οι διάλογοι του 
κ.Τσίπρα με τους κατοίκους της 
Λήμνου ήταν χαλαροί, έως και 
σπαρταριστοί: 
«Να κοιτάξετε τους παράκτι-
ους ψαράδες με το πετρέλαιο 
τε λε ιώσαμε» τους ε ίπε ένας 
επαγγελματίας ψαράς. «Θα το 
δούμε» απάντησε ο κ. Τσίπρας.
«Μας ταράξατε στη φορολογία» 
του πέταξε ένας άλλος, με τον 
πρωθυπουργό να χαμογελά.
Δεν ήταν λίγοι εκε ίνοι που 
παραπονέθηκαν  γ ια το ΦΠΑ 
που είναι στο 24%.
«Μια παροιμία λέει “δεν κυκλο-
φορά ούτε αρσενικιά γάτα”» 
του είπε ο επαγγελματίας δηλώ-
νοντας τα ...κεσάτια στην αγορά. 
«Δηλαδή, μόνο γυναίκες κυκλο-
φορούν;» ρώτησε ο πρωθυ-
πουργός χαμογελαστός.
«Είμαστε ίδια με Σαντορίνη, με 
Ερμού, με Μύκονο;» συνέχισε ο 
επιχειρηματίας διαμαρτυρόμε-
νος για το ΦΠΑ στο 24%.
«Αμα κυκλοφοράνε μόνο γυναί-

κες να έρθω εγώ να κάτσω!» 
επέλεξε να απαντήσει ο Τσί-
πρας. «Ελα μην παραπονιέσαι 
ρε» είπε προς τον έμπορο. Μέσα 
από το μαγαζί ακούστηκε μια 
γυναικεία φωνή: «Επαναφορά 
στο 17% άμεσα, άμεσα!» είπε 
στον πρωθυπουργό. «Και στο 
13% καλά είναι» είπε ο επιχει-
ρηματίας. 
Ενας πολίτης είπε λόγο αργότερα 
στον πρωθυπουργό: «Σε αδικεί 
η τηλεόραση».

«Γιατί;» ρώτησε ο Αλ. Τσίπρας.
«Είσαι πιο ωραίος. Και αν βάλεις 
γραβάτα θα ε ίσαι πολύ πιο 
ωραίος» συνέχισε ο πολίτης.
Ενα ζευγάρι του ζήτησε να προ-
σέξει το νησί. «Είμαστε ήρωες 
εδώ, ακρίτες» του είπε ο άνδρας 
και πρόσθεσε: «Κάνε και κάτι 
για το ΦΠΑ».
«Κάτσε τώρα εδώ να δούμε» 
απάν τησε ο πρωθυπουργός. 
«Τα παλικάρια να βγουν από τη 
φυλακή» φώναξε κάποιος εννο-

ώντας τους δύο Ελληνες στρα-
τιωτικούς στην Αδριανούπολη.
Ο πρωθυπουργός συνομίλησε 
παρακάτω με μια γυναίκα:
«Θα μας πεις να σφίξουμε το 
ζωνάρι κι άλλο ε;» είπε σ τον 
πρωθυπουργό.
«Οχι άλ λο το ζωνάρι, μόνο 
τα δόν τ ια τώρα, η ουρά μας 
έμεινε» απάντησε ο κ. Τσίπρας.
«Ε, αφού το λες εσύ το πιστεύ-
ουμε! » απάντησε γελώντας η 
γυναίκα.

Κάτοικος Λήμνου σε Τσίπρα: «Μου έκοψες τη σύνταξη» 
- «Τι να σου κάνω μωρέ..» απάντησε ο πρωθυπουργός
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Μητσοτάκης: «Χρειάζεται ένα 
νέο ξεκίνημα για την πραγματική 
άνοιξη της Ελλάδας» 

«
Η σημερινή Πρωτομαγιά εκ-
φράζει τον διαχρονικό αγώνα 
των εργαζομένων για καλύτερες 
συνθήκες εργασίας και αξιοπρε-

πείς αμοιβές», αναφέρει σε ανάρτησή 
του στα κοινωνικά δίκτυα ο πρόεδρος 
της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσο-
τάκης, εκφράζοντας ταυτόχρονα τα θερ-
μά του συλλυπητήρια στις οικογένειες 
των δύο υπαλλήλων του Δήμου της Τή-
νου που έχασαν τη ζωή τους την ώρα της 
δουλειά τους και τονίζοντας ότι «ο τόσο 
άδικος χαμός τους πρέπει να κινητοποιή-
σει την πολιτεία για τα μέτρα προστασί-
ας και ασφάλειας που οφείλει να παρέ-
χει σε όλους τους εργαζομένους της και 
κυρίως σε όσους η δουλειά τους εγκυ-
μονεί, από τη φύση της, μεγαλύτερους 

κινδύνους».
«Η χώρα χρειάζεται επειγόντως περισ-
σότερες δουλειές και καλύτερες αμοι-
βές. Αυτό, όμως, μπορεί να επιτευχθεί 
μόνο με δραστική μείωση των φόρων 
και προσέλκυση επενδύσεων, κάτι που 
αδυνατεί να αντιληφθεί, πόσο μάλ-
λον να κάνει πράξη, η σημερινή κυβέρ-
νηση», σημειώνει ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης και προσθέτει «γιορτάζουμε, λοι-
πόν, τη φετινή επέτειο, προτείνοντας και 
δεσμευόμενοι για τον δικό μας δρόμο: 
ανάπτυξη για τη χώρα, χειροπιαστές 
λύσεις για τους εργαζόμενους, έμπρα-
κτη στήριξη στους άνεργους και τους πιο 
αδύναμους. Χρειάζεται ένα νέο ξεκίνημα 
για την πραγματική άνοιξη της Ελλάδας. 
Γιατί αξίζουμε και μπορούμε καλύτερα».

επικαιρότητα

Τα 330 στρέμματα περιλαμβάνουν 
την ακρόπολη της πόλης, ένα αρχαίο 
ελληνικό θέατρο, ακόμη και το 
νεκροταφείο της - Οι ιδιοκτήτες 
θέλουν να την... προφυλάξουν από 
τους αρχαιοκάπηλους

Η 
πρώτη προσπάθεια πώλησης έ-
γινε το 2015. Τότε, δεν βρέθηκε 
αγοραστής, ενώ ακολούθησαν 
και τα γεγονότα με το στρατιωτι-

κό πραξικόπημα και τις τρομοκρατικές επι-
θέσεις, γεγονός που «πάγωσε» κάθε ενέρ-
γεια στη γειτονική χώρα. Τρία χρόνια μετά, 
οι Τούρκοι επανέρχονται πιο δυναμικά, βά-
ζοντας εκ νέου προς πώληση της αρχαία ελ-
ληνική πόλη Βαργύλια, έναντι μόλις 2 εκατ. 
δολαρίων!
Πώς γίνεται να πωλείται μία ολόκληρη 
αρχαία πόλη; Γίνεται, όταν ανήκει σε ιδι-
ώτη, ο οποίος ανέθεσε σε μεσιτικό γρα-
φείο να βρει αγοραστή, όπως δημοσιεύει 
η εφημερίδα Χουριέτ. Όπως πωλούνται 
τα... καταστήματα και τα... διαμερίσματα, 
ο συγκεκριμένος Τούρκος «ιδιοκτήτης» 
έβαλε προς πώληση μία την πόλη-κληρο-
νομιά του ελληνικού πολιτισμού, η οποία 

άκμασε περίπου το 500 π.Χ. και βρίσκεται 
λίγα χιλιόμετρα από την Αλικαρνασσό.
Ο λόγος που επικαλείται για την πώληση 
της πόλης του (!!!), είναι η... προστασία της! 
Ο Τούρκος «ιδιοκτήτης» Huseyin Ucpinar 
επικαλείται τον κίνδυνο των αρχαιοκάπη-
λων, λέγοντας πως πρόσφατα αφαιρέθηκε 
από την πόλη ένα ολόκληρο και ανεκτίμητης 
αξίας μωσαϊκό.
Τα 330 στρέμματα περιλαμβάνουν την 
ακρόπολη της πόλης, ένα αρχαίο ελληνικό 
θέατρο, ακόμη και το νεκροταφείο της και 
κοστολογούνται ως αξία στα 8,3 εκατ. δολά-
ρια. Τιμή, ωστόσο, που δεν κατέστη δυνα-
τόν να προσελκύσει κάποιον αγοραστή πριν 
από τρία χρόνια.
Η τουρκική κυβέρνηση δεν μπορεί να αξι-
οποιήσει τον συγκεκριμένο αρχαιολο-
γικό χώρο, καθώς η έκταση αποτελεί ιδιω-
τική περιουσία και οι ιδιοκτήτες δεν δέχο-
νται να την παραχωρήσουν. Η αιτία είναι 
προφανής. Θέλουν να πουλήσουν και να 
γίνουν πλούσιοι. Το πώς περιήλθε στην 
κατοχή τους η αρχαία ελληνική πόλη, είναι 
ένα μυστήριο. Οι ιδιοκτήτες πάντως έχουν 
παρουσιάσει τίτλους κατοχής της έκτασης, 
η οποία περιελάμβανε και την αρχαία ελλη-
νική πόλη Βαργύλια.

Οι Τούρκοι έβαλαν -ξανά- για πούλημα την 
αρχαία Βαργυλία έναντι 2 εκατ. δολαρίων

Μαρινάκης σε Τζανακόπουλο: Έχω 
βοηθήσει την κυβέρνησή σας και έχω 
συναντηθεί πολλές φορές με τον κ. Τσίπρα 

Σ
τις κατηγορίες που διατυπώνει εις 
βάρος του η κυβέρνηση, έπειτα και 
από τα όσα είπε εις βάρος του ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος, Δημήτρης 

Τζανακόπουλος, κατά την χθεσινή ενημέ-
ρωση των εκπροσώπων του Τύπου, απα-
ντά, με δήλωσή του, ο Βαγγέλης Μαρινά-
κης.
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, στη δήλωσή του, 
αναφέρει τα εξής:
«Απέφυγα μέχρι τώρα να τοποθετηθώ 
δημόσια στις άθλιες κατηγορίες που εκτο-
ξεύουν διάφοροι εναντίον μου παρ’ ότι 
πολλοί μου το έχουν ζητήσει. Αναγκάζομαι 
σήμερα να το πράξω επειδή ο πρωθυπουρ-
γός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεπέ-
ρασαν κάθε όριο ψευδολογίας και συκο-
φαντίας.
Η Ελλάδα κύριε Τζανακόπουλε πράγματι 
δεν θα γίνει Κολομβία γιατί επιδιώκετε να 
την καταστήσετε χειρότερη από την Κολομ-
βία και τη Βενεζουέλα μαζί. Η προσωποποι-
ημένη εναντίον μου επίθεση είναι φανερό 
ότι επιχειρεί να υποκαταστήσει την από-
λυτη αδυναμία άρθρωσης πολιτικού λόγου 
με την ύβρη και τη συκοφαντία. Ό,τι κατη-
γορείτε ως «συμμορίτικη ασυδοσία, αυτα-
ρέσκεια και προσβλητική για δημοκρα-
τία αλαζονεία» και πολλά άλλα χειρότερα, 
προσδιορίζουν και αποτυπώνουν με ακρί-
βεια την εις βάρος μου συμπεριφορά σας 
και της κυβέρνησης που εκπροσωπείτε.
Οι δόλιες ενέργειές σας και οι δηλώσεις 
σας εμπεριέχουν συγκεκριμένη σκοπι-
μότητα: να εμπεδωθεί στην κοινή γνώμη 
η άποψη ότι ο Μαρινάκης χρηματοδοτεί 
με αμφιλεγόμενης προέλευσης χρήματα 
τη Νέα Δημοκρατία και με αυτή τη σκο-
τεινή ατζέντα να πάτε σε εκλογές. Γι’ αυτό 
κάνετε συνεχώς παρεμβάσεις στη δικαιο-
σύνη, προαναγγέλλετε διώξεις και επικα-
λείστε κατασκευασμένες μαρτυρίες, με έναν 
στόχο: να ενοχοποιήσετε έναν αθώο και 
μαζί του την αντιπολίτευση για να παραμεί-
νετε στην εξουσία και στην καρέκλα σας. Για 
ένα πράγμα να είστε σίγουρος, ότι ο Ελλη-
νικός λαός έχει καταλάβει τις δόλιες προ-
θέσεις σας. Δηλώνω δε κατηγορηματικά 
ότι ουδεμία σχέση έχω με τη ΝΔ και τον κ. 
Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ έχω βοηθήσει 
την κυβέρνηση σας και στο πλαίσιο αυτό 
έχω συναντηθεί με τον κ. Τσίπρα πολλές 
φορές στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η ανάγκη σας να καλύπτεστε πίσω από 
Non-papers, των οποίων την παραγωγή 
ασυναίσθητα και κυνικά ομολογήσατε, 
αποκαλύπτει τη δολιότητα της μεθοδο-
λογίας σας και αναδεικνύει την σκοτεινή 
λογική του συστήματος εξουσίας που υπη-
ρετείτε. Επιχειρήσατε να κρυφτείτε γιατί 
γνωρίζατε ότι συκοφαντείτε. Είχα λοιπόν 
κάθε δικαίωμα κ. κυβερνητικέ εκπρόσωπε, 
να ζητήσω την αποκάλυψη του άτολμου - 
κρυπτόμενου συντάκτη των εις βάρος μου 
συκοφαντικών, ελεεινών και κατά πλήρη 
παραβίαση του τεκμηρίου και της ουσια-
στικής αθωότητάς μου ανακοινώσεών σας. 
Παραβίαση την οποία περίτρανα και αδί-
στακτα ομολογήσατε. Εσείς όμως κ. Εκπρό-
σωπε της Κυβέρνησης, όπως και ο Πρωθυ-
πουργός και άλλοι Υπουργοί, σπεύσατε να 
προκαταλάβετε την Δικαιοσύνη και να υπα-
γορεύσετε την απόφασή της. Εξάλλου, όσον 
αφορά τον ιθύνοντα νου των άθλιων ενα-
ντίον μου συκοφαντιών, ο οποίος αγνοεί 
επιδεικτικά το τεκμήριο της αθωότητας και 
προαναγγέλλει απροσχημάτιστα δικαστι-
κές εξελίξεις, τον υποδείξατε εσείς ο ίδιος, 
παραδεχόμενος πως την τελική ευθύνη 
για κάθε ανακοίνωση που εκδίδεται από 
το Γραφείο του Πρωθυπουργού, έχει απο-
κλειστικά και μόνο ο κ. Τσίπρας. Πιο περί-
τρανη, πιο ωμή και πιο άμεση αποκάλυψη 
της εναντίον μου σκευωρίας δεν θα μπο-
ρούσε να υπάρξει και δημόσια να ομολο-
γηθεί. Σας μίλησα ευθύτατα, κατά τη διάρ-
κεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας το 
Σάββατο στις 22:27 το βράδυ, αποκαλύπτο-
ντας το ονοματεπώνυμό μου, για να ζητήσω 
ό,τι ήταν αναγκαίο, προς άσκηση του θεμε-
λιώδους δικαιώματος υπεράσπισης της 
τιμής και της υπόληψής μου και προστασίας 
της αξίας μου ως ανθρώπου, όπως αρμό-
ζει σε κράτος δικαίου, το οποίο δυστυχώς 
επιχειρείτε να καταλύσετε. Ο δρόμος προς 
την Δικαιοσύνη, τον οποίο δηλώνετε ότι 
θα ακολουθήσετε, είναι ανοικτός, αν και 
έχετε αποδείξει περίτρανα με τις παρεμβά-
σεις σας ότι δεν σας είναι σεβαστός. Βέβαιο 
όμως είναι ότι θα τον διαβείτε, όχι διότι το 
επιλέγετε, αλλά γιατί θα υποχρεωθείτε, 
προς αποκατάσταση της νομιμότητας τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο ευρωπαϊκό δικα-
στήριο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Βαγγέλης Μαρινάκης»
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επικαιρότητα

«Παράθυρο» Ζάεφ για αλλαγές στο 
Σύνταγμα των Σκοπίων: Αν χρειάζονται 
πρόσθετες εγγυήσεις οι Έλληνες...

«Η ΠΓΔΜ σίγουρα θα ανοίξει το 
Σύνταγμα πριν από την ένταξη 
στην ΕΕ, ακριβώς όπως όλες οι 
άλλες χώρες-μέλη, μεταφέροντας 
ένα τμήμα της κυριαρχίας της 
στην Ενωση» δήλωσε ο Σκοπιανός 
πρωθυπουργός

Η 
ΠΓΔΜ θα πρέπει σίγουρα να α-
νοίξει το θέμα του Συντάγματός 
της, πριν από την ένταξή της στην 
ΕΕ, όπως όλα τα άλλα μέλη, δή-

λωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Ζόραν 
Ζάεφ.
«Η ΠΓΔΜ σίγουρα θα ανοίξει το Σύνταγμα 
πριν από την ένταξη στην ΕΕ, ακριβώς 
όπως όλες οι άλλες χώρες-μέλη, μεταφέ-
ροντας ένα τμήμα της κυριαρχίας της στην 
Ενωση. Αν απαιτούνται πρόσθετες εγγυή-
σεις, ως ασφάλεια για τους Ελληνες πολί-
τες, τότε αυτό θα μπορούσε να συζητηθεί 
ως επιλογή» δήλωσε ο Σκοπιανός πρωθυ-
πουργός, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδή-
σεων ΜΙΑ.
«Αναζητούμε όλες τις πιθανές δημιουργι-
κές επιλογές για μια λύση, γνωρίζοντας ότι 
μια τέτοια λύση είναι εφικτή, αν οι θεσμοί 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΠΓΔΜ 
ψηφίσουν υπέρ της» συμπλήρωσε ο Ζάεφ.
Ο Σκοπιανός πρωθυπουργός συμπλήρωσε 
ότι οι θεσμοί θα πρέπει να εγκρίνουν τη 
λύση και όχι ο ίδιος ή ο Αλέξης Τσίπρας, ή 
οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, 

Νικολά Ντιμιτρόφ και Νίκος Κοτζιάς.
«Πιθανότατα έχω αναφέρει όλες τις επιλο-
γές για μια λύση, αλλά λαμβάνοντας υπόψη 
την αξιοπρέπεια και την ταυτότητα» κατέ-
ληξε.

Επενδύσεις στη φαρμακευτική 
κάνναβη περιμένει ο Ζάεφ
Το ποσό των 100 εκατ. δολαρίων υπολογί-
ζει να προσελκύσει από επενδύσεις στην 
παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης, ο 
πρωθυπουργός των Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ, 
όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της γειτονικής 
χώρας.
Η παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης 
νομιμοποιήθηκε στα Σκόπια το 2016 και η 
πατέντα του ειδικού λαδιού που παράγεται 
βρίσκεται ήδη διαθέσιμη στην αγορά.
Όπως έγινε γνωστό, η κυβέρνηση των Σκο-
πίων είναι έτοιμη να παραχωρήσει επτά 
άδειες για παραγωγή λαδιού από κάνναβη 
και τέσσερις ή πέντε άδειες για το διαδικα-
στικό στάδιο.
Επίσης, υπάρχει πλάνο εξαγωγής στεγνής 
κάνναβης στην Πολωνία και τη Γερμανία, 
προκειμένου εκεί να γίνει η κατάλληλη επε-
ξεργασία για την παραγωγή του φαρμα-
κευτικού λαδιού.
Το σχέδιο αξιοποίησης της κάνναβης και η 
επεξεργασία της για φαρμακευτικά προϊ-
όντα, συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον, 
τόσο από Σκοπιανούς επιχειρηματίες, όσο 
και από ξένα funds, τα οποία θέλουν να 
επενδύσουν.
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Ε
νοχλημένος, παρουσιάζεται ο «υπουργός» ε-
ξωτερικών των κατεχομένων, Κουντρέτ Οζερ-
σάι για τη δήλωση του Μουσταφά Ακιντζί για 
αποδοχή του Πλαισίου Γκουτέρες.

Ο Οζερσάι είπε ότι ως «υπουργός εξωτερικών» 
δεν γνώριζε ότι ο κ. Ακιντζί θα προέβαινε σε τέτοια 
δήλωση για το πλαίσιο το οποίο περιέχει πολλές ασά-
φειες και ο καθένας το ερμηνεύει κατά τη δική του 
άποψη, προσθέτοντας ότι λυπάται πολύ που ενημε-
ρώθηκε για μια τέτοια εξέλιξη από τα ΜΜΕ.
Αναφερόμενος στη σημασία του διαλόγου μεταξύ των 
διαφόρων θεσμών στα κατεχόμενα, είπε ότι ο ίδιος 
ενήργησε με αυτόν τον τρόπο ως «υπουργός εξωτερι-
κών» και ενημέρωσε πρωτίστως τον «πρωθυπουργό» 
και τον «πρόεδρο» για τις προσπάθειές του στο θέμα 
του φυσικού αερίου.
Είχε επίσης την ίδια προσέγγιση για την άρση του 
«δασμού» στην ανθρωπιστική βοήθεια που αποστέλ-
λεται στους εγκλωβισμένους.
Είπε ότι επιθυμεί να ενημερωθεί σήμερα από τον κ. 
Ακιντζί πώς ένα έγγραφο που είχε ως αποτέλεσμα την 
κατάρρευση της διαδικασίας στην Ελβετία θα τους 
πάρει στο σημείο όπου σταμάτησαν οι συνομιλίες 
χωρίς αλλαγή της νοοτροπίας της ε/κ πλευράς.
Εξάλλου, ο κ. Ακιντζί πραγματοποίησε στα κατεχό-
μενα συνάντηση με τους ηγέτες των κομμάτων που 

αντιπροσωπεύονται στην «κυβέρνηση», δηλαδή τον 
ηγέτη του ΡΤΚ Τουφάν Ερχουμάν, τον ηγέτη του κόμ-
ματος του Λαού, κ. Οζερσάι, τον ηγέτη του Δημοκρα-
τικού Κόμματος και «υπουργό οικονομικών» Σερντάρ 
Ντενκτάς και τον ηγέτης του TDP Τσεμάλ Οζιγίτ, 
«υπουργό παιδείας και πολιτισμού».
Μετά τη συνάντηση που διήρκεσε ενάμιση ώρες, δεν 
εκδόθηκε ανακοίνωση ούτε έγιναν δηλώσεις.
Ο χάρτης που προβλέπεται στο πλαίσιο Γκουτέρες 
είναι εκείνος που υπέβαλε η τουρκοκυπριακή πλευρά, 
είπε χθες ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί, 
προσθέτοντας ότι η έκκλησή του είναι για αποδοχή 
και όχι για διαπραγμάτευση του πλαισίου.
Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο κ. Ακιντζί 
είπε χθες, πριν τη γραπτή δήλωση που εξέδωσε ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης, ότι το ανεπίσημο έγγραφο 
(“non-paper”) δεν αφορά την ασφάλεια και τις εγγυ-
ήσεις `όπως ισχυρίζεται η ελληνοκυπριακή πλευρά` 
– κατά την έκφρασή του – και ότι ο χάρτης που προ-
βλέπεται στο πλαίσιο είναι αυτός που παρουσίασε η 
τουρκοκυπριακή πλευρά και δεν γίνεται καμία ανα-
φορά σε αυτόν ούτε στο Σχέδιο Ανάν ούτε στο χάρτη 
της ελληνοκυπριακής πλευράς και ότι ο κ. Γκουτέρες 
ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες επιπρό-
σθετες ρυθμίσεις για να απαντηθούν οι ανησυχίες των 
Ελληνοκυπρίων.

Ενοχλημένος ο Οζερσάι από δηλώσεις 
Ακιντζί 

Μαυρογιάννης: Να συνεχίσουμε από 
εκεί που μείναμε 

Δ
εν υπάρχει ουσιαστική επιφύλαξη της ελ-
ληνοκυπριακής πλευράς στο να υπάρξει 
διαπραγμάτευση για στρατηγική συμφω-
νία στο πακέτο από 6 σημεία όπως πρό-

τεινε ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Antonio Guterres στο Crans 
Montana για το Κυπριακό, δήλωσε ο διαπραγμα-
τευτής Ανδρέας Μαυρογιάννης, προσθέτοντας πως 
«η μόνη μας επιφύλαξη είναι κατά πόσον η τουρκο-
κυπριακή και η τουρκική πλευρά είναι διατεθειμέ-
νες να συνεχίσουν από εκεί που μείναμε».
Με όσα λέει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά 
Ακιντζί φαίνεται να παίρνουν επιλεκτικά ότι τους 
βολεύει, είπε ο κ. Μαυρογιάννης, σημειώνοντας 
πως «αν είναι έτοιμοι να συνεχίσουμε από εκεί 
που μείναμε, θα ήταν εξαιρετικά θετικό και αυτό 
θέλουμε».
Ο διαπραγματευτικής της ε/κ πλευράς υπογράμμισε 
πως «μόνο μέσα στα πλαίσια ενός συνολικού και 
περιεκτικού πακέτου κάνουν νόημα οι θέσεις, οι 
υποχωρήσεις ή οι τοποθετήσεις των μερών».

«Είναι γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
μέσα στα πλαίσια ενός συνολικού και περιεκτικού 
πακέτου που θα περιλάμβανε όλα τα σημεία όπως 
την άμεση κατάργηση των εγγυήσεων, τη δραστική 
μείωση των στρατευμάτων στους 650 και μετά 
ρήτρα λήξης για να φύγουν όλοι σε τακτό σύντομο 
χρονικό διάστημα, ικανοποίηση της πλευράς μας 
στο εδαφικό, και το βάλαμε και γραπτώς αυτό, θα 
ήταν διατεθειμένος να δεκτεί την εκ περιτροπής 
προεδρία με 2 προς 1 νοουμένου ότι υπάρχουν 
μηχανισμοί υπέρβασης αδιεξόδων, νοουμένου ότι 
υπάρχει ξεκάθαρη καταγραφή των αρμοδιοτήτων, 
εμείς επιζητούσαμε να υπάρχει και κοινό ψηφο-
δέλτιο – και βεβαίως να υπάρχει διασταυρούμενη 
σταθμισμένη ψήφος κ.ο.κ», επεσήμανε.
‘Όλα αυτά κάνουν νόημα μόνο σε ένα πακέτο, υπο-
γράμμισε ο κ. Μαυρογιάννης, σημειώνοντας πως 
δεν μπορεί η άλλη πλευρά να ζητά αποδοχή της 
εκ περιτροπής προεδρίας και μετά να πάμε παρα-
κάτω.

Τ
α ποσοστά ανεργίας στην Κύπρο θα μειωθούν περαιτέρω στο 9,0% 
το 2018 και στο 7,1% το 2019 (από 11,1% το 2017) σύμφωνα με τις εα-
ρινές οικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν που δημοσιεύθηκαν σή-
μερα στις Βρυξέλλες, οι οποίες δείχνουν πως το δημόσιο χρέος θα 

αυξηθεί και πάλι στο 105,7% το 2018, αλλά θα μειωθεί σε επίπεδα κάτω του 
100% (99,5%) το 2019, ενώ ο προϋπολογισμός της Κύπρου θα παραμείνει 
θετικός με συνολικά πλεονάσματα 2,0% και 2,2% για τα έτη 2018 και 2019, 
ενώ το ΑΕΠ θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά 3,9% το 2017, 3,6% το 2018 και 
3,3% το 2019.
Σύμφωνα με το πακέτο που ετοίμασε η γενική διεύθυνση οικονομικών και 
παρουσίασε ο Επίτροπος Μοσκοβισί σήμερα, η Κομισιόν προβλέπει ότι «η 
δυναμική δυναμική της ανάπτυξης θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια», αλλά 
«αυξάνονται τόσο τα ανοδικά όσο και τα καθοδικά ρίσκα επιβεβαίωσης της 
πρόβλεψης» – δηλαδή οι κίνδυνοι τα στοιχεία να είναι καλύτερα ή χειρότερα 
για μια σειρά από λόγους, όπως για παράδειγμα οι φόβοι για την απόδοση 
του τουρισμού, ή η θετική επίπτωση από «την εξερεύνηση κοιτασμάτων 
αερίου, που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν περαιτέρω τις προοπτικές βρα-
χυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα».
Ειδικότερα, η Κομισιόν δηλώνει ότι «ενώ η πρόσφατα διευρυνόμενες αερο-
πορικές συγκοινωνίες και η δυνατότητα διαμονής βελτιώνουν τις προοπτι-
κές του τομέα του τουρισμού, η επαναλειτουργία των γειτονικών αγορών για 
αυτή τη σεζόν αυξάνει τον ανταγωνισμό, όμως παράλληλα, ακόμη μεγαλύ-
τερες επενδύσεις από αυτές που προβλέπονται επί του παρόντος, υποστηρί-
ζουν περαιτέρω τις προοπτικές βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα».
Σε σχέση με τα δημόσια οικονομικά, η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι το δημόσιο 
χρέος μειώθηκε σημαντικά το 2017, ωστόσο προβλέπει ότι αναμένεται να 
αυξηθεί κατά περίπου 8 μονάδες του ΑΕΠ το 2018 στο 105,7% «λόγω πρά-
ξεων της κυβέρνησης και της κεντρικής τράπεζας, περιελαμβανομένης έκδο-
σης ομολόγων ύψους 2,35 δισ. Ευρώ , τα έσοδα των οποίων κατατέθηκαν στη 
συνεργατική τράπεζα». Το δημόσιο χρέος προβλέπεται ότι θα μειωθεί σταδι-
ακά στη συνέχεια «κυρίως λόγω του προβλεπόμενου πρωτογενούς πλεονά-
σματος και της ισχυρής ανάπτυξης του πραγματικού ΑΕΠ», λέει η Κομισιόν.
Συγκεκριμένα η Κομισιόν αναφέρει, «η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να 
είναι ισχυρή, τροφοδοτούμενη από επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από 
το εξωτερικό και από σταθερή ιδιωτική κατανάλωση, η ανεργία μειώθηκε 
κάτω από το 10% και αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται, ο πληθωρισμός 
παραμένει πολύ χαμηλός, το πλεόνασμα του προϋπολογισμού αναμένεται 
να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, αν και οι κίνδυνοι για τις δημοσιονομι-
κές προοπτικές παραμένουν και το δημόσιο χρέος αναμένεται να αυξηθεί το 
2018, αλλά να μειωθεί και πάλι το 2019».
Σημειώνει μάλιστα ότι μετά από έντονη αύξηση της τάξης του 3,9% το 2017, 
οι πρώτοι δείκτες δείχνουν ισχυρή ανάπτυξη κατά το πρώτο τρίμηνο του 
2018. «Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να συνεχιστεί με την πρόβλεψη 
αύξησης του ΑΕΠ κατά 3,3% το 2019, με την ισχυρή εγχώρια ζήτηση. Αντί-
θετα, οι καθαρές εξαγωγές αναμένεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη».
Εξάλλου, η Κομισιόν αναφέρει ότι η ιδιωτική κατανάλωση επιταχύνθηκε το 
2017, καθώς η ταχεία αύξηση της απασχόλησης και ο χαμηλός πληθωρισμός 
στήριξαν το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, οι περισσό-
τεροι τομείς της οικονομίας αύξησαν σημαντικά τον αριθμό των εργαζομέ-
νων, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κάτω από το 10% στις αρχές του 2018 οι 
προσδοκίες για την απασχόληση και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών αυξά-
νονται υποστηρίζοντας τις προοπτικές». Η έκθεση όμως προειδοποιεί ότι ο 
πληθωρισμός θα παραμείνει υποτονικός: » μετά από πολύ μέτριο 2017, ο 
πληθωρισμός ήταν εκπληκτικά αδύναμος το πρώτο τρίμηνο του 2018 (-0,9% 
), με όλα τα στοιχεία, εκτός από τις υπηρεσίες, σε αρνητική περιοχή».

Κομισιόν: Μείωση της 
ανεργίας, δυναμική ανάπτυξη 
αλλά και αύξηση ρίσκων
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Κύπρος και Ισραήλ αναμένεται 
μέσα στους επόμενους μήνες 
να κάνουν αίτηση για διεθνή 

διαιτησία για το θέμα των κοιτα-
σμάτων φυσικού αερίου στο κοίτα-
σμα «Αφροδίτη» του τεμαχίου 12 
της κυπριακής ΑΟΖ.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισρα-
ηλινής ενημερωτικής ιστοσελίδας 
Globes, ύστερα από επτά χρόνια 
διαπραγματεύσεων έχει επιτευχθεί 
πρόοδος μεταξύ των δύο χωρών, 
αναφορικά με την υπογραφή συμ-
φωνίας για την ανάπτυξη του κοι-
τάσματος.
Η ιστοσελίδα αναφέρει επίσης ότι 
στη συνάντηση την ερχόμενη εβδο-
μάδα μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και 
Κύπρου στην οποία θα παρευρε-
θούν και οι Υπουργοί Ενέργειας των 
τριών χωρών, τα μέρη θα συζητή-
σουν τη συμφωνία συνεκμετάλ-
λευσης, σε συνδυασμό με την κατα-
σκευή του αγωγού EastMed.
Σύμφωνα πάντα με την Globes, το 
ισραηλινό Υπουργείο Ενέργειας 
υπολογίζει ότι οι ποσότητες αερίου 
στην ισραηλινή πλευρά είναι 7-10 
bcm ενώ το φυσικό αέριο στην 
κυπριακή πλευρά υπολογίζεται στα 
100 bcm. Αναφέρεται επίσης ότι η 
ανάπτυξη του ισραηλινού κοιτά-
σματος «Ισάι» που συνορεύει με 
το «Αφροδίτη» εξαρτάται από τη 
συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, 
αφού τα αποθέματα σε αυτό είναι 
πολύ μικρά.
«Το κράτος δεν εγκατέλειψε την 
προοπτική του «Ισάι»  και δεν θα 
παραιτηθεί από το μερίδιό του, 
ακόμη κι αν αυτό το μέρος είναι 
σχετικά μικρό,» δήλωσε χθες ο 
Υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ 
στην Globes.
«Το κράτος δεν θα παραιτηθεί από 
το μερίδιό του ούτε από το φυσικό 
αέριο ούτε από τα έσοδα από την 
«Αφροδίτη» και δεν μπορεί να πρά-
ξει κάτι τέτοιο στο όνομα των εται-
ρειών που το κατέχουν», πρόσθεσε.
Ελλείψει συμφωνίας κατανομής των 
εσόδων, το Ισραήλ αρνείται να επι-
τρέψει στην Κύπρο να αναπτύξει 
την «Αφροδίτη», επειδή η άντληση 
αερίου από το τεμάχιο θα προκα-
λέσει επίσης άντληση αερίου από 
το «Ισάι».

Προς διεθνή 
διαιτησία για 
το τεμάχιο 
«Αφροδίτη» 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία κρούει 
τον κώδωνα του κινδύνου 
στο γεγονός ότι η κατάσταση 
στην τοπική αυτοδιοίκηση 
δεν είναι βιώσιμη και 
συνεπώς η αναδιάρθρωση 
της θα έπρεπε να αποτελεί 
για την Κυβέρνηση, 
αλλά και την Βουλή των 
Αντιπροσώπων, θέμα 
ύψιστης προτεραιότητας.

Σ
την ειδική έκθεση που δη-
μοσιοποίησε την Πέμπτη η 
Ελεγκτική Υπηρεσία, ανα-
φέρεται ότι κατά κανόνα, 

η διαχείριση των αρχών τοπικής 
αυτοδιοίκησης πάσχει, είναι ανε-
παρκής, και σε πολλές περιπτώ-
σεις οδήγησε στην έναρξη ποινι-
κών ερευνών ή και στην προσα-
γωγή των υπευθυνών ενώπιον της 
δικαιοσύνης. Προφανώς, προστί-
θεται, υπάρχει επίσης διασπάθιση 
δημοσίου χρήματος, εις βάρος της 
ευημερίας των πολιτών.
Η Έκθεση αφορά τον  οικονομικό 
έλεγχο, διαχειριστικό έλεγχο και 
έλεγχο συμμόρφωσης Δήμων, 
Κοινοτικών Συμβουλίων, Συμβου-
λίων Αποχετεύσεων και Συμβου-
λίων Υδατοπρομήθειας με τελευ-
ταίο έτος οικονομικού ελέγχου το 
έτος που έληξε στις 31.12.2016, 
αλλά και παράθεση μεταγενέστε-
ρων στοιχείων και πληροφοριών 
μέχρι την ημερομηνία ελέγχου.
«Ο εξαιρετικά μεγάλος όγκος της 
παρούσας έκθεσης εύλογα θα 
μπορούσε να συσχετιστεί με το 
εξαιρετικά μεγάλο αριθμό αρχών 
τοπικής αυτοδιοίκησης, στοιχείο 
που θεωρούμε ότι συγκρούεται με 
τις αρχές οικονομίας, αποτελεσμα-
τικότητας και αποδοτικότητας», 
αναφέρεται στην έκθεση.
Σε σχέση με τους Δήμους, η Ελε-
γκτική Υπηρεσία σημειώνει ότι οι 

περισσότεροι Δήμοι συνεχίζουν 
να αντιμετωπίζουν σοβαρά οικο-
νομικά προβλήματα και προβλή-
ματα που αφορούν στην ρευστό-
τητά τους, τα οποία θα ήταν οξύ-
τερα εάν η κρατική χορηγία δεν 
έφθανε πολλές φορές μέχρι και 
σε ποσοστό 40% των εσόδων των 
Δήμων, με αποτέλεσμα να αδυνα-
τούν να καλύψουν τις τρέχουσες 
υποχρεώσεις τους. Λαμβάνοντας 
υπόψη τη μείωση των χορηγιών 
που παραχωρεί το κράτος, λόγω 
των περιορισμών που επιβάλλουν 
οι παρούσες συνθήκες στα δημό-
σια οικονομικά, δεν αναμένεται 
ότι η οικονομική κατάσταση των 
Δήμων θα βελτιωθεί.
Για αποτροπή οικονομικής κατάρ-
ρευσης, η Ελεγκτική Υπηρεσία 
εισηγήθηκε όπως οι Δήμοι ετοι-
μάσουν πρόγραμμα μέτρων οικο-
νομικής περισυλλογής, με στόχο 
την εξάλειψη ή τουλάχιστον τη μεί-
ωση των ελλειμμάτων τους.
Αναφέρεται επίσης ότι οι Δήμοι 
θα μπορούσαν να βελτιώσουν την 
οικονομική τους κατάσταση και το 
πρόβλημα ρευστό-
τητας που αντιμετω-
πίζουν, ασκώντας 
με πιο αποτελεσμα-
τικό, αποδοτικό και 
οικονομικό τρόπο 
τις εξουσίες που 
τους παρέχει η σχε-
τική νομοθεσία για 
την είσπραξη καθυ-
στερήσεων φορολογιών, τελών 
και δικαιωμάτων και την επιβολή 
και είσπραξη όλων των τελών και 
δικαιωμάτων που προβλέπονται 
στη νομοθεσία και στους σχετι-
κούς Κανονισμούς.
Εκτός από τους Δήμους Λευκω-
σίας και Τσερίου, ο Προϋπολογι-
σμός των οποίων ήταν ελλειμμα-
τικός, ο προϋπολογισμός όλων 
των άλλων Δήμων, στα έσοδα του 

οποίου περιλαμβάνεται και η κρα-
τική χορηγία, ήταν πλεονασματι-
κός.
Όπως αναφέρεται, σε αρκετούς 
Δήμους εξακολουθεί να παρατη-
ρούνται σοβαρές αδυναμίες στην 
ορθή και αποτελεσματική λειτουρ-
γία των υπηρεσιών τους, οι οποίες 
οφείλονται κυρίως στη μη πιστή 
εφαρμογή νόμων, κανονισμών και 
των ενδεδειγμένων διαδικασιών, 
στις αδυναμίες των συστημάτων 
εσωτερικού ελέγχου, στη μη ολο-
κλήρωση της μηχανογράφησης 
και στα προβλήματα που παρου-
σιάζουν ορισμένα από τα λογι-
σμικά που εφαρμόστηκαν, καθώς 
και στην ελλιπή οργάνωση/διαχεί-
ριση του Αρχείου.
Σε αρκετούς Δήμους, το ποσοστό 
δαπανών μισθοδοσίας  του μόνι-
μου και εργατικού προσωπικού, 
περιλαμβανομένων των υπερω-
ριών, του 13ου μισθού και των 
εισφορών στα διάφορα Ταμεία, 
προς τα έξοδα, είναι πολύ ψηλό.
Σημειώνεται ότι σε Δήμους παρέ-
χεται στο προσωπικό, με βάση τις 

συλλογικές συμβά-
σεις, 14ος μισθός, 
κυμαινόμενος σε 
ποσοστά από 40% 
έως 70% του μηνι-
αίου μισθού. Το 
κόσ τος γ ια τους 
Δήμους κυμαίνε-
ται, ανάλογα με 
τον αριθμό των 

υπαλλήλων (μόνιμο προσωπικό 
και εργάτες). Η Ελεγκτική Υπηρε-
σία θεωρεί ότι η καταβολή 14ου 
μισθού θα πρέπει να επανεξετα-
στεί το συντομότερο, σύμφωνα με 
τις καθορισμένες θεσμοθετημένες 
διαδικασίες.
Όπως αναφέρεται στην Έκθεση, 
με την εφαρμογή των περί Χορή-
γησης Σύνταξης στους Δημάρ-
χους Δημοτικών Κανονισμών του 

2011 και κυρίως των τροποποιή-
σεων που αναφέρονται πιο πάνω, 
αλλά και με την αναδρομικότητα 
για να καλυφθούν όσοι διετέλε-
σαν Δήμαρχοι, απαιτούνται σημα-
ντικότατα ποσά για κάλυψη των 
αυξήσεων που προέκυψαν ή που 
θα προκύψουν.
Επισημαίνεται ότι σε μερικές περι-
πτώσεις το ποσό της σύνταξης 
υπερβαίνει ακόμη και το ποσό της 
ίδιας της αντιμισθίας που λάμβανε 
ο Δήμαρχος όταν κατείχε το αξί-
ωμα.
Επίσης αναφέρεται ότι σύμφωνα 
με τους Γενικούς Όρους Έγκρισης 
Προϋπολογισμών των Δήμων, η 
αποζημίωση και τα έξοδα παρα-
στάσεων του Αντιδημάρχου και 
των Δημοτικών Συμβούλων δεν 
μπορεί να υπερβεί το 15% των 
αντίστοιχων ποσών που λαμβάνει 
ο Δήμαρχος.  Όπως φαίνεται στην 
Έκθεση, τα ποσά που καταβλήθη-
καν στους Αντιδημάρχους Λευ-
κωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και 
Μέσα Γειτονιάς ξεπερνούν το 15% 
των αποδοχών των Δημάρχων.
Επίσης σημειώνεται ότι  παρα-
τηρούνται καθυστερήσεις στην 
είσπραξη φορολογιών, τελών 
και δικαιωμάτων προηγούμενων 
ετών, που ανέρχονται σε σημα-
ντικά ποσά.
«Όπως αναφέρθηκε και σε προ-
ηγούμενες Εκθέσεις μας, οι κατά-
λογοι καθυστερήσεων πρέπει να 
τύχουν προσεκτικής μελέτης, για 
εντοπισμό των ποσών που είναι 
δυνατόν να εισπραχθούν, ώστε να 
ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα 
για την είσπραξή τους».
Η Υπηρεσία υπέδειξε επίσης ότι 
είναι αναγκαίο όπως λαμβάνονται 
έγκαιρα μέτρα για είσπραξη των 
φορολογιών και των καθυστερή-
σεων, αφού ο κίνδυνος μη είσπρα-
ξής τους, με την πάροδο του χρό-
νου, αυξάνεται σημαντικά.

Γ.Ελεγκτής: Διασπάθιση δημοσίου χρήματος εις 
βάρος της ευημερίας των πολιτών 
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«
Εκατομμυριούχοι» γίνονται πλέ-
ον όλοι οι εργαζόμενοι στη Βε-
νεζουέλα, καθώς ο πρόεδρος της 
χώρας, Νίκολας Μαδούρο απο-

φάσισε να αυξήσει τον κατώτατο μισθό 
στο 1 εκατ. Μπολιβάρ, δηλαδή στο... α-
στρονομικό ποσό του 1,61 δολαρίων.
Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 
155% είναι η τρίτη κατά σειρά μέσα στη 
χρονιά, ενώ γίνεται τρεις εβδομάδες πριν 
τις προεδρικές εκλογές, συνοδεύοντας το 
νέο δελτίο μηνιαίου φαγητού ονομαστι-
κής αξίας 1,5 εκατομμυρίων Μπολιβάρ.
Στην «μαύρη» αγορά συναλλάγματος το 1 
εκατομμύριο μπολιβάρ κοστίζει περίπου 
1,61 δολάρια.
Εν το μεταξύ, σε μόλις 40 εκατ. δολάρια 
ανέρχεται η συνολική αξία των 31 τραπε-

ζών της Βενεζουέλας, ποσό που αντιστοι-
χεί σε μια μεσάιου μεγέθους τράπεζα της 
Δομινικανής Δημοκρατίας! Αυτό σημει-
ώνει το πρακτορείο Reuters, σχολιάζο-
ντας ότι ο υπερπληθωρισμός που μαστί-
ζει τη χώρα, έχει μετατρέψει τις άλλοτε 
πανίσχυρες τράπεζες της Βενεζουέλας σε 
«ζόμπι».
Αν και τράπεζες, όπως η αμερικανική 
Citigroup και η ισπανική BBVA έχουν δια-
τηρήσει την παρουσία τους στη χώρα, 
ελπίζοντας σε καλύτερους καιρούς, η 
αξία των 31 πιστωτικών ιδρυμάτων στη 
χώρα το 2017 αντιστοιχούσε σε εκείνη 
μεσαίου μεγέθους τράπεζας της Δομινι-
κανής Δημοκρατίας, όπως παρατηρεί το 
πρακτορείο, επικαλούμενο στοιχεία της 
ρυθμιστικής αρχής του τραπεζικού τομέα.

διεθνή νέα

«
Επί μήνες, προσπαθεί να καταστή-
σει σαφές στους συμπατριώτες του 
πόσο καλή είναι η πατρίδα και η 
ευημερία τους. Έχει ενορχηστρώ-

σει μια οικονομική άνθηση και παρεμβαίνει 
ειδικά στη νομισματική πολιτική της χώρας. 
Και επειδή, λόγω του αμείλικτου πληθωρι-
σμού και του υψηλού ποσοστού ανεργίας, 
δεν είναι κάθε Τούρκος πεπεισμένος για την 
αύξηση της ευημερίας, τώρα διανέμει γεν-
ναιόδωρα δώρα στους ψηφοφόρους» ση-
μειώνει η γερμανική εφημερίδα και εξηγεί: 
«Μόλις δύο μήνες πριν από τις προεδρικές 
εκλογές, έβαλε σε εφαρμογή ένα νέο πακέ-
το κινήτρων. Οι συνταξιούχοι θα λάβουν 
σε δυο δόσεις από 1.000 λίρες (περίπου 
200 ευρώ). Περίπου δώδεκα εκατομμύρια 
Τούρκοι σύντομα θα λάβουν δύο επιταγές 
ταχυδρομικώς, η πρώτη εκ των οποίων θα 
φτάσει μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές, 
οι οποίες θα διεξαχθούν στις 24 Ιουνίου, 
σημειώνει η γερμανική εφημερίδα.Δεν θα 
είναι όμως μόνο οι συνταξιούχοι ευχαρι-
στημένοι. Το πρόγραμμα οικονομικών κινή-
τρων περιλαμβάνει και άλλα οφέλη, όπως η 
ακύρωση φορολογικών οφειλών ή ποινών. 
Η Die Welt υπολογίζει ότι τα προεκλογικά 
δώρα θα κοστίζουν στη χώρα περίπου πέ-
ντε δισεκατομμύρια ευρώ, χρήματα που η 
Άγκυρα δεν έχει στην πραγματικότητα.
Το πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση, φαί-
νεται από την αντίδραση της Standard & 
Poor’s (S&P), η οποία λίγες ώρες μετά το 
ανακοινωθέν πρόγραμμα οικονομικών 
κινήτρων υποβάθμισε την πιστοληπτική 
αξιολόγηση της Τουρκίας ακόμη περισσό-
τερο, στον λεγόμενο τομέα των «σκουπι-
διών». Η επεκτατική οικονομική πολιτική 
του Ερντογάν κατά πάσα πιθανότητα θα 
υπερβεί στις 24 του Ιούνη, εν αναμονή των 
τοπικών εκλογών του χρόνου.
Η λίρα έχασε σχεδόν το 2%, αναφέρει σε 
ρεπορτάζ μια άλλη γερμανική εφημερίδα, 
η Handelsblatt. H ισοτιμία έναντι του δολα-
ρίου είναι 4,18 λίρες για ένα δολάριο και 
πέντε λίρες για ένα ευρώ. Η αγορά ομο-
λόγων υπέστη επίσης καθίζηση. Η από-
δοση των δεκαετών τουρκικών ομολό-
γων έφθασε στο 12,56%. «Η αύξηση του 
ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών και ο υψηλός πληθωρισμός 
θα αυξήσουν τους κινδύνους για την οικο-
νομία» γράφει η γερμανική εφημερίδα.
«Επιπλέον, η υποτίμηση του νομίσματος 
αποτελεί απειλή για την οικονομική στα-
θερότητα. Με την πτώση της τουρκικής 
λίρας, θα είναι δύσκολο για τις εταιρείες 
να αποπληρώσουν το χρέος που έχουν σε 
ξένα νομίσματα. Αυτό θα έχει επίσης αρνη-
τικό αντίκτυπο στο δημόσιο χρέος, το 40% 
του οποίου είναι σε άλλα νομίσματα».«Το 
εξωτερικό χρέος του κράτους, των ιδιωτι-
κών νοικοκυριών και των εταιρειών έχει 
αυξηθεί σχεδόν δέκα φορές τις τελευταίες 
δύο δεκαετίες. Φτάνει τα 450 δισεκατομ-
μύρια δολάρια , αντιπροσωπεύει πάνω 
από το 50% της οικονομικής παραγωγής, 
και η τάση αυξάνεται. Επειδή η χώρα ζει 
σήμερα πέρα   από τις δυνατότητές της. Αυτό 
είναι εμφανές στο έλλειμμα του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο έφθασε 
σχεδόν το 6% της οικονομικής παραγωγής. 
Σημαντικά περισσότερα αγαθά και υπηρε-
σίες εισάγονται από ό, τι εξάγονται» γρά-
φει από την πλευρά της η Die Welt.Η χώρα 
είναι ευάλωτη σε κραδασμούς. Η αυξανό-
μενη τιμή του πετρελαίου ευθύνεται επί-
σης για το τεράστιο έλλειμμα, το οποίο πρέ-
πει να καλυφθεί με ξένο κεφάλαιο. Αλλά αν 
οι επενδυτές παραμείνουν μακριά, απει-
λείται μια κρίση του ισοζυγίου πληρω-
μών. Αυτή την εβδομάδα, το Διεθνές Νομι-
σματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προειδοποίησε επί-
σης για την εξάρτηση από το ξένο κεφά-
λαιο. «Το εξωτερικό χρέος της Τουρκίας 
την καθιστά ευάλωτη σε ένα σοκ», ανέφε-
ραν οι εμπειρογνώμονες του ΔΝΤ. Η υπο-
τίμηση της λίρας θα μπορούσε να καταστή-
σει το χρέος δυσβάσταχτο. Η S & P αναφέ-
ρει την τεταμένη σχέση της Τουρκίας με 
τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους ως 
παράγοντα κινδύνου. Οι ΗΠΑ θα μπορού-
σαν να επιβάλουν κυρώσεις στις συστημι-
κες τράπεζες, καθιστώντας δυσχερέστερες 
τις ξένες ταμειακές ροές στις οποίες στηρί-
ζεται η χώρα. Η προεκλογική εκστρατεία 
του Ερντογάν στις ευρωπαϊκές χώρες που 
έχουν μεγάλο ποσοστό των Τούρκων πολι-
τών θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά 
περαιτέρω τις σχέσεις με την Ευρώπη.

Die Welt: Τα προεκλογικά δώρα 
του Ερντογάν υπονομεύουν την 
τουρκική οικονομία
Για πολλά μπορεί κανείς να κατηγορήσει κανείς τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, αλλά όχι για η έλλειψη εφευρετικότητας, γράφει η γερμανική εφημερίδα Die 
Welt.

Ο Μαδούρο έκανε όλους τους 
εργαζόμενους... εκατομμυριούχους!
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Την αποπυρηνικοποίηση της 
κορεατικής χερσονήσου αποφάσισαν 
ο πρόεδρος της Βόρειας Κορέας, Κιμ 
Γιονγκ Ουν και ο Νοτιοκορεάτης 
ομόλογός του, Μουν Τζε-ιν.

Ο
ι δύο ηγέτες υπέγραψαν από κοι-
νού δήλωση και αποφάσισαν επί-
σης να βάλουν τέλος επίσημα στον 
πόλεμο της Κορέας, υπογράφοντας 

ανακωχή.
Την είδηση της αποπυρηνικοποίησης υποδέ-
χθηκαν θετικά ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντό-
ναλντ Τραμπ, το ΝΑΤΟ, το Λονδίνο αλλά και η 
Ρωσία.
Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την «ιστορική» 
συνάντηση ανάμεσα στον Βορειοκορεάτη 
ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν και τον Νοτιοκορε-
άτη πρόεδρο Μουν Τζε-ιν υπογραμμίζοντας 
παράλληλα πως μόνον οι πράξεις στο μέλλον 
θα επιτρέψουν να κριθεί ποιες θα είναι οι εν 
εξελίξει αλλαγές.
«Έπειτα από ένα τρελό έτος εκτοξεύσεων 
πυραύλων και πυρηνικών δοκιμών, μια ιστο-
ρική συνάντηση ανάμεσα στη Βόρεια και τη 
Νότια Κορέα πραγματοποιήθηκε. Θετικά 
πράγματα συμβαίνουν αλλά μόνο ο χρόνος 
θα επιτρέψει να κριθούν!» έγραψε στο Twitter 
ο Αμερικανός πρόεδρος.
«Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ! 
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και όλοι οι πολίτες τους 
πρέπει να είναι αληθινά περήφανοι για αυτό 
που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Κορέα!» 
έγραψε σε ένα δεύτερο πρωινό tweet, αναφε-
ρόμενος στη δέσμευση που 
ανέλαβαν σήμερα οι δύο 
Κορέες να επιδιώξουν αυτή 
τη χρονιά να θέσουν μόνιμα 
τέλος στον πόλεμο.
Τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ χαι-
ρέτισε την «πολύτιμη βοή-
θεια» του Κινέζου προέ-
δρου. «Να μην ξεχάσουμε 
την πολύτιμη βοήθεια που ο 
φίλος μου, ο πρόεδρος Σι της Κίνας, προσέ-
φερε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα στα 
σύνορα με τη Βόρεια Κορέα. Χωρίς εκείνον, 
θα ήταν μια διαδικασία πολύ πιο μακρά και 
σκληρή», έγραψε σε ένα τουίτ ο Αμερικανός 
πρόεδρος.
Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Μπόρις 
Τζόνσον χαιρέτισε τις θετικές εξελίξεις σε μια 
«ιστορική» σύνοδο κορυφής μεταξύ των ηγε-
τών των δύο κορεατικών κρατών σήμερα, 
λέγοντας ότι η Βόρεια Κορέα πρέπει τώρα να 

τηρήσει τις δεσμεύσεις της και να κάνει συγκε-
κριμένα βήματα προς την αποπυρηνικοποί-
ηση.
«Χαιρετίζω την ανακοίνωση ότι οι δύο Κορέες 
θα εργαστούν προς μια ολοκληρωμένη, αξι-
όπιστη και μη αναστρέψιμη αποπυρηνικο-
ποίηση της Βόρειας Κορέας, τη βελτίωση των 
διμερών σχέσεων και την αποκλιμάκωση των 
εντάσεων στα σύνορα», ανέφερε ο Τζόνσον 
σε ανακοίνωση.
«Αυτή η ιστορική σύνοδος κορυφής δεν 
αποτελεί από μόνη της το τέλος…Το Ηνω-
μένο Βασίλειο θα συνεχίζει να εργάζεται με 
τους διεθνούς εταίρους μας για να εφαρμό-
σει αυστηρά τις ισχύουσες κυρώσεις έως την 
ώρα που η Βόρεια Κορέα θα μετατρέψει τις 
δεσμεύσεις της σε συγκεκριμένα βήματα προς 
την αποπυρηνικοποίηση», πρόσθεσε ο Τζόν-
σον.
Το ΝΑΤΟ χαρακτήρισε σήμερα «ενθαρρυ-
ντική» τη συνάντηση ανάμεσα στον Bορειο-
κορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν και τον Nοτιο-
κορεάτη πρόεδρο Μουν Τζε-Ιν, υπογραμμίζο-
ντας πάντως ότι μένουν πολλά να γίνουν.
«Είναι ένα πρώτο βήμα. Είναι ενθαρρυντικό, 
όμως πρέπει να κατανοήσουμε ότι υπάρχει 
πολλή δύσκολη δουλειά να γίνει», δήλωσε ο 
Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτεν-
μπεργκ στη διάρκεια συνάντησης των υπουρ-
γών Εξωτερικών της συμμαχίας στις Βρυξέλ-
λες.
Στο Τόκιο, ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Σίνζο 
Άμπε χαιρέτισε επίσης τη συνάντηση των ηγε-
τών των δύο κορεατικών κρατών προσθέ-
τοντας πως ελπίζει ότι θα ακολουθήσουν 

«συγκεκριμένες δράσεις».
«Θέλω να χαιρετίσω αυτό 
το θετικό βήμα προς μια 
συνολική επίλυση πολλών 
ζητημάτων που αφορούν 
τη Βόρεια Κορέα», δήλωσε 
ο Άμπε στους δημοσιογρά-
φους χαρακτηρίζοντας τις 
συνομιλίες «ειλικρινείς συζη-
τήσεις για την αποπυρηνικο-

ποίηση της Βόρειας Κορέας». «Ελπίζουμε ότι 
η Βόρεια Κορέα θα δεσμευθεί σε συγκεκριμέ-
νες δράσεις απ’ αυτή τη συνάντηση και μέσω 
μιας συνάντησης κορυφής ανάμεσα στις ΗΠΑ 
και τη Βόρεια Κορέα», πρόσθεσε.
Στη Μόσχα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών 
ανακοίνωσε πως είναι έτοιμο να διευκολύνει 
τη συνεργασία ανάμεσα στη Βόρεια και τη 
Νότια Κορέα, μεταξύ άλλων και στους τομείς 
των σιδηροδρομικών μεταφορών, του φυσι-
κού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας.

διεθνή νέα

Τελείωσε ο πόλεμος της Κορέας 
μετά από 65 χρόνια

Γ
ια ακόμα μια φορά ο Ταγίπ Ερντογάν 
φέρνει τους νόμους στα μέτρα του. Για 
να είναι κανείς υποψήφιος στην Τουρ-
κία πρέπει να έχει πτυχίο. Ο Ερντογάν 

όμως δεν έχει παρουσιάσει κάποιο πτυχίο. 
Και για να μην έχει μπλεξίματα τι αποφάσι-
σε; Έβαλε το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο 
να εκδώσει απόφαση σύμφωνα με την ο-
ποία δεν είναι υποχρεωμένοι οι υποψήφιοι 
να προσκομίσουν κάποιο πτυχίο.
Ο «σουλτάνος» πήγε σε ισλαμικό σχολείο, 
τα λεγόμενα «Ιμάμ-Χατίπ», που εκπαιδεύ-
ουν θρησκευτικούς κήρυκες. Κατά τη διάρ-
κεια της δεκαετίας του 1970 και του 1980, 
οι απόφοιτοι αυτών των σχολών μπορού-
σαν να συνεχίσουν σπουδές τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης μόνο στη θεολογία. Ο Ερντο-
γάν, ωστόσο, εμφανίζεται να έχει αποφοι-
τήσει από τη Σχολή Οικονομικών και Διοι-
κητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
του Μαρμαρά. Όμως για να έχει δικαίωμα 
εγγραφής σε αυτήν χρειαζόταν ένα πιστο-
ποιητικό που να αποδείκνυε ότι φοίτησε σε 
ένα άλλο σχολείο, εκτός από το Ιμάμ-Χατίπ.
Η υπόθεση με το αν έχει πτυχίο ο Ερντογάν 

πηγαίνει πίσω στο 2014. Από τότε ήταν θέμα 
συζήτησης αν τελικά έχει αποφοιτήσει από 
το Πανεπιστήμιο. Και παρά τις εκκλήσεις να 
παρουσιάσει αντίγραφο του πτυχίου του 
ο Ταγίπ Ερντογάν δεν το έκανε ποτέ. Έχει 
όμως δικαιολογία. Το Πανεπιστήμιο του 
Μαρμαρά από το οποίο υποτίθεται ότι απο-
φοίτησε, έκλεισε με δικαστική εντολή τον 
Ιούλιο του 2014!
Και επίσης παρά το πτυχίο που έχει κυκλο-
φορήσει με ημερομηνία αποφοίτησης το 
1981 μάλλον είναι πλαστό αφού, το 1981 
δεν υπήρχε Πανεπιστήμιο του Μαρμαρά. 
Αυτό ιδρύθηκε το 1982.
Οι αντίπαλοι του Ερντογάν τον έχουν προ-
καλέσει πολλές φορές να παρουσιάσει έστω 
έναν συμφοιτητή του. Αλλά εκείνος δεν το 
έχει κάνει. Όμως, μιλάει συνεχώς για τους 
συμμαθητές του στο Λύκειο… (σ.σ. κι αυτό, 
γιατί μάλλον μέχρι εκεί πήγε…).
Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Μαρμαρά 
με επιστολή του ενημέρωσε την δημοσιο-
γράφο ότι τα στοιχεία που ζητά εμπίπτουν 
στα προσωπικά δεδομένα και δεν μπορούν 
να δημοσιοποιηθούν.

Ο Ερντογάν είναι υποψήφιος 
πρόεδρος με... πλαστό πτυχίο! 

Η Ρωσία ανάβει «πράσινο φως» 
για τη δημιουργία βιομηχανικής 
ζώνης στην Αίγυπτο

Η 
ρωσική κυβέρνηση ενέκρινε το σχέ-
διο συμφωνίας που είχε συνάψει η 
Ρωσία με την Αίγυπτο για τη δημι-
ουργία και τη διασφάλιση των όρων 

που θα αφορούν τη λειτουργία ρωσικής βιο-
μηχανικής ζώνης που θα δημιουργηθεί στην 
Οικονομική ζώνη του καναλιού του Σουέζ. Η 
απόφαση αυτή της ρωσικής κυβέρνησης έχει 
αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της.
Η προετοιμασία της εν λόγω συμφωνίας, έγινε 
στο πλαίσιο των συμφωνιών που είχαν ανακοι-
νωθεί μετά το πέρας των συνομιλιών που είχε ο 
ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν με τον πρό-
εδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσσι 
στο Σότσι στις 12 Αυγούστου του 2014.
«Σκοπός της συμφωνίας είναι η δημιουργία 
και η εξασφάλιση των όρων που θα διασφα-
λίζουν τη λειτουργία ρωσικής βιομηχανικής 
ζώνης στην περιοχή της του ανατολικού τμή-
ματος πόλης Πορτ Σάιντ όπου θα αναπτυχθούν 
μονάδες ρωσικών εταιρειών από τις οποίες θα 
προωθούνται βιομηχανικά προϊόντα υψηλής 

τεχνολογίας στις αγορές της Μέσης Ανατολής 
και της Αφρικής» αναφέρει η ανακοίνωση της 
ρωσικής κυβέρνησης.
Η δημιουργία της ρωσικής βιομηχανικής 
ζώνης προσβλέπει στην αύξηση των εξαγω-
γών στις αγορές αυτές ρωσικών βιομηχανι-
κών προϊόντων όπως και στη διαμόρφωση 
δικτύων παραγωγής στις χώρες εισαγωγείς.
«Ένας από του κύριους στόχους δημιουρ-
γίας της βιομηχανικής ζώνης, είναι η δημι-
ουργία συνεργειών που θα έχουν σχέση με 
τη σχεδιαζόμενη κατασκευή του Πυρηνικού 
Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
«Αλ-Ντμπάα», η προμήθεια των Αιγυπτιακών 
Σιδηροδρόμων με επιβατικά βαγόνια, ο εκσυγ-
χρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου της 
Αιγύπτου, της Χαλυβουργίας στο Χελουάν, οι 
πωλήσεις προϊόντων αυτοκινητοβιομηχανίας, 
ναυπηγικής βιομηχανίας, ειδικών μεταφορι-
κών μέσων, αγροτικών μηχανημάτων και αγρο-
τικού μηχανολογικού εξοπλισμού» αναφέρεται 
στην ανακοίνωση της ρωσικής κυβέρνησης.
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Με μία ιστορική διακήρυξη η 
βασκική αυτονομιστική οργάνωση 
ETA ανακοίνωσε την οριστική 
διάλυση των δομών της, 59 χρόνια 
μετά την ίδρυσή της.

«
Η ETA, η βασκική σοσιαλιστική, ε-
παναστατική οργάνωση για την ε-
θνική απελευθέρωση, ενημερώνει 
τον λαό της χώρας των Βάσκων ότι, 

ακολουθώντας την επικύρωση της πρότα-
σης από τα μέλη της για ολοκλήρωση του 
ιστορικού κύκλου και της λειτουργίας της 
οργάνωσης, το ταξίδι της τελειώνει εδώ».
Με αυτή την εναρκτήρια πρόταση, η ένο-
πλη βασκική οργάνωση ανακοίνωσε επι-
σήμως τη διάλυσή της σε ηχογραφημένο 
μήνυμα που δημοσιεύτηκε σε τρεις γλώσ-
σες και διαβάστηκε από τον ιστορικό ηγέτη 
της ETA Josu Urrutikoetxea, γνωστό με το 
ψευδώνυμο “Josu Ternera”, ο οποίος ανα-
ζητείται ακόμη από τις ισπανικές αρχές και 
είναι άγνωστο το πού βρίσκεται.
Στο μήνυμα η ETA αναφέρει ότι έχει «πλή-
ρως διαλύσει τις δομές της».
«Η ETA έχει ολοκληρώσει όλη την πολι-
τική δραστηριότητά της. Στο εξής δεν θα 
εκφράζει πολιτικές θέσεις, ούτε θα προ-
ωθεί πρωτοβουλίες ή θα αλληλεπιδρά με 
άλλους παράγοντες», συμπληρώνεται στο 
μήνυμα. «Τα πρώην μέλη της ETA θα συνε-
χίσουν την πάλη για μία ενωμένη, ανεξάρ-
τητη, σοσιαλιστική, με επίσημη γλώσσα 
τη βασκική και όχι πατριαρχική χώρα των 
Βάσκων».
Η τε λική δήλωση έχε ι 
εγκριθε ί από διεθνε ίς 
μεσολαβητές, οι οποίοι 
επιβεβαίωσαν την αυθε-
ντικότητά της και συγκε-
κριμένα από το Κέντρο 
Ανθρωπιστικού Διαλόγου 
με έδρα τη Γενεύη.
Η δήλωση σημαδεύει το 
τέλος της 59χρονης ύπαρξης της ένοπλης 
οργάνωσης, που άφησε πίσω της περισ-
σότερους από 800 νεκρούς και χιλιάδες 
τραυματίες κατά τη διάρκεια της αιματηρής 
«εκστρατείας» της για την ανεξαρτησία της 
χώρας των Βάσκων. Μέρος της δράσης της 
υπήρξαν οι απαγωγές, σαμποτάζ, απειλές 
και εκβιασμοί.
Η «τελική διακήρυξη της ETA προς τον 
βασκικό λαό» αποτελείται από 378 λέξεις 
και είναι ανάλογου μεγέθους με το κείμενο 
που είχε δημοσιευτεί τον Οκτώβριο του 

2011, με το οποίο η οργάνωση ανακοίνωνε 
το «οριστικό τέλος» της ένοπλης δράσης 
της (κατάπαυση πυρός).
Στην ανακοίνωση δεν χρησιμοποιεί-
ται ειδικά ο όρος «διάλυση», ωστόσο 
στο τελευταίο κομμάτι της αναφέρεται: 
«Έχουμε πάρει αυτή την τελική μας από-
φαση προκειμένου να προάγουμε μία νέα 
ιστορική φάση. Η ETA γεννήθηκε από τον 
λαό και τώρα εξανεμίζεται πάλι μέσα στον 
λαό».
Στην ανακοίνωση δεν γίνεται κάποια ανα-
φορά στα θύματα που η δράση της οργά-
νωσης έχει προκαλέσει. Στα μέσα του Απρι-
λίου με μία άλλη ανακοίνωση που δημοσι-
εύτηκε, η οργάνωση ζητούσε συγγνώμη 
για κάποια από τα θύματα: «Για τους πολί-
τες που δεν είχαν καμία ευθύνη για τη 
σύγκρουση».
Η βασκική οργάνωση κατέθεσε τα όπλα 
τα όποια ήταν ουκ ολίγα. Σχεδόν 3,5 τόνοι 
όπλων, εκρηκτικών και άλλων υλικών βρέ-
θηκαν στις οκτώ κρυψώνες που υπέδειξε 
η οργάνωση. Είχε προηγηθεί του αφοπλι-
σμού η ανακοίνωση τον Οκτώβριο του 
2011 περί οριστικής παύσης της ένοπλης 
δράσης της, αφού στο μεταξύ είχε αποδυ-
ναμωθεί από τον τελευταίο κύκλο συλλή-
ψεων μελών της σε Γαλλία και Ισπανία.
Ποια είναι όμως η ιστορία της μακρόβιας 
αυτής οργάνωσης, της - ομολογουμένως 
- ιδιαίτερης αυτής περίπτωσης οργανωμέ-
νης πάλης για αυτοδιάθεση, που ήταν ο 
εφιάλτης του Ισπανικού κράτους για χρό-
νια;

Η ΕΤΑ (βασκικά: Euskadi 
Ta Askatasuna, που σημαί-
νει Βασκική γη Και Ελευ-
θερία) ιδρύθηκε επίσημα 
το 1959, ενάν τ ια σ την 
πολιτική του δικτάτορα 
Φράνκο στην Ισπανία απέ-
ναντι στη βασκική γλώσσα 
και κουλτούρα.
Επίσημα, όλα άρχισαν στις 

31 Ιουλίου του 1959, όταν μια ομάδα από 
νεαρούς με βαθιά ριζωμένα εθνικιστικά 
“πιστεύω” χρησιμοποίησε για πρώτη 
φορά την ονομασία Euskadi ta Askatasuna 
(ETA). Στην πραγματικότητα όμως, η ιστο-
ρία της ΕΤΑ ξεκίνησε αρκετά νωρίτερα. Το 
1952 κάποιοι φοιτητές από το Μπιλμπάο 
δημιούργησαν την ομάδα Ekin. Ένα χρόνο 
αργότερα, η Ekin ήρθε σε επαφή με την 
EGI, τη Νεολαία της PNV (Βασκικό Εθνικι-
στικό Κόμμα) και το 1956 οι δυο οργανώ-
σεις ενώθηκαν.

Ισπανία: Τίτλοι τέλους για την ETA

Τ
ο ποσό των 28.000 δολαρίων έ-
δωσε γνωστή προσωπικότητα της 
αμερικανικής τηλεόρασης, που α-
σχολείται με παραφυσικά φαινό-

μενα, για να αγοράσει ένα άγαλμα που 
δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ... γυμνό.
Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασ ιών 
Julien, το άγαλμα περιλαμβάνεται σε μια 
σειρά γυμνών αγαλμάτων του 45ου προ-
έδρου των ΗΠΑ τα οποία είχε δημιουρ-
γήσει μια ομάδα αναρχικών της Δυτικής 
Ακτής των ΗΠΑ.
Όμως, ε ίναι μάλλον το μοναδικό που 
διασώζεται και δεν καταστράφηκε, κατα-
σχέθηκε ή υπέστη βανδαλισμό, τύχη που 
υπέστησαν άλλα τέσσερα γυμνά αγάλ-
ματα του Τραμπ που ανήκαν στη σειρά 
με τίτλο «Ο αυτοκράτορας δεν έχει α...».
Τα γυμνά αυτά αγάλματα, σ τα οποία ο 

Τραμπ απεικονίζεται χωρίς όρχεις, έκα-
ναν την εμφάνισή τους τον Αύγουστο 
του 2016 σε δημόσιους χώρους του Λος 
Άντζελες, του Σαν Φρανσίσκο, της Νέας 
Υόρκης, του Σιάτ λ και του Κλίβελαντ, 
στο πλαίσιο των διαμαρτυριών για την 
υποψηφιότητα του νυν αμερικανού προ-
έδρου.
Μια γκαλερί του Χόλιγουντ, η La Luz 
de Jesus, είχε καταφέρει να περιέλθει 
στην κατοχή της το άγαλμα αυτό, προτού 
κατασχεθεί και καταστραφεί.
Ο αγοραστής, ο Ζακ Μπάγκανς, ερευ-
νητής παραφυσικών φαινομένων και 
τηλεοπτική προσωπικότητα, σκοπεύει 
να εκθέσει το άγαλμα αυτό του Ντό-
ναλντ Τραμπ στο μουσείο του στο Λας 
Βέγκας, σύμφωνα με ανακοίνωση του 
οίκου Julien.

ΗΠΑ: Άγαλμα με τον Τραμπ... 
γυμνό πουλήθηκε έναντι 28.000 
δολαρίων 

Ουγγαρία: Το κυβερνών κόμμα θέλει 
να αναθεωρήσει το Σύνταγμα για 
να απαγορεύσει την εγκατάσταση 
προσφύγων

T
o κυβερνών κόμμα της Ουγ-
γαρίας Fidesz θέλει να ανα-
θεωρήσει το Σύνταγμα προ-
κειμένου να διασφαλίσει ό-

τι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπο-
ρεί να εξαναγκάσει τη χώρα να προ-
χωρήσει στη μετεγκατάσταση προ-
σφύγων μέσω ποσοστώσεων, μετέ-
δωσε το κρατικό πρακτορείο ειδή-
σεων MTI σήμερα, επικαλούμενο 
τον εκπρόσωπο της κοινοβουλευτι-
κής ομάδας του κόμματος.
Η τροπολογ ία γ ια τη συν ταγμα-
τική αναθεώρηση κατατέθηκε σ το 
κοινοβούλιο προς ψήφιση από τον 
πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν το 
2016, όμως δεν συγκέν τρωσε την 
απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3, 
καθώς το αντιπολιτευόμενο κόμμα 
Jobbik δεν στήριξε την πρόταση.
Ωστόσο στις εκλογές της 8ης Απρι-
λίου το κόμμα του Όρμπαν κέρδισε 
για τρίτη συνεχόμενη φορά συγκε-

ντρώνοντας άνω των 2/3 των εδρών 
κ ι εξασφαλίζον τας με αυτόν τον 
τρόπο την απαιτούμενη εξουσία για 
να περνάει τ ις συνταγματικές τρο-
πολογίες.
Ο βουλευτής του Fidesz, τον οποίο 
επικαλέστηκε το πρακτορείο MTI, 
ο Μάτε Κόκσις, είπε επίσης ότι το 
κόμμα θέ λε ι  να κατατ εθε ί  προς 
συζήτηση σ το κοινοβούλιο έ να 
νομοσχέδιο με τ ίτ λο «Σταματήστε 
τον Σόρος», το οποίο θα προβλέ-
πει αυστηρότερη νομοθεσία για τη 
λε ιτουργ ία των μη κυβερνητ ικών 
οργανώσεων, με ταξύ αυτών του 
γεννηθέντος σ την Ουγγαρία δισε-
κατομμυριούχου Τζορτ Σόρος.
Ο Βίκ τορ Όρμπαν κατηγορε ί τον 
Σόρος ότι προσπαθεί να «πλημμυ-
ρίσει» την Ουγγαρία με μουσουλ-
μάνους μετανάστες, μια κατηγορία 
που ο Σόρος διαψεύδει κατηγορη-
ματικά.
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οικογένεια

Π
ιστεύω ότι ο πετυχημένος γάμος αρχί-
ζει από την καλή σχέση που έχει κανείς 
με τον/την σύντροφό του. Η καλή σχέση 
κι ο πετυχημένος γάμος προϋποθέτουν 

πολλά πράγματα αλλά πιστεύω ότι το βασικό είναι 
η καλή επικοινωνία. Κι όταν λέω επικοινωνία δεν 
αναφέρομαι απλά στο να μιλάει και να ακούει ο έ-
νας τον άλλον. Μιλώ για τον/την σύζυγο που μπορεί 
να συμμερίζεται τις ανάγκες του/της, τα αισθήματά 
του/της, και τη γνώμη του/της με τον άλλον και να ξέ-
ρει ότι βρίσκει ανταπόκριση και κατανόηση.
Tο πιο συνηθισμένο παράπονο που εκφράζουν οι 
σύζυγοι είναι ότι δεν τους καταλαβαίνει ο σύντρο-
φός τους. Πολλές φορές παραπονιούνται ότι νιώ-
θουν σα να ζούνε σε δυο διαφορετικούς κόσμους 
κι ο καθένας κάνει τη δική του ζωή. Για να είναι ο 
γάμος πετυχημένος πρέπει το ζευγάρι να είναι ενω-
μένο. Να νιώθουν και οι δυο ότι έχουν ένα νου, μία 
καρδιά και ξέρει ο καθένας ότι ο άλλος τον/την υπο-
λογίζει και τον/την καταλαβαίνει.
Υπάρχουν τρία στοιχεία που είναι απαραίτητα για 
την αποτελεσματική επικοινωνία. Το πρώτο είναι 
να Ακούς τον άλλον, το δεύτερο είναι να τον Νιώ-
θεις και το τρίτο να τον Υπολογίζεις. Σ’ έναν γάμο 
κάθε φορά που θα υπάρχει κάποια διαφωνία ανά-
μεσα στο αντρόγυνο, θα πρέπει πάντοτε στο τέλος 
να παραδέχονται  ότι και οι δυο έχουν δίκιο χωρίς 
να θεωρείται ο ένας νικητής κι ο άλλος ηττημένος. 
Γάμος δε σημαίνει να είσαι κάτω από τον έλεγχο του  
άλλου αλλά να είσαι σε αρμονία με τον άλλον.
Όταν και οι δυο νιώθουν ότι ο άλλος τους υπολογίζει 
και τους εκτιμάει, οι λύσεις στα προβλήματα έρχο-
νται ευκολότερα. Για να φτάσουμε σ’ αυτό το σημείο 
πρέπει να μάθουμε να επικοινωνούμε σωστά. Κι 
αυτό το πετυχαίνουμε ρωτώντας και δείχνοντας εκτί-
μηση στον/στην σύντροφό μας όταν τον/την ακούμε 
με προσοχή και δείχνουμε κατανόηση. 
Ο καλύτερος τρόπος για να λύσουμε μία διαφορά 
είναι να εκφράσουμε αυτά που νιώθουμε και αυτά 
που θέλουμε σχετικά με το θέμα πάνω στο οποίο 
διαφωνούμε. Άκουσε με προσοχή τον άλλον. Δεν 
πρέπει να προσπαθείς ν’ ακούσεις χωρίς να εξε-
τάσεις, να κρίνεις ή να πεις τη δική σου γνώμη αν ο 
άλλος δεν έχει ολοκληρώσει τα δικά του. Πρέπει και 
οι δυο πλευρές να πουν 
τις σκέψεις τους πάνω στο αμφιλεγόμενο θέμα και 
να καταλάβουν και οι δυο τις θέσεις του άλλου. Να 
πεις κάτι σαν κι αυτό, “Καταλαβαίνω τι λες. Έχεις 
τίποτε άλλο να προσθέσεις;” ώσπου και οι δυο 
να ικανοποιηθείτε ότι σας άκουσε ο άλλος και σας 
κατάλαβε.
Αφού αποδώσετε το δίκιο ο ένας στον άλλον κατα-
λήξτε σε μία λύση συμβιβαστική για να λύσετε 
τη διαφορά σας. Μην επιτίθεστε στον άλλον με 

βαριές κουβέντες. Αντιμετωπίστε το θέμα το συγκε-
κριμένο, από κει που ξεκίνησε. Μη διακόπτετε ο 
ένας τον άλλον με λόγια όπως, “Δεν πιστεύω να το 
πιστεύεις αυτό”, ή “Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτή 
είναι η γνώμη σου”.  Αντίθετα να λέτε ,“Σ’ αγαπώ 
όπως είσαι γι αυτό που είσαι και δεν πρόκειται να 
επιτρέψω αυτό το “θέμα” να γίνει αιτία να μαλώ-
σουμε ξανά. Τι θάλεγες να...”
Πολλές φορές διαφωνούμε για θέματα επουσιώδη 
που κατά βάθος ξεκινάνε από κάποιο άλλο θέμα 
που υποδαυλίζει τη φωτιά για τον καυγά. Βεβαιω-
θείτε ότι η απόφασή σας έχει σχέση με τη ρίζα του 
θέματος και συνδυάζει τα αισθήματά σας και τις 
ανάγκες σας ώστε να είστε και οι δύο ευχαριστη-
μένοι με την απόφαση. Μερικές φορές μπορεί να 
συμφωνήσετε να έχετε διαφορετική γνώμη πάνω 
σ’ ένα θέμα.
Δυστυχώς πολλοί σύζυγοι βλέπουν αρνητικά τον/
την σύντροφό τους αντί να δουν με κατανόηση τα 
αισθήματα ή τις ανάγκες του/της συντρόφου τους. 
Και το αποτέλεσμα είναι να θέλουν να πάρουν δια-
ζύγιο ή τουλάχιστο να κρατήσουν κάποια από-
σταση.
Ας αναφέρουμε με συντομία τα τέσσερα πιο συνη-
θισμένα προβλήματα επικοινωνίας στο γάμο. Πάνω 
από το 90% των ζευγαριών που χωρίζουν πέφτουν 
σε μία, ή και στις τέσσερις, απ’ αυτές τις παγίδες. Μ’ 
αρέσει να τις ονομάζω, “Μικρόβια μιας Σχέσης”. 
Αν μπορέσετε να εντοπίσετε αυτά τα μικρόβια, και 
βρείτε τρόπο να τα εξαφανίσετε, τότε ο γάμος σας 
θα κερδίσει πολλά.
Το πρώτο μικρόβιο είναι ότι ο ένας απ’ τους δυο 
ή και οι δυο απομακρύνονται. Αυτήν την απομά-
κρυνση την προτιμάει κανείς γιατί δε του αρέσουν 
οι καυγάδες και προτιμάει να τραβηχτεί. Το δεύτερο 
μικρόβιο παρουσιάζεται όταν  κανείς γίνεται όλο 
και πιο επιθετικός.  Αρχίζουν να κατηγορούν ο ένας 
τον άλλον λέγοντας, “δεν μπορώ να πιστέψω ότι έγι-
νες τόσο αντιπαθητικός/αντιπαθητική. Είναι πλέον 
εκτός ελέγχου και λένε βαρειές κουβέντες. Το τρίτο, 
που είναι και η υπ’ αριθμόν ένα αιτία διαζυγίου, 
είναι όταν υποτιμάς τον άλλον και περιφρονείς αυτά 
που λέει και ανεβάζεις τον εαυτό σου. Τέταρτο, αν 
δεν το κουβεντιάζετε το πρόβλημα, αν δε βρίσκετε 
αλληλοκατανόηση μεταξύ σας, θ’ αρχίσετε να  καλ-
λιεργείτε αρνητικές σκέψεις για τον/την σύντροφό 
σας με αποτέλεσμα να νιώθετε μια απέχθεια και 
θυμό ώσπου σιγά σιγά να απομονωθείτε. Κι η απο-
μόνωση αυτή οδηγεί στην απομάκρυνση από τον 
άλλον κι αυτή η απομάκρυνση οδηγεί στο διαζύγιο.
Δε συνάντησα ποτέ μου κάποιο ζευγάρι που να μην 
έχουν διαφωνήσει στη συζυγική τους ζωή. Χρειά-
ζεται κι οι δυο να αγαπούν ο ένας τον άλλον και να 
υπολογίζουν ο ένας τον άλλον με σεβασμό. 

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

Για να γίνει ο γάμος μας 
πετυχημένος

To παιδί μου και εγώ
Η πρώτη φορά

του μωρού στη θάλασσα 
ή πισίνα

Ό
σο ο καιρός ζεσ ταίνει και 
αρχίζουν οι επισκέψεις στη 
θάλασσα, αναρωτιέσ τε αν 
είναι καιρός να πάρετε και 

το παιδί μαζί για πρώτη φορά και πό-
τε είναι οκ να ξεκινήσει να κολυμπά. 
Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδη-
μία παιδιατρικής, τα παιδιά δεν είναι 
έτοιμα να πάρουν επίσημα μαθήματα 
κολύμβησης πριν από την ηλικία των 
τεσσάρων. Αλλά αυτό έχει να κάνει με 
τον παραδοσιακό τρόπο του μπάνιου 
στη θάλασσα.
Συνεπώς, μπορε ίτ ε να συσ τήσε τ ε 
το παιδί σ το νερό από πολύ νωρί-
τερα, από τη στιγμή που είναι αρκετά 
μεγάλο (σ τους πρώτους μήνε ς της 
ζωής του) γ ια να κάνει μπάνιο σ την 
μπανιέρα.
Το πρώτο σας βήμα είναι να εξοικει-
ώσετε το παιδί με το νερό. Αυτό που 
θα βοηθήσει αρκετά είναι να μπείτε 
κι εσείς στην μπανιέρα μαζί του. Επι-
τρέψτε του να νιώσει το νερό με το να 
του το ρίχνετε προσεκτικά στο κεφάλι 
και σ το μέτωπο. Δημιουργήστε ένα 
κλίμα παιχνιδιού με πλεούμενα καρα-
βάκια και παπάκια. Το σκεπτικό είναι 
ότι κλιμακώνουμε την επαφή του παι-
διού με το νερό μέχρι να νιώσει άνετα 
και να κάθεται ή να κολυμπάει μόνο 
του χωρίς να σας κρατάει.
Να θυμάστε ότι: η πρώτη εμπειρία του 
παιδιού πρέπει να καταγράφεται ως 
θετική, οπότε πρέπει να το νερό να 
έχει τέλεια θερμοκρασία. Ούτε πολύ 
ζεσ τή ούτε πολύ κρύα. Δεν χρησι-
μοποιούμε αφρόλουτρα στο μπάνιο 
εκτός αν είναι ειδικά προϊόντα που δεν 
προκαλούν δάκρυα. Τέλος, ε ίμαστε 
πολύ προσεκτικές και δεν το παρακά-
νουμε με την ποσότητα που ρίχνουμε 
πάνω τους αν δεν είναι έτοιμα ή αν 
φοβούνται.
Ό ταν  έ ρθε ι  η  ώρα να  μπε ι  σ τ η 
θάλασσα ή την πισίνα, να θυμάστε τα 
εξής:

 ª     Απαγορεύονται τα μπρατσά-
κια και τα σωσίβια. Τους δίνουν την 
αίσθηση της ψευδούς ασφάλειας και 
τα κρατούν σε μία στάση σώματος που 
δεν είναι ιδανική για να μάθουν μπά-
νιο.

 ª     Η σωματική επαφή με τη μητέρα 
είναι πολύ σημαντική. Εκτός του ότι 
ν ιώθει προσ τατευμένο, βοηθά σ τη 
μεταξύ σας σχέση και στο ‘δέσιμο’.

 ª     Κάντε τη διαδικασία παιχνίδι. 
Το θέμα είναι να περνάτε όμορφα, να 
τραγουδάτε, να παίζετε με τα παιχνί-
δια του και να πάρετε το χρόνο σας.

 ª     Όχι βιασύνη. Κάθε παιδί έχει 
τους δικούς του ρυθμούς κι εσείς πρέ-
πει να το σεβαστείτε και να μην το πιέ-
σετε να μάθει πιο γρήγορα.

 ª     Χρησιμοποιήσ τε αδιάβροχη 
πάνα. Καλό είναι να μην έχουμε ατυ-
χήματα που θα χαλάσουν τη διαδικα-
σία και δεν θα ξέρουμε πώς να τα χει-
ριστούμε. Προλάβετε την ανάγκη του 
παιδιού με μία ειδικά διαμορφωμένη 
πάνα.

 ª     Προσοχή να μην πιει πολύ νερό. 
Το νερό της πισίνας έχει πολλά χημικά 
που είναι επικίνδυνα γ ια τον ευαί-
σθητο οργαν ισμό του μωρού. Ιδα-
νικά, επιλέξτε μία πισίνα που έχει εξε-
λιγμένα φίλτρα νερού με όζον και δεν 
έχει καθόλου χημικά.

Τα μωρά ξέρουν πώς να κολυ-
μπούν από ένστικτο;
Θα έχετε δει διάφορα βίντεο με βρέφη 
που κολυμπούν με ευκολία αλλά η 
αλήθεια είναι ότι δεν το κάνουν από 
μόνα τους ενσ τ ικ τωδώς. Δεν ε ίναι 
αρκετά μεγάλα ώστε να ξέρουν ότ ι 
πρέπει να κρατούν το κεφάλι έξω από 
το νερό ούτε πώς να κρατούν την ανα-
πνοή τους. Μπορεί όμως να είναι μία 
ασυνείδητη ανάμνηση από τη μήτρα 
της μητέρας και το αμν ιακό υγρό. 
Όπως και να έχει, μην υποθέτετε ότι 
ξέρει να κολυμπά λόγω αυτού.
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Γ
ια να φοράς με αυτοπεποί-
θηση ό,τι θέλεις και χωρίς 
να σε απασχολούν τα μα-
νίκια και τα «κοψίματα», 

πρέπει να αποκτήσεις δυνατά 
και γυμνασμένα χέρια. Βάλε στη 
ρουτίνα σου αυτές τις ασκήσεις 
ενδυνάμωσης και τόνωσης χε-
ριών και αφιέρωσε μόνο 5 λεπτά 
από τον χρόνο σου.
Πώς δουλεύει:
Κάνε ένα σετ από κάθε άσκηση 
με συνεχή ρυθμό και ελάχιστη 
διακοπή ανάμεσα τους. Ο πλή-
ρης κύκλος θα πρέπει να διαρ-
κεί περίπου 5 λεπτά, αλλά αν σου 
το επιτρέπει το πρόγραμμά σου 
μπορείς να κάνεις και περισσότε-
ρες επαναλήψεις.
Τι θα χρειαστείς: Ένα σέτ αλτή-
ρες από 3 έως 15 κιλά (αναλό-
γως το επίπεδο) και ένα στρώμα 
γυμναστικής (προαιρετικά).

Overhead Press
Στάσου όρθια με τα πόδια 
ανοιχτά και τα γόνατα 
ελαφρώς λυγισμένα. 
Οι αγκώνες σου θα 
πρέπει να είναι ανοι-
χτοί στα πλάγια στο 
ύψος των ώμων, κρα-
τώντας τα βαράκια. Σφίξε 
τους κοιλιακούς και σήκωσε 
τα χέρια σου πάνω από 
το κεφάλι. Αργά, χαμή-
λωσε τους αγκώνες 
σου ώστε να επιστρέ-
ψεις στην αρχική θέση. 
Κάνε 20 επαναλήψεις.

Triceps Chop
Στάσου όρθια με τα 
πόδια ανοιχτά και τα 
γόνατα ελαφρώς λυγι-
σμένα, κρατώντας τους 
αλτήρες μπροστά από 
τους γοφούς. Ενεργοποι-
ώντας τους κοιλιακούς, φέρε 
τα χέρια σου μπροστά από το 
κεφάλι και σταμάτα στο σημείο 
όπου τα χέρια σου είναι ελαφρώς 
πιο μπροστά από το κεφάλι σου.
Λύγισε τους αγκώνες σου και 
χαμήλωσε τα βαράκια πίσω 
από το κεφάλι μέχρι τους ώμους 
(διατηρώντας τους σταθερούς). 

Άπλωσε τα χέρια σου ψηλά και 
ξανακατέβασέ τα προς τους 
γοφούς. Αμέσως σήκωσε και 
πάλι τα χέρια σου, ενεργοποιώ-
ντας την περιοχή των κοιλιακών 
για να διατηρείς τον κορμό σου 
σταθερό. Κάνε 20 επαναλήψεις.

Inverted Curl to Front 
Press
Στάσου με τα πόδια ανοιχτά, 
κρατώντας τους αλτήρες μπρο-
στά από τους μηρούς και με 
τις παλάμες σου προς τα μέσα. 
Λύγισε τους αγκώνες και φέρε 
τα χέρια σου στο ύψος τους 
στήθους. Άπλωσε τα χέρια σου 
μπροστά, σε ευθεία γραμμή 
μπροστά από τους ώμους και 
έπειτα λύγισε τους αγκώνες σ ου 
και πάλι πίσω. Κάνε 20 επανα-
λήψεις.

Rear Fly to Press Back
Σε όρθια στάση και κρατώ-
ντας τους αλτήρες, φέρε το 

δεξί σου πόδι μπρο-
στά με το γόνατο λυγι-
σμένο, ενώ διατηρείς 

σε ευθεία το αριστερό σου 
πόδι και την σπονδυλική 

σου στήλη. Γείρε περί-
που 45ο μπροστά και 
σήκωσε τα χέρια σου 

στο ύψος των ώμων. 
Κατόπιν χαμήλωσε και 

πάλι τα χέρια σου προς τα 
πίσω. Κάνε 10 επαναλήψεις 

με το κάθε πόδι μπροστά.

D i a m o n d - L e g 
Pushups

Ξεκίνα από την κλασική 
στάση για pushups, μόνο που 

αυτή τη φορά θα πρέπει να 
λυγίσεις τα γόνατά σου και 
να τα στρέψεις ελαφρώς 

προς τα έξω, ενώνοντας τα 
πέλματά σου. Σφίγγοντας τους 

κοιλιακούς σου και διατηρώντας 
τη σπονδυλική σου στήλη σε 
ευθεία, λύγισε τους αγκώνες σου 
και χαμήλωσε τον κορμό σου 
προς το έδαφος. Γρήγορα γύρνα 
ξανά στην αρχική σου θέση. 
Κάνε 20 επαναλήψεις με διαλείμ-
ματα όποτε τα χρειάζεσαι.

Υ
πάρχουν κάποιες τροφές που καλό θα ήταν να αποφεύγεις να 
τις γεύεσαι όσο το στομάχι σου είναι άδειο. Ας δούμε, λοιπόν, 
ποιες είναι αυτές και γιατί δεν πρέπει να τις καταναλώνουμε 
με άδειο το στομάχι!

Μπανάνες
Μπορεί να είναι γευστικές και να κάνουν πολύ καλό στον οργανισμό 
μας ωστόσο αν φάμε μια μπανάνα με άδειο στομάχι τα επίπεδα μαγνη-
σίου στον οργανισμό αυξάνονται δυσανάλογα και αυτό με τη σειρά του 
προκαλεί ανισορροπίες στα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα.
Τσάι και καφές
Ο καφές και το πράσινο τσάι περιέχουν πολύ ισχυρά αντιοξειδωτικά 
και ίσως να αποτελούν το κλειδί για την μακροζωία! Υπάρχει όμως ένα 
αλλά, το τσάι και ο καφές περιέχουν σημαντικές ποσότητες οξέων που 
μπορεί να επηρεάσουν τα τοιχώματα του στομάχου όταν δεν έχουμε 
φάει.
Πικάντικα φαγητά
Κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί στις πικάντικες γεύσεις! Όταν τις 
τρώμε, όμως, με άδειο στομάχι, οι ισορροπίες των οξέων αλλάζουν 
και μπορεί να προκληθεί κάποια αντίδραση στα τοιχώματα- τις περισ-
σότερες φορές κράμπες.
Αναψυκτικά
Tο ανθρακικό μπορεί να αντιδράσει με τα οξέα του στομάχου και να 
προκαλέσει ναυτία ή καούρα.
Ντομάτες
Τα οξέα που περιέχουν μπορεί να αναμειχθούν με τα φυσικά οξέα του 
στομάχου αυξάνοντας τον κίνδυνο να δημιουργηθούν πέτρες.

Η 
κατανάλωση ενός φλιτζανιού 
τσαγιού καθημερινά μπορεί 
να προστατεύει την υγεία της 
καρδιάς, καθώς σχετίζεται με 

μια μείωση κατά 35% της πιθανότητας 
εμφράγματος ή άλλου σοβαρού καρδι-
αγγειακού επεισοδίου, σύμφωνα με μια 
νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα 
Έλιοτ Μίλερ της Ιατρικής Σχολής και του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Τζον 
Χόπκινς της Βαλτιμόρης, που έκαναν τη 
σχετική ανακοίνωση σε αμερικανικό 
καρδιολογικό συνέδριο (δεν έχει υπάρ-
ξει ακόμη σχετική επιστημονική δημο-
σίευση), μελέτησαν στοιχεία για πάνω 
από 6.000 άνδρες και γυναίκες, που 
στην αρχή της έρευνας δεν είχαν κάποιο 
καρδιαγγειακό πρόβλημα.
Στη διάρκεια 11 ετών, οι επιστήμο-
νες συσχέτισαν τους θανάτους από 
έμφραγμα ή εγκεφαλικό με την κατανά-
λωση ή όχι τσαγιού. Επίσης μέτρησαν 
τις εναποθέσεις ασβεστίου στις αρτη-
ρίες των εθελοντών.
 Η μελέτη διαπίστωσε ότι όσοι έπι-
ναν τσάι καθημερινά, είχαν κατά το 
ένα τρίτο περίπου μειωμένο κίνδυνο 
για καρδιοπάθεια, σε σχέση με όσους 
δεν έπιναν τσάι. Όσοι έπιναν ένα έως 
τρία φλιτζάνια, εμφάνιζαν επίσης μεί-
ωση στη συσσώρευση ασβεστίου στις 
αρτηρίες, άρα μικρότερο κίνδυνο αυτές 
να εμφανίσουν στένωση, που θα μπο-
ρούσε τελικά να οδηγήσει σε θρόμ-
βωση.
Δεν είναι σαφές αν η κατανάλωση άνω 
των τριών φλιτζανιών τσαγιού επιφέ-
ρει πρόσθετα οφέλη, καθώς ήσαν ελά-
χιστοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα 
που έπιναν τόσο πολύ τσάι. Επίσης, δεν 
διευκρινίσθηκε σε ποιό βαθμό υπάρχει 
διαφορά μεταξύ του μαύρου και του 
πράσινου τσαγιού, καθώς οι συμμετέ-
χοντες έπιναν και από τα δύο, αλλά δεν 
έγινε διαχωρισμός στην πιθανή προ-
στατευτική δράση τους.
Ακόμη, σύμφωνα με τον Μίλερ, δεν 
είναι ξεκάθαρο γιατί το τσάι λειτουργεί 
προστατευτικά για το καρδιαγγειακό 
σύστημα. Πιθανώς αυτό να οφείλεται 
σε ορισμένα συστατικά που περιέχει, 
τα φλαβονοειδή. Τέλος, η μελέτη δεν 
αποδεικνύει ότι είναι μόνο το ίδιο το 
τσάι που κάνει τα «μαγικά» του, καθώς 
σε ένα βαθμό όσοι πίνουν τσάι, μπορεί 
να κάνουν γενικότερα πιο υγιεινή ζωή, 
οπότε υπεισέρχονται και άλλοι παράγο-
ντες προστασίας.

Ένα φλιτζάνι 
τσάι την ημέρα 
τον καρδιολόγο 
κάνει πέρα

Οι τροφές που δεν πρέπει 
να τρως με άδειο στομάχι

Απέκτησε γυμνασμένα 
χέρια σε μόνο 5 λεπτά!

υγεία

Σ
ίγουρα έχετε αναρω-
τηθεί πού οφείλεται το 
έν τονο «πε τάρισμα» 
του ματιού, το οποίο 

εμφανίζεται στις περισσότερες 
περιπτώσεις αναίτια και μπορεί 
να επιμείνει για αρκετά λεπτά. 
Αν και ενοχλητικό, τα καλά νέα 
είναι ότι συνήθως δεν αποτελεί 
λόγο ανησυχίας.
Το μάτι «πετάει» όταν διεγεί-
ρονται υπερβολικά οι μύες του 
ματιού, εξηγεί ο Ντόνι Σουχ, 
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
της Νεμπράσκα. Αυτή η υπερ-
διέγερση έχει σαν αποτέλε-
σμα την ακούσια σύσπαση των 
μυών, η οποία με τη σειρά της 
εκδηλώνεται με το χαρακτηρι-
στικό «πετάρισμα».
Οι δύο πιο κοινές αιτίες της 
σύσπασης των μυών του 

ματιού είναι το στρες και η 
έλλειψη ύπνου. Η υπερβολική 
πρόσληψη καφεΐνης, αλκοόλ 
ή νικοτίνης μπορεί επίσης να 
ευθύνονται που «πετάει» το 
μάτι.
Το «πετάρισμα» μπορεί επίσης 
να προκληθεί από την ξηρό-
τητα των ματιών, η οποία είναι 
κοινή παρενέργεια διαφόρων 
φαρμάκων (π.χ. αν τ ιισ ταμι-
νικά, αντικαταθλιπτικά, απο-
συμφορητικά) ή αποτέλεσμα 
της φυσιολογικής διαδικασίας 
της γήρανσης.
Τέ λος,  το μάτ ι  μπορε ί να 
«πε τάε ι» λόγω ορισμένων 
οφθαλμολογικών παθήσεων, 
όπως το γλαύκωμα, η βλεφαρί-
τιδα (φλεγμονή των βλεφάρων), 
η ραγοειδίτιδα και ηδιάβρωση 
του κερατοειδή.

Εσύ ξέρεις γιατί «πετάει» το 
μάτι σου;
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Η 
ευχαρίστηση του σκηνοθέτη ταινι-
ών τρόμου Alfred Hitchcock ήταν 
να δημιουργεί ισχυρή αντίθεση 
ανάμεσα στις έξυπνες παγίδες των 

έργων του και στις βασικές επιθυμίες των 
πρωταγωνιστών του. Ελκυστικοί ηθοποιοί, 
ντυμένοι στην εντέλεια, έδωσαν ζωή στους 
εφιάλτες για τους πόθους και τις ανησυχίες 
μας. Οταν ο χαρακτήρας του James Stewart 
στο έργο Rear Window, 1954, κατασκοπεύ-
ει τον φονικό γειτονά του, μέσω των φακών 
της κάμεράς του, δεν το κάνει με σκοπό να 
πιάσει έναν δολοφόνο αλλά από ηδονοβλε-
πική περιέργεια. Επίσης ο ιδιόρρυθμος σκη-
νοθέτης βασάνιζε στις ταινίες του ευγενικές 
κυρίες και μάλιστα με περίτεχνους τρόπους: 
Αποστέρησε την πρωταγωνίστρια από την 
αξιοπρέπεια και την αίγλη της, The 39 Steps, 
1935. Ο φόνος μέσα στην μπανιέρα, Psycho, 
1960. Αλλόκοτες και εφιαλτικές επιθέσεις 
πτηνών, The Birds, 1965. Οι κανόνες του ή-
ταν η σημασία στη λεπτομέρεια και ο βασα-
νισμός των γυναικών!
  Στα 1970ς ο τρόμος άρχισε να θεωρείται 
σαν κάτι φυσικό, όπως ο έρωτας, και στα 
πρόσωπα των θυμάτων υπάρχει ρεαλισμός 
που ακόμη και σήμερα είναι δύσκολο να 
παρακολουθήσεις. Το τελικό προϊόν ήταν 
σαδισμός βαμμένος με αίμα! Σε εποχή 
που τα αγαπημένα τρομακτικά έργα ήταν 
τα Bonnie and Clyde ή Dirty Harry όπου ο 
φόνος παρουσιαζόταν με ρομαντικό τρόπο, 
οι ταινίες τρόμου έδειχναν απλά ωμή βία. 
Στα μέσα των 1970ς το Hollywood άρχισε 
να βυθίζεται σε αιματηρά σενάρια: The 
Exorcist, 1975, μείγμα αίματος και θρη-
σκευτικής σκέψης, που κέρδισε 10 υποψη-
φιότητες στο Academy Award, και  Jaws, 
1975. Το αποκορύφωμα ήταν η εμφάνιση 
του δολοφόνου που ονομαζόταν Michael 
Myers, στο έργο Halloween, 1978. Aναδυ-
όμενος από ένα ειδυλλιακό προάστειο, ο 
Myers απέδειξε ότι το κακό δεν ήταν αποτέ-
λεσμα αρρώστιας των πόλεων ή του πολέ-
μου στο Vietnam. Είναι τυχαίο αλλά και 
υπολογισμένο και μπορεί κτυπήσει οποια-
δήποτε στιγμή. Αυτή η τρομακτική ιδέα είχε 
ενισχυθεί και από το F.B.I. που προσδιό-
ρισε ένα νέο είδος δολοφόνου στην πραγ-
ματική ζωή, του διαδοχικού δολοφόνου. 
Τέτοιοι άνθρωποι υποθετικά υπήρχαν 
από πάντοτε, όμως η μανία σχετικά με την 
ύπαρξή τους από τα μέσα μαζικής ενημέρω-
σης τους μετέτρεψε σε διασημότητες. Βασι-

ζόμενοι στην τάση της εποχής, οι σκηνοθέ-
τες ταινιών τρόμου δημιούργησαν μια νέα 
γενιά από μυστηριώδεις, απαθείς αντιή-
ρωες ανθρωποκτονίας. Στο έργο Halloween 
ο δολοφόνος του σκηνοθέτη Carpenter δεν 
είχε ούτε προσωπικότητα ούτε κίνητρο, 
απλά ήταν κακός. 
  Με την ταινία τρόμου The Texas Chain Saw 
Massacre, 1974, καθιερώθηκε η μόδα του 
τρόμου ( μάσκα ), τα εξαρτήματα ( αγκίστρι 
κρέατος, πριονισμένη αλυσίδα ), η προσω-
πικότητα ( όχι σπουδαία ή ανύπαρκτη ) και 
το ψεύτικο αίμα ( σιρόπι σταριού ΄΄Karo`` ) 
για μια γενιά από κινηματογραφικούς στυ-
γερούς δολοφόνους. Το έργο Halloween 
έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα ανεξάρ-
τητα φίλμς όλων των εποχών όπως αργό-
τερα η ταινία του ίδιου τύπου  Friday the 
13th.
  Στα 1980ς ο τρόμος ήταν μεγάλη επιχεί-
ρηση και η αγορά κατακλύστηκε από τόσο 
πολλές κινηματογραφικές ταινίες βιαιότητας 
( μαζί με επτά συνέχειες του  Friday 13th  και 
τέσσερις του Halloween ) που η φυσικότητα 
του θέματος μετατράπηκε σε κάτι αστείο. Οι 
σκηνοθέτες τώρα ξαναγυρίζουν στις παλιές  
ρίζες παρ’όλο που έχουν τη δυνατότητα να 
διαθέσουν μεγάλα ποσά. Ακόμη χρησιμο-

ποιούν το πρωτοποριακό υλικό της χρυσής 
εποχής των `70ς. Ελπίζω μόνο να μην απο-
φασίσουν να ξαναγυρίσει ο δολοφόνος του 
Halloween, Michael Myers για να σκοτώσει 
κάποιον επειδή μια γενιά πριν οι αναφυ-

όμενοι δασκαλοι του τρόμου δημιούργη-
σαν ένα τέρας – και κανείς δεν το σταματάει 
τώρα...

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

ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΑ  ΕΝΣΤΙΚΤΑ ΤΗΣ ΡΑΝΙΑΣ ΜΕΣΙΣΚΛΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Σ
την ηλεκ τρον ική εποχή που 
ζούμε, είναι εύκολο να χάσου-
με επαφή από το ρυθμό της α-
νάπτυξης των παιδιών μας και 

την κατανόηση των πραγματικών εν-
νοιών που διδάσκονται στο σχολείο. Η 
απώλεια της επαφής και του περίπλο-
κου δεσμού που διαμορφώνουμε με τα 
παιδιά μας για τη μάθηση και την ανά-
πτυξή τους είναι επιζήμια για το μέλ-
λον του παιδιού μας.
Προκε ιμ έ νου  να  δ ιασ φ α λ ίσ ουμε 
ότι τα παιδιά μας χρησιμοποιούν το 
μέγιστο δυναμικό τους, επιταχύνουν 
την ανάπτυξή τους και απελευθερώ-
νουν τις πραγματικές τους δυνατότη-
τες, μπορούμε να τα βοηθήσουμε σε 
αυτή τη διαδικασία απλά αγαπώντας 
τα. Δίνουμε αγάπη στα παιδιά μας κατά 
την ανατροφή τους και ενσταλάζουμε 
μέσα τους την αγάπη της μάθησης από 
νεαρή ηλικία.
Στατ ισ τ ικά, οι μαθητές που υπερέ-
χουν μακροπρόθεσμα έ χουν έ να 
κοινό χαρακτηριστικό: την αγάπη για 
μάθηση. Ο συνδυασμός αυτής της αγά-
πης και της περιέργειας με τη φιλοδο-
ξία και την κινητ ικότητα, μπορεί να 
ωθήσει ένα μαθητή στο άριστο μόλις 
του δοθούν τα κατάλληλα συναισθη-
ματικά εργαλεία που απαιτούνται για 
να πετύχει. Ως γονέας ή εκπαιδευτι-
κός ή ακόμα και μέλος της οικογένειας 
που έχει την εντολή να καθοδηγεί την 
εκπαίδευση του παιδιού, το πιο κρί-
σιμο πράγμα που μπορεί να μεταδο-
θεί σε ένα παιδί είναι η αγάπη. Αγαπώ-
ντας τα όταν αποτυγχάνουν και κάνο-
ντας υπομονή, εξηγώντας στο παιδί τα 
σφάλματά του σε αντίθεση με το να το 
κατηγορούμε για τα λάθη του, δείχνο-
ντάς τους πώς να διορθώνουν τα σφάλ-
ματά τους, αντί να τα μειώνουμε, δεί-
χνοντάς τους πώς να κάνουν κάτι, αντί 
να τα εγκαταλείπουμε και να τα ανα-
γκάζουμε να καταλάβουν μόνα τους 
τι πρέπει να κάνουν. Αυτά τα βήματα 
θα ενσ ταλάξουν σ το παιδί ένα επί-
πεδο υποστήριξης από τον γονέα ή το 
δάσκαλο που θα τα κάνει να αισθάνο-
νται άνετα. Όταν ένα παιδί αισθάνε-
ται άνετα και δεν έχει φόβο, το ίδιο το 
παιδί θα μπορέσει και θα προσπαθή-
σει να εξασκήσει τις δυνατότητές του 
όσο το δυνατόν καλύτερα.

Η αγάπη υπερνικάει το φόβο. Εάν ένα 
παιδί φοβάται, οι βασικές συνέπειες 
μπορούν να οδηγήσουν μακροχρόνια 
σε τραυματικές καταστάσεις στην ανά-
πτυξη του παιδιού. Ο φόβος αποτρέ-
πει τα παιδιά από την υπεροχή ή την 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. 
Ο φόβος δημιουργεί μια εξασθενη-
τική κατάσταση που θα αποτρέψει το 
παιδί από την πραγματική ανάπτυξη. 
Κατακτήστε τον φόβο ενός παιδιού με 
αγάπη. Μην τιμωρήτε το παιδί αν αυτό 
προσπάθησε πραγματικά με τον καλύ-
τερό του εαυτό. Αντ 'αυτού, αναθρέψτε 
και διδάξτε τα παιδιά  με κατανόηση 
και συμπόνια, ώστε να αισθανθούν ότι 
μπορούν να τα πάνε καλύτερα την επό-
μενη φορά, χωρίς το φόβο της τιμω-
ρίας όταν πηγαίνουν στο σπίτι με ένα 
(D) στο τεστ της φυσικής.
Ο φόβος δημιουργεί επίσης αδιανό-
ητο άγχος που μπορεί να οδηγήσει 
και σε κοινωνικά προβλήματα. Η εξά-
λειψη του περιττού άγχους που πηγά-
ζει από τον ανθυγιεινό ανταγωνισμό ή 
τα ανθυγιεινά πρότυπα μπορεί να δια-
σφαλίσει ότι το παιδί θα αναπτύξει μια 
υγιή συνειδητοποίηση του τι σημαί-
νει να είναι ανταγωνιστικός ώστε να 
μπορεί να αναπτυχθεί, σε αντίθεση με 
τον ανταγωνισμό με μοναδικό σκοπό 
τη νίκη. Παρόλο που το να κερδίζεις 
είναι ωραίο, είναι μακράν το πιο σημα-
ντικό πράγμα. Η ικανότητα του παιδιού 
να χρησιμοποιεί τις έννοιες της δικαι-
οσύνης, της δύναμης και της προσωπι-
κής διαίσθησης και γνώσης είναι πολύ 
πιο σημαντικό για την ανάπτυξη ενός 
παιδιού από την καθαρή αντίληψη ότι 
ένα παιδί θα πρέπει να κερδίζει πάση 
θυσία με κάθε κόστος και αυτό καθε-
αυτό αποτελε ί μέ τρο επιτυχ ίας και 
μεγαλείου.
Τα παιδιά πρέπει να γαλουχούνται με 
αγάπη για να υπερνικούν το φόβο, το 
άγχος και τις ανθυγιεινές συνήθειες. Ο 
τρόπος με τον οποίο μιλάμε στα παιδιά 
μας όταν είναι μικρά θα έχει επίπτωση 
στην ενήλικη ζωή τους ως επαγγελμα-
τίες και στην ικανότητά τους να πετύ-
χουν στον πραγματικό κόσμο.
Ενισχύοντας συναισθηματικά τις υγιείς 
συμπεριφορές και την υγιή νοοτροπία 
στα παιδιά μας, ανοίγουμε το δρόμο 
και το θεμέλιο για τα παιδιά να επικε-
ντρωθούν στη μάθηση. Εάν ένα παιδί 
είναι τεμπέλικο και δεν έχει ενδιαφέ-
ρον για μάθηση, το καλύτερο που μπο-
ρεί να κάνει κάποιος γονέας είναι να 
προσπαθήσει να ενσταλάξει την συνει-
δητοποίηση της σπουδαιότητας της 
μάθησης στο μυαλό του παιδιού του. 
Για παράδειγμα, ένα παιδί μπορεί να 
είναι περίεργο για το λόγο που πρέ-
πει να μάθει την άλγεβρα στην τετάρτη 
τάξη. Το απλό ερώτημα του "Πότε θα το 
χρησιμοποιήσω εγώ αυτό;" κυκλοφο-
ρεί ανάμεσα σε όλα τα παιδιά στο σχο-
λικό σύστημα. Η απάντηση είναι απλή. 
Επιτρέποντας στα παιδιά να γνωρίζουν 
ότι όλες οι πτυχές της μάθησης τους 
είναι ενσωματωμένες με τέτοιο τρόπο 
ώστε να τους επιτρέπει να εκτελούν 

τα καθήκοντά τους, τότε θα έχουν τη 
δυνατότητα να βελτιωθούν. «Πότε θα 
χρησιμοποιήσω άλγεβρα;» Απάντηση: 
«Κάποια μέρα, παιδί μου, μπορεί να 
θελήσεις να γίνεις πυρηνικός επιστή-
μονας. Αν δεν μάθεις τα βασικά τώρα, 
ποτέ δεν θα μπορέσεις να γίνεις ένας 
επιστήμονας».
Η αγάπη του παιδιού για μάθηση δια-
μορφώνεται επίσης από το περιβάλλον 
που εκτίθεται το παιδί. Όσο περισσό-
τερη έκθεση έχει το παιδί στις δραστη-
ριότητες, τα θέματα που το ενδιαφέ-
ρουν, τον αθλητισμό, την επιστήμη, τη 
φύση, ακόμα και το μαγείρεμα και τα 
κοινωνικά μέσα, τόσο περισσότερο το 
μυαλό του παιδιού αρχίζει να απορ-
ροφά ποικίλες διαφορετικές έννοιες 
που αναπόφευκτα θα δημιουργήσουν 
όλο και περισσότερα ερωτήματα.
Η τοποθέτηση των παιδιών μας μπρο-
στά από έναν υπολογιστή μπορεί να 
είναι διαφορετ ική από αυτή που οι 
γονείς μας μας έβαζαν μπροστά σε μια 
τηλεόραση. Η έλευση του διαδικτύου 
και η έμφυτη ικανότητα των παιδιών 
να πληκτρολογούν κάθε ερώτηση στο 
«google» και να λαμβάνουν κυριολε-
κτ ικά εκατοντάδες χιλιάδες απαντή-
σεις, δημιουργεί την αλληγορία γ ια 
την αγάπη της μάθησης. Ωστόσο, πρέ-
πει να έχουμε επίγνωση του τρόπου με 
τον οποίο τα παιδιά μας επεξεργάζο-
νται αυτές τις πληροφορίες και πως το 

τεμπέλικο καθισιό κάνει τα παιδιά μας 
να σ ταματήσουν την κοινωνική τους 
ανάπτυξη στο κάτω κάτω της γραμμής. 
Υπάρχει μια λεπτή ισορροπία. Η περι-
έργεια για την εκμάθηση από τα παι-
διά σας πρέπει να επικεντρώνεται σε 
έννοιες, θέματα, σημαντικά στοιχεία 
της ύφανσης του κόσμου που ζούμε, 
σε αν τ ίθεση με τα βιν τεοπαιχν ίδια, 
τα πολυμέσα και τα κοινωνικά μέσα 
όπως το Facebook, το Instagram και 
το emoji.
Ο ρόλος του δασκάλου σε όλα αυτά 
είναι επίσης καθοριστικός. Καθώς οι 
γονείς είναι το θεμέλιο της ανάπτυξης 
των παιδιών, οι εκπαιδευτ ικοί τους 
είναι οι φρουροί της γνώσης τους. Οι 
δάσκαλοι έχουν τη θεμελιώδη υπο-
χρέωση και ευθύνη να διασφαλίσουν 
ότι οι μαθητές τους χρησιμοποιούν τις 
υγιείς συναισθηματικές σκέψεις που 
αναφέρθηκαν παραπάνω, να εφαρμό-
ζουν την αγάπη τους για μάθηση στην 
πράξη και να δείχνουν το αποτέλεσμα 
της σκληρής δουλειάς τους.
Η αγάπη κατακτάει τα πάντα. Εφόσον 
ενσταλάζουμε στα παιδιά μας αυτή την 
έννοια της αγάπης σε όλες τις πτυχές 
της, τα παιδιά μας θα εξελιχθούν σε 
υπεύθυνα, ευφυή και μοναδικά άτομα 
που θα αφήσουν το σημάδι τους στην 
κοινωνία.
Harry Tofalos, B.A., MA
Teacher

Προάγοντας τη μάθηση των παιδιών σας

ΤΟΥ ΧΑΡΡΥ ΤΟΦΑΛΟΥ
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ΟΙ ΝΥΦΕΣ ΕΧΟΥΝ …ΠΟΛΛΑ ΠΟΔΑΡΙΑ ...

Ο
ι σύμβουλοι γάμου αναφέρουν ότι «οι νύφες»  ήταν 
και συνεχίζουν να είναι στα 10 πιο συχνά ενδοοικογε-
νειακά  προβλήματα.
Φαίνεται ότι υπάρχει μια υποσυνείδητη αντιπαλότητα 

μεταξύ νύφης και πεθερικών. Κάποια πεθερικά αισθάνονται ότι 
η νύφη συμπεριφέρεται αρνητικά, ανησυχούν για το γιο τους και 
τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουν τα εγγόνια τους. Κάποιες 
νύφες παραπονιούνται  ότι τα πεθερικά δεν βοηθούν αρκετά, ή 
μπερδεύονται πάρα πολύ στις υποθέσεις του ζευγαριού.
Οι γονείς συνήθως έχουν κάποια διαίσθηση σχετικά με τη μέλ-
λουσα νύφη και γυναίκα του γιου τους. Ανέστησαν τον γιο τους 
από μωρό και γνωρίζουν τον χαρακτήρα και τις συνήθειες του, 
ώστε να μπορούν να προβλέψουν κατά κάποιο τρόπο πόσο ο 
γιος ταιριάζει με τη μελλοντική νύφη. Είναι αλήθεια ότι οι υψηλές 
προσδοκίες των γονέων σχετικά με τη μέλλουσα νύφη προσδιο-
ρίζουν  συχνά όχι μόνο τις  ανάγκες του γιου τους αλλά και τις δικές 
τους!  Ωστόσο, τελικά είναι ο γιος που αποφασίζει ποια θα είναι η 
σύζυγός και όπως στρώσει το  κρεβάτι του θα κοιμηθεί.
Τα πεθερικά συνήθως παραπονούνται για ακατάστατα σπίτια,  
ασιδέρωτα πουκάμισα του γιου τους, τα πολλά γρήγορα γεύ-
ματα από τη κονσέρβα, κουτί, η κατάψυξη κατ’ ευθείαν στο πιάτο 
(χωρίς παραδοσιακό μαγείρεμα), εγγόνια που παρακολουθούν 
πάρα πολλή τηλεόραση, έλλειψη επαρκούς τηλεφωνικής η προ-
σωπικής επαφής με τα πεθερικά,  μη αναγνώριση (αχαριστία) της 
νύφης για τη συμβολή των πεθερικών στην ευημερία του ζευγα-
ριού και τα συναφή.
Η νύφη παραπονιέται για την «αδικαιολόγητη» κριτική, των πεθε-
ρικών της, τις προσβολές που της κάνουν, την με σημασία ψυχρή 
σιωπή τους, την αντίθεση τους  στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών 
της, το ανακάτεμα στη ζωή του ζευγαριού, τις  συχνές επισκέψεις 
των πεθερικών η στις επισκέψεις χωρίς προειδοποίηση, και τα 
παρόμοια.
Οι γιοι από την άλλη μεριά ξεχνούν ότι αυτοί είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνοι που έφεραν τη νύφη/σύζυγο  στη ζωή των γονιών 
τους. Αυτοί επιλέξαν ποια θα παντρευτούν και πότε. Αυτοί είναι 
και υπεύθυνοι να θέσουν από την αρχή τα όρια αμφοτέρων των 
παρατάξεων.
Οι γυναίκες που παντρεύονται οι γιοι συχνά επιθυμούν τη πρω-
τοκαθεδρία στην οικογένεια και αρχίζουν να αποξενώνουν και να 
χειραγωγούν τις οικογένειες του συζύγου από νωρίς. Οι γιοι που 
πρέπει να έχουν το σθένος να θέσουν τα όρια συμπεριφοράς είναι 
ερωτευμένοι, ο έρωτας ως γνωστόν είναι τυφλός, και κάνουν ελά-
χιστα να αποθαρρύνουν τη σύζυγο από το να επιβληθεί. Γιοι που 
πριν ήταν πολύ κοντά στους γονείς τους, βουτούν και χάνονται στη 
γλυκιά σαγήνη της συζύγου και ξεχνούν τα γονικά τους. Γνωστό το 
ρητό ότι μερικές τρίχες τραβούν καράβι. Ετσι η σύζυγος έχει τώρα 
όχι μόνο αποκλειστικά δικαιώματα στο γιο αλλά και τα πρόσθετα 
δικαιώματα στους γονείς του!
Οι νύφες συστηματικά  αγνοούν και δεν νοιάζονται για τον επί-
μονο πόνο που προκαλούν στα πεθερικά. Μια νύφη που θέλει να 
κάνει κουμάντο απορροφημένη στον εαυτούλη της  ελαχιστοποιεί 
τη συμβολή των γονέων του συζύγου της που τον μεγάλωσαν από 
τη αγκαλιά τους μέχρι που τον πήρε  στη δικιά της αγκαλιά, και 
υπερβάλλει  τη συνεισφορά των δικών της γονιών στη ζωή της.
Η  αλήθεια είναι ότι οι γονείς που φέρνουν παιδιά σε αυτόν τον 
κόσμο πρέπει να κατανοήσουν μια για πάντα ότι δεν υπάρχει υπο-
χρέωση τα παιδιά τους να τους αγαπούν σε αντάλλαγμα.  Ωστόσο, 
πονάει πολύ όταν υπάρχει μια καταστροφική και εκδικητική νύφη  
και ένας γιος τυφλωμένος αρκετά να ανέχεται τη συμπεριφορά 
της. Ένας γονιός το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να πληγω-
θεί, να πικραθεί, να θυμώσει, και παρόλο που αυτό είναι πολύ 

δύσκολο, να ευχηθεί στο ζευγάρι τα καλλίτερα, να αποσυρθεί και 
να εξαφανιστεί από τη ζωή τους.
Οι νύφες με πολλά ποδάρια  προέρχονται συχνά από δύο άκρα: 
είτε έχουν κακή σχέση με τους δικούς τους γονείς,  είτε τοποθε-
τούν τους  γονείς τους τόσο ψηλά που κανένα πεθερικό δεν μπο-
ρεί να τους πλησιάσει.  Συνήθως δείχνουν τα αληθινά τους χρώ-
ματα πριν από το γάμο.  Αγνοούν εντελώς τους γονείς του συζύ-
γου στα σχέδια του γάμου (αν και πολλές φορές αναμένουν να 
πληρώσουν αυτοί για τα θέλω της ). Ακόμη και κατά τη  διάρκεια 
του γάμου πολλές φορές τα πεθερικά παραμερίζονται. Το συνηθι-

σμένο κόλπο είναι να επιλέξουν a wedding party”αντί των γονιών 
για τις επίσημες φωτογραφίες που περιορίζονται για τους γονείς 
μόνο στην εκκλησία. Επίσης,  να προκαθορίσουν φίλους, αδέλ-
φια, οι κουμπάρους να μιλήσουν στη δεξίωση αντί των γονιών και 
αλλά τέτοια ποταπά και ανόητα.
Μετά το γάμο δεν τηλεφωνεί ποτέ τα πεθερικά («δικοί σου γονείς 
είναι παρ τους εσύ τηλέφωνο»).  Το ανέξοδο σκαιπ και το εμαιλ 
είναι για τα φιλαράκια και όσο για επίσκεψη μόνο αν δεν έχουμε 
κάτι καλλίτερο να κάνουμε….Εντάξει, έρχονται στο σπίτι περιστα-
σιακά στις μεγάλες γιορτές ημέρα των Ευχαριστιών, Χριστούγεννα 
η Πάσχα. Συνήθως στο δρόμο προς κάποιο άλλο σπίτι η στην  επι-
στροφή από κάπου αλλού. Πάντα βιαστικά γιατί η επίσκεψη στα 
πεθερικά  δεν είναι το κύριο γεγονός της ημέρας αλλά είναι είτε η 
μπάντα που ζεσταίνει το πλήθος πριν βγει το μεγάλο όνομα τρα-
γουδιστής η  η χωρίς έμπνευση ουρά  ενός προηγούμενο αλλού 
«εξαντλητικού» γεγονότος.
Οι επιλογές σας σαν πεθερικά είναι περιορισμένες.
Δεν μπορείτε να αλλάξετε την νύφη σας.
Δεν μπορείτε να μιλήσετε στο γιο σας για αυτό. Μπορεί να σας 
κατηγορήσει ως υπερβολικά συναισθηματικό και να σας αποκλεί-
σει απ τη ζωή του.
Δεν μπορείτε να παραπονεθείτε στην νύφη  κινδυνεύετε να  σας 
κατηγορήσει ότι καταστρέφετε το γάμο τους.
Δεν μπορείτε να ζητήσετε τίποτα, οπότε περιορίστε τις προσδο-
κίες σας.
Δεν είναι στο χέρι σας να κάνετε κάτι.
Τα μοντέρνα ζευγάρια δεν φαίνεται να εκτιμούν την πυρηνική  
οικογένεια που περιλαμβάνει και εσάς.  Οι πόρτες τους δεν ειναι 
ανοιχτές για τους γονείς τους, παρόλο που οι γονείς έχουν τις πόρ-
τες πάντα ανοικτές γι 'αυτούς. Οι μέρες που τα πεθερικά μπορού-

σαν να επισκεφτούν  την οικογένεια του γιου  και να μένουν εκεί 
για μια εβδομάδα  φαίνεται να έχουν τελειώσει.
Ένας γιος μπορεί να έρθει να επισκεφθεί συχνά τους γονείς του 
αλλά συνήθως μόνος του. Αν έρθει με τη σύζυγο και τα παιδιά 
συχνά η σύζυγος εξαναγκάζεται, και ο φτωχός γυιόκας θα πρέ-
πει να πληρώσει ένα τίμημα για την "γενναιοδωρία" της να έρθει 
μαζί του. 
Με τέτοια νύφη αισθάνεται σαν να χάνεις το γιο σου για πάντα.
Κάποιες συμβουλές για την νύφη
Το να οικοδομήσεις  μια καλή σχέση με τα πεθερικά σου είναι 
ευκολότερη από ό, τι νομίζεις, το θέμα είναι το θέλεις  πραγμα-
τικά ;
Σεβαστείτε την ηλικία, τη σοφία και την εμπειρία τους, ακούστε τις 
απόψεις τους, πριν  τις απορρίψετε ως της παλιάς σχολής.
Αφήστε το σύζυγό σας- το γιος τους- να συζητήσει τα μεγάλα οικο-
γενειακά θέματα μαζί τους. 
Ενθαρρύνετε τον σύζυγό σας να θέσει και να διατηρήσει όρια 
για τους γονείς του, αλλά μην περιμένετε να ελέγξει την κάθε τους 
ενέργεια η να αλλάξει την προσωπικότητά τους. 
Πάρτε κάποτε τηλέφωνο χωρίς λόγο, ετσι  για να πείτε μόνο ένα 
«γεια». 
Ζητήστε κάποτε τα πεθερικά σας να έρθουν στον κόσμο σας και 
στις  δραστηριότητές σας (για ψώνια, περπάτημα, καφέ η σαβ-
βατοκύριακο, μαζί). Φέρνοντας τους στο περιβάλλον σας θα σας 
μάθουν και θα τους μάθετε καλλίτερα
Εάν τα πεθερικά σας σας επικρίνουν για  την εμφάνισή η  το στυλ 
του σπιτιού σας, τη μαγειρική σας  ή τη διαπαιδαγώγηση  των 
παιδιών επισημάνετε συγκεκριμένες παρατηρήσεις που νομί-
ζετε ότι είναι άδικες ή περιττές ατάκα και επιτόπου αλλά με ωραίο 
τρόπο. Μη περιμένετε να παραπονεθείτε  στον σύζυγό αργότερα 
το βράδυ που θα έρθει σπίτι  ή χειροτέρα ακόμα στα πεθερικά σας 
μήνες αργότερα όταν έχετε μαζέψει πολλά απ αυτούς.
Αποδεχτείτε ότι κάποτε οι οικογενειακές συγκρούσεις είναι ανα-
πόφευκτες και μάθετε να ζείτε ενδοοικογενειακά με διαφορές 
απόψεων, προοπτικής, μόρφωσης και πολιτισμού. 
Οι ανασφάλειες, οι ανησυχίες για την υγεία, οι φόβοι για τα γηρα-
τειά που μπορεί να έχουν τα πεθερικά σας είναι φυσιολογικές όχι 
ιδιοτροπίες. 
Μην ασκείτε κριτική στα πεθερικά σας  μπροστά στα παιδιά σας. 
Μια καλή σχέση δεν βασίζεται ποτέ στο να κατακρεουργείτε την 
προσωπικότητα και χαρακτήρα των άλλων.
Μην αποξενώσετε τον σύζυγό σας από τους γονείς του, τους χρει-
άζεται για να είναι ολοκληρωμένη προσωπικότητα. 
Κατανοείστε  ότι ο σύζυγός σας, τα πεθερικά σας και εσείς  χρειά-
ζεστε και αξίζετε την οικογενειακή ειρήνη.
Μερικές συμβουλές για τα πεθερικά
Εάν μιλάτε με το γιο σας, μην κατηγορείτε  τη σύζυγό του αυτό θα 
αποξενώσει ακόμη περισσότερο τον γιο σας από σας.
Μην κάνετε το γιο σας να επιλέξει μεταξύ της συζύγου του και σας. 
Επειδή έχει σύζυγο δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει και γονείς. 
Αν φροντίζει καλά τα παιδιά της (τα εγγόνια σας) και κάνει το γιο 
σας ευτυχισμένο στο καλό να πάνε όλα τ άλλα. 
Πρώτη προτεραιότητα του γιου σας είναι το μέλλον (η σύζυγός και 
τα παιδιά του) όχι το παρελθόν (εσείς οι γονείς του) 
Να λατρεύετε τα εγγόνια σας, έστω και αν συνειδητοποιείτε  ότι 
ποτέ δεν θα τα αφήσει η νύφη να σας γνωρίσουν πραγματικά. 
Να ανησυχείτε για τη συναισθηματική ευημερία του γιου σας 
και να μην κάνετε την κατάσταση χειρότερη. Η σύγκρουση με τη 
νύφη θα τραυματίσει επίσης και το γιο σας και γι αυτό δεν πρέ-
πει να προσθέσετε κανένα πρόσθετο άγχος στον γιο σας και τον 
γάμο του.
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Γεια σας και χαρά σας και καλό μήνα. Εύχομαι 
όλοι οι Ελληναράδες να πιάσατε το Μάη σας 
και να απολαύσατε έστω και για λίγα 24ώρα 

τις απίστευτες λιακάδες που είχαμε σχεδόν ΟΛΟ-
ΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. Τι να σας πω βρε αδέλφια 
αγάλιασε λίγο η ψυχή μας από αυτήν την μουντάδα 
που είχαμε φέτος εδώ στο Τοροντάκι μας.
Τέλος πάντων, μπαίνουμε και σ τους μήνες που οι 
πρώτοι συμπατριώτες μας φεύγουν για την Ελλάδα 
μας και καλά κάνουν, μακάρι να μπορούσαμε να το 
πραγματοποιούσαμε όλοι μας. Γιατί κακά τα ψέματα 
σαν την Ελλάδα μας δεν υπάρχει καλύτερος προορι-
σμός για διακοπές, είτε σας αρέσει το βουνό είτε η 
θάλασσα. Γυρίζεις βρε αδελφάκι μου πίσω και μοιά-
ζεις σαν εξωγήινος, με το χρωματάκι σου από την 
ηλιοθεραπεία σου και από την καλοφαγιά εκπέμπεις 

υγεία. Απολαύστε το, λοιπόν, όσοι πάτε προς τα εκεί.
Εδώ στο Τορόντο μας οι πολιτικές συζητήσεις για τις 
επερχόμενες δίνουν και παίρνουν, αλλά αυτό που 
πραγματικά με εντυπωσιάζει είναι τα «θαψίματα» 
που βγάζουν τα πολιτικά κόμματα, που δεν αφήνουν 
κανένα αδιάφορο. Liberal, PC, NDP και πολλοί ανε-
ξάρτητοι ζητάνε την ψήφο μας. Αυτή λοιπόν είναι η 
δύναμη του πολίτη, που μπορεί να φέρει στην Βουλή 
αυτούς που πραγματικά ενδιαφέρονται για αυτούς.
Έλληνα κι Ελληνίδα, είσαι μέλλον αυτής της κοινω-
νίας, να προσέλθεις μην το αγνοείς και να ψηφίσεις 
αυτούς που προστατεύουν τα συμφέροντα της οικο-
γένειας σου. Πρέπει επιτέλους να το καταλάβουν όλοι 
κι όχι σαν μερικούς 40 χρόνια Καναδά ή Αμερική και 
δεν ψήφισαν ποτέ. Έλεος επιτέλους.

Πάμε τώρα στην όμορφη κοινωνική μας ιστορία…

«
Όταν ήμουν πέντε ετών, ο βιολο-
γικός πατέρας μου αυτοκτόνησε. 
Ένιωσα ότι έφταιγα εγώ. Ότι κάτι 
είχα κάνει λάθος. Ότι αν είχα κά-

νει κάτι διαφορετικά, ο πατέρας μου δεν 
θα είχε επιλέξει αυτό το δρόμο.
Συμπαθούσε πολύ τον πατριό της. Αλλά 
δεν περίμενε ποτέ αυτό που της είπε όταν 
πέθανε η μητέρα της
Η μητέρα μου ξαναπαν τρεύτηκε πολύ 
σύντομα και ο νέος της σύζυγος της ήταν 
ο πατέρας μου μέχρι που έγινα δεκαεν-
νιά. Τον αποκαλούσα μπαμπά και χρησι-
μοποιούσα το επώνυμο του όσο πήγαινα 
σχολείο. Αλλά όταν χώρισαν με τη μητέρα 
μου, εκείνος έφυγε. Δεν τον ξαναείδα 
ποτέ. Για άλλη μια φορά, αναρωτήθηκα τι 
έκανα λάθος. Τι πήγαινε στραβά με έμενα 
και δεν μπορούσα να κρατήσω κοντά μου 
έναν πατέρα.
Η μητέρα μου παντρεύτηκε και πάλι και ο νέος της 
σύζυγος, ο Γιάννης, ήταν υπέροχος. Ένας καλός και 
ευγενικός άνθρωπος.
Είχα γίνει πλέον είκοσι και δεν ζούσα στο σπίτι μαζί 
τους αλλά ένιωθα αγάπη και σεβασμό για αυτόν.
Λίγα χρόνια αργότερα η μητέρα μου διαγνώστηκε 
με καρκίνο. Οι γιατροί μας είπαν ότι δεν θα ζούσε 
για πολύ. Λίγο πριν την χάσω για πάντα, ο Γιάννης 

ήρθε στο σπίτι μου για να μιλήσουμε. Είπαμε πολλά 
εκείνη τη μέρα αλλά αυτό που με συγκίνησε πραγ-
ματικά ήταν αυτό που μου ψιθύρισε στο τέλος.
Μου είπε ότι θα είναι πάντα δίπλα μου, ακόμη και 
μετά τον θάνατο της μητέρας μου. Στη συνέχεια με 
ρώτησε αν θα ήθελα να με υιοθετήσει.
Δεν μπορούσα να πιστέψω στα αυτιά μου. Γέμισα 
δάκρυα. Αυτός ο άνθρωπος με ήθελε. Εμένα!
Αν και δεν μου είχε καμία υποχρέωση, με αγα-

πούσε σαν πραγματ ικό του πα ιδί. 
Δέχτηκα.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρι-
σης, ο δικαστής σταμάτησε για λίγο και 
μας είπε ότι αυτή ήταν η πιο όμορφη 
υπόθεση που είχε εκδικάσει ποτέ. Μας 
ευχαρίστησε που ομορφύναμε τη μέρα 
του, σκούπισε τα μάτια του και μας απο-
κάλεσε Πατέρα και Κόρη.
Ήμουν είκοσι πέντε τότε, αλλά ένιωθα 
σαν μικρό κορίτσι.
Τρία μόλις χρόνια αργότερα, ο Γιάννης 
διαγνώστηκε και αυτός με καρκίνο. Σε 
λίγους μήνες τον έχασα.
Στην αρχή ήμουν εκνευρισμένη και πολύ 
απογοητευμένη με το Θεό που μου πήρε 
τον πατέρα μου μακριά. Αλλά τελικά 
υπερίσχυσε μέσα μου η αγάπη και η 
ευτυχία που έστω και για λίγο είχα δίπλα 
μου έναν πραγματικό πατέρα. Ένιωθα 

ευγνωμοσύνη.  
Κάθε χρόνο από τότε, την Ημέρα του Πατέρα, συλ-
λογίζομαι τι έμαθα στη ζωή μου για την πατρότητα.
Έμαθα ότι δεν έχει σχέση με τη βιολογία. Ότι πατέ-
ρας δεν είναι αυτός που ανατρέφει ένα παιδί. Η 
πατρότητα είναι στην ψυχή.. Είναι θέμα της καρ-
διάς. Αυτό το δώρο του Γιάννη από την καρδιά του, 
θα ζεσταίνει την ψυχή μου για όλη μου τη ζωή».

Συμπαθούσε πολύ τον πατριό της. Αλλά δεν περίμενε 
ποτέ αυτό που της είπε όταν πέθανε η μητέρα της
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Έ
να πολύ απογευματινό διοργάνωσαν 
οι κυρίες της Φιλοπτώχου της ενο-
ρίας των Αγίων Πάντων για να τιμή-
σουν μια κυρία, που τις τελευταίες 

δεκαετίες προσφέρει ένα πολύ σημαντικό 
έργο μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών της 
παροικίας μας ή μέσω των Φιλοπτώχων, την 
δική μας κα Λούση Γρηγοριάδη. Πιστεύουμε 
ότι οι διάφοροι οργανισμοί της παροικίας 
μας θα πρέπει κάποια στιγμή να τιμούν συ-
μπολίτες μας που προσφέρουν αφιλοκερ-
δώς κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο, με 
το οποίο απαλύνουν τον πόνο και τις αγω-
νίες πάρα πολλών συμπατριωτών μας που 

περνούν σοβαρές ατομικές ή οικογενειακές 
δυσκολίες.
Η κατάμεστη αίθουσα από εκλεκτούς 
συμπατριώτες μας απόλαυσαν ζεστό τσάι με 
διάφορα σνακς και γλυκά που προσφέρθη-
καν, ενώ άκουσαν και καταχειροκρότησαν 
τόσο την κα Λούση όσο και όσους μίλησαν 
για εκείνη. Με την παρουσία τους εκτέλεσαν 
κι αυτές ένα έργο με το οποίο τίμησαν την 
μοναδική πραγματικά κα Γρηγοριάδη. Συγ-
χαρητήρια στην πρόεδρο της Φιλοπτώχου 
του Ι.Ν. των Αγίων Πάντων και στο Διοικη-
τικό Συμβούλιο για την πρωτοβουλία τους 
και πάντα άξια κα Γρηγοριάδη!

ΑΞΙΑ!!! Η κα ΛΟΥΣΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΤΙΜΗΘΗΚΕ 
ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ο π. Χαρίδημος, ο ιερέας της Ενορίας των Αγίων Πάντων. Όπως πάντα ευρηματικός στην ομιλία του

Η βράβευση της κα Γρηγοριάδου από την πρόεδρο των Αγίων Πάντων

Η αξιοτίμη και Λούση Γρηγοριάδου κατά την 
διάρκεια της ομιλίας της

Η Δρ Αλίκη Ιορδανίδου και την κόρη της κα 
Γρηγοριάδου, Σοφία

Συνέχεια στο ίδιο τραπέζι οι κυρίες Εύα Ιορδανίδου, Έφη Μάρκης και 
Κ. Κερχούλας

Από το τραπέζι της Λούσης, η κα Μαριάννα Παπαβραμίδου, Ελένη 
Τσαούσση και την κόρη της Δέσποινα από την Ελλάδα

Η κα Λούση Γρηγριάδου με τις κυρίες Παναγούλα Παπαδάκη και 
Ελίζαμπεθ Πασβάντη

Η κα Παναγούλα Παπαδάκης με την κα 
Άννα Αϊβαλή, μέλη του Συμβουλίου της 

Μητροπολιτικής Φιλοπτώχου

Η κα Λούση Γρηγοριάδου ενδιάμεσα από τις αγαπημένες 
της συνεργάτιδες στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, Κασσιανή 

Νικηφορίδου και Μαρίκα Αλεβιζάκη

Η πρόεδρος, κα  Stephanie Nelson, με την τιμώμενη Λούση Γρηγριάδη, καθώς και τα μέλη του Συμβουλίου 
και την Οργανωτική Επιτροπή

Ο πρόεδρος της κοινότητος των Αγίων Πάντων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δίπλα του η 
εντιμότατη Δικαστής κα Ρία Βολονάκη και την Λούση Γρηγοριάδου

H κα Λούση Γρηγοριάδη με την διευθύντρια του ελληνορθόδοξου ημερίσιου σχολείου, κα Άννα 
Σαραντίδου, με τις αξιότιμες δασκάλες της.



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 31TOΡΟΝΤΟ
4 Μαΐου 2018

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ 
ΤΟΥ Ι.Ν. ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

Το τραπέζι της Φιλοπτώχου των Αγίων Πάντων Η κα Λούση στο τραπέζι της Φιλοπτώχου του Αγίου Παντελεήμονα, Άννης και Παρασκευής 

Το τραπέζι της Μητροπολιτικής Φιλοπτώχου με την πρόεδρο, κα Σαπφώ Ρασσιά, την αντιπρόεδρο, κα 
Ζωή Βερούτη και τις πρώην προέδρους, κυρίες Ευγενία West, Μπέσι Ζαχαρόπουλος, Έφη Κουτσούγερα, 

καθώς και την κα Δώρα Λιαγκάκη Η κα Παναγούλα Παπαδάκη στο τράπεζι της Φιλοπτώχου του Ι.Ν. Μεταμόρφωσις του Σωτήρος

Το τραπέζι με τις συντονίστριες της εκδήλωσης, Σοφία Γρηγοριάδου και Δρ. Αλίκης Ιορδανίδου, με τα 
μέλη της Φιλοπτώχου των Αγίων Πάντων και την κα Λούση

Η κα Λούση Γρηγοριάδου στο τραπέζι με τα μέλη από τις Φιλοπτώχους των Αγίων Πάντων και 
Κωνσταντίνου κι Ελένης

Το τραπέζι της πρώην προέδρου της Μητροπολιτικής Φιλοπτώχου, κα Ελένη Κόκκορη Η κα Λούση Γρηγοριάδου στο τραπέζι της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου

Το τραπέζι της κα Γκλόριας Μπέζος και Πολυτίμης Μίσσιος μέλη της «Κόρες της Πηνελόπης AHEPA» Το τραπέζι των μελών της «Κόρης της Πηνελόπης AHEPA» με την κα Μαρία Λυχνάκη, συντοντίστρια Εκπαίδευσης 
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ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ 
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»

ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Σ
το φιλόξενο Flippers Banquet Hall 
στο Lawrence και Kennedy η αδελ-
φότητα «Μέγας Αθανάσιος» συ-
γκέντρωσε και πάλι τα μέλη του και 

προσφέροντας ένα υπέροχο γεύμα ακού-
γοντας την ομιλία του εμπνευσμένου κ. Βα-
σίλη Πολυδούρη, οι παρευρισκόμενοι πέ-
ρασαν ένα όμορφο κι εποικοδομητικό Κυ-
ριακάτικο απογευματινό. Ο πρόεδρος και 
το διοικητικό Συμβούλιο της αδελφότητος 
«Μέγας Αθανάσιος» εκτελούν ένα φιλαν-

θρωπικό έργο που ανακουφίζει εκατοντά-
δες οικογένειες στην πατρίδα μας στέλνο-
ντας containers με ρούχα και τρόφιμα αυ-
τές τις δύσκολες εποχές κι ειδικά για τις πο-
λύτεκνες οικογένειες με 5, 6 ακόμη και 11 
παιδιά. 
Είναι πράγματι ευλογία Θεού στις δύσκο-
λες αυτές εποχές να υπάρχουν άνθρωποι 
που συμμερίζονται τον ανθρώπινο πόνο και 
προσφέρουν στον συνάνθρωπο τους. Συγ-
χαρητήρια λοιπόν σε όλους!
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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

Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα το 1957

Η πεδιάδα Ράχα από τη βορειοδυτική ταράτσα στη 
Μονή Αγίας Αικατερίνης, 1929

Από την οικοδόμηση του κτιρίου των υπαλλήλων της Δ.Ε.Η το 1962

Η πλατεία Ομόνοιας 1932

Πωλώντας λουκουμάδες στη Μύκονο το 1950

 Το πάρκινγκ της Επιδαύρου το 1956

Στην λεωφόρο Αμαλίας με φόντο την Βουλή το 1960 ο 
τροχονόμος δέχεται δώρα από τους περαστικούς. Κάτι τα τέτοιο 

θα συνέβαινε κοντά στις γιορτές είτε των Χριστουγέννων είτε του 
Πάσχα

Πάσχα σε εκκλησία της Ηπείρου 1957

Απλωμένο χταπόδι στην Μυτιλήνη το 1968, φωτογραφία του 
Δημήτρη Χαρισιάδη που βρίσκεται στην συλλογή του Μουσείου 

Μπενάκη

Από την σήραγγα εκτροπής του Αχελώου το 1960
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Κ
αθώς η καναδική κυβέρνηση 
προετοιμάζεται να νομιμοποιή-
σει την μαριχουάνα αυτό το κα-
λοκαίρι, αυξάνονται οι ανησυχί-

ες σχετικά με μια κατάσταση στην οποία 
βρίσκονται οι χρήστες και συχνά δεν γί-
νεται διάγνωση ή είναι εσφαλμένη διά-
γνωση - το σύνδρομο υπερευαισθησίας 
της κανναβανόνης (CHS). Το CHS μπο-
ρεί συχνά να αποτελεί παρενέργεια της 
παρατεταμένης και βαριάς χρήσης μα-
ριχουάνας, προκαλώντας σοβαρό εμετό 
και κοιλιακό πόνο. Ο Δρ. Glen Bandiera, 
επικεφαλής των εκτάκτων περιστατικών 
στο Νοσοκομείο St. Michael ανέφερε ό-
τι βλέπουν περίπου τρεις ή τέσσερις πε-
ριπτώσεις CHS κάθε μήνα, αλλά μπορεί 
να υπάρχουν περισσότερες περιπτώσεις 
που δεν αναγνωρίζονται ως CHS επειδή 
οι άνθρωποι δεν είναι εξοικειωμένοι με 
τα αίτια και τα συμπτώματα. Επίσης υπο-
στηρίζει ότι είναι σημαντικό να τονιστεί 
πως τα συμπτώματα μπορεί να προκλη-
θούν από την χρόνια χρήση της κάννα-
βης.

Η 
πρωθυπουργός του Οντάριο 
Kathleen Wynne λέει ότι η κυ-
βέρνησή της κατανέμει το ε-
παρχιακό μερίδιο της χρημα-

τοδότησης που απαιτείται για να ξεκι-
νήσει την κατασκευή πολλών μεγάλων 
έργων για τα μέσα μαζικής μεταφοράς 
στο Τορόντο, συμπεριλαμβανομένης μιας 
γραμμής του μετρό στο κέντρο της πόλης 
που θα μειώσει την κίνηση σε υπάρχου-
σες γραμμές. Η Wynne ανακοίνωσε ότι έ-
χουν διατεθεί 9 δισεκατομμύρια δολάρια 
για τη λεγόμενη Γραμμή Ανακούφισης, 
την επέκταση του μετρό Yonge North και 
την μικρή υπηρεσία μεταφορών για το 
Waterfront, αν και δεν μπορούσε να πει 
το ποσό που δόθηκε για το κάθε έργο. 
Αναφέρει ότι η χρηματοδότηση συμπε-
ριλήφθηκε στον εαρινό προϋπολογισμό 
της Φιλελεύθερης Κυβέρνησης, που υπο-
βλήθηκε μόλις μήνες πριν από τις εκλογές 
της επαρχίας. Το δημοσιονομικό σχέδιο 
δεν διευκρίνισε σε ποια έργα υποδομής 
θα δαπανώνται τα χρήματα. Η πρωθυ-
πουργός ακόμη δήλωσε ότι τα επαρχιακά 
χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για περισ-

σότερα έργα προσθέτοντας ότι θα συ-
νεργαστεί με τον Δήμαρχο του Τορόντο, 
John Tory, για να βοηθήσει στη χρηματο-
δότηση των ομοσπονδιακών πόλεων. Η 
Wynne πρότεινε επίσης ότι το έργο αυτό 
μπορεί να μην καταφέρει να ολοκληρω-
θεί αν ένα διαφορετικό κόμμα σχηματί-
σει κυβέρνηση τον Ιούνιο.

Η 
αγορά ακινήτων του Τορόντο φαί-
νεται να σταθεροποιείται μετά α-
πό τον φρενήρη ρυθμό πωλήσε-
ων του περασμένου έτους και τις 

υψηλές τιμές. Το συμβούλιο ακινήτων του 
Τορόντο αποκάλυψε την Πέμπτη ότι η αγο-
ρά σημείωσε 7.792 συναλλαγές τον Απρίλιο, 
σημειώνοντας πτώση 32,1% από την ίδια πε-

ρίοδο πέρυσι, όταν πωλήθηκαν 11.468 σπί-
τια και μείωση κατά 1,6% από τον προηγού-
μενο μήνα. Η μέση τιμή κατοικίας μειώθηκε 
επίσης κατά 12,4% από πέρυσι και 0,2% α-
πό τον Μάρτιο, φθάνοντας τα 804.584 δο-
λάρια τον Απρίλιο. Από ολόκληρο το Greater 
Toronto Area το York είδε τη μεγαλύτερη 
πτώση των τιμών τον Απρίλιο.

$9 δις για έργα στα μέσα μαζικής μεταφοράς 
ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει το Οντάριο

Έπεσαν οι τιμές και οι αγορές σπιτιών 
στην περιοχή του GTA σε σχέση με το 

περασμένο έτος

Ο βουλευτής Erin Weir αποκλείστηκεαπό την 
καμπάνια του NDP λόγω των ισχυρισμών για 

παρενόχληση

Ο 
αρχηγός του NDP, Jagmeet 
Singh, απέκλεισε τον βου-
λευτή του Saskatchewan, Erin 
Weir, από την ομάδα εξαιτίας 

των ισχυρισμών για σεξουαλική παρε-
νόχληση, αλλά  κυρίως την άρνηση του 
Weir να αναλάβει την ευθύνη για τις ενέρ-

γειές του. Ωστόσο, ο κ. Weir δήλωσε ότι 
η κίνηση είναι αντίποινα για τον δικό του 
ισχυρισμό ότι η καταγγελία παρενόχλη-
σης κατά του τον Ιανουάριο δεν ήταν μόνο 
αβάσιμη, αλλά μια πολιτική κίνηση για να 
τον τιμωρήσει. Ο Singh με νέα δήλωση του 
απάντησε ότι μια έρευνα τρίτου προσώ-
που βρήκε έναν ισχυρισμό παρενόχλη-
σης και τρεις ισχυρισμούς για σεξουαλική 
παρενόχληση βάσιμους έχοντας αποδει-
κτικά στοιχεία. Ο Singh ακόμη ανέφερε ότι 
εξέτασε ενδεχόμενα παραμονής του στο 
κόμμα, αλλά οι πρόσφατες εξελίξεις απο-
δεικνύουν ότι ο κ. Weir δεν είναι πρόθυ-
μος να αναλάβει την ευθύνη για τις ενέρ-
γειές του και ως εκ τούτου οποιαδήποτε 
ενέργεια αποκατάστασης του δεν μπο-
ρεί να στηριχθεί. Ο Weir αρχικά είχε ανα-
σταλεί από τα καθήκοντά του ως βουλευ-
τής νωρίτερα στην φετινή χρονιά, εν ανα-
μονή διεξαγωγής έρευνας τρίτου μέρους, 
αλλά παρέμεινε στο κόμμα. Στη δική του 
δήλωση, ο Weir είπε ότι η διαδικασία της 
έρευνας ήταν ελαττωματική και τα ευρή-
ματά της υπερβολικά.

Η βαριά χρήση μαριχουάνας μπορεί 
να οδηγήσει σε σύνδρομο που συχνά 
παρουσιάζει λανθασμένη διάγνωση
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Σ
χεδόν έναν χρόνο μετά την ανακή-
ρυξη της 19ης Μαΐου ως επίσημης 
ημέρας μνήμης της Γενοκτονίας των 
Ποντίων στο Λαβάλ του Καναδά, 

χθες στο δημαρχείο της πόλης γράφτηκε 
κυριολεκτικά ιστορία καθώς έγινε ομόφω-
να δεκτή η εισήγηση της δημοτικής συμ-
βούλου Αγλαΐας Ρεβελάκη και αναγνωρί-
στηκε επίσημα το έγκλημα των Οθωμανών 
σε βάρος των Ελλήνων του Πόντου την πε-
ρίοδο 1916-1923.
Η Αγλαΐα Ρεβελάκη παίρνοντας το λόγο 
τόνισε ότι, όπως και έναν χρόνο πριν, οπότε 
και αναγνωρίστηκε η 19η Μαΐου ως ημέρα 
μνήμης, προτείνει την επίσημη αναγνώριση 
της Γενοκτονίας των Ποντίων λαμβάνοντας 

υπόψη ότι μεγάλος αριθμός Ελλήνων με 
καταγωγή από τον Πόντο είναι εγκατεστη-
μένοι στο Λαβάλ, ότι 353.000 Πόντιοι σφα-
γιάστηκαν ενώ θύματα των θηριωδιών έπε-
σαν και Έλληνες που ζούσαν στην ευρύτερη 
περιοχή της Μικράς Ασίας, και ότι υπάρ-
χουν και άλλες περιοχές στον Καναδά που 
έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση.
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η τοποθέ-
τηση του δημοτικού συμβούλου Βασίλη 
Καρυδόγιαννη, ο οποίος αν και ανήκει 
σε διαφορετική παράταξη από αυτήν της 
Αγλαΐας Ρεβελάκη, στήριξε την προσπάθειά 
της και για την αναγνώριση της 19ης Μαΐου 
και για την ευρύτερη αναγνώριση της Γενο-
κτονίας των Ποντίων. 

Το Λαβάλ αναγνώρισε 
επισήμως τη Γενοκτονία 

των Ποντίων
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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

ΕΥΚΑΙΡΙΑ

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

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

Ο Ιουδαίος ιστορικός  Φλάβιος Ιώσηπος

και ο Ιππόλυτος Ρώμης αποφαίνονται για την  

Εθνικότητα του Μεγ.Αλεξάνδρου και των Μακεδόνων

Ο 
Ιουδαίος ιστορικός Ιώσηπος γεννήθηκε το έτος 

37 μ.Χ στην Ιερουσαλήμ καταγόμενος από μεγά-

λη ιερατική γενεά. Το 67μ.Χ ήρθε στη Ρώμη , όπου 

μεταξύ άλλων συναναστράφηκε την Ποππαία ,γυ-

ναίκα του Νέρωνα.Η επανάσταση της Γαλιλαίας (66μ.Χ) τον 

βρήκε στο πλευρό των συμπατριωτών του σε ηγετική θέση.

Το 67μ.Χ. έφθασε αιχμάλωτος στη Ρώμη, ελευθερώθηκε ό-

μως από τον Βεσπασιανό και ονομάστηκε Flavius.Το κύριο ι-

στορικό έργο του είναι η «Ιουδαική Αρχαιολογία».Όσο κι αν 

ενδιαφερόταν για τις καλές του σχέσεις με τη Ρώμη,ποτέ δεν 

έχασε από τα μάτια του την Ιουδαική απολογητική (Lesky,μτ-

φρ.Τσοπανάκη). 

  Κυρίαρχα έθνη κατά την Αρχαιότητα με πρωταγωνιστικό 

ρόλο στην τότε «Οικουμένη» ήταν οι Ασσυροβαβυλώνιοι, 

οι Πέρσες, οι Έλληνες και κατόπιν οι Ρωμαίοι.Οι Ιουδαίοι 

δεν ήταν μεγάλο έθνος με πρωταγωνιστικό ρόλο.Έτσι λοι-

πόν η διέλευση του Μεγ.Αλεξάνδρου από την Ιερουσαλήμ 

ήταν γι’ αυτούς ένα πολύ σημαντικό γεγονός ,που παρα-

δόθηκε προφο-ρικά ή/και γραπτά μεταξύ των Εβραίων και 

κατεγράφη και από τον Ιώσηπο.Ο Αλέξανδρος  λοιπόν κατά 

τη νικηφόρα πορεία του προς την Αίγυπτο, αφού εκπόρ-

θησε Τύρο και Σιδώνα, πέρασε (κατά τον Ιώσηπο)και από 

την Ιερουσαλήμ,όπου τον υποδέχθηκαν οι Ιουδαίοι ως νέο 

κυρίαρχο της Ασίας (ενώ έως τότε ανεγνώριζαν τον Πέρση 

βασιλιά) χωρίς να προβάλουν  καμμιά αντίσταση.Και η στάση 

τους αυτή υπαγορεύθηκε από την πεποίθησή τους ότι κατά 

την επικείμενη σύγκρουση Δαρείου και Αλεξάνδρου νικητής 

θα εξήρχετο ο Αλέξανδρος.Η δε πεποίθησή τους αυτή οφεί-

λετο στη διατύπωση-πρόβλεψη του  βιβλίου Δανιήλ(κεφ.  Η΄) 

ότι ο «τράγος αιγών-βασιλεύς Ελλήνων» θα συνέτριβε τα 

κέρατα του «κριού-βασιλέως Περσών». Στο απόσπασμα λοι-

πόν, που παρατίθεται, περιγράφεται από τον Ιώσηπο η βασι-

λική συμπερι-φορά του Αλέξανδρου έναντι των Ιουδαίων 

αρχόντων και  του πλήθους και υποδηλώνεται και η εθνική 

του αυτοσυνειδησία:«…Και ανελθών (ο Αλέξανδρος) επί το 

ιερόν θύειν μεν τω Θεώ κατά την του αρχιερέως υφήγησιν, 

αυτόν δε τον αρχιερέα και τους ιερείς αξιοπρεπώς ετίμησεν.

Δειχθείσης δ’ αυτώ της Δανιήλου βίβλου, εν ή τινα των Ελλή-

νων καταλύσειν την Περσών αρχήν εδήλου, νομίσας αυτός 

είναι ο σημαινόμενος,τότε μεν ησθείς απέλυσε το πλή-θος 

τη δ’ επιούση προσκαλεσάμενος εκέλευσεν αυτούς αιτεί-

σθαι δωρεάς …»(Flav.Jos., Ant. Jud.11.336-337). (μτφρ. Και 

αφού ανήλθε ο Αλέξανδρος κατά την υπόδειξη του αρχιερέα 

στο ναό (του Σολομώντα) για να θυσιάσει στον Θεό, ετίμησε 

με αξιοπρέπεια και τον αρχιερέα και τους ιερείς. Τότε του 

έδειξαν το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, όπου δηλώνεται ότι 

κάποιος Έλ-ληνας θα κατέλυε την εξουσία των Περσών.(Δια-

βάζοντάς το ο Αλέξανδρος) θεώρησε ότι αυ-τός ο ίδιος είναι 

ο σημαινόμενος-προφητευόμενος (ως νικητής των Περσών) 

και ευχαριστή-θηκε (απ’ αυτό)  και έλυσε τη συγκέντρωση 

των Ιουδαίων , ενώ την επομένη τους υπέδειξε να του ζητή-

σουν τι δώρα θέλουν να τους κάνει…(προφανώς ευχαριστη-

μένος απ’ αυτό το αναπάντεχο συμβάν της γνωστοποίησης 

της ευνο-ικής γι’ αυτόν  προφητείας του Δανιήλ).

 Παρατηρούμε ότι η φράση «νομίσας αυτός είναι ο σημαινό-

μενος» υποδηλώνει σαφέστατα την ελληνική συνείδηση του 

Μ.Αλεξάνδρου.Αφετέρου είναι προφανές οτι και οι Εβραίοι 

πίστευαν (και ο ίδιος ο Ιώσηπος) ότι ο Αλέξανδρος ήταν ο  

Έλληνας που θα συνέτριβε τη μέχρι τότε επί διακόσια σαρά-

ντα πέντε χρόνια κοσμοκράτειρα δύναμη των Περσών και 

θα εγκαθίδρυε νέα κοσμοκράτειρα δύναμη , των Ελλήνων , 

προβλεπόμενη από το βιβλίο του Δανιήλ.Η δε κοσμοκρατο-

ρία των Ελλήνων , όπως παρατηρεί και ο Ιππόλυτος Ρώμης, 

επε-κράτησε στον τότε γνωστό κόσμο επί τριακόσια χρόνια 

(331 π.Χ.(ίδρυση της Αλεξάνδρειας) έως το 30 π.Χ.(κατάληψη 

της Αλεξάνδρειας υπό Οκταβιανού Αυγούστου και εφεξής 

έχουμε την κοσμοκρατορία των Ρωμαίων).

  Οι πληροφορίες για τον Ιππόλυτο Ρώμης (2ος-3ος αι.μ.Χ.) 

δεν είναι απολύτως σαφείς.Βυζαν- τινοί συγγραφείς τον ανα-

φέρουν ως επίσκοπο Ρώμης και ως σπουδαίο συγγραφέα.

Ένας αν-δριάς του, που χρονολογείται στον 3ο αι. και βρέ-

θηκε το 1551 στην Via Triburtina (από το 1959 στο Μου-

σείο του Βατικανού),επιβεβαιώνει τα πράγματα.Καταγόταν 

από την περιοχή Λουγδούνου (Λυών) και ήταν μαθητής του 

διάσημου επισκόπου Ειρηναίου.Κάτοχος γενναίας ελλη-

νικής παιδείας διέπρεψε στη Ρώμη ως φιλόσοφος και ως 

εκκλησιαστικός κήρυκας.Επί αυτοκράτορα Μαξιμίνου απέ-

θανε στη Σαρδηνία ως μάρτυς (235 μ.Χ.). Στη διεθνή βιβλιο-

γρα-φία φέρεται ως Hippolyte of Rome.Το συγγραφικό του 

έργο υπήρξε τεράστιο σε έκταση και σε ποικιλία θεμάτων.

Από τα ερμηνευτικά του έργα εξαιρετικής σημασίας είναι το 

Υπόμνημα εις Δανιήλ(4 βιβλία),που θεωρείται ως το αρχαιό-

τερο ερμηνευτικό έργο όλης της χριστιανι-κής γραμματείας 

(Θεοχ.Δετοράκης 1995).Από αυτό το έργο παραθέτουμε 

ενδεικτικό από-σπαμα:  «Η γαρ εικών η κατ’ εκείνον τον και-

ρόν δειχθείσα τω Ναβουχοδονόσορ τον τύπον περιείχεν της 

βασιλείας του παντός κόσμου.Εν οις καιροίς εβασίλευσαν 

τότε Βαβυλώνιοι, ως κεφαλή χρυσή της εικόνος υπάρχοντες. 

Έπειτα μετ’ αυτούς εκράτησαν Πέρσαι επί έτη σ΄ (διακόσια) 

τεσσαράκοντα πέντε, ως δείκνυσθαι τούτους είναι το αργύ-

ριον.Μετά τούτους εκράτησαν Έλληνες, αρξάμενοι από Αλε-

ξάνδρου του Μακεδόνος, επί έτη τριακόσια, ως είναι τούτους 

τον χαλκόν. Μετά τούτους Ρωμαίοι…  τινές δε των ιστοριο-

γράφων επί διακόσια τεσσαράκοντα έτη τούτους (τους Πέρ-

σας) κεκρατηκέναι ανεγράψαντο έως της Δαρείου αρχής, ον 

καθελών Αλέξανδρος ο Μακεδών εν τω εβδόμω έτει μετέ-

στησεν την των Περσών βασιλείαν εις την Ελλάδα, καθώς και 

ο Δανιήλ λέγει…πάρδαλιν ονομάσας την των Ελλήνων βασι-

λείαν  εσήμανεν, ών ήρχεν Αλέξανδρος ο Μακεδών…» (Hipp.

Dan.2.12.2-6). 

 Είναι ολοφάνερο ότι και μη Έλληνες ιστορικοί της ελληνι-

στικής-ρωμαικής περιόδου δεν αμφιβάλλουν και καταθέ-

τουν την ιστορική μαρτυρία τους, ότι ο Μ.Αλέξανδρος και 

οι Μα-κεδόνες έχουν ελληνική συνείδηση και ανήκουν στο 

έθνος των Ελλήνων. Σήμερα όμως παρατηρούμε και αυτό 

το παράδοξο και παράλογο, κάποιοι ασήμαντοι πολιτικοί 

και διπλω-μάτες να προωθούν το βιασμό και την παραχά-

ραξη της ιστορικής αλήθειας ότι οι Μακεδόνες ήταν και είναι 

μέρος του Ελληνισμού «όμαιμον,ομόγλωσσον»με «κοινά 

των θεών ιδρύματα και θυσίας και ομότροπα ήθη»με τους 

υπόλοιπους  Έλληνες, Θεσσαλούς, Θράκες, Κρήτες, Πελο-

ποννήσιους κ.ά.).Η Ακαδημία Αθηνών πάντως έχει αποφαν-

θεί: «Η πολιτική αξίωση  της Δημοκρ.των Σκοπίων να ονομα-

σθεί Μακεδονία αντιβαίνει στα ιστορικά δεδομένα που είναι 

αποδεκτά από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα…».Αλλά  

κάποιοι  αυτά τα θεωρούν μετα- φυσικά!... 
  Ι.Ν.Ηλιούδης

δ.Φ- Σχολ. Σύμβουλος Φιλολόγων Λάρισας
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LIFE

Katie Becker:
Σαρωτική μελαχρινή

Η Katie Becker 
είναι… γνωστή για 
την… τρέλα που 
έχει με την μόδα 
και την ομορφιά. 
Έτσι… μπήκε στην 
βιομηχανία του 
μόντελινγκ, αλλά 
λίγο αργότερα, 
διαπίστωσε πως 
οι φωτογραφίες 
που ανεβάζει 
στο Instagram, 
οδηγούν όλο και 
περισσότερους 
στα γυμναστήρια. 
Για τον λόγο αυτό, 
αποφάσισε να γίνει 
γυμνάστρια και 
personal trainer.

Εντάξει, αν ρίξετε 
μία ματιά στις 
φωτογραφίες της, 
θα καταλάβετε 
γιατί όσοι την 
ακολουθούν έχουν 
πάρει… σβάρνα τα 
γυμναστήρια για 
να μπορέσουν να 
την βρουν. Επειδή 
εμείς είμαστε λίγο… 
μακριά από το 
Μαϊάμι, αν και θα 
θέλαμε να είμαστε 
στο Μαϊάμι, σας την 
παρουσιάζουμε.
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P
ersonal trainer 
γ νωσ τών Ελ-
λ ή ν ω ν  – α -
π ό  τ ο ν  Σά -

κ η  Ρ ο υ β ά  μ έ χ ρ ι  
τον Φώτη Σεργουλό-
πουλο– ο Δημήτρης 
Μώρος αποκαλύπτει  
στο People μυστικά για 
τέλεια σιλουέτα, εξη-
γώντας τη λογική πίσω  
από το νέο παγκό-
σμιο trend στην ά-
σκηση, το crossf it,  
που έχουν λατρέψει 
οι celebRITIEs ανά τον 
πλανήτη.
«Το crossfit, με ένα 
«μαγικό» τρόπο, θα 
βρει και θα βελτιώ-
σει τις αδυναμίες του 
καθενός μας. Στό -
χος του είναι να βελ-
τιώσει τις δέκα παρα-
κάτω αρετές: Ακρίβεια, 
ισορροπία, συντονι-
σμό, ευλυγισία, επιδε-
ξιότητα, αντοχή, ταχύ-
τητα, ισχύ, δύναμη και 
καρδιοαναπνευστική 
αντοχή.»

Αυτή είναι η πιο 

εκρηκτική Ελληνίδα 

λογίστρια!

Είναι μία από τις πιο εντυπω-
σιακές Ελληνίδες που κυκλο-
φορούν εκεί έξω και διαθέ-
τει έναν από τους πιο καυτούς 
λογαριασμούς στο Instagram. 
Η Ροδίτισσα καλλονή έχει 
καταφέρει να προκαλέσει απα-
νωτά «χτυπήματα» στα αρσε-
νικά. Βλέπετε, αυτό δεν είναι 
δύσκολο, μια και η Σοφία Μπι-
γινά, περί ης ο λόγος, διαθέ-
τει τρομερές καμπυλάρες και 
δεν έχει κόμπλεξ με την κορ-
μάρα της.

Σάκης Τανιμανίδης: 

Τα κάνει όλα και 

συμφέρει στο ΣΚΑΙ!

Τελικά, αυτό τ ΄αγόρι τα κάνει 
όλα και συμφέρει! Που; Μα 
στο ΣΚΑΙ φυσικά, όπου εδώ 
και δύο χρόνια έχει εξελιχθεί 
εκεί στο κανάλι του Φαλήρου, 
σε… απόλυτο παρουσιαστή, 
ο οποίος αν κρίνουμε εκ του 
αποτελέσματος, είναι πάντα, 
συνεχόμενα, non-stop, η 
πρώτη επιλογή του σταθμού, 
σχεδόν σε ότι κι αν κάνει!

Μια από τ ις ωραιότερες 
γυναίκες που κυκλοφορούν 
κοντά μας.

Ο λόγος για την Έβελυν Καζα-
ντζόγλου, μια από τις ωραιό-
τερες γυναίκες που έχει «βγά-
λει» αυτός ο τόπος, η οποία 
εξακολουθεί να παραμένει 
μια φαντασίωση στο μυαλό 
των ανδρών.

Δημήτρης Μώρος: Ο personal trainer 
μας δίνει μυστικά για τέλειο σώμα!

Η Ελληνίδα με την απόλυτη 
κορμάρα σε καυτές πόζες!

Η καυτή Έβελυν 

έχει ένα κορμί... 

κολαστήριο!

Φ
ωτιά… στον ανδρικό πληθυσμό βά-
ζει η πρώην «Διάσημη» του Survivor 
με τις καυτές πόζες της.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έγινε 

ευρέως γνωστή από την συμμετοχή της στον 
πρώτο κύκλο του γνωστού ριάλιτι επιβίωσης 
και παρά το γεγονός πως δεν έμεινε για μεγάλο 

χρονικό διάστημα στον Άγιο Δομίνικο, κατά-
φερε να κερδίσει μία… θέση στις «καρδιές» των 
ανδρών.
Βλέπετε, η μελαχρινή κουκλάρα διαθέτει τρο-
μερές αναλογίες και το κυριότερο είναι πως δεν 
έχει… πρόβλημα να μας τις δείξει στον προσω-
πικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Μαριάννα Καλέργη μας 
αναστατώνει!

Ε
ίναι μία από τις 
πιο καυτές πα-
ρουσίες στην Ελ-
λάδα και από την 

πρώτη στιγμή που έκα-
νε την… εμφάνισή της, 
κατάφερε να μπει στις… 
καρδιές των ανδρών με 
τις απίστευτες αναλογίες 
και το αψεγάδιαστο κορ-
μί της.

Βέβαια,  μπορε ί  να 
έχουν μερικά χρόνια 
από τα πρώτα της… 
βήματα στην ελληνική 
σόου μπιζ, αλλά η αλή-
θεια είναι πως η Ελίνα 
Καντζά, για την οποία 
και σας γράφουμε, 
παραμένει μία από τις 
πιο εντυπωσιακές γυναι-
κάρες που υπάρχουν 
στην χώρα μας.
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Η 
Άσλεϊ Γκράχαμ έχει δώσει αγώνα για 
να καταφέρει να αλλάξει τα πρότυπα 
ομορφιάς που προωθεί η βιομηχα-
νία της μόδας και φαίνεται από την 

πολύχρoνη και δημοφιλή καριέρα της ότι τα έ-
χει καταφέρει.
Αυτή τη φορά, το plus size μοντέλο, βρήκε έναν 
αρκετά έξυπνο τρόπο για να προωθήσει τα νέα 

μαγιό που υπογράφει και να κάνει τις θαυμά-
στριες της να νιώσουν καλά με το κορμί τους.
H πληθωρική καλλονή εμφανίζεται με τα μαγιό 
της σε αρετουσάριστες λήψεις που ανέβηκαν 
στο instagram της εταιρίας που διαφημίζει, 
και απέδειξε σε όλους ότι μπορεί να το κάνει 
με μεγάλη επιτυχία χωρίς καν να υποστούν οι 
φωτογραφίες της Photoshop.

Ο ίδιος βέβαια δεί-
χνει να το απο-
λαμβάνει,αφού τα 

social media του δείχνουν 
να είναι ιδιαίτερα «αποκα-
λυπτικά» και τώρα έρχεται 
αυτό.Μία φωτογράφηση 
έτσι ακριβώς όπως θα τον 
ήθελαν πολλές θαυμά-
στριες του........Φωτογρα-
φίζεται γυμνός και πραγ-
ματικά ξεσηκώνει....!!! Ο 
Μανς Ζερμελοβ είναι ο 
νικητής της Γιουροβίζιον 
το 2015 και παρουσιαστής 
αυτής το 2016. Η φωτο-
γράφιση έγινε για το περι-
οδικό Naked.

Βγήκε από τα ρούχα του για καλό 
σκοπό ο Μανς Ζερμελοβ

Το πληθωρικό μοντέλο 
λατρεύει να ανεβά-
ζει φωτογραφίες της 
με όσο λιγότερα ρούχα 
γίνεται και να εντυπωσι-
άζει το αντρικό κοινό.

Η Monifa Jansen τρελαί-
νει τον ανδρικό πληθυ-
σμό με το σοκολατένιο 
της κορμί!

Η Άσλεϊ Γκράχαμ με μαγιό και... 
χωρίς Photoshop! Doutzen Kroes: Να γιατί το κορμί 

της είναι... ακριβοπληρωμένο 

Ό
ταν η Doutzen Kroes δεν ανα-
νέωσε το συμβόλαιο της με τη 
Victoria’s Secret, οι κακές γλώσ-
σες της βιομηχανίας της μόδας, 

έλεγαν ότι ο «άγγελος» θα αποχαιρετήσει 
μία και καλή την καριέρα του στον χώρο. 
Αυτό φυσικά και δεν έγινε ποτέ πραγμα-
τικότητα και η καλλονή από την Ολλανδία, 
σύμφωνα με το Forbes, είναι σήμερα έ-
να από τα πιο ακριβοπληρωμένα μοντέλα 

του κόσμου.
Η Doutzen ξεκίνησε την πασαρέλα το 2003 
και μέχρι και σήμερα που είναι 32 ετών, 
μαγεύει τον κόσμο της μόδας καθώς ο 
φακός λατρεύει το καλλίγραμμο κορμί της.
Η καλλονή από την Ολλανδία, φωτο-
γραφήθηκε πρόσφατα με σέξι μαγιό και 
έβαλε για ακόμη μία φορά τη σφραγίδα 
της ως brand ambassador της εταιρίας 
Hunkemöller.

Αυτή η γυναίκα είναι πειρασμός!
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Σε ένα ανέκαθεν στρατηγικό πέρασμα, 
η ακριτική πόλη κρατάει όλη της την 
ατμόσφαιρα και μας αφηγείται την 
πολυπολιτισμική ιστορία της.

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

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

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

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

εργαστήρι, το «Ηδύ τεχνών», όπου διδάσκουν 
τις τέχνες τους.
Αν θέλετε να μάθετε τη νεότερη ιστορία της 
Θράκης, θα πάτε στο Στρατιωτικό Μουσείο, 
ενώ για τη λαμπρή βυζαντινή περίοδο στις 
αρχές του 2016 θα έχει ανοίξει το πολλά υπο-
σχόμενο Βυζαντινό Μουσείο της πόλης. Στο δε 
Λαογραφικό συγκεντρώνονται πληροφορίες 
για την καθημερινότητα και τη συνύπαρξη των 
λαών που έζησαν στο Διδυμότειχο.

Οι Γκαϊντατζήδες
Αυτό, όμως, που καθηλώνει κάθε επισκέπτη 
είναι οι περίφημοι γκαϊντατζήδες του Διδυ-
μότειχου. Μια παρέα 40 ατόμων πάνω-κάτω 
που σηκώνει στο πόδι όλη την πόλη κάθε τόσο. 
Αρχισαν να συσπειρώνονται πριν από καμιά 
δεκαριά χρόνια, άντλησαν από τους παλιούς 
όλη τη γνώση του οργάνου και της μουσικής 
και έσωσαν τόσο την γκάιντα όσο και τους 
θρακιώτικους σκοπούς. «Ισα που προλά-
βαμε τη γενιά», λέει ο γκαϊντατζής Γιάννης Σαρ-
σάκης, που ηγήθηκε της όλης προσπάθειας 
και συμπληρώνει: «Τώρα έχουμε και ετήσιο 
Φεστιβάλ Γκάιντας, που έχει γίνει πια θεσμός. 
Ερχονται γκαϊντατζήδες από όλη την Ελλάδα, 
ένα μουσικό κοινόβιο, είναι υπέροχο...». 
Δάσκαλός του είναι ο κ. Πασχάλης Χρηστί-
δης, ο 90χρονος σήμερα ράφτης, που ηχογρα-
φήθηκε τη δεκαετία του ’70 βοηθώντας στην 
επιβίωση των σκοπών και δίνοντας «την πιο 
καθαρή φωνή στην γκάιντα». Αρκεί να τους 
ακούσεις. Ο αρχέγονος ήχος είναι από μόνος 
του εμπειρία.

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

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

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

Διδυμότειχο: Aέρας Ανατολής 
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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
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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
Δεν θα οπισθοχωρήσετε μπροστά στους κιν-
δύνους που θα αντιμετωπίσετε, αντίθετα, 
θα σας συναρπάσουν! Η προοπτική της επι-
τυχίας που συνοδεύεται από ικανοποίηση, 
θα σας ωθήσει προς τολμηρά εγχειρήματα. 
Θα πρέπει να διπλασιάσετε την προσοχή σας 
στις αμφίβολες επενδύσεις. Τα οικονομικά 
σας πηγαίνουν πολύ καλύτερα, μην ρισκά-
ρετε όμως ξοδεύοντας σε πολυτέλειες διότι 
κινδυνεύετε να βγείτε εκτός προϋπολογι-
σμού.

ΤΑΥΡΟΣ
Μια νέα πρόκληση θα σας συναρπάσει στον 
τομέα της εργασίας σας. Η αφοσίωσή σας θα 
είναι τέτοια που θα σας βοηθήσει να προο-
δεύσετε γρήγορα. Ίσως να ανακαλύψετε μία 
νέα τεχνική για να προωθήσετε τη δουλειά 
σας. Η περίοδος αυτή υποδηλώνει ότι θα 
ζήσετε μία περίοδο παροδικών γνωριμιών. 
Εάν είστε μόνοι, δεν πρόκειται να βρείτε την 
ασφάλεια αναζητώντας κάποιον που δεν σας 
ταιριάζει. Μην κατηγορείτε τη μοίρα για τις 
αποτυχημένες σχέσεις σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Οι κίνδυνοι που παραμονεύουν και απειλούν 
να ανατρέψουν τα σχέδια και τα προγράμ-
ματά σας αρχίζουν να χάνουν προοδευτικά 
την έντασή τους. Επιβάλλετε με τρόπο θαυ-
μαστό τις θέσεις και τις απόψεις σας και 
ανατρέψτε προς όφελός σας την 
αρνητική κατάσταση. Φανείτε 
όμως συνετοί και μην περι-
μένετε γρήγορα αποτελέ-
σματα. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Η περίοδος αυτή θα 
είναι γεμάτη επιτυχίες 
σε όλα τα επίπεδα. Η 
καριέρα σας θα απογει-
ωθεί και εσείς θα αντα-
μειφθείτε με μια προαγωγή 
που ίσως φέρει περισσότερες 
ευθύνες από όσες θα θέλατε να αναλά-
βετε.

ΛΕΩΝ
Η εβδομάδα αυτή θα είναι γεμάτη από 
δημιουργικές ιδέες. Η φαντασία σας θα 
είναι ιδιαίτερα παραγωγική, γεννώντας 
τεχνάσματα και μεθόδους. Εάν νιώθετε 
πλήξη στην παρούσα εργασία σας, μην 
περιμένετε να αλλάξουν και πολλά, εάν δεν 
είστε διατεθειμένοι και εσείς να κάνετε μία 
προσπάθεια. Μην επαναπαύεστε σε αυτά 
που έχετε, χωρίς να αγωνίζεστε για περισ-
σότερα. Μην προχωρήσετε σε περιττά 
έξοδα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Ξεκινήστε με θάρρος και αισιοδοξία αλλά 
μην περιμένετε όλα να τακτοποιηθούν από 
τις πρώτες μέρες. Αν σκοπεύετε να ξεκι-
νήστε κάτι καινούριο στον επαγγελματικό 
ή άλλο τομέα, μη διστάζετε γιατί η εποχή 
αυτή σας ευνοεί και η τύχη σας στηρίζει. 
Υποστήριξη θα δεχθείτε επίσης από το 
περιβάλλον σας και αυτό θα σας δώσει 
θάρρος να κινηθείτε ακόμα πιο δυναμικά.

ΖΥΓΟΣ
Η κατάσταση αρχίζει να γίνεται αβέβαιη 
και ρευστή στον επαγγελματικό σας χώρο 
και αυτό επηρεάζει άμεσα τον εσωτερικό 
σας κόσμο. Παλινδρομείτε ανάμεσα σε 
σκέψεις και δισταγμούς και δυσκολεύεστε 
να πάρετε μία οριστική απόφαση. Οι δια-
κυμάνσεις στη συμπεριφορά σας, εμποδί-
ζουν τη συνεννόηση και τη συνεργασία με 
το στενό σας περιβάλλον.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Ίσως αναγκαστείτε να αλλάξετε χώρο 
εργασίας, όχι λόγω κάποιας συνομωσίας, 
αλλά στα πλαίσια γενικών ανακατατά-
ξεων. Εάν ψάχνετε για δουλειά, μάλλον να 
δυσκολευτείτε να βρείτε αυτό που σας ται-
ριάζει. Μην απογοητεύεστε όμως. Η κακή 
σας διάθεση δεν πρόκειται να κάνει κανέ-
ναν εργοδότη να σας προσλάβει.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Επαγγελματικά δεν θα αντιμετωπίσετε 
προβλήματα. Μόνο πρόοδο, επιτυχία και 
κέρδος. Αυτό σημαίνει ότι θα νιώσετε ικα-
νοποίηση με όλα αυτά που έχετε καταφέ-
ρει να κατακτήσετε και ότι η επιτυχία θα 
σας προσφέρει ασφάλεια. Τα οικονομικά 
σας θα πάνε τόσο καλά που θα είστε ικανο-
ποιημένοι και θα επωφεληθείτε από όλα 
αυτά που έχετε κοπιάσει. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Στη δουλειά σας θα ανα-

γκαστείτε να αντιμετω-
πίσετε πολλές αλλαγές 
και θα πρέπει να ανα-
πτύξετε τις προσαρ-
μοστικές σας ικανό-
τητες. Επίσης η σχέ-
σεις σας με τους συνα-

δέλφους σας θα γίνουν 
περίπλοκες. Τα έσοδά 

σας θα είναι ασταθή και 
για αυτό δεν θα πρέπει να 

κάνετε αλόγιστες σπατάλες ή να 
βάλετε κι άλλα χρέη.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Μια μετάθεση σε άλλο τόπο, μια αλλαγή 
πόστου και γενικά μια σημαντική μετακί-
νηση θα σας συναρπάσει. Δεν αποκλείε-
ται να μετακομίσετε για επαγγελματικούς 
λόγους ακόμα και στο εξωτερικό. Τα έσοδά 
σας θα αυξηθούν ειδικά εάν ταξιδεύετε ή 
μετακινείστε συχνά για επαγγελματικούς 
λόγους. Αυτή η περίοδος δείχνει ότι μάλ-
λον τα αισθηματικά σας δεν θα σας απα-
σχολήσουν ιδιαίτερα.

ΙΧΘΕΙΣ
Στα επαγγελματικά σας αναμένεται μια 
ξαφνική αλλαγή. Φροντίστε να προ-
ωθήσετε την καριέρα σας και μην το 
βάζετε κάτω, ακόμα κι αν δείτε ότι η 
αναγνώριση αργεί να έρθει. Το επιφα-
νειακό χάος δεν πρέπει να σας προκα-
λεί σύγχυση. Στα οικονομικά σας, υπάρ-
χει μία μικρή βελτίωση στον προϋπο-
λογισμό σας. Γενικά η κατάσταση είναι 
θετική, αν και θα πρέπει να αναθεωρή-
σετε τη στάση σας απέναντι στο χρήμα. 

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Θριάμβευσε η ταινία 
«Καζαντζάκης» του 
Γιάννη Σμαραγδή στο 51ο 
Διεθνές Διαγωνιστικό 
Φεστιβάλ του Houston 
στην Αμερική κερδίζοντας 
τέσσερα βραβεία και 2 
υποψηφιότητες.

Η 
ταινία κατέκτησε τ ις 
καρδιές της Κριτικής Ε-
πιτροπής του Διεθνούς 
Φεστιβάλ, της Επιτρο-

πής των Κριτικών κινηματογρά-
φου καθώς τις καρδιές των απλών 
θεατών.
Η ταινία τιμήθηκε με το μεγάλο 
βραβείο Καλύτερης Ταινίας και 
τρία ακόμη μεγάλα βραβεία, 
αυτό της μουσικής για τον Μίνω 
Μάτσα, φωτογραφίας για τον 
Αρι Σταύρου καθώς και το βρα-
βείο καλύτερου ηθοποιού στον 
Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο για 
την ερμηνεία του στον ρόλο του 
Νίκου Καζαντζάκη.
Το βραβείο ερμηνείας σ τον 
Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία διότι 
του αποδόθηκε από την Κριτική 
επιτροπή των κριτικών κινημα-
τογράφου με πρόεδρο τον Nick 
Nicholson Κριτικό κινηματογρά-
φου στο CNN. Ας σημειωθεί ότι 
ο κριτικός κινηματογράφου Nick 
Nicholson απεδείχθη μέγας θαυ-
μαστής της ταινίας «Καζαντζά-
κης» και διαρκούντος του φεστι-

βάλ έστειλε στην παραγωγό της 
ταινίας κυρία Ελένη Σμαραγδή τα 
παρακάτω λόγια: “I absolutely 
loved KAZANTZAKIS!... Thank 
you! Nick Nichol son CNN 
Houston”. 
Επίσης, η ταινία εκτός των τεσσά-
ρων βραβείων, διακρίθηκε και με 
τις υποψηφιότητες στην τελική 
πεντάδα του γυναικείου ρόλου η 
Μαρίνα Καλογήρου για το ρόλο 
της Ελένης Καζαντζάκη καθώς 
και στην τελική πεντάδα του Β’ 
Ανδρικού ρόλου ο Θοδωρής Αθε-
ρίδης για την ερμηνεία του στον 
ρόλο του Ζορμπά.
‘Όλες αυτές οι μεγάλες διακρίσεις 

της ταινίας, ανάμεσα σε εκατο-
ντάδες ταινίες από ολόκληρο τον 
κόσμο, την Αμερική, την Κίνα, την 
Ευρώπη, την Αφρική καθώς και 
την αγάπη των θεατών, την ανέ-
δειξαν ως την ταινία γεγονός στο 
51 Διεθνές Διαγωνιστικό Φεστι-
βάλ του Ηοuston. Ας σημειωθεί 
ότι η μεγάλη προσέλευση των 
θεατών ανάγκασε τους διοργα-
νωτές του Φεστιβάλ αντί για μία 
αίθουσα να προβάλλουν την ται-
νία και σε μία δεύτερη αίθουσα.
Αυτή η μεγάλη διάκριση της ται-
νίας στο εξωτερικό επιβεβαί-
ωσε πλήρως τα εξαιρετικά θετικά 
αισθήματα της συντριπτικής πλει-

οψηφίας των 240.000 θεατών 
στην Ελλάδα που αγάπησαν την 
ταινία.
Τέλος, ας σημειωθεί ότι η ται-
νία Καζαντζάκης είχε ήδη τερά-
στια αποδοχή στην εξωτερικό 
κατά την προβολή της στην Avant 
premiere της Νέας Υόρκης, όπου 
η ταινία αγαπήθηκε από ‘Έλληνες 
ομογενείς αλλά και ξένους θεα-
τές! Η διοργάνωση της εξαιρε-
τικά επιτυχημένης avant premiere 
πραγματοποιήθηκε από την 
κυρία Olga Bornozi και στηρί-
χθηκε από τον εξαίρετο Ελληνο-
κύπριο της ελληνικής διασποράς 
κύριο Nίκο Μούγιαρη.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σ
τη φιλοξενία και εκπαίδευση φοιτητών 
από το Αμερικανικό Κέντρο Αρχαιολο-
γίας, σε συνεργασία με κορυφαία ελλη-
νικά πανεπιστήμια (Αριστοτέλειο, Πε-

λοποννησιακό, Δημοκρίτειο), προχωρά από 
φέτος το Μυκηναϊκό Ίδρυμα, το οποίο ήδη, 
υπό την προεδρία του καθηγητή Χριστοφίλη 
Μαγγίδη έχει κάνει σημαντικές εργασίες α-
νακαίνισης στα μεγαλοπρεπή λιθόκτιστα κτί-
ριά του στις Μυκήνες (Μέλαθρο και McCarthy 
House), εξοπλίζοντάς τα με εντυπωσιακή βι-
βλιοθήκη, λαμπρή αίθουσα τελετών, αίθουσες 
σεμιναρίων, γραφεία, εργαστήρια και υπερ-
σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα. Με τα έρ-
γα και τις συνεργασίες αυτές στο Mycenaean 
Foundation, ουσιαστικά θα λειτουργήσει στις 
Μυκήνες διεθνής πανεπιστημιακή σχολή, 
προσδίδοντας διεθνές κύρος και μεγάλη προ-
βολή για την Πελοπόννησο και την Ελλάδα.
Το Μυκηναϊκό Ίδρυμα αλλάζει πλέον σελίδα, 
επιχειρώντας με τον κ. Χριστοφίλη Μαγγίδη, 
να αναπτύξει μία πολυσχιδή δραστηριότητα 
στην Ελλάδα, κόντρα στο ρεύμα. Μέσα στην 
ατέρμονη οικονομική και πολιτισμική κρίση 

που ταλανίζει επί δεκαετία και πλέον τη χώρα 
και ενώ εκατοντάδες χιλιάδες νέοι επιστήμο-
νες εγκαταλείπουν μαζικά την Ελλάδα ανα-
ζητώντας την τύχη τους στο εξωτερικό σε μια 
άνευ προηγουμένου αιμορραγία επιστημονι-
κού δυναμικού, ένας Έλληνας πανεπιστημιακός 
καθηγητής που διαπρέπει στις ΗΠΑ επιστρέφει 
στην πατρίδα, κόντρα στο πείσμα των καιρών, 
όπου συστηματικά και μεθοδικά επενδύει 
χρόνο, ενέργεια, γνώση, εμπειρία και μεγάλα 

κονδύλια από χορηγίες του εξωτερικού στην 
επιστήμη και την εκπαίδευση. Ο κ. Μαγγίδης, 
αναπληρωτής καθηγητής αρχαιολογίας στην 
έδρα C. Roberts του Dickinson College και 
Πρόεδρος του Mycenaean Foundation, απο-
τελεί φωτεινή εξαίρεση μέσα στο σκοτάδι μιας 
βαθειάς κρίσης που σηματοδοτεί την κατεύ-
θυνση της ορθής ατομικής πρωτοβουλίας και 
συλλογικής δράσης για την αναδιοργάνωση 
της χώρας πάνω σε νέες βάσεις.

Οι ΗΠΑ επιστρέφουν 
στο Ιράκ 3.800 
αρχαιότητες που 
είχαν εξαχθεί 
παράνομα 

Περίπου 3.800 αρχαία αντι-
κείμενα και έργα τέχνης, 
μεταξύ των οποίων και 

πινακίδες των Σουμερίων με σφη-
νοειδή γραφή που χρονολογού-
νται από το 2100 π.Χ., θα παρα-
δοθούν σήμερα σε Ιρακινούς αξι-
ωματούχους στην Ουάσινγκτον.
Τα αντικείμενα αυτά είχαν εξαχθεί 
παρανόμως από το Ιράκ και είχαν 
ως προορισμό την εταιρεία λιανι-
κού εμπορίου Hobby Lobby Stores 
Inc.
Στην τελετή παραλαβής θα 
δώσουν το παρών ο πρεσβευτής 
του Ιράκ στις ΗΠΑ Φαρίντ Γιασίν 
και ο υφυπουργός Εξωτερικών 
Ναζάρ αλ Χαϊρουλάχ.
Η εταιρεία, που εδρεύει στην 
Οκλαχόμα Σίτι, συμφώνησε τον 
περασμένο Ιούλιο να επιστρέ-
ψει τις αρχαιότητες και να κατα-
βάλει το ποσό των 3 εκατομμυ-
ρίων δολαρίων για να τερματι-
στεί η δίωξη σε βάρος της από 
το υπουργείο Δικαιοσύνης των 
ΗΠΑ. Τα αντικείμενα είχαν εξα-
χθεί στις ΗΠΑ με την ένδειξη, στη 
συσκευασία τους, ότι επρόκειτο 
για «δείγματα πλακιδίων».
Σύμφωνα με τις εισαγγελικές 
αρχές η εταιρεία άρχισε να συγκε-
ντρώνει μια συλλογή ιστορικά 
σημαντικών χειρογράφων και 
άλλων αρχαιοτήτων το 2009. 
Ο πρόεδρός της Hobby Lobby 
Stores, Στιβ Γκριν, είναι ο ιδρυτής 
του Μουσείου της Βίβλου που 
εγκαινιάστηκε στην Ουάσινγκτον 
το 2016. Η εταιρεία υποστηρίζει 
ότι τα αντικείμενα που κατασχέ-
θηκαν δεν προορίζονταν για το 
μουσείο, όμως δεν έχει διευκρι-
νίσει τι σκόπευε να κάνει με αυτά.
Αξιωματούχοι του υπουργείου 
Δικαιοσύνης ανέφεραν ότι η 
αγορά, το 2010, έναντι 1,6 εκα-
τομμυρίου δολαρίων, διαφόρων 
αρχαιοτήτων από εμπόρους στα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το 
Ισραήλ ήταν ύποπτη και ότι η εται-
ρεία αγνόησε τις προειδοποιήσεις 
ότι τα αντικείμενα αυτά μπορεί να 
προέρχονταν από λεηλατημένους 
αρχαιολογικούς χώρους στο Ιράκ.

Θριάμβευσε ο «Καζαντζάκης» του Σμαραγδή 
στο Φεστιβάλ του Houston

Διεθνές πολιτιστικό κέντρο οι Μυκήνες
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Τ
ην ενδεκάδα που πέρασε... αέρα από την Νέα 
Σμύρνη επέλεξε για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ ο 
Μαρίνος Ουζουνίδης.
Δηλαδή, τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο στην υπε-

ράσπιση της εστίας. Δεξί μπακ ήταν ο Γιόχανσον, αρι-
στερό ο Ινσούα. Κολοβέτσιος και Κουρμπέλης οι δύο 
στόπερ. Κάτσε και Τζανδάρης ξεκίνησαν στον άξονα 
της μεσαίας γραμμής. Στα άκρα Λουντ και Μουνιέ. Ο 
Λουσιάνο σε ελεύθερο ρόλο και στην κορυφή ο Δώνης 
σε διάταξη 4-4-1-1.
Στο 17’ ο Μυστακίδης μπήκε στην θέση του Λουντ που 
αποχώρησε με πρόβλημα στο γόνατο.
Για τον ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου ξεκίνησε με τον 
Πασχαλάκη κάτω από τα δοκάρια. Κρέσπο 
και Βαρέλα οι δύο στόπερ. Δεξί μπακ ο 
Μάτος και αριστερό ο Βιερίνια. Κάνιας 
και Μαουρίτσιο τα δύο αμυντικά χαφ. 
Μακ, Πέλκας και Μπίσεσβαρ η τρι-
πλέτα πίσω από τον Πρίγιοβιτς σε διά-
ταξη 4-2-3-1.

Ανώτερος ο Παναθηναϊκός αλ-
λά πιο εύστοχος ο ΠΑΟΚ!
Ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος που είχε την 
ανωτερότητα στο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός ήταν εκεί-
νος που δημιούργησε από την καλή του δημιουργία 
σπουδαίες φάσεις για να πετύχει το γκολ αλλά ο ΠΑΟΚ 
ήταν εκείνος που έβαλε την μπάλα στο πλεκτό και πήγε 
στα αποδυτήρια μπροστά με 1-0!
Οι «πράσινοι» μετά το πρώτο δεκάλεπτο που τα βρή-
καν σκούρα από την πίεση ψηλά του ΠΑΟΚ, κατάφε-
ραν να κυκλοφορήσουν μπάλα, να βγάζουν παιχνίδι 
από τα άκρα και αν φτάσουν πολύ κοντά στο γκολ! Στο 
18’ ο Δώνης σούταρε στο δοκάρι και στο... ριμπάουντ 
ο Λουσιάνο σε κενό τέρμα έστειλε την μπάλα άουτ! 
Τρία λεπτά αργότερα, ο Πασχαλάκης επιβεβαίωσε την 
μεγάλη του κλάση με την επέμβαση στο πλασέ του 
Μυστακίδη ενώ ο Κρέσπο πάνω στην γραμμή έδιωξε 
την κεφαλιά του Ινσούα!
Οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν την 
υπεροχή τους και στο 27’ μετά από μία απίθανη φάση 
η μπάλα τους... τιμώρησε! Ο Μουνιέ πήγε να βγάλει 
το «τριφύλλι» στην κόντρα, η πάσα του κόντραρε στο 
πόδι του Μπίσεσβαρ και στον ρέφερι Τζήλο, πήρε την 
τέλεια τροχιά και έβγαλε σε θέση τετ-α-τετ τον Πρίγιο-

βιτς.
Ο Σέρβος είναι «killer», σπάνια αστοχεί από εκεί και με 
ψύχραιμο πλασέ έβαλε σε ρόλο οδηγού την ομάδα του. 
Αυτό το τέρμα ήταν το υπ’ αριθμόν 24 του Σέρβου που 
έγραψε ιστορία, όντας ο πιο παραγωγικός στην ιστο-
ρία του «δικεφάλου» στις επαγγελματικές κατηγορίες.

Με υπογραφή Πρίγιοβιτς!
Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ κράτησε μπάλα πιο 
ήρεμα, ο Παναθηναϊκός ήθελε αλλά δεν μπορούσε και 
στο 65’ ο Πρίγιοβιτς έβαλε τέλος στην σεμνή τελετή. 
Από ωραία αντεπίθεση, ο Σέρβος έφτασε έξω από την 
περιοχή, έβαλε ωραίο το σώμα του και με άψογο τελεί-

ωμα νίκησε για δεύτερη φορά τον πορτιέρο του 
«τριφυλλιού».

Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να βγάλει 
αντίδραση, σε όσες φάσεις δημιούργησε 
ο Πασχαλάκης ήταν εκεί και στο 74’ ο 
Σακχόφ διαμόρφωσε το τελικό 3-0 μετά 
από εξαιρετική ανάπτυξη από δεξιά, 
σέντρα του Μάτος και προσποίηση του 

Μαουρίτσιο.
MAN OF THE MATCH: Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς. 

Σπουδαίο ματς από τον σέντερ φορ του ΠΑΟΚ. 
Η ευστοχία του παραπέμπει σε ποσοστά βολών στο... 
μπάσκετ. Ανοίγει το σκορ με ιδανικό πλασέ και βάζει 
τέλος στο ματς με το δεύτερο, έπειτα από πολύ ωραία 
προσπάθεια και ακόμη πιο όμορφο «τελείωμα». Τα 
25 φετινά του γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με την 
φανέλα του «δικεφάλου» αποτελεί ρεκόρ παραγωγι-
κότητας!
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Χάρη στις δικές του επεμβάσεις ο 
ΠΑΟΚ δεν δέχθηκε γκολ και έφτασε στο «διπλό» με 
σχετική ευκολία. Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης ήταν 
καθοριστικός, ειδικά με την απόκρουση που κάνει στο 
σουτ του Μυστακίδη στο πρώτο ημίχρονο. Μια από-
κρουση μεγάλης κλάσης. 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Μ. Ουζουνίδης): Βλαχοδήμος, Γιό-
χανσον, Κουρμπέλης, Κολοβέτσιος, Οικονόμου, Λουντ 
(λ.τ. 17’ Μυστακίδης), Τζανδάρης, Κάτσε, Μουνιέ, 
Δώνης (64’ Μολίνς), Λουτσιάνο. 
ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, 
Κρέσπο, Βιεϊρίνια, Κάνιας, Μαουρίτσιο, Μακ (69’ Ελ 
Καντουρί), Πέλκας (74’ Λημνιός), Μπίσεσβαρ (83’ Σάκ-
χοφ), Πρίγιοβιτς.

SPORTSNEWS

Δύο εβδομάδες πριν ξανακατέβει στην Αθήνα, για τον τελικό Κυπέλλου με την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ έχοντας 
ως σκόρερ τους Πρίγιοβιτς (2) και Σάκχοφ πέρασε επιβλητικά από την Λεωφόρο (0-3), κόντρα στον 
Παναθηναϊκό που είχε καλή παρουσία στο πρώτο μέρος και δοκάρι με τον Δώνη. 

«Παράσταση» με...
Πριγιο-γκόλ! 

Ένα ματς χωρίς κανένα απολύτως βαθμολογικό ενδιαφέρον για την 
ΑΕΚ αυτό στην Κέρκυρα με αντίπαλο την τοπική ομάδα. Οι πρω-
ταθλητές δεν αντιμετώπισαν προβλήματα στο νησί των Φαιάκων, 

είχαν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης χωρίς ωστόσο (στο πρώτο 
45λεπτο) να μπορέσουν να γίνουν άμεσα απειλητικοί... Βέβαια δεν πρέ-
πει να ξεχνάμε πως η Ένωση πήγε στο νησί των Φαιάκων με πολλά νέα 
πρόσωπα στην ενδεκάδα της λόγω τιμωριών - απουσιών (σ.σ.: όπως οι 
Λάζαρος και Αραούχο, αλλά και οι Τσιγκρίνσκι, Κονέ και άλλοι).
Ήταν λοιπόν δεδομένα δύσκολο να βρει η ΑΕΚ ρυθμό και να φτάσει στη 
νίκη, ωστόσο, αν υπήρχε ομάδα που να άξιζε το τρίποντο τότε δεδομένα 
αυτή ήταν η Ένωση του Χιμένεθ. Ειδικά από το 80’ και μετά που η Ένωση 
απείλησε με Γιακουμάκη, Μπακασέτα, Λιβάια και άλλα. Τι κι αν έπαιξε με 
πολλές αλλαγές λόγω απουσιών του Αραούχο, Λάζαρου (σ.σ.: τιμωρία), 
Μπακασέτα (δεν ξεκίνησε) και Κονέ, η ομάδα του Σεβιγιάνου τεχνικού 
τα πηγε μια χαρά. Κι’ αυτό διότι η ΑΕΚ ήταν στην Κέρκυρα η μοναδική 
ομάδα οπου έψαξε τη νίκη. Σε αντίθεση με τους γηπεδούχους...
Θα μπορούσε να σκοράρει και ο Κόντος με το σουτ που βρήκε στο 
δοκάρι. Γενικά ο Χιμένεθ είναι ο μεγάλος κερδισμένος υπό την έννοια ότι 
είδε να περνάει ένα ματς δίχως νέα αγωνιστική απώλεια, ενώ κατάφερε 
να δώσει και πάλι χρόνο (άρα και ρυθμό) στον Μάνταλο. Όπως και να 
‘χει η ΑΕΚ σε ένα ματς που αγωνίστηκε με τουλάχιστον 9 αλλαγές στην 
ενδεκάδα της κατάφερε να απειλήσει 11 φορές αλλά πρέπει να προ-
βληματιστεί -κι ας έπαιζε με τα δεύτερα- για το γεγονός πως δεν βρήκε 
δίχτυα κι ας δημιούργησε τις καταστάσεις και τις φάσεις για να το πετύ-
χει.
Εννοείται πως η ΑΕΚ εστιάζει στον τελικό του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ και 
περιμένει τις επιστροφές των Βράνιες, Λάζαρου, Αραούχο,Τσιγκρίνσκι, 
Χουλτ και να ξεκινήσουν στην ενδεκάδα παίκτες βασικοί όπως οι Μπα-
κασέτας - Μπακάκης και άλλοι για να φτάσουν στο νταμπλ. Ο Χιμένεθ 
δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Όμως οφείλει 
να χαίρεται από το γεγονός ότι η ομάδα παρά τις... αμέτρητες και πολλές 
αλλαγές στην ενδεκάδα του και πάλι δεν έχασε και δεν απειλήθηκε πλην 
ενός σουτ του Κόντου στο δοκάρι στις καθυστερήσεις.
MVP: Σίγουρα και... by far ο Κουτζαβασίλης. Χάρη σε αυτόν η Κέρκυρα 
γλίτωσε μια ακόμη ήττα (και) από τα δεύτερα της ΑΕΚ. Ειδικά στην επέμ-
βαση του Γιακουμάκη (αλλά και στο σουτ του Μπακασέτα) απέδειξε ότι 
δεν θα επέτρεπε να παραβιαστεί η εστία του. Πολύ καλό ματς για την ΑΕΚ 
από τον Σιμόες που δεν επέτρεψε να βγάλει φάση ο αντίπαλος.
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ολοι όσοι αγωνίστηκαν για πρώτη φορά σε ενδεκάδα 
από την ΑΕΚ και ειδικά ο Τζανετόπουλος. Ο Έλληνας στόπερ της Ένωσης 
είχε άριστες τοποθετήσεις, σωστές επεμβάσεις και έκανε πολύ καλό παι-
χνίδι με την μπάλα στα πόδια.
 ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Δεν μπορεί κάποιος να βρεθεί στη συγκεκριμένη 
κατηγορία αφού δεν υπήρξε το συγκλονιστικό λάθος που έκρινε το ματς. 
 Κέρκυρα: Κουτζαβασίλης, Σπίνουλας, Ιωάννου, Γρομητσάρης, Αντέτζο, 
Αναστασίου, Παμλίδης (69’ Μενσά), Αρτυματάς, Κρητικός, Ζορμπάς (67’ 
Κόντος), Μυτίδης (90’ Τουράμ).
Α.Ε.Κ.: Τσιντώτας, Γκάλο (77’ Μάνταλος), Λαμπρόπουλος, Τζανετόπου-
λος, Λόπες, Σιμόες, Γαλανόπουλος, Μασούντ (67’ Μπακάκης), Αϊντάρε-
βιτς (60’ Μπακασέτας), Λιβάγια, Γιακουμάκης.

Κέρκυρα - ΑΕΚ 0-0
«Σβηστά» και... χαλαρά!

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Α
κόμα τρεις πόντοι στο σα-
κούλι για τον Ατρόμητο, 
που σε ένα μέτριο παιχνί-
δι πήρε τη νίκη με 0-1 χά-

ρη στο πρώτο τέρμα του Μπρούνο 
με τους Περιστεριώτες. Ωστόσο, η 
ομάδα του Κάναντι θα είναι οριστι-
κά τέταρτη στο πρωτάθλημα, μετά 
τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Πα-
ναιτωλικού.
Ο Ζοσέ Ανιγκό παρέταξε την ομάδα 
του με 4-2-3-1. Ο Σωτηρίου ήταν 
στο τέρμα, με τους Τσαμπούρη, 
Αντιλέχου, Φαβάρο, Ντιόγκο στην 
άμυνα. Αμυντικοί μέσοι ήταν οι 
Νιάσε, Καραχάλιος, αριστερό 
εξτρέμ ο Σαβαντόγκο, δεξί ο Για-
κουμάκης με δεκάρι τον Σουμπί-
νιο, ενώ στην κορυφή της επίθεσης 
βρέθηκε ο Μαρκόφσκι.
Από την άλλη, ο Νταμίρ Κάναντι, 
παρέταξε την ομάδα του με 4-4-
2. Ο Μίρκοβιτς ήταν στο τέρμα, ο 
Ρισβάνης με τον Χατζηισαΐα στα 
στόπερ με τον Κιβρακίδη δεξιά 
και τον Σάκιτς αριστερά. Αμυντι-
κοί μέσοι ήταν ο Μάντσον με τον 
Ούμπιδες. Μπρούνο και Γιαννού-
λης ήταν πιο μπροστά τους δεξιά κι 
αριστερά, ενώ στην επίθεση βρέ-
θηκαν ο Ουάρντα με τον Ντιγκινί.

Μια ευκαιρία ο Λεβαδεια-
κός και τέλος!
Το πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά 
κακό ποιοτικά, με τον Ατρόμητο να 
έχει την κατοχή, αλλά τον Λεβαδει-
ακό να απειλεί. Μόλις μια ευκαιρία 
σε όλο το πρώτο ημίχρονο κι αυτή 
ήταν από τους γηπεδούχους αρκετά 
νωρίς.
Συγκεκριμένα στο 12’, ο Μίρκο-
βιτς έσωσε τα πλασέ των Μαρκόφ-
σκι και Γιακουμάκη, κρατώντας 
το μηδέν. Από εκεί και πέρα δεν 
είχαμε πραγματικά την παραμικρή 
ευκαιρία με το ημίχρονο να λήγει 
ισόπαλο χωρίς τέρματα.

Άλλο παιχνίδι στην επανά-
ληψη
Σαφώς καλύτερο σε θέαμα ήταν το 
δεύτερο ημίχρονο στην Λιβαδειά. 
Οι γηπεδούχοι απείλησαν με την 
επανέναρξη, όταν στο 49’ ο Μαρ-
κόφσκι πέρασε στον Γιακουμάκη 
κι αυτός από κοντά με προβολή 
έστειλε την μπάλα άουτ. Τρία λεπτά 

αργότερα, ο Ατρόμητος απείλησε 
για πρώτη φορά πραγματικά στο 
παιχνίδι.
Ήταν ένα πολύ ωραίο σουτ του 
Ουάρντα από διαγώνια θέση που 
κατέληξε στη συμβολή των δοκών. 
Στο 54’, οι Περιστεριώτες απεί-
λησαν ξανά με τον Γιαννούλη από 
κοντά να μην μπορεί να νικήσει τον 
αντίπαλο γκολκίπερ.
Η ομάδα του Κάναντι πλέον κυρι-
αρχούσε στο παιχνίδι κι έχασε κι 
άλλη ευκαιρία στο 62’ όταν ο Σωτη-
ρίου απέκρουσε το πλασέ του Ντι-
γκινί. Στο 69’ απείλησε για τελευ-
ταία φορά στο παιχνίδι ο Λεβαδει-
ακός. Ο Νιάσε βρέθηκε απέναντι 
στον Μαρκόφσκι ο οποίος έσωσε 
το πλασέ του, η μπάλα πήγε στον 
Σαβαντόγκο ο οποίος πλάσαρε με 
τον Σάκιτς πάνω στη γραμμή να 
σώζει.
Τελικά το γκολ της νίκης για τον 
Ατρόμητο ήρθε στο 87’. Μετά από 
ωραία συνεργασία των Μπρούνο, 
Ουάρντα, Γιαννούλη, ο τελευταίος 
έκανε το γύρισμα και ο πρώτος από 
κοντά σκόραρε για το 0-1.
Αυτό ήταν και το τελικό αποτέλε-
σμα, με τους Περιστεριώτες να 
παίρνουν ακόμα ένα τρίποντο στο... 
αντίο του Ουάρντα, καθώς ο Αιγύ-
πτιος δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι 
με την Κέρκυρα την τελευταία αγω-
νιστική.
MVP: Ο Μπρούνο. Σημείωσε το 
πρώτο του γκολ με την φανέλα του 
Ατρόμητου κι έδωσε ταυτόχρονα 
και το τρίποντο στην ομάδα του. 
Ήταν από τους πλέον δραστήριους 
ποδοσφαιριστές των Περιστεριω-
τών στην αναμέτρηση και μαζί με 
τον Ουάρντα διεκδίκησαν τον τίτλο 
του MVP, αλλά το γκολ έκανε την 
διαφορά.
Λεβαδειακός (Ζοσέ Ανιγκό): Σωτη-
ρίου, Αντιλέχου (84’ Ζαραδούκας), 
Σουμπίνιο, Φαβάρο, Ντιόγκο, Μαρ-
κόφσκι, Νιάσε (90+1’ Καθάριος), 
Γιακουμάκης, Καραχάλιος (77’ Καλ-
τσάς), Τσαμπούρης, Σαβαντόγκο
Ατρόμητος (Νταμίρ Κάναντι): Μίρ-
κοβιτς, Χατζηισαΐας, Ρισβάνης, 
Σάκιτς, Κιβρακίδης (66’ Βασιλακά-
κης), Γιαννούλης, Ντιγκινί, Ουάρ-
ντα (90+2’ Καρασαλίδης), Ούμπι-
δες (66’ Ντάουντα), Μάντσον, 
Μπρούνο

Λεβαδειακός - Ατρόμητος 0-1
Ατρόμητος ως το τέλος! 

Με το «γκάζι» πατημένο ο ορεξάτος 
Ολυμπιακός, έβγαλε όμορφες φάσεις και με 
χαρακτηριστική ευκολία επικράτησε με 4-
0 του Παναιτωλικού, στο τελευταίο φετινό 
εντός έδρας παιχνίδι. 2 γκολ ο Ανσαριφάρντ, 
από ένα Ρομαό και Φορτούνης.  

Σ
ε ένα ένα απόγευμα που από αγωνιστικής 
πλευράς ήταν εξαιρετικό για τον Ολυμπιακό 
και οι ερυθρόλευκοι είδαν τον Βρουσάι να κά-
νει πολύ καλό ματς και τον Χουτεσιώτη να δεί-

χνει πως μπορεί να αντέξει την πίεση της ομάδας οι 
οργανωμένοι επέλεξαν να στείλουν τα... μηνύματά 
τους προς τους παίκτες. Βασικές εξαιρέσεις που απο-
θεώθηκαν ήταν οι Ανσαριφάρντ, Προτό και στο τέλος 
ο Μιραλάς. Είναι χαρακτηριστικό πάντως πως ο Ολυ-
μπιακός σε 4 τελικές στο α’ μέρος είχε 3 γκολ! Ο Πα-
ναιτωλικός πάλεψε, είχε δοκάρι στο 8’ αλλά από την 
στιγμή που δεν του βγήκαν οι φάσεις μετά δεν άντεξε 
και έτσι έχασε με το ευρύ 4-0. Έπιασε τα 17 τέρματα ο 
Ανσαριφάρντ.
Με διάταξη 4-2-3-1 ο Ολυμπιακός και βασικό κίπερ 
τον Χουτεσιώτη. Για πρώτη φορά βασικός ο Βρουσάι 
στο πρωτάθλημα επίσης. Οι Ομάρ, Ένγκελς, Νικολάου 
και Χατζισαφί οι τέσσερις της άμυνας, στο κέντρο ο 
Ρομαό με τον Ανδρούτσο και τριάδα πίσω από τον 
Ανσαριφάρντ οι Βρουσάι, Μιραλάς και Φορτούνης. Ο 
Παναιτωλικός επίσης στο 4-2-3-1 με Κυριακίδη 
κίπερ, στην άμυνα τους Άργκους, Μιχάι, 
Μύγας και Ρότσα. Κέντρο με Μπεχαράνο 
και Τσοκάνη και πίσω από τον Μοράρ η 
τριάδα των Μάζουρεκ, Ντίας και Ρόσα.
 Ο Ολυμπιακός ως γηπεδούχος μπήκε 
πιο δυνατά στο ματς όμως ο Παναιτω-
λικός είχε την πρώτη μεγάλη φάση με 
δοκάρι του Μοράρ. Στο 8ο λεπτό για να 
χάσει μετά φάση και ο Ρόσα. Στο 18’ ο Ολυ-
μπιακός φώναξε για σπρώξιμο του Ανδρού-
τσου στην μικρή περιοχή.
Οι Πειραιώτες που επιθετικά από την μεριά τους κατά-
φεραν έχοντας σε πολύ καλή μέρα τους Χατζισαφί, 
Μιραλάς αλλά και τον μικρό Βρουσάι και ακόμα και 
τον Φορτούνη με τέσσερις τελικές να βάλουν τρία 
γκολ! Στο 25ο λεπτό ο Φορτούνης συνεργάζεται με 
τον Βρουσάι, ο μικρός αποφεύγει τρεις αντιπάλους 
και βγάζει επίθεση και ο Μιραλάς με ένα σούπερ γύρι-
σμα βρίσκει τον Ρομαό που σουτάρει στην κίνηση και 
σκοράρει με τον Κυριακίδη να μην μπορεί να συγκρα-
τήσει την μπάλα.
Στο 32’ ο Ρόσα είχε μία σουτάρα που έβγαλε εξαιρε-
τικά ο Χουτεσιώτης. Στο 34’ 2ο φοβερό γύρισμα ο 
Μιραλάς και σουτάρα από Φορτούνη για το 2-0 ενώ 
το 3-0 ήρθε λίγο μετά.

 Τρομερή φάση με πάσα - τακουνάκι του Βρουσάι 
στον Χατζισαφί, σέντρα μετά του Ιρανού και γκολ 
από κοντά ο Ανσαριφάρντ στο 38’. Έτσι έκλεισε το α’ 
μέρος. 
 Στο 46ο λεπτό και λίγο μετά την έναρξη του β’ μέρους 
ο Ανσαριφάρντ βρήκε πάλι δίχτυα. Μετά από νέα 
πάσα του Φορτούνη από θέση βολής σκόραρε για 
το 4-0. Από την μεριά τους πάντως οι οργανωμένοι 
σήκωσαν πανό κατά των παικτών γράφοντας «παίκτες 
ανάξιοι για τον Ολυμπιακό λάθος που σας φέραμε να 
παίξετε εδώ. Αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό. 
Παίκτες είστε για κλωτσιές, είστε εδώ για διακοπές» 
και ενώ φώναξαν και το γνωστό σύνθημα «βγάλτε τις 
φανέλες και φύγετε από εδώ». Στην συνέχεια πάντως 
χειροκροτήθηκε ο Ρομαό στην αλλαγή του και αποθε-
ώθηκαν και οι Ανσαριφάρντ και Προτό.
 Στο τέλος υπήρχε και ένα πανό το οποίο... έσωζε μόνο 
τον Προτό. «Πρότο-ς μάγκας», έγραφε χαρακτηρι-
στικά. Ο Κόντης έβαλε και τον Βέργο στο ματς στο 73’. 
Ήταν το πρώτο του φετινό ματς με τον Ολυμπιακό και 
λίγο μετά πήρε το βάπτισμα του πυρός και ο Ιγκόρ 
Σίλβα. Στο 80’ ο Ανσαριφάρντ θα χάσει τετ α τετ ενώ 
ο Χουτεσιώτης στην συνέχεια έκανε και άλλες καλές 
αποκρούσεις.
 MVP: Ο Βρουσάι μαζί με τον Χουτεσιώτη. Ο νεαρός 
εξτρέμ Θα μπει εδώ ο μικρός που έκανε μεγάλη προ-
σπάθεια, ήταν μέσα σε φάσεις των γκολ και έβγαλε το 
τρομερό τακουνάκι στον Χατζισαφί για το ένα από τα 

δύο γκολ του Ανσαριφάρντ. Εδώ μπορεί να μπει 
και ο Χουτεσιώτης που είχε αρκετές καλές 

επεμβάσεις και έδειξε ξανά με την πρώτη 
ομάδα ότι είναι καλός κίπερ και αξίζει 
ευκαιρίες. Και οι δύο μικροί απέσπα-
σαν το χειροκρότημα του κόσμου.
 ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Οι Ανσαριφάρντ, 
Χατζισαφί και Μιραλάς είχαν θετικό 

πρόσημο. Φυσικά και μπαίνει εδώ και ο 
Φορτούνης. Ο Ιρανός φορ έχει βάλει ξανά 

περισσότερα από ένα γκολ (σ.σ. 2 για να φτάσει 
τα 17), ο Μιραλάς είχε δύο ασίστ και ήταν ορεξάτος 
και ο Χατζισαφί επιθετικά πήγε καλά και επίσης είχε 
ασίστ. Ιδιαίτερα θετικός και ο Φορτούνης με πολύ 
ωραίο γκολ και ασίστ. Ο Ρομαό αν και είχε νεύρα στο 
ματς έχει κάνει το 1-0, απ’ όπου ξεκίνησαν όλα. Από 
τον Παναιτωλικό μόνο ο Φάρλεϊ Ρόσα πάλεψε τόσο 
σκληρά και είχε και καλές φάσεις για γκολ.
Ολυμπιακός: Χουτεσιώτης, Ρομαό (58’ Αντρέ Μαρ-
τίνς), Φορτούνης, Μιραλάς (73’ Βέργος), Ομάρ (76’ 
Ιγκόρ), Ανσαριφάρντ, Χατζισαφί, Ανδρούτσος, 
Ένγκελς, Νικολάου και Βρουσάι.
Παναιτωλικός: Κυριακίδης, Μιχάι, Αργκους, Ρότσα 
(76’ Βασιλούδης), Μπεχαράνο (66’ Μπράβο), Τσοκά-
νης, Μοράρ, Ντίας (81’ Βακράκος), Ρόσα, Μάζουρεκ 
και Μύγας.

Ολυμπιακός - Παναιτωλικός 4-0

Τεσσάρα, όμορφα και ξεκούραστα!
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αθλητικά

Μετά από 4 χρόνια περιήγησης και 
απαξίωσης, ο Άρης... γύρισε εκεί 
που ανήκει! Με το 2-0 (Κάσσος, 
Σόουζα) επί της ΑΕ Καραϊσκάκης, 
οι «κίτρινοι»... κλείδωσαν και 
μαθηματικά την επιστροφή τους στην 
Σούπερ Λίγκα από την οποία λείπουν 
από το 2014!  

Σ
την Άρτα μπήκε η τελική σφραγίδα 
για το τέλος του τετραετούς μαρτυ-
ρίου για τον Άρη. Οι «κίτρινοι» επι-
κράτησαν του Καραϊσκάκη με 0-2 

και εξασφάλισαν μαθηματικά την επιστρο-
φή τους στη Σούπερλιγκα. Κάσσος και Σό-
ουζα σημείωσαν τα τέρματα για τους Θεσ-
σαλονικείς.
Πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε της 
Football League, ο Άρης εξασφάλισε και 
μαθηματικά την άνοδό του στη Σούπερλι-
γκα. Η ομάδα του Δημήτρη Σπανού χρειαζό-
ταν δύο βαθμούς για να διασφαλιστεί και να 
δώσει φυσικά τυπικά χαρακτήρα στις ενα-
πομείνασες αγωνιστικές. Το κατάφερε νικώ-
ντας τον Καραϊσκάκη όπου στο πρώτο ημί-
χρονο μετουσίωσε την υπεροχή του και στο 
δεύτερο έκανε διαχείριση αποτελέσματος.
Ο έντονος ρυθμός του παιχνιδιού πρό-
σφερε ένα «γεμάτο» πρώτο ημίχρονο 
καθώς είναι χαρακτηριστικό το γεγονός 
ότι οι δύο ομάδες είχαν σ’ αυτό το διά-
στημα από έξι τελικές φάσεις. Ο Άρης είχε 
την κατοχή της μπάλας, ενώ ο Καραϊσκάκης 
ήταν απειλητικός στις επιθετικές προσπά-
θειες του και βασίστηκε κυρίως σε κάποια 
ξεσπάσματα σουτ εκτός της περιοχής, αλλά 
σε όλες τις προσπάθειές του ο Καντιμοί-
ρης είχε σωστές τοποθετήσεις. Κυρίως στη 
φάση του 2ου λεπτού στο σουτ του Δημη-
τριάδη.
Στο 4ο λεπτό, δεν δόθηκε πεντακά-
θαρο πέναλτι υπέρ του Άρη σε χτύπημα 
που δέχθηκε εντός της περιοχής ο Ούγκο 
Σόουζα. Οι «κίτρινοι» μετουσίωσαν την 
υπεροχή τους στο 13’ όπου ο Κάσσος εκμε-
ταλλεύτηκε τις κόντρες και από το ύψος του 
πέναλτι με προβολή έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα(1-0). Ο Βαγγέλης Πλατέλλας ήταν και 
πάλι ο ιθύνων νους για τους Θεσσαλονικείς, 
θα μπορούσε να είχε χριστεί και σκόρερ 
αλλά στην πρώτη απόπειρά του δεν του το 
επέστρεψε ο Μέλκας, ενώ στη δεύτερη είδε 
την μπάλα να φεύγει πάνω από την εστία 
του Καραϊσκάκη.
Στο 44ο λεπτό ο Ούγκο Σόουζα σημείωσε το 
τέταρτο φετινό γκολ του. Ο Μπαργκάν είδε 

τον Πορτογάλο στην πλάτη της άμυνας των 
γηπεδούχων, έκανε τη σέντρα ακριβείας και 
ο Πορτογάλος με γυριστό σουτ διπλασίασε 
τα τέρματα της ομάδας του(0-2).
Ο Άρης κατέβασε ταχύτητα στο δεύτερο 
ημίχρονο, προσπάθησε περισσότερο να 
διαχειριστεί το αποτέλεσμα, γεγονός που 
έδωσε το δικαίωμα στους γηπεδούχους να 
πάρουν τα ηνία του αγώνα. Επί της ουσίας 
όμως και με εξαίρεση ένα σουτ του Χούσου 
στο 63ο λεπτό είχαν μεν τις προϋποθέσεις 
για να σκοράρουν όχι όμως και τις κλασικές 
ευκαιρίες.
Γενικώς, το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε 
καμία σχέση με το πρώτο. Ο Άρης είχε την 
κατοχή της μπάλας, ουσιαστικά χαμήλωσε 
τον ρυθμό του αγώνα, ειδικά στο τελευταίο 
20πτο της αναμέτρησης, με εξαίρεση μια 
κεφαλιά του Ευαγγέλου στο 88ο λεπτό.
Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Ρανγκέλοφ(Κα-
ραϊσκάκης), Βαλεριάνος, Κάσσος(Αρης).
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ(Παπαβασιλείου): Μέλ-
κας(46’ Ραχιώτης), Παπανίκου, Μπεκατώ-
ρος, Καραγιαννίδης, Θεολόγου(38’ Νικολό-
πουλος), Μακρής, Χούσος, Ψιάνος, Δημη-
τριάδης(69’ Ευαγγέλου), Ρανγκέλοφ, Λου-
κίνας.
ΑΡΗΣ(Σπανός): Καντιμοίρης, Μπούρμπος, 
Σόουζα, Δεληζήσης, Βαλεριάνος, Νίκιτς, 
Ιντζόγλου, Κάσσος, Μπαργκάν(82’ Μουμίν), 
Πλατέλλας(72’ Πασάς), Διαμαντόπουλος(86’ 
Μπαστακός).

ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Ο ΑΙΓΙΝΙ-
ΑΚΟΣ
Με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γιαζιτζό-
γλου στο 92’, ο Αιγινιακός πήρε την ισοπα-
λία απέναντι στην ΑΣΑ, που δεν μπόρεσε να 
διαφυλάξει το προβάδισμα που πήρε με τον  
Χατζάρα από το 33’. Με το αποτέλεσμα αυτό 
οι δυο ομάδες έμεινα στους 36, αν και οι 
Καρδιτσιώτες βρίσκονται έξω από τη ζώνη 
του υποβιβασμού, λόγω καλύτερης διαφο-
ράς τερμάτων.

ΔΕΝ «ΑΝΤΕΞΑΝ» ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Τη νίκη με 2-1 στο 93’ πήραν τα Τρίκαλα 
απέναντι στον Πανσερραϊκό, χάρη σε γκολ 
του Βέρτζου με γυριστό σουτ μέσα από την 
περιοχή! Οι φιλοξενούμενοι είχαν ισοφα-
ρίσει στο 15’ με τον Πόζογλου το γκολ του 
Τόμιτς από το 11’, αλλά δεν άντεξαν ως το 
τέλος κι έμειναν εντός της διακεκαυμένης 
ζώνης με 28 βαθμούς, την ώρα που ο Αιγι-
νιακός και η ΑΣΑ, που βρίσκονται ακριβώς 
από πάνω τους έχουν 36. Αντίθετα τα Τρί-
καλα έμειναν ψηλά στον πίνακα, φτάνοντας 

στους 48 βαθμούς και την 6η θέση.

ΕΥΚΟΛΑ Η ΔΟΞΑ
Επιβάλλοντας από την αρχή τον δικό της 
ρυθμό, η Δόξα Δράμας επικράτησε εύκολα 
του Απόλλωνα Λάρισας με 1-3. Ο Γουνδου-
λάκης σκόραρε μόλις στο 4’, βάζοντας τους 
φιλοξενούμενους μπροστά στο σκορ, ενώ 
στο 27’ ο Ριζογιάννης με εντυπωσιακό σουτ 
διπλασίασε τα τέρματά τους. Στο 55’ ο Καρα-
κατσάνης μείωσε σε 1-2, για να έρθει ο Κου-
σκουνάς στο 89’ με πλασέ από την περιοχή. 
Σε νοσοκομείο της Λάρισας μεταφέρθηκε ο 
Λευτέρης Ματσούκας, που συγκρούστηκε 
στον αέρα με τον Κουσκουνά στο 35’ και 
υπέστη διάσειση. Με τη νίκη η Δόξα έφτασε 
στους 50 και στην 5η θέση, ενώ ο Απόλλων 
έμεινε 9ος στους 43.

ΑΟΧ Κισσαμικός - Παναιγιάλειος 
2-0
Συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στο 
πρωτάθλημα της Football League ο ΑΟΧ 
Κισσαμικός που επικράτησε και του Παναι-
γιάλειου εντός έδρας με 2-0 κράτησε την 
διαφορά από την Δόξα Δράμας στους 4 
βαθμούς.
Οι γηπεδούχοι... καθάρισαν την αναμέ-
τρηση από τα πρώτα κι όλας λεπτά όταν στο 
7’ ο Παντελάκης με κεφαλιά άνοιξε το σκορ 
και στο 16’ ο Σάλιακας μετά από πάσα του 
Λέο με σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα 
για το 2-0. Μάλιστα, στο 20’, οι γηπεδούχοι 
σημείωσαν και τρίτο τέρμα με τον Κόκκορη, 
όμως αυτό δεν μέτρησε καθώς ο επόπτης 

είχε δείξει οφσάιντ. 
Στην επανάληψη, ο ρυθμός έπεσε με τους 
γηπεδούχους να κρατούν άνετα το προβά-
δισμά του και να ελέγχουν το παιχνίδι. Στο 
94’, ο Παναιγιάλειος έφτασε κοντά στο γκολ, 
αλλά το σουτ του Μηλιώτη από τα 35 μέτρα 
σταμάτησε στο δοκάρι και το 2-0 ήταν το 
τελικό αποτέλεσμα.

Απόλλων Πόντου - ΟΦΗ 0-1
Μετά την εξασφάλιση της ανόδου ο ΟΦΗ 
έχει πλέον ως στόχο την κατάκτηση του 
πρωταθλήματος. Στην Καλαμαριά τα 
βρήκε... σκούρα απέναντι στον Απόλλωνα 
Πόντου όμως κατάφερε τελικά να φύγει με 
το 0-1 χάρη σε ένα πέναλτι του Ντίνα.
Στο πρώτο μέρος, οι φιλοξενούμενοι 
ήταν δραστήριοι αλλά δεν δημιούργησαν 
σοβαρά προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα. 
Ένα σουτ του Βουό στο 22’ έφυγε άουτ, ενώ 
στο 42’ ο Ντίνας έπιασε ένα σουτ έξω από 
την περιοχή κι έστειλε την μπάλα στο οριζό-
ντιο δοκάρι, με αυτή να είναι και η μεγαλύ-
τερη φάση στο πρώτο μέρος. 
Η εικόνα στην επανάληψη ήταν περίπου 
ίδια με τον ΟΦΗ και πάλι να έχει τον πρώτο 
λόγο αλλά να μην απειλεί. Στο 70’, οι ισορ-
ροπίες άλλαξαν καθώς ο Αμαραντίδης είδε 
την κόκκινη κάρτα για χτύπημα στον Ντίνα 
κι αποβλήθηκε. Πλέον ο ΟΦΗ με 20 λεπτά να 
μένουν και να αγωνίζεται με παίκτη παρα-
πάνω, ήταν επόμενο πως θα ψάξει το γκολ 
της νίκης. Τελικά αυτό το βρήκε στο 79’, όταν 
ο Ντίνας ευστόχησε από τα 11 βήματα και 
χάρισε κάπως έτσι τη νίκη στην ομάδα του.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Άρης και... τώρα είμαι καλά! 
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Ν
έο ρεκόρ για την Μαρία Σάκκαρη, 
ο οποία με «άλμα» έξι θέσεων α-
νέβηκε στο Νο 42 της παγκόσμιας 
κατάταξης, για πρώτη φορά στην 

καριέρα της, με 1.197 βαθμούς. Από την 
πλευρά της, η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου 
παρέμεινε στο Νο 175 του κόσμου με 324 
βαθμούς. Στο μεταξύ, αμετάβλητη παρέμει-
νε η κατάσταση στην πρώτη δεκάδα, με τη 
Σιμόνα Χάλεπ να βρίσκεται και αυτή την ε-
βδομάδα στην κορυφή. 
Η 22χρονη πρωταθλήτρια ξεπέρασε και το 
ρεκόρ της μητέρας της, Αγγελικής Κανελλο-
πούλου, για να γίνει η Ελληνίδα με τη δεύ-
τερη καλύτερη θέση στην ιστορία της WTA, 
πίσω από την Λένα Δανιηλίδου. H Κανελλο-
πούλου είχε φτάσει στο Νο 43 του κόσμου 
το 1987 και για 15 χρόνια ήταν η καλύτερη 
θέση που είχε ποτέ κάποια Ελληνίδα. Τον 
Ιούνιο του 2002, η Λένα Δανιηλίδου ξεπέ-
ρασε αυτό το ρεκόρ, ανεβαίνοντας στο Νο 

38 του κόσμου, ενώ τον Μάιο του 2003 
σημείωσε το κορυφαίο ρεκόρ της χώρας 
μέχρι και σήμερα, καθώς ανέβηκε στο Νο 
14 του κόσμου.
Από την πλευρά του ο Στέφανος Τσιτσιπάς 
δημιούργησε προσωπικό ρεκόρ, καθώς 
έκανε νέο άλμα 19 θέσεων και ανέβηκε για 
πρώτη φορά, στην καριέρα του, στο Νο 
44 της παγκόσμιας κατάταξης, σύμφωνα 
με την ATP και την καινούρια λίστα της γι’ 
αυτό το επταήμερο. Ο 19χρονος πρωταθλη-
τής έχει 1.106 βαθμούς και η «εκτόξευση» 
του οφείλεται στην εκπληκτική πορεία έως 
τον τελικό του Open της Βαρκελόνης, όπου 
ηττήθηκε από τον Ράφα Ναδάλ. 
 Στο μεταξύ, αμετάβλητη παραμένει η κατά-
σταση στην πρώτη δεκάδα, με τον Ναδάλ να 
βρίσκεται στην κορυφή. Ο Νικ Κύργιος βρί-
σκεται και αυτή την εβδομάδα στο Νο 24, 
ενώ ο Μάρκος Παγδατής παρέμεινε 80ος 
στον κόσμο.

Αλμα καριέρας για 
Σάκκαρη και Τσιτσιπά!

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague

Ο 
πατήρ Θεόδωρος, ένας απί-
στευτος δρομέας από τις Αμπε-
λιές Γιαννιτσών ήταν ο μεγάλος 
νικητής του κορυφαίου φιλαν-

θρωπικού αγώνα Νο Finish Line που ο-
λοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 
στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος.
Ο νικητής Θεόδωρος Περπερίδης έκανε 
430 χιλιόμετρα τρέχοντας σχεδόν αστα-
μάτητα επί 90 ώρες και φορώντας συνε-
χώς τα ράσα του! Ο τερματισμός του ήταν 
συγκλονιστικός καθώς μαζί με τους υπό-

λοιπους δρομείς και κρατώντας μία ελλη-
νική σημαία που έγραφε: «Η Μακεδονία 
είναι Ελληνική», απέσπασε το χειροκρό-
τημα όλων.
 Ο πατήρ Θεόδωρος συνέβαλε και αυτός 
με όλες τις δυνάμεις του, στην κατάρριψη 
ενός απίστευτου ρεκόρ καθώς οι σχεδόν 
10.000 δρομείς που συμμετείχαν στο No 
Finish Line, κάλυψαν 95.295 χιλιόμετρα 
προσφέροντας στην Ένωση «Μαζί για το 
Παιδί», το απίστευτο ποσό των 47.647,5 
ευρώ, αριθμός που είναι ρεκόρ για δωρεά 
από αθλητικό γεγονός στην Ελλάδα. 

Ιερέας έτρεξε με ράσα 430 χλμ. και νίκησε 
στο No Finish Line!
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Ο Γηραιός πραγματοποίησε μια 
πειστική εμφάνιση και πήρε δίκαια 
μια καθαρή νίκη απέναντι στον 
ΝΠΣ Βόλου!

Ο 
Ηρακλής επικράτησε με 2-
0 στο Καυτατζόγλειο κόντρα 
στον ΝΠΣ Βόλου, για την 2η 
αγωνιστική των μπαράζ ανό-

δου της Γ΄ εθνικής.
Η ομάδα του Γηραιού παίρνει ξεκά-
θαρο προβάδισμα από τους διώκτες 
του, καθώς το 0-0 στο άλλο παιχνίδι του 
ομίλου ανάμεσα σε Απόλλωνα Παρα-
λιμνίου και Τηλυκράτη Λευκάδας, απο-
σπάστηκε στο +5 από τους διώκτες του. 
Ο Ηρακλής μάλιστα έχει την δυνατότητα 
να αποσπαστεί ακόμα περισσότερο και 
να καθαρίσει την υπόθεση πρωτιά στα 
2 συνεχόμενα παιχνίδια εντός που ακο-
λουθούν.
Στο 1ο μέρος και οι 2 ομάδες μπήκαν 
στο γήπεδο με σκοπό να παίξουν ποδό-
σφαιρο. Μπορεί να έλειπαν οι μεγάλες 
φάσεις από το παιχνίδι ωστόσο ο Ηρα-
κλής βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. 
Στο 25’ ο Πτηνόπουλος θα γυρίσει την 
μπάλα μέσα στην περιοχή, ο Ρόβας θα 
πατήσει την μπάλα πίσω και ο Τάι θα 
ανοίξει το σκορ. Ο Ηρακλής έφτασε πολύ 
κοντά και σε δεύτερο τέρμα όμως το 
ξερό σουτ του Παναγιωτούδη θα στα-
ματήσει στην συμβολή των δοκών του 
Μπουργάνη. Το ημίχρονο θα τελειώσει 
χωρίς κάποια άλλη αξιόλογη φάση αλλά 
με μια στιγμή έντασης. Ο Τάι ζήτησε πολύ 
έντονα φάουλ από την διαιτητή με απο-
τέλεσμα να αντικρίσει την κίτρινη κάρτα.
Στο δέυτερο μέρος ο Ηρακλής συνέ-
χισε να πιέζει και να ψάχνει το 2ο τέρμα. 
Μόλις στο 46’ θα χάσει μια αρκετά αξιό-
λογη ευκαιρία όταν το γύρισμα του Πτη-
νόπουλου δεν θα μπορέσει να εκμεταλ-
λευτεί ο Ρόβας. Η πρώτη μεγάλη στιγμή 
για τον Βόλο θα έρθει αμέσως μετά όταν 
το σουτ του Ηλιόπουλου θα απομα-
κρύνει σε κόρνερ ο Βοσνιάδης. Εξίσου 
μεγάλη επέμβαση πραγματοποίησε ο 
Μπουργάνης έπειτα από την εκπληκτική 
εκτέλεση φάουλ του Τάι στο 50’.
Στο 63’ θα έρθει το 2-0 που θα κλειδώ-
σει την νίκη του Ηρακλή. Πολύ όμορφος 
συνδυασμός ο Πτηνόπουλος υθα βρε-
θεί απέναντι στον Μπουργάνη, δεν θα 

λαθέψει και θα στείλει την μπάλα στο 
βάθος της εστίας. Ο ρυθμός έπεσε μετά 
και την επίτευξη του δεύτερου τέρματος 
και έτσι η ομάδα του Γηραιού πήρε ξεκά-
θαρο προβάδισμα για την κατάληψη της 
1ης θέσης.

Αποφασιστικό «διπλό» ο Αήτ-
τητος!
Μεγάλη εκτός έδρας νίκη πήρε ο Αήτ-
τητος Σπάτων, ο οποίος πέρασε από την 
έδρα του Αστέρα Αμαλιάδας με 2-1.
Έτσι, ο σύλλογος ισοβαθμεί στην κορυφή 
της βαθμολογίας με τον Ηρόδοτο, ενώ ο 
Αστέρας δεν έχει καταφέρει ακόμα να 
πάρει τον πρώτο του βαθμό.
Το ξεκίνημα δεν ήταν καλό για την ομάδα 
της Αμαλιάδας, αφού στο 5’ με μπάσιμο 
σχεδόν από τη σέντρα κι από αριστερά 
και πλασέ στη συνέχεια ο Τσιλιγγίρης το 
0-1 για τους φιλοξενούμενους. Με αδρά-
νεια αμυντικής λειτουργίας όσο ο σκό-
ρερ έκανε την προσπάθεια, και με τη 
μπάλα να γκελάρει προ του Τσάμη στο 
τελικό πλασέ.
Στο 16’ ευκαιρία για τον Αστέρα όταν, 
αρχικά σουτ του Κέρι κοντραρίστηκε από 
αμυντικό και στη συνέχεια στρώθηκε η 
μπάλα στον Μπαρμπαρούση που όμως ο 
γκολκήπερ με γρήγορη έξοδο στα πόδια 
του απομάκρυνε τον κίνδυνο διώχνοντας 
το πλασέ. Ελαφρά εδαφική υπεροχή του 
Αστέρα στο διάστημα από το γκολ κι έως 
τη συμπλήρωση του πρώτου μισαώρου 
αλλά με τους φιλοξενούμενους να έχουν 
κλείσει τους χώρους μεσοαμυντικά και 
να μην έχουν δεχθεί άλλη φάση πλην της 
προαναφερόμενης του 16ου λεπτού.
Στο 34’ σε θέση τετ α τετ ο Μπαρμπα-
ρούσης αλλά άργησε, και τελικά γύρισε 
τη μπάλα που αυτή απομακρύνθηκε από 
τον Ηρακλή με κεφαλιά “ψαράκι” για 
να διώξει σωτήρια ο Μιχελής κι ενώ η 
μπάλα είχε πάρει τροχιά για τα δίχτυα. 
Στο 42’ φάουλ του Κέρι απομακρύνθηκε 
προσωρινά και στη συνέχεια ευκαιρία 
για τον Αστέρα με κεφαλιά του Αρβα-
νίτη που κατέληξε λίγο άουτ, ενώ στο 44’ 
σουτ του Μπουντόπουλου από το ύψος 
της περιοχής, άουτ, σε διάστημα που είχε 
ανέβει ο Αστέρας. Αποτέλεσμα ημιχρό-
νου το 0-1 για τους φιλοξενούμενους. 
Διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους 
στην ανάπαυλα για μη υπόδειξη πέναλτι 
στο 30’.

Στο δεύτερο μέρος μπήκε δυνατά ο Αστέ-
ρας, κέρδισε και γρήγορα δυο κόρνερ 
που πέρασαν ανεκμετάλευτα. Στο 48’ σε 
αντεπίθεση του Αήττητου σουτ του Καλο-
γέρη από διαγώνια θέση περίπου από το 
ύψος της περιοχής πέρασε άουτ.
Στα πρώτα δεκαπέντε λετπα του δεύ-
τερου μέρους, και πλην της προανα-
φερόμενης φάσης, ο Αστέρας πίεζε κι 
είχε ξεκάθαρη εδαφική υπεροχή, χωρίς 
πάντως “καθαρή” ευκαιρία στο διά-
στημα αυτό. Και τελικά ήρθε στο 66’ το 
1-1 με κεφαλιά του Παγώνη μετά από 
κόρνερ του Μπουντόπουλου.
Στο 73’ σουτ του Κυριάκου άουτ, αλλά 
στο 76’ σε μια ακόμα από τις ελάχιστες 
αντεπιθέσεις του Αήττητου ο Καλογέ-
ρης ως τελικός αποδέκτης έκανε το 1-2 με 
δυνατό σουτ. Στη συνέχεια, επηρεασμέ-
νος ο Αστέρας μετά το δεύτερο γκολ που 
ήρθε κόντρα στην τότε ροή του αγώνα, 
προσπάθησε μόνο “σπασμωδικά” 
χωρίς αποτέλεσμα, και δεν δημιούρ-
γησε κάποια ευκαιρία από τότε κι έπειτα. 
Μόνο στο 90+4’ ένα μακρινό φάουλ του 
Κέρι πέρασε λίγο άουτ. Κι έμεινε τελικό 
σκορ το 1-2.

Έ«Χ»ασε την ευκαιρία το Παρα-
λίμνιο, 0-0 με Τηλυκράτη…
Την ευκαιρία να μπει δυναμικά στο κόλπο 
ανόδου σπατάλησε ο Απόλλων Παραλι-
μνίου, καθώς στον σημαντικότερο ίσως 

αγώνα της σεζόν, όπως τουλάχιστον 
τον χαρακτήριζαν και οι άνθρωποι της 
ομάδας, δεν κατάφερε να κερδίσει τον 
Τηλυκράτη Λευκάδας, έμεινε στο 0-0 
και πλέον χρειάζεται οπωσδήποτε βαθ-
μούς στα ματς με Ηρακλή(6/5) και ΝΠΣ 
Βόλο(13/5) αν θέλει να ελπίζει. Ταυτό-
χρονα απώλεσε και την ευκαιρία να θέσει 
νοκ-άουτ και την ομάδα του Ανδρέα 
Παντζιαρά που κατάφερε να πάρει έναν 
βαθμό και φυσικά να έχει και τον δεύ-
τερο αγώνα με τους Σερραίους στο νησί.
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά 
στο ματς, ήταν καλύτεροι στο πρώτο ημί-
χρονο χωρίς να καταφέρουν να μετου-
σιώσουν σε κάποιο γκολ την υπεροχή 
τους, ενώ ο Απόλλων ανέβασε στροφές 
στο δεύτερο ημίχρονο, απείλησε, δημι-
ούργησε ευκαιρίες με τους Τσαούση και 
Πολυζωίδη, αλλά ούτε και αυτός κατά-
φερε να σκοράρει.

«Χ»ωρίς γκολ στο Ελ Πάσο!
Ισόπαλοι χωρίς τέρματα αναδείχτηκαν 
σήμερα το απόγευμα στο «Ελ Πάσο» ο 
Εθνικός Πειραιά και ο Ηρόδοτος. 
Βαθμός που βολεύει περισσότερο τους 
Κρητικούς, οι οποίοι βρίσκονται στην 
κορυφή της βαθμολογίας του ειδικού 
πρωταθλήματος.
Το συγκρότημα του Νίκου Κουρμπανά 
έφτασε, έτσι, τους 2 βαθμούς, ενώ εκείνο 
του Μανώλη Παπαματθαιάκη τους 4.

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Σε θέση οδηγού ο Ηρακλής
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Σ
ε ένα εκπληκ τ ικό ματ ς σ το 
Bernabeu, η Μπάγερν προηγή-
θηκε και έβαλε πολύ δύσκολα 
στην Ρεάλ, η οποία όμως είχε 

το σθένος να κρατήσει το 2-2 και να 
πάει στο Κίεβο για το 13ο στέμμα της 
ιστορίας της!
Η Βασίλισσα του Ζινεντίν Ζιντάν έχει 
άστρο που δεν σταματά να λάμπει και 
να οδηγεί σε έκσταση τους οπαδούς 
της. Οι Merengues πέρασαν δύσκολα 
από την Μπάγερν στην Μαδρίτη, όμως 
με πρωταγωνισή τον Καρίμ Μπενζεμά 
- που έβαλε και τα δύο γκολ - κατά-
φεραν να κρατήσουν το 2-2, το οποίο 
σε συνδυασμό με το 1-2 του Μονά-
χου τους έκλε ισε ε ισ ιτήρια γ ια το 
Κίεβο. Καλύτεροι σε γεν ικές γραμ-
μές ήταν οι Βαυαροί, που έπαιξαν με 
ψυχή και έχουν παράπονα για πέναλτι 
σ το φινάλε του πρώτου μέρους γ ια 
χέρι του Μαρσέλο. Απόντες αγωνι-
στικά Κριστιάνο Ρονάλντο και Ρόμπερτ 
Λεβαντόβσκι, σκόραρε και δεν πανη-
γύρισε ο Χάμες Ροδρίγες. Εκανε το 9x9 
στα νοκ-άουτ του Champions League ο 
Ζιζού, που έγινε ο δεύτερος μετά τον 
Μαρσέλο Λίπι που πάει σε τρεις σερί 
τελικούς στην κορυφαία διοργάνωση.
Οπως και σ τα ματς με την Παρί Σεν 
Ζερμέν και την Γιουβέντους, η Ρεάλ 
βρέθηκε από πολύ νωρίς να κυνηγά 
στο σκορ στην έδρα της. Στο 3’ μετά τη 
σέντρα από δεξιά, η μπάλα πήγε στον 
Ράμος και σ τρώθηκε σ τον Κίμιχ, ο 
οποίος άνοιξε το σκορ και στον επανα-
ληπτικό (0-1). Η Μπάγερν πήρε ψυχο-
λογία, όμως η Ρεάλ βρήκε ρυθμό σχε-
τικά άμεσα. Στο 7’ ο Ρονάλντο δεν πλά-
σαρε καλά μέσα από την περιοχή αλλά 
στο 11’ η σέντρα του Μαρσέλο ήταν 
τηλεκατευθυνόμενη και ο Μπενζεμά 
με κεφαλιά τ ιμώρησε το λάθος του 
Αλάμπα (1-1).
Η Μπάγερν ήταν καλύτερη και η Ρεάλ 
προσπαθούσε να έχει μεγάλα διαστή-
ματα με την μπάλα για της σπάει τον 
ρυθμό και στο 33’ οι Βαυαροί είχαν 
μεγάλη ευκαιρία, όταν στο τετ-α-τετ 
ο Λεβαν τόβσκι ν ικήθηκε από τον 
Νάβας και σε μια φάση διαρκείας ο 
Χάμες έστειλε τελικά την μπάλα ψηλά 
από κοντά. Η Ρεάλ έχασε ευκαιρία στο 
39’ με το αριστερό του Ρονάλντο να 

βγάζει ο Ούλραϊχ και στις καθυστερή-
σεις του πρώτου μέρους ο Κίμιχ έκανε 
τη σέντρα από δεξιά, η μπάλα βρήκε 
στο χέρι του Μαρσέλο, όμως ο Τσακίρ 
έστειλε τις ομάδες στα αποδυτήρια με 
το 1-1.
Η εκκίνηση σ την επανάληψη ήταν 
εφιαλτ ική γ ια την ομάδα του Γιούπ 
Χάινκες. Με δευτερόλεπτα να έχουν 
περάσει ο Τολισό γύρισε στον Ούλραϊχ 
και εκείνος έκανε απίσ τευτη γκάφα 
αφήνοντας την μπάλα να περάσει και 
ο Μπενζεμά έβαλε ένα από τα πιο 
εύκολα γκολ της καριέρας του για το 
2-1. Ο Κέιλορ Νάβας δεν άργησε να 
πιάσει δουλειά και σ το 51’ έβγαλε 
το δυνατό δεξί του Αλάμπα το οποίο 
κόνταρε και στο 54’ ο Ρονάλντο έχασε 
την ευκαιρία του αγώνα όταν από 
κοντά μετά την καταπληκτική σέντρα 
του Μαρσέλο έστειλε τη μπάλα ψηλά. 
Η κατοχή, η ενέργεια, η πίεση και η 
ποιότητα ήταν όλα με την Μπάγερν 
που φυσιολογικά ισοφάρισε στο 63’ 
με το δεξί πλασέ του Χάμες, ο οποίος 
έγραψε το 2-2 και δεν πανηγύρισε.
Οι Βαυαροί ήταν σαφώς ανώτεροι 
κόντρα σε μία ομάδα που είχε σ τα-
θερό κέν τρο άμυνα αλλά προβλή-
ματα κυρίως στα δεξιά της, όπου αγω-
ν ιζόταν ο κατ’ ανάγκη μπακ, Λού-
κας Βάθκεθ. Στο 74’ ο Νάβας έκανε 
μια επέμβαση που θα συνοδεύει για 
πάντα το video με τα highlights της 
καριέρας του καθώς έβγαλε εκπλη-
κτ ικά το κον τ ίνο βολέ του Τολισό. 
Με τις καθυστερήσεις να είναι πέντε 
λεπτά, όλη η Μπάγερν ανέβηκε μπρο-
στά για το γκολ που θα χάρισε ιστο-
ρική πρόκριση, όμως δεν κατάφερε 
κάτι με τον Μίλερ να μην προλαβαί-
νει την μπάλα στο 96’ και το ματς να 
τελειώνει με 2-2.
Ρεάλ Μαδρίτης ( Ζινε ν τ ίν  Ζιν τάν): 
Νάβας,  Μαρσέ λο,  Ράμος,  Βαράν, 
Βάθκεθ, Κόβατσ ιτ ς (73’ Καζεμίρο), 
Κ ρο ος ,  Μόν τ ρι τ ς ,  Ασ έ νσ ιο  (8 8 ’ 
Νάτσο),  Ρονάλν το, Μπενζ εμά (72’ 
Μπέιλ).
Μπάγερν Μονάχου (Γιουπ Χάινκες): 
Ουλραϊχ, Κίμιχ, Ζίλε, Χούμελς, Αλά-
μπα, Τολισό (75’ Βάγκνερ), Τιάγκο, 
Χάμες (84’ Χάβι Μαρτίνεθ), Ριμπερί, 
Μίλερ, Λεβαντόβσκι.

Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου 2-2

Βασίλισσα για το 13ο!

Η Ρόμα άγγιξε το θαύμα στο 
φινάλε, νίκησε 4-2, αλλά η 
Λίβερπουλ με «βοήθειες» έφυγε 
για το μεγάλο ραντεβού με τη 
Ρεάλ, διεκδικώντας το 6ο τρόπαιο 
της... Αυτοκρατορίας.  

Η 
Λίβερπουλ σ το Κίεβο! Το 
τρένο του Κλοπ μπορεί να υ-
πέσ τη την πρώτη ήτ τα σ το 
Champions League (4-2 από 

τη Ρόμα), ωστόσο χάρη στην πεντάρα 
του Ανφιλντ βρέθηκε σε ένα τεράστιο 
ραντεβού έπειτα από έντεκα χρόνια. Οι 
Τζιαλορόσι έκαναν υπερπροσπάθεια 
και θα μπορούσαν να διεκδικήσουν κά-
τι περισσότερο, αν ο Σκόμινα έβλεπε το 
χέρι του Αρνολντ. Σούπερ η τριπλέτα 
των Κόκκινων με 29 γκολ, απίθανη 
επίθεση με 46 γκολ στη διορ-
γάνωση (μαζί με τα προκρι-
ματικά).
«Πρέπει να μπούμε πολύ 
δυνατά και να σκορά-
ρουμε» τόνιζε παραμονές 
του ματς ο Εουσέμπιο, ο 
οποίος όμως είδε το εφιαλ-
τικότερο σενάριο να γίνεται 
πραγματικότητα.  Τραγική πάσα 
του Ναϊνγκολάν στο 9’, ο Φιρμίνο μοί-
ρασε στον Mανέ ο οποίος με άψογο 
πλασέ έδωσε προβάδισμα στους Κόκ-
κινους. Ηταν το 9ο γκολ του Σενεγαλέ-
ζου που έβαλε τις βάσεις πρόκρισης. 
Ωστόσο, η απάντηση της Ρόμα ήταν 
άμεση και έξι λεπτά αργότερα έφερε το 
ματς στα ίσα. Ο Ελ Σαράουι έκανε τη 
σέντρα, ο Φαν Ντάικ έδιωξε πάνω στο 
κεφάλι του Μίλνερ και η μπάλα κατέ-
ληξε στα δίχτυα... Ηταν το πρώτο αυτο-
γκόλ των Κόκκινων στη διοργάνωση 
έπειτα από μια δεκαετία!
Η Ρόμα είχε τον έλεγχο, προσπάθησε 
να φανεί απειλητική, όμως η Λίβερ-
πουλ ήταν αυτή που πάγωσε το Ολί-
μπικο για δεύτερη φορά. Στο 25ο λεπτό 
ο Ρόμπερτσον έκανε εξαιρετική προ-
σπάθεια, μοίρασε στον Μανέ, ο οποίος 
όμως νικήθηκε από τον Αλισον. Στην 
εξέλιξη της φάσης και από κόρνερ, ο 
Τζέκο γύρισε λανθασμένα με κεφαλιά 
και ο Βαϊνάλντουμ με ωραία κεφαλιά 
πέτυχε το 2-1! 
Οι Κόκκινοι πάγωσαν τον ρυθμό, οι Τζι-

αλορόσι δεν μπορούσαν να βρουν δια-
δρόμους και μόνο με ατομικές ενέρ-
γειες προσπάθησαν να απειλήσουν. 
Μάλιστα, στο 35’ βρέθηκαν κοντά στην 
ισοφάριση, αλλά η σουτάρα του Ελ 
Σαράουι βρήκε το δοκάρι. Ηταν και η 
τελευταία καλή προσπάθειά τους στο 
α’ μέρος. 
Ιδανικό το ξεκίνημα για τους γηπεδού-
χους! Οι Τζιαλορόσι μπήκαν δυνατά 
και στο 49’ θα μπορούσαν να βρεθούν 
στην... άσπρη βούλα, αλλά ο βοηθός 
υπέδειξε καθυστερημένα και λανθα-
σμένα σε θέση οφσάιντ  τον Τζέκο, ο 
οποίος είχε προλάβει να ανατραπεί από 
τον Κάριους.
Τρία λεπτά αργότερα ήρθε το γκολ! Ο 
Ελ Σαράουι έκανε το σουτ, ο Κάριους 
έδιωξε, αλλά ο Τζέκο με άψογο πλασέ 

πέτυχε το 2-2. Ο Ντι Φραντσέσκο 
έριξε στο ματς τον Ουντέρ και 

λίγο αργότερα ο 20χρονος 
βρέθηκε μια ανάσα από το 
γκολ, αλλά το πλασέ δεν 
ήταν ιδανικό! Στο 63’ η 
Ρόμα ζήτησε πεντακάθαρο 
πέναλτι, ο Ελ Σαράουι βρέ-

θηκε σε θέση βολής έκανε 
το σουτ, ο Αρνολντ έδιωξε  με 

το χέρι, όμως ο Σκόμινα ήταν... 
εκτός φάσης! 
Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να μπουν 
στο ματς, αλλά σε δυο περιπτώσεις, Σικ 
και Τζέκο δεν μπόρεσαν να σκοράρουν. 
Στο 86ο λεπτό το Ολίμπικο... χαμογέ-
λασε, αφού ο Ναϊνγκολάν με απίθανο 
σουτ έξω από την περιοχή έστειλε τη 
μπάλα στα δίχτυα. Ο χρόνος όμως για 
μια απίθανη ανατροπή ήταν ελάχιστος, 
οι γηπεδούχοι προσπάθησαν και στην 
τελευταία φάση του ματ ς κέρδισαν 
πέναλτι σε χέρι του Κλάβαν. Ο Ναϊνγκο-
λάν πέτυχε το 2ο του τέρμα και η Ρόμα 
αποχαιρέτησε το Champions League με 
μια εξαιρετική εμφάνιση (4-2). 
Ρόμα (Εουσέμπιο Ντι Φραντσέσκο): 
Άλισον, Φλορέντσι, Μανωλάς, Φάτσιο, 
Κολάροφ, Ντε Ρόσι (69΄ Γκοναλόν), 
Ναϊνγκολάν, Πελεγκρίνι (53΄ Ουντέρ), 
Σικ, Ελ Σαράουι (75΄ Αντονούτσι), Τζέκο
Λίβερπουλ (Γιούρκεν Κλοπ): Κάρι-
ους, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Λόβρεν, Φαν 
Ντάικ, Ρόμπερτσον, Χέντερσον, Βαϊ-
νάλντουμ, Μίλνερ, Σαλάχ, Μανέ (83΄ 
Κλαβαν), Φιρμίνο (87΄ Σολάνκε)

Ρόμα - Λίβερπουλ 4-2

Κόκκινοι μονομάχοι για το 6ο
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Εύκολο απόγευμα είχε η ΑΕΚ που μετέτρεψε 
το ντέρμπι με την Ομόνοια σε παράσταση 
για έναν.

Ο
ι «κιτρινοπράσινοι» με δύο γκολ των 
Φλοριάν (24’ πεν.) και Ακοράν (66’) επέ-
στρεψαν μετά από τέσσερις αγωνιστικές 
στα νικηφόρα αποτελέσματα, υποχρεώ-

νοντας τους «πράσινους» της Λευκωσίας στην 16η 
φετινή και 10η διαδοχική τους ήττα.
Μαθηματικά και φέτος στα προκριματικά του 
Europa League η ομάδα της Λάρνακας που στρέφει 
πλέον την περισσότερη προσοχή της στον μεγάλο 
τελικό κυπέλλου της 16ης Μαϊου.
Απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού ανέκτησε η ομάδα 
της Λάρνακας από τα πρώτα λεπτά του πρώτου 
μέρους του αγώνα, με την Ομόνοια να παρουσι-
άζει για ακόμα ένα παιχνίδι σοβαρές αδυναμίες 
στην ανάπτυξη.
Οι «κιτρινοπράσινοι» δημιούργησαν αρκετές προ-
ϋποθέσεις για να πάρουν κεφάλι στο σκορ κάτι 
που πέτυχαν τελικά στο 24’ από εύστοχη εκτέλεση 
πέναλτι του Φλοριάν, σημειώνοντας το 1-0.
Ακολούθως η ΑΕΚ έψαξε και για το δεύτερο γκολ 
και δεν έμεινε κλειστή στα καρέ της. Ο ρυθμός 
ωστόσο της αναμέτρησης μετά το ημίωρο έπεσε, 
με αποτέλεσμα να μην υπάρξει κάποια μεγάλη 
φάση μπροστά από τα καρέ των δύο ομάδων.
Έτσι ΑΕΚ και Ομόνοια οδηγήθηκαν στα αποδυτή-
ρια με το 1-0 ως σκορ του πρώτο ημιχρόνου.
Στην επανάληψη κυριάρχισε σχεδόν παρόμοιο 
σκηνικό, με τους γηπεδούχους να παίζουν με 
σαφώς πιο ανεβασμένη ψυχολογία και να δημι-
ουργούν ακόμη περισσότερα προβλήματα στην 
άμυνα του Χριστοδούλου.
Ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ άφησε τους ποδοσφαιριστές 
του να παίξουν ανοικτά, με αποτέλεσμα να γίνουν 
πολλές ωραίες ατομικές προσπάθειες από μέρους 
ΑΕΚ.
Στο 66’ ο Ακοράν σκότωσε κάθε ελπίδα για την 
Ομόνοια, σφραγίζοντας την νίκη της ΑΕΚ.
Από την άλλη η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στον 
αγώνα για την Ομόνοια ήρθε τελικά στο 72’ της 
αναμέτρησης με πλασέ του Ντάρμπισαϊαρ, ωστόσο 
χωρίς αποτέλεσμα.
Στα τελευταία λεπτά οι φιλοξενούμενοι πήραν 
βήματαμ μπροστά στον αγωνιστικό χώρο, προ-
σπάθησαν να σημειώσουν κάποιο γκολ, αλλά δεν 
τα κατάφεραν.
ΑΕΚ: Πάμπλο, Αντωνιάδης, Μοϊσόφ, Καταλά, 
Λαρένα, Ακοράν, Τέτε (69’ Τομάς), Τρισκόφσκι, 
Κάσες (76’ Λαμπάν), Φλοριάν (83’ Χέφελ), Νέλσον

Ομόνοια: Χριστοδούλου, Φώτη (60’ Εκίθα), Κατε-
λάρης, Γ.Σοάρες, Μαδούρο, Α.Σοάρες, Μπρέεβελντ 
(21’ Σόλομον), Ζαρσίνιο, Χριστοφή, Ντάρμπισαϊρ

Πάφος FC-Αλκή 1-1
Με την ισοπαλία συμβιβάστηκαν Πάφος FC και 
Αλκή στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώ-
θηκε η 8η αγωνιστική των play-offs.
Σε ένα παιχνίδι με μέτριο ρυθμό και μέτριο θέαμα 
οι δύο ομάδες της Πάφου και της Λάρνακας χωρίς 
να έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον πήραν από ένα 
βαθμό από γκολ των Φαμπρίτσιο (72’ πεν.) και Ντό-
βπνια (88’).
Μέτριο ήταν το θέαμα στο πρώτο μέρος του αγώνα 
στο «Στέλιος Κυριακίδης» με την Αλκή να είναι η 
ομάδα που από τα πρώτα λεπτά πήρε την πρωτο-
βουλία των κινήσεων και ανέκτησε την κατοχή της 
μπάλας.
Από το 2’ της αναμέτρησης η ομάδα της Λάρνακας 
απείλησε Ντουβεντρού, για να φλερτάρει εκ νέου 
με το 0-1 στο 18’ της αναμέτρησης ο Φαμπρίτσιο.
Λίγο πριν το ημίωρο η Πάφος FC άρχισε να παίρ-
νει βήματα μπροστά στον αγωνιστικό χώρο και να 
πιέζει πιο ψηλά τους φιλοξενούμενους, ισορροπώ-
ντας τον αγώνα.
Σε αυτό το πλαίσιο και μέχρι το τέλος του πρώτου 
μέρους οι γηπεδούχοι βρήκαν από την πλευρά τους 
άλλες δύο μεγάλες ευκαιρίες με τους Ζαχαρίου στο 
30’ και Μπεριγκό στο 40’ να κάνουν λάθος υπολο-
γισμό της μπάλας.
Έτσι οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια 
με το στείρο 0-0 για αποτέλεσμα.
Από εκεί που έμεινε ξεκίνησε το β’ μέρος του 
αγώνα, με την Πάφος FC να έχει την πρωτοβουλία 
των κινήσεων και να πιέζει ψηλά την Αλκή ψάχνο-
ντας για το γκολ.
Όσο περνούσε ο χρόνος ο ρυθμός του παιχνιδιού 
έπεφτε, ωστόσο και οι δύο ομάδες βρήκαν τους 
τρόπους για να απειλήσουν ουσιαστικά τα αντί-
παλα δίκτυα.
Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 71’ ο Φαμπρίτσιο 
άνοιξε το σκορ για την Αλκή για να ισοφαρίσει δύο 
λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης ο Ντόβπνια.
Δίκαιη μοιρασιά στο «Στέλιος Κυριακίδης» στο 
τελευταίο παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής των play-
offs.
ΠΑΦΟΣ: Ανγκούν, Κομπανί, Χόριτς, Ζαχαρίου (68΄ 
Χριστοδούλου), Ντεούλ (77΄ Σικόρσκι), Γκάμποβς, 
Φυλακτού, Βάλντο, Γιάνζα, Μπεριγκό, Ντόβπνια
ΑΛΚΗ: Στρατηλάτης, Χαραλάμπους (60΄ Μανώλη), 
Ντουβεντρού, Χαρής, Τικρουτζιά, Λοϊζίδης (14΄ 
Ανδρέου), Πιεράτσι, Μαλφλουρί (88΄ Ψύχας), 
Φαμπρίτσιο, Ντιακιτέ, Γκλομπάρ

αθλητικά

ΑΕΚ-Ομόνοια 2-0

Απόλυτη κυρίαρχη και Ευρωπαία

Η  Νέα Σαλαμίνα κέρδισε με 3-1 τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο 
της 8ης αγωνιστικής των play-offs. Οι ερυθρόλευκοι πήραν 
δίκαια την νίκη και έφτασαν τους 42 βαθμούς ενώ ο Ολυμπια-
κός ο οποίος είναι υποβιβασμένος έμεινε στους 23 βαθμούς.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, αφού μόλις 
στο 3’ ο Τόρες έκανε το σουτ , αλλά ο Βεσελόφσκι απέκρουσε σε 
κόρνερ.
Στην συνέχεια του αγώνα, η Νέα Σαλαμίνα πήρε τον έλεγχο, 
ωστόσο δεν μπορούσε να βγάλει φάσεις. Στο 37’ ήρθε και η πρώτη 
φάση για τους ερυθρόλευκους με τον Καρλάο να σημαδεύει το 
δοκάρι μετά από κόρνερ. 4 λεπτά αργότερα ο Ελουντού έκανε το 
σουτ αλλά απέκρουσε ο Κωνσταντίνου. Αυτή ήταν και η τελεταία 
φάση του αγώνα με τις δύο ομάδες να πάνε στην ανάπαυλα με το 
0-0.
Το δεύτερο μέρος άρχισε με γκολ για την Νέα Σαλαμίνα με σκόρερ 
τον Καρλάο ο οποίος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίκτυα.
Στο 65’ οι ερυθρόλευκοι κατάφεραν να διπλασιάσουν τα τέρματα 
τους με σκόρερ τον Τιάγκο ο οποίος από κοντά έστειλε την μπάλα 
στα δίκτυα, μετά από ωραία πάσα του Κωστή.
Στο 79’ η Νέα Σαλαμίνα κέρδισε πέναλτι όταν ο Πουγιούκας ανέ-
τρεψε τον Σιαθά στην περιοχή και ο διαιτητής της αναμέτρησης 
σφύριξε παράβαση. Ο Κούσουλος ήταν εύστοχος από τα έντεκα 
βήματα και έκανε το 3-0 στο 80’.
3 λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός μείωσε σε 3-1 με σκόρερ τον 
Τόρες από το σημείο του πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Αυλωνίτης.
Αυτό ήταν και το σκορ του αγώνα με την Νέα Σαλαμίνα να παίρ-
νει την νίκη στο τελευταίο παιχνίδι για φέτος στο Danoi Αμμόχω-
στος-Επιστροφή.

Νέα Σαλαμίνα-Ολυμπιακός 3-1
Άνετη «ερυθρόλευκη» τριάρα 
στο «Αμμόχωστος»
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αθλητικά

Προμηθέας - ΑΕΚ 76-75

Εκτέλεσε την ΑΕΚ ο Γκίκας 

Το μυαλό στο Final 4 είχε η ΑΕΚ! Οι «κιτρινόμαυροι» ηττήθηκαν από τον Προμηθέα με 76-75 
στο ΟΑΚΑ και οι Πατρινοί «έκλεισαν» θέση στην 4άδα, χάρη στο τρίποντο του Νίκου Γκίκα στο 
τέλος! 

Κ
ακή ήταν η πρόβα για την ΑΕΚ, ενόψει Final 
4! Οι «κιτρινόμαυροι» ζορίστηκαν πολύ κό-
ντρα στον Προμηθέα και τελικώς ηττήθηκαν 
με 76-75, για την 24η αγωνιστική της Basket 

League. Ο Νίκος Γκίκας έβαλε μεγάλο τρίποντο λίγο 
πριν το φινάλε του αγώνα κι έστειλε την ομάδα του ο-
ριστικά στην 4άδα!
Μοιραίος ο Χάρις, που παρά την καλή κατά-
σταση που έδειξε ότι είναι (19π., 7ρ.) μετά 
τον τραυματισμό του, έκανε λάθος στην 
πάσα που ήθελε να δώσει στον Τζέιμς, 
ο Χολ έκλεψε την μπάλα και οι Πατρι-
νοί ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς.
Σο πρώτο μέρος του αγώνα, ο Προ-
μηθέας δημιούργησε πρόβλημα κάτω 
από την ρακέτα στην ΑΕΚ, με τον Έλις να 
μοιάζει... ασταμάτητος (6-11, 4’), αλλά 
οι γηπεδούχοι έφτασαν στην ισοφάριση 
(20-20, 10’). Τα ριμπάουντ ήταν ένας τομεάς 
στον οποίοι οι «κιτρινόμαυροι» υστερούσαν (20-29), 
κυρίως στα επιθετικά (5-14). Οι Πατρινοί συνέχιζαν 
να πιέζουν, έφτασαν και στο +8 (25-33, 15’), με τους 
παίκτες του Σάκοτα να μειώνουν στο ημίχρονο (35-
37, 20’).
Τα δύο σερί τρίποντα των Λαρεντζάκη-Γκριν στα 
πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου έδωσαν στην ΑΕΚ 
για πρώτη φορά το προβάδισμα (43-41, 22’), ενώ λίγο 
αργότερα έφτασε και στο +6 (53-47, 26’). Τα ριμπάουντ 
συνέχιζαν να... χάνονται, οι παίκτες του Γιατρά βρήκαν 
ρυθμό και προηγήθηκαν ξανά στο 30’ (56-60). Στην 
τελευταία περίοδο οι φιλοξενούμενοι πήγαν στο +6 
(56-62, 31’), αλλά οι Βασιλόπουλος και Χάρις κράτη-
σαν την ΑΕΚ στο παιχνίδι (72-71, 36’). Ο Γκίκας έβαλε 
μεγάλο τρίποντο για το 74-76 και υπέγραψε ακόμα μια 
νίκη της ομάδας του!
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Προμηθέας έδειξε ότι ήρθε στο 
ΟΑΚΑ για να πάρει τη νίκη, ήταν σοβαρός και κυριάρ-
χησε σε ριμπάουντ (47) και ρακέτα (36π.).
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Σαλούστρος έκανε double 
double με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ. Από 14 
πόντους είχαν Φαγιέ και Χολ.
ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Ο Γκίκας μπορεί να είχε μόλις 3 
πόντους στο ματς, αλλά ήταν αρκετοί αφού έβαλε το 
νικητήριο τρίποντο για την ομάδα του, κάνοντας ακρι-
βώς ότι και στο ματς του α’ γύρου.
Ο Μιλόσεβιτς, που βραβεύτηκε από την ΑΕΚ, είχε 11 
πόντους και 9 ριμπάουντ. Ο Έλις δημιούργησε πρό-
βλημα στην ρακέτα των γηπεδούχων και μέτρησε 12 
πόντους.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Οι ψηλοί της ΑΕΚ δεν 
βοήθησαν την ομάδα τους πολύ.
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Το τρίποντο του Γκίκα πριν το φινάλε 
του αγώνα και το λάθος του Χάρις, για να πάρει τη νίκη 
ο Προμηθέας.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η ΑΕΚ την ήττα και το ότι δεν κατάφερε να 
κλείσει από τώρα θέση στην 4άδα, ειδικά κι ενόψει 

Final 4, για να πάρει ψυχολογία. Ο Προμη-
θέας τίποτα.

ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Η alley oop 
συνεργασία των Λίποβι-Έλις για το 
6-11 και η τάπα του Καββαδά στον 
Σαλούστρο, στο 31-33.
Τα Δεκάλεπτα: 20-20, 35-37, 56-60, 
75-76.

Δεν χάνει τον ημιτελικό ο Σά-
κοτα!

Ο αρχηγός της ΑΕΚ ξεπερνά τις ενοχλήσεις 
που ένιωθε στην γάμπα, μετά τον τραυματισμό του στο 
ματς με τον Προμηθέα, και ακολούθησε ξανά ατομικό 
πρόγραμμα. Παρόλα αυτά, δεν δείχνει διατεθειμένος 
να απουσιάσει από τον αγώνα με την Μούρθια και 
κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει.
Ο Ντράγκαν Σάκοτα είναι στην ευχάριστη θέση να μην 
αντιμετωπίζει άλλα αγωνιστικά προβλήματα και έχει 
όλους τους παίκτες στην διάθεσή του.

«Η ΑΕΚ διανύει περίοδο αναγέννησης»
Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε για το Final 4 του BCL στο 
πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, στάθηκε στην προ-
σπάθεια της ομάδας του, ενώ υπογράμμισε ότι πλέον η 
ΑΕΚ έχει μπει για τα καλά στην περίοδο της αναγέννη-
σης με τον Μάκη Αγγελόπουλο στο τιμόνι. 
Αρχικά είπε ότι «δεν αρχίσαμε καλά στη σεζόν και οι 
προσδοκίες μας ήταν πάντα υψηλές, σε Ελλάδα, ανε-
ξαρτήτου καταστάσεων. Η ομάδα έπρεπε να πάρει 
ματς, και έγινε με clutch σουτ. Και η Μούρθια, αν και 
τερμάτισε 4η, κατάφερε να προκριθεί εντυπωσιακά. 
Κάθε παιχνίδι ήταν ένα δράμα. Είναι ίσως ο πιο γλυκός 
δρόμος τελικά. Στο τέλος, ίσως να υπάρχει περισσό-
τερη ευθύνη και υποχρεώσεις, λόγω έδρας»..
Και συνέχισε: «Η ομάδα άρχισε νέα προσπάθεια με 
τον Μάκη Αγγελόπουλο πριν 4 χρόνια και η περίοδος 
που διανύει η ομάδα είναι αναγέννησης. Πέρα από το 
τρόπαιο πριν από 50 χρόνια, η ομάδα είχε το τελευ-
ταίο το 2002. Η ΑΕΚ επέστρεψε στο ευρωπαϊκό επί-
πεδο, έπαιξε ξανά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πήρε 
το Κύπελλο Ελλάδας. Οι στόχοι είναι διαρκώς υψηλοί».

Γιαννακόπουλος σε 
Μπερτομέου: «Άντε γαμ@@@»! 

Η 
νέα πειθαρχική δίωξη 
που ασκήθηκε από την 
Euroleague εις βάρος 
του Δημήτρη Γιαννακό-

πουλου, η οποία προέκυψε σε μια 
πολύ δύσκολη στιγμή για την οι-
κογένεια του ισχυρού άνδρα της 
ΚΑΕ Παναθηναϊκός, προκάλεσε 
την οργισμένη αντίδραση του τε-
λευταίου, ο οποίος στην προσω-
πική ανακοίωση που εξέδωσε 
χρησιμοποίησε πολύ σκληρούς 
χαρακτηρισμούς για το Ζόρντι 
Μπερτομέου.
H προσωπική του δήλωση ανα-
φέρει:
«Την ώρα που από ολόκληρη την 
Ευρώπη λαμβάνουμε διαρκώς 
αμέτρητα μηνύματα συμπαρά-
στασης και συλλυπητήρια για τον 
χαμό του Κώστα Γιαννακόπουλου, 
ενός εκ των θεμελίων λίθων του 
Παναθηναϊκού μας, την ώρα που 
η οικογένεια μας είναι βυθισμένη 
στο πένθος, εσύ αποδεικνύεις για 
μια ακόμη φορά πόσο μικρόψυ-
χος είσαι.
Το έπραξες βεβαίως κι άλλες 
φορές. Όταν υπερασπίστηκα τα 
παιδιά μου, έναντι κάποιων που 
έβριζαν και έριχναν κατάρες. 
Ή όταν μοίρασες τη φωτογρα-
φία μου στα γήπεδα της Ευρωλί-
γκα, σαν να επρόκειτο για σεση-
μασμένο δολοφόνο. Και τώρα, 
τη στιγμή που η οικογένεια μου 
θρηνεί, εσύ απλά συνεχίζεις την 
προσπάθεια για την εξόντωση του 
Παναθηναϊκού και εμένα προσω-
πικά.
Μέχρι εδώ. Το μόνο που έχω να 
σου πω πλέον είναι «ΑΝΤΕ ΓΑΜΗ-
ΣΟΥ». Μόνο αυτό. Τίποτα άλλο 
δεν σου αξίζει.
Και ξεκαθαρίζω ότι αν καλοκαιρι 
τα υπόλοιπα μέλη της Ευρωλίγκας 
δεν αποφασίσουν ότι δεν μπορεί 
ένας άνθρωπος που δεν σέβεται 
θεσμούς όπως η οικογένεια, που 
δεν σέβεται ούτε καν το πένθος 
του άλλου, να κάθεται στο ίδιο 
τραπέζι με εμάς, πόσο μάλλον να 
διοικεί τη διοργάνωση, ο Πανα-
θηναϊκός δεν πρέπει και δεν θα 
έχει θέση σε αυτή την παρωδία.
Ο αθλητισμός στηρίζεται σε 
ανθρώπους. Και εσύ δεν θυμίζεις 

πια σε τίποτα άνθρωπο.»

Κομνηνός: «Συνεχίζουμε 
τις συζητήσεις με τον Πα-
ναθηναϊκό»
Στο περιθώριο του Final 4, ο 
Πατρίκ Κομνηνός μίλησε για το 
ενδεχόμενο συμμετοχής και του 
Παναθηναϊκού. 
«Ανοίξαμε διάλογο με τους 
ανθρώπους του Παναθηναϊκού, 
όχι μόνο τον ιδιοκτήτη. Η διαδικα-
σία μετάβασης αφορά ένα πλαί-
σιο ολόκληρο. Είναι ίδια με όσες 
ομάδες θέλουν να μπουν στο 
Champions League. Το βάρος του 
Παναθηναϊκού είναι τεράστιο, 
έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αλλά η 
διαδικασία είναι η ίδια για όλες τις 
ομάδες. Συνεχίζονται οι συζητή-
σεις και θα υπάρξουν τέτοιες και 
σε πολιτικό επίπεδο, για να εξε-
ταστεί» δήλωσε αρχικά ο Πατρίκ 
Κομνηνός και συνέχισε:
«Μας χαροποιεί που μια από τις 
κορυφαίες ομάδες της Ευρώ-
πης εκφράζει αυτή τη βούληση 
και συντασσόμεθα και ακολου-
θούμε αυτή τη βούληση της ΚΑΕ 
Παναθηναϊκός. Θα έχουμε πολλά 
περισσότερα τις επόμενες ημέρες 
ή και εβδομάδες»
Όσο για το πόσο θα αλλάξει η 
εικόνα των ελληνικών ομάδων 
στη διοργάνωση, αν ο Παναθη-
ναϊκός πάει στο BCL και υπάρ-
ξουν επίσης το Λαύριο και ο Προ-
μηθέας, είπε: «Το έχουμε εξετά-
σει αυτό. Δεν θα αλλάξει τίποτα 
όσον αφορά τη συμμετοχή των 
ομάδων στη διοργάνωση. Δύο 
ομάδες στην κανονική περίοδο 
και μια στον τρίτο προκριματικό 
γύρο, αυτό είναι το μίνιμουμ για 
τις ελληνικές ομάδες. Στα τέλη 
Ιουνίου θα πάρουμε αποφάσεις, 
γιατί δίνουμε και κάποιες wild 
cards.
Ο κάτοχος του τροπαίου κερδίζει 
αυτόματα θέση στους ομίλους. Αν 
η ΑΕΚ είναι κάτοχος του τίτλου, 
τότε θα είναι στην διοργάνωση. 
Δεν θα κινδυνεύσει ο βαθμολο-
γικά υψηλότερος. Το ίδιο έγινε 
και πέρυσι με την Τενερίφη. Εμείς 
θα μείνουμε σταθεροί στις αρχές 
μας.»
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