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Χαμός στο ΣτΕ- Σοκ από το «κατηγορώ» Σακελλαρίου 
στην κυβέρνηση για τις συντάξεις

Π
λέον των πολλαπλών αναγνώσεων που έχει η χθεσινή αιφ-
νίδια και «ηρωική έξοδος» -παραίτησης του προέδρου 
του Συμβουλίου της Επικρατείας Νικολάου Σακελλαρίου, 
45 μέρες πριν την συνταξιοδότησή του (30 Ιουνίου) και 

των πολιτικόδικαστικων σεναρίων που ήδη ξετυλίγονται, άνοιξε πα-
ράλληλα ο ασκός του Αιόλου μέσα στα σπλάχνα του δικαστηρίου με-
ταξύ των δικαστών, κάτι που τρίζει τα θεμέλιά του και τροχοδρομεί 
δύσκολες μέρες για το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.
Την ίδια στιγμή, η παραίτηση του κ. Σακελλαρίου προκάλεσε και 
πολιτικές αντιδράσεις, ενώ αναζητείται το παρασκήνιο της αλήθειας 
ακόμη και από τα ίδια τα κόμματα της αντιπολιτεύσης, καθώς η δια-
δρομή του κ. Σακελλαρίου έχει παλινδρομική πορεία.
Ο τέως πρόεδρος του ΣτΕ κάλεσε εκτάκτως τους δημοσιογράφους 
και μπροστά στις κάμερες των τηλεοράσεων, με την τήβεννο, ενώ η 
παραίτησή του είχε γίνει ήδη δεκτή, την ανακοίνωσε δημόσια.
Ο κ. Σακελλαρίου ως λόγο της παραίτησής του επικαλέστηκε ότι αδυ-
νατεί να ελέγξει τις διαρροές του περιεχομένου των διασκέψεων 
(κεκλεισμένων των θυρών) επί των εκκρεμών υποθέσεων που κρί-
νονται από το δικαστήριο.
Οι τελευταίες διαρροές που έγιναν ήταν στις 30 περίπου υποθέσεις 
κατά του ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου. Μάλιστα, την περα-
σμένη Παρασκευή από πρώην πολιτικό (και εν δυνάμει πολιτικό 
καθώς σκέπτεται για την ίδρυση κόμματος) και παράλληλα καθηγητή 
Πανεπιστημίου, ο οποίος δεν έχει μεν εμπλοκή στις υποθέσεις αυτές, 
αλλά έχει κουμπάρα δικαστικό λειτουργό στο ΣτΕ, στάλθηκε σε όλα 
τα Μέσα Ενημέρωση λανθασμένο μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώ-
νου, που έλεγε ότι ο νόμος Κατρούγκαλου κρίθηκε οριακά συνταγ-
ματικός (13-12) . Κάτι που αβίαστα αναπαράχθηκε από πολλά μέσα 
ενημέρωσης, εξαγριώνοντας τους συνταξιούχους, οι οποίοι μάλιστα 
πραγματοποίησαν και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από το ΣτΕ.
Όμως, ανεξάρτητα από την ενεργεία αυτή του εν ενεργεία Πανεπι-
στημιακού καθηγητή, οι διαρροές από τις διασκέψεις του ΣτΕ και των 
άλλων ανωτάτων δικαστηρίων γίνονται εδώ και δεκαετίες και απο-
τελεί πλέον έθιμο.
Δηλαδή, δεν είναι πρωτοφανές γεγονός. Στα αποτελέσματα των δια-
σκέψεων των Ανωτάτων Δικαστηρίων που αφορούν μεγάλες ομάδες 
πληθυσμού και επιλύουν σημαντικά κοινωνικά θέματα, πάντα γίνο-
νται διαρροές, από τότε που ήταν πρόεδρος ο αείμνηστος Βασίλης 
Μποτόπουλος.
Φυσικά, το τελευταίο διάστημα υπήρξαν διαρροές απόρρητων επι-
στολών δικαστών προς τον κ. Σακελλαρίου, αλλά και άλλων δικαστι-
κών εγγράφων προς φιλοκυβερνητικά έντυπα. Οι διαρροές αυτές 
γίνονται από συγκεκριμένους δικαστές οι οποίοι επιδιώκουν να προ-
αχθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Παρόμοιου τύπου διαρροές 
από δικαστές είναι πρωτόγνωρες στο ΣτΕ και τα πρόσωπα αυτά που 
τις έκαναν  είναι γνωστά στο ΣτΕ, αλλά ο κ. Σακελλαρίου δεν έπραξε 
τα δέοντα γι’ αυτούς τους συναδέλφους του. Μάλιστα, σε ορισμένες 
περιπτώσεις η διαρροή των εγγράφων έγινε μέσω της νομικής υπη-

ρεσίας του Μαξίμου. Δηλαδή η διαδρομή της διαρροής ήταν: Δικα-
στής ΣτΕ προς νομική υπηρεσία Μαξίμου και η τελευταία διαβίβαζε 
στον φιλοκυβερνητικό Τύπο.
Παράλληλα, συνάδελφοι του κ. Σακελλαρίου, έλεγαν ότι δεν μπορεί 
ο τέως πρόεδρος του ΣτΕ να επικαλείται ότι οι διαρροές δεν τον άφη-
ναν να ασκεί τα καθήκοντά του με «την δέουσα ηρεμία και νηφαλι-
ότητα». Γιατί, μεταξύ των βασικών στοιχείων και «χαρισμάτων» του 
δικαστή είναι η ηρεμία, η ψυχραιμία, η νηφαλιότητα, η αντικειμενικό-
τητα, η ανυπαρξία θυμού και μίσους, κ.λπ. Σε αντίθετη περίπτωση ο 
δικαστής δεν μπορεί να ανεβαίνει στην έδρα και να δικάζει, γιατί δεν 
μπορεί να αποδίδει Δικαιοσύνη. Διαφορετικά ο μισός πληθυσμός 
της χώρας θα ήταν σε καταστήματα κράτησης.
Εξάλλου, ως προς τις διαρροές των διασκέψεων, έχει προταθεί εδώ 
και χρόνια (και σε προηγουμένους προέδρους) από εκπροσώπους 
του Τύπου, στα μεγάλα θέματα που απασχολούν έντονα την κοινή 
γνώμη, μόλις ολοκληρώνουν οι δικαστές την κρίση τους και την 
τελική ψηφοφορία, να υπάρχει μια ενημέρωση των ΜΜΕ για το «δια 
ταύτα». Δηλαδή που κατέληξαν, τι κρίθηκε αντισυνταγματικό ή το 
αντίθετο, τι νόμιμο ή παράνομο, κ.λπ.
Η πρόταση όσες φορές τέθηκε στις Διοικητικές Ολομέλειες του ΣτΕ, 
δεν εγκρίθηκε και όπως λένε σύμβουλοι Επικρατείας, δεν εκκρίθηκε 
γιατί ορισμένοι δικαστές θέλουν οι ίδιοι -για ευνόητους λόγους- να 
ενημερώνουν τους αρμόδιους υπουργούς, ενώ άλλοι είναι πιστά 
τυπολάτρες και επικαλούνται τη νομοθεσία, αδιαφορώντας για τη 
νομολογία του Αρείου Πάγου, που επιτρέπει εν μέρει την ενημέ-
ρωση και «διαρροή» των δικαστικών διασκέψεων.

Δεν πρέπει να λησμονείται ότι ο Άρειος Πάγος έχει κρίνει, με αφορμή 
ένα σκέλος της υπόθεσης του Βατοπεδίου, ότι δεν αποτελεί ποινικό 
αδίκημα η διαρροή του «δια ταύτα» των δικαστικών διασκέψεων.
Παράλληλα, έλεγαν οι συνάδελφοι του κ. Σακελλαρίου , ότι ένας 
δικαστής και μάλιστα πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου, στην επι-
στολή γνωστοποίησης της παραίτησης του δεν μπορεί, να αφήνει 
σαφείς πολιτικές αιχμές, δεν μπορεί να δίνει έμμεσες κατευθύνσεις 
στους τέως συναδέλφους τους επί των εκκρεμών υποθέσεων για τις 
οποίες πρόκειται να αποφανθούν, ούτε να κάνει λόγο ότι οι συνταξι-
ούχοι είναι θύματα των μνημονίων, κ.λπ., γιατί οι συνταξιούχοι την 
επόμενη φορά δεν θα αντιδράσουν με συγκέντρωση έξω από το ΣτΕ, 
αλλά θα κάνουν ένα ακόμη παραπάνω βήμα.
Η πρώτη πικρόχολη δήλωση ήταν από τον υπουργό Ψηφιακής Πολι-
τικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκο Παππά, ο οποίος σχο-
λιάζοντας την παραίτηση του κ. Σακελλαρίου, μέσα από το twitter και 
σε ειρωνικό ύφος, ανάρτησε ότι ο πρόεδρος του ΣτΕ θα έπρεπε να 
έχει παραιτηθεί από το 2016.
«Αν τον κ. Σακελλαρίου τον ενοχλούσε η παραβίαση του δικαστικού 
απορρήτου έπρεπε να έχει παραιτηθεί από τον Οκτώβρη του 2016», 
προσέθεσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στις διαρροές για το 
θέμα των τηλεοπτικών αδειών.
Με τη σειρά του ο Σταύρος Κοντονής και με αφορμή την αποδοχή 
της παραίτησης του κ. Σακελλαρίου σε σχετική ανακοίνωσή του ανα-
φέρει
ότι «η παραβίαση δικονομικών κανόνων όσον αφορά στη διαδικα-
σία έκδοσης δικαστικών αποφάσεων και δη η παραβίαση του δικα-
στικού απορρήτου και των διαμειβομένων σε κεκλεισμένων των 
θυρών διασκέψεις, το οποίο θέτει στην επιστολή παραίτησής του και 
ο κ. Σακελλαρίου, υποβαθμίζει κατάφωρα τον θεσμό της Δικαιοσύ-
νης και δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά στους πολίτες».
Παράλληλα, ο κ. Κοντονής κάλεσε τους δικαστικούς λειτουργούς να 
σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να συνεχίσουν το έργο τους 
απρόσκοπτα, περιφρουρώντας το κύρος του θεσμού που υπηρε-
τούν και θωρακίζοντας με τη συμπεριφορά τους τους δικονομικούς 
κανόνες που είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν απαρεγκλίτως.
Από τη πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο τομεάρχης Δικαιοσύνης 
της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Παναγιωτόπουλος χαρακτήρισε την 
παραίτηση του προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρωτο-
φανή για τα δικαστικά χρονικά.
Χαρακτηριστικά ο κ. Παναγιωτόπουλος ανέφερε:
«Η πρωτοφανής στα δικαστικά χρονικά παραίτηση του Προέδρου 
του Συμβουλίου της Επικράτειας εντείνει τις σκιές που υπάρχουν στις 
σχέσεις της κυβέρνησης με τη Δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση οφείλει να 
δώσει άμεσα εξηγήσεις για την εξέλιξη αυτή», και προσέθεσε:
«Είναι, ωστόσο, απαραίτητο την ώρα που η Δικαιοσύνη βρίσκεται 
στο επίκεντρο προφανών κυβερνητικών πιέσεων, οι ανώτατοι λει-
τουργοί να επιτελούν αμερόληπτα το έργο τους μακριά από τη δημο-
σιότητα με βάση τη συνείδηση τους και το Δημόσιο συμφέρον».

Το παρασκήνιο της ηχηρής 
παραίτησης- Άνοιξε ο ασκός του 
Αιόλου στο Ανώτατο Ακυρωτικό 
Δικαστήριο- Σφοδρές αντιδράσεις 
των κομμάτων και του νομικού 
κόσμου
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Α
νοίγει και πάλι η ψαλίδα της διαφο-
ράς ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία 
και στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς με την πλέ-
ον πρόσφατη εκτίμηση εκλογικής 

επιρροής της Public Issue για τον Μάιο του 
2018, το προβάδισμα της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης εκτοξεύεται στις 19 ποσοστιαίες 
μονάδας.
Σε σύγκριση με τον πρώτο μήνα του τρέχο-
ντος έτους, η εκλογική επιρροή της ΝΔ σημει-
ώνει άνοδο δύο μονάδων, και φθάνει στο 
39%. Αντιθέτως, η εκλογική επιρροή του 
ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί κατά μιάμιση μονάδα και 
υπολογίζεται στο 20%.
Η διαφορά του πρώτου από το δεύτερο 
κόμμα διευρύνεται σε 19% και επανέρχεται 
σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και όπως επιση-

μαίνουν οι αναλυτές της εταιρίας πρόκειται 
για τη «μεγαλύτερη διαφορά από αυτήν έχει 
καταγραφεί ιστορικά, μόνο στην πρώτη εκλο-
γική αναμέτρηση της μεταπολιτευτικής περι-
όδου (1974)».
H ανακίνηση του Μακεδονικού ζητήματος 
και οι επιπτώσεις του στο ιδεολογικό πεδίο, 
άσκησαν κατά τα φαινόμενα αρνητική επί-
δραση στην εκλογική απήχηση του κυβερ-
νώντος κόμματος, σημειώνουν οι ιθύνοντες 
της Public Issue. Οι εξελίξεις αυτές. Προσθέ-
τουν, αναίρεσαν το συγκυριακό, όπως απο-
δείχθηκε, όφελος που άσκησε τον Δεκέμβριο 
στην επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ η διανομή κοινω-
νικού μερίσματος, αλλά και κυριάρχησαν 
επί της κυβερνητικής πρωτοβουλίας για την 
πάταξη της διαφθοράς (υπόθεση Novartis).

Βαρόμετρο Public Issue: Στις 19 
μονάδες εκτοξεύτηκε η διαφορά 
της ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ

19χρονη παιδοκτόνος από την 
Πετρούπολη: Το θήλασε, το σκότωσε 
και μετά του άφησε λουλούδια

«Γέννησα το μωρό, το θήλασα, μετά του έβαλα χαρτί στο στόμα και του 
τύλιξα το λαιμό με κορδόνι... Ζήτησα από τη μητέρα μου να φέρει μια 
σακούλα για να βάλουμε μέσα το μωρό μαζί με άλλα σκουπίδια»

Δ
εν τα χωράει ο ανθρώπινος νους όσα α-
ναφέρουν στις προανακριτικές τους α-
πολογίες η 19χρονη παιδοκτόνος της Πε-
τρούπολης και η μητέρα της, οι οποίες 

κατηγορούνται ότι δολοφόνησαν το βρέφος οπου 
γέννησε η πρώτη και στη συνέχεια το πέταξαν σε 
κάδο απορριμάτων στην Πετρούπολη αφού πρώ-
τα το τύλιξαν σε σακούλες σούπερ μάρκετ!
Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 19χρονη αφού γέν-
νησε το παιδί της, το έπλυνε, το θήλασε και μετά 
επειδή - όπως είπε- είδε αίμα στο στόμα του, του 
έβαλλε χαρτια στο στόμα και τέλος του έδεσε το 
λαιμό με κορδόνι και τον ομφάλιο λώρο του...
Όλα αυτά τα κατάθεσε η ίδια η 19χρονη στην προ-
ανακριτική της απολογία στους αστυνομικούς, 
σημειώνοντας μάλιστα πως επειδή ένιωθε άσχημα 
για την πράξη της και ήθελε να την συχγωρέσει 
ο Θεός, πέρασε μια φορά από τον κάδο όπου η 
μητέρα της είχε πετάξει το 
κορμάκι του παιδιού της και 
του άφησε λουλούδια!
Η 19χρονη (γεννηθείσα το 
1999) που μαζί με τη μητέρα 
της οδηγήθηκαν σήμερα στον 
εισαγγελέα και σε βάρος τους 
ασκήθηκε ποινική δίωξη για 
ανθρωποκτονία από πρό-
θεση κατά συναυτουργία, αναφέρει στις προανα-
κριτικές της απολογίες, πως είχε μείνει ξανά έγκυος 
και είχε κάνει έκτρωση, ότι δεν είχε καταλάβει αμέ-
σως την εγκυμοσύνη της παρά μόνο όταν ένιωσε 
«κάτι να κουνιέται» και ότι προχώρησε στην πράξη 
της αυτή διότι φοβόνταν τις αντιδράσεις της μητέ-
ρας της!
Καταθέτει χαρακτηριστικά στην πρώτη της προα-
νακριτική απολογία η 19χρονη:
«Την Άνοιξη του 2017 τραβιόμουν με ένα παιδί 
που τον λένε Κωστα, είναι Έλληνας απο κοινή 
παρέα. Ξέρω μόνο ότι έμενε στο Περιστέρι. Μια 
φορά κάναμε σεξ χωρίς προφυλακτικό. Μετά τον 
Κώστα γνώρισα τον Κυριάκο απο τα Άνω Λιόσια και 
κάναμε σεξ αλλά ολές τις φόρες είχε χρησιμοποιή-
σει προφύλαξη. Δεν είχα καταλάβει να συμβαίνει 
κάτι περίεργο με το σώμα μου, γιατί έχω μεγάλη κοι-
λιά ούτως ή άλλως, έχω θυροειδή και τρώω κιόλας. 
Νόμιζα ότι ειχα πάρει κιλά. Μετά την Πρωτοχρονία 
κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά, ένιωθα να κινεί-
ται κάτι. Σκέφτηκα ότι είχα κάνει σεξ με τον Κωστα 
χωρίς προφύλαξη και είμαι έγκυος. Με κυρίευσε ο 

φόβος, φοβήθηκα μην καταλάβουν τίποτα η μάνα 
και ο αδελφός μου και τους χάσω για πάντα. Είναι οι 
μόνοι που έχω στην Ελλάδα. Μπήκα και είδα βίντεο 
με γέννες για να ξέρω τι να κάνω. .....»
Η 19χρονη έδωσε όμως και συμπληρωματική 
προανακριτική απολογία, όπου υποστήριξε πως 
μέχρι την ημέρα που ένιωσε τους πόνους του τοκε-
τού η μητέρα της δεν γνώριζε ότι ήταν έγκυος!
Υποστήριξε χαρακτηριστικά: «Η μητέρα μου μέχρι 
εκείνη την ημέρα δεν ήξερε πως ήμουν έγκυος. 
Όταν με έπιασαν οι πόνοι αναγκαστηκα να της το 
πω. Μπήκα στο μπάνιο και εκείνη κάθισε απ’ έξω 
γιατί δεν χωρούσαμε. Δεν μπορούσε να δει τί γινό-
νταν έτσι που ήταν η πόρτα. Γέννησα. Έπλυνα το 
μωρό στο νιπτήρα και εκείνο πήγε στο στήθος μου 
και έφαγε.
Μετά απο λίγη ώρα άκουσα το μωρό να βγάζει 
κάποιους περίεργους ήχους. Ειδα πως από την 

μύτη και το στόμα έτρεχε αίμα 
και δεν ανέπνεε. Μου είπε (.σ.σ 
η μητέρα της) πως τα παλιά χρό-
νια βάζανε λίγο χαρτάκι μέσα στο 
στόμα του παιδού για να τραβή-
ξει το αίμα...Αφού έβγαλα το χαρτί 
από το στόμα, πήρα ένα κομμάτι 
από κορδόνι που βρήκα μέσα στο 
μπάνιο και το έδεσα στο λαιμό του 

μηπως ενοχληθεί και αντιδράσει. Μετά φώναξα 
την μαμά μου να μου φέρει και άλλο χαρτί και το 
έβαλα στο στόμα του. Αλλά πάλι δεν ανεπνεε και το 
άφησα όπως ήταν».
«Φώναξα στη μάνα μου πως το παιδί δεν ανέ-
πνεε, δεν ζούσε και εκείνη έβαλε τα κλάματα και 
μου είπε: «τι θα κάνουμε τώρα»;». Εγώ της είπα 
να φέρει μια σακούλα για να βάλω μεσα το μωρό, 
μαζί με άλλα σκουπίδια και να το αφήσουμε κάπου 
έξω. Εγώ έμεινα στο δωμάτιο μου και ζήτησα απο 
τη μαμά μου να πάει να αφήσει κάπου έξω την 
σακούλα με το μωρό».
Η νεαρή γυναίκα στις πρανακριτικές της απολογίες 
υποστήριξε ακόμη πως δεν ήθελε να σκοτώσει το 
παιδί της:
«Μια φορά όταν γυριζα απο το σχολείο πηγα και 
άφησα και εγώ λουλούλια εκεί που αφηναν και οι 
υπόλοιποι (σ..σ στο σημείο που βρέθηκε η σορός 
του παιδιού) για να μπορέσω κάπως να συχγω-
ρεθώ για αυτό που έκανα..Δεν ήθελα να σκοτώσω 
το μωρό, απλά φοβόμουν παρα πολύ τι θα γινόταν 
αν το μαθαινε η οικογένειά μου».
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Στην Ελλάδα καταγράφεται η μεγαλύτερη συρρίκνωση της αξίας των δανείων που αφορούν τόσο 
σε νοικοκυριά όσο και σε επιχειρήσεις

«
Τον δάκτυλο επί τον τύπον 
των ήλων» αποφάσισε να θέ-
σει το ΔΝΤ στη νέα του έκθεση 
«Regional Economic Outlook» 

που δόθηκε την Τρίτη στη δημοσιότητα, 
αποκαλύπτοντας τις βασικές παθογένειες 
της ελληνικής οικονομίας, για τις οποίες 
εν πολλοίς ευθύνονται οι δανειστές και 
τα μνημόνια.
Σε κανένα άλλο ανεπτυγμένο κράτος 
της Ευρώπης δεν υπάρχει τόσο μεγάλο 
πρόβλημα όσο στην Ελλάδα σε δύο 
πολύ κρίσιμα πεδία: σε αυτό των κόκκι-
νων δανείων που προκαλούν πιστωτική 
ασφυξία, αλλά και της εκροής κεφαλαίων 
(η οποία συνδέεται με την αποεπένδυση 
αλλά και με το πολύ μεγάλο επί σειρά 
ετών έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο).
Η Ελλάδα είναι επίσης, σύμφωνα με το 
Ταμείο, το κράτος με τη μεγαλύτερη επι-
δείνωση των προσδοκιών για άνοδο του 
ΑΕΠ εφέτος και το 2019, και ένα από τα 
δύο μόνο κράτη της Ευρώπης που θα τα 
πάνε χειρότερα στο πεδίο της ανάπτυ-
ξης από ό,τι αρχικά προβλεπόταν. Επιδεί-
νωση καταγράφει και στην πορεία της 
εγχώριας ζήτησης.

Τα κόκκινα δάνεια
Σχεδόν το 50% του συνόλου των 
δανείων της Ελλάδος είναι κόκκινα. 
Ο λόγος για την υψηλότερη αναλογία 
μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομικά 
κρατών της Ευρώπης, σύμφωνα με το 
ΔΝΤ.
Το μόνο κράτος της Ευρώπης που έχει 
πιο υψηλή επιβάρυνση κόκκινων 
δανείων σε σχέση με την Ελλάδα ανήκει 
στα αναπτυσσόμενα και είναι η Ουκρα-
νία (στο 55% του συνόλου).
Στη δική της, όμως, περίπτωση -εν αντι-
θέσει με την Ελλάδα- το πρόβλημα δεν 
είναι στην κορύφωσή του αλλά λειαί-
νεται, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέ-
σιμα στοιχεία του 2017 που επικαλείται 
το ΔΝΤ.
Οι επιπτώσεις είναι πάρα πολύ σημα-
ντικές αναφορικά με την πιστωτική επέ-
κταση. Στην Ελλάδα καταγράφεται η 
μεγαλύτερη συρρίκνωση της αξίας των 
δανείων που αφορούν τόσο σε νοικοκυ-

ριά όσο και σε επιχειρήσεις ανάμεσα στις 
ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης.
Με βάση στοιχεία Φεβρουαρίου 2018 
το ΔΝΤ κάνει λόγο για μείωση, η οποία 
ξεπερνά το 6%, με δεύτερη την Κύπρο, 
όπου καταγράφεται μείωση της τάξεως 
του 5%.
Ακόμα και στην Ουκρανία η μείωση είναι 
μικρότερη, ενώ σε χειρότερη θέση ανα-
φορικά με την πιστωτική ασφυξία στην 
αγορά είναι η Μολδαβία.

Διεθνής επενδυτική θέση
Το ΔΝΤ κατατάσσει την Ελλάδα ανάμεσα 
στα κράτη τα οποία έχουν πάρα πολύ 
μεγάλα εξωτερικά ελλείμματα, αν και τα 
μείωσαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια.
Ωστόσο, στην Ελλάδα το εξωτερικό ισο-
ζύγιο (τρεχουσών συναλλαγών) παρά τις 
μεταρρυθμίσεις δεν έγινε πλεονασμα-
τικό, όπως αυτό της Ιρλανδίας (πλεόνα-
σμα 12% του ΑΕΠ έναντι ελλείμματος της 

τάξεως του 5% την προ κρίσης περίοδο).
Έτσι, στην Ελλάδα (σε συνδυασμό με την 
αποεπένδυση) διαπιστώνεται ότι υπάρ-
χει ακόμη ένα αρνητικό ρεκόρ: το ΔΝΤ 
καταγράφει την πλέον αρνητική διεθνή 
επενδυτική θέση (net financial assets).
Η εκροή κεφαλαίων πλησιάζει το 50% 
του ΑΕΠ και έχει διπλασιαστεί σε σχέση 
με την προ κρίσης περίοδο, όταν το 
έλλειμμα βρισκόταν γύρω στο 75% του 
ΑΕΠ.

Πρωτιά στην επιβράδυνση του 
ΑΕΠ
Αναφορικά με την πορεία του ΑΕΠ το 
ΔΝΤ αναφέρει ότι η Ελλάδα και η Λιθου-
ανία είναι τα δύο μόνο κράτη στα οποία 
επιδεινώθηκαν οι προβλέψεις για την 

πορεία του ΑΕΠ εφέτος και τα επόμενα 
χρόνια.
Στην Ελλάδα μάλιστα καταγράφει τη 
μεγαλύτερη επιβράδυνση του ΑΕΠ (κατά 
0,6% στο 2% για το 2018 έναντι 2,6% 
προηγούμενης εκτίμησης).
Για το 2019, προς το παρόν, η απόκλιση 
καταγράφεται μικρότερη (στο 0,1%), 
αφού πλέον το ΔΝΤ βλέπει ότι το ΑΕΠ θα 
επιταχυνθεί κατά 1,8%.
Σε όλα τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωζώ-
νης αλλά και συνολικά στην Ευρώπη το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει βελτι-
ώσει τις προβλέψεις του για την πορεία 
της οικονομίας.
Επιδείνωση καταγράφεται σε σχέση 
με τις προηγούμενες προβλέψεις του 
Ταμείου αναφορικά με την πορεία της 
εγχώριας ζήτησης υποδεικνύοντας και 
την πηγή επιβράδυνσης του ρυθμού 
οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδος.
Μεγάλη επιδείνωση καταγράφεται και 
στο εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας (εν 
συγκρίσει με τις προηγούμενες προβλέ-
ψεις του ΔΝΤ).
Πλέον το έλλειμμα αναμένεται στο 0,8% 
του ΑΕΠ το 2018, έναντι ελλείμματος 
0,1% που υπολογιζόταν προηγουμένως.
Ο λόγος για μία επιδείνωση που και πάλι 
είναι υψηλότερη μεταξύ των ανεπτυγμέ-
νων οικονομιών της Ευρώπης που εξετά-
ζονται. Επιβράδυνση καταγράφεται και 
στη μείωση της ανεργίας.
Ταχύτερη αναμένεται, πάντως, να είναι 
η αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην 
Ελλάδα, κατά 2,4% το 2018 και κατά 
2,2% στη συνέχεια έως και το 2021. Για το 
2022 αναμένεται αύξηση του κατά κεφα-
λήν ΑΕΠ κατά 1,6%.
Ουσιαστικά πρόκειται για επίδοση η 
οποία είναι υψηλότερη του μέσου όρου 
της Ευρώπης.
Οριακή επιτάχυνση καταγράφεται τις 
επενδύσεις του 2018 αλλά και στον πλη-
θωρισμό. Γίνεται αναφορά και στα πλε-
ονάσματα (με επανάληψη των προβλέ-
ψεων που ανακοινώθηκαν προ εβδομά-
δων στο πλαίσιο της Εαρινής Συνόδου), 
τα οποία καταγράφουν βελτίωση σε 
σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις 
του Οκτωβρίου.

ΔΝΤ: Τριπλό αρνητικό ρεκόρ για την 
Ελλάδα

Washington Group: 
Σκληροί όροι από το 
Βερολίνο για το χρέος - 
Έτσι δεν μπαίνουμε στο 
πρόγραμμα, λέει το ΔΝΤ 

Εντείνουν την πίεση στην Αθήνα οι δανειστές 
ή οδεύουν σε ρήξη; Η Γερμανία απαίτησε τη 
δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου, προκειμένου 
κάθε αίτημα ελάφρυνσης του χρέους να περνάει 
και από το Κοινοβούλιό της - Ο Πολ Τόμσεν 
απάντησε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό

Σ
κληραίνουν την στάση τους στο θέμα της ελά-
φρυνσης του ελληνικού χρέους, τόσο η Γερμανία 
όσο και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Στο Washington Group, όπου και συζητήθηκε 

σήμερα το πρωί το ζήτημα, πριν από την βραδινή συνε-
δρίαση του EuroWorking Group, η Γερμανία απαίτησε τη 
δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου, προκειμένου κάθε 
αίτημα περαιτέρω ελάφρυνσης του χρέους να περνάει 
από το γερμανικό Κοινοβούλιο. Από την πλευρά του, το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δια στόματος Πολ Τόμσεν, 
σημείωσε ότι οι συγκεκριμένοι όροι που διατυπώνει η 
Γερμανία δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί.
Πιο συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του 
ΣΚΑΪ στις Βρυξέλλες, Ελένη Βαρβιτσιώτη, οι εκπρόσωποι 
των θεσμών συζήτησαν με τους εκπροσώπους Γερμα-
νίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας (το λεγόμενο Washington 
Group) με επίκεντρο το ελληνικό χρέος και την ελά-
φρυνσή του. Η θέση του Βερολίνου έχει σκληρύνει σε 
σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Η Γερμανία, για 
να αποδεχθεί ελάφρυνση χρέους, ζητά συγκεκριμένους 
όρους και προϋποθέσεις -και ειδικότερα, να δημιουρ-
γηθεί ένα δεσμευτικό πλαίσιο, ώστε κάθε φορά που θα 
γίνεται περαιτέρω ελάφρυνση, αυτή να περνά από την 
έγκριση και του γερμανικού Κοινοβουλίου.
Αντιδρώντας, ο κ. Τόμσεν προειδοποίησε ότι, για να 
μετάσχει το ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα, θα πρέ-
πει να έχει επιτευχθεί μια συμφωνία μέχρι το επόμενο 
Eurogroup, της 24ης Μαΐου, που να ικανοποιεί και το 
Ταμείο. Αλλιώς, κατά τον κ. Τόμσεν, δεν θα υπάρχει ο 
απαραίτητος χρόνος, ώστε να ξεκινήσει το Ταμείο πρό-
γραμμα με την Ελλάδα.
Πλέον, το ενδεχόμενο να μην μπει το ΔΝΤ στο ελληνικό 
πρόγραμμα είναι πιο ορατό από ποτέ. Μια τέτοια εξέ-
λιξη αναμένεται να έχει απρόβλεπτες συνέπειες, καθώς 
το Ταμείο είναι ο μόνος σύμμαχος της Αθήνας, που πιέ-
ζει προς την κατεύθυνση μείωσης του χρέους. Από την 
άλλη, είναι άγνωστο πώς θα αντιμετωπίσουν οι αγορές 
την Ελλάδα μετά την έξοδο από το πρόγραμμα, χωρίς την 
συμμετοχή του ΔΝΤ.
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ωστόσο ότι αυτή η 
«διάσταση» απόψεων μεταξύ Γερμανίας και ΔΝΤ είναι 
ίσως η τελευταία πίεση προς την Αθήνα πριν τη συμφω-
νία.
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Τον αποτροπιασμό 
τους για ό,τι γίνεται 
στη Γάζα εξέφρασαν 
ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος και ο 
βουλευτής της ΝΔ Κ. 
Τζαβάρας

Μ
ε φρίκη και απο-
τ ροπιασμό πα-
ρακολου θ ούμε 
την αν τ ιμετώπι-

ση των Παλαιστίνιων διαδη-
λωτών. Το Ισραήλ να σεβα-
στεί το δικαίωμα Παλαιστίνι-
ων να διαδηλώνουν. ΕΕ, ΟΗΕ, 
Αραβικός Σύνδεσμος να ανα-
λάβουν άμεσα πρωτοβουλί-
ες. Τα μηνύματα δεν είναι αι-
σ ιόδοξα, δήλωσε απόψε ο 
κυβερνητ ικός εκπρόσωπος 
Δ.Τζανακόπουλος στην εκπο-
μπή «Επόμενη Μέρα» της ΕΡΤ.
Παρακολουθούμε με φρίκη 
να αναζωπυρώνεται η ένταση 
την πιο δύσκολη σ τ ιγμή σε 
μια ασταθή περιοχή, δήλωσε 
στην ίδια εκπομπή ο βουλευ-
τής της ΝΔ Κ. Τζαβάρας.
Για το ονοματολογ ικό της 
ΠΓΔΜ ο κ. Τζανακόπουλος 
δήλωσε πως «τονίσαμε με τον 

πιο σαφή τρόπο, για να υπάρ-
ξε ι συμφων ία ,  πρέπε ι να 
γίνουν αποδεκτοί δύο όροι: 
σύνθετη ονομασία και erga 
omnes. Το θέμα της ένταξης 
της πΓΔΜ σε διεθνείς οργανι-
σμούς εξαρτάται από τη συμ-
φωνία . Πρέπει στην περιοχή 
των Βαλκανίων να κλείνουμε 
θέματα. Κλειδί για τη σταθε-
ροποίηση είναι και η λύση 
του συγκεκριμένου προβλή-
ματος. Υπάρχει πολιτική βού-
ληση και από τις δύο πλευρές 
για κοινά αποδεκτή λύση. Δεν 
μπορώ να προεξοφλήσω χρο-
νοδιάγραμμα».
Ο κυβερνητ ικός εκπρόσω-
πος ανέφερε πως οι δύο πρω-
θυπουργοί θα βρεθούν σ τη 
Σόφια γ ια τη Σύνοδο Κορυ-
φής και θα συναντηθούν στο 
περιθώριο αυτής της συνό-
δου.
«Δεν υπάρχει περίπτωση να 
δημιουργηθεί κυβερνητ ικό 
πρόβλημα από το θέμα. Οι 
ΑΝΕΛ έ χουν μια διαφορε-
τική αντίληψη. Και πλειοψη-
φία για τη συμφωνία εκτιμώ 
θα υπάρξει στο Κοινοβούλιο 
και πιστεύω δεν θα υπάρξει 
ανατάραξη», υπογράμμισε ο 

κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ο κ.  Τζανακόπουλος ανέ-
φερε πως θα υπάρξουν ισχυ-
ρές ασφαλιστικές δικλίδες και 
νομικές και τόνισε πως εθνική 
γραμμή υπάρχει από το 2008, 
«Βεβαίως έχουμε επιδιώξει 
συναινέσεις . Η ΝΔ από την 
αρχή αμφιταλαν τεύεται και 
μεταλλάσσει την πολιτική της 
γραμμή, Όποτε προκύπτουν 
νέα δεδομένα γίνεται ενημέ-
ρωση των πολιτ ικών αρχη-

γών» ανέφερε.
Ο κ. Τζαβάρας γ ια το ονο-
ματολογ ικό της ΠΓΔΜ ανέ-
φερε πως «δεν ε ίναι θέμα 
της ΝΔ, αλλά εθνικό κι έτσι 
πρέπε ι να αν τ ιμε τωπισ τε ί. 
Ζούμε μία περίοδο που ανα-
τρέπονται οι βεβαιότητες του 
παρε λθόν τος.  Δεν έ χουμε 
την πολυτέλεια στην Ελλάδα 
να πετάμε ο ένας στον άλλο 
το μπαλάκι. Η πολιτική θέση 
ΝΔ ε ί να ι  χ ι λ ιο ε ιπωμέ ν η. 

Δίνουμε βάρος στον αλυτρω-
τισμό, (όπως αναφέρεται στο 
Σύν ταγμα της γε ίτονος) και 
στο θέμα με την μακεδονική 
γλώσσα και ιθαγένεια. Κι εκεί 
να προσέξουμε, άλλο η συμ-
φωνία και άλλο η εκτέλεσή 
της Εάν η συμφωνία εξυπη-
ρετεί το εθνικό συμφέρον με 
τον τρόπο που το έχει θέσει ο 
κ. Μητσοτάκης θα την ψηφί-
σουμε. Δεν θεωρώ όμως ότι 
θα συμβεί κάτι τέτοιο».

Τζανακόπουλος για ΠΓΔΜ: Για να υπάρξει συμφωνία, πρέπει 
να γίνουν αποδεκτά σύνθετη ονομασία και erga omnes
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Ισόβια στον ιερέα για το 
σκάνδαλο στα Φάρσαλα! - Πώς 
«εξαφανίστηκαν» 3,8 εκατ. ευρώ 

Κ
αταδικαστική για τρεις και α-
θωωτική γι’ άλλους τόσους ήταν 
η κρίση στην οποία έφτασε το δι-
καστήριο που εξέτασε την υπό-

θεση του σκανδάλου συνεργασίας ιερέα 
και εφοριακών, μέσω της οποίας «φού-
σκωναν» τις μισθοδοτικές καταστάσεις 
των ιερέων στα χαρτιά και είχε ως απο-
τέλεσμα να «εξαφανιστούν» 3,8 εκατομ-
μύρια ευρώ από τα ταμεία του Ελληνικού 
Δημοσίου.
Χθες το απόγευμα, το Τριμελές Εφετείο 
Κακουργημάτων Λάρισας έστειλε πίσω 
στη φυλακή τον βασικό κατηγορούμενο 
της υπόθεσης, επιβάλλοντας στον ρασο-
φόρο των Φαρσάλων ποινή ισόβιας 
κάθειρξης για την πράξη της υπεξαίρεσης.
Με ποινή κάθειρξης δώδεκα ετών τιμω-
ρήθηκαν δύο γυναίκες εφοριακοί για την 
πράξη της συνέργειας σε υπεξαίρεση, τους 
αναγνωρίστηκε όμως το ελαφρυντικό του 
πρότερου έντιμου βίου. Αθώοι κρίθηκαν 
οι δύο εφοριακοί άνδρες και ένας ιερέας.

επικαιρότητα

Την εβδομάδα που μας πέρασε και 
συγκεκριμένα την Τετάρτη 2 Μαΐου 
ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έγινε 
δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο 
της Άγκυρας από τον Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, παρουσία του υπουργού 
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Η 
ατζέντα της συνάντησης δεν έγινε 
γνωστή σε όλο της το εύρος. Πάρα 
ταύτα, όπως προκύπτει από με-
τέπειτα δηλώσεις κύκλων του Οι-

κουμενικού Πατριαρχείου καθώς και του 
ίδιου του Πατριάρχη, ο ίδιος ο Ερντογάν δι-
αβεβαίωσε τον προκαθήμενο του οικουμε-
νικού θρόνου πως η Θεολογική Σχολή της 
Χάλκης θα επαναλειτουργήσει από τον Σε-
πτέμβριο.
Τη διαβεβαίωση αυτή εκφράζει ο Πατριάρ-
χης Βαρθολομαίος με μαγνητοσκοπημένη 
δήλωσή του.
Την Πέμπτη 10 Μαΐου η ιστοσελίδα AHVAL 
στην έκδοσή της στα αγγλικά ανήρτησε την 
είδηση πως ανοίγει η Σχολή της Χάλκης.
Η τουρκική ιστοσελίδα AHVAL συντάσσε-

ται από εξαιρετικά πληροφορημένους και 
έμπειρους Τούρκους δημοσιογράφους που 
βρίσκονται στο εξωτερικό λόγω της κατά-
στασης που επικρατεί στην Τουρκία και οι 
οποίοι διαθέτουν ένα ευρύ δίκτυο πληρο-
φόρησης. Όμως, στις 2 Μαΐου το κυπριακό 
πρακτορείο ειδήσεων ΚΥΠΕ μετέδωσε την 
είδηση περί της επαναλειτουργίας της Σχο-
λής της Χάλκης αποδίδοντάς την σε δηλώ-
σεις του Τούρκου ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου.
Τέλος, η εφημερίδα «Kosmos» της αυστρα-
λιανής ομογένειας με πρωτοσέλιδη απο-
κλειστική της πληροφορία, με ημερομηνία 
Τρίτη 8 Μαΐου, αναφέρεται στην επαναλει-
τουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.
Όπως ανέφερε και ο Οικουμενικός Πατρι-
άρχης, η Σχολή της Χάλκης δεν λειτουργεί 
επί 47 έτη και αποτελεί μία εκ των σημαντι-
κών εκκρεμοτήτων που αφορούν στις διε-
θνείς σχέσεις της Τουρκίας.
Η επαναλειτουργία της έχει επανειλημμέ-
νως απαιτηθεί από τις ΗΠΑ, την Ε.Ε. και από 
μεμονωμένες χώρες, όπως η Μ. Βρετανία, η 
Γερμανία, η Γαλλία, καθώς και από τον προ-
καθήμενο της Καθολικής Εκκλησίας.

Επαναλειτουργεί η Σχολή της Χάλκης Πρίγκιπας Κάρολος: Η σχέση 
του με την Ορθοδοξία και οι 
φήμες για κρυφή βάπτιση

«
Η Ελλάδα βρίσκεται στο αίμα μου», 
δήλωσε ο πρίγκιπας Κάρολος. Θα 
υπέθετε κανείς ότι ξεστόμισε μία δι-
πλωματική αβρότητα, ειδικά όταν 

αυτή προέρχεται από τον υιό της βασίλισσας 
του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος γνωρίζει 
άριστα το πρωτοκόλλο που προβλέπεται σε 
τέτοιες εθιμοτυπικές περιστάσεις.
Στην πραγματικότητα, όμως, ο Κάρολος δεν 
φαίνεται να υπερβάλλει. Εμφορείται εδώ 
και δεκαετίες από μία ιδιαίτερη ενδογενή 
έλξη για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία, σε 
σημείο που βρετανικές εφημερίδες, όπως η 
Guardian, έχουν ισχυριστεί ότι είναι «κρυ-
πτοορθόδοξος».
Τη θεωρία αυτή έχει αντικρούσει αρκετές 
φορές το ίδιο το παλάτι, πράγμα διόλου 
παράδοξο, αν σκεφτεί κανείς ότι η Αγγλι-
κανική Εκκλησία είναι άρρηκτα συνδεδε-
μένη με τον βρετανικό βασιλικό οίκο. Παρ’ 
όλα αυτά συνεχίζουν να την αναπαράγουν 
ευσχήμως ορισμένοι εκ των σταθερών 
συνομιλητών του σε Ελλάδα, Κύπρο και 
εξωτερικό. Στην υπερβολική της εκδοχή, 
μάλιστα -που κανείς δεν μπορεί να υιο-
θετήσει, παρά μόνο να αναπαράγει ως 
φήμη- κάποιοι ισχυρίζονται ότι ο Κάρολος 
βαπτίστηκε δεκαετίες πριν από τον πατέρα 
Εφραίμ, αρχιμανδρίτη, ηγούμενο της γνω-
στής και πανίσχυρης Μονής Βατοπαιδίου.
Αν και κατά πολλούς η φήμη αυτή είναι τρα-
βηγμένη από τα μαλλιά, ο πατήρ Εφραίμ 
έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην εξοικοίωση 
του πρίγκιπα Καρόλου με το Άγιον Όρος, 
που έγινε μετά από προτροπή Κυπρίων 
εφοπλιστών του Λονδίνου. Αυτός είναι και 
ο λόγος που επιλέχθηκε η Μονή Βατοπαι-
δίου, όπου εγκαταβιούν κυρίως κυπριακής 
καταγωγής μοναχοί. Ο πρίγκιπας όχι μόνο 
μαγεύτηκε, αλλά βίωσε μία είδους πνευ-
ματική αφύπνιση που δεν θα μπορούσε να 
αποσυνδέσει κανείς από το παρελθόν του.
Πολλοί εκ των προγόνων του ήταν Ορθό-
δοξοι. Η γιαγιά του, πριγκίπισσα Αλίκη ήταν 
Ορθόδοξη και μάλιστα, τα τελευταία χρόνια 
της ζωής της ζούσε μοναστικά. Ο πατέρας 
του Δούκας Φίλιππος, ήταν Ορθόδοξος και 
έγινε Αγγλικανός, μόνο λόγω του γάμου του 
με την Ελισάβετ.
Επίσης, οι προ-θείες του, δούκισσες Αλε-
ξάνδρα και Ελισάβετ, θεωρούνται μάρτυ-
ρες της Ορθοδοξίας, καθώς δολοφονήθη-
καν από τους Μπολσεβίκους κατά τη διάρ-

κεια της Οκτωβριανής Επανάστασης. Αυτές 
είναι που ενέπνευσαν και το ενδιαφέρον του 
για τους διωγμούς των Χριστιανών (Καθο-
λικών, Κοπτών και Ορθόδοξων της Μέση 
Ανατολής. Έφτασε, μάλιστα, να κάνει πλού-
σιες δωρεές μέσω των φιλανθρωπικών του 
οργανώσεων για την προστασία τους.
Γεγονός παραμένει ότι η σχέση του πρίγκιπα 
με τη μονή Βατοπεδίου είναι κάτι περισσό-
τερο από στενή. Οι επισκέψεις του στο μονα-
στήρι είναι δεκάδες και μετρούν σχεδόν δύο 
δεκαετίες, καθώς αναζήτησε την ηρεμία της 
μονής αμέσως μετά τον θάνατο της Νταϊά-
νας.
Τον Μάιο του 2004 πραγματοποίησε την 
τρίτη κατά σειρά επίσκεψή του μέσα σε έξι 
χρόνια. Όταν η πολυτελής θαλαμηγός γνω-
στής εφοπλιστικής οικογένειας προσέγγιζε 
την αθωνική πολιτεία, οι πατέρες της Μονής 
Βατοπαιδίου είχαν τις ίδιες σαφείς εντο-
λές που είχαν λάβει και τις προηγούμενες 
φορές: να μην αποκαλύψουν το πρόσωπο 
του υψηλού προσκεκλημένου τους, αλλά και 
να τον αντιμετωπίσουν ως έναν ακόμα επι-
σκέπτη, αποφεύγοντας κάθε επισημότητα. 
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί, 
μυήθηκε στο κλίμα της αθωνικής πολιτείας, 
γεγονός που αποδείχθηκε ιδιαίτερα εξυγια-
ντικό σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη και δυσμενή 
περίοδο για τον ίδιο.
Ακόμα και σήμερα, όταν διαμένει εκεί, περ-
νάει τις ώρες του σ’ ένα γυμνό διαμέρι-
σμα 30-40 τετραγωνικών, το οποίο διαθέ-
τει ένα κρεβάτι, μερικές εικόνες, μια Καινή 
Διαθήκη, και μια απλωταριά. Κάποιοι τον 
κατηγορούν για πολυτέλεια, επειδή έχει το 
δικό του μπάνιο! Ο ίδιος, όμως, μοιάζει να 
απολαμβάνει όσο τίποτα άλλο την θέα στο 
βόρειο Αιγαίο. Το προγραμμά του εκεί προ-
σαρμόζεται με αυτό των μοναχών. Ξυπνάει 
το χάραμα, παρακολουθεί τη θεία λειτουρ-
γία και απολαμβάνει ιδιαίτερα θεολογικές 
και φιλοσοφικές συζητήσεις με τους μονα-
χούς.
Κάποιοι από αυτούς έχουν ισχυριστεί ότι 
εκεί εκδηλώνει και ένα ακόμα ταλέντο του: 
αυτό της ζωγραφικής. Έχει, μάλιστα, αφήσει 
αρκετά έργα του ως «ένδειξη ευγνωμοσύ-
νης για τη φιλοξενία της μονής». Ακουαρέ-
λες που φιλοτέχνησε κάποτε στην αθωνική 
πολιτεία βγήκαν σε δημοπρασία, με τα σχε-
τικά ποσά να διατίθενται υπέρ της Μονής 
Βατοπαιδίου.
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επικαιρότητα

Μητρετώδης και Κούκλατζης σε 
Βούτση: Κλείσαμε 76 μέρες κρατούμενοι 
αλλά έχουμε ακόμη ηθικό ακμαίο

Οι Τούρκοι  υποχρέωσαν τον 
πρόεδρο της Βουλής να βγάλει ζώνη 
και παπούτσια - Υπόβλήθηκε ακόμη 
και σε σκανάρισμα ματιού

Ο
λοκληρώθηκε η συνάντηση του 
Προέδρου της Βουλής κ. Νικο-
λάου Βούτση με τους δύο Έλ-
ληνες στρατιωτικούς που κρα-

τούνται από την 1η Μαρτίου στις φυλακές 
υψίστης ασφαλείας της Αδριανούπολης. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που δι-
ήρκεσε περισσότερο από μία ώρα, ο Πρό-
εδρος της Βουλής υπογράμμισε την πάν-
δημη συμπαράσταση του ελληνικού λαού 
και της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας 
της χώρας για την αναίτια κράτησή τους. 
Οι δύο στρατιωτικοί διαβεβαίωσαν τον 
Πρόεδρο της Βουλής ότι έχουν ακμαίο η-
θικό και αντιλαμβάνονται την εμβληματι-
κή πλέον διάσταση που παίρνει για τον ελ-
ληνικό λαό η άδικη κράτησή τους.
Ο Πρόεδρος της Βουλής εξερχόμενος από 
τις φυλακές έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Είδαμε δύο νέους ανθρώπους, τον ανθυ-
πολοχαγό Άγγελο Μητρετώδη και τον 
λοχία Δημήτρη Κούκλατζη, μιλήσαμε με 
άνεση μαζί τους, είναι σε ένα χώρο που 
δεν θα έπρεπε να είναι ίσως ούτε μια μέρα 
κι αυτό είναι γνωστό. Τους μεταφέραμε 
τα λόγια που λέμε όλοι οι Έλληνες, από 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρω-
θυπουργό, μέχρι και τον απλό πολίτη, ότι 
αντιλαμβανόμαστε το κουράγιο και την 

ευθύνη που επιδεικνύουν. Ότι δίνουν 
ένα μήνυμα με τη στάση και το ήθος τους, 
πολύ σημαντικό προς την Ελλάδα, τη 
στιγμή που αναίτια κρατούνται. Προφα-
νώς το αίτημα για την άμεση αποφυλά-
κισή τους είναι πλέον πιο ζωντανό, επιτα-
κτικό και ρεαλιστικό παρά ποτέ.
Εκτίθενται, κάθε μέρα που περνάει, στη 
διεθνή κοινή γνώμη και στον ελληνικό 
λαό όσοι δημιούργησαν και παρατεί-
νουν αυτή την απαράδεκτη κατάσταση σε 
βάρος δύο νέων ανθρώπων.»
Ο Πρόεδρος της Βουλής συνοδευόταν 
από τον Γενικό Γραμματέα της Βουλής κ. 
Κώστα Αθανασίου και τον Διπλωματικό 
Σύμβουλο της Βουλής Πρέσβη κ. Σπύρο 
Θεοχαρόπουλο.

Σε αυστηρό έλεγχο υποβλήθηκε 
ο Πρόεδρος της Βουλής
Όπως μετέφερε ο κ. Βούτσης σε στενούς 
του συνεργάτες, οι συνθήκες κράτησης 
των δύο ελλήνων στρατιωτικών είναι 
καλές. Οι Μητρετώδης και Κουκλατζής 
βρίσκονται σε δικό τους κελί και δεν συγ-
χρωτίζονται με τους άλλους κρατουμέ-
νους ενώ έχουν προμηθευτεί και αρκετά 
βιβλία.
Πάντως, ο Πρόεδρος της Βουλής υπέστη 
τα αυστηρά μέτρα ασφάλειας κατά την 
είσοδό του στις φυλακές της Αδριανού-
πολης. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο κ. 
Βούτσης αναγκάστηκε να βγάλει την ζώνη 
και τα παπούτσια του ενώ υποβλήθηκε και 
σε σκανάρισμα ματιού
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Ο 
Γενικός Ελεγκτής με ύφος και τόνο λαϊκίστι-
κο δείχνει ότι προτεραιότητά του δεν είναι 
να υπηρετήσει το καλώς νοούμενο συμ-
φέρον της Πολιτείας αλλά να τροφοδοτεί 

το αγελαίο ένστικτο της κοινωνίας ή/και τη δίψα για 
κουτσομπολιό.
Σε ανακοίνωσή της, η Επίτροπος Νομοθεσίας και Επί-
τροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, 
Λήδα Κουρσουμπά, αναφέρει ότι η σημερινή ανακοί-
νωση του Γενικού Ελεγκτή επιβεβαιώνει, με τον πλέον 
σαφή και ξεκάθαρο τρόπο, τα όσα καταγγέλλει με τη 
χθεσινή ανακοίνωση, όσον αφορά στην από μέρους 
του στοχοποίησή της καθώς και την αντιεπιστημο-
νική, αντιεπεγγελματική υποκειμενική και πρωτίστως 
εκφοβιστική τακτική που ακολουθεί κατά την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων του.
Παράλληλα αναφέρει ότι επιστρατεύοντας, για ακόμη 
μια φορά, ύφος και τόνο λαϊκίστικο, ο Γενικός Ελε-
γκτής «δείχνει ότι προτεραιότητά του δεν είναι να 
υπηρετήσει το καλώς νοούμενο συμφέρον της Πολι-
τείας, στη βάση εμπεριστατωμένων ελέγχων σύμ-

φωνα με αντικειμενικά και επιστημονικά αποδεχτά 
κριτήρια, αλλά να τροφοδοτεί το αγελαίο ένστικτο της 
κοινωνίας ή/και τη δίψα για κουτσομπολιό».
Σε ό,τι αφορά στο αποτέλεσμα του τελευταίου του 
«ελέγχου», όπως αναφέρει, «ο οποίος διενεργήθηκε 
σε χρόνο ρεκόρ, χωρίς να έχω ενημερωθεί σχετικά 
με αυτόν και χωρίς να έχει ληφθεί η δική μου άποψη, 
κατά παράβαση των αρχών της νομιμότητας και της 
φυσικής δικαιοσύνης, αλλά και χωρίς να αναζητη-
θούν τα οποιαδήποτε τεκμήρια που θα επιβεβαιώ-
νουν ή όχι τις καταγγελίες, προτίθεμαι να απαντήσω 
δια της κανονικής και επίσημης οδού στην επιστολή 
του».
Σε ό,τι αφορά τα «λοιπά φαιδρά που με ύφος εκφοβι-
στικό, ο Γενικός Ελεγκτής «καταγγέλλει» στην ανακοί-
νωσή του, δεν προτίθεμαι να τα σχολιάσω. Και τούτο 
διότι, δική μου προτεραιότητα παραμένει η υπηρε-
σία του δημοσίου συμφέροντος και η προάσπιση των 
δύο Θεσμών που έχω αναλάβει την ευθύνη να υπη-
ρετώ», καταλήγει η κ. Κουρσουμπά.

Κουρσουμπά: Ο Γενικός Ελεγκτής 
τροφοδοτεί τη δίψα για κουτσομπολιό 

Η Κομισιόν ανακοινώνει τρεις διαδικασίες 
επί παραβάσει κατά της Κύπρου

Η 
Κομισιόν καλεί την Κύπρο να μεταφέρει 
στην εθνική της νομοθεσία τις κοινοτικές 
προδιαγραφές για την πυρηνική ασφά-
λεια, να μεταφέρει πλήρως στη νομοθεσία 

της τις οδηγίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
και απευθύνει στη χώρα προειδοποιητική επιστο-
λή για την ολοκλήρωση του δικτύου Natura 2000.
Συγκεκριμένα, η Κομισιόν αποφάσισε να αποστεί-
λει προειδοποιητικές επιστολές στην Κύπρο, την 
Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, 
τη Μάλτα, την Πορτογαλία, τη Σουηδία και τη Φιν-
λανδία, καλώντας τα εν λόγω κράτη μέλη να μετα-
φέρουν τη νέα οδηγία για τα βασικά πρότυπα ασφα-
λείας (οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου). Τα 
κράτη μέλη έπρεπε να μεταφέρουν την εν λόγω οδη-
γία στο εσωτερικό τους δίκαιο έως τις 6 Φεβρου-
αρίου 2018. Η νέα οδηγία εκσυγχρονίζει και ενο-
ποιεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ακτινοπρο-
στασία. Καθορίζει βασικά πρότυπα ασφαλείας για 
την προστασία των εργαζομένων, του κοινού και 
των ασθενών από τους κινδύνους που προκύπτουν 
από την έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Επί-

σης, περιλαμβάνει διατάξεις για την ετοιμότητα και 
την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, διατάξεις οι 
οποίες ενισχύθηκαν μετά το πυρηνικό ατύχημα της 
Φουκουσίμα. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον 
προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επι-
χειρήματα της Κομισιόν.
Σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις η 
Κομισιόν καλεί την Ιρλανδία, την Ισπανία και την 
Κύπρο να προσαρμόσουν την εθνική τους νομοθε-
σία, ώστε να λάβουν υπόψη τις τροποποιήσεις της 
οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων (οδηγία 2014/52/ΕΕ). Σκοπός της οδηγίας 
είναι να εξασφαλιστεί ότι η κατάλληλη εκτίμηση επι-
πτώσεων για τα έργα που ενδέχεται να έχουν σημα-
ντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον θα διενεργείται 
πριν από την έγκρισή τους. Η Κομισιόν κίνησε διαδι-
κασίες επί παραβάσει κατά των 3 κρατών μελών τον 
Ιούλιο του 2017. Οι διατάξεις που λείπουν δεν έχουν 
ακόμα ενσωματωθεί πλήρως στα αντίστοιχα εθνικά 
δίκαια, επειδή η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με 
την εκτίμηση επιπτώσεων βρίσκεται στο στάδιο της 
αναθεώρησης.

Σ
τη σύσταση ακτοφυλακής η οποία θα έχει όλες τις αρμοδιότητες που 
έχει σήμερα το λιμενικό και ναυτικό σώμα της Αστυνομίας καθώς και 
πρόσθετες αρμοδιότητες, προχωρεί η Κυπριακή Κυβέρνηση σε στενή 
συνεργασία με την Ελλάδα.

Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου ύστερα από 
συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας της Ελλάδα Παναγιώτη Κουρουμπλή, 
πολιτική της Κυβέρνησης είναι να προχωρήσει στη σύσταση στην Κύπρο 
ακτοφυλακής, η οποία θα αναλάβει όλες τις αρμοδιότητες που έχει σήμερα 
το λιμενικό και ναυτικό σώμα της Αστυνομίας, καθώς επίσης και πρόσθετες 
αρμοδιότητες οι οποίες προκύπτουν είτε από εθνικές, είτε από διεθνείς συμ-
βάσεις.
«Στα πλαίσια αυτά συζητήσαμε τον τρόπο λειτουργίας της ακτοφυλακής στην 
Ελλάδα και τον τρόπο με τον οποίο έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε με 
τη δική μας ακτοφυλακή, μιας και έχουμε ξεκαθαρίσει τώρα ποιες θα είναι οι 
αρμοδιότητές της και ήδη έχουμε προχωρήσει και στην προετοιμασία σχετι-
κής νομοθεσίας, η οποία βρίσκεται σε τελικό στάδιο επεξεργασίας», ανέφερε 
ο κ. Νικολάου.
Πρόσθεσε ότι συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν τον επιχειρησιακό 
τομέα καθώς επίσης και την οργάνωση και τη δομή τέτοιων σωμάτων.
Συμφωνήθηκε επίσης, όπως είπε, στελέχη της σημερινής λιμενικής και αυρι-
ανής ακτοφυλακής της Κύπρου να μπορούν να εκπαιδευτούν στις σχολές στις 
οποίες εκπαιδεύονται τα στελέχη της ακτοφυλακής της Ελλάδας. Η επιδίωξη, 
είπε ο Κύπριος Υπουργός, είναι να καταρτιστεί ένα πρόγραμμα συνεχούς 
εκπαίδευσης στο οποίος θα περιληφθούν και τα σημερινά στελέχη της λιμενι-
κής όσο και μελλοντικά στελέχη της ακτοφυλακής.
Συζητήθηκαν επίσης θέματα κοινών επιχειρήσεων των δύο σωμάτων, συμμε-
τοχή σε επιχειρήσεις που γίνονται στην Ελλάδα με στόχο την πρακτική εμπει-
ρία και θέματα που αφορούν κοινές αρμοδιότητες των δύο σωμάτων.
Οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν όπως ετοιμαστεί για όλα τα πιο πάνω θέματα 
ένα μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση της συνεχούς 
αυτής κοινής προσπάθειας και της κοινής συνεργασίας στους πιο πάνω τομείς.
Η κυπριακή ακτοφυλακή, όπως ανέφερε ο Υπουργός, θα αποτελεί ξεχωριστό 
σώμα διοικητικά και λειτουργικά, και θα λειτουργεί με βάση δική της νομο-
θεσία.
Από πλευράς του ο κ. Κουρουμπλής είπε ότι η συζήτησε κινήθηκε γύρω από 
το πλαίσιο που πρέπει κτιστεί ανάμεσα στην ελληνική ακτοφυλακή και την 
ακτοφυλακή της Κύπρου.
Όπως είπε η Κύπρος αναδεικνύεται όλο και περισσότερο σε έναν τόπο ιδιαί-
τερα υψηλής γεωστρατηγικής θέσης. Είπε ότι όσο αναπτύσσονται οι ενεργει-
ακές δραστηριότητες στην περιοχή, η Κύπρος αποκτά και γίνεται το κέντρο 
μεγάλου παγκοσμίου ενδιαφέροντος.
Πρόσθεσε ωστόσο ότι αυτή η ανάπτυξη συνδέεται με μια σειρά άλλων ζητη-
μάτων που έχουν να κάνουν με τη θαλάσσια επιτήρηση που είναι κρίσιμα 
θέματα και για την Κύπρο και για την Ελλάδα.
Αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση του προσφυγικού και μεταναστευτικού προ-
βλήματος από την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αναφέροντας ότι αυτό το πρό-
βλημα δεν φαίνεται ότι είναι εύκολο να καταλαγιάσει και αφορά ζητήματα 
που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των δύο χωρών.
Όπως είπε, η σημερινή συνάντηση ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική και πρα-
κτική, όσον αφορά την ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο χωρών.
«Γιατί είπαμε απνευστί, θα πρέπει να προχωρήσουμε στην προσφορά της 
δυνατότητας σε στελέχη της ακτοφυλακής της Κύπρου, άμεσα στον επόμενο 
μήνα να έρθουν στην Αθήνα και να λάβουν μέρος σε επιχειρήσεις που υπάρ-
χουν στο χώρο του λιμενικού, σε δραστηριότητες, οπότε αμέσως θα ξεκινή-
σει μια προσπάθεια απόκτησης χρήσιμων εμπειριών, τεχνογνωσίας και γνώ-
σεων», ανέφερε.

Τη σύσταση ακτοφυλακής σε 
συνεργασία με την Ελλάδα 
ανακοίνωσε ο Υπ. Δικαιοσύνης
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Ο 
Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας Νίκο Αναστα-
σιάδης ζήτησε τη στή-
ριξη της Βρετανίας για 

την επανέναρξη των διαπραγ-
ματεύσεων για την επίλυση του 
Κυπριακού, δήλωσε ο Κυβερνη-
τικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος 
Προδρόμου, μιλώντας στον Τύπο 
στην Σόφια, μετά το πέρα της 
Συνόδου Κορυφής ΕΕ – Δυτικών 
Βαλκανίων.
Το Κυπριακό και οι προσπάθειες 
για επανέναρξη των συνομιλιών 
ήταν τα βασικά θέματα που συζή-
τησε ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας Νίκος Αναστασιάδης με τους 
Πρωθυπουργούς της Βρετανίας 
και της Ελλάδας στο περιθώριο 
της Συνόδου, όπως ανακοίνωσε 
ο Πρ.Προδρόμου.
Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό 
Εκπρόσωπο, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας «είχε την ευκαιρία, 
εκτός των άλλων επαφών, να έχει 
συνάντηση με την Πρωθυπουργό 
της Βρετανίας κα Τερέζα Μέι, την 
οποία ενημέρωσε για τις τελευ-
ταίες εξελίξεις στην Κύπρο και 
συζήτησαν για το Κυπριακό».
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
«ζήτησε τη στήριξη της Βρετανίας 
για την επανέναρξη των διαπραγ-
ματεύσεων, ενώ είχαν την ευκαι-
ρία να συζητήσουν και για θέματα 
που αφορούν τις διαπραγματεύ-
σεις αναφορικά με την αποχώ-
ρηση της Βρετανίας από την ΕΕ, 
καθώς επίσης και για θέματα που 
αφορούν ειδικότερα τις σχέσεις 
της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη 
Βρετανία».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας είχε την ευκαιρία να 
συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό 
της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα, συνά-
ντηση κατά τη οποία «υπήρξε 
αμοιβαία ενημέρωση τόσο για 
θέματα που αφορούν τις σχέσεις 
της Ελλάδας με τους γείτονές της, 
αλλά και για το Κυπριακό και τις 
προσπάθειες που γίνονται για 
την επανέναρξη των συνομιλιών. 
Συζήτησαν, επίσης, και για άλλα 
θέματα που αφορούν τις διμερείς 
σχέσεις», δήλωσε ο Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος.

Ο Πρόεδρος 
ζήτησε τη στήριξη 
της Βρετανίας για 
την επανέναρξη

Μέσω Κύπρου προσπαθεί 
να απειλήσει το Ισραήλ

Σ
ε στρατηγικές κινήσεις 
που έχουν ως στόχο να 
καταστεί περιφερειακή 
δύναμη παγκοσμίων δι-

αστάσεων μέσω των θαλασσίων 
οδών προχωρά η Άγκυρα. Κινή-
σεις που εξαλείφουν ακόμη και 
τις ψευδαισθήσεις ότι έχει πρό-
θεση για δημοκρατική και βιώ-
σιμη λύση στο Κυπριακό.
Πλέον, μέσω Κύπρου απειλεί-
ται κυρίως το Ισραήλ και άλλες 
χώρες, όπως η Αίγυπτος, και 
περιοχές που εμπίπτουν σε ένα 
γεωπολιτικό τρίγωνο με κορυφές 
την Κύπρο, τη Βάση στο Κατάρ 
και εκείνη στη Σομαλία. Για την 
πολιτική της Άγκυρας η εφημε-
ρίδα «Σημερινή», με ανάλυση 
του Γιάννου Χαραλαμπίδη, απο-
καλύπτει:
1. Ενίσχυση των στρατιωτικών 
δυνάμεων στην Κύπρο στο εξής 
επίπεδο: Α. Μεταφορά 77 αυτο-
κινούμενων πυροβόλων 177 
χιλιοστών με βεληνεκές 40 χιλιο-
στά σε επιθετική διάταξη από τον 
Μάιο του 2017.
2. Επέκταση διαύλου και άλλων 
εγκαταστάσεων του αεροδρο-
μίου της Τύμπου για να μπορεί 
να διενεργεί στρατιωτικές επι-
χειρήσεις εκτός Κύπρου και να 
αντιμετωπίζει την όποια απειλή 
από το Ισραήλ και την Αίγυπτο. 
Ή, να αυξήσει τη δική της απειλή 
σε βάρος τους. Ρητορικά, δεν τις 
θεωρεί εχθρικές χώρες, αλλά 
ανταγωνιστικές περιφερειακές 
δυνάμεις. Εκ των πραγμάτων, η 
Άγκυρα γνωρίζει να εργάζεται 
προληπτικά.
3. Μετατροπή του λιμανιού της 
Αμμοχώστου σε ναυτικό ορμητή-
ριο συμπληρωματικό της Βάσης 
της Μερσίνας. Εφόσον η Τουρ-
κία ελέγχει το βόρειο τμήμα της 

Κύπρου και μετατρέπει σε τουρ-
κική λίμνη την περιοχή από τη 
Μαρμαρίδα προς την Αλεξαν-
δρέτ τα, τώρα επιδιώκει τον 
έλεγχο στα νοτιοανατολικά, εκεί 
όπου θεωρεί ότι διαθέτει υφα-
λοκρηπίδα και το ψευδοκράτος 
τη λεγόμενη ΑΟΖ του. Προχωρεί 
όμως και προς τα δυτικά, στην 
περιοχή της Πάφου, για να προ-
εκταθεί προς το Καστελόριζο και 
το Αιγαίο, ώστε να αποκόψει τις 
ΑΟΖ της Κύπρου με την Ελλάδα.
Πέραν τούτων, η Άγκυρα διαθέ-
τει, μεταξύ άλλων, μια στρατιω-
τική Βάση στο Κατάρ και μια στη 
Σομαλία, ενώ ώς το 2023 υπο-
λογίζει να έχει έτοιμο το δικό 
της αεροπλανοφόρο, όπως έχει 
εξαγγείλει ο Ταγίπ Ερντογάν, 
το οποίο θα δύναται να μετα-
φέρει ε λικόπτερα και αερο-
σκάφη καθέτου απογειώσεως. 
Από τεχνικής απόψεως το σκά-
φος αυτό θα μπορεί να φέρει 12 
αεροσκάφη και ισάριθμα ελι-
κόπτερα, επιθετικά ελικόπτερα 
T-129 (τουρκικής κατασκευής), 
μεταφορικά ελικόπτερα As 532 
Cougar ή Ch-47F Chinook και 
ελικόπτερα S-70B 
Seahawk, που θα 
έ χου ν  α ν θ υπ ο -
βρυχ ιακό ρόλο. 
Ακόμη, θα δύνα-
ται να φιλοξενεί 
drones (μη επαν-
δρωμέ να αερο -
χήματα τουρκικής 
κατασκευής).
Το αεροπλανοφόρο θα έ χε ι 
κεκλιμένη ράμπα απονήωσης, 
ενώ θα μπορεί να φιλοξενεί αμε-
ρικανικά «αόρατα» μαχητικά 
stealth F-35 Β STOVL με δυνα-
τότητα βραχείας-κάθετης απο-
νήωσης. Η απόκτηση των F-35 
σχετίζεται με τους S-400. Οι 
ΗΠΑ έχουν θέσει δίλημμα στην 
Άγκυρα στην εξής βάση: Εάν ανα-
πτύξετε τους S-400, δεν θα προ-

χωρήσει η αγορά των F-35, των 
οποίων η απόκτηση δεν σχετίζε-
ται μόνο με την αλλαγή του ισο-
ζυγίου δυνάμεων στο Αιγαίο, 
αλλά είναι συναφής και με την 
υπεροχή την οποία το Ισραήλ 
διαθέτει στον αέρα.

Ναυτικός σχεδιασμός
Ο ναυτικός σχεδιασμός της Άγκυ-
ρας συμπληρώνεται με από-
κτηση ενός τουλάχιστον σύγ-
χρονου υποβρυχίου γερμανικής 
κατασκευής (type 214), το οποίο 
θα διαθέτει διπλό περίβλημα με 
ελαστικό αντιμαγνητικό ατσάλι, 
επιτρέποντας έτσι βύθιση στα 
400 μέτρα, ενώ ταυτοχρόνως θα 
έχει χαρακτηριστικά stealth με 
χαμηλής έντασης ήχου τορπίλες, 
για να είναι δύσκολος ο εντοπι-
σμός του.
Οι φρεγάτες TF-100 θα αντικατα-
σταθούν από νέες, τύπου TF-200, 
οι οποίες θα είναι τα πιο έξυπνα 
πολεμικά σκάφη που θα ναυ-
πηγηθούν στην Τουρκία. Ήδη, 
από το 2013 ο τουρκικός στό-
λος έχει ενισχυθεί με νέες κορ-
βέτες. Στα ανωτέρω προστίθε-

νται από το 2024 
περιπολικά σκάφη, 
που θα διαθέτουν 
SP92 σόναρ και 
σύστημα εν τοπι-
σμού και  κατα-
στροφής υποβρυ-
χίων, καθώς και 
συστήματα αερά-
μυνας και προστα-

σίας από επίθεση, η οποία μπο-
ρεί να εκτοξευθεί από την ξηρά.
Πέραν τούτων, η Τουρκία ενι-
σχύει τις δυνατότητες του αποβα-
τικού της στόλου με πλοία (Tank 
Landing Craft), τα οποία δύνα-
νται να μεταφέρουν 250 στρα-
τιώτες και 320 τόνους φορτίου, 
εννοώντας άρματα μάχης, πυρο-
βόλα και αμφίβια οχήματα. Στον 
σχεδιασμό περιλαμβάνεται και το 

σκάφος με την ονομασία «Αμφί-
βια Μεταγωγική Αποβάθρα» 
(Amphibious Transport Dock), το 
οποίο διαθέτουν οι Τούρκοι από 
το 2013 και μπορεί να μεταφέρει 
αποβατικά σκάφη, αμφίβια οχή-
ματα και άλλα πολεμικά μέσα. 
Το εν λόγω σκάφος έχει τέσσε-
ρεις βάσεις προσνήωσης ελικο-
πτέρων και μπορεί να φιλοξενή-
σει επτά UAV (Μη επανδρωμένα 
Εναέρια Οχήματα) και να διεξάγει 
αμφίβιες επιχειρήσεις.

Από το Γιβραλτάρ στη Σο-
μαλία
Εάν δει κάποιος τον χάρτη και 
αναλύσει την κατάσταση γεω-
πολιτικά, θα διαπιστώσει ότι η 
Τουρκία:
1. Ελέγχει το chokepoint του 
Βοσπόρου, τα στενά των Δαρ-
δανελλίων και, με τη Βάση στο 
Κατάρ, έχει ερείσματα στον Περ-
σικό Κόλπο και στο chokepoint 
των στενών του Χορμούζ.
2. Με τον έλεγχο της Κύπρου 
και τη Βάση στη Σομαλία, αφε-
νός μπορεί να ελέγχει την είσοδο 
και την έξοδο του chokepoint του 
Σουέζ, και, αφετέρου, δύναται να 
έχει πρόσβαση στο chokepoint 
τoυ Bab-El Manded.
3. Με το αεροπλανοφόρο που 
έχει στα σκαριά, μπορεί να κινη-
θεί σε ολόκληρη την Μεσόγειο 
με μεγαλύτερες από τις υφιστά-
μενες επιχειρησιακές ικανότητες 
προς το chokepoint του Γιβραλ-
τάρ και προς τα άλλες θαλάσ-
σιες διόδους, είτε είναι αυτή του 
Σουέζ είτε εκείνες στα στενά του 
Xορμούζ και του Bab-El Manded.
Έτσι, η Άγκυρα επιχειρεί πιο 
ενεργά να είναι παρούσα στο 
παιχν ίδι των θαλάσσιων και 
ενεργειακών οδών, οι οποίες 
ελέγχονται από τους Αμερικα-
νούς, και θα δύναται να προσφέ-
ρει εναλλακτικές επιλογές δρά-
σης.

Η Τουρκία ενισχύει τον στρατό στην Κύπρο 
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Π
ερισσότεροι από 100 ύποπτοι 
συνελήφθησαν σήμερα σ τη 
Βραζιλία σε μια μεγάλη επιχεί-
ρηση εναντίον δικτύων παιδε-

ραστών που δραστηριοποιούνταν μέσω 
του διαδικτύου. Οι τοπικές αρχές ανέφε-
ραν ότι επρόκειτο για τη μεγαλύτερη επι-
χείρηση αυτού του είδους που έχει πραγ-
ματοποιηθεί ποτέ στη χώρα.
Σχεδόν 2.600 αστυνομικοί συμμετείχαν 
στις 600 έρευνες, σε 24 από τις 26 Πολι-
τείες της Βραζιλίας, που οδήγησαν στη 
σύλληψη των προσώπων αυτών και την 
κατάσχεση μεγάλου αριθμού φωτογρα-
φιών και βίντεο.
Μέχρι αργά το μεσημέρι σήμερα είχαν 

προσαχθεί συνολικά 132 ύποπτοι – 
μεταξύ αυτών, εκπαιδευτικοί, δημόσιοι 
υπάλληλοι και γυναίκες, ηλικίας από 20 
έως και άνω των 60 ετών.
Ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Ραούλ 
Τζούνγκμαν διαβεβαίωσε ότι αυτή η δεύ-
τερη φάση της επιχείρησης «Φως στην 
παιδική ηλικία» είναι «η μεγαλύτερη που 
έχει πραγματοποιηθεί ποτέ μέσα σε μία 
ημέρα, σε όλον τον κόσμο» εναντίον παι-
δεραστών και ανθρώπων που εκμεταλ-
λεύονται σεξουαλικά ανηλίκους.
Η πρώτη φάση, τον Οκτώβριο του 2017, 
διενεργήθηκε σε συνεργασία με τις ΗΠΑ 
και οδήγησε στη σύλληψη 112 προσώ-
πων.

διεθνή νέα

Σ
οκ, αποτροπιασμός, αγανάκτηση, 
αλλά σε καμία περίπτωση δέος δεν 
εκφράζει η διεθνής κοινότητα για το 
«λουτρό αίματος» στη Λωρίδα της 

Γάζας, καθώς τουλάχιστον 55 Παλαιστίνιοι, 
μεταξύ τους και παιδιά, έχουν χάσει τη ζωή 
τους και άλλοι 2.700 έχουν τραυματιστεί α-
πό ελεύθερους σκοπευτές του Ισραηλινού 
στρατού.
Τουλάχιστον 84 κράτη έχουν εκδώσει ανα-
κοινώσεις, εκφράζοντας τον αποτροπια-
σμό τους για το αιματοκύλισμα των Παλαι-
στινίων στα σύνορα με το Ισραήλ, ενώ ο 
Ντόναλντ Τραμπ, η απόφαση του οποίου 
να μεταφέρει την αμερικανική πρεσβεία 
από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ, προ-
καλώντας το νέο ξέσπασμα βίας και αντι-
δράσεων στη Μέση Ανατολή, δηλώνει... 
δεσμευμένος με την ειρήνη.
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ 
Πομπέο επανέλαβε σήμερα ότι η Ουάσιν-
γκτον παραμένει δεσμευμένη «στη συνο-
λική και βιώσιμη ειρήνη μεταξύ του Ισραήλ 
και των Παλαιστινίων», με την ευκαιρία 
των εγκαινίων της αμερικανικής πρεσβείας 
στην Ιερουσαλήμ.
Στη λακωνική ανακοίνωση δεν γίνεται 
καμία αναφορά στους δεκάδες Παλαιστίνι-
ους που σκοτώθηκαν σήμερα στη Λωρίδα 
της Γάζας από πυρά Ισραηλινών στρατιω-
τών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων 
κατά της μεταφοράς της πρεσβείας από το 
Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ.
Στο ίδιο μήκος κύματος και σε πλήρη εναρ-
μόνιση με τη γραμμή του Ισραήλ, εμφανί-
στηκε ο Λευκός Οίκος. Η Χαμάς είναι υπεύ-
θυνη για τη βία που ξέσπασε στη Γάζα πριν 
από την τελετή εγκαινίων της αμερικανι-
κής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ σήμερα, 
η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 
δεκάδων ανθρώπων, ανέφερε ο Λευκός 
Οίκος.
«Γνωρίζουμε τις πληροφορίες σχετικά με 
τη συνεχιζόμενη βία στη Γάζα σήμερα» 
δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος 
τύπου του Λευκού Οίκου Ρατζ Σαχ κατά την 
τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.
«Την ευθύνη για αυτούς τους τραγικούς 
θανάτους την έχει ξεκάθαρα η Χαμάς» 
τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου.
Είναι η πρώτη φορά που ο Λευκός Οίκος 
προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τις 

συγκρούσεις σήμερα, κατά τη διάρκεια των 
οποίων σκοτώθηκαν «οκτώ παιδιά κάτω 
των 16 ετών», σύμφωνα με τον Παλαιστίνιο 
πρεσβευτή στον ΟΗΕ.
«Η Χαμάς προκαλεί εσκεμμένα και κυνικά 
αυτήν την απάντηση» υποστήριξε ο εκπρό-
σωπος τύπου προσθέτοντας ότι η Χαμάς 
είναι «μια οργάνωση που ενεπλάκη σε 
κυνικές δραστηριότητες, οι οποίες οδήγη-
σαν σε αυτούς τους θανάτους».
«Εδώ και εβδομάδες η ισραηλινή κυβέρ-
νηση προσπαθούσε να το διαχειριστεί 
αυτό χωρίς βία» επισήμανε επίσης, καταγ-
γέλλοντας την «προπαγάνδα» της Χαμάς.

Τουρκία: Οι ΗΠΑ είναι συνεργοί 
στο έγκλημα
Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι 
συνεργοί σε ένα έγκλημα κατά της ανθρω-
πότητας δήλωσε ο Τούρκος πρωθυπουρ-
γός Μπιναλί Γιλντιρίμ, καταδικάζοντας 
τις δολοφονίες από τις ισραηλινές δυνά-
μεις δεκάδων Παλαιστινίων σήμερα στη 
Λωρίδα της Γάζας στις διαδηλώσεις για 
τα εγκαίνια της πρεσβείας των ΗΠΑ στην 
Ιερουσαλήμ.
«Δυστυχώ, οι ΗΠΑ υπεροπτικά στάθηκαν 
στο πλευρό της ισραηλινής κυβέρνησης 
που σκοτώνει αμάχους και έγιναν συνερ-
γοί σε αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπό-
τητας», δήλωσε ο Γιλντιρίμ σε δημοσιογρά-
φους στην Άγκυρα.
«Αυτή η πρόκληση το μόνο που θα κάνει 
είναι να επιδεινώσει τα προβλήματα στην 
περιοχή και να προκαλέσει ένα βαθύτερο 
σημάδι στην ισραηλινο-παλαιστινιακή 
σχέση και θα κάνει την ειρήνη στην περι-
οχή πιο δύσκολη», πρόσθεσε ο Τούρκος 
πρωθυπουργός.
Πρόσθεσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος 
Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να αποσπάσει 
την προσοχή από προβλήματα που αντι-
μετωπίζει στο εσωτερικό της χώρας του με 
την μεταφορά της πρεσβείας «προσπαθώ-
ντας να κρύψει τη πυρκαγιά εντός, ξεκινώ-
ντας πυρκαγιές εκτός».
Νωρίτερα, το τουρκικό ΥΠΕΞ, σε ανακοί-
νωσή του υπογράμμισε ότι η απόφαση των 
ΗΠΑ να μεταφέρουν την πρεσβεία τους 
στην Ιερουσαλήμ ενθάρρυνε τις ισραηλινές 
δυνάμεις να σκοτώσουν δεκάδες παλαιστί-
νιους διαδηλωτές.

Σοκ στη διεθνή κοινότητα για το 
«λουτρό αίματος» στη Γάζα 
Στους 55 οι νεκροί Παλαιστίνιοι, σχεδόν 2.700 οι τραυματίες από τα ισραηλινά πυρά 
- Το Λονδίνο... ανησυχεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά... αυτοσυγκράτηση - Ο 
Τραμπ δηλώνει τη... δέσμευσή του στην ειρήνη, αλλά αναγνωρίζει την Ιερουσαλήμ ως 
πρωτεύουσα του Ισραήλ

Βραζιλία: Μαζική επιχείρηση κατά 
της παιδεραστίας - Πάνω από 100 
συλλήψεις υπόπτων
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Το προκλητικό εξώφυλλο του 
περιοδικού δημοσιεύθηκε μόλις 
μία ημέρα μετά την δήλωση της 
καγκελαρίου Μέρκελ ότι «η Ευρώπη 
δεν θα πρέπει πλέον να βασίζεται 
στις ΗΠΑ και θα πρέπει να αναλάβει 
να πάρει τα ζητήματα στα ίδια της τα 
χέρια»

Μ
ε εξώφυλλο υψωμένο το με-
σαίο δάχτυλο με την εικόνα του 
Ντόναλντ Τραμπ, το νέο τεύχος 
του γερμανικού περιοδικού Der 

Spiegel, υπενθυμίζει την αναστάτωση που 
προκάλεσε στις ευρωπαϊκές χώρες η απο-
χώρηση των ΗΠΑ που ανακοίνωσε την περα-
σμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος α-
πό την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας 
Heiko Maas δήλωσε στο Der Spiegel, για την 
αμερικανική αποχώρηση από τη συμφωνία 
με το Ιράν, ότι «οι ΗΠΑ δείχνουν ελάχιστη 
θέληση ώστε να αναγνωρίσουν τη σοβα-
ρότητα των επιχειρημάτων των συμμάχων 
τους». Για να προσθέσει πως «αυτό αποτελεί 
πλήγμα στους διατλαντικούς δεσμούς».
Στο άρθρο του γερμανικού περιοδικού, με 
τίτλο «Καιρός για την Ευρώπη να περάσει 
στην Αντίσταση», υποστη-
ρίζεται πως «ο Τραμπ επαγ-
γέλλεται την καταστροφή», 
υπενθυμίζοντας ότι είχε 
λίγο καιρό πριν ανακοινώ-
σει πως οι ΗΠΑ αποχωρούν 
και από την Παρισινή συμ-
φωνία για τις κλιματολογι-
κές αλλαγές.
Άποψη που συμμερίζε-
ται και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ 
Μακρόν που δήλωσε πως «κάτι θα πρέπει 
να γίνει», μετά την απονομή σ΄αυτόν του 
βραβείου «Καρλομάγνος», στο Άαχεν.
Γεγονός πάντως αποτελεί πως η κίνηση 
Τραμπ, συνένωσε περισσότερο από κάθε τι 
άλλο τα πρόσφατα χρόνια, τους Ευρωπαί-
ους ηγέτες, χαρακτηρίζοντας την αποχώ-
ρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία με το Ιράν 
ως «ανεύθυνη πράξη».
Η αμερικανική αποχώρηση από την συμ-
φωνία θεωρείται από τους σχολιαστές ως 
«η πλέον επικίνδυνη και ρηξικέλευθη από-
φαση της αμερικάνικης εξωτερικής πολιτι-
κής μετά την απόφαση για εισβολή στο Ιράκ 
το 2003».
Η ατμόσφαιρα που επικρατεί στις Βρυξέλες, 
το Παρίσι και το Βερολίνο, θυμίζει την περί-
οδο λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος των ΗΠΑ 
(και της Βρετανίας) εναντίον του Ιράκ –παρ΄ 

όλο που και τότε πολλά ευρωπαϊκά κράτη 
είχαν αρνηθεί να ακολουθήσουν.
Όχι μόνον επειδή η διεθνής ατμόσφαιρα 
που έχει δημιουργηθεί προκαλεί νέα 
μεγάλη ένταση στην βεβαρημένη περιοχή 
της Μέσης Ανατολής, λόγω του πολέμου στη 
Συρία, αλλά και της απειλής ενός νέου, ενα-
ντίον του Ιράν.
Ήδη ο πρόεδρος του Ιράν Χασάν Ρουχανί 
έχει απειλήσει πως η χώρα του θα επιστρέ-
ψει στην διαδικασία του εμπλουτισμού 
ουρανίου κάτι που λίγες αμφιβολίες δημι-
ουργεί πως θα προκαλούσε νέα επικίνδυνη 
σύγκρουση. Αυτό ήδη φάνηκε από τις στρα-
τιωτικές επιχειρήσεις ανάμεσα στις δυνάμεις 
των Ιρανών ‘Quds΄ που δρουν στη Συρία με 
τους Ισραηλινούς.
 Η επιθετική πολιτική που εκφράζεται τώρα 
από την Ουάσινγκτον εναντίον του Ιράν, 
αποτελεί άμεση πολιτική επίθεση και ενα-
ντίον της ευρωπαϊκής υπερηφάνειας σε 
θέματα εξωτερικής πολιτικής
Η επιθετική πολιτική που εκφράζεται τώρα 
από την Ουάσινγκτον εναντίον του Ιράν, 
αποτελεί άμεση πολιτική επίθεση και ενα-
ντίον της ευρωπαϊκής υπερηφάνειας σε 
θέματα εξωτερικής πολιτικής.
Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό τα 
ευρωπαϊκά κράτη είχαν ομοφωνία στην 

αντιμετώπιση ενός διεθνούς 
ζητήματος που δημιουργή-
θηκε από τις ΗΠΑ. Ομοφω-
νία που δεν είχαν κατορθώ-
σει να εκφράσουν με την 
απόφαση της μεταφοράς 
της αμερικανικής πρεσβείας 
στην Ιερουσαλήμ.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως 
δείχνει ενότητα για την 

αμερικανική αποχώρηση από την συμφω-
νία με το Ιράν, με την αρμόδια για τις Εξω-
τερικές Υποθέσεις Φεντέρικα Μογκερίνι να 
δηλώνει πως «η συμφωνία ήταν απόδειξη 
της επιρροής που μπορεί να έχει η ευρωπα-
ϊκή διπλωματία». Και επέδειξε αντίγραφο 
της επίμαχης συμφωνίας, με τις υπογραφές 
όσων συμμετείχαν και ανάμεσά τους του 
τότε Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών 
John Kerry.
Εντονότατη και η αντίδραση από τον πρό-
εδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλον 
Γιούνκερ ο οποίος δήλωσε πως «η Ευρώπη 
θα πρέπει να αντικαταστήσει τις ΗΠΑ στην 
παγκόσμια αρένα».
Οι Ευρωπαίοι κατηγορούν τον Ντόναλντ 
Τραμπ, επειδή δεν είχε κάποιο επιχείρημα 
για την αμερικανική αποχώρηση τη συγκε-
κριμένη στιγμή από τη συμφωνία με το Ιράν, 
μιας και η Τεχεράνη δεν είχε προκαλέσει.

διεθνή νέα

Der Spiegel: «Goodbye Europe!»

Σ
υνέχεια στη δημόσια αντιπαρά-
θεσή τους έδωσαν μέσω διαδι-
κτύου ο πρωθυπουργός του Ισ-
ραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και 

ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, με 
αφορμή τις εξελίξεις στη Γάζα.
«Κάποιος ο οποίος σ τέλνει χ ιλιάδες 
Τούρκους σ τρατιώτες γ ια την κατοχή 
της βόρειας Κύπρου και εισβάλει στη 
Συρία δεν θα κάνει κήρυγμα σε εμάς, 
ό ταν  υπερασπιζόμασ τ ε  τους  εαυ -
τούς μας από απόπειρα εισβολής της 
Χαμάς», σχολίασε μέσω Twitter ο πρω-
θυπουργός του Ισραήλ, απευθυνόμενος 
στον Τούρκο πρόεδρο.
Ο κ. Νετανιάχου έκανε επίσης λόγο για 
«αίμα αμέτρητων Κούρδων πολιτών 
στην Τουρκία και τη Συρία» στα χέρια 
του κ. Ερντογάν.
Με δική του ανάρτηση στο Twitter, ο 
Τούρκος πρόεδρος απέστειλε «υπενθύ-
μιση» προς τον κ. Νετανιάχου, τονίζο-
ντας ότι οι Παλαιστίνιοι δεν είναι τρο-
μοκράτες.
«Υπενθύμιση προς τον Νετανιάχου: Η 
Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργά-

νωση και οι Παλαιστίνιοι δεν είναι τρο-
μοκράτες. Είναι ένα κίνημα αντίστασης 
που υπερασπίζεται την παλαιστινιακή 
γη ενάντια σε μια δύναμη κατοχής. Ο 
κόσμος στέκεται αλληλέγγυος στον λαό 
της Παλαιστίνης ενάντια στους καταπι-
εστές του», ανέφερε σε ανάρτησή του 
στο Twitter ο Τούρκος πρόεδρος.
Τη Δευτέρα, ο κ. Ερντογάν είχε κάνει 
λόγο για «γενοκτονία» που διαπράττει 
το Ισραήλ, αναφερόμενος στους του-
λάχιστον 60 Παλαιστινίους, οι οποίοι 
σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στα 
σύνορα Λωρίδας της Γάζας – Ισραήλ, 
στο περιθώριο της μεταφοράς της αμε-
ρικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ.
Ο κόντρα των δύο χωρών μαίνεται και 
σε διπλωματικό επίπεδο, με την Τουρ-
κία να απελαύνει «για ορισμένο χρο-
νικό διάστημα» τον Ισραηλινό πρέσβη 
και το Ισραήλ να απαντά με απέλαση 
του Τούρκου γεν ικού προξένου σ τα 
Ιεροσόλυμα.
Η Τουρκία ανακάλεσε επίσης τους πρε-
σβευτές της από το Ισραήλ, καθώς και 
από τις ΗΠΑ.

Νετανιάχου σε Ερντογάν: Δεν μπορεί 
να μιλά όποιος κατέχει εδάφη της 
Κύπρου

Ιταλία: Την επόμενη εβδομάδα το 
όνομα του νέου πρωθυπουργού 

Σ
τις διαπραγματεύσεις του κινή-
ματός του με την Λέγκα, ανα-
φέρθηκε ο επικεφαλής του κι-
νήματος Πέντε Αστέρων, Λου-

ίτζι Ντι Μάιο.
«Το όνομα του πρωθυπουργού θα 
αποφασ ισ τε ί τ ις επόμενε ς ημέρες, 
σήμερα πιστεύω ότι θα οριστικοποι-
ηθε ί το κυβερνητ ικό πρόγραμμα», 
δήλωσε ο Ντι Μάιο. Πρόσθεσε, δε, ότι 
«από αύριο η συμφωνία αυτή θα τεθεί 
στην κρίση των μελών των Πέντε Αστέ-
ρων».
Σύμφωνα με τ ις μέχρι τώρα πληρο-
φορίες, στο πρόγραμμα περιέχεται η 
στήριξη των ανέργων με σχεδόν οκτα-
κόσια ευρώ τον μήνα για μια διετία, 
μόνον δυο φορολογικές κλίμακες (στο 
15% και 20%), αλλά και η αντιμετώ-

πιση της σύγκρουσης συμφερόντων 
ανάμεσα σε επιχειρηματική και πολι-
τική δράση. Προβλέπεται, παράλληλα, 
όπως αναφέρει ο τύπος, «το βαθμιαίο 
κλείσιμο των καταυλισμών στους οποί-
ους διαμένουν ρομά».
Είναι σαφές ότι προς το παρόν, οι Σαλ-
βίν ι και Ντι Μάιο, δεν πρόκειται να 
ξανασυναν τηθούν με τον πρόεδρο 
της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, 
ο οποίος τους έχει ζητήσει να επιστρέ-
ψουν στο προεδρικό μέγαρο όταν θα 
έχουν ολοκληρώσει, σε κάθε λεπτομέ-
ρεια, την διαπραγμάτευσή τους.
Σε ότι αφορά το ιταλικό σπρεντ, τέλος, 
σήμερα, άγγιξε τις 160 μονάδες βάσης 
και οικονομικοί αναλυτές δεν αποκλεί-
ουν νέες «αναταράξεις», τις επόμενες 
ημέρες.
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Το νομοσχέδιο, που κατατέθηκε από 
ομάδα βουλευτών με επικεφαλής 
τον πρόεδρο της Κρατικής Δούμας 
Βιτσισλάβ Βολόντιν, προβλέπει την 
επιβολή αντικυρώσεων στα μη φιλικά 
μέτρα που υιοθέτησαν έναντι της 
Ρωσίας οι ΗΠΑ και άλλες χώρες

Η 
Κρατική Δούμα, η ρωσική βουλή, 
ενέκρινε σε δεύτερη ανάγνωση το 
νομοσχέδιο που προβλέπει την ε-
πιβολή αντιμέτρων εκ μέρους της 

Ρωσίας στις δυτικές κυρώσεις, αφαιρώντας 
την διάταξη εκείνη σύμφωνα με την οποία τα 
αντίμετρα αυτά θα μπορούσαν να επιβληθούν 
ουσιαστικά σε όλες τις ρωσικές εταιρείες και 
τράπεζες που έχουν ξένους μετόχους.
Το νομοσχέδιο, που κατατέθηκε από ομάδα 
βουλευτών με επικεφαλής τον πρόεδρο της 
Κρατικής Δούμας Βιτσισλάβ Βολόντιν, προ-
βλέπει την επιβολή αντικυρώσεων στα μη 
φιλικά μέτρα που υιοθέτησαν έναντι της 
Ρωσίας οι ΗΠΑ και άλλες χώρες.
Μετά την πρώτη ανάγνωση, το νομοσχέ-
διο προέβλεπε την επιβολή περιορισμών σε 
ρωσικές εταιρείες , στην περίπτωση που ξένοι 
μέτοχοι συμμετείχαν με κεφάλαια που υπε-
ρέβαιναν το 25%. Ωστόσο ένας τέτοιος περι-
ορισμός καθιστούσε αβέβαιη τη συμμετοχή 
ρωσικών εταιρειών σε κρατικά προγράμματα 
και προγράμματα τοπικής 
αυτοδιοίκησης όπως και στις 
ιδιωτικοποιήσεις.
Στην πρωταρχική του μορφή 
το εν λόγω νομοσχέδιο έδινε 
το δικαίωμα στην κυβέρ-
νηση να επιβάλει 16 αντίμε-
τρα. Μετά την δεύτερη ανά-
γνωση και την ψηφοφορία 
που επακολούθησε παρέ-
μειναν 6 αντίμετρα. Παράλληλα το νομοσχέ-
διο παρέχει την δυνατότητα επιβολής άλλων 
μέτρων «με απόφαση του Ρώσου προέδρου, 
ώστε να έχει την δυνατότητα να αντιδράσει 
άμεσα στην μεταβαλλόμενη κατάσταση». 
Κατά την δεύτερη ανάγνωση του νομοσχε-
δίου, αφαιρέθηκαν οι αναφορές που υπήρχαν 
σε συγκεκριμένους κλάδους, εμπορεύματα 
και υπηρεσίες, εναντίον των οποίων θα μπο-
ρούσαν να επιβληθούν τα αντίμετρα. Τα αντί-
μετρα δεν θα επιβάλλονται επίσης σε ζωτικής 
σημασίας προϊόντα μεταξύ των οποίων και τα 

φάρμακα.
Οι τροποποιήσεις έγιναν για την προάσπιση 
των συμφερόντων των ρωσικών επιχειρή-
σεων, ενώ η τρίτη ανάγνωση του τροποποι-
ημένου νομοσχεδίου προγραμματίζεται για 
τις 22 Μαΐου.

Η Cambridge Analytica μοιραζόταν 
δεδομένα με τις ρωσικές υπηρεσίες
Η εταιρεία Cambridge Analytica προσέφυγε 
σε Ρώσους ερευνητές και μοιράστηκε τα 
δεδομένα που είχε αποκτήσει με άλλες εται-
ρείες οι οποίες συνδέονται με τις ρωσικές 
υπηρεσίες πληροφοριών, υποστήριξε ο κατα-
μηνυτής ατασθαλιών Κρίστοφερ Γουάιλι κατα-
θέτοντας σήμερα στο Κογκρέσο.
Ο Γουάιλι, ο οποίος συμμετείχε στη δημι-
ουργία της βρετανικής εταιρείας ανάλυσης 
δεδομένων προτού να καταγγείλει τις ενέρ-
γειές της και να φέρει στο μάτι του κυκλώνα το 
Facebook, κατέθεσε στο πλαίσιο της έρευνας 
για τη ρωσική ανάμιξη στις προεδρικές εκλο-
γές των ΗΠΑ, το 2016.
Τον Μάρτιο είχε ήδη αποκαλύψει ότι η CA 
συνέλεγε τα στοιχεία εκατομμυρίων χρηστών 
του Facebook και χρησιμοποιούσε τις πληρο-
φορίες αυτές για να φτιάξει τα «πολιτικά και 
ψυχολογικά» προφίλ τους ώστε να επηρεά-
σει την ψήφο τους με τα κατάλληλα πολιτικά 
μηνύματα.
Ο Γουάιλι, καταθέτοντας σήμερα σε μια επι-

τροπή της Γερουσίας, είπε 
ότι οι υπηρεσίες πληροφο-
ριών της Ρωσίας είχαν πρό-
σβαση στα δεδομένα που 
είχε συλλέξει η CA. Ανα-
φέρθηκε κυρίως στον Ρώσο 
ερευνητή Αλεξάντρ Κόγκαν, 
ο οποίος είχε αναπτύξει μια 
εφαρμογή ψυχολογικών τεστ 
που επέτρεπε να συλλέγο-

νται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών 
του Facebook και στη συνέχεια να καταλήγουν 
στην CA. Σύμφωνα με τον Γουάιλι, ο Κόγκαν 
εργαζόταν ταυτόχρονα για άλλα προγράμματα 
που τα χρηματοδοτούσαν οι Ρώσοι.
Στη γραπτή κατάθεσή του υποστηρίζει επίσης 
ότι η CA «χρησιμοποιούσε Ρώσους ερευνη-
τές για να συγκεντρώνει τα δεδομένα και μοι-
ράστηκε φανερά πληροφορίες αναφορικά με 
τις «φήμες τις προεκλογικής εκστρατείας» με 
εταιρείες και στελέχη που συνδέονται με τη 
ρωσική υπηρεσία ασφαλείας (FSB).

Η Ρωσία θα επιβάλλει αντίμετρα στις 
χώρες της Δύσης που τις επέβαλλαν 
κυρώσεις

Τ
ο Facebook έκανε γνωστό ότι, μέσα 
στο πρώτο τρίμηνο του 2018, διέγρα-
ψε 837 εκατομμύρια αναρτήσεις τύ-
που «σπαμ», σχεδόν το 100% των ο-

ποίων διεγράφη προτού τις αναφέρει κάποιος 
χρήστης ως προβληματικές.
Επίσης, το Facebook διέγραψε περίπου 
583 εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς 
(fake) που διέσπειραν όλο αυτό τον όγκο του 
«σπαμ». Οι περισσότεροι από αυτούς τους 
λογαριασμούς εντοπίσθηκαν και διαγράφη-
καν μόλις μερικά λεπτά μετά τη δημιουργία 
τους.
Είναι η πρώτη φορά που το Facebook δημοσι-
οποίησε αναλυτικά στοιχεία για τα μέτρα που 
έχει πάρει με στόχο να «καθαρίσει» την πλατ-
φόρμα του από περιεχόμενο βίας, σεξ, τρο-
μοκρατικής προπαγάνδας, μίσους, σπαμ κ.α.
Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Facebook 
Αλεξ Σουλτς, υπεύθυνο για την ανάλυση 
δεδομένων των χρηστών, το 3% έως 4% των 
ενεργών λογαριασμών του δικτύου εκτιμάται 
ότι είναι «fake».
Αναλυτικότερα, από άποψη περιεχομένου, 
οι 21 εκατομμύρια αναρτήσεις που διαγρά-
φηκαν στο πρώτο τρίμηνο φέτος, αφορού-
σαν σεξουαλική δραστηριότητα και γυμνές 

εικόνες ενηλίκων (το 96% έγινε αντιληπτό 
από την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης του 
Facebook προτού επισημανθεί από άλλο χρή-
στη). Περίπου οκτώ ανά 10.000 αναρτήσεις 
αφορούν γυμνό ή πορνογραφικό περιεχό-
μενο που παραβιάζει τους κανονισμούς του 
δικτύου.
Επίσης, διαγράφηκαν περίπου 3,5 εκατομμύ-
ρια αναρτήσεις που απεικονίζουν βίαιο περι-
εχόμενο (το 86% προτού αναφερθούν από 
άλλο χρήστη). Περίπου το 0,25% των συνο-
λικών αναρτήσεων απεικονίζουν (όχι λεκτική) 
βία κάποιας μορφής.
Ακόμη, διαγράφηκαν 2,5 εκατομμύρια αναρ-
τήσεις μισαλλόδοξου λόγου (ομοφοβικού, 
ρατσιστικού κ.α.), από τις οποίες μόνο το 38% 
είχαν εντοπισθεί εκ των προτέρων, καθώς σε 
αυτό το πεδίο η ανίχνευση από την τεχνητή 
νοημοσύνη τα πηγαίνει λιγότερο καλά μέχρι 
στιγμής, αν και έχει πετύχει αύξηση διαγρα-
φών 56% έναντι του τελευταίου τριμήνου του 
προηγούμενου έτους.
Οι διαγραφές αναρτήσεων τρομοκρατικής 
προπαγάνδας έφθασαν τα 1,9 εκατομμύρια 
(αύξηση 73% σε σχέση με το τελευταίο τρί-
μηνο του 2017) και σχεδόν όλες έγιναν αντι-
ληπτές από την τεχνητή νοημοσύνη έγκαιρα.

Το Facebook διέγραψε 837 εκατ. 
«spam» αναρτήσεις και 583 εκατ. 
«fake» λογαριασμούς

Σικάγο: Άντρας επέστρεψε στην 
φυλακή... επειδή δεν είχε πού να 
πάει 

Τ
ο σωφρονιστικό κατάστημα της 
πόλης Ντίξον, όπου κρατήθηκε α-
πό το 1973 έως τον Απρίλιο του 
2018, οπότε και αφέθηκε ελεύθε-

ρος, είναι το τελευταίο καταφύγιο για τον 
σίριαλ κίλερ του Σικάγο, Καρλ Ρέιμαν.
Τις λίγες ημέρες που πέρασε σ το 
Λαγκράνζ, προάστιο του Σικάγο, οι περί-
οικοι ήταν ανάστατοι και αποφάσισαν να 
κάνουν το παν για να τον εκδιώξουν.
Και τα κατάφεραν. Ο ηλικιωμένος, πρώην 
δολοφόνος πέντε ατόμων το 1972 μέσα 
σε εστιατόριο, μετακινήθηκε στην Κάλου-
μετ Σίτι, αλλά ούτε εκεί μπόρεσε να βρει 
ηρεμία.
Όπως και στο Λαγκράνζ έτσι και εδώ η 
κοινότητα τον αντιμετώπισε ως «ξένο 

σώμα», ως «επικίνδυνο», ως «απόβλητο», 
σύμφωνα με το CBS Chicago.
Ανεπιθύμητος από παντού και ζώντας 
κάτω από άθλιες συνθήκες, στην πείνα και 
την ανέχεια, η επιλογή είναι μονόδρομος. 
Να επιστρέψει στη φυλακή, αυτή τη φορά 
με τη θέλησή του.
Οι αρχές της Κάλουμετ Σίτι λένε ότι ανα-
κάλυψαν ότι ο Ρέιμαν ζούσε στην πόλη 
τους αφού είχαν πλημμυρίσει με τηλεφω-
νήματα και ηλεκτρονικά μηνύματα από 
ανθρώπους που ζούσαν στην κοινότητα.
Ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας 
Κρίστοφερ Φλέτσερ δήλωσε στο CBS 
Chicago: «Έχει καταστρέψει πέντε οικογέ-
νειες και αυτό προκαλεί ανησυχία στους 
δημότες μας».
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οικογένεια

Ο
ι γονείς μπορούν να είναι ευλογία 
για το ζευγάρι προσφέροντάς τους 
αγάπη, σοφία και ενθάρρυνση. 
Και όμως, τα τόσα ανέκδοτα που 

κυκλοφορούν για τους πεθερούς και τις πε-
θερές επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι οι γονείς 
μπορούν να γίνουν και μεγάλο πρόβλημα. Ό-
ταν παντρευόμαστε, αφήνουμε τους γονείς 
μας και προσκολλώμαστε στο/στη σύντρο-
φό μας. Αυτό δε σημαίνει ότι απαρνούμαστε 
τους γονείς μας, αλλά ότι δίνουμε προτεραιό-
τητα στον άντρα μας ή στη γυναίκα μας.
Οι προστριβές με τα πεθερικά δεν είναι κάτι 
καινούργιο. Όταν υπάρχει διάκριση από 
μέρους του γονέα για το παιδί του σε βάρος 
του άντρα ή της γυναίκας του και μάλιστα 
τέτοια που να φαίνεται, τότε είναι φυσικό να 
δημιουργηθεί κάποια πικρία και απόσταση. 
Όταν δείχνει ο γονιός αδυναμία στο παιδί 
του μπορεί να κάνει το γαμπρό ή τη νύφη να 
νιώσει ξένος/η. Μερικοί γονείς ξεπερνούν 
τα όρια της ευθύνης και του σεβασμού. Αν 
και νομίζουν πως ό,τι κάνουν το κάνουν από 
αγάπη, στην πραγματικότητα δεν αφήνουν το 
αντρόγυνο να αναπνεύσει.
Μερικά πεθερικά έχουν πρόβλημα να ξεχά-
σουν το ρόλο τους ως γονείς. Αντί να περά-
σουν στο στάδιο της καλής σχέσης μεταξύ 
ενηλίκων, εξακολουθούν να δίνουν γνώμες 
και συμβουλές χωρίς να τους τις ζητήσουν. 
Άλλοι πάλι γονείς διατηρούν ψυχρές και τυπι-
κές σχέσεις με το αντρόγυνο. Φαίνεται πως 
δεν έχουν τη διάθεση για στενούς δεσμούς, 
είναι κλεισμένοι στον εαυτό τους, είναι 
ακατάδεχτοι, και κάθε άλλο παρά φιλικοί. 
Παρόλο που το αντρόγυνο θέλει μια σχέση 
πιο ζεστή, αυτοί οι γονείς κρατούν τις απο-
στάσεις και κάνουν τα παιδιά να νιώθουν ότι 
τους αγνοούν και τους περιφρονούν.
Πολλά από τα θέματα δημιουργούνται 
από πρότυπα που έχουν τη ρίζα τους στον 
τύπο του χαρακτήρα του καθενός. Πρώτα, 
να σιγουρευτείς ότι υπάρχει πράγματι πρό-
βλημα και δεν είναι είναι η ιδέα σου. Για 
παράδειγμα, κάποιος συντηρητικός σύζυγος 
μπορεί να θεωρεί τα πεθερικά του ότι επεμ-
βαίνουν πολύ, ενώ στην πραγματικότητα, οι 
άνθρωποι είναι απλά εκδηλωτικοί.
Πάρε την απόφαση να βάλεις το γάμο σου 
πρώτο, και τους γονείς σου έπειτα. Να αντιμε-
τωπίζεις τα πεθερικά σου με ευγένεια, αλλά 
στα ίσια. Να τους λες αυτά που νιώθεις κι ότι 
δημιουργεί προβλήματα όταν μπαινοβγαί-
νουν κάθε τόσο στο σπίτι σας. Μπορεί να 
πληγωθούν, μπορεί να απομακρυνθούν ή και 

να θυμώσουν. Μπορεί όμως να απορήσουν 
για κάτι που δεν ήξεραν και δε φαντάστηκαν, 
και να σου πουν κι ευχαριστώ.
Να ξέρεις για ποια πράγματα αξίζει να μαλώ-
νεις. Αποφάσισε και όρισε κάποια όρια και 
να τα τηρήσεις. Αν η προστριβή δημιουργεί 
σοβαρό πρόβλημα στο γάμο σου, ίσως μαζί 
με τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου χρειαστεί 
να αναθεωρήσετε τον τρόπο που θα περνάτε 
την ώρα με τα πεθερικά σας. Αν όμως το θέμα 
που μπορεί να προκύψει είναι απλά ενοχλη-
τικό, τότε μπορείτε να το προσπεράσετε και 
να απολαύσετε τις θετικές πλευρές της σχέ-
σης σας.
Να σταθείς αποφασιστικά στο ρόλο σου ως 
σύζυγος. Μερικές φορές το πρόβλημα με τα 
πεθερικά μπορεί να έχει άμεση σχέση με το 
γάμο σου. Η διάκριση ή η ιδιαίτερη αδυναμία 
που δείχνουν οι γονείς αλλά και άλλα θέματα 
που δημιουργούν προστριβές μπορούν να 
διαιωνιστούν από τον/την σύζυγο που είτε 
δεν το καταλαβαίνει είτε δε θέλει να ασχο-
ληθεί μ’ αυτά. Όταν χρειάζεσαι την έγκριση 
των γονέων ή όταν εξαρτάσαι οικονομικά από 
τους γονείς είναι προβλήματα που πρέπει να 
λυθούν.
Να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός. Πάντα να 
δείχνεις σεβασμό στην πεθερά σου και στον 
πεθερό σου. Μην ξεχνάς ότι είναι οι γονείς 
κάποιου ανθρώπου που αγαπάς ιδιαίτερα 
– του/της συζύγου σου. Αν είσαι γονιός, να 
ξέρεις ότι ο γαμπρός σου ή η νύφη σου είναι 
κάτι το ιδιαίτερο γιατί είναι ο/η σύντροφος 
του παιδιού σου σ’ αυτήν τη ζωή.
Η κάθε οικογένεια είναι καλό να καταλάβει ότι 
είναι ανεξάρτητη από την άλλην. Ο/η σύντρο-
φός σου πρέπει να καταλάβει ότι οι γονείς 
σου δε θα αναμιχθούνστην καινούργια οικο-
γένεια που ανοίγεις. Οι γονείς σου πρέπει  
να συνειδητοποιήσουν ότι εσύ και ο άντρας 
σου/η γυναίκα σου πρέπει να φτιάξετε τη ζωή 
σας και τη σχέση σας ανεξάρτητα από εκεί-
νους.
Αν είσαι εσύ το παιδί, είναι πολύ σημαντικό 
να τιμάς και να σέβεσαι τα πεθερικά σου. Η 
πρώτη  σου προτεραιότητα όμως είναι να 
προστατέψεις το γάμο σου. Αν είσαι εσύ ο 
γονιός, είναι πολύ σημαντικό να αγαπάς 
και να σέβεσαι τον/την σύντροφο του παι-
διού σου. Παραδέξου και κατάλαβέ το ότι η 
βασική προτεραιότητα του παιδιού σου είναι 
η αφοσίωσή του στον/στην σύντροφό του και 
στο γάμο του. Όταν εφαρμόσουμε αυτές τις 
αρχές στη ζωή μας, τότε θα έχουμε υγιή γάμο 
και ευλογημένη οικογένεια.

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

Όρια για τα Πεθερικά

To παιδί μου και εγώ
Ανακαλύψτε τα ταλέντα 

του παιδιού σας 

Κ
άθε παιδί έχει τη δική του «κλίση» ή 
το δικό του ταλέντο σε κάτι. Η φύση 
του το οδηγεί να ασχολείται περισ-
σότερο με συγκεκριμένους τομείς 

και να αγαπά συγκεκριμένες δραστηριότη-
τες. Και ακριβώς επειδή έχει να κάνει με τον 
ιδιαίτερο τύπο του, είναι πολύ πιο εύκολο για 
το παιδί να είναι καλύτερο σε αυτούς τους το-
μείς.
Αν αναγνωρίσετε αυτά τα ιδιαίτερα ταλέντα 
του παιδιού σας, θα μπορέσετε να το βοη-
θήσετε να τα αναπτύξει περισσότερο και 
από πολύ νωρίς. Αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά μπορούν να οριστούν ως οκτώ είδη 
νοημοσύνης. Δείτε ποια είναι και με ποια 
ταλέντα του παιδιού σας αντιστοιχούν.

Τα 8 είδη νοημοσύνης
1 Γλωσσική νοημοσύνη
Χειρίζεται καλά τη γλώσσα, έχει πλούσιο λεξι-
λόγιο σε σχέση με τους συνομηλίκους του, 
συνθέτει φράσεις με περίπλοκο νόημα και 
απολαμβάνει τις συζητήσεις.
Τip: Προσφέρετέ του ποικιλία βιβλίων, διηγη-
θείτε του ιστορίες, επισκεφτείτε μαζί βιβλιο-
θήκες και βιβλιοπωλεία. Ακόμη, ενθαρρύνετέ 
το να καταγράφει τις σκέψεις του και να δημι-
ουργεί ιστορίες και προκαλέστε το σε συζητή-
σεις με επιχειρήματα.
2 Λογικομαθηματική νοημοσύνη
Του αρέσει να φτιάχνει κατασκευές, να οργα-
νώνει και να ταξινομεί αντικείμενα. Ρωτάει 
συχνά «γιατί;», βλέπει τις διαφορετικές όψεις 
ενός προβλήματος και αναζητά πολλές λύσεις.
Τip: Ικανοποιήστε την περιέργειά του, εφοδι-
άστε το με αντικείμενα που μπορεί να εξερευ-
νήσει μόνο του, όπως ένα χαλασμένο ξυπνη-
τήρι. Προμηθεύστε το με τουβλάκια, εργα-
λεία, αλλά και απλά υλικά που θα εξάψουν τη 
φαντασία του. Σε μεγαλύτερη ηλικία, θα το 
βοηθήσουν οι γρίφοι και οι σπαζοκεφαλιές.
3 Κιναισθητική νοημοσύνη
Κινείται πολύ, χορεύει και προτιμά τις δρα-
στηριότητες εξωτερικού χώρου. Του αρέσει 
η ζωγραφική, η χειροτεχνία και η μαγειρική.
Τip: Από το κρυφτό και το κυνηγητό μέχρι 
τον χορό και τα ομαδικά αθλήματα, προσπα-
θήστε να βάλετε στην καθημερινότητά του 
αρκετή κίνηση. Βοηθήστε το να εκφραστεί με 
τα χέρια του (π.χ. κατασκευές, χειροτεχνίες).
4 Νατουραλιστική νοημοσύνη

Δείχνει περιέργεια και φιλομάθεια για ό,τι 
αφορά τη φύση και τα ζώα, απολαμβάνει την 
εξοχή. Επίσης, του αρέσει να κατηγοριοποιεί 
αντικείμενα και συμπεριφορές.
Τip: Παρατηρήστε μαζί τα αστέρια, κάντε 
κάμπινγκ, περιποιηθείτε φυτά, φροντίστε ένα 
ζωάκι, κάντε εκδρομές στη φύση, δοκιμά-
στε επιστημονικά πειράματα με στοιχεία της 
φύσης.
5 Χωροταξική νοημοσύνη
Ασχολείται με παζλ, του τραβούν την προ-
σοχή περισσότερο οι εικόνες παρά το κεί-
μενο, ενώ μιλά ή σκέφτεται σχεδιάζει σε 
χαρτί, προσανατολίζεται εύκολα και μπορεί 
να διαβάζει χάρτες.
Τip: Ενθαρρύνετέ το να ασχοληθεί με την 
τέχνη, εστιάζοντας στη διαδικασία της δημι-
ουργίας και όχι τόσο στο εικαστικό αποτέ-
λεσμα.
6 Μουσική νοημοσύνη
Χρησιμοποιεί ήχους, ρυθμό και μουσική. 
Διαβάζει δυνατά ή φτιάχνει στιχάκια για να 
θυμάται τις δύσκολες έννοιες.
Τip: Φτιάξτε μαζί ιστορίες χωρίς λόγια, με 
ήχους από τη φύση, μάθετέ του να χρησιμο-
ποιεί το σώμα του για να βγάλει ήχους (π.χ. 
σφύριγμα, μίμηση της βροχής χτυπώντας 
τα δάχτυλα στο τραπέζι), ενθαρρύνετέ το να 
εκφραστεί μέσα από το τραγούδι. Σε μεγα-
λύτερη ηλικία, δώστε του τη δυνατότητα να 
μάθει κάποιο μουσικό όργανο.
7 Διαπροσωπική νοημοσύνη
Απολαμβάνει την ανταλλαγή ιδεών και την 
ομαδική εργασία.
Τip: Ακούστε το προσεκτικά, κατανοώντας 
τα συναισθήματά του. Παροτρύνετέ το να 
συνεργάζεται με άλλους, δώστε του τη δυνα-
τότητα να εκφραστεί μέσα από το δημιουρ-
γικό παιχνίδι και τη δραματοποίηση.
8 Ενδοπροσωπική νοημοσύνη
Εργάζεται μόνο του και απολαμβάνει την ηρε-
μία. Χρειάζεται χρόνο και μαθαίνει καλύ-
τερα μόνο του. Άτομα με ανεπτυγμένη ενδο-
προσωπική νοημοσύνη γίνονται εξαιρετικοί 
ψυχολόγοι, δάσκαλοι, κοινωνικοί λειτουργοί.
Τip: Βοηθήστε το να… φιλοσοφήσει. Να 
ερευνήσει τον κόσμο γύρω του, να αναστο-
χαστεί και να διατυπώσει υποθέσεις για όσα 
παρατηρεί. Δώστε του ιδέες για σκέψη, όπως: 
φιλία, φαντασία, αλήθεια και ψέμα, ζωή και 
θάνατος.
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Ε
κτός από την ανεπιθύ-
μητη φαγούρα τα κου-
νούπια που έχουν ή-
δη κάνει την εμφάνισή 

τους λόγω των υψηλών θερμο-
κρασιών κρύβονται πίσω από 
την μετάδοση σοβαρών ασθε-
νειών, όπως είναι η ελονοσία.
«Τα κουνούπια πολλές φορές 
είναι ενδιάμεσοι φορείς διά-
φορων μεταδοτ ικών νοση-
μά των,  δηλαδή τσ ιμπάνε 
κάποιον ο οποίος είναι μολυ-
σμένος και το ίδιο κουνούπι 
τσ ιμπάει κάποιον άλλο και 
έτσι μεταδίδεται το μικρόβιο 
ή ο ιός σ το άτομο το οποίο 
τσιμπάει. Υπάρχουν μερικές 
λοιμώδεις νόσοι οι οποίες 
είναι χαρακτηριστικά μετα-
διδόμε νε ς  με αυτόν τον 
τρόπο, όπως είναι η ελο-
νοσ ία», τον ίζε ι μιλώ-
ν τας σ το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
καθηγητής Λοιμωξιολο-
γίας και Διευθυντής 
της Ε’ Παθολογ ι-
κής Κλιν ικής του 
«Ευαγγελισμού», 
Αθανάσιος Σκου-
τέλης.

Προσοχή στον κή-
πο
Τα κουνούπια είναι 
π ι ο  δ ρ α σ τ ή ρ ι α 
από το σούρουπο 
έως  τ ην  αυγ ή  σ ε 
θαμνώδε ις  περιοχέ ς 
και κοντά σε λιμνάζοντα 
νερά. «Μια σημαντική 
αιτία που τα κουνού-
πια γ ίνον ται περισ-
σότερα στους κήπους 
ή σ τις βεράντες είναι 
η  ύπαρξη  σ τάσ ιμων 
νερών. Γι αυτό το λόγο, 
ειδικά αν έχουμε γκαζόν, 
προσέχουμε να μην λιμνά-
ζει το νερό. Στη βεράντα, να 
αδειάζουμε το νερό από τα 
πιατάκια κάτω από τ ις γλά-
στρες. Έτσι, περιορίζουμε τα 
κουνούπια, ενώ με τη χρήση 
συγκεκριμένων φυτών, τα 
απωθούμε» τονίζει μιλώντας 

σ το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο γεωπόνος 
Νίκος Θυμάκης.
Συγκεκριμένα, λέει, «από τα 
αρωματικά φυτά, αυτά που 
απωθούν κουνούπια ε ίναι 
ο Βασ ιλικός, το Μελισσό-
χορτο, η Μέντα και η Αρμπα-
ρόρριζα. Τα 3 πρώτα θέλουν 
νερό κάθε μέρα, αλλά επα-
ναλαμβάνουμε, προσέχουμε 
να μην ενροκρατεί το μέρος». 
Ένα άλλο φυτό που απωθεί 
τα κουνούπια είναι ο κατη-
φές, με την άσχημη μυρω-
διά του. «Τέλος, αν υπάρ-
χει η δυνατότητα να βρούμε 
σ ιτρονέ λ λα, μη λησμονή-
σουμε να την βάλουμε σε 
ευήλια θέση», επισημαίνει ο 
κ. Θυμάκης.

Φυσική θωράκιση 
στο σπίτι σας
Εκτός από τα εντομοκτόνα 
χώρου και τα εν τομοα-

πωθητ ικά σώματος 
τα οποία πωλούνται 
σ το εμπόριο,  μπο -

ρεί κανείς να δημιουρ-
γήσει αντικουνουπική 

προστασία στο σπίτι 
του και σ το σώμα 
του χρησ ιμοποιώ-

ν τας φυσικά συστα-
τικά. Η μίξη του ελαίου 

του ευκαλύπτου που έχει 
εν τομοαπωθητικές ιδι-

ότητες με έλαιο λεμο-
ν ιο ύ  α π ο τ ε λ ε ί  έ να 
από τα παραδείγματα. 

Μπορε ί κανε ίς να το 
απλώσει σ το σώμα του 

χωρίς να φοβάται παρε-
νέργε ιε ς. Ίδιε ς ιδιότη-
τες έχει και το έλαιο της 
μέντας το οποίο μπορεί 

να εφαρμοστεί στο σώμα 
ή να ψεκαστεί στο χώρο. Η 

έν τονη μυρωδιά του σκόρ-
δου, το καθισ τά επίσης ένα 
πρώτης τάξης φυσικό εν το-
μοαπωθητ ικό που μπορε ί 
να χρησιμοποιηθεί είτε σ το 
σώμα είτε σ το χώρο. Αρκεί 
πρώτα να βραστεί λιωμένο σε 
νερό.

Η 
άσκηση είναι ωφέλιμη για όλους μας υπάρχουν όμως 
πολλοί μύθοι που έχουν επικρατήσει δημιουργούν σύγ-
χυση για διάφορα θέματα. 
Πόσες φορές δεν έχετε ακούσει πως η γυμναστική απα-

γορεύεται κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος διατροφής γιατί 
«σφίγγει» το λίπος; Αυτό αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους 
μύθους. Η άσκηση βοηθά στην ενεργοποίηση του μεταβολισμού 
και κατ’ επέκταση στην αύξηση των καύσεων, άρα και στην απώ-
λεια του βάρους. 
Αυτό που μπορεί να παρατηρήσει κανείς και να αναρωτηθεί, είναι 
ο χαμηλότερος ρυθμός απώλειας βάρους ή το κόλλημα της ζυγα-
ριάς για λίγο χρονικό διάστημα, είτε από κατακράτηση υγρών, 
ειδικά αν ο οργανισμός δεν είναι συνηθισμένος σε σωματική δρα-
στηριότητα, ή από αύξηση της μυϊκής μάζας. Σε καμία περίπτωση 
πάντως δεν σημαίνει πως το λίπος σφίγγει. 
Απεναντίας όσο και να κολλήσει η ζυγαριά, ο ρυθμός απώλεια του 
λίπους όταν η διατροφή συνδυάζεται με φυσική δραστηριότητα, 
είναι ο ίδιος ή και μεγαλύτερος σε σχέση με μια διατροφή που 
δεν συνδυάζεται με φυσική δραστηριότητα. Επομένως παρότι η 
ζυγαριά παραμένει στα ίδια κιλά ή διαφορά που θα παρατηρήσετε 
στο σώμα σας θα είναι θεαματική. Γι΄ αυτό αξιοποιήστε τον ελεύ-
θερο σας χρόνο κάνοντας μια βόλτα στη φύση με τα πόδια ή με το 
ποδήλατο, ξεκινήστε κολύμπι που επίσης αποτελεί μία πολύ καλή 
αερόβια άσκηση και δεν επιβαρύνει προβλήματα αρθρώσεων και 
μέσης. 

Ό
λοι έχουμε την τάση να 
τρώμε όρθιοι ή ξαπλω-
μένοι είτε γιατί τρώμε 
κάτι στα γρήγορα στη 

δουλειά ή γιατί μετά από μία κου-
ραστική μέρα, επιλέγουμε να φά-
με το γεύμα μας ξαπλωμένοι στον 
καναπέ.
Για την ιστορία, η κατανάλωση 
φαγητού σε ξαπλωμένη στάση 
ήταν ιδιαίτερα στη μόδα στην 
αρχαία Ρώμη και Ελλάδα. Από τότε 
βέβαια η καθιστή στάση είναι αυτή 
που ενθαρρύνεται από τους ειδι-
κούς υγείας ως η πιο σωστή στάση 
για να φάμε το φαγητό μας.
Πως επηρεάζει όμως, η όρθια 
στάση την διατροφική μας συμπε-
ριφορά και την υγεία μας;
Η στάση που υιοθετούμε ενώ 
τρώμε, μπορεί να επηρεάσει την 
ικανότητα πέψης της τροφής. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι, το στο-
μάχι «αδειάζει» πιο αργά  από το 
φαγητό που έχει καταναλωθεί όταν 
καθόμαστε ή είμαστε ξαπλωμένοι 
σε σχέση με το να είμαστε όρθιοι.
Κάποιοι πιστεύουν όταν παραμέ-
νοντας όρθιοι ενώ τρώνε μπορεί 
να τους βοηθήσει στο να χάσουν 
περισσότερο βάρος. Ωστόσο, μάλ-
λον το αντίθετο συμβαίνει. Αν και 
μένοντας όρθιοι μπορούμε να 
κάψουμε περίπου 50 θερμίδες 
παραπάνω ανά ώρα απ’ ότι όταν 
καθόμαστε, αυτό από την άλλη δεν 
το κάνει απαραίτητα αρκετό στο 
να κάνει τη διαφορά στα κιλά μας, 
αφού οι περισσότεροι καταναλώ-
νουν τα γεύματα τους σχετικά γρή-
γορα. Έτσι, το καλύτερο σενάριο 
είναι,  καταναλώνοντας  ένα γεύμα 
όρθιοι μπορεί να βοηθήσει στην 
καύση 12 – 25 επιπλέον θερμίδων.
Σε αντίθεση, όταν καθόμαστε για 
να φάμε, είναι πολύ πιο πιθανό να 
μειώσουμε την ταχύτητα  με την 
οποία τρώμε, μειώνοντας έτσι και 
τις θερμίδες που λαμβάνουμε σε 
μεγαλύτερο βαθμό αφού προά-
γει το αίσθημα πληρότητας. Κατά 
συνέπεια, μπορεί να φτάσουμε να 
καταναλώνουμε μέχρι και 88 θερ-
μίδες λιγότερες ανά γέυμα.
Το ανθρώπινο σώμα έχει διά-
φορους τρόπους για να καθορί-
σει αν είμαστε πεινασμένοι ή όχι. 
Ένας από αυτούς είναι να αισθά-
νεται πόση τροφή βρίσκεται στο 
στομάχι. Ο βαθμός στον οποίο το 
στομάχι εκτείνεται μετά από ένα 
γεύμα, επιτρέπει τον εγκέφαλο να 
γνωρίζει αν έχουμε φάει αρκετά.

Γιατί δεν πρέπει 
να τρως όρθια

«Σφίγγει» το λίπος με την 
άσκηση; 

Πώς να προστατευτείτε 
από τα κουνούπια

υγεία

Η 
χρήση αντιβιοτικών 
από το στόμα συνδέ-
εται με αυξημένο κίν-
δυνο για την εμφάνιση 

πέτρας στα νεφρά, σύμφωνα 
με μια νέα αμερικανική επιστη-
μονική έρευνα, την πρώτη που 
κάνει αυτή τη συσχέτιση.
 Ο κίνδυνος, που είναι μεγαλύτε-
ρος για τα παιδιά και τους εφή-
βους, μειώνεται με την ηλικία, 
αλλά παραμένει αυξημένος για 
τρία έως πέντε χρόνια μετά τη 
λήψη των αντιβιοτικών.
Για λόγους που δεν είναι σαφείς, 
η νεφρολιθίαση (πέτρα στα 
νεφρά) έχει αυξηθεί κατά περί-
που 70% μέσα στα τελευταία 30 
χρόνια, ιδίως μεταξύ των παι-
διών και των εφήβων.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον 
παιδο-ουρολόγο δρα Γκρέγκορι 

Τάζιαν του Νοσοκομείου Παίδων 
της Φιλαδέλφεια, που έκαναν τη 
σχετική δημοσίοευση στο περιο-
δικό της Αμερικανικής Εταιρείας 
Νεφρολογίας ( JASN), ανέλυ-
σαν στοιχεία για σχεδόν 26.000 
άτομα με νεφρολιθίαση και 
260.000 χωρίς πέτρα στα νεφρά.
Διαπιστώθηκε ότι η λήψη αντιβι-
οτικών αυξάνει την πιθανότητα 
εμφάνισης πέτρας στα νεφρά 
από 2,3 φορές (σουλφοναμίδες) 
έως 1,3 φορές (ευρέος φάσματος 
πενικιλίνες), ανάλογα με το είδος 
του αντιβιοτικού-.
Τα αντιβιοτικά μεταβάλλουν τη 
σύνθεση του μικροβιώματος στο 
ανθρώπινο σώμα. Η διαταραχή 
των μικροβιακών κοινοτήτων 
μπορεί στη συνέχεια να οδηγή-
σει στον ευκολότερο σχηματισμό 
πέτρας στα νεφρά.

Τα αντιβιοτικά αυξάνουν τον 
κίνδυνο για πέτρες στα νεφρά 
ιδίως σε παιδιά και εφήβους
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Γ
ιατί να περιμένουμε ότι οι άνθρωποι 
και κυρίως οι γυναίκες θα πενθούν με 
το ίδιο τρόπο; Επειδή μάλλον υπάρ-
χει μια βιομηχανία γύρω από τη θλίψη 

που μας καθορίζει τον τρόπο... Ομως νέες έ-
ρευνες δείχνουν ότι η ζοφερή εικόνα για το 
πως ν’αντιδρούμε στην απώλεια χρειάζεται 
αναθεώρηση.
  Οι περισσότερες θρησκείες δεν υπαγορεύ-
ουν πένθος μακράς διάρκειας. Οι Εβραίοι 
κάθονται shivah για 7 ημέρες και οι πιο 
ορθόδοξοι τηρούν στη συνέχεια shiloshim 
για τρεις ακόμη εβδομάδες. Οι Ινδουϊστές 
θρηνούν επί 13 ημέρες μετά την καύση των 
νεκρών και δεν υπάρχει καθορισμένη περίο-
δος πένθους για τους Χριστιανούς. Το πρω-
τόκολλο του πένθους είναι σε μεγάλο βαθμό 
μια κοινωνική δημιουργία, και απαιτείται 
παραδοσιακά περισσότερο από τις γυναίκες.
Το δέκατο ένατο αιώνα μια χήρα αναμενόταν 
να φοράει βαριά μαύρα ρούχα και πέπλα για 
τουλάχιστον δύο χρόνια μετά το θάνατο του 
συζύγου της και ν’αποφεύγει όλες τις κοινω-
νικές εκδηλώσεις. (Οσες αρνήθηκαν αυτούς 
τους κανόνες όπως η Scarlett που χόρευε με 
τον Rhett στο κινηματογραφικό έργο Gone 
With the Wind θεωρούνταν πόρνες). Σε πόλη 
της Βόρειας Ινδίας έχουν διαλέξει καταφύ-
γιο εδώ και αιώνες οι γυναίκες που χάνοντας 
τους συζύγους τους και μένοντας χήρες, θεω-
ρούνται απόβλητες από τους συγγενείς τους, 
αφού οι παραδόσεις και οι δοξασίες τις θεω-
ρούν υπεύθυνες για το θάνατο και βάρος για 
τα φτωχά νοικοκυριά. Παλαιότερα ή έπρεπε 
ν’ακολουθήσουν στο θάνατο τον άνδρα τους 
ή να παντρευτούν τον αδελφό του! Γύρω στις 
είκοσι χιλιάδες υπολογίζονται οι χήρες που 
ζούνε σα φαντάσματα στους δρόμους της 
πόλης. Γραμμένο πριν χίλια περίπου χρό-
νια το Skanda Purana, το μεγαλύτερο ινδικό 
θρησκευτικό κείμενο, περιγράφει τις χήρες 
γυναίκες σαν μία από τις πιο άτυχες καταστά-
σεις που μπορούν να συμβούν στη ζωή του 
ανθρώπου. Τα περιστατικά εξοστρακισμού 
αυτών των γυναικών υπολογίζονται σε σαρά-
ντα εκατομμύρια σε όλη τη χώρα. Ομως και 
στην Αμερική το 1968, όταν η Jackie Kennedy 
παντρεύτηκε ξανά, πέντε χρόνια μετά την 
δολοφονία του συζύγου της, όλοι αντέδρα-
σαν σα να μην είχε το δικαίωμα να συνεχί-
σει τη ζωή της. Το ενδιαφέρον της για άλλον 
άνδρα θεωρήθηκε θράσος.
Και σύμφωνα με Ελληνικές δοξασίες, οι 
χήρες δεν αναμιγνύονται στην παρασκευή 

των γλυκισμάτων του γάμου καθώς και στα 
προικιά. Και αν μπει στο σπίτι χήρα την 
πρώτη του μήνα θεωρείται γρουσουζιά.                                                                                             
Η απώλεια συζύγου είναι πράγματι τραγική 
για πολλούς ανθρώπους, αλλά η αντίληψη 
πως η χηρεία είναι ή θα πρέπει να είναι 
εντελώς εξουθενωτική είναι προβλημα-
τική από πολλές απόψεις. Και όχι μόνον από 
σεξιστική άποψη – υπονοώντας ότι η ζωή ή 
η ευτυχία μιας γυναίκας είναι κατά κάποιο 
τρόπο μη βιώσιμη όταν δεν έχει άνδρα, 
αλλά αποτυγχάνει επίσης ν’αντικατοπτρίσει 
τη στατιστική πραγματικότητα. Το μεγαλύ-
τερο ποσοστό των χαροκαμένων, τουλάχι-
στον οι μισοί, προσαρμόζονται γρήγορα. 
Μπορεί να είναι λυπημένοι αλλά όχι κατα-
θλιπτικοί, μπορεί επίσης ν’αποπροσανατο-
λίζονται αλλά είναι σε θέση να διορθώσουν 
την πορεία τους. Δεν υπάρχει μαγικός μηχα-
νισμός γι’αυτό, είναι απλώς φυσική ανθρώ-
πινη αντοχή. Επιβιώσαμε για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα ως νομάδες και πιθανότατα 
δεν είχαμε πολλά περιθώρια για θλίψη. Οι 
περισσότεροι πενθούντες είναι σε θέση να 
αποδεχθούν την πραγματικότητα της απώ-
λειας, ακόμη και αρχικά, γεγονός που υπο-
δηλώνει ότι πολλοί δεν είναι σε κίνδυνο 
για διαρκή προβλήματα. Πιο πολύ ανέφε-
ραν ότι αισθάνονταν λαχτάρα για τα αγα-
πημένα τους πρόσωπα παρά κατάθλιψη 
ή θυμό. Λύπη που τους έκανε να λιώνουν 
από νοσταλγία για κάτι που δεν υπάρχει 
πια. Μελαγχολία από τη μάταιη προσπά-
θεια για επανασύνδεση με τον θανόντα. 
Ο καθένας αντιμετωπίζει διαφορετικά το 
τραγικό γεγονός ανάλογα με την προσω-
πικότητά του. Για όσους αργούν να συμβι-
βαστούν με την ιδέα της απώλειας, νοητικές 
τεχνικές συμπεριφοράς μπορούν να βοηθή-
σουν. Επειδή το μεγάλης διάρκειας πένθος 
κάνει κακό, δεν οδηγεί σε κάθαρση. Οι νοση-
ρές σκέψεις απλώς οδηγούν σε ...πιο πολλές 
νοσηρές σκέψεις.
  Είναι δύσκολο ν’αλλάξουν ιδέες που εγκρί-
θηκαν από κρίσιμη μάζα ανθρώπων, μέχρι 
ένα νέο ορόσημο επιτευχθεί μέσα από την 
παραγωγή και την προβολή νέων πληροφο-
ριών. Μέχρι να μην είμαστε καχύποπτοι όταν 
κάποιος αναρρώνει γρήγορα από το πέν-
θος ενώ περιμέναμε μακράς διάρκειας κατά-
θλιψη!

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

Η 
πρώτη κάθοδος των Αρβανιτών νοτιότερα και συγκεκρι-
μένα στην κοιλάδα του Αώου, έγινε τα έτη 1021 – 1022.
Όπως αναφέρει ο Νικηφόρος Γρηγοράς στην "Ιστορία", 
Αρβανίτες στη Θεσσαλία εγκαταστάθηκαν πριν το 1295 

δια "χρυσοβούλου κα προστάγματος βασιλικού".
Ο Κώστας Μπίρης, την τοποθετεί συγκεκριμένα γύρω στο 1268, 
προσθέτοντας ότι "κατά τον Μεσαίωνα ο γεωγραφικός όρος Θεσ-
σαλία περιελάμβανε όλην την κάτω από την Πίνδο χώρα, μαζί με 
την Ακαρνανία και την Αιτωλία".
Το 1318, πρίγκηπες του ιταλικού οίκου Ορσίνι, κατέλυσαν την ελλη-
νική κυριαρχία στη νότια Αλβανία και στο Δεσποτάτο της Ηπείρου. 
Πολλοί Αρβανίτες, δεν θέλησαν να υποταχθούν στους Ιταλούς, 
πέρασαν την Πίνδο και εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλία. Μόνο που 
αυτή τη φορά, η κάθοδος τους ήταν αυθαίρετη και χωρίς τη συγκα-
τάθεση των αρχών.
Με το "άστε ντούα" ("έτσι θέλω"), εκτόπισαν τους ντόπιους από τα 
κτήματά τους και αποδεκάτισαν τα κοπάδια τους με αρπαγές.
Γράφουν χαρακτηριστικά γι' αυτούς ο Καντακουζηνός "οι τα ορεινά 
της Θετταλίας νεμόμενοι Αλβανοί αβασίλευτοι" και ο Χαλκοκονδύ-
λης "νομάδες τε όντες και ουδαμή έτι βεβαίαν οίκησιν ποιούμενοι"
Ο Καντακουζηνός μάλιστα, μας δίνει την πληροφορία ότι εκείνοι οι 
Αρβανίτες, κατά τα πρώτα χρόνια της καθόδου τους, ήταν 12.000 
και ότι αποτελούνταν από Μπουαίους, Μαλακασαίους και Μεσ-
σαρίτες (τα ονόματά τους προέρχονταν από τους αρχηγούς τους).
Το 1343, ο βασιλιάς των Σέρβων Στέφανος Ντουσάν, εισέβαλε στην 
Αλβανία και εκτόπισε τους Ανδηγαυούς.
Το 1345, έφτασε στην Αυλώνα και το Μπεράτι και το 1348 έγινε 
κύριος και της Ηπείρου. Συνεχίζοντας την κάθοδό του, έχοντας μαζί 
του πολλούς Αρβανίτες από τις αρχοντικές φάρες των Μπουαίων 
και των Λιόσηδων (Jenn Kersopoulos, "Chronologia Albanaise"), 
άπλωσε την επικράτειά του ως τα σύνορα της Θεσσαλίας, προς το 
Καταλανικό δουκάτο της Αθήνας και των Νέων Πατρών (Υπάτης) 
και ως τις ακτές του Ιονίου πελάγους και του Κορινθιακού Κόλπου.
Για να ανταμείψει τους Αρβανίτες που πολέμησαν μαζί του, εκτό-
πισε πολλούς κτηματίες και στρατιώτες της δυτικής πλευράς της 
Ηπείρου, από τα Κεραύνια Όρη ως την Άρτα και εγκατέστησε εκεί 
Αρβανίτες (C. Jirecek, "Albanien in der Vergangenheit").
Για τους Αρβανίτες στην Πελοπόννησο, οι απόψεις διίστανται. 
Άλλοι τοποθετούν την εγκατάστασή τους στον Μοριά τον 13ο 
αιώνα και άλλοι, πολύ νωρίτερα, μαζί με την κάθοδο των Σλάβων(-
Σάθας, Μόμσεν, Κούρτιος).
Στο μεταξύ, οι Αρβανίτες της Θεσσαλίας, έκαναν επιδρομές ενα-
ντίον του Καταλανικού Δουκάτου των Νέων Πατρών. Με την επι-
κράτηση όμως του Στέφανου Ντουσάν, άρχισαν ν' αναζητούν νέους 
τόπους για να εγκατασταθούν. Παράλληλα, οι Καταλανοί, θέλοντας 
να επωφεληθούν από τις πολεμικές ικανότητες των Αρβανιτών 
και να προστατευθούν από τους Σέρβους της Θεσσαλίας, δέχτη-
καν μετά το 1350, οικογένειες Αρβανιτών (άγνωστο πόσες), και τις 
εγκατέστησαν στη Φθιώτιδα, ως τον ποταμό Στερχειό (τον οποίο 
αποκαλούσαν Ελλάδα!).
Σε παλαιότερο άρθρο μας για την Καταλανική Εταιρεία στο 
protothema. gr, είχαμε αναφέρει ότι μετά τη μάχη της Κωπαΐδας 
(ή του Αλμυρού) το 1311, το Δουκάτο των Καταλανών περιλάμβανε 
την Αθήνα και την υπόλοιπη Αττική, τη Βοιωτία, τη Φθιώτιδα και 
έφτανε ως, περίπου, τα όρια της Θεσσαλίας.

Η εγκατάσταση των Αρβανιτών στην Αττική
Στο βασιλικό αρχείο της Βαρκελώνης, σώζεται ανάμεσα στα 
έγγραφα του βασιλείου της Αραγονίας ένα που επιγράφεται: "Έκθε-
σις λεπτομερής των αρχιερέων και ευγενών αρχόντων των δουκά-
των των Αθηνών και των Νέων Πατρών κατά την εποχήν κατά την 
οποία περιήλθαν στην επικυριαρχία του Δον Πέτρου Δ'" (1377).
Στην έκθεση αυτή, αναφέρεται μαζί με άλλους Καταλανούς τιτλού-
χους και ο κόμης της Μίτρας (της αρχαίας Δημητριάδας, ανατολικά 
του Βόλου), "ο οποίος μπορεί να έχει περί τους χίλιους πεντακό-
σιους καβαλαρέους Αρβανίτες".
Το 1374, το Καταλανικό Δουκάτο της Αθήνας περνούσε πολύ 
δύσκολες στιγμές. Υπήρχαν εμφύλιες διαμάχες μεταξύ των τιτλού-
χων της Καταλανικής Εταιρείας. Τελικά, το αξίωμα μοιράζεται σε 
δύο Αραγονικούς πρίγκιπες και δίνεται στον μεν γιο του Αλφόνσου 
Φαδρίγου. Βονιφάτιο, η Αίγινα και στον εγγονό του Λουδοβίκο, το 
Δουκάτο της Αθήνας.
Επωφελούμενος από την αναστάτωση αυτή, ο βαρόνος της Βοστί-
τσας (Αιγίου) και Καστελάνος της Κορίνθου Νέριο Ατζαγιόλι, πολι-

ορκεί τα Μέγαρα. Η φρουρά της πόλης, κλείνεται στα δύο κάστρα 
της, την Άλκαθο και την Καρία και μάχεται ηρωικά. Οι αρχηγοί του 
δουκάτου, για να την ενισχύσουν, στέλνουν τη φρουρά της Λιβα-
δειάς με τον Φραγκίσκο Λιονέλ και τη φρουρά της Αθήνας, με τον 
Δημήτριο Ρέντη.
Ο Ρέντης, αναφέρεται για πρώτη φορά στα αρχεία του Παλέρμο, το 
1366, ως νοτάριος (συμβολαιογράφος) της Αθήνας, σ' ένα έγγραφο 
με το οποίο ο βασιλιάς της Σικελίας Φρειδερίκος Γ' επικυρώνει και 
ανανεώνει το προνόμιο της καταλανικής πολιτογραφήσεώς του.
Παρά την γενναία αντίσταση, οι Καταλανοί τελικά αναγκάζονται να 
εγκαταλείψουν τα Μέγαρα, τα οποία πέρασαν στην κυριαρχία του 
Φλωρεντινού Νέριο Ατζαγιόλι. Προφανώς, προτίμησαν να δώσουν 
όλες τους τις δυνάμεις για την υπεράσπιση της Αθήνας. Πραγμα-
τικά, ο Νέριο δεν προχώρησε πέρα από τα Μέγαρα.
Ωστόσο, το 1379, μια άλλη "κομπανία"  Φράγκων πολεμιστών, εφά-
μιλλη εκείνης των Καταλανών, εισβάλλει στην Θεσσαλία, με σκοπό 
να κατακτήσει το Δουκάτο της Αθήνας και να προχωρήσει έπειτα 
στον Μοριά.
Αποτελείται από Ισπανούς, Βάσκους και Γάλλους. Αυτοί, έμειναν 
στην ιστορία ως Ναβαραίοι. Οι ξεπεσμένοι Καταλανοί, παραδίδουν 
τη μία μετά την άλλη τις πόλεις και τα κάστρα τους.
Ο κόμης της Μίτρας αφήνει τη Μαγνησία και τη Φθιώτιδα και απο-
τραβιέται με τους Αρβανίτες του στα Σάλωνα, για να ενωθεί με 
τον Λουδοβίκο Φαδρίγο που είχε εκεί την έδρα του ως κόμης των 
Σαλώνων και επίτροπος του δουκάτου της Αθήνας.
Η Λιβαδειά και η Θήβα πέφτουν στα χέρια των Ναβαραίων οι 
οποίοι πολιορκούν πλέον την Αθήνα. Και πάλι ο Δημήτριος Ρέντης, 
μαζί με τον Καταλανό φρούραρχο της Ακρόπολης προβάλλουν 
ηρωική αντίσταση και αποκρούουν τους Ναβαραίους οι οποίοι 
φεύγουν από την Αττική.    
Ο επικυρίαρχος του Καταλανικού δουκάτου, βασιλιάς της Αρα-
γονίας Πέτρος Δ’ γράφει τον Απρίλιο του 1381 από τη Σαραγόσα 
έπαινο για το κατόρθωμα αυτό στον Ρέντη και σε όλους τους 
άλλους Αρβανίτες κατοίκους «στο όριο της Ελλάδος».
Ο Κ. Μπίρης γράφει ότι ο Δ. Ρέντης ήταν πιθανότατα Αρβανίτης. 
Το επώνυμο Ρέντης ή Ριέντης δεν έχει καμία σχέση με τα ελληνικά. 
Είναι αρβανίτικο και σημαίνει «βαρύς, βαρετός, οχληρός». Το ίδιο 
επώνυμο υπάρχει στα αρβανιτοχώρια της Βόχας στην Κορινθία 
όπου ήταν εγκατεστημένοι Αρβανίτες.
Στη Βοιωτία υπήρχαν Αρβανίτες εγκατεστημένοι ήδη από το 1272. 
Όπως αναφέρεται στο πρακτικό ίδρυσης του μοναστηριού της 
Μακρυνίτσας (1272), υπάρχουν δύο τουλάχιστον οικισμοί με 
αρβανίτικα ονόματα: η Κάπραινα (Χαιρώνεια) και η Σκριπού (Ορχο-
μενός). Η λέξη Κάπραινα στα αρβανίτικα σημαίνει «τόπος με ζαρκά-
δια» και η λέξη «Σκριπού», Αλμυρός.
Στο μεταξύ, ο βασιλιάς Πέτρος Δ’ για να τονώσει το ηθικό των υπη-
κόων του στο Δουκάτο της Αθήνας αλλά και για την καλύτερη οργά-
νωσή του, στέλνει στην Ελλάδα γενικό επίτροπό του, τον Φίλιππο 
Ντελμάου, υποκόμη Ροκαβέρτη, έναν από τους σημαντικότερους 
πολιτικούς της Αυλής του.
Ο Ροκαβέρτης θέλοντας να ενισχύσει την άμυνα του δουκάτου, 

γράφει στον Πέτρο Δ’ της Αραγονίας:
«Υποκόμης. Μας γίνεται παράκλησις να θελήσωμε να δώσωμε 
προνόμιο σε κάθε Έλληνα και Αρβανίτη που θα θελήσει να έλθει 
στο δουκάτο της Αθήνας να είναι ασύδοτος (=απαλλαγμένος από 
φόρους) για δύο χρόνια».
Παράλληλα, τους δόθηκε και γεωργικός ή κτηνοτροφικός κλήρος. 
Ο Ροκαβέρτης επέστρεψε σύντομα στην Ισπανία, για ανάγκες του 
βασιλείου της Αραγονίας. Τον διαδέχτηκε ο ιππότης Ραμόν ντε Βιλα-
νόβα, αντάξιός του σε ευφυΐα και δραστηριότητα.
Καθώς ο Πέτρος Δ’ έδωσε την άδεια που του είχε ζητηθεί από 
τον Ροκαβέρτη, ο Ραμόν ντε Βιλανόβα έφερε πολλούς Αρβανίτες 
από το δουκάτο της Υπάτης και τους εγκατέστησε στο πέρασμα 
των Θερμοπυλών και στα χωριά Λιβανάτες, Τραγάνα, Μάζι, Προ-
σκυνά, Μαρτίνο, Μαλεσίνα και Λάρυμνα. Παράλληλα, εγκατέ-
στησε άλλους γύρω από τον Ελικώνα, στα χωριά Κυριάκι, Ζερίκι, 
Ζαγαράς, Χώστια, Δόμβραινα, Σάχου, Βρασταμίτες, Σουληνάρι, 
Στροβίκη και σε 30 περίπου ακόμα, στην υπόλοιπη Βοιωτία.
Οι Αρβανίτες αυτοί προέρχονταν κυρίως από τη Μαγνησία και την 
υπόλοιπη Θεσσαλία όπου είχαν επεκταθεί οι Σέρβοι.
Αλλά και οι (Αρβανίτες) Λιόσηδες κι ένα μέρος από τους Μαλακα-
σαίους και τους Μαζαρακαίους, μετά την ήττα τους από τον Θωμά 
Πρελιούμποβιτς, εγκαταστάθηκαν στο δουκάτο της Αθήνας από 
τον Ραμόν ντε Βιλανόβα.
Ο Καταλανός ιππότης τους τοποθέτησε σε δεύτερη γραμμή άμυνας 
που προστάτευε την Αττική από τη βόρεια και τη δυτική πλευρά. Οι 
Λιόσηδες εγκαταστάθηκαν στο Κατάδεμα: στα Λιόσια, το Καμα-
τερό και τη Χασιά γι να προστατεύσουν το λεκανοπέδιο από τον 
δρόμο του Θριασίου και τον δρόμο της Φυλής.
Να σημειώσουμε εδώ ότι το Δέμα (Δέσις ή Κατάδεμα) βρίσκε-
ται δυτικά των σημερινών Άνω Λιοσίων και από εκεί ελεγχόταν η 
δυτική πλευρά της Αττικής. Στην αρχαιότητα, το Δέμα ήταν τείχος, 
μήκους περίπου 4 χλμ. στην είσοδο του λεκανοπεδίου, μεταξύ 
Πάρνηθας και Αιγάλεω. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το Κατά-
δεμα άλλαξε όνομα και πήρε αυτό των Λιόσα, ενώ το Καματερό και 
η Χασιά, διατήρησαν τα ονόματά τους.
Άλλοι Λιόσηδες και Μαζαρακαίοι εγκαταστάθηκαν στο δερβένι της 
Φυλής (σχετικά τα τοπωνύμια Μαζαράκι και Λιοσάτι). Ίσως δε στη 
φάρα των Λιόσα ανήκε ο Κριεκούκιας, ο αρχηγός των οικιστών του 
φερώνυμου  χωριού (Κριεκούκι ή Ερυθρές) που προστάτευε την 
έξοδο του προς την πλευρά του Ασωπού. Τέλος, οι Μαλακασαίοι 
εγκαταστάθηκαν σε επίκαιρη θέση στην ανατολική πλευρά, στην 
είσοδο της Αττικής από το διάσελο μεταξύ Πάρνηθας και Μαυρο-
βουνιού.
Βλέπουμε λοιπόν ότι η πρώτη μαζική εγκατάσταση Αρβανιτών 
στην Αττική έγινε γύρω στο 1382 από τους Καταλανούς.
Με την ημερομηνία αυτή, συμφωνεί και ο Σπυρίδων Λάμπρος, ο 
οποίος στην «Επετηρίδα του Παρνασσού» (1896), σε κείμενο με 
τίτλο «Η Ονοματολογία της Αττικής και η εις την χώραν εποίκησις 
των Αλβανών», θεωρεί ως απαρχή της εγκατάστασης των Αρβανι-
τών στην Αττική το 1382 και ως έτος αθρόας εγκατάστασής τους, 
το 1402.

Οι Αρβανίτες της Αττικής
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Ό
λου του κόσμου οι νόμοι και οι κανόνες στη 
καθημερινότητα της επίγειας ζωής δεν μπο-
ρούν να αποκλείσουν την αδικία. 
Η αδικία ειναι η ιδία η ζωή.  Η αδικία είναι 

δεδομένη και εκ των ουκ άνευ.
Άλλωστε είναι το δικαίωμα του ανθρώπου στην αδικία 
που ανάγκασαν τους πολιτισμένους λαούς να  δημιουρ-
γήσουν κανόνες δικαιοσύνης και δικαστήρια. Η αδικία 
και το δίκαιο είναι ο καθημερινός στίβος όπου ο άνθρω-
πος/αγωνιστής  μάχεται να επιβιώσει.
Στο ζωικό βασίλειο κάθε ζώο πολεμάει για να επιβιώσει, 
σκοτώνει, τρώγει, και εκτοπίζει το άλλο. Το μεγάλο ψαρί 
τρώει το μικρό, αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικό-
τητα. 
Στο φυτικό βασίλειο κάθε ρίζα φυτού μάχεται να καλύ-
ψει το γόνιμο έδαφος, να τραφεί και να μεγαλώσει. Τα 
υπόλοιπα φυτά φυτοζωούν η και αργοπεθαίνουν  στη 
«άδικη» στη σκιά των μεγάλων δένδρων.  
Στους ανθρώπους για  να είσαι δίκαιος πρέπει να νική-
σεις την ενστικτώδη έφεση που έχεις να «νικήσεις» τον 
συνάνθρωπό σου . Δηλαδή να βρεις τη δύναμη να πρά-
ξεις αντίθετα απ’ ότι η ίδια η φύση που σε επιτάσσει: να 
αρπάξεις ότι καλό έχουν άλλοι για τη πάρτη σου.  Στην 
ουσία για να είσαι δίκαιος πρέπει να επιλέξεις να υποφέ-
ρεις εσύ η εάν αγαπημένο σου πρόσωπο για να μην αδι-
κήσεις η βλάψεις, κάποιον άλλο. Αυτό άλλωστε είναι το 
δίκαιο και το σωστό. 
Αλλά όταν βρίσκεις δύσκολη την επιβίωση σου τι κάνεις; 
Τα ξεχνάς όλα και κοιτάς το συμφέρον σου. Ότι σε συμφέ-
ρει είναι το δίκαιο!
Αν επιλέξεις με γνώμονα το τι σε συμφέρει, τι είναι καλό 
για σένα το συγγενή, το φίλο γείτονα, το πατριώτη το συν 
θρήσκο  αδικείς άλλους.  Συνάμα υποτίθεται πως πιστεύ-
εις σε μια θρησκεία το Χριστιανισμό που όχι μόνο δεν 
θέλει να αδικείται κανένας αλλά να αγαπάμε ο ένας τον 
άλλο. Αν επιλέξεις με γνώμονα την αγάπη προς συνάν-
θρωπο, και το σωστό τότε αδικείς τον εαυτό σου που 
θέλει να υποστηρίξει εσένα, το συγγενή, φίλο, γείτονα, 
πατριώτη, συν θρήσκο! Επιλέγεις λοιπόν πιο λάθος/άδικο 
θα κάνεις και χρεώνεσαι το ανάλογο αντίτιμο!
Πού, πότε και πως είναι τα λοιπόν όρια της αδικίας? Που 
είναι η μαγική τομή μεταξύ του  να αδικήσεις άλλους για να 
νικήσεις την αδικία εναντίον σου η να αδικήσεις τον εαυτό 
σου για να μη αδικήσεις άλλους?  Δυστυχώς δεν μπορούμε 
να υπολογίσουμε με ακρίβεια τα όρια της αδικίας. 
Στην ουσία δεν είναι ένα άτομο  δίκαιο γιατί είναι απο-
λυτά δίκαιο αλλά επειδή προσπαθήσει να είναι δίκαιο!
Ακόμη και αν ήταν να σκοτώσεις για χάρη  του «Αληθι-
νού Θεού σου» -όπως κάνουν οι φανατικοί Μουσουλ-
μάνοι  φωνάζοντας «ο Αλλάχ είναι μεγάλος» -δεν είναι 
βέβαιο ότι ο Θεός σου (Αλλάχ)  θα σε έκρινε σαν δίκαιο 

άνθρωπο. 
Δεν θα υπήρχε αδικία σ αυτόν το κόσμο μόνο αν ο καθέ-
νας φρόντιζε τον άλλον αντί τον εαυτόν του. Μόνο αυτή 
η συμπεριφορά του «αγαπάτε αλλήλους»  δεν δημιουρ-
γεί αδικία διότι ο γνώμονας καλής συμπεριφοράς είναι η 
αγάπη και η φιλανθρωπία.  Η αγάπη και η φιλανθρωπία 
εκτοπίζει την αδικία.
Είσαι ταπεινός αν υπολογίζεις ίσους τους ταπεινότερους, 
Είσαι ευγενής  αν θεωρείς ίσους τους κατώτερους . 
Είσαι επαναστάτης αν θέλεις οι κατώτεροι, να είναι ίσοι 
με τους  ανώτερους. 
Είσαι υπερήφανος αν θέλεις να είσαι ανώτερος από τους 
ανώτερους. 
Οι περισσότεροι από μας  δεν μπορούμε  ν’ αντέξουμε  
στην αδικία. «Δίκαιοι» μερικές φόρες γίνονται άδικοι 
και «άδικοι»  γίνονται δίκαιοι. Αυτοί που είναι «δίκαιοι» 

είναι ευκολότερο να επιστρέψουν  στο δίκαιο μετά την 
αδικία απ ότι είναι οι «άδικοι» να γίνουν δίκαιοι!  Αν 
πέσεις από ψηλά στα  χαμηλά είναι ευκολότερο να μπορέ-
σεις  να σηκωθείς ξανά γιατί ήσουν στα ψηλά και ξέρεις. 
Αν είσαι στα χαμηλά δύσκολα να απογειωθείς για να φτά-
σεις κάπου που δεν ήσουν ποτέ και δεν το γνωρίζεις.  
Γιατί να είσαι «δίκαιος»? Διότι αυτό είναι το σωστό και αν 
υπάρχει Θεός  η δικαιοσύνη  θα σ’ ωφελήσει μετά θάνα-
τον.  Μα αν δεν υπάρχει μετά θάνατον αξιολόγηση, βαθ-
μολόγηση, και απονομή θεϊκής δικαιοσύνης τότε γιατί να 
είσαι δίκαιος επί της γης?  
Μήπως θα ήταν  αδικία να είσαι δίκαιος επί της γης αν 

δεν υπάρχει θεϊκή δικαιοσύνη στη μετέπειτα ζωή?
Αυτό το δίλημμα παίρνει πολύ συζήτηση και το αφήνω σε 
σας να αποφασίσετε. 
Το γεγονός πάντως είναι ότι  δεν υπάρχει  εντολή: «ουκ 
αδικήσεις». Παράξενο τώρα που το φιλοσοφώ αλλά οι 
δέκα εντολές δεν λένε τίποτα περί αδικίας!
Η φύση του Άνθρωπου είναι ταυτόχρονα δίκαιη και 
άδικη. Στο βάθος της ψυχής του κάθε άνθρωπος γνω-

ρίζει ποιο είναι το δίκαιο και ποιο είναι το άδικο .  Στη 
πράξη όμως επιδιώκει «τα καλά και συμφέροντα» όχι 
«τες ψυχές ημών» αλλά τα καλά και συμφέροντα «τες τσέ-
πες ημών».
Είναι στην φύση της φύσης του Άνθρωπου να είναι έτσι  
Είναι δίκαιο στην φύση να υπάρχουν τα πάντα και στα 
πάντα συμπεριλαμβάνεται και η αδικία. Η αδικία δεν 
είναι τίποτα άλλο απ την  ελευθερία να κάνεις μεν το 
καλλίτερο αλλά καμιά φορά και το άδικο.  Η ελευθερία  
εμπεριέχει την επιλογή του δίκαιου αλλά και του αδί-
κου. Μπορείτε να φανταστείτε δίκαιο και άδικο χωρίς την 
ελευθερία της επιλογής; .
Λοιπόν, εσύ τι θα κάνεις Θα βγάλεις πτερά και θα πετά-
ξεις ψηλά με το δίκαιο η θα βαρύνεις με την αδικία και θα 
πέσεις, και θα βυθιστείς στο άδικο?
Έχεις τη δυνατότητα να δημιουργήσεις μία δύναμη ανώ-
τερη από τη φύση, με ήθος για το  ανώτερο και δικαιό-
τερο από το ήθος του χαμηλού ενστίκτου του αδίκου και 
του συμφέροντος ?  
Ας μεταφερθούμε για λίγο απ το ατομικό στο κοινωνικό 
τομέα. Τι κάνει ένας λαός για να επιβιώσει όταν αδικεί-
ται; Τι πρέπει να κάνεις ο αδικημένος τα τελευταία χρο-
νιά Ελληνικός λαός?  Ότι και να κάνει είναι  δέσμιος της 
επιλογής του. Ό,τι και να κάνει θα είναι λάθος. Να «σκο-
τώσει» για το δίκαιο του για τις αξίες του? Ο πόλεμος 
κάθε είδους πόλεμου είναι λάθος γιατί οι πόλεμοι εξ ορι-
σμού είναι λάθος.  Αν  δεν «σκοτώσει» μνημόνια,  ευρώ, 
θεσμούς, δανειστές για να σώσει αυτούς που υποφέρουν 
περισσότερο πάλι θα είναι λάθος.
Μήπως το άδικο ενός προσωρινού πόλεμου για διαχρο-
νική ειρήνη μετέπειτα αξίζει το κόπο?  Μήπως αυτή είναι 
η λύση στο δίλημμα?
Μήπως τελικά σας υπερφόρτωσα σήμερα με τις φιλοσο-
φίες μου και θέλετε κάτι πιο ανάλαφρο? 
ΟΚ σταματώ να γράφω και ανοίγω τη τηλεόραση για κάτι 
ελαφρό κάνετε το ίδιο!

απόψεις

Στη πράξη οι πολλοί επιδιώκουν 
«τα καλά και συμφέροντα» όχι «τες 

ψυχές ημών» αλλά τα καλά και 
συμφέροντα «τες τσέπες ημών»

ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΤΟΛΗ: «ΟΥΚ ΑΔΙΚΗΣΕΙΣ» 
ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ?

Είσαι ταπεινός αν υπολογίζεις 
ίσους τους ταπεινότερους. Eίσαι 
ευγενής αν θεωρείς ίσους τους 
κατώτερους. Είσαι επαναστάτης 
αν θέλεις οι κατώτεροι, να είναι 
ίσοι με τους  ανώτερους. Είσαι 
υπερήφανος αν θέλεις να είσαι 
ανώτερος από τους ανώτερους

Αν δεν υπάρχει μετά θάνατον 
αξιολόγηση, βαθμολόγηση, και 
απονομή θεϊκής δικαιοσύνης 

τότε γιατί να είσαι δίκαιος επί της 
γης?  Μήπως θα ήταν  αδικία να 
είσαι δίκαιος επί της γης αν δεν 
υπάρχει θεϊκή δικαιοσύνη στη 

μετέπειτα ζωή?
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες, γεια σας. 
Άλλη μία εβδομάδα μας δίνεται η ευκαιρία με την δύναμη 
του Θεού να επικοινωνούμε.
Πράγματι, μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση η ΑΠΟΔΟΧΗ 

στα γραφόμενα αυτής της στήλης. Τηλέφωνα με προσωπικές γνώ-
μες αλλά και διάφορες καθημερινές συναντήσεις με την ομογένεια 
μου δίνουν το έναυσμα να αφουγκράζομαι τον παλμό της παροικίας 
μας και να μεταφέρω προβληματισμούς που ο κάθε ένας από εσάς 
θέλει να εξωτερικεύσει, αλλά δεν έχει το ΒΗΜΑ και τον τρόπο να 
τους δημοσιοποιήσει.
Στην προηγούμενη έκδοση έγραψα για παράπονα δεκάδων που 
εισπράττω - κι εδώ και στην Αμερική - από την εκμετάλλευση που 
υφίσταται ο ελληνισμός από «επιχειρηματίες καιροσκόπους», που 
αυτοί καλά κάνουν και κονομάνε στην «υγειά των κορόιδων». Αυτό 
το θέμα που έχει πάρει το δρόμο χιονοστιβάδας, σαν παραγωγός (ο 
πιο παλιός σε Αμερική και Καναδά) θα το πολεμήσω να σταματήσει, 
μέχρι όλοι να καταλάβουν ότι η διασκέδαση για να απολαύσει ένα 
όνομα που έρχεται από την πατρίδα είναι λαϊκή υπόθεση κι όχι προ-
νομιακή για μερικούς «λεφτάδες» της παροικίας μας.
Δεν με ενδιαφέρει εάν ενοχλούνται μερικοί που ξέρουν το ρήμα 
«παίρνω» κι έχουν ξεχάσει το ρήμα «δίνω», είναι τραγικό να υπάρ-
χει εκμετάλλευση σε συλλόγους, κοινότητες, μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς και να επεμβαίνουν ως μεσάζοντες μάνατζερ και δεν 
συμμαζεύεται, να διπλασιάζουν την τιμή ενός καλλιτέχνη με φυσικό 
επακόλουθο να εκτοξεύονται τα εισιτήρια στα ΥΨΗ.
Στην επόμενη έκδοση θα έχω αναλυτικό ρεπορτάζ για τεχνάσματα 

δρώμενα πως κονομάνε διάφορα «λαμόγια» από μη κερδοσκοπι-
κούς οργανισμούς, φέρνοντας έναν καλλιτέχνη που η αμοιβή του 
είναι 4-5 χιλιάδες και φτάνουν 20 και 25.000. ΕΛΕΟΣ, όχι άλλο κάρ-
βουνο, όχι άλλη εκμετάλλευση. ΣΑΜΠΟΤΑΖ στα εισιτήρια των 175, 
200 και 250 δολαρίων, όταν η Μαντόνα είχε 125 καναδέζικα. ΕΛΕΟΣ 
μην τους δίνετε άλλο θάρρος γιατί σε λίγο θα ζητάνε ότι τους κατέβει.
Προσωπικά, εγώ και η Hellas News ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ προσφέρομαι 
να βοηθάω όποιον οργανισμό και την Ελληνική Κοινότητα, να φέρ-
νουν όποιον καλλιτέχνη θέλουνε με την τιμή που πρέπει και όχι να 
έρχεται στην Κοινότητα και μετά να εμφανίζεται σε club Έλληνα ιδι-
οκτήτη.
ΕΛΕΟΣ – ΕΛΕΟΣ εάν κάποιος οργανισμός δεν συμφωνεί με τις 
ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ τότε σημαίνει ότι κάποιος απ’ τον οργανι-
σμό τα παίρνει αφορολόγητα cash κάτω απ’ το τραπέζι…
Αναμείνατε γιατί θα κάνω ειρηνική και δημοσιογραφική επανά-
σταση γιατί το πολύ το «Κύριε Ελέησον» το βαριέται και ο παπάς.
Πολλοί την ανοχή μου την θεώρησαν αδυναμία ή φόβο. Δουλεύω 
και διασκεδάζω 45 χρόνια τον Ελληνισμό της Β. Αμερικής και εάν 
μερικοί πιστεύουν ότι θα στερήσουν τη διασκέδαση στα μέσα λαϊκά 
στρώματα… γελιούνται.
Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα.
Καλό να πλένεις και να ξεπλένεις τα ρούχα σου να είναι ΚΑΘΑΡΑ. 
Τα χρήματα όταν τα ξεπλένεις… βρωμίζουν… Εκτός εάν πληρώ-
νει φόρους στο κράτος ο καλλιτέχνης, ο επιχειρηματίας ή ο μάνα-
τζερ… Τέρμα στην υγειά των κορόϊδων να πληρώνουμε και μερι-
κούς φόρους... ΤΟ ΕΝΝΟΩ... μην το κάνει κανείς underestimate...

Υ
πάρχει μια παλιά ιστορία για ένα παιδί που πήγε 
να ζητήσει τη βοήθεια ενός σοφού…
 «Ήρθα, δάσκαλε, γιατί νιώθω τόσο ασήμαντος 
που δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα. Μου λένε ότι 

δεν αξίζω τίποτα, ότι δεν κάνω τίποτα σωστά, ότι είμαι 
αδέξιος και χαζός. Πώς μπορώ να βελτιωθώ; Τι μπορώ να 
κάνω για να με εκτιμήσουν περισσότερο;».
Ο δάσκαλος, χωρίς να τον κοτάξει, του είπε:
«Πόσο λυπάμαι, αγόρι μου. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω 
γιατί πρώτα πρέπει να λύσω ένα δικό μου πρόβλημα. 
Μετά, ίσως…» και ύστερα από μια παύση συνέχισε : «Αν 
θέλεις να με βοηθήσεις εσύ, μπορεί να λύσω γρήγορα το 
πρόβλημά μου και μετά να μπορέσω να σε βοηθήσω».
«Ε …; μετά χαράς, δάσκαλε» είπε διστακτικά ο νεαρός, 
νιώθοντας ότι τον υποτιμούσαν για άλλη μια φορά και 
μετέθεταν τις ανάγκες του.
«Ωραία» συνέχισε ο δάσκαλος. Έβγαλε το δαχτυλίδι που 
φορούσε στο αριστερό του χέρι και το έδωσε στο αγόρι, 
λέγοντας : «Πάρε το άλογο που είναι εκεί έξω και τρέξε 
στην αγορά. Πρέπει να πουλήσω αυτό το δαχτυλίδι για να 
πληρώσω ένα χρέος.
Είναι ανάγκη να πάρεις όσο περισσότερα χρήματα μπο-
ρείς για αυτό. Και με κανέναν τρόπο μη δεχτείς λιγότερα 
από ένα χρυσό φλουρί. Πήγαινε και έλα με το χρυσό 
φλουρί όσο πιο γρήγορα μπορείς».
Ο νεαρός πήρε το δαχτυλίδι κι έφυγε. Μόλις έφτασε στην 

αγορά άρχισε να προσφέρει το δαχτυλίδι στους εμπόρους 
που το κοίταζαν με κάποιο ενδιαφέρον, ώσπου ο νεαρός 
έλεγε τι ζητούσε γι’ αυτό.
Όταν το παιδί έλεγε «ένα χρυσό φλουρί» άλλοι γελού-
σαν, άλλοι του γύριζαν τις πλάτες και μόνο ένας γέροντας 
φάνηκε αρκετά ευγενικός για να μπει στον κόπο να του 
εξηγήσει ότι ένα χρυσό φλουρί ήταν πάρα πολύ για ένα 
δαχτυλίδι.
Θέλοντας να βοηθήσει, ένας του πρόσφερε ένα ασημένιο 
νόμισμα κι ένα μπακιρένιο τάσι, όμως, ο νεαρός είχε οδη-
γίες να μη δεχτεί λιγότερα από ένα χρυσό φλουρί κι έτσι 
απέρριψε την προσφορά.
Αφού προσπάθησε να πουλήσει το κόσμημα σε όποιον 
συνάντησε στο δρόμο του στην αγορά – και σίγουρα θα 
ήταν πάνω από εκατό άτομα – , παραδέχτηκε την αποτυ-
χία του, καβάλησε το άλογο και γύρισε πίσω.
Πόσο θα ήθελε ο νεαρός να είχε ένα χρυσό φλουρί για να 
το δώσει στο δάσκαλο και να τον γλυτώσει από το πρό-
βλημά του. Έτσι, θα έπαιρνε κι αυτός τη συμβουλή και τη 
βοήθεια του δασκάλου.
Μπήκε μέσα στην κάμαρη.
«Δάσκαλε» είπε, «λυπάμαι. Είναι αδύνατο να τα κατα-
φέρω. Ίσως να μπορούσα να πάρω δύο ή τρία ασημένια, 
όμως, νομίζω ότι δεν μπορώ να γελάσω κανέναν για την 
πραγματική αξία του δαχτυλιδιού.»
«Αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό, νεαρέ μου φίλε» 

απάντησε χαμογελώντας ο δάσκαλος. «Πρέπει πρώτα να 
μάθουμε την αληθινή αξία του δαχτυλιδιού. Καβάλησε 
πάλι το άλογο και πήγαινε στον κοσμηματοπώλη. Ποιος 
άλλος θα ξέρει καλύτερα; Πες του ότι θέλεις να το που-
λήσεις και ρώτησέ τον πόσα μπορεί να πιάσει.Ομως, μην 
του το πουλήσεις όσα κι αν σου προσφέρει. Γύρισε πίσω 
με το δαχτυλίδι.»
Ο νεαρός καβάλησε το άλογο κι έφυγε πάλι. Ο κοσμημα-
τοπώλης εξέτασε το δαχτυλίδι στο φως του κεριού, το κοί-
ταξε με το φακό, το ζύγισε και μετά είπε στο παιδί:
«Πες στο δάσκαλο, αγόρι μου, ότι αν θέλει να το πουλήσει 
αμέσως, δεν μπορώ να του δώσω παραπάνω από πενή-
ντα οχτώ χρυσά φλουριά για το δαχτυλίδι του».
«Πενήντα οχτώ χρυσά;» φώναξε το παιδί.
«Ναι» απάντησε ο κοσμηματοπώλης. «Βέβαια,, με λίγη 
υπομονή θα μπορούσαμε να βγάλουμε γύρω στα εβδο-
μήντα χρυσά φλουριά, όμως, αν είναι επείγον …;». Ο νεα-
ρός έτρεξε συγκινημένος στο σπίτι του δασκάλου να του 
πει τα καθέκαστα.
«Κάθισε» του είπε ο δάσκαλος αφού τον άκουσε. «Είσαι 
κι εσύ σαν αυτό το δαχτυλίδι. Ένα πολύτιμο και μοναδικό 
κόσμημα. Και σαν τέτοιο, πρέπει να σ΄εκτιμήσει ένας αλη-
θινός ειδικός. Γιατί στη ζωή σου γυρίζεις εδώ κι εκεί ζητώ-
ντας να εκτιμήσει ο καθένας την πραγματική σου αξία;».
Και μ’ αυτά τα λόγια, έβαλε πάλι το δαχτυλίδι στο μικρό 
του δάχτυλο του αριστερού του χεριού…

Το πιο πολύτιμο δαχτυλίδι του κόσμου
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Α
νοιχτή επιστολή στον πρωθυ-
πουργό Αλέξη Τσίπρα, δημοσιο-
ποίησαν οι διοργανωτές των με-
γάλων συλλαλητηρίων σε Θεσσα-

λονίκη και Αθήνα, τον περασμένο Ιανου-
άριο και Φεβρουάριο, για το θέμα της ο-
νομασίας των Σκοπίων. Στην επιστολή, και 
λόγω της έντονης φημολογίας πως επίκειται 
συμφωνία των πρωθυπουργών Ελλάδος και 
Σκοπίων, οι διοργανωτές –με προεξάρχο-
ντες της Πάμμακεδονικές Ενώσεις Υφηλί-
ου και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτι-
στικών Συλλόγων Μακεδόνων, ζητούν από 
την κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε έναν 
συμβιβασμό που επί της ουσίας θα είναι ε-
τεροβαρής κατά της χώρας μας. Παράλληλα 
προειδοποιεί τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσί-
πρα, πως θα «αναλάβει την ευθύνη για ότι 
επακολουθήσει».
Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής :
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Πληροφορούμαστε, από τις πρόσφατες 
σχετικές συνεντεύξεις του Εκπροσώπου 

Τύπου της Κυβέρνησης σας αλλά και άλλων 
υπουργών σας, ότι σκέφτεστε σοβαρά (αν 
δεν το έχετε ήδη αποφασίσει) το ενδεχόμενο 
υπογραφής μίας Συνθήκης με την ΠΓΔΜ, 
διά της οποίας η Ελλάδα θα αποδέχεται τη 
χρήση του ονόματος Μακεδονία σ' ένα σύν-
θετο όνομα της Χώρας αυτής.
Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία έρευνας 
κατά το πόσο υπάρχουν ή δεν υπάρχουν 
διεθνείς εγγυήσεις για την τήρηση των υπο-
χρεώσεων που θα αναλάβει η ΠΓΔΜ, καθώς 
οι υποχρεώσεις αυτές δεν αποτελούν τίποτε 
άλλο παρά μία κάλυψη της ανόσιας πρά-
ξης που φαίνεται πως ετοιμάζεστε να κάνετε, 
συνηγορώντας σε μία πιθανή μελλοντική 
αναπηρία της Ελλάδας, για το ενδεχόμενο 
της οποίας πάτε να ξεκλειδώσετε την πόρτα.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
είμαστε αναγκασμένοι να σας πείσουμε να 
μη προβείτε σ' αυτό το τραγικό πολιτικό ολί-
σθημα διότι, κατά τα δύο επικά λαϊκά συλ-
λαλητήρια, που έγιναν εντελώς αυθόρμητα 
(χωρίς την παραμικρή κομματική ή άλλη 

υποδαύλιση και βοήθεια τους) από τον Λαό 
στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα για την 
προστασία της Μακεδονίας μας, φάνηκε 
πως το θέμα αυτό, είναι ικανό να συνταρά-
ξει συθέμελα την ομαλότητα (αν μπορούμε 
να πούμε έτσι την τρέχουσα κατάσταση) την 
ηρεμία και την ομόνοια που χρειάζεται η 
Χώρα μας αυτές τις στιγμές, απειλούμενη 
ανοιχτά, εξ Ανατολών.
Η αντίθετη με τη θέληση του λαού ενδε-
χόμενη ενέργεια σας, να παραδώσετε το 
όνομα Μακεδονία στην ΠΔΓΜ, θα πυροδο-
τήσει λαϊκές αντιδράσεις τεράστιας έκτασης 
και έντασης.
Δεν θα είναι απλώς ένα ακόμη παλλαϊκό 
Συλλαλητήριο, αλλά ασυγκράτητος όγκος 
αποφασισμένων πολιτών που δεν θα επι-
τρέψουν να υπογραφεί Συνθήκη εμπεριέ-
χουσα δυνατότητα μελλοντικού διαμελι-
σμού της Πατρίδας μας.
Σας παρακαλούμε να μην επικαλεστείτε 
το ρητορικό “εξωτερική πολιτική κάνει η 
Κυβέρνηση και όχι ο λαός και τα συλλαλη-
τήρια”, καθώς δεν χρειάζεται καμία ειδική 
μόρφωση για να καταλάβει και ένας αμόρ-
φωτος, ότι ο κλέφτης ποτέ δεν μπορεί να 
νομιμοποιήσει τα κλοπιμαία, όταν αυτά 
είναι γνωστά σε όλους. Και είναι τοις πάσι 
γνωστό πως, το όνομα Μακεδονία ανήκει 
στους Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων, 
πολλούς αιώνες πριν εμφανισθούν στην 
περιοχή, αυτοί που θέλουν να το οικειο-
ποιηθούν, μετά την (ιστορικά, πρόσφατη) 
κλοπή του.
Αν, παρ' όλ' αυτά που σας αναφέρουμε 
καλόπιστα, αποφασίσετε να προχωρήσετε 

στη σχεδιαζόμενη ανιστόρητη παραχώρηση 
τού ονόματος Μακεδονία στους Σλάβους 
της ΠΓΔΜ, αναλαμβάνετε εσείς την ευθύνη 
για ότι επακολουθήσει.
Απλώς , έχουμε υποχρέωση να σας ενημε-
ρώσουμε (ώστε στο “Δικαστήριο της Ιστο-
ρίας”, “να πάει ο κάθε κατεργάρης στον 
πάγκο του”) πως ο λαός που κατέβηκε στα 
συλλαλητήρια, δεν είναι ο κομματικός συρ-
φετός που πάει βόλτα στην κομματική φιέ-
στα, με πληρωμένα τα ναύλα του από το 
κόμμα.
Ο λαός που κατέβηκε στα συλλαλητήρια 
από το υστέρημα του, είναι αποφασισμέ-
νος να ακουστεί και να επιβάλλει τη βού-
ληση του στην κυβέρνηση του, ως ο εκ του 
Συντάγματος εντολέας που εντέλλεται την 
απόφασή του στους εντολοδόχους του.
Μην αποπειραθείτε να αλλάξετε τους 
συνταγματικά κατοχυρωμένους αυτούς 
ρόλους, για να παραχωρήσετε το όνομα της 
Μακεδονίας μας σε αλλοεθνείς.
Ούτως ή άλλως, η Μακεδονία (ως όνομα) 
δεν μπορεί και δεν πρόκειται να παραδοθεί.
Αυτό, το εγγυάται σύσσωμος ο κυρίαρχος 
της Χώρας, Ελληνικός Λαός, με την αποφα-
σιστικότητα που έδειξε στα δύο μεγαλειώδη 
συλλαλητήρια.
Μη βάλετε μπουρλότο στα ξερά χόρτα.
Σας ικετεύουμε....
Ευπειθέστατοι
-Οι Παμμακεδονικές Ενώσεις Υφηλίου
- Η “ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΠΙΚΩΝ 
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΠΑΡΑΔΟ-
ΣΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΗΝ 
ΠΓΔΜ” 

Παμμακεδονικές Ενώσεις σε Τσίπρα: 
«Αναλαμβάνεις την ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει» 

Ανοιχτή επιστολή στον πρωθυπουργό 
δημοσιοποίησαν οι διοργανωτές των μεγάλων 
συλλαλητηρίων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, 
τον περασμένο Ιανουάριο και Φεβρουάριο
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Μ
ια πολύ όμορφη συζήτηση 
«επί στρογγυλού τραπέζης» 
έγινε στο Δημαρχείο του Το-
ρόντο, διοργανωμένη απ’ 

τον πρόεδρο των Ethnic Media του Κα-
ναδά που εκπροσωπεί 850 πλέον μέσα 
μαζικής ενημέρωσης με τον υπέροχο Έλ-
ληνα «Μανιάτη» κατά καταγωγή κ. Λεω-
νίδα Χουσάκο. 
Ο  κ .  Χουσ άκο ς  π ολ ι τ εύ ε τ α ι  σ τ ο 
Μόντρεαλ και είναι μια δυνατή Ελληνική 
φωνή στο Καναδικό κοινοβούλιο. Πολι-
τεύεται με το Conservative Party αλλά, 

όπως λέει, όταν πρόκειται για Ελληνικές 
θέσεις τότε μπορεί και να ψηφίσει ενά-
ντια στο κόμμα του.
Προσωπικά, ξέρω την πορεία του χρόνια 
και είναι ένας αυτοδημιούργητος πολιτι-
κός με γερό στίγμα στην πολιτική σκηνή 
του Καναδά.
Ευχαριστούμε που μας επισκέφτηκε και 
άκουσε τους προβληματισμούς μας για 
τα ethnic μέσα ενημέρωσης και μας δια-
βεβαίωσε ότι θα κάνει ότι μπορεί για να 
ενισχύσει τον αγώνα που κάνουν όλα τα 
ethnic μέσα ενημέρωσης του Καναδά.

Ο Έλληνας Γερουσιαστής 
Λεωνίδας Χουσάκος σε 

συνάντηση με τα Ελληνικά 
ethnic media παρουσία του 
προέδρους κ. Θωμά Σάρρα

Η κα Μαρία Σάρρα-Βουτσινά με τον κ. ΧουσάκοΟ κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον κ. Χουσάκο

Ο κ. Λεωνίδας Χουσάκος με μέλη των ethnic media
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Ο 
δήμαρχος Ρόδου Φώτης Χατζηδι-
άκος είχε συνάντηση εργασίας για 
την προετοιμασία του 1ου Παγκό-
σμιου Συνεδρίου Αποδήμων Ρο-

δίων που θα πραγματοποιηθεί στις 21 και 22 
Ιουλίου στη Ρόδο, με επίσημους καλεσμένους 
και Ρόδιους της διασποράς.
Στη συνάντηση συμμετείχαν: η αντιδήμαρ-
χος Τουρισμού και Απόδημου Ελληνισμού 
Μαρίζα Χατζηλαζάρου, ο εντεταλμένος δημο-
τικός σύμβουλος Απόδημου Ελληνισμού 
Κωνσταντίνος Τρέχας, ο πρόεδρος του Παν-
Ροδιακού Συλλόγου Απόδημων στις ΗΠΑ 
Ηλίας Τομάζος και ο επίτιμος πρόεδρος Πολύ-
βιος Παυλίδης, η αναπληρώτρια καθηγήτρια 
του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου Βασιλεία Κούρτη-Καζούλλη για 
την έρευνα και την ενασχόλησή της σε θέματα 
μετανάστευσης και εκπαίδευσης, η πρώην 
Συντονίστρια Εκπαίδευσης Καναδά και Δυτι-
κής Αμερικής Δέσποινα Χατζηδιάκου, ο Γεώρ-
γιος Στεφάνου προσωρινός πρόεδρος του 
νεοϊδρυθέντος παραρτήματος του Παρωδια-
κού Συλλόγου «Απόλλων» Αμερικής, ο Ιωάν-
νης Φωτίου από το Σύλλογο Ροδίων «Διαγό-
ρας» της Βαλτιμόρης, και ο Μανώλης Κώστας 
από το Σικάγο.
Ο δήμαρχος Ρόδου τονίζοντας ότι «η Ελληνική 
Διασπορά αποτελεί μία νοητή προέκταση του 
Ελληνισμού, πολύ πέρα από τα σύνορα της 

Ελλάδας, δήλωσε ότι στόχος και του φετι-
νού συνεδρίου είναι η διατήρηση της επικοι-
νωνίας προκειμένου Έλληνες που ζουν στην 
Ελλάδα αλλά και οι απόδημοι να προχωρούν 
ως ενιαίο σύνολο».
Η θεματολογία του Συνεδρίου αφορά: τη 
διασύνδεση των Απόδημων Ροδίων με την 
πατρίδα, λύσεις σε προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν, θέματα εκπαίδευσης, εκμάθησης 
της ελληνικής γλώσσας καθώς και θεματικές 
ομιλίες.
Στο συνέδριο θα γίνει η παρουσίαση βιβλίου 
με ανάλογη θεματολογία, θα γίνουν δράσεις 
και θα εκτεθούν φωτογραφικά έργα.
Το Ά Παγκόσμιο Συνέδριο Αποδήμων Ροδίων 
συνδιοργανώνεται από το Δήμο Ρόδου, την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,  τους Παρωδια-
κούς Συλλόγους Αποδήμων σε συνεργασία με 
το πανεπιστήμιο Αιγαίου, τον Πολιτιστικό και 
Εξωραϊστικό Σύλλογο Ασκληπειού, τη στήριξη 
της Ιεράς Μητρόπολης Ρόδου, των Δημοτικών 
Ενοτήτων και Κοινοτήτων, της Ομοσπονδίας 
Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, άλλων Πολι-
τιστικών Συλλόγων και φορέων του νησιού.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συλλό-
γου Ηλίας Τομάζος αναφέρθηκε στη σημα-
σία που έχει για τους απόδημους η διατήρηση 
στενής σχέσης με την πατρίδα και το ενδιαφέ-
ρον τους για συμμετοχή στο παγκόσμιο συνέ-
δριο.

Στη Ρόδο το 1ο παγκόσμιο 
Συνέδριο Απόδημου 

Ελληνισμού τον Ιούλιο



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 33TOΡΟΝΤΟ
18 Μαΐου 2018

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ34 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

18 Μαΐου 2018
www.hellasnews-radio.com



35ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ18 Μαΐου 2018

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ36 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

18 Μαΐου 2018
www.hellasnews-radio.com



37ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ18 Μαΐου 2018

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ38 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

18 Μαΐου 2018
www.hellasnews-radio.com



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 39TOΡΟΝΤΟ
18 Μαΐου 2018

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ40 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

18 Μαΐου 2018
www.hellasnews-radio.com

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

Το Θησείο το 1865Στην Καισαριανή την περίοδο 1945-46

Η οδός Πανεπιστημίου, η Αιόλου και η Πλατεία Ομόνοιας. 
Χαυτεία, Αθήνα 1955 Η φωτογραφία αποτελεί ντοκουμέντο 

γιατί καταγράφει την κατεδάφιση του διώροφου νεοκλασικού 
κτηρίου που υπήρχε αριστερά στην συμβολή με την Αιόλου

Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας το 1910

Πινδάρου Κολωνάκι, Αθήνα 1950

1959, στους Δελφούς οι Maria Callas, Tina Onassis, Lady Churchill 
και Giovanni Battista Meneghini

Ψαράδες στην παραλία της Βουλιαγμενης το 1934

Η Λεωφόρος Πατησίων το 1960

Ερμού 1979

Οδός Βερανζέρου. Με άλογο και πουλαράκι, στη μέση του δρόμου. Με 
σπίτια και δέντρα που χάθηκαν από προσώπου πόλης (περίπου 1910)
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Ο 
Αριστοτέλης αναφέρθηκε ως εξής: 
"Η μουσική έχει τη δύναμη να δια-
μορφώνει το χαρακτήρα και πρέ-
πει επομένως να εισαχθεί στην εκ-

παίδευση των νέων".
Η μουσική καλλιεργεί την προσωπικότητα 
του ατόμου, την ικανότητά του να αισθάνεται, 
να συνειδητοποιεί και να δημιουργεί ευτυ-
χία.
Πέρα από την καλλιτεχνική φύση της μουσι-
κής είναι και η πειθαρχία που η μάθηση της 
φέρνει στους μαθητές. Η μουσική είναι κάτι 
περισσότερο από απλά να ακούμε τραγού-
δια και να χορεύουμε, είναι κάτι παραπάνω 
από χαλάρωση. Η μουσική είναι μια τέχνη 
και μέσα από αυτήν τα παιδιά πειθαρχούνται 
με τον ίδιο τρόπο που πειθαρχούνται και με 
τον αθλητισμό.
Εκτός από την έκφραση που προσφέρει η 
δημιουργία μουσικής, η μάθηση του να γρά-
φεις και να παράγεις μουσική είναι ένα ταλέ-
ντο που θα προσλάβει ένα παιδί μέσα από 
ένα μακρύ ταξίδι στη ζωή του. Το να μάθεις 
στα παιδιά να παίζουν ένα όργανο, θα τους 
διδάξει την πειθαρχία, την επιμονή, την υπο-
μονή και είναι πολύ πιθανόν να ξεδιπλώσουν 
ένα κρυφό ταλέντο.
Οι γιατροί υποδεικνύουν ότι τα παιδιά απορ-
ροφούν περισσότερη γνώση κατά τα νεότερα 
έτη κατάρτισής τους και τότε είναι καιρός να 
ξεκινήσουν να διδάσκονται νέες γλώσσες. 
Όπως διδάσκουμε στα παιδιά μας την ελλη-
νική γλώσσα, το να τα διδάσκουμε να παί-
ζουν πιάνο ή βιολί ή ακόμα και  τρομπέτα,  
μπορεί να έχει μακροχρόνια οφέλη για την 
πνευματική και διανοητική ανάπτυξη του 
παιδιού. Έχοντας μια δεξιότητα που τελειο-
ποιούν με τον δικό τους τρόπο, αυτό δίνει το 
έναυσμα στο παιδί να αγωνιστεί σκληρότερα 
και να επιτύχει μεγαλύτερα αποτελέσματα.
Η σχέση μεταξύ μουσικής και ακαδημαϊ-
κής ανάπτυξης έχει επίσης αποδειχθεί. Στην 
αποκωδικοποίηση των ήχων και στη συσχέ-
τιση αυτών των ήχων με τις μουσικές νότες, 
στο ταίριασμα με τους στίχους, ο εγκέφαλος 
αναπτύσσει μια συνειδητοποίηση της γλώσ-

σας με αυξημένη ταχύτητα. Η διδασκαλία της 
μουσικής στα παιδιά δημιουργεί επίσης τη 
βάση για μια ισχυρότερη μνήμη, αναπτύσσει 
το λόγο και τη λογική, και εκθέτει το παιδί στη 
σύνδεση ήχων με συγκεκριμένες καταστά-
σεις, συναισθήματα, στιγμές. Αυτές οι συν-
δέσεις είναι θεμελιώδεις στην εξέλιξη και την 
ανάπτυξη του παιδιού.
Η διδασκαλία ενός οργάνου εκθέτει το παιδί 
σε ακόμα μεγαλύτερη ακαδημαϊκή πρόοδο, 
διδάσκοντας  στο παιδί όχι μόνο να ακούει, 
να μαθαίνει, να αξιολογεί και να συσχετί-
ζει τη μουσική και τις μουσικές νότες, αλλά 
και να εφαρμόζει αυτές τις δεξιότητες στην 
πράξη. Η εφαρμογή μιας τεχνικής εκμάθησης 
που διδάσκεται σε ένα παιδί δημιουργεί μια 
θεμελιώδη πηγή μάθησης και για άλλα ακα-
δημαϊκά θέματα. Ο εγκέφαλος γίνεται σκλη-
ροπυρηνικός και λειτουργεί με τέτοιο τρόπο 
ώστε να εξελίσσει την ανάπτυξη της μάθησης 
του παιδιού ακούγοντας, αξιολογώντας και 
στη συνέχεια εφαρμόζοντας αυτές τις δεξι-
ότητες στην πράξη για την παραγωγή ενός 
αποτελέσματος. Το ίδιο ισχύει και για τον 
αθλητισμό.
Το τραγούδι και η χορωδία εκθέτουν τα παι-
διά στη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό, 
καθώς και στη συνεργασία με τους συμμα-
θητές τους, η οποία επίσης δημιουργεί ένα 
ισχυρό θεμέλιο μάθησης. Αυτό το θεμέλιο 
στηρίζεται στο γεγονός ότι το παιδί μπορεί 
να συμμετάσχει σε μια ομάδα και να συνερ-
γαστεί χρησιμοποιώντας τις δικές του ικα-
νότητες για να συμβάλει σε ένα καλύτερο 
αποτέλεσμα για την ομάδα. Επίσης, το να 
τραγουδάει ένα παιδί σόλο, αναπτύσσει τη 
συνειδητοποίηση του παιδιού σχετικά με τις 
ικανότητές του και όταν συνδυάζεται με την 
ικανότητα να διαβάζει τις μουσικές παρτι-
τούρες, δημιουργεί δεξιότητες μεγαλύτερης 
ευαισθητοποίησης και λογικής που ριζώνουν 
στον εγκέφαλο του παιδιού.
Η σημασία της μουσικής δεν μπορεί και δεν 
πρέπει να υποτιμηθεί. Χτίζει την εμπιστο-
σύνη, την πειθαρχία, τη γνώση και προάγει 
τις ικανότητες σκέψης ενός παιδιού, την ανά-
πτυξη των ακαδημαϊκών τους δεξιοτήτων και 
την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
Η διδασκαλία ενός παιδιού σε πολύ νεαρή 
ηλικία είναι καθοριστικής σημασίας επειδή 
τότε συμβαίνει  τα παιδιά να είναι εύκαμπτα 
και τότε μπορούν και απορροφούν πολύ 
καλύτερα. Παρ’ ολ΄αυτά, ένα παιδί δεν είναι 
ποτέ πολύ μεγάλο για να μάθει μουσική ή 
για να παίξει ένα όργανο. Πρέπει να ενθαρ-
ρύνουμε τα παιδιά μας όχι μόνο να ακούν τα 
αγαπημένα τους τραγούδια αλλά να μαθαί-
νουν να διαβάζουν τις μουσικές νότες, και αν 
θέλουν να μάθουν ένα όργανο ώστε να παί-
ζουν και από μόνα τους τα αγαπημένα τους 
τραγούδια. Με τη σειρά του το παιδί θα οικο-
δομήσει εμπιστοσύνη, πνεύμα και θεμελιώ-
δεις ακαδημαϊκές δεξιότητες που θα διαρκέ-
σουν πολύ.

Ο Χάρης είναι δάσκαλος - εκπαιδευτικός από την Ελλάδα, ο οποίος επίσης έχει διδάξει τη 
μουσική θεωρία (ευρωπαϊκή και βυζαντινή μουσική), χορωδία, φωνητική και τα χάλκινα 
και ξύλινα πνευστά μουσικά όργανα σε μαθητές στο Σχολείο, στη Φιλαρμονική Μπάντα 
της Ιθάκης και σε Μουσικό Συγκρότημα, πραγματοποιώντας συναυλίες και εκδηλώσεις 
στο Ιόνιο και τη Δυτική Ελλάδα για επτά και πλέον χρόνια. Σήμερα διδάσκει μουσική και 

προσφέρει μουσική διδασκαλία σε ιδιωτικές και ομαδικές συναντήσεις εδώ στο Τορόντο.

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΤΟΥ ΧΑΡΡΥ ΤΟΦΑΛΟΥ
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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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
Για γνωστό Ελληνικό εστιατόριο & πιτσαρία
Οι ενδιαφερόμενοι καλέστε την κα Μπέτυ

647.376.7029

Ζητείται Εργασία
Κυρία με πολύ πείρα να φροντίζει

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ 
ζητά ανάλογη εργασία

Μπορεί και να τους μαγειρεύει.
Εξαίρετη Ελληνίδα Νοικοκυρά

Τηλέφωνο επικοινωνίας  647.632.3052

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ

ΑΠΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ THORNCLIFFE KAI OVERLEA

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

647.773.6800

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ

ΕΜΠΙΣΤΗ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΣΟΒΑΡΗ & ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ
ΜΕ ΠΟΛΥ ΠΕΙΡΑ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ  (ΟΧΙ ΚΑΤΑΚΟΙΤΗ) 
ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ.  

ΠΕΡΙΟΧΗ BLOOR ST EAST. 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:  

416.605.1412 & 647.825.2496

Κύριος ηλικιωμένος ζητά
ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟ
Άνδρα ή γυναίκα

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

ασφαλή συγκατοίκιση.
Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στον κ. Στηβ

416.755.7816

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ - ΟΚΤΑΧΩΡΔΟ - ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κ. ΠΗΤΕΡ

647.773.6800

ΖΗΤΕΙΤΑΙ EΡΓΑΣΙΑ
ΝΕΑΡΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΙΡΑ

ΣΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΣΠΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΗΝ δ. ΦΩΤΕΙΝΗ
647-570-7209
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Η 
αστυνομία της επαρχίας α-
νακοίνωσε ότι έχουν κατη-
γορηθεί δύο ακόμη άτομα 
στην υπόθεση με ένα αγόρι 

που φέρεται να απήχθη στην περιο-
χή Thunder Bay του Οντάριο νωρίτε-
ρα αυτή την εβδομάδα. Η αστυνομία 
εξέδωσε ανακοίνωση Amber Alert τη 
Δευτέρα μετά την εξαφάνιση του ο-
χτώχρονου αγοριού, αλλά βρέθηκε 
περίπου τρεις ώρες αργότερα σε ένα 
Tim Hortons στον Thunder Bay. Η ε-
παρχιακή αστυνομία του Οντάριο α-
ναφέρει ότι μια 47χρονη γυναίκα από 
Thunder Bay συνελήφθη την Τρίτη και 
κατηγορήθηκε για απαγωγή και επιθε-
τική συμπεριφορά. Η αστυνομία στην 
συνέχεια ανακοίνωσε ότι έχουν επίσης 
κατηγορήσει για την απαγωγή εναντί-
ον μια 31χρονη γυναίκα και ένα 18χρο-
νο άνδρα, επίσης από το Thunder Bay. 
Ωστόσο και οι δύο έχουν απελευθε-
ρωθεί και έχουν προγραμματιστεί να 
εμφανιστούν στο δικαστήριο στις 10 
Ιουλίου.

Έ
νας νέος τρόπος κλήσεων για παραβά-
σεις στάθμευσης φέρνει εκατομμύρια 
δολάρια σε έσοδα για την πόλη, αλλά 
οι οδηγοί αμφισβητούν εάν είναι μια 

έγκυρη τακτική ή απλά ένας τρόπος αρπαγής 
χρημάτων. Μέχρι τον περασμένο Αύγουστο, 
οι αστυνομικοί στάθμευσης έπρεπε να τοπο-
θετήσουν ένα έντονο κίτρινο χαρτί ως κλήση 
για παράβαση στο παρμπρίζ ώστε να θεωρη-
θεί έγκυρη η χρέωση. Αλλά τώρα οι αξιωμα-
τικοί χρησιμοποιούν ένα νέο εργαλείο στη δι-
άθεσή τους, το ταχυδρομείο. Συγκεκριμένα, 
στέλνουν μηνιαίως 4,000 έως 5,000 κλήσεις 
με αυτόν τον τρόπο και το μόνο που χρειάζο-
νται είναι μια πινακίδα κυκλοφορίας και το 
μοντέλο του οχήματος για την έκδοση της κλή-
σης. Στην επάνω γωνία θα αναφέρει «διέφυ-
γε», ενώ χρεώνεται με ένα επίπροσθετο ποσό 
των $ 10. Από το Δημαρχείο υποστηρίζουν ό-
τι οι κλήσεις αυτές χρησιμοποιούνται για να 
προστατεύσουν τους αξιωματικούς από τον 
τραυματισμό από τα αυτοκίνητα που προσπα-
θούν να οδηγήσουν μακριά. Η αστυνομική υ-
πηρεσία του Τορόντο αναφέρει ότι υπήρχαν 

45 επιθέσεις σε αξιωματικούς το 2017, συ-
μπεριλαμβανομένων 24 επιθέσεων μεταξύ Ι-
ανουαρίου και Μαΐου του περασμένου έτους. 
Για την ίδια χρονική περίοδο φέτος, υπήρξαν 
εννέα επιθέσεις. Δεν γίνεται σαφές εάν οι επι-
θέσεις αυτές προέρχονταν από οδηγούς που 
προσπαθούσαν να αποφύγουν την κλήση.

Δ
ύο άνδρες και μια γυναίκα κα-
τηγορούνται για την εξανάγκα-
ση μιας 21χρονης γυναίκας να 
παρέχει ερωτικές υπηρεσίες 

στην ευρύτερη περιοχή του Τορόντο. 
Μετά την έρευνα, η αστυνομία του Το-
ρόντο δήλωσε ότι οι ύποπτοι, όλοι από 
το Mississauga, χρησιμοποίησαν την ε-
ξαπάτηση, ψευδείς υποσχέσεις, εκφο-
βισμό και φόβο με σκοπό να ασκήσουν 
τον έλεγχο των πράξεων και κινήσε-
ων του θύματος. Επίσης, η γυναίκα α-

ναγκάστηκε να μεταφέρει όλα τα κέρδη 
της στους τρεις κατηγορούμενους. Ένας 
από τους υπόπτους, ο 27χρονος Tyler 
Vickers, κατηγορείται επίσης για σεξου-
αλική επίθεση εναντίον της. Οι Vickers, 
μαζί με τον Daylo Robinson, 27 ετών ε-
πίσης και η Rebecca Horton, 22 ετλων, 
αντιμετωπίζουν συνολικά 28 κατηγορί-
ες, συμπεριλαμβανομένης της σωματε-
μπορίας προσώπων, υλικών παροχών 
από σεξουαλικές υπηρεσίες και βίαιου 
περιορισμού

Κλήσεις μέσω ταχυδρομείου στέλνει η 
αστυνομία στους παραβάτες του κώδικα 
κυκλοφορίας

Τρεις κατηγορούνται για εμπόριο 
λευκή σαρκός στο GTA

Ο Doug Ford υπόσχεται να μειώσει τις τιμές 
της βενζίνης, αλλά δεν αναφέρει πώς θα 

ισοβαθμήσει τα έσοδα

Ο 
Doug Ford υποστηρίζει ότι 
αν στις επερχόμενες εκλογές 
το κόμμα των Συντηρητικών 
γίνει κυβέρνηση, θα μειώσει 

τις τιμές του φυσικού αερίου κατά 0.10 
δολάρια το λίτρο στο Οντάριο, συμπερι-
λαμβανομένης της μείωσης του φόρου 
αερίου, αλλά δεν ήταν σαφής για το πώς 
θα αντικαταστήσει τα χαμένα έσοδα. Ο 
ηγέτης του Tory δήλωσε ότι θα το είχε 
πράξει εν μέρει με την κατάργηση του 
συστήματος cap-and-trade της επαρ-
χίας, το οποίο θέτε ι μια τ ιμή σ τον 
άνθρακα και έχει προσθέσει 4,3 σεντς 
ανά λίτρο στην τιμή της βενζίνης. Ο Ford 
δήλωσε ότι θα μειώσει επίσης τον φόρο 
βενζίνης κατά 5,7 σεντς ανά λίτρο. Επί 
του παρόντος, οι οδηγοί καταβάλλουν 
14,7 σεντ ανά λίτρο σε φορολογία της 
επαρχίας και 14,3 σεντς για ντίζελ. Οι 
Συντηρητικοί θα μειώσουν και τους δύο 
φόρους στα εννέα σεντ ανά λίτρο, που 
λένε ότι θα σήμαινε ότι οι οδηγοί πλη-
ρώνουν 1,19 δισ. δολάρια λιγότερο ετη-
σίως. Όταν ρωτήθηκε πώς θα αντισταθ-
μίσει τα χαμένα έσοδα, ο Ford δήλωσε, 
«δεν μπορούμε να αντέξουμε (οικονο-
μικά) χωρίς αυτό».

Δύο επιπλέον κατηγορούνται για την 
υπόθεση με το αγνοούμενο αγόρι
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Κ
ι ο άντρας της ο Γιώργος Κοντογε-
ώργης, μορφωμένος, δυναμικός, 
συνεπής στις υποχρεώσεις του, 
ήταν στα μέτρα της. Κάθε Σαββά-

το ανελλιπώς της έφερνε λουλούδια και 
τη ζήλευε όλη η γειτονιά. Χρυσάνθεμα το 
φθινόπωρο , βιολέτες και κρινάκια την ά-
νοιξη, Πασχαλιές τον Απρίλη. Το καλοκαίρι 
πάλι ανακάλυπτε γαρύφαλλα μοσχομυρι-
στά για να μην της λείπει η ευωδία, που έ-
τσι κι αλλοιώς ήταν διάχυτη στο σπίτι, κα-
θώς εκείνη συνήθιζε να βάζει σε όλα τα 
ντουλάπια της άρωμα λεβάντας. Οσο για 

τη γιορτή της μάννας,η Σοφία ήταν η μόνη 
στη φαμίλια που έπαιρνε μια αγκαλιά τρι-
αντάφυλλα απ’ τα παιδιά της, ακόμη κι αν 
η βαρυχειμωνιά είχε κάψει τις τριανταφυλ-
λιές. Λές και φύτρωναν πάντα σε πείσμα 
των καιρών μόνο για κείνη.
Aυτή η παράγραφος είναι κυρίαρχη στο 
πρώτο μου μυθιστόρημα με τίτλο «Πετάει, 
πετάει το Σύννεφο» (Εκδόσεις Ψυχογιός 
2003). Για χάρη της μάννας μου έγραψα 
αυτό το μυθιστόρημα, που είναι αφιερω-
μένο εξαιρετικά σε κείνη και την οικογέ-
νειά της, καθώς υλικό για τη συγγραφή του 
αποτέλεσαν οι ημερολογιακές σημειώσεις 
του μητρικού παππού μου παπα-Κώστα 
Κακαβούλη.
Νιώθω την ανάγκη σήμερα να γράψω για 
τη μάννα μου με αφορμή τη Γιορτή της 
μητέρας. Παρότι δεν πιστεύω σε αυτές 
τις μαζικές γιορτές που περιθωριοποι-
ούν όσες γυναίκες δεν έχουν γνωρίσει 
τη μητρότητα ή όσους ανθρώπους έχουν 
ορφανέψει απο μητέρα, οφείλω αυτό το 

κείμενο στη δική μου μάννα.
Θυμάμαι τη μάννα μου απο τα πρώτα 
χρόνια της ζωής μου. Τη θυμάμαι έντονα 
να μου ανήκει αποκλειστικά, να με στο-
λίζει με πανέμορφα φουστανάκια και να 
καμαρώνει για μένα, που είχα μπουκλωτά 
καστανόξανθα μαλλιά να ανεμίζουν στα 
παιχνίδια. Η ύπαρξη του μεγαλύτερου 
αδερφού μου δεν ήταν πρόβλημα, γιατί 
η μάννα μου ταυτίσθηκε εξ αρχής με την 
κοριτσίστικη φύση μου.
Θυμάμαι που μετά την έχασα καθώς η 
αγάπη της μοιράστηκε σε μένα και τη 
μικρότερη αδερφή μου την Κωνσταντίνα. 
Την έβλεπα διαρκώς καρφωμένη πάνω 
απο την κούνια ενός άγνωστου μωρού να 
αγωνιά, να ταϊζει, να περιποιέται. Κι εγώ 
ήμουν αφημένη στα χέρια των αγαπημέ-
νων μου θειάδων, που όμως παρά την 
αφοσίωσή τους δεν μπορούσαν να υπο-
καταστήσουν την απόσπαση της προσοχής 
της στο καινούριο μέλος της οικογένειας.
Φοβάμαι πως αυτή η τραυματική περίο-
δος στη ζωή μου με έκανε να αποστασιο-
ποιηθώ απο τη μάννα μου , που πίστευα 
πως έδωσε την καρδιά της για πάντα 

σ΄αυτό το κοριτσάκι με τα γκρίζα μάτια , 
τη λευκή επιδερμίδα και τα καστανά μαλ-
λάκια. Σ΄αυτό το κοριτσάκι που πριν απο 
μερικά χρόνια ξαφνικά μάς εγκατέλειψε 
αφήνοντας ένα απέραντο κενό στη ζωή και 
την ψυχή μας.
Εγώ στο μεταξύ έγινα κορίτσι του πατέρα 
μου, με τον οποίο συνενοούμασταν 
πάντοτε στα του σχολείου, στα πολιτικά, 
στα καθημερινά καθότι ένιωθα πως απο-
τελούσα για κείνον τη γέφυρα ανάμεσα 
στο δύσκολο αγόρι και την ευαίσθητη 
μικρή αδερφή μου.
Ο πατέρας μου λάτρευε τη μαννούλα , την 
οποία είχε τοποθετήσει στην υπέρτατη 
θέση στην οικογένεια, όπως άλλωστε αξίζει 
στις μητέρες. Την τιμούσε με τα λουλούδια 
του κάθε Σάββατο απαρεγκλήτως. Τα βάζα 
της ήταν γεμάτα απο χρώματα και μυρω-
διές, που σκορπίζονταν σε όλη τη γειτονιά.
Τη δεκαετία του 60, που οι πολίτες στη 
μικρή Λευκάδα αγνοούσαν πως υπήρχε 
επίσημος παγκόσμιος εορτασμός για τη 

Μητέρα, ο πατέρας μου μάς έπαιρνε στου 
Κουζούντελη και της μαζεύαμε μαργαρίτες 
για την προσφέρουμε μπουκέτο σε κείνη 
που μας είχε φέρει στον κόσμο και μας 
περιποιόταν στην καθημερινότητά μας. 
Μας τόνιζε πόσο σπουδαία ήταν για την 
ύπαρξή μας αλλά και για τη ζωή μας ολά-
κερη. Μας μύησε κυριολεκτικά σ΄αυτόν τον 
εορτασμό που τότε δεν καταλάβαινα πως 
απέκλειε τόσες και τόσες γυναίκες.
Η μάννα μου ήταν τρυφερή κι εκδηλωτική 
ιδιαίτερα με μάς τα κορίτσια. Μας τάιζε 
στην αγκαλιά της ως μεγάλες, μας έπλενε τα 
μαλλιά με χαμομήλι, μας έδειχνε την αγάπη 
της με κάθε τρόπο. Μας έραβε τα ωραιό-
τερα φουστανάκια στις τρείς μοδίστρες μας 
(μια για τα καθημερινά, μια για τα γιορτι-
να΄και μια για τις σχολικές ποδιές μας).
Ηθελε να εμφανιζόμαστε στην εκκλησία 
του πατέρα μας με τα ίδια επίσημα ρούχα 
η Κωνσταντίνα κι εγώ. Και βέβαια, εγώ 
μισούσα την ομοιομορφία με τη μικρότερη 
αδερφή. Αλλά στα μάτια της μάννας μου 
έτσι ήταν επιβεβλημένο δύο κοριτσάκια με 
ίδια φορέματα και ίδιους φόγκους. Εφτασε 
όμως γρήγορα η εποχή της απελευθέρω-
σης και της απενεχοποίησης απο την ίδια 
τη συντηρητική μητέρα μου.
Η μάννα μου στην εφηβεία με έσπρωξε 
κυριολεκτικά να διαλέξω το στύλ του ντυ-
σίματός μου. Απο τα 14 χρόνια μου θεώ-
ρησε πως ήμουν μεγάλη αρκετά για να δια-

μορφώσω την προσωπικότητά μου στον 
τομέα αυτό . Ετσι σταμάτησαν τα ίδια φου-
στανάκια με την αδερφή μου κι ένιωσα 
πως είχα πιά μεγαλώσει.
Επίσης, μας είχε απεριόριστη εμπιστο-
σύνη. Δεν πίστευε ποτέ τα σχόλια των 
άλλων για μας, ο δικός μας λόγος ήταν 
συμβόλαιο για κείνη. Αυτή η αρετή της μας 
έδωσε αυτοπεποίθηση και απόλυτη υπευ-
θυνότητα για τις πράξεις μας. Μας απενε-
χοποίησε κιόλας απο το μικρόψυχο πολλά-
κις περιβάλλον της μικρής μας κοινωνίας.
Τα τελευταία χρόνια ζούσα μακριά της 
στην άλλη όχθη του Ατλαντικού και μάλι-
στα κάτω απο τη βαρειά σκιά της απου-
σίας της αδερφής μου. Μιλούσα μαζί της 
καθημερινά στο τηλέφωνο και ανταλλάσ-
σαμε τις λεπτομέρειες του καθημερινού 
μας βίου.
Η μάνα μου πέθανε με τον καημό της αδελ-
φής μου. ̈ Ηταν αφύσικο να θάψει το παιδί 
της η γυναίκα που μετουσίωνε τη μητρό-
τητα στην ύπαρξή της.
Τη σκέφτομαι συχνά και την αναζητώ. Αλλά 
ξέρω πως είναι καλύτερα στους ουρανούς 
με την πολύχρωμη Πεταλούδα της.
Χρόνια σου πολλά εκεί που βρίσκεσαι! Τα 
λουλούδια για σένα πάντα θα στολίζουν το 
βάζο μου!

Η κόρη σου
Ιουστίνη

Λουλούδια στη Μάνα μου

ΤΗΣ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ- ΑΡΓΥΡΗ
ΠΗΓΗ: IOUSTINI.BLOGSPOT.CA
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LIFE

Emily Sears:
Δεν την χορταίνει το μάτι

Η Εμιλι Σίαρς 
κατάγεται από την 
Αυστραλία, αλλά 
ζει και εργάζεται στο 
Λος Αντζελες. 

Εχει κοσμήσει 
τα εξώφυλλα 
περισσότερων από 15 
γνωστών ανδρικών 
περιοδικών του 
πλανήτη, δηλώνει 
ότι λατρεύει το 
μπάσκετ, αλλά αυτή 
τη στιγμή έχει σχέση 
με τον πρώην σταρ 
του κρίκετ, Σέιν 
Γουόρν. 

Τι (και ποιον) θα 
της φέρει το αύριο, 
κανείς δεν το ξέρει...
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Μαγικές νύχτες και 
μέρες περνάει ο Μέμος 
Μπεγνής στο Αμπού 
Ντάμπι.
Έχοντας ολοκληρώ-
σει τις παραστάσεις 
του «Ζορμπά», όπου 
κρατούσε έναν από 
τους βασικούς ρόλους, 
ο δημοφιλής ηθο-
ποιός, όπως αναφέ-
ρει η espresso, άφησε 
για λίγο την Ελλάδα και 
ταξίδεψε στα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα για ν’ 
αλλάξει παραστάσεις.
Τα τελευταία εικοσιτε-
τράωρα, λοιπόν, δεν 
σταματά να μοιράζε-
ται με τους διαδικτυ-
ακούς φίλους του διά-
φορα «κλικ» από την 
πόλη της χλιδής και της 
υπερβολής. Σημειώ-
νεται ότι ο Μέμος έχει 
«κλείσει» ήδη δουλειά 
στο θέατρο για τη νέα 
χειμερινή σεζόν, στις 
«Μάγισσες της Σμύρ-
νης», που θα ανέβουν 
στο Παλλάς.

Η νέα σύντροφος 

του Αργυρού είναι 

πειρασμός...

Σχέση με την πανέμορφη 
Ηλιάνα Παπαγεωργίου φαίνε-
ται πως διατηρεί τον τελευταίο 
καιρό ο Κωνσταντίνος Αργυ-
ρός, με την νεαρή να είναι απλά 
πανέμορφη...

Ο Αργυρός μας έχει δείξει πως 
πάντα ξέρει να διαλέγει πανέ-
μορφες συντρόφους...

Δημήτρης Λιακόπουλος: 

«Τα τελευταία 3-4 χρόνια 

είμαι μόνος μου»

Ο ηθοποιός μίλησε για τη νέα 
σειρά του Star «Ο άντρας των 
ονείρων μου» στην οποία πρω-
ταγωνιστεί, ενώ αναφέρθηκε 
και στην προσωπική του ζωή 
λέγοντας: «Ήμουν πολλά χρό-
νια σε σχέσεις και έτσι τα τελευ-
ταία χρόνια αποφάσισα να 
δω πως είναι να είσαι και λίγο 
μόνος σου. Ήθελα να βρω τον 
εαυτό μου».
Όσο για το τατουάζ που έχει 
κάνει «Η αμαρτία μου προηγεί-
ται…».

Είναι από τις αγαπημένες 
γυναίκες σ’ αυτήν την στήλη, 
καθώς πρόκειται για μία από 
τις πιο καυτές παρουσίες στην 
Ελλάδα. Η νεαρή Θεσσαλονι-
κιά διαθέτει τρομερές αναλο-
γίες και δεν τις… κρύβει.

Αν ρίξετε μία ματιά στον 
λογαριασμό της Μαριάν-
νας Μπαφίτη, για την οποία 
και σας γράφουμε, σ το 
Instagram θα δείτε τα απα-
νωτά «χτυπήματα» που προ-
καλεί στους άνδρες.

O Μέμος Μπεγνής στο Αμπού 
Ντάμπι

Η Αντωνία Καλλιμούκου 
περιμένει το καλοκαίρι

Καυτή Ελληνίδα 

μοιράζει… πόνο

Ο 
λογαριασμός της στο Instagram γε-
μάτος με σούπερ hot στιγμιότυπα. Οι 
εμφανίσεις της άξιες προσοχής και 
συζήτησης, που γίνονται αντικείμενο 

σχολιασμού σε περιοδικά και εκπομπές. Η Ντο-
ρέττα Παπαδημητρίου έχει υποδεχτεί, ήδη, το 
καλοκαίρι με τις αναρτήσεις της με μαγιό να μα-

γνητίζουν τα βλέμματα. 
Βέβαια, ακόμη και οι φωτογραφίες της με εντυ-
πωσιακές δημιουργίες κερδίζουν το ενδιαφέ-
ρον. Η παρουσιάστρια του «Survivor Πανό-
ραμα» φροντίζει με ό,τι κι αν φορά να αναδει-
κνύει το καλλίγραμμο κορμί της και τα γραμμω-
μένα σημεία του σώματός της.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου 
είναι το «κορμί» της σόουμπιζ

Π
ερνώντας α-
πό τις πασαρέ-
λες, κατάφερε 
να βρίσκει τον 

τρόπο να μαγνητίζει τα 
βλέμματα. Στο βιογραφι-
κό της, αυτή τη στιγμή, 
μπορεί να μετρά συνερ-
γασίες με Έλληνες σχε-
διαστές, εντυπωσιακές 
εμφανίσεις, επιτυχημέ-
να «περάσματα» από 
την τηλεόραση, μα κυρί-
ως ξεχωρίζει για τον hot 
προσωπικό λογαριασμό 
της στο Instagram. 

Η Αντωνία Καλλιμού-
κου, το κορίτσι με τα 
εκφραστικά μάτια και το 
υπέροχο κορμί, αναμέ-
νει με αγωνία το καλο-
καίρι και η διάθεσή της 
φαίνεται ότι ανεβαίνει 
ολοένα και περισσό-
τερο. Με πλατύ χαμό-
γελο και ιδιαίτερες στιλι-
στικές επιλογές, δείχνει 
το πόσο ωραία περνά 
στα social media .
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Τ
ο καλοσχηματισμένο της κορμί, τα 
δίμετρα πόδια της, το αισθησιακό 
της βλέμμα συνθέτουν ένα υπέρο-
χο πλάσμα που καταφέρνει να ξε-

χωρίζει στη βιομηχανία της μόδας. Έχο-
ντας θεωρηθεί ένα από τα αγαπημένα αγ-
γελάκια της Victoria’s Secret και έχοντας 
χαρίσει μοναδικές στιγμές στον αντρικό 

πληθυσμό, η Κάντις Σουάνπολ έχει όλο το 
πακέτο. 
Τα στιγμιότυπα, μάλιστα, που ποστά-
ρει στον προσωπικό της λογαριασμό στο 
Instagram αποτελούν αποδεικτικό στοι-
χείο των παραπάνω, με την καλλονή να 
τρελαίνει τα αρσενικά, ιδιαίτερα με τα οπί-
σθιά της και τις πόζες της.

Ο 
Α λ μ π έ ρ τ ο 
Μποτία βρέθη-
κε στην Πορτο-
γαλία για να υ-

ποστηρίξει την αγαπημέ-
νη του, Ελένη Φουρέιρα, 
που διαγωνίστηκε στη 
Eurovision κατακτώντας 
την 2η θέση εκπροσωπώ-
ντας την Κύπρο. Μάλιστα, 
ο Ισπανός άσσος του Ολυ-
μπιακού αφού είχε ολο-
κληρώσει τις υποχρεώσεις 
του με την ομάδα βρέθη-
κε από την Τρίτη στο πλευ-
ρό της αγαπημένης του για 
τον ημιτελικό. Η Αλβανι-
κής καταγωγής τραγουδί-
στρια μιλώντας στις κάμε-
ρες μετά την επιστροφή 
της στην Αθήνα αποκάλυ-
ψε: «Μου είπε αυτό που 
μου είπαν όλοι. “Συγχαρη-
τήρια. Το άξιζες και προ-
σπάθησες τόσο πολύ».

Tι είπε ο Αλμπέρτο Μποτία μετά 
τον τελικό της Eurovision στην 
Φουρέιρα

Η 
γαλανομά-
τα με το σέ-
ξ ι  βλέμμα 
και το καλλί-

γραμμο κορμί ποζάρει 
με μαγιό και εσώρουχα 
και τραβάει πάνω της τα 
βλέμματα θαυμασμού.

Η ξανθιά καλλονή Jamie 
Flowers είναι μοντέλο 
fitness και εντυπωσιά-
ζει με τις φωτογραφίες 
της στο instagram που 
αναδεικνύουν το γυμνα-
σμενο κορμί της.

Η Κάντις Σουάνπολ είναι και 
ξανθιά και κορμάρα Ξέρει να ανεβάζει τη 

θερμοκρασία στα ύψη! 

E
ίναι από τα μοντέλα που με τα 
προσόντα τους καταφέρνουν 
να βάζουν φωτιά στο μυαλό 
πολλών ανδρών. Ο λόγος για 

την πανέμορφη Geo Kerr από το Λον-
δίνο.
Το ξανθό κορίτσ ι με τα σαρκώδη 
χείλη, το καταγάλανο βλέμμα, τις ιδα-
νικές καμπύλες και τα «πλούσια» προ-
σόντα, είναι η φαντασίωση πολλών 
ανδρών.
To μοντέλο Geo Kerr είναι ενεργή στα 
social media και κυρίως στον προ-

σωπικό και επίσημο λογαριασμό της 
στο Instagram με τους followers της 
να σκανδαλίζονται με κάθε της ανάρ-
τηση.
Άλλοτε ποζάρει με μικροσκοπικά μπι-
κίνι, άλλοτε γυμνή καλύπτοντας τα 
επίμαχα σημεία, άλλοτε με στενά και 
βρεγμένα μπλουζάκια και άλλοτε επι-
δεικνύοντας τα… ανοίγματά της κάνο-
ντας σπαγγάτο και τρελαίνοντας τους 
χιλιάδες θαυμαστές της.
Πάντως ό,τι κι αν κάνει δεν μπορείς 
να πάρεις τα μάτια σου από πάνω της.

Βλέμμα που συναρπάζει και κορμί 
που εκτοξεύει τις αισθήσεις !!
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Δύο δεκαετίες χρειάστηκαν για 
να μετατραπεί το άλλοτε άγονο 
κυκλαδονήσι σε δημοφιλή 
ταξιδιωτικό προορισμό. 
Συνεχίζοντας την περιήγησή μας 
στις Κυκλάδες, ανακαλύπτουμε 
την ωραία Φολέγανδρο, την 
περπατάμε, την παρατηρούμε, την 
απολαμβάνουμε, την αγαπάμε.

Η 
πρώτη εικόνα που βλέπει ο νιό-
φερτος στη Φολέγανδρο είναι α-
πό το λιμάνι του Καραβοστάση, 
με τον μικρό, συμπαθητικό και 

μάλλον απλό οικισμό, ο οποίος διαθέτει 
κάποιες υποδομές για διαμονή και φαγη-
τό. Στην πραγματικότητα, ο Καραβοστάσης 
προετοιμάζει το έδαφος, δίνει μια ιδέα φο-
λεγανδρίτικης ομορφιάς μέχρι ο επισκέ-
πτης να φτάσει στη Χώρα. Δεν είναι υπερ-
βολή να πει κανείς ότι η Χώρα της Φολε-
γάνδρου είναι από τις πιο ωραίες της Ελλά-
δας, με την ομορφιά της να στριμώχνεται α-
νάμεσα σε πλατείες, δρομάκια, πλατάνους, 
καφενεία, τραπέζια φορτωμένα με χειρο-
ποίητα ζυμαρικά (τα περίφημα ματσάτα, 
συχνά σερβιρισμένα με κόκορα), καραβό-
λους (σαλιγκάρια), πορτοκαλόπιτες και α-
μυγδαλωτά. Κομμάτι της Χώρας είναι και 
το Κάστρο, με τις ρίζες του να κρατούν α-
πό τον Μεσαίωνα. Το ελαφρώς γερασμένο 
παρουσιαστικό του, με τα λευκά αιωνόβια 
σπίτια κολλημένα το ένα δίπλα στο άλλο, 
ζωντανεύει από τα χρωματιστά πορτοπα-
ράθυρα και τους πιτσιρίκους Φολεγανδρί-
τες, που αρέσκονται σε απογευματινές βόλ-
τες στο πλακόστρωτο.          
Πρώτη εκκλησία, δεύτερη εκκλησία, το 
καφέ «του Στράτου» με τα γαλαζωπά τρα-
πεζοκαθίσματα, στην πλατεία Ντούναβη, 
και λίγο παραπάνω η μεσαιωνική συνοι-
κία του Κάστρου. Από δεξιά πάμε προς 
Πούντα με το ομώνυμο καφενείο και την 
μπλε νουάρ θέα, από αριστερά... δεν πάμε 
πουθενά, έχει λίγα σπίτια και μετά αδιέ-
ξοδο. Πέντε-έξι ταβέρνες με μαγειρευτά και 
ψητά, το «Σπιτικό» της Ρηνιώς με τους δύο 
γιους πού είναι όμως; Γεμάτη στενά, πλα-
τείες, πλατειάκια, η Χώρα της Φολεγάνδρου 
είναι ένας παραμυθένιος λαβύρινθος - ή 
μια κόλαση (!) για ανθρώπους με δυσκο-
λία προσανατολισμού. Για να μπορέσω να 
κινηθώ, μαρκάρω το «Εν κύκλω», το μαγαζί 
της Αρετής που πουλάει «αμυγδαλωτά, 
χυλοπίτες με σαφράν και ναξιώτικο λικέρ 
κίτρο», και το καφέ-μπαρ «Υδροχόος», με 
τα τραπεζάκια και το ξύλινο εσωτερικό.
Καμία σχέση με την πολύπλοκη πολεοδο-
μία και τη μικρογλυπτική της Χώρας δεν 
έχει η τραχιά και αγροτική Ανω Μεριά - ο 
οικισμός με τα «λεμονόσπιτα» (προστά-
τευαν τις λεμονιές, μοναδική πηγή βιταμι-
νών για τους κατοίκους) και τις «θεμωνιές» 
(αυτόνομες αγροκτηνοτροφικές κατοικίες). 
Σε μια πρώην θεμωνιά είναι χτισμένο και 
το Λαογραφικό Μουσείο, που με τη σειρά 
του προστατεύει από τη φθορά έναν υλικό 
κόσμο που σβήνει, όπως ένα γραμμόφωνο, 
μια παλιομοδίτικη μωρουδιακή κούνια κι 
ένα κρεβάτι με ουρανό από τούλι. Επί ώρες 

μπαινοβγαίνουν στα δωμάτια 16χρονοι 
από «το Βέλγιο, την Εσθονία, τη Δανία, τη 
Λετονία, την Τουρκία», που έχουν έρθει 
στο νησί «με ένα πρόγραμμα ανταλλαγής 
μαθητών», όπως μου εξηγεί η καθηγήτριά 
τους, δίνοντας μια νότα δροσιάς σε αυτό το 
μικρό μουσείο κυκλαδίτικης εθνογραφίας.
Λίγο βορειότερα, στο ύψος του Ταξιάρχη, 
η κόκκινη υπογράμμιση του χάρτη γίνε-
ται διάφανη, «στο Φάρο της Ασπρόπου-
ντας δεν κατεβαίνει αμάξι, θα πάτε απ’ το 
μονοπάτι», μας λένε οι Ανωμερίτες. Τέσσε-
ρις στο σύνολο, δύο αγόρια, δύο κορίτσια, 
κατηφορίζουμε προς τον Κάβο του Μιχέ-
λου, για να δούμε έναν παλιό φάρο της 
δεκαετίας του ’20. Αρκετές φορές χάνουμε 
το μονοπάτι, πατάμε μέσα στις ξερολιθιές 
που μας γρατζουνάνε τις γάμπες, όμως 
ύστερα από μία ώρα περπάτημα φτάνουμε 
σε έναν εντυπωσιακό λευκό φάρο με σιδε-
ρένιες λεπτομέρειες, που στέκεται στην 
κατωφέρεια της πλαγιάς και συνοδεύει το 
ηλιοβασίλεμα με το ρυθμικό φωτεινό του 
μουρμούρισμα. Μένουμε για λίγο αμίλη-
τοι, λαχανιασμένοι, ικανοποιημένοι από 
την απερίγραπτη θέα - αλλά κυρίως από το 
γεγονός ότι «τα καταφέραμε» να φέρουμε 
εις πέρας αυτήν τη μικρή πρόκληση που 
εμφανίστηκε στο διάβα μας καλοκαιριά-
τικα! Κάπως έτσι είναι η Φολέγανδρος 
στις αρχές της σεζόν... Και όχι μόνο. Αν τη 
γυρίσει κανείς, θα δει το ναό της Πανα-
γίας, «μονόκλιτη βασιλική με τρούλο, αψί-
δες, τόξα και τρεις θόλους», και μέσα μια 
παλιά εικόνα που κάποτε είχε κλαπεί από 
τον Καπουδάν Τζάνουμ Χότζα, ο οποίος 
«αφαίρεσε το ασημένιο της “πουκάμισό” 
και χρησιμοποίησε το ξύλο της για να κόβει 
τον καπνό του». Θα δει το πανέμορφο 
αρχοντικό του Λύδη και το εγκαταλελειμ-
μένο «Ελαιοτριβείον “Η Δικαιοσύνη”». 
Θα δει γεράνια, κάκτους και σαύρες στη 
βεράντα του resort «Ανεμόμυλος», απλω-
μένες πετσέτες στην παραλία της Αγκάλης, 
θαμώνες με χορευτική διάθεση στο BaRaki 
της Χώρας, καραφάκια γεμάτα τσίπουρο 

στο καφενείο της Λότζιας και τον σκοτεινό 
μεταμεσονύχτιο ουρανό που μοιάζει με 
μαύρο τρυπημένο σεντόνι.
Είναι περίεργο, κάποτε η Φολέγανδρος 
ήταν ένα άγονο κυκλαδονήσι, τόπος εξο-
ρίας πολιτικών κρατουμένων, ξεχασμένη 
και από τον Θεό, και μέσα σε μόλις δύο 
δεκαετίες μετατράπηκε σε δημοφιλή ταξι-
διωτικό προορισμό. Η ομορφιά της είναι 
εγγενής, αδιαπραγμάτευτη, όμως ο ρυθ-
μός με τον οποίο χτίζονται τα ξενοδοχεία 
κατατρώγοντας το τοπίο... τρομάζει. Θα 
ήταν κρίμα, σε δέκα-δεκαπέντε χρόνια, ένα 
τόσο ιδιαίτερο νησί να έχει μουντζουρώ-
σει το όμορφο πρόσωπό του. Υπερβάλλω; 
Μπορεί. Αν περνούσε πάντως από το δικό 
μου χέρι, θα αξιοποιούσα περισσότερο 
την «προίκα» μου, τις θεμωνιές μου - όπως 
έχουν κάνει κάποιοι επιχειρηματίες μετα-
τρέποντάς τες σε (πολυτελή) καταλύματα, 
θέτοντας τις βάσεις για μια ανάπτυξη που 
θα έχει αντοχή στο χρόνο, όπως άντεξαν 
μέχρι σήμερα αυτά τα αγροτόσπιτα του 
19ου αιώνα.
Στο λιμάνι του Καραβοστάση, λίγο πριν 
αποχαιρετήσουμε τον τόπο με την πιο 
εύγευστη πορτοκαλόπιτα, που όμως 
περισσότερο με εντυπωσίασε για τα λεμο-
νόσπιτά του -σύμφωνα με τους ντόπιους, 
τέτοια κτίσματα απαντούν μόνο στη Φολέ-
γανδρο και τη Σικελία-, ένας νεόκοπος 
ξενοδόχος με προτρέπει να «γράψω κάτι 
καλό...». Να γράψω, λοιπόν, ότι η Φολέγαν-
δρος είναι γλυκιά, δροσερή. Λίγο να την 
περπατήσεις, λίγο να τη γυρίσεις, εξαφα-
νίζει απ’ το δέρμα σου την αφυδάτωση της 
Αθήνας και μπαίνει στην καρδιά σου χωρίς 
πολλή σκέψη.

Βραχογραφήματα από άργιλο στη 
Χρυσοσπηλιά
Στη Χρυσοσπηλιά δεν καταφέραμε να 
πάμε. Ο χώρος είναι δύσβατος και μόνο 
όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες 
και δώσει άδεια ο δήμος, μπορεί κανείς να 
μπει μέσα. Το σπήλαιο, στη βορειοανατο-

λική πλευρά της Φολεγάνδρου, «διακρίνε-
ται για τον πλούσιο λιθωματικό του διάκο-
σμο. Ξεχωριστό και σπάνιο εύρημα συνι-
στούν τα βραχογραφήματα που εντοπίστη-
καν στα τοιχώματα - κύρια ονόματα που 
οι αρχαίοι επισκέπτες ανέγραψαν με αργι-
λικό υλικό. Συχνά αναφέρεται και το όνομα 
των συντρόφων τους, καθώς και επίθετο 
δηλωτικό του τόπου καταγωγής τους, όπως 
Κρης, Σερίφιος, Ηλείος, Νάξιος. Πρόκειται 
για ονόματα «εφήβων καλών» που έπαιρ-
ναν μέρος σε μια μυητική τελετή. Τα λιγοστά 
μέχρι τώρα ανασκαφικά ευρήματα (λυχνά-
ρια με ερωτική σκηνή, φαλλός κ.λπ.) συνε-
πικουρούν στον λατρευτικό - μυητικό χαρα-
κτήρα του σπηλαίου», αναφέρει η Εφορεία 
Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας 
Νότιας Ελλάδας για ένα φυσικό μνημείο 
που, όπως παραδέχονται όλοι οι κάτοικοι 
με τους οποίους μιλήσαμε, είναι από τα πιο 
ενδιαφέροντα σημεία του νησιού.

Παραλίες
Βουτήξτε στον Καραβοστάση και στην 
κοντινή Βάρδια (πρόσβαση από σκαλοπά-
τια), στις μικρές παραλίες Λατινάκι, Βιτσέ-
ντζου και Πουντάκι, στο Κάτεργο (με καρα-
βάκι), στην Αγκάλη και στις διπλανές Φηρά 
(μονοπάτι) και Γαλίφο (μονοπάτι), στον 
Aγιο Νικόλαο (καραβάκι και μονοπάτι), 
στο Λιβαδάκι (καραβάκι), στο Αμπέλι, στον 
Aγιο Γεώργιο (10 λεπτά χωματόδρομος) 
και, όταν δεν έχει βοριάδες, στο Σερφιώ-
τικο (μονοπάτι) και στα Βορεινά (μονοπάτι).

Μονοπάτια
Χώρα - Σταυρός - Χριστός - Φηρά - Αγκάλη 
(45’), Aνω Μεριά - Αγ. Ιωάννης ο Ελεήμο-
νας - Μάρμαρο - Aγιος Νικόλαος - Αγκάλη 
(1 ώρα), Aνω Μεριά - Aγιος Ανδρέας - 
Aγιος Γεώργιος - Λυγαριά - Ζωοδόχος Πηγή 
(1 ώρα και 15’), Aνω Μεριά (Ταξιάρχης) - 
Aγιος Παντελεήμονας - Αμπέλι (30’), Aνω 
Μεριά (Ταξιάρχης) - Λιβαδάκι - Φάρος 
Ασπρόπουντας - Μύλοι Aνω Μεριάς (2 
ώρες και 10’).

Φολέγανδρος: Μικρή, αλλά πολυπρόσωπη
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

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

ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 4 MEΡΙΔΕΣ)
 ª 500 γρ. ρεβίθια, μουλιασμένα αποβραδίς
 ª 2 κουτ. σούπας λάδι
 ª 2 μεγάλα κόκκινα κρεμμύδια, κομμένα σε λεπτές φέτες
 ª 1 κομμάτι τζίντζερ 2 εκ., ψιλοκομμένο
 ª 2 κουτ. γλυκού ζάχαρη
 ª 2 κουτ. γλυκού κόλιανδρος, σε σκόνη
 ª 2 κουτ. γλυκού κύμινο, σε σκόνη
 ª 1/4 κουτ. γλυκού τσίλι σε σκόνη (προαιρετικά)
 ª 1 κουτ. γλυκού γκαράμ μασάλα 
 ª 3 κουτ. σούπας χυμό λάιμ, στον οποίο έχουμε διαλύσει 1 κουτ. γλυκού ζάχαρη
 ª 4 ώριμες ντομάτες, σε κύβους
 ª 4 κουτ. σούπας φύλλα κόλιανδρου ή μέντας ή μαϊντανού, ψιλοκομμένα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ª Στραγγίζουμε τα ρεβίθια καλά, και τα ρίχνουμε σε μια μεγάλη κατσαρόλα με 2 λίτρα 

νερό. Αφήνουμε να πάρουν βράση και αφαιρούμε προσεκτικά τον αφρό που βγαίνει στην 
επιφάνεια. Χαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε και σιγοβράζουμε σε χαμηλή φωτιά για 
1-11/2 ώρα ή μέχρι να μαλακώσουν. Είναι σημαντικό τα ρεβίθια να είναι μαλακά σε αυτό 
το στάδιο, γιατί δεν θα μαλακώσουν άλλο μόλις προστεθεί η σάλτσα. Στραγγίζουμε.

 ª Ζεσταίνουμε το λάδι σε ένα τηγάνι με χοντρό πάτο. Σοτάρουμε το κρεμμύδι για 3-4 
λεπτά ή μέχρι να μαλακώσει και να ροδίσει, προσθέτουμε το τζίντζερ ανακατεύοντας για 
1-2 λεπτά. Προσθέτουμε τα ρεβίθια, τη ζάχαρη, τον κόλιανδρο, το κύμινο, το τσίλι, το γκα-
ράμ μασάλα και αλάτι. Ανακατεύουμε, προσθέτουμε τον πουρέ ταμάρινδου και τις ντο-
μάτες, και σιγοβράζουμε για 2-3 λεπτά. Προσθέτουμε 500 ml νερό, αφήνουμε να πάρει 
βράση και μαγειρεύουμε μέχρι να πήξει η σάλτσα. Προσθέτουμε τα φύλλα κόλιανδρου ή 
μαϊντανού ανακατεύοντας συνεχώς. Σερβίρουμε με ψωμάκια roti.

Άρωμα Κουζίνας

Γλυκόξινα ρεβίθια
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Είναι ένα κινεζάκι, ένα αμερικανάκι, 
και ένα ελληνόπουλο και συζητάνε.
Λέει λοιπόν το κινεζάκι:
- Καλά μιλάμε,ο πατέρας μου δουλεύει 
100 χιλιόμετρα μακριά απο’δώ αλλά 
με το καινούριο τρένο 3:00 σχολάει και 
3:02 το τραπέζι είναι στρωμένο!
- Καλό, λέει το αμερικανάκι, αλλά 
εμένα ο πατέρας μου δουλεύει σ τη 
Nasa ξέρετε, και με τον καινούριο 
πύραυλο, δουλεύει στο φεγγάρι. 2:00 
σχολάει, 4:00 το τραπέζι είναι στρω-
μένο!
- Τι μου λέτε ρε, λέει το ελληνόπουλο.
- Εμένα ο πατέρας μου είναι δημόσιος 
υπάλληλος. Σχολάει σ τις 3 και σ τις 
2:30 έχουμε ήδη φάει... 

Ο διευθυντής της φυλακής στον και-
νούργιο φρουρό:
- Πιστεύεις ότι θα τα καταφέρεις; Πρέ-
πει να ξέρεις ότι σε αυτήν την φυλακή 
έχουμε από τα πιο σκληρά καρύδια 
που υπάρχουν.
- Μην ανησυχείτε καθόλου, κύριε διευ-
θυντά. Αν δεν συμμορφωθούν, θα τους 
πετάξω έξω με τις κλωτσιές! 

Μπαίνει ένας τύπος με το άλογο στο 
σαλούν, βγάζει το όπλο του, και λέει 
στον μπάρμαν.

- Βάλε το άλογο πίσω από την μπάρα 
και φέρε μου μία μπύρα γρήγορα, μην 
γίνει και δω αυτό που έγινε πέρσι στο 
Τέξας!
Έντρομος ο μπάρμαν, κάνει αυτά που 
του λέει ο τύπος.
Την επόμενη μέρα ξαναμπαίνει ο τύπος 
με το άλογο στο σαλούν, βγάζει το 
όπλο του, και λέει στον μπάρμαν.
- Βάλε το άλογο πίσω από την μπάρα 
και φέρε μου μία μπύρα γρήγορα, μην 
γίνει και δω αυτό που έγινε πέρσι στο 
Τέξας!
Ο μπάρμαν υπακούει, ο τύπος πίνει την 
μπύρα του, παίρνει το άλογο, πληρώ-
νει και φεύγει.
Αυτό συνεχίζεται για πολλές μέρες, και 
ο μπάρμαν αρχίζει να εκνευρίζεται.
Το επόμενο βράδυ ξαναμπαίνει ο τύπος 
με το άλογο στο σαλούν, βγάζει το όπλο 
του, και λέει πάλι στον μπάρμαν.
- Βάλε το άλογο πίσω από την μπάρα 
και φέρε μου μία μπύρα γρήγορα, μην 
γίνει και δω αυτό που έγινε πέρσι στο 
Τέξας!
Αγανακτισμένος ο μπάρμαν λέει:
- Ρε φίλε, τόσες μέρες έρχεσαι εδώ 
και μας απειλείς ότι θα γίνει αυτό που 
έγινε πέρσι και στο Τέξας! Τι είναι πια 
αυτό που έγινε πέρσι στο Τέξας και 
μπορεί να γίνει και εδώ;
Και ο τύπος:
- Μου έκλεψαν το άλογο! 

FUN

ΚΡΙΟΣ
Προσοχή σε παρασκηνιακές εκδηλώσεις 
που μπορεί να γίνουν σε βάρος σας. Την 
περίοδο που διανύουμε, ζωντανεύετε. Ίσως 
υπάρξει και μία ξαφνική έκπληξη. Όμως 
χρειάζεται και να χαίρεστε, έστω κι αν η διά-
θεσή δεν είναι και την καλύτερή της φάση. 
Θα ασχοληθείτε με οικονομικά θέματα 
καθώς και με σκέψεις γύρω από την εργα-
σία σας. Θα περάσετε ένα άγχος με τα οικο-
νομικά σας, και θα έχετε μεγάλη οικονομική 
διαφωνία με άτομα της οικογενείας σας.

ΤΑΥΡΟΣ
Να είστε προσεκτικοί στις συναλλαγές σας και 
να αποφύγετε κάθε βεβιασμένη απόφαση, 
ιδιαίτερα αυτές που αφορούν αγορές. Όποιος 
υπερεκτιμά τις δυνατότητές του βγαίνει χαμέ-
νος. Προσέξτε λοιπόν και μην ακολουθείτε 
τον ίδιο λανθασμένο δρόμο. Αποφάσεις που 
λαμβάνονται σε στιγμές άγχους ή μελαγχο-
λίας θα αποδειχθούν εσφαλμένες. Θα χρεια-
στεί καθαρό μυαλό.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αρκετά σημαντική περίοδος αυτή καθώς 
ξεκαθαρίζουν πολλά πράγματα στον χώρο 
εργασίας σας. Οι συνθήκες ευνοούν την 
ανασυγκρότηση των συμφερόντων σας και 
η εποχή σας εξυπηρετεί για να εφαρμόσετε 
μία νέα τακτική από εδώ και πέρα. Προ-
σέξτε τη διάθεση και ενδεχομένως την 
υγεία σας. Δυστυχώς το διάστημα 
αυτό ευνοεί την υπερένταση, 
η οποία σας εμποδίζει να 
προοδεύσετε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Οι επιθυμίε ς του 
πα ρε λθ όν τ ο ς  θ α 
αρχίσουν να πραγμα-
τοποιούνται μέσα από 
συλλογικές δραστηρι-
ότητες. Θα υπάρξει απο-
δοχή και υποστήριξη των 
επαγγελματικών σας προσπα-
θειών. Ηγηθείτε όπως εσείς γνωρίζετε 
απέναντι στα άτομα που είναι υφιστάμε-
νοί σας, για να ολοκληρωθούν κάποιες 
εργασίες. Η περίοδος θα σας δώσει 
αρκετές δυνατότητες για διασκέδαση.

ΛΕΩΝ
Προσπαθήστε να είστε πιο συγκροτημέ-
νοι πάνω στα εργασιακά σας θέματα. Μόνο 
έτσι θα πετύχετε αυτό που θέλετε. Τακτο-
ποιήστε τα οικογενειακά σας θέματα και 
μην αναβάλλετε συνέχεια για αύριο. Εάν 
δεν νιώθετε καλά μη διανοηθείτε να προ-
βείτε σε επαγγελματικές συζητήσεις.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Οι αλλαγές στον εργασιακό σας χώρο είναι 
αισθητές και αυτό θα καλυτερεύσει κατά 
πολύ τη διάθεσή σας. Την περίοδο αυτή η 
εκκαθάριση των οικονομικών σας προβλη-
μάτων θα προχωρήσει με ταχύτατους ρυθ-
μούς. Ξεγλιστρήστε με διπλωματία, από 
μία συζήτηση που δεν θα σας βγάλει που-
θενά. Βρείτε φίλους που θα σας κάνουν να 
ξεχαστείτε και σταματήστε να αγχώνεστε 
ακόμη και για ανούσια πράγματα.

ΖΥΓΟΣ
Τα εργασιακά σας θέματα απαιτούν λύσεις 
και οι προσωπικές σας επιθυμίες έρχο-
νται σε δεύτερη μοίρα. Δυστυχώς πρέπει 
να ασχοληθείτε εσείς με οικονομικά ζητή-
ματα που οι άλλοι δεν μπορούν. Ενεργήστε 
αργά και σταθερά σε ότι σας απασχολεί, 
χωρίς βιασύνη. Ζητήστε αποδείξεις για ότι 
σας υπόσχονται γύρω σας και μην πιστεύ-
ετε ότι ακούτε. Ήρθε ο καιρός που πρέπει 
να βάλετε κάποιους ανθρώπους στη θέση 
τους και να τους δείξετε την αξία σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η επιμονή και η πεισματική στάση που 
φροντίζετε να έχετε, κουράζει πάρα πολύ 
τα άτομα που σας περιβάλλουν. Εάν φρο-
ντίζετε να είστε ευχάριστοι στους άλλους 
γιατί νιώθετε υποχρεωμένοι, καλύτερα 
να απομονωθείτε. Πείτε κι εσείς κάποιες 
φορές ένα όχι, αφού δεν είναι κανόνας ότι 
πρέπει να συμφωνείτε σε όλα.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Πρέπει να αποφύγετε τις εντάσεις στο 
χώρο της δουλειάς σας, ειδικά αυτές που 
σας βγάζουν εκτός εαυτού. Αυτή η περί-
οδος είναι μία από τις δυσκολότερες του 
μήνα και θα πρέπει να προσέξετε καθώς 
θα μπορούσαν να εμφανιστούν αιτίες για 
να χαλάσουν συνεργασίες ή και φιλίες. 

Η περίοδος προσφέρεται για προ-
γραμματισμό και επανασύ-

νταξη.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Μία πρόσκαιρη απο-
γοήτευση θα δώσει 
τη θέση της σε ένα 
θετικό αποτέλεσμα. Η 
περίοδος βοηθάει τον 

προγραμματισμό και 
την διεκπεραίωση κατα-

στάσεων και εκκρεμοτή-
των. Ταξιδέψτε με τη φαντα-

σία σας εκεί που δεν μπορεί να 
είστε. Να είστε επιφυλακτικοί σε ότι σας 
προτείνουν ή σε ότι σας μεταφέρουν.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Θα αναβληθούν κάποια σας σχέδια. Αυτό 
όμως δεν πρέπει να σας χαλάσει τη διά-
θεση. Μικρές εντάσεις θα έχετε στα οικο-
γενειακά σας θέματα, αλλά και τεράστιες 
επαγγελματικές ευκαιρίες. Η περίοδος 
είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Μην έρθετε 
σε ρήξη με ανθρώπους που έχουν εξου-
σία και προσέξτε τις μετακινήσεις και τα 
λόγια σας. 

ΙΧΘΕΙΣ
Πρέπει να αποφύγετε οποιαδήποτε 
οικονομική συναλλαγή. Αποφύγετε τις 
εξορμήσεις στα καταστήματα γιατί θα 
σπαταλήσετε χρήματα άσκοπα. Υπερ-
κόπωση και άγχος ιδιαίτερα για τους 
ανθρώπους που ευαισθητοποιούνται 
πολύ. Υπάρχει κίνδυνος προστριβής και 
τσακωμού, ιδιαίτερα κατά τις μεσημε-
ριανές ώρες, για αυτό πρέπει να απο-
φύγετε οποιαδήποτε σοβαρή συζή-
τηση. Προσοχή στις εντάσεις. 

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Η ακαδημία έχει γράψει τη 
δική της ιστορία και φιλοξενεί 
μουσικούς από όλο τον κόσμο 
στα χωριά του βουνού των 
Κενταύρων με θέα στο Αιγαίo

Σ
τα μοναδικά χωριά του ανα-
τολικού Πηλίου, στη Ζαγο-
ρά, την Τσαγκαράδα και τον 
Κισσό θα αρχίσει και φέτος 

τον Ιούλιο το ονομαστό ανά την Ελ-
λάδα μουσικό γεγονός. Πρόκειται 
αισίως για την 19η διοργάνωση του 
Ιnternational PelionFestival που εί-
ναι μια Διεθνής Ακαδημία και Φε-
στιβάλ κλασικής μουσικής, με σε-
μινάρια, master classes και εκδηλώ-
σεις, που αντέχουν στο χρόνο και 
αναπτύσσονται, παρά τους δύσκο-
λους καιρούς.
To φεστιβάλ ιδρύθηκε το 2000. 
Η αρχική ιδέα ανήκει στην καλλι-
τεχνική διευθύντρια, πιανίστα και 
καθηγήτρια στο Κρατικό Ωδείο 
Θεσσαλονίκης, Ζωή Σαμσαρέλου, 
ενώ από το 2015 ορίστηκε ως καλ-
λιτεχνικός διευθυντής ο βιολοντσε-
λίστας Δημήτρης Καραγιαννακίδης. 
Διοργανώτρια Εταιρία είναι η μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρία 
«Πολυρρυθμία».
Τα μαθήματα της Ακαδημίας γίνο-
νται στην Ζαγορά, αλλά η συναυ-
λιακή δραστηριότητα επεκτείνε-
ται και στην Τσαγκαράδα και τον 
Κισσό. Το Ανατολικό Πήλιο, μια, 
αναμφίβολα, προνομιούχα για 
τα κάλλη της και γνωστή για την 

ιστορία της περιοχή της Ελλάδας, 
γίνεται, κάθε καλοκαίρι, σημα-
ντικό κέντρο συνάντησης μουσι-
κών, όλων των ηλικιών, όχι μόνον 
από την Ελλάδα, αλλά από πολλές 
χώρες της Ευρώπης, καθώς και από 
την Ασία και την Βόρεια και Νότια 
Αμερική.
Εως τώρα, έχουν συμμετάσχει στα 
εκπαιδευτικά προγράμματα καθη-
γητές και μαθητές από Ελλάδα, 
Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, 
Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, 
Πολωνία, Ρωσία, Τουρκία, Ιαπω-
νία, Κορέα, Ταϊβάν, Κίνα, Βραζιλία, 
Χιλή, Αμερική.
Από το 2014, στο πλαίσιο του 
Φεστιβάλ Πηλίου, διοργανώνεται 
και το Φεστιβάλ βιολοντσέλου, το 
μοναδικό στην Ελλάδα, που σημει-

ώνει ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία. Το 
2017, το PelionFestival Violoncello 
Ensemble, που κάθε χρόνο δίνει 
συναυλίες υπό την καλλιτεχνική 
διεύθυνση του καθηγητή Ulrich 
Voss, αριθμούσε 45 βιολοντσελί-
στες.
Το ευχάριστο κλίμα συνεργασίας 
και η σύμπραξη σε συναυλίες ανά-
μεσα σε έλληνες και ξένους μου-
σικούς, μικρούς και μεγάλους 
μαθητές, καθηγητές και μαθητές, 
όπου ο ένας στηρίζει τον άλλον, 
σε σύνολα μουσικής δωματίου 
που δημιουργούνται επί τόπου, 
αυθόρμητα, είναι το δυνατό 
σημείο του φεστιβάλ. Είναι τόσος 
ο ζήλος, που, πολλές φορές, στο 
Δημοτικό Σχολείο της Ζαγοράς 
οι πρόβες συνεχίζονται και μετά 

τις βραδινές συναυλίες, μέχρι τα 
χαράματα.
Εκκλησίες, προαύλια, μικρά θέα-
τρα και πλατείες με θέα στο βουνό 
και στο Αιγαίο φιλοξενούν τις 
εκδηλώσεις και ζωντανεύουν μέσα 
από τη μουσική.
Στα 19 χρόνια ύπαρξης και προ-
σφοράς, το Φεστιβάλ Πηλίου έχει 
αποκτήσει ένθερμους οπαδούς, 
μαθητές και ακροατές, που το επι-
σκέπτονται ξανά και ξανά, ως ένα 
σημείο αναφοράς για συναντήσεις 
με μουσικούς από όλον τον κόσμο.
Ο προγραμματισμός για το 2018 
επικεντρώνεται σε master classes 
και συναυλίες αποκλειστικά για 
έγχορδα όργανα, φωνή και πιάνο.
Το φεστιβάλ θα διαρκέσει από 20 
Ιουλίου έως 3 Αυγούστου.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μ
ια δοκιμασμένη καλλιτεχνική συ-
νταγή προτείνει το Μέγαρο Μου-
σικής Αθηνών για τις συναυλίες 
του Κήπου (από 14/6 έως 22/9), 

σε μια προσπάθεια να διαφοροποιηθεί από το 
κλασικό ρεπερτόριο της σεζόν. Κάτι πιο «ανά-
λαφρο» αλλά και ενδιαφέρον που θα συνδυ-
αστεί αργότερα με την εικαστική έκθεση η ο-
ποία θα ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι.
Ο Ιούνιος θα ανοίξει με το παιδικό Bobos Arts 
Festival με θέατρο και μουσική, ενώ αργό-
τερα στη σκηνή του Κήπου θα ανεβεί η Πέννυ 
Μπαλτατζή με σουίνγκ τραγούδια και δια-
σκευές από την ελληνική και ξένη δισκογρα-
φία σε καινούργιες ενορχηστρώσεις. Στην 
καθιερωμένη Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσι-
κής θα εμφανιστεί η Κρατική Ορχήστρα Αθη-
νών υπό τη διεύθυνση του Στέφανου Τσιαλή, 
η Camerata Junior, η Αθηναϊκή Μαντολινάτα 
«Νικόλαος Λάβδας» και το τζαζ σύνολο της 
Γιάννας Βασιλείου. Τις συναυλίες του Ιουνίου 
κλείνει ο Αλκίνοος Ιωαννίδης με μία σόλο 
συναυλία, ως άλλος τροβαδούρος, με την κλα-
σική και ακουστική κιθάρα του.

Ο Ιούλιος ανοίγει στον Κήπο με την Angelika 
Dusk, η οποία θα παρουσιάσει κομμάτια από 
τον πρόσφατο δίσκο της «Beautiful Mess». 
Μια βραδιά που φαίνεται αρκετά υποσχόμενη 
είναι το μουσικό ταξίδι «Απ’ τη Φολέγανδρο 
ώς την Κω» που ετοιμάζουν οι Μinor Project. 

O Στάθης Δράκος και η μπάντα του, που έκα-
ναν πολλά αυτιά να ανοίξουν πριν από μερικά 
χρόνια με το πρώτο τους άλμπουμ «In Colors», 
θα συγκεντρωθούν στον Κήπο του Μεγάρου 
για να παρουσιάσουν τα νέα τους τραγούδια 
και βέβαια τις πρώτες τους συνθέσεις.

Οι «Τρωάδες» 
γίνονται 
κορεατική 
όπερα

Μία νέα, ανατρεπτική ανά-
γνωση της κλασσικής 
τραγωδίας του Ευριπίδη 

«Τρωάδες» πρόκειται να προσφέ-
ρει ο διάσημος σκηνοθέτης Ονγκ 
Κενγκ Σεν στους θεατές του διε-
θνούς θεατρικού φεστιβάλ του 
Λονδίνου.
Πάνω από 25 χρόνια μετά την 
πρώτη εκδοχή των «Τρωάδων» 
του, που βασιζόταν στο κείμενο 
του Σαρτρ και διεξαγόταν στο 
πλαίσιο των πολέμων της Ινδοκί-
νας, ο σκηνοθέτης από τη Σιγκα-
πούρη δημιουργεί ένα ακόμη 
«remix» της ελληνικής τραγω-
δίας. Αυτή τη φορά επέλεξε να 
αφηγηθεί τα βάσανα των γυναι-
κών της Τροίας μετά την λεηλασία 
της πόλης τους και τη σφαγή των 
αντρών τους μέσα από την κορε-
ατική όπερα. Η παράστασή του 
ενσωματώνει μάλιστα και το «παν-
σόρι», ένα παραδοσιακό είδος 
μουσικής που περιλαμβάνει αφή-
γηση και χρήση τυμπάνων, δημι-
ουργώντας ένα πραγματικά ονει-
ρικό αποτέλεσμα.
Η ιστορία πίσω από τις «Τρωάδες» 
είναι η ιδανική πρώτη ύλη για τους 
πειραματισμούς του Σεν. «Ένιωσα 
ότι υπήρχε μεγάλη συνέργεια 
μεταξύ του ελληνικού θεάτρου 
και των κορεατικών παραδοσι-
ακών μορφών. Το ελληνικό θέα-
τρο είναι επικό, τα συναισθήματα 
και τα πάθη που περιγράφει είναι 
τεράστια - δεν είναι συναισθήματα 
καθημερινής ζωής. Η ιστορία της 
Μήδειας, για παράδειγμα, θα 
μπορούσε εύκολα να τραγουδηθεί 
με κορεατική όπερα και πανσόρι», 
αναφέρει ο σκηνοθέτης.
Ίσως το πιο ανατρεπτικό στοι-
χείο της παράστασης του Σεν 
είναι η απόφασή του να δώσει 
τον ρόλο της «Ωραίας Ελένης» 
σε έναν άνδρα. Ο σκηνοθέτης 
ήθελε να παρουσιάσει την Ελένη 
ως μια προσωπικότητα απόμα-
κρη, «ξένη» και διαφορετική, που 
διαφοροποιείται από τις «Τρωά-
δες» και δέχεται τις επικρίσεις 
τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρό-
κειται για έναν χαρακτηρα που 
έχει εγκλωβιστεί ανάμεσα σε δύο 
κόσμους αλλά δεν ανήκει σε κανέ-
ναν.

Το φημισμένο μουσικό φεστιβάλ του Πηλίου 
γίνεται φέτος 19 ετών

Μέγαρο Μουσικής: Στο βάθος... μουσικός κήπος
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Ο 
Μανόλο Χιμένεθ έκανε την έκπληξη και 
επέλεξε τον Πέτρο Μάνταλο στο αρχικό 
σχήμα της ΑΕΚ παρά το γεγονός πως ο αρ-
χηγός της «Ένωσης» μόλις επέστρεψε από 

σοβαρό τραυματισμό και δεν είχε παιχνίδια στα πό-
δια του! Στον αντίποδα, στον πάγκο παρέμεινε ο Λά-
ζαρος Χριστοδουλόπουλος.
Ο Ισπανός τεχνικός ξεκίνησε τον τελικό με τον 
Μπάρκα κάτω από τα δοκάρια. Τσιγκρίνσκι και Βρά-
νιες οι δύο στόπερ. Χουλτ αριστερό μπακ, Μπακά-
κης δεξί. Γαλανόπουλος και Σιμόες οι δύο αμυντικοί 
μέσοι. Αριστερό εξτρέμ ο Μάνταλος, επιτελικός ο 
Λιβαϊα, δεξί «φτερό» ο Μπακασέτας και ο Αραούχο 
στην κορυφή του 4-2-3-1.
Στην αντίπερα όχθη, ο Ραζβάν Λουτσέ-
σκου δεν άλλαξε το αγαπημένο του 
και... κλασσικό για τον ΠΑΟΚ 4-2-3-1, 
προτιμώντας τον Κάνιας στον άξονα 
και τον περυσινό σκόρερ Μπίσε-
σβαρ για την μία θέση στα εξτρέμ.
Ο Πασχαλάκης υπερασπίστηκε την 
εστία των «ασπρόμαυρων». Στα δεξιά 
της άμυνας ο Μάτος, στα αριστερά ο Βιε-
ρίνια και το δίδυμο στο κέντρο των μετόπι-
σθεν ο Βαρέλα με τον Κρέσπο. Κάνιας και Μαου-
ρίτσιο οι δύο κεντρικοί μέσοι. Πέλκας σε ελεύθερο 
ρόλο, στα «φτερά» Μπίσεσβαρ και Κάμπος και 
«φουνταριστός» ο Πρίγιοβιτς.

Ρολά ο... Μπάρκας!
Ο ΠΑΟΚ ήταν καθολικά ανώτερος στο μεγαλύ-
τερο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου, οι παίκτες 
του Λουτσέσκου ήταν εκείνοι που και καλύτερα την 
μπάλα κυκλοφορούσαν, και μεγαλύτερη συγκέ-
ντρωση είχαν, και τις περισσότερες προσωπικές 
μονομαχίες έπαιρναν, και τις δεύτερες μπάλες και 
τις μεγάλες ευκαιρίες έφτιαξαν για να πάρουν κεφάλι 
στο σκορ! Κάτι που δεν έγινε ποτέ. Γιατί;
Γιατί η ΑΕΚ που παρουσιάστηκε ξεκάθαρα απροε-
τοίμαστη τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε πνευματικό 
επίπεδο(πολλά εύκολα λάθη στο αμυντικό της τρίτο, 
καμία ηρεμία στην ανάπτυξη, νωχελικότητα, μονα-
δική καλή στιγμή το σουτ του Αραούχο στο 11’) είχε 
την ευτυχία να διαθέτει τον Βασίλη Μπάρκα σε ένα 
τρομερό βράδυ, στο πιο σπουδαίο της καριέρας του!

Ο νεαρός πορτιέρο είπε «όχι» στο τετ-α-τετ με τον 
Μπίσεσβαρ(18’), στο 23’ απόκρουσε την εκτέλεση 
πέναλτι του Πρίγιοβιτς μετά την παράβαση του... 
αγνώριστου και αρνητικού Μπακάκη πάνω στον 
Ολλανδό εξτρέμ ενώ δώδεκα λεπτά αργότερα έσωσε 
την εστία του σε νέο τετ-α-τετ, αυτή την φορά με τον 
Κάμπος! Τρομερά πράγματα από τον Έλληνα άσο...
Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε μέχρι το 35’, τα έκανε όλα 
σωστά πάνω στο χορτάρι εκτός από την ουσία. Το 
γκολ.
Η ΑΕΚ ισορρόπησε στο τελευταίο δεκάλεπτο, γύρισε 
την μπάλα με μεγαλύτερη ηρεμία αλλά δεν μπόρεσε 
να δημιουργήσει επικίνδυνες κατάστασεις, καθώς οι 

Λιβάϊα, Μπακασέτας και Μάνταλος ήταν εκτός 
παιχνιδιού.

Τι είναι αυτό ρε; Κούπα στον 
ΠΑΟΚ!
Ο ΠΑΟΚ συνέχισε και στο δεύτερο ημί-
χρονο να είναι καλύτερος, να δείχνει 
πως το θέλει περισσότερο και κυρίως 

πως έχει τον τρόπο να το πάρει. Η ομάδα 
του Λουτσέσκου έφτασε κοντά στο γκολ 

στο 51’ αλλά μετά το τραγικό λάθος του Χουλτ, ο 
Μπάρκας έπιασε το τετ-α-τετ με τον Πρίγιοβιτς. Δέκα 
λεπτά πιο μετά και πάλι η ομάδα της Θεσσαλονί-
κης με κόντρα για σεμινάριο έφτασε κοντά στο γκολ, 
όμως το σουτ του Πέλκα πέρασε άουτ!
Η λύση τελικά ήρθε από τον άνθρωπο που έφτιαξε 
το σλογκαν της ποδοσφαιρικής χρονιάς! Ο Αντελίνιο 
Βιερίνια με μια εκτέλεση φάουλ «τι είναι αυτό ρε», 
νίκησε τον πορτιέρο της ΑΕΚ και έφερε το τρόπαιο 
πολύ κοντά στην ομάδα του...
Αμέσως μετά το γκολ ο Χιμένεθ έβαλε στο παιχνίδι 
τον Λάζαρο, στο 73’ τον Γιακουμάκη αλλά η ΑΕΚ 
δεν είχε τρόπο να απειλεί συστηματικά την πολύ 
καλά οργανωμένη άμυνα του ΠΑΟΚ. Στην μοναδική 
μεγάλη στιγμή των «κιτρινόμαυρων» ο Αραούχο 
πλάσαρε άουτ(89’), η ΑΕΚ είχε βγει όλη μπροστά και 
στο κενό γήπεδο ο ΠΑΟΚ «κλείδωσε» το τρόπαιο 
στο 92’!
Ο Πρίγιοβιτς έφτιαξε, ο Πέλκας σκόραρε και το 2-0 
ήταν το τελικό αποτέλεσμα ενός τελικού που είχε 
ξεκάθαρο αφεντικό από την αρχή μέχρι το τέλος, κι 
αυτός ήταν ο ΠΑΟΚ!

SPORTSNEWS

Ο ΠΑΟΚ... κράτησε το Κύπελλο στον Λευκό Πύργο! Ήταν καλύτερος σε όλο το ματς και παρά το 
γεγονός ότι έπεσε πάνω στον καταπληκτικό Μπάρκα (έπιασε πέναλτι του Πρίγιοβιτς) πήρε άξια 
το τρόπαιο με το 2-0 επί της ΑΕΚ. Βιεϊρίνα και Πέλκας τα γκολ του θριάμβου. 

ΠΑΟΚάρα και πανάξια!
Οι τίτλοι τέλους της θητείας του Μαρίνου Ουζουνίδη στον Παναθηνα-
ϊκό έπεσαν και επίσημα την Τετάρτη. Λίγο μετά την ολοκλήρωση της 
συνάντησης που είχε ο 49χρονος τεχνικός στα γραφεία της ΠΑΕ για τις 

οφειλές που υπάρχουν προς τον ίδιο και τους συνεργάτες του, εκδόθηκε η 
αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση από το «τριφύλλι».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός...
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός  ευχαριστεί θερμά τον Μαρίνο Ουζουνίδη. Εναν 
άνθρωπο με τον οποίο μας συνέδεσαν πολλές δυσκολίες αλλά και συγκινη-
τικές στιγμές στον ενάμιση χρόνο της κοινής μας πορείας. Η διαδρομή του 
είχε ξεχωριστή σημασία για όλους στην ομάδα και η προσφορά του είναι 
αναγνωρίσιμη.
Η Παναθηναϊκή Οικογένεια του εύχεται εγκάρδια  κάθε επιτυχία και καλή 
συνέχεια στην επαγγελματική του σταδιοδρομία».
Λίγο αργότερα, τον Μαρίνο Ουζουνίδη αποχαιρέτησε και ο Βασίλης Κων-
σταντίνου με δήλωσή του... 
«Θα ήθελα πρώτα απ’ όλα να ευχαριστήσω τον Μαρίνο Ουζουνίδη και όλο 
το προπονητικό τιμ για τις τεράστιες προσπάθειες που κατέβαλλε, τιμώντας 
τον σύλλογο με όλες του τις δυνάμεις και κατάφερνε κάθε φορά να παρου-
σιάζει μία ομάδα που να στέκεται στις περιστάσεις και να παίζει καλό ποδό-
σφαιρο.
Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους παίκτες που συνέχισαν να δουλεύουν 
σκληρά και παρ’όλες τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούσαν στον σύλλογο 
κατάφεραν να φτάσουν την ομάδα σε πάρα πολύ καλό αγωνιστικό σημείο. 
Είναι περιπτώσεις που όλη τη χρονιά έγιναν στο Απήλιο και νομίζω ότι οι 
όσοι ποδοσφαιριστές μείνουν θα πρέπει να συνεχίσουν με το ίδιο πάθος και 
την ίδια αγάπη για να φτάσουν τον Παναθηναϊκό εκεί που του αξίζει.
Θέλω να ευχαριστήσω επίσης για άλλη μία φορά τους ποδοσφαιριστές οι 
οποίοι θα αποχωρήσουν για όλα αυτά που έκαναν στην ομάδα αυτή την 
τελευταία χρονιά
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ιατρικό επιτελείο, που με τις γνώσεις και τη βοή-
θειά του συνέβαλε στη σωστή λειτουργία της ομάδας, όπως και στους εργα-
ζόμενους στο «ΑΠΗΛΙΟΝ για την συνεισφορά τους όλο αυτό το διάστημα».

Ψάχνοντας λύση για τις πληρωμές
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν σήμερα την τελευταία τους προπόνηση 
για την σεζόν και το παρών έδωσε ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Βασίλης Κωνστα-
ντίνου, ώστε να τους ενημερώσει για το πλάνο πληρωμών. Η πρόταση της 
διοίκησης ήταν η εξής:
*Να καταβληθεί μέχρι την Πέμπτη το 50% της δόσης Δεκεμβρίου και 
Φεβρουαρίου.
*Το υπόλοιπο 50%  με επιταγές που θα λήγουν στις 10 Ιουνίου, ώστε να 
υπάρξει εξόφληση.
*Να συζητηθεί εκ νέου το πότε θα καταβληθεί η τελευταία δόση, αυτή του 
Μαϊου.
Οι παίκτες δέχθηκαν θετικά την πρόταση για την εξόφληση Δεκεμβρίου-Φε-
βρουαρίου αλλά ζήτησαν εγγυήσεις και ξεκάθαρα πράγματα για τον Μαϊο. 
Κάτι που δεν έγινε. Να υπενθυμίσουμε πως άπαντες έχουν δικαίωμα προ-
σφυγής ενώ και πάλι αρκετοί επέστρεψαν τις επιταγές που μοιράστηκαν από 
τον Κωνσταντίνου, εκφράζοντας παράπονα για την συνεχόμενη κοροϊδία 
προς το πρόσωπό τους.

O Παναθηναϊκός 
αποχαιρέτησε τον Ουζουνίδη

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Β
ασικός στην «αντεπίθε-
ση» παραμονής που ε-
ξαπέλυσε ο Απόλλωνας 
ήταν ο Χουάντερσον. Ο 

Βραζιλιάνος κίπερ έμεινε ελεύ-
θερος στο τέλος του Ιουνίου, ό-
μως από σήμερα έγινε ο πρώ-
τος free agent που ανανέωσε το 
συμβόλαιό του με την «Ελαφρά 
Ταξιαρχία». Και μάλιστα η συμ-
φωνία των δύο πλευρών έχει δι-
ετή διάρκεια. «Η ΠΑΕ Απόλλων 
Σμύρνης ανακοινώνει την ανανέ-
ωση της συνεργασίας της με τον 
ποδοσφαιριστή Ζούνιο Ντα Σίλ-
βα Σάντο Χουάντερσον. Ο Χου-
άντερσον υπέγραψε το νέο συμ-
βόλαιο του, το οποίο έχει διετή 
διάρκεια», ανέφερε σχετικά.
 Αντίθετα, όπως αναμένονταν 
να συμβεί, παρελθόν αποτελεί ο 
Μπαρτολίνι.  «Η ΠΑΕ Απόλλων 
Σμύρνης ανακοινώνει τη λύση της 
συνεργασίας με τον ποδοσφαιρι-
στή Σεμπαστιάν Μπαρτολίνι, τον 
οποίο ευχαριστεί για την προ-
σφορά του στην ομάδα και του 
εύχεται καλή τύχη σε ότι επιλέξει 
να κάνει».

Ανακοίνωσε Λουκίνα ο 
ΠΑΣ Γιάννινα
Στο τρίτο του μεταγραφικό «χτύ-
πημα» προχώρησε ο ΠΑΣ Γιάν-
νινα, ανακοινώνοντας την από-
κτηση του 26χρονου επιθετικού, 
Γιάννη Λουκίνα.
Την τρίτη του μεταγραφή για τη 
νέα σεζόν, μετά τους Παμλίδη και 
Σιόντη, ανακοίνωσε ο ΠΑΣ Γιάν-
νινα, με τον Γιάννη Λουκίνα να 
προστίθεται στο ρόστερ του.
Ο 26χρονος επιθετικός, που 
ξεκίνησε την καριέρα του στην 
Αγία Παρασκευή (2007-200) και 
αγωνίστηκε εξάλλου σε Πανιώ-
νιο (2009-2011), Καλονή (2010), 
ΠΑΟ Ρουφ (2011), Νίκη Βόλου 
(2011/12), Φωκικό (2012/13), 
Χανιά (2013/14), Ηρακλή (2014-
2017) και Καραϊσκάκη Άρτας 
(2017/18) συμφώνησε με τους 
Ηπειρώτες για δυο χρόνια.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Συνεχίζοντας την ενίσχυση της 
ομάδας μας, η ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝ-
ΝΙΝΑ 1966, ανακοινώνει την 
έναρξη συνεργασίας με τον επι-

θετικό Γιάννη Λουκίνα. Ο Γιάν-
νης έχει παίξει στις ομάδες του 
Πανιωνίου, της Καλλονής, των 
Χανίων, του Ηρακλή και της ΑΕ 
Καραϊσκάκης. Στην ομάδα μας θα 
φοράει τη φανέλα με το νούμερο 
25 και υπέγραψε για 2 χρόνια.
Ο Γιάννης με τον ερχομό του στην 
ομάδα δήλωσε στο pasgiannina.
gr:
«Είμαι πολύ χαρούμενος που 
ξεκινάω τη συνεργασία με την 
ομάδα του ΠΑΣ, θέλοντας να 
ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της 
ΠΑΕ, τον προπονητή της ομά-
δας κ.Πετράκη και τον Διευθυντή 
Ποδοσφαιρικού Τμήματος κ.Νι-
αρχάκο. Είναι τιμή μου να παίζω 
για μία ομάδα σαν τον ΠΑΣ Γιάν-
νινα, με την ιστορία που έχει, 
και περιμένω το ντεμπούτο μου 
στο Ζωσιμάδες για να δείξω τον 
καλύτερο μου εαυτό.»

Παπαδόπουλος διετίας 
στον Αστέρα Τρίπολης! 
Στην ανακοίνωση της απόκτη-
σης του Νίκου Παπαδόπουλο, ως 
ελεύθερο από τη Λαμία, προχώ-
ρησε ο Αστέρας Τρίπολης, εντάσ-
σοντας στο δυναμικό του τον 
Έλληνα τερματοφύλακα για δυο 
χρόνια! «Πρόκληση το Europa 
League», οι πρώτες δηλώσεις του 
παίκτη.
Ήταν βέβαιο πως θα συμβεί, ενώ 
επέμενε απλά η ανακοίνωση. Την 
είδηση είχε αποκαλύψει ο μεγα-
λομέτοχος της Λαμίας, Πανουρ-
γιάς Παπαϊωάννου, όταν σε 
δηλώσεις του μετά το τέλος του 
πρωταθλήματος είχε αναφερθεί 
στη συμφωνία του Αστέρα με τον 
βασικό τερματοφύλακα των Φθι-
ωτών την περασμένη αγωνιστική 
χρονιά.
Πλέον είναι και επίσημο, αφού ο 
Παπαδόπουλος υπέγραψε συμ-
βόλαιο συνεργασίας με τους 
Αρκάδες ως το 2020 και ανακοι-
νώθηκε από τον σύλλογο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο Νίκος Παπαδόπουλος γεννή-
θηκε στην Πάτρα στις 11 Απρι-
λίου του 1990, υπέγραψε συμ-
βόλαιο με τον ΑΣΤΕΡΑ μέχρι το 
2020 και επέλεξε τη φανέλα με 
τον αριθμό 1.

Ανανέωσε ο Χουάντερσον 
στον Απόλλωνα

Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος είναι 
και με την... βούλα πλέον παίκτης του 
Ολυμπιακού, με την πειραϊκή ΠΑΕ να τον 
ανακοινώνει για 2 χρόνια!

Η 
πρώτη μεγάλη κίνηση από την ελληνική 
αγορά για τον Ολυμπιακό για φέτος έγι-
νε πράξη και τυπικά!  Έτσι ο έμπειρος εξ-
τρέμ μετά από ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και 

ΑΕΚ θα παίξει και στους Πειραιώτες.
Ο Έλληνας εξτρέμ το βράδυ της Τρίτης έκλεισε και 
ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από τους ερυ-
θρόλευκους.
 Το συμβόλαιό του θα είναι 2+1 χρόνια (σ.σ. ο Ολυ-
μπιακός τον ανακοίνωσε για 2 χρόνια) με ετήσιες 
αποδοχές των 600.000 ευρώ. Ο έμπειρος εξτρέμ 
φέτος με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα είχε 27 αναμε-
τρήσεις με την ΑΕΚ με 7 γκολ και 1 ασίστ κάνοντας 
πολύ καλή σεζόν ενώ είχε κομβικό ρόλο και στην 
Ευρώπη αλλά και στο Κύπελλο.
 Η επίσημη ανακοίνωση:
 Λάζαρος για δύο χρόνια στον Θρύλο! Ανακοί-
νωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, σχετικά με τον ποδο-
σφαιριστή, Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Η ΠΑΕ 
Ολυμπιακός ανακοινώνει την συμφωνία της με 
τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Ο διεθνής Έλλη-
νας ποδοσφαιριστής υπέγραψε διετές συμβόλαιο 
συνεργασίας με τον σύλλογο, με έναρξη την 
1/7/2018.

O μοναδικός παίκτης που θα 
παίξει και στις 4 μεγάλες!
Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος 
ανακοινώθηκε από τον Ολύμπιακό 
και θα γίνει ο πρώτος παίκτης στην 
ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου 
που θα φορέσει τη φανέλα και των τεσ-
σάρων «μεγάλων» ελληνικών συλλόγων, σε 
ένα ξεχωριστό ρεκόρ!
ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Ολυμπιακός. 
Χωρίς να μεταβαίνει από τον έναν σύλλογο στον 
άλλον πάντα συνεχόμενα, ο Λάζαρος Χριστοδου-
λόπουλος καταφέρνει κάτι μοναδικό στα χρονικά 
της ελληνικής πραγματικότητας: υπερβαίνοντας 
μίση, «πάθη», εμπόδια και κάθε λογής ποδοσφαι-
ρικούς Ρουβίκωνες, γίνεται ο πρώτος, Έλληνας και 
μη, παίκτης, που θα αγωνιστεί με καθεμιά από τις 
παραπάνω ομάδες, με την επίσημη ανακοίνωση 
από την Πλατεία Αλεξάνδρας να βάζει κι άλλα 
χρώματα στον «καμβά» της καριέρας του!
Ξεκινώντας από τον «Δικέφαλο του Βορρά» στα 
18 του χρόνια και για μια τετραετία (2004-2008), 
ο «LC7» μπήκε στον ποδοσφαιρικό χάρτη φορώ-

ντας τα ασπρόμαυρα σε 61 παιχνίδια, όπου πέτυχε 
10 γκολ. Καθιερώθηκε, αναγνωρίστηκε και λίγο 
αργότερα αποχαιρέτησε για τον Παναθηναϊκό, 
συμμετέχοντας στο πρώτο «σίριαλ» που στήθηκε 
για χάρη του, με τον Νικόλα Πατέρα να τον… απα-
γάγει για λογαριασμό του «τριφυλλιού»!
Το 2008 ξεκίνησε τη διαδρομή του ως κάτοικος 
Παιανίας, μένοντας μάλιστα για μεγαλύτερο χρο-
νικό διάστημα στους «πράσινους». Έπαιξε σε 131 
αγώνες, πετυχαίνοντας 25 γκολ και μοιράζοντας 13 
ασίστ, ανεβάζοντας τις «μετοχές» του τόσο, ώστε 
να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο εξωτερικό.
Η Μπολόνια (2013/14), η Βερόνα (2014/15) και η 
Σαμπτόρια (2015/16) προστέθηκαν στο βιογρα-
φικό του, μέχρι να πάρει την απόφαση να επανα-
πατριστεί στα 30 του και να φορέσει τη φανέλα της 
ΑΕΚ, που του προσέφερε το μνημειώδες πια 2+1. 
Μετά από 83 συμμετοχές, 24 γκολ, 10 ασίστ, έναν 
τίτλο πρωταθλητή και με την καριέρα του αναγεν-
νημένη, ήρθε το επεισοδιακό «φινάλε» της παρου-
σίας του στα «κιτρινόμαυρα», αφού, όπως φαίνε-
ται, έλειπε κάτι ακόμα από το «κάδρο» που θα κοι-
τάζει, όταν πια αποσυρθεί από την ενεργό δράση!
Το λιμάνι του Πειραιά θα γίνει το επόμενο, ίσως 
και το τελευταίο «σπίτι» του, αφού ο 31χρονος 
εξτρέμ θα παίξει ως γηπεδούχος στο Καραϊσκάκη, 
μπροστά στο κοινό που λέγεται πως αποτελεί και 
την οπαδική του μήτρα, ως φίλαθλος του Ολυμπι-

ακού! Έτσι, θα γίνει ο πρώτος που θα κατα-
γράψει παρουσία με καθεμιά από τις 

λεγόμενες μεγάλες ομάδες του ελλη-
νικού πρωταθλήματος, σε μια μονα-
δική επίδοση στην ιστορία του 
ποδοσφαίρου της χώρας, που άγνω-
στο και… χλωμό είναι αν θα επανα-
ληφθεί!

Ο Ολυμπιακός θα το... παλέψει 
για Αμπέλ Ερνάντεζ

Νέα δημοσιεύματα στο εξωτερικό για τον Αμπέλ 
Ερνάντεζ και τον Ολυμπιακό, με τους ερυθρόλευ-
κους να έχουν αρκετούς ακόμα... ανταγωνιστές για 
τον έμπειρο φορ.
Ο 27χρονος διεθνής Ουρουγουανός στράικερ του 
οποίου τελειώνει το συμβόλαιο με την Χαλ είχε 
την περασμένη σεζόν 8 γκολ σε 10 ματς αλλά και 
2 ασίστ. Για τον Αμπέλ Ερνάντεζ αγγλικά ρεπορτάζ 
μετέδιδαν τις προηγούμενες ημέρες πως αποτελεί 
στόχο των Σέλτικ και Ολυμπιακού και ότι οι Σκω-
τσέζοι του έχουν ήδη κάνει πρόταση. Και την Τρίτη 
υπήρξαν πάλι ρεπορτάζ στο εξωτερικό για το ενδι-
αφέρον των Πειραιωτών για τον Αμπέλ Ερνάντεζ 
και διαφαίνεται μία διάθεσή τους να παλέψουν 
αυτήν την περίπτωση.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον 
Χριστοδουλόπουλο
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Ο Άρης έκανε... παρέλαση στη 
Σπάρτη, επικράτησε εύκολα με 3-0 
της τοπικής ομάδας και παραμένει 
στο -1 από τον ΟΦΗ και την κορυφή, 
δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε 
της football league! Ακόμη 2 γκολ 
για τον Διαμαντόπουλο, σκόρερ κι ο 
Πασάς.    

Ψ
εκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. 
Ο Αρης έκανε επίδειξη δύναμης 
μέσα στη Σπάρτη επικρατώντας 
με 3-0 αλλά αυτό που ξεχώρισε 

ήταν η διακοπή στο πρώτο ημίχρονο. Ενα 
πρώτο μέρος που κράτησε 58 λεπτά (!) μιας 
και μετά την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του 
Διαμαντόπουλου στο 45’ ο Μακρυωνίτης 
αλλά και οι υπόλοιποι παίκτες της Σπάρ-
της έκαναν επίθεση στον διαιτητή της ανα-
μέτρησης, Μαρκαντωνάτο ο οποίος έφυγε 
για τ’ αποδυτήρια.
Με την επιστροφή του διαιτητή δόθηκαν 
τέσσερις κίτρινες κάρτες το ημίχρονο τελεί-
ωσε και στο δεύτερο μέρος ο Αρης τελεί-
ωσε το ματς. Αρχικά με το γκολ του Πασά 
στο 63’ και στη συνέχεια με το γκολ του 
Διαμαντόπουλου στο 76’!

Καραϊσκάκης Άρτας - ΟΦΗ 1-2
Με δυο γκολ του Θανάση Ντίνα (80’, 91’), 
ο ΟΦΗ έφυγε με το «τρίποντο» από την 
έδρα του Καραϊσκάκη Άρτας (1-2) και παρέ-
μεινε πρώτος στη βαθμολογία της Football 
League, μετά από 31 αγωνιστικές.
Αυτή τη φορά το βαρύ «πυροβολικό» του 
(Μάνος) δεν χτύπησε, ωστόσο ο Θανά-
σης Ντίνας έκανε ό,τι έπρεπε στην επίθεση 
για να χαρίσει τη νίκη στον ΟΦΗ, όπερ και 
εγένετο. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός σκό-
ραρε δις, μετέτρεψε το 1-0 του Καραϊσκάκη 
Άρτας σε 1-2 και οδήγησε τους Ηρακλειώ-
τες στην τέταρτη συνεχόμενη νίκη της.
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά στο 
παιχνίδι, έχοντας την κατοχή της μπάλας, 
ωστόσοι οι γηπεδούχοι είχαν την τύχη να 
πάρουν το προβάδισμα, με σκόρερ του 
Ψιάνο, που νίκησε τον Στρέζο στην επανα-
φορά, μετά τις προσπάθειες των Ρανγκέ-
λοφ και Μακρή.
Στην επανάληψη οι δυο ομάδες μοιράστη-
καν ευκαιρίες κι εντυπώσεις, ωστόσο ο 
ΟΦΗ είχε την ικανότητα να βρει «στόχο» 
και να πάρει τους βαθμούς που ήθελε, 
στην προσπάθειά του να προβιβαστεί 
ως πρώτος στο πρωτάθλημα της Football 
League.

Στο 80’ ο Θανάσης Ντίνας με σουτ ισο-
φάρισε το παιχνίδι σε 1-1 και η πίεση των 
Κρητικών ως το τέλος απέδωσε, με τον ίδιο 
παίκτη στο 91’ να δέχεται την ασίστ του 
Ποτουρίδη και με σουτ να τους χαρίζει τη 
νίκη.
Έτσι, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου 
παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας, 
φτάνοντας τους 80, με τον Άρη να ακολου-
θεί με 79, μετά απο 32 αγωνιστικές.

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Η γηπεδούχος Παναχαϊκή μπήκε καλύτερα 
στο παιχνίδι απέναντι στη Σπάρτη, ωστόσο 
οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τον τρόπο να 
πάρουν προβάδισμα, χάρη σε γκολ του 
Φουρτάδο (44’), που με ωραίο πλασέ μέσα 
από την περιοχή «πάγωσε» το γήπεδο της 
Αγυιάς, λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου. 
Στους Πατρινούς ωστόσο αρκούσαν λίγα 
λεπτά για να φέρουν «τούμπα» το σκορ και 
την τύχη του αγώνα. Στο 61’ ο Μωραΐτης με 
κεφαλιά ισοφάρισε, ενώ στο 64’ ο Μου-
στακόπουλος με δυνατό πλασέ έκανε το 
2-1, που διατηρήθηκε μέχρι τέλους, με την 
ομάδα του να φτάνει τους 66 βαθμούς στην 
τρίτη θέση. Από την πλευρά της η Σπάρτη 
έμεινε στους 40, στο +3 από τη ζώνη του 
υποβιβασμού.

ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΞΥΛΟ ΣΤΟ ΕΛ ΠΑΣΟ
Η Καλλιθέα δεν δυσκολεύτηκε να νική-
σει με 3-1 την Αναγέννηση Καρδίτσας στο 
«Γρηγόρης Λαμπράκης», σε ένα παιχνίδι 
ωστόσο που σημαδεύτηκε από τα έντονα 
επεισόδια στις κερκίδες ανάμεσα σε οπα-
δούς και δυνάμεις των ΜΑΤ. Στα αγωνι-
στικά, στο 22’ ο Παπαγγελής έδωσε το 
προβάδισμα στους γηπεδούχους με ωραία 
κεφαλιά, στο 36’ ο Σμυρλής έκανε το 2-0, 
περνώντας και τον Γκέκα και πλασάροντας 
σε κενή εστία, ενώ στο 72’ ο ίδιος παίκτης 
με σουτ πέτυχε το 3-0. Η Αναγέννηση απλά 
μείωσε στο 87’ με την κεφαλιά του Τζέ-
κου. Στο 88’ ακυρώθηκε γκολ του Κονέ για 
φάουλ στον τερματοφύλακα Πασάι. Με τη 
νίκη αυτή η Καλλιθέα έφτασε τους 27 βαθ-
μούς, αν και τυπικά έχει υποβιβαστεί, ενώ 
οι Καρδιτσιώτες έμειναν στους 37, ισόβαθ-
μοι μεν με τον Αιγινιακό, αλλά εκτός της 
διακεκαυμένης ζώνης.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Α-
ΠΟΛΛΩΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Το πρώτο «τρίποντο» μετά από πέντε 
συνεχόμενες ήττες πανηγύρισαν οι Θεσ-
σαλοί, επικρατώντας του υποβιβασμένου 

Παναιγιάλειου με 3-2, χάρη στα γκολ του 
Παπαζαχαρία (2’) και του Μαυριά (14’), 
που σιγούρεψαν από νωρίς τη νίκη και 
του Σταματή, που έκανε το 3-0 στο 71’. Οι 
φιλοξενούμενοι είχαν δοκάρι με τον Ζαφει-
ράκη στο 44’, σκόραραν δυο φορές με τον 
Γαβριηλίδη (74’) και τον Τζανουλίνο (87’), 
ωστόσο δεν βρήκαν τον τρόπο να ισοφα-
ρίσουν και γνώρισαν την ήττα. Ο Απόλλων 
έφτασε έτσι τους 46 βαθμούς, ενώ η ομάδα 
του Αιγίου έμεινε προτελευταία με 24.

NIKH ME ΣΙΑΛΜΑ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Σε ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι, δίχως πολ-
λές φάσεις, τα Τρίκαλα δυσκολεύτηκαν, 
αλλά τελικά στο φινάλε επικράτησαν με 1-0 
του Αιγινιακού, που πλέον το μέλλον του 
στην κατηγορία είναι δύσκολο. Ο Ζούρ-
κος στο 12’ αστόχησε στο τετ α τετ με τον 
Γιδόπουλο, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία για 
ένα πολύτιμο γκολ των φιλοξενούμενων 
στην πιο καλή φάση τους στο ματς. Από 
την πλευρά τους τα Τρίκαλα, που δεν έχουν 
βαθμολογικό ενδιαφέρον πλέον στο πρω-
τάθλημα ήταν καλύτερα, αλλά δεν μπο-
ρούσαν να βρουν το εύκολο γκολ. Τελικά 
στο 82’ ο έμπειρος Σιαλμάς σκόραρε κι... 
έλυσε το γρίφο δίνοντας νίκη γοήτρου στην 
ομάδα του.

Αναγέννηση Καρδίτσας – Εργο-
τέλης 2-1
Σημαντική νίκη και μεγάλη ανάσα για την 
Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία σε ένα 
από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια της αγωνιστι-

κής επικράτησε 2-1 του Εργοτέλη και τον 
έπιασε στους 40 βαθμούς.
Το παιχνίδι άρχισε ιδανικά για την ομάδα 
της Καρδίτσας, η οποία μόλις στο 7’ άνοιξε 
το σκορ με τον Σουντουρά και έντεκα λεπτά 
αργότερα ο Πλαβούκος εκμεταλλεύτηκε 
το λάθος στην άμυνα του Εργοτέλη και με 
πλασέ έκανε το 2-0. Αυτό ήταν και το σκορ 
του πρώτου μέρους με τους Κρητικούς να 
μην απειλούν στιγμή.
Στην επανάληψη ο Εργοτέλης ήταν ανώ-
τερος και στο 53’ βρήκε τον δρόμο για 
τα δίχτυα. Οι κόντρες ευνόησαν τον Τσέ-
λιο, ο οποίος με σουτ μέσα από την περι-
οχή έκανε το 2-1 κι έβαλε πάλι την ομάδα 
του στο παιχνίδι. Η υπεροχή των Κρητι-
κών συνεχίστηκε για όλο το δεύτερο ημί-
χρονο, όμως το γκολ της ισοφάρισης δεν 
ήρθε ούτε στα λεπτά που η ΑΣΑ έπαιξε 
με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του 
Βατουσιάδη.

«Ανάσανε» ο Αιγινιακός
Άργησε, αλλά τελικά ο Αιγινιακός βρήκε 
το δρόμο προς τα δίχτυα κι έκαμψε την 
αντίσταση της υποβιβασμένης Καλλιθέας 
με 2-0. Ο Πέριτς (71’) και ο Κούστα (82’) 
σκόραραν και χάρισαν το «τρίποντο» στην 
ομάδα του Κώστα Νικολαΐδη, που με τη 
νίκη αυτή έφτασε τη 12η θέση με 40 βαθ-
μούς, στην ισοβαθμία με τον Εργοτέλη, 
που βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού. 
Στις καθυστερήσεις αποβλήθηκαν οι Πολύ-
ζος και Σοφιάνης από πλευράς γηπεδού-
χων.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Πάρτι στη Σπάρτη για τον Άρη! 
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Ρ
αντεβού στη Θεσσαλονίκη δίνουν οι 
πρωταγωνιστές της ελληνικής ενόργα-
νης γυμναστικής, με την υπόσχεση να 
προσφέρουν πλούσιο θέαμα στο πα-

νελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών και 
εφήβων - νεανίδων, που θα φιλοξενηθεί για έ-
κτη συνεχόμενη χρονιά στην αίθουσα «Ιωάν-
νης Μελισσανίδης» του Εθνικού Γυμναστηρί-
ου Μίκρας, το Σαββατοκύριακο 19-20 Μαΐου.  
Η κορυφαία εγχώρια διοργάνωση της ενόρ-
γανης θα είναι φέτος αναβαθμισμένη, πραγ-
ματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αναμένε-
ται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των φιλά-
θλων, που θα έχουν την σπάνια ευκαιρία να 
δουν από κοντά όλα τα αστέρια των Εθνικών 
ομάδων και να χειροκροτήσουν τους κατό-
χους Ολυμπιακών, παγκόσμιων και ευρωπαϊ-
κών μεταλλίων. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη 

για το κοινό.
 Το πανελλήνιο πρωτάθλημα θα αποτελέσει 
το πρώτο ολοκληρωμένο τεστ της χρονιάς για 
τους Έλληνες αθλητές, που προετοιμάζονται 
με το βλέμμα στους Μεσογειακούς Αγώνες 
του Ιουνίου, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 
Αυγούστου, αλλά και στο παγκόσμιο πρωτά-
θλημα του Οκτωβρίου.
Στη διοργάνωση έχουν δηλώσει συμμετοχή 
συνολικά 100 αθλητές και αθλήτριες (27 
άνδρες, 35 γυναίκες, 16 έφηβοι, 22 νεανίδες). 
Η αυλαία θα ανοίξει το Σάββατο (19/05) με 
τον γενικό προκριματικό αγώνα, στον οποίο 
θα πάρουν μέρος όλοι οι αθλητές και μέσω 
αυτού θα αναδειχθούν οι νικητές του συνθέ-
του ατομικού και οι φιναλίστ των επιμέρους 
οργάνων. Την Κυριακή (20/05) θα πραγματο-
ποιηθούν οι τελικοί οργάνων όλων των κατη-
γοριών.

Tα αστέρια της ελληνικής ενόργανης 
γυμναστικής στη Θεσσαλονίκη

Βαθμολογία

Αποτελέσματα Superleague

Σ
υγκλονιστική η Μαρία Σάκκαρη έκα-
νε την υπέρβαση και στο  2ο γύρο στο 
Internazionali BNL D’ Italia της Ρώμης 
νίκησε το Νο5 της παγκόσμιας κατά-

ταξης της WTA, Καρολίνα Πλίσκοβα! 
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν σε μεγάλη 
μέρα και παρότι έχασε το πρώτο σετ, τελικά 
πήρε τα δύο επόμενα  (3-6, 6-3 7-5) και συνε-
χίζει στο τουρνουά της Ρώμης , αποκλείοντας 
το άλλοτε Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και 
τώρα Νο5, Καρολίνα Πλίσκοβα.
Είναι η  σημαντικότερη νίκη στην καριέρα της 
Σάκκαρη, πρώτη απέναντι σε Top 5 τενίστρια 
και δεύτερη απέναντι σε Top 10.
Ο αγώνας κράτησε 2 ώρες και 23 λεπτά και η 

Σάκκαρη που είναι 42 στον κόσμο, θα αντι-
μετωπίσει στον τρίτο γύρο τη νικήτρια του 
αγώνα της Αντζέλικα Κέρμπερ με την Ιρίνα 
Καμέλια Μπέγκου.

Ο Ντελ Πότρο λύγισε τον Τσιτσιπά
 Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε μάχη αλλά 
δεν τα κατάφερε κόντρα στον Χουάν Μαρτίν 
Ντελ Πότρο, ο οποίος επιβλήθηκε 2-0 σετ και 
πέρασε στους «16» του Masters της Ρώμης.
Ο Ελληνας πρωταθλητής έχασε στις λεπτο-
μέρειες το πρώτο σετ από τον κάτοχο ενός 
Grand Slam τίτλου και τελικά ηττήθηκε με 
7-5, 6-3 σε 1 ώρα και 42 λεπτά και είπε addio 
στο τουρνουά της Ρώμης. 

Τεράστια νίκη της Σάκκαρη επί 
της Πλίσκοβα!

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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Σιγά- σιγά «μαζεύεται» ο χάρτης του 
1ου ομίλου για τη σεζόν 2018-2019. 
Απομένουν κάποιες εκκρεμότητες στο 
νομό Σερρών, στο νομό Δράμας και στην 
ΕΠΣ Θράκης.

Ο
ι ομάδες που έχουν τσεκάρει την πα-
ρουσία τους για τη νέα αγωνιστική 
περίοδο στη Γ` Εθνική (1ος όμιλος) 
είναι οι ακόλουθες:

Από το Νομό Καβάλας εκτός του ΑΟΚ θα συμ-
μετέχουν ο Αετός Ορφανού που παρέμεινε στην 
κατηγορία, ο Νέστος Χρυσούπολης  που επίσης 
παρέμεινε στην κατηγορία και ο Κεραυνός Πέρ-
νης που είναι ο πρωταθλητής της ΕΠΣ Καβάλας 
και για πρώτη φορά στην ιστορία του θα παίξει 
στη Γ  ̀Εθνική.
Από το νομό Ξάνθης παρέμειναν στην κατηγο-
ρία ο Αρης Αβάτου, ο Ορφέας Ξάνθης και έρχε-
ται από το τοπικό η Ασπίδα Ξάνθης μια ομάδα 
που έχει τη δική της ιστορία στην παλιά Δ` 
Εθνική αλλά και στο Εθνική Ερασιτεχνική κατη-
γορία.
Απο το νομό Σερρών παρέμεινε η Ελπίδα Σκου-
τάρεως ενώ ο Απόλλων Παραλιμνίου τελικά δεν 
κατάφερε να ανέβει μέσω των μπαράζ στη Β` 
Εθνική, οπότε παραμένει στον 1ο όμιλο της Γ` 
Εθνικής.    Ο Πανσερραϊκός έχει ελάχιστες ελπί-
δες παραμονής στη Β` Εθνική και κατά πάσα 
πιθανότητα θα παίξει και αυτός στη Γ  ̀τη σεζόν 
2018-2019.
Από το νομό Σερρών ανεβαίνει στη Γ  ̀Εθνική ο 
Εθνικός Σιδηροκάστρου. Επιστρέφει αφού είχε 
αγωνιστεί πριν περίπου 5 χρόνια.
Στο νομό Δράμας όπου υποβιβάστηκε ο Μ. Α 
Ξηροποτάμου, θα ανέβει μια ομάδα ανάμεσα 
σε ΑΕ Καλαμπακίου και Πανδραμαϊκό. Αν τα 
καταφέρει η ΑΕ Καλαμπακίου που πρόσφατα 
έπαιξε με τον ΑΟΚ στο Κύπελλο θα είναι για 
πρώτη φορά ενώ παλαιότερα είχε παίξει στη Δ̀  
Εθνική(Εθνική Ερασιτεχνική).
Στη Θράκη οι ομάδες που διεκδικούν την άνοδο 
στη Γ` Εθνική μετά και την 7η αγωνιστική των 
πλέι οφ είναι τρεις. Ο ΠΑΟ Κοσμίου που έχει 33 
βαθμούς,  η Ελπίδα Σαππών που έχει 30 βαθ-
μούς και ο Μ. Α Ιάσμου που έχει 29 βαθμούς.  
Στο νομό Έβρου ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης 
είναι ο πρωταθλητής και επιστρέφει στη θέση 
της ΑΕ Διδυμοτείχου που υποβιβάστηκε.
Σημειώνουμε ότι υποβιβάστηκαν η Δόξα Προ-
σκυνητών και η Δόξα Ν. Σιδηροχωρίου.
Οπότε ας το μαζέψουμε.
Νομός Καβάλας: ΑΟΚ, Αετός Ορφανού, Νέστος 
Χρυσούπολης, Κεραυνός Πέρνης.

Νομός Ξάνθης: Αρης Αβάτου, Ορφέας Ξάνθης, 
Ασπίδα Ξάνθης
Νομός Δράμας: ΑΕ Καλαμπακίου η Πανδρα-
μαϊκός
Θράκη:  ΠΑΟ Κοσμίου η Ελπίδα Σαππών η Μ. 
Α Ιάσμου
Νομός Σερρών: Απόλλωνας Παραλιμνίου, 
Ελπίδα Σκουτάρεως,  Εθνικός Σιδηροκάστρου 
και μάλλον Πανσερραϊκός.
Νομός Έβρου: Εθνικός Αλεξανδρούπολης
Συνολικά ο Νομός Καβάλας θα έχει 4 ομάδες 
όπως κατά πάσα πιθανότητα και ο νομός Σερ-
ρών.  Ο Νομός Ξάνθης θα έχει 3 ομάδες ενώ 
Θράκη, Εβρος και Δράμα από μια ομάδα. Όλα 
αυτά βάση αυτών που ισχύουν μέχρι τώρα και 
χωρίς να γνωρίζουμε αν θα υπάρχουν αλλαγές 
στη δομή των κατηγοριών.

Δριμύ «κατηγορώ» από τον Σάκη Α-
ναστασιάδη!
Ο πρώην κόουτς των «κυανολεύκων» σε έντονη 
δημόσια τοποθέτηση εναντίον της διοίκησης 
του ποδοσφαιρικού Ηρακλή.
Ο κ. Αναστασιάδης τόνισε αρχικά: «Τον Σπύρο 
τον Μπαξεβάνο τον γνώρισα τη μέρα που πήγα 
να αποχαιρετίσω τα παιδιά κι έχω ακούσει ότι 
είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και προπονη-
τής. Βέβαια, είπε για μένα το αυτονόητο, αλλά τον 
ευχαριστώ πολύ, καθώς το αυτονόητο είναι για 
κάποιους πολύ δύσκολο να το κατανοήσουνε. 
Διάβασα μία συνέντευξη-«ποταμό» του Τάσου 
Κατσαμπή, όπου δεν αναφέρει πουθενά τη λέξη 
Αναστασιάδης. Ήταν ο άμεσος συνεργάτης του 
προπονητή. Κατάλαβα πολλά πράγματα μετά 
από αυτή τη συνέντευξη. Όταν ήρθε στον Ηρα-
κλή, με βρήκε. Καταλαβαίνω ότι διακατέχεται 
από κάποια συναισθήματα… παράξενα. Είχαμε 
συνεργαστεί και όταν ήμουν βοηθός του Σάββα 
Κωφίδη, όπου τότε είχαμε μία πολύ καλή χρο-
νιά. Βέβαια, εκείνη τη χρονιά είχε καθαιρεθεί από 
αρχηγός και είχε πάρει το περιβραχιόνιο ο Επαλέ. 
Ίσως να μην ξέχασε εκείνο το περιστατικό».
Και πρόσθεσε: «Η φετινή χρονιά ήταν κάτι το 
εξωπραγματικό. Τέσσερις μέρες πριν ξεκινήσει 
το πρωτάθλημα έγινε η γενική συνέλευση και 
πάρθηκε η απόφαση να κατεβεί η ομάδα στη Γ’ 
Εθνική. Το πρόβλημα ήταν τεράστιο, καθώς δεν 
μπορούσε να πιστέψει κανείς ότι ο Ηρακλής θα 
κατέβει στη Γ’ Εθνική (σ.σ. με τα όσα είχαν γίνει 
με τον Παπαθανασάκη). Βέβαια, οι κύριοι αυτοί 
(σ.σ. ο Τουτζιάρης, ο Παπαϊωάννου, ο Ιωακειμί-
δης, ο Κατσαμπής) ήθελαν να γίνει συγχώνευση 
με τον Ηρακλή Αμπελοκήπων και την απόφαση 
για συμμετοχή στη Γ’ Εθνική την πήραν οι οργα-
νωμένοι. Εμένα με είχε φωνάξει ο Ερασιτέχνης 

και κατ’ επέκταση οι οπαδοί. Το ζήτημα τότε 
ήταν να πείσουμε κάποιον ποδοσφαιριστή να 
έρθει στον Ηρακλή. Ήταν ένα πολύ δύσκολο 
εγχείρημα, βρήκαμε 11 δελτία και κατεβήκαμε 
με την Καρίτσα, όπου χάσαμε 2-0. Έπρεπε, λοι-
πόν, να βρούμε παίκτες, να χτίσουμε την ομάδα 
και παράλληλα να καλύψουμε τη διαφορά με τις 
ομάδες που είχαν δημιουργηθεί τότε για πρω-
ταθλητισμό. Καταφέραμε, λοιπόν, στη λήξη του 
πρώτου γύρου να είμαστε πρώτοι. Και αυτό 
αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς 
είχα κάποιους ανθρώπους απέναντί μου. Πώς 
τολμήσανε να το κάνουν αυτό; Δεν μπορεί να 
ήταν αγωνιστικοί οι λόγοι για τους οποίους με 
διώξανε. Η εχθρική στάση απέναντί μου ήταν 
από την πρώτη ημέρα, όχι μετά την ήττα από 
τον Μακεδονικό. Η απόφαση αυτή είχε παρ-
θεί μετά το παιχνίδι με τον Κιλκισιακό (σ.σ. νίκη 
Ηρακλή με 0-4), δηλαδή δεκαπέντε μέρες πριν. 
Τότε είχαμε χτίσει τη μεγαλύτερη διαφορά με 
το Παλαιοχώρι. Τότε εκείνοι οι κύριοι που… 
κάνουν τους Ηρακλειδείς στείλανε εκπρόσωπο 
στους οργανωμένους για να τους πουν ότι δε 
θέλουν τον Αναστασιάδη. Και… αυτό έγινε στην 
καλύτερη στιγμή της ομάδας, χρησιμοποιώ-
ντας κάποιους αστείους λόγους. Αντί να επεν-
δύσουν στο καλό κλίμα, επενδύσανε στη διχό-
νοια. Δεν το ξέρανε ότι, όταν κάνεις κάτι τέτοιο 
στον προπονητή, αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο 
στην ομάδα;».
Ο πρώην τεχνικός του Ηρακλή κατέληξε ως 
εξής: «Αναφέρω πάλι ότι όλα αυτά συνέβη-
σαν πριν το παιχνίδι με τον Μακεδονικό. Όταν 

ζητήσανε τους λόγους (σ.σ. οι οργανωμένοι), αν 
σας τους πουν θα γελάτε. Ήταν για ένα φιλικό 
με τον Ατέρμονα που δεν έγινε και για κάποια 
χρήματα για τη μεταγραφή του Κουρέλλα. 
Εγώ πληρωνόμουν τα έξοδά μου, που ήταν το 
πήγαινε-έλα στις Σέρρες, καθώς εκεί διέμενα. 
Υπάρχει ένας άνθρωπος, ο Θάνος ο Τσουρέ-
κας, που βοηθούσε συνεχώς με χρήματα την 
ομάδα. Αυτόν τον άνθρωπο δεν τον ενημερώ-
σανε όταν αποφάσισαν να με διώξουν. Όσον 
αφορά τις σχέσεις με τους παίκτες… η δουλειά 
του γενικού αρχηγού είναι να σβήνει τις φωτιές, 
όχι να… ανάβει καινούριες. Φάνηκε τεχνηέ-
ντως να λέει ότι ο Αναστασιάδης «έχασε» τα 
αποδυτήρια. Κάθε ποδοσφαιριστή που δικαι-
ωματικά δεν έπαιζε, αυτός ο κύριος τον έβαζε 
να πάει στη διοίκηση και να διαμαρτυρηθεί. 
Πολλά παιδιά μίλησαν και μετά τη φυγή μου 
και τους ευχαριστώ. Ένα πρόβλημα υπήρχε στα 
αποδυτήρια και δε λυνότανε, καθώς προφα-
νώς βόλευε κάποιους να συντηρείται αυτό το 
θέμα. Μόλις έφυγα, λύθηκε το πρόβλημα αυτο-
μάτως. Στον κύριο Ποντίκη, που είχε μία φιλική 
διάθεση απέναντί μου, σε κάποια φάση του επι-
τεθήκανε όλοι. Εγώ μιλάω με γεγονότα και με 
λεπτομέρειες. Ας βγει να πει ο κ. Κατσαμπής 
πότε το κλίμα δεν ήταν καλό και γιατί δεν ήταν 
καλό. Περιμένω ακόμα να εξηγήσουν για ποιο 
λόγο διώξανε τον Αναστασιάδη. Η ήττα από το 
Μακεδονικό ήταν απόρροια των αλλοπρόσαλ-
λων επιλογών που είχαν κάνει οι άνθρωποι της 
διοίκησης, καθώς είχαν δημιουργήσει ένα κακό 
κλίμα μέσα στην ομάδα».

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Διαμορφώνεται ο χάρτης του 1ου ομίλου
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Τ
η δική της ιστορία στο Europa 
League χτίζει η Ατλέτικο. Αν και εί-
χαν τον Ντιέγο Σιμεόνε τιμωρημέ-
νο, οι Rojiblancos έδειξαν κλάση 

πάνω από την Μαρσέιγ - που είχε δικό της 
μόνο το πρώτο 20λεπτο - και με το επιβλη-
τικό 0-3 σε γαλλικό έδαφος κατέκτησαν το 
3ο Europa League και 4ο ευρωπαίκό τίτ-
λο στην ιστορία τους. Αυτό ήταν το 200ό 
παιχνίδι που επί των ημερών του Τσόλο 
η Ατλέτι κρατά την εστία της ανέπαφη και 
ο MVP του αγώνα, Αντουάν Γκριζμάν, ο 
πρώτος Γάλλος που σκοράρει σε τελικό 
Europa και Champions League. Με τον κα-
λύτερο τρόπο έληξε η σεζόν για τους Μα-
δριλένους ενώ η Μαρσέιγ δύσκολα θα εί-
ναι στο επόμενο CL. Εγραψε ιστορία ο Κώ-
στας Μήτρογλου για την Ελλάδα, καθώς έ-
γινε ο τρίτος από την χώρα μας που παίζει 
σε τελικό διοργάνωσης της UEFA [Ζήκος, 
Τζιόλης].
Κόντρα ίσως σε ότι θα περίμεναν οι περισ-
σότεροι, η ομάδα που μπήκε πολύ δυνατά 
στο ματς ήταν η Μαρσέιγ. Η ομάδα του 
Ρούντι Γκαρσία έβγαλε ενέργεια και έχασε 
τεράστια ευκαιρία μόλις στο 4’ όταν Τοβέν 
και Παγιέ συνδυάστηκαν για να βγει ο 
Ζερμέν τετ-α-τετ με τον Ομπλακ αλλά ο 
Γάλλος επιθετικός πλάσαρε ψηλά. Οι Μασ-
σαλοί συνέχισαν να παίζουν με μεγάλη 
ένταση, με ενθουσιασμό και τον κόσμο να 
σπρώχνει πίεζαν κάθε μπάλα και δεν άφη-
ναν την Ατλέτικο να αλλάξει καν μερικές 
πάσες. Στο 12’ το σουτ του Σαρ εκτός περι-
οχής πέρασε μόλις έξω αλλά όλη αυτή η 
εξαιρετική εικόνα της Μαρσέιγ στα πρώτα 
20 λεπτά, καταστράφηκε σε μια στιγμή.
Στο 21’ ο keeper της Ολιμπίκ, Μανταντά, 
αποφάσισε να παίξει με τα χέρια στον 
Αγκισάρ, ο οποίος έχασε κοντρόλ και 
μπάλα και το χειρότερο ήταν ότι εκείνη 
πήγε στον Γκριζμάν που πήρε τα μέτρα 
και πλάσαρε ψύχραιμα για το 0-1 για την 
Ατλέτικο. Ενα δεκάλεπτο αργότερα, τα 
πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα για 
την Μαρσέιγ. Στο 32’ ο αρχηγός και star-
player, Ντιμίτρι Παγιέ, που είχε ενοχλή-
σεις τις προηγούμενες μέρες, υπέστη 
μυικό τραυματισμό και αποχώρησε τραυ-
ματίας με δάκρυα στα μάτια. Από εκείνο 
το σημείο η Ατλέτικο είχε τον τρόπο να 
είναι η γνωστή Ατλέτικο που αν προηγη-
θεί μπορεί να σβήσει το ματς και το πρώτο 
μέρος έκλεισε χωρίς φάσεις στο τελευταίο 

τέταρτο και το σκορ στο 0-1.
Στο ξεκίνημα της επανάληψης ο Βρσάλικο, 
που είχε κάρτα, έδωσε τη θέση του στον 
Χουανφράν και η Ατλέτικο απείλησε στο 
48’ με τον Κορέα που άργησε, όμως το 0-2 
δεν θα αργούσε πολύ. Στο επόμενο λεπτό 
ο Σαούλ κέρδισε στο κέντρο με κεφαλιά, 
ο Κόκε πέρασε εκπληκτικά στον Γκριζμάν 
και εκείνος ακόμα πιο ψύχραιμα από το 
πρώτο τετ-α-τετ, πέρασε την μπάλα πάνω 
από τον Μανταντά καθαρίζοντας ουσι-
αστικά τον τελικό. Ηταν το 29ο γκολ του 
αριστεροπόδαρου άσου σε όλες τις διορ-
γανώσεις φέτος και μαζί με τις 13 ασίστ 
που έχει δώσει έχει μόνος του το 45% των 
γκολ των Rojiblancos [42 στα 92].
Η Μαρσέιγ τα έχασε για λίγο και στο 52’ 
γλίτωσε το αυτογκόλ του Ραμί και μετά το 
65’ είχε την ευκαιρία να παίξει πιο μπρο-
στά αφού η Ατλέτικο έκανε αυτό που της 
αρέσει περισσότερο, να καθίσει πίσω ενώ 
έχει προβάδισμα. Στο 74’ ο Ρούντι Γκαρ-
σία πέρασε στο ματς τον Κώστα Μήτρο-
γλου και ίσως και ο ίδιος είδε ότι έπρεπε να 
το έχει κάνει πιο νωρίς. Ο τερματοφύλα-
κας της Ατλέτικο ακούμπησε την μπάλα για 
πρώτη φορά στο δεύτερο μέρος στο 77’ 
και στο 81’ ο Μήτρογλου έχοντας λεπτά 
στο ματς βρέθηκε εκατοστά από το να σκο-
ράρει καθώς η κεφαλιά του μετά τη σέντρα 
του Σανσόν από δεξιά, πήγε στο δοκάρι.
Στο 84’ ο Αμαβί είχε σουτ στον Ομπλακ, 
ο Ν’ Ζι σούταρε απογοητευτικά από καλή 
θέση μέσα από την περιοχή και στο 89’ η 
Ατλέτικο έβαλε και τρίτο γκολ κλείνοντας 
με τον καλύτερο τρόπο το party. Ο Ντιέγο 
Κόστα βγήκε από δεξιά και έδωσε στον 
Κόκε και εκείνος με τη δεύτερη ασίστ του 
στο ματς βρήκε τον Γκάμπι που με δυνατό 
διαγώνιο σουτ διαμόρφωσε το τελικό 
0-3 για την Ατλέτικο που πανηγύρισε τον 
4ο ευρωπαϊκό τίτλο τίτλο στην ιστορία 
της. Αλλαγή μπήκε στο φινάλε ο Φερνά-
ντο Τόρες, στην τελευταία εμφάνιση της 
καριέρας του με τους Rojiblancos.
Μαρσέιγ (Ρούντι Γκαρσία): Αμαβί, Λουίζ 
Γκουστάβο, Ραμί, Σαρ, Σανσόν, Ανγκισά, 
Οκάμπος (55’ Ν’ Ζι), Παγιέ (32’ Μαξ 
Λόπες), Τοβέν, Ζερμέν (74’ Μήτρογλου).
Ατλέτικο Μαδρίτης (Χερμάν Μπούργος): 
Ομπλακ, Βρσάλικο (46’ Χουανφράν), 
Γοδίν, Χιμένες, Λούκας Ερναντέζ, Γκάμπι, 
Κόκε, Σαούλ, Κορέα (88’ Παρτέι), Γκριζμάν 
(90’ Τόρες), Ντιέγο Κόστα.

Europa League

Στον ουρανό η Ατλέτικο

Η Λίβερπουλ διέλυσε με 4-0 τη 
Μπράιτον, ο Σαλάχ αναδείχθηκε πρώτος 
σκόρερ στην Premier League και οι 
Κόκκινοι τσέκαραν το εισιτήριο για το 
επόμενο Champions League. 

Η 
Λίβερπουλ δεν είχε το παραμικρό 
πρόβλημα κόντρα στη Μπράιτον, ε-
πικράτησε 4-0 της Μπράιτον, σφρά-
γισε το σεντόνι (4η θέση) για την επό-

μενη σεζόν και στρέφει το βλέμμα στο Κίεβο! 
Παράλληλα, έκλεισε τη σεζόν αήττητη εντός 
έδρας με 11 νίκες και 7 ισοπαλίες. Ο Μοχάμεντ 
Σαλάχ έφτασε τα 32 γκολ στο πρωτάθλημα και 
πήρε το στέμμα του πρώτου σκόρερ! Οι Κόκ-
κινοι μπήκαν πολύ δυνατά στο ματς, έβαλαν τη 
Μπράιτον στην περιοχή της, αλλά... διαιτητής 
(δεν έδωσε καθαρό πέναλτι στον Σαλάχ) και Ρά-
ιαν στάθηκαν εμπόδιο! Στο 26ο λεπτό ήρθε το 
γκολ για τη Λίβερπουλ, ο Σολάνκε βρήκε 
ιδανικά τον Σαλάχ, ο οποίος με άψο-
γο πλασέ πέτυχε το 1-0 (πρώτος 
παίκτης έπειτα τους Σουάρες, 
Τζέραρντ με διψήφιο αριθμό 
γκολ και ασίστ, 32/10). Στο 40ο 
λεπτό ήρθε το δεύτερο τέρμα, 
με τον Λόβρεν να σκοράρει με 
κεφαλιά! Οι Κόκκινοι μπήκαν το 
ίδιο δυνατά και στην επανάληψη, 
με τον Σολάνκε στο 53’ να πετυχαίνει το 
πρώτο του γκολ στην Premier με τη Λίβερπουλ! 
Στο 85’ ο Ρόμπερτσον έβαλε το κερασάκι στην 
τούρτα διαμορφώντας το 4-0!

Σαουθάμπτον - Μαν. Σίτι 0-1
Η Μάντσεστερ Σίτι κέρδισε την Σαουθάμπτον 
στις καθυστερήσεις και έφτασε τους 100 βαθ-
μούς. Υποβιβάστηκε με ήττα η Σουόνσι (1-2 
από την Στόουκ).
Η Μάντσεστερ Σίτι έγραψε ιστορία, καθώς με 
γκολ του Γκάμπριελ Ζεσούς στις καθυστερήσεις 
κέρδισε με 1-0 την Σαουθάμπτον, που είχε ήδη 
σωθεί μετά την ήττα της Σουόνσι, και έφτασε 
τους 100 βαθμούς, κερδίζοντας 32 παιχνί-
δια, επίδοση που αποτελεί την καλύτερη στην 
ιστορία της Premier League. Το ματς δεν ήταν 
καλό, με τους γηπεδούχους να αμύνονται καλά, 
καθώς ήξεραν ότι θα πρέπει να δεχθούν μία 
ντουζίνα γκολ για να κινδυνεύσουν με υποβι-
βασμό.
Ο Χουντ έφτασε μία ανάσα από το 1-0 στο ξεκί-
νημα, όταν είδε την μπάλα να σταματάει στο 
δοκάρι, ενώ μέχρι το τέλος και η επόμενη καλύ-
τερη ευκαιρία ανήκε στους γηπεδούχους με 
τον Τάντιτς. Το παιχνίδι κυλούσε χωρίς πολ-

λές φάσεις μέχρι να έρθει ο Βραζιλιάνος στην 
τελευταία φάση να κάνει το 0-1 μετά την ασίστ 
του Ντε Μπρόινε, που έφτασε αισίως τις 16 στο 
πρωτάθλημα!

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Γουότ-
φορντ 1-0
Στο τελευταίο ματς της καριέρας του Μάικλ 
Κάρικ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε 1-0 
την Γουότφορντ στο Old Trafford.
Ο έμπειρος μέσος ήταν βασικός στο τελευταίο 
ματς του πριν αναλάβει ρόλο στο τεχνικό τιμ 
των Κόκκινων Διαβόλων και ήταν μέσα στη 
φάση από την οποία προήλθε το μοναδικό γκολ 
της αναμέτρησης. Στον 36χρονο έγινε αυτό που 
οι Ισπανοί λένε pasillo και οι Αγγλοι guard-of-
honour την ώρα που έμπαινε στον αγωνιστικό 
χώρο του Old Trafford και εκείνος χάρηκε το 
464o παιχνίδι του με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ 

πριν πει «αντίο» στην καριέρα του ποδο-
σφαιριστή.

Το όλο σκηνικό με τον Κάρικ ήταν 
το ένα από τα τρία πιο εντυπω-
σιακά πράγματα μέχρι και το 
πρώτο μέρος. Το δεύτερο ήταν 
το γκολ του Ράσφορντ στο 34’ 
και το άλλο η τρομερή επέμ-

βαση με το ένα χέρι από τον ανα-
πληρωματικό keeper της Γιουνάι-

τεντ, Σέρχιο Ρομέρο, στην προσπάθεια 
του Ριτσάρλισον, λίγο πριν τη συμπλήρωση 
των 45’. Στην επανάληψη τα πράγματα ήταν λίγο 
καλύτερα, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν 
περισσότερα προβλήματα η μία στην άλλη, 
όμως η σκηνή που έκλεψε την παράσταση ήταν 
στο 85’ όταν ο Κάρικ αντικαταστάθηκε από τον 
Πολ Πογκμπά και γνώρισε την αποθέωση από 
όλο το Old Trafford.

Προχωρημένες επαφές Αρσεναλ για 
Σωκράτη
Η Αρσεναλ φουλάρει για τον αντικαταστάτη 
του Βενγκέρ, όμως την ίδια στιγμή, η πρώτη 
μεταγραφή που αναμένεται να γίνει είναι ο 
Σωκράτης Παπασταθόπουλος από την Ντόρ-
τμουντ.
Οπως είχε γράψει τις προηγούμενες μέρες η 
Bild και όπως ‘επιβεβαιώνει’ το Sky Italia, ένας 
Ελληνας θα είναι το πρώτο απόκτημα των 
Gunners στην μετά-Βενγκέρ εποχή. Την ώρα 
που το club κινείται για να αντικαταστήσει τον 
Αλσατό, η πρώτη μεταγραφή είναι ήδη αποφα-
σισμένη καθώς οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα 
στις δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένο 
στάδιο. 

Σεντόνι η Λίβερπουλ, πρώτος 
σκόρερ ο Σαλάχ!
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Το δεύτερο κύπελλο στην ιστορία της 
πανηγυρίζει απόψε η ΑΕΚ που επικράτησε 
με 2-1 του περσινού κατόχου του τροπαίου 
Απόλλωνα στον μεγάλο τελικό του ΓΣΠ.

Σ
ε ένα παιχνίδι με αρκετή ένταση, τρία γκολ 
και σπασπένς, η ομάδα της Λάρνακας κα-
τάφερε να βγει νικήτρια χάρη σε γκολ των 
Φλοριάν (69’) και Ακοράν (71’).

Προηγηθηκε για τον Απόλωνα στο 45’ ο Σκέμπρι.

Α’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Η επιθυμία των δύο ομάδων για την κατάκτηση 
του τροπαίου κυριάρχησε της ποιότητάς τους κι 
έτσι το ξεκίνημα του τελικού δεν είχε μεγάλες 
ευκαιρίες.
Η πρώτη υποψία φάσης δημιουργήθηκε στο 7’ με 
φάουλ του Ζοάο Πέδρο που κόντραρε και μπλό-
καρε ο Χουάν Πάμπλο.
Η ΑΕΚ απείλησε στο 19’ με φάουλ του Κάσες που 
απέκρουσε ασταθώς ο Βάλε, με τον Τρισκόφσκι 
να παίρνει τη μπάλα στην επαναφορά και να κάνει 
άστοχο σουτ υπό πίεση.
Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι δεν έμεινε 
αναπάντητη, με τον Απόλλωνα να έχει οριζό-
ντιο δοκάρι στο 20’ σε δυνατό μακρινό σουτ του 
Παπουλή. Μετά από αυτό το τρίλεπτο, όμως, ο 
ρυθμός έπεσε και πάλι, με τις ευκαιρίες μπροστά 
στις δύο εστίες να απουσιάζουν.
Τα πνεύματα άναψαν στο τέλος του ημιχρόνου, 
όταν ακυρώθηκαν σωστά δύο γκολ, αρχικά του 
Παπουλή (45’) και αμέσως μετά του Γιάννου 
(45’+1’): και οι δύο ήταν σε θέση οφσάιντ.
Οι ισορροπίες ανατράπηκαν στις καθυστερή-
σεις, όταν ο Απόλλωνας πήρε προβάδισμα χάρη 
σε γκολ του Αντρέ Σκέμπρι μετά από μπαλιά του 
Σαρδινέρο.

Β’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Δεν άλλαξε η εικόνα του αγώνα μετά το γκολ του 
Απόλλωνα, αφού και το δεύτερο ημίχρονο ξεκί-
νησε χωρίς μεγάλες ευκαιρίες.
Ο Ιμανόλ Ιντιάκεθ κινήθηκε νωρίς από τον πάγκο 
για να βρει το γκολ της ισοφάρισης που χρεια-
ζόταν η ομάδα του και έριξε στη μάχη τον Φλο-
ριάν Τολμές, δίπλα στον Γιάννου, με τη θέση του 
Αντωνιάδη στα μετόπισθεν να την καλύπτει ο Τέτε. 
Απάντησε άμεσα και ο Σωφρόνης Αυγουστή με 
τον Γιάκολις αντί του Σαρδινέρο.
Με τις αλλαγές οι δύο ομάδες πήραν πνοή επι-
θετικά και είδαμε τις πρώτες φάσεις στο δεύτερο 
ημίχρονο. Στο 60’ ο Γιάκολις βρήκε τον Μάγκλιτσα 

σε ευνοϊκή θέση, αλλά το πλασέ του ήταν άστοχο. 
Και ένα λεπτό μετά ο Βάλε απέκρουσε χωρίς πρό-
βλημα πλασέ του Τρισκόφσκι.
Η είσοδος του Φλοριάν αποδείχτηκε καθοριστική 
για την ΑΕΚ, η οποία κατάφερε να φέρει τα πάνω-
κάτω μέσα σε ένα τρίλεπτο! Στο 69’ μετά από 
φάουλ του Λαρένα και κεφαλιά του Καταλά που 
απέκρουσε ασταθώς ο Βάλε, ο Φλοριάν με πλασέ 
ισοφάρισε. Και στο 71’ ο Γιάννου βγήκε στηναντε-
πίθεση και έδωσε έτοιμο γκολ στον Ακοράν για 
το 2-1.
Ο Απόλλωνας βρέθηκε να κυνηγά πλέον το σκορ 
και έψαξε την ισοφάριση με τον Φώτη Παπουλή να 
εξελίσσεται σε μοιραίο παίκτη του. Στο 80’ αστό-
χησε σε κεφαλιά αμαρκάριστος και στο 82’ πλά-
σαρε άουτ σε αντεπίθεση. Τον μιμήθηκε ο Τρι-
σκόφσκι στο 86’, όταν βγήκε απέναντι στον Βάλε, 
αλλά ο γκολκίπερ του Απόλλωνα τον κράτησε 
ζωντανό.
Η ένταση και τα νεύρα οδήγησαν σε γενική σύρ-
ραξη στο 90’ μετά από φάουλ του Σακέτι στον 
Κάσες, όταν μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και 
όσοι βρίσκονταν στους πάγκους. Γιάννου (απ’ 
ευθείας κόκκινη) και Σακέτι (με δεύτερη κίτρινη) 
άφησαν τις ομάδες τους με 10 παίκτες στα 7 λεπτά 
των καθυστερήσεων.
Ο τελικός, όμως, δεν είχε κριθεί. Και στο λεπτό 
των καθυστερήσεων ο Απόλλωνας έφτασε μία 
ανάσα από το γκολ, χάνοντας κλασική ευκαιρία με 
τον Ζελάγια, ωστόσο η ΑΕΚ κράτησε το πολύτιμο 
2-1 και πανηγύρισε ξανά το Κύπελλο μετά από 14 
χρόνια!
ΑΕΚ: Πάμπλο, Μοϊσόφ, Καταλά, Μουρίγιο, Αντω-
νιάδης (57΄ Φλοριάν), Λαρένα, Ακοράν, Τέτε (90΄+5 
Χέφελ), Κάσες, Τρισκόφσκι, Γιάννου (85΄ Τρου-
γιόλς)
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Βάλε, Πέδρο, Ρομπέρζ, Γιούστε, 
Βασιλείου, Σακέτι, Άλεφ, Σαρδινέρο (57΄ Γιάκολις), 
Παπουλής, Σκέμπρι (76΄ Ντα Σίλβα), Μαγκλίτσα  
(68΄ Ζελάγια)

Πάμπλο: «Ήμασταν οι καλύτεροι»
Χαρούμενος ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, Χουάν 
Πάμπλο, μετά την κατάκτηση του κυπέλλου.
Αναλυτικά όσα ανέφερε στον ΑΝΤ1:
«Ήμασταν καλύτεροι… Στο πρώτο ημίχρονο δεν 
ήμασταν τόσο καλοί αλλά όπως εξελίχθηκε το παι-
χνίδι νομίζω το αξίζαμε…»
Για την επιτυχία κατάκτησης του κυπέλλου στα 39 
του και το ποδοσφαιρικό του μέλλον είπε: 
«Αυτή την στιγμή είμαι πολύ χαρούμενος.  Θέλω 
να συνεχίσω ποδόσφαιρο αλλά δεν ξέρω που. Θα 
δούμε το αύριο».

αθλητικά

ΣΗΚΩΣΕ ΤΟ 2ο Η ΑΕΚ! Κυπελλούχος 
2017-18 με ανατροπή 

Έκτακτη Γενική Καταστατική Συνέλευση έχει συγκληθεί από την 
ΚΟΠ για την Παρασκευή.
Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση «μετά την Καταστατική Συνέ-
λευση, θα ακολουθήσει Άτυπη Γενική Συνέλευση στην οποία θα 

συζητηθούν τρέχοντα θέματα που απασχολούν τα Σωματεία και την 
Ομοσπονδία».
Το τι απασχολεί πολλά σωματεία αυτή την περίοδο είναι φως φανάρι, 
αφού το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι φωνές που θέλουν επά-
νοδο σε πρωτάθλημα 14 ομάδων από τη μεθεπόμενη σεζόν, μετά το 
πρωτάθλημα 12 ομάδων που θα γίνει του χρόνου.
Αν και η απόφαση για πρωτάθλημα 12 ομάδων αφορούσε την επόμενη 
τριετία, οι μικρομεσαίες ομάδες ασκούν έντονες πιέσεις στον πρόεδρο 
της ΚΟΠ, Γιώργο Κούμα, προκειμένου να επανέλθει το πρωτάθλημα στη 
μορφή των 14 ομάδων.
Ένα θέμα με πολλές πτυχές και διαφορετικές απόψεις και εντός της ΚΟΠ 
που αναμένεται να είναι στην ατζέντα της συζήτησης αυτή την Παρα-
σκευή.

Στη Λιόν για συνεδρία της Team AG ο Γιώργος Κούμας
Ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Γιώργος Κούμας μεταβαίνει στη Λιόν της Γαλλίας 
όπου θα πραγματοποιηθεί ο τελικός του Europa League μεταξύ της Μαρ-
σέιγ και της Ατλέτικο Μαδρίτης.
Ο κ. Κούμας, πριν τον τελικό, θα συμμετάσχει σε συνεδρία της Team AG 
με θεμα τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League των επόμε-
νων χρόνων.
Η Team AG είναι η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται τα τηλεοπτικά δικαιώ-
ματα του Champions και του Europa League. Ο Γιώργος Κούμας συμμε-
τέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Team AG ως εκπρόσωπος της UEFA.

Γενική Συνέλευση ΚΟΠ
Στο τραπέζι και η αύξηση των 
ομάδων!
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αθλητικά

BASKET LEAGUE

Κυκλοφορεί και... τρομοκρατεί!

Ο Παναθηναϊκός ήταν για άλλο ένα ματς σαρωτικός στην Basket League και με την εύκολη νίκη 
του κόντρα στον Κολοσσό με 96-65 έκανε το 1-0 στη σειρά για την Α’ φάση των playoffs. 

Τ
ι... regular season, τι... playoffs! To ίδιο και το 
αυτό για τον Παναθηναϊκό!
Οι «πράσινοι» συνέχισαν με... σπασμένα τα 
φρένα και στο πρώτο παιχνίδι της postseason 

κερδίζοντας με χαρακτηριστική άνεση τον Κολοσσό 
Ρόδου με 96-65.
Το 1-0 είναι γεγονός για τον Παναθηναϊκό που χρει-
άζεται άλλη μία νίκη το ερχόμενο Σαββάτο 19/5 
στη Ρόδο προκειμένου να «σκουπίσει» τον 
Κολοσσό και να πάρει το εισιτήριο για τα 
ημιτελικά του φετινού πρωταθλήματος 
όπου θα αναμετρηθεί με μία ομάδα εκ 
των ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ.
Όπως τα περισσότερα ματς των 
«πρασίνων» στην Basket League, 
έτσι και αυτό, δεν αντέχει ιδιαίτε-
ρης κριτικής. Ο Παναθηναϊκός ήταν το 
αφεντικό από την αρχή μέχρι το τέλος, 
έχοντας στείλει την διαφορά και στους 48 
πόντους (78-30) στο τρίτο δεκάλεπτο. Άλλω-
στε το τελικό σκορ μαρτυράει από μόνο του όλα όσα 
συνέβησαν το... ήσυχο (από πλευράς προσέλευσης 
κόσμου) απόγευμα στο κλειστό του ΟΑΚΑ.
Από τα σημεία που μπορεί να υπογραμμίσει κάποιος 
είναι το rotation που έκανε ο Καταλανός τεχνικός 
δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε όλους και λιγότερο 
στα βασικά του ατού, το γεγονός ότι πήρε σκορ και 
από τους 12 παίκτες, όπως επίσης και την επιθετική 
αφύπνιση του Κέι Σι Ρίβερς, ο οποίος σημείωσε 12 
μαζεμένους πόντους στην 3η περίοδο.
Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο 
από το πρώτο λεπτό και ουσιαστικά... τελείωσε πριν 
καν αρχίσει! Ο Παναθηναϊκός συνέχισε με τον ίδιο 
φρενήρη ρυθμό κόντρα στον Κολοσσό μετά τις εύκο-
λες νίκες με ΑΕΚ και Λαύριο «καθαρίζοντας» με την 
υπόθεση της νίκης από πολύ νωρίς. Κατά την... προ-
σφιλή του -φέτος- συνήθεια, το μόνο που έκανε ήταν 
να αυξάνει τον δείκτη του σκορ και να δίνει μεγάλες 
διαστάσεις στην διαφορά η οποία είχε φτάσει στο 
+28 (51-23) με τη λήξη του ημιχρόνου.
Ένα διάστημα όπου οι «πράσινοι» έκαναν ό,τι ήθε-
λαν στο παρκέ, με τον Νίκο Παππά να επιβεβαιώνει 
την αγωνιστική του άνοδο και να ηγείται της ομάδας 
του με 13 πόντους (4/4δίπ., 1/3τρ., 2/2β.), 4 ριμπά-
ουντ και 2 ασίστ σε μόλις εννέα λεπτά. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι είχαν σκοράρει οι 11 από τους 12 «πράσι-
νους» (σ.σ. μόνο ο Ρίβερς είχε μείνει στο ‘μηδέν’) την 
ώρα που ο Κολοσσός είχε μόλις 7/26 εντός παιδιάς, 
16 ριμπάουντ λιγότερα (25-9!!!) ενώ οι παίκτες του 
Λυκογιάννη είχαν υποπέσει και σε 12 λάθη.

Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός σπάνια αστοχούσε σε 
δίποντο (20/26 στο πρώτο ημίχρονο) και αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα την τεράστια διαφορά του ημιχρόνου και 
τις βάσεις για την εύκολη νίκη και το 1-0 στη σειρά της 
α’ φάσης των playoffs. Οι Ροδίτες από την άλλη δεν 
κατάφεραν να ξεπεράσουν τους 12 πόντους σε καμία 
από τις δύο πρώτες περιόδους του ματς.

Ολυμπιακός - Κύμη 78-75
Ο Ολυμπιακός παίζοντας άθλιο μπάσκετ 

λαχτάρησε από την Κύμη την οποία 
τελικά νίκησε με 78-75 στα τελευταία 
δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. 
Ο Ολυμπιακός έπαιξε τραγικό μπά-
σκετ από το 15΄ κι ύστερα και κατά-
φερε να κάμψει την αντίσταση της 

Κύμης με 78-75 μόλις στα τελευταία 
δευτερόλεπτα του αγώνα. Οι «ερυ-

θρόλευκοι» συνεχίζουν να προβληματί-
ζουν και να απογοητεύουν με τον τρόπο με 

τον οποίο αγωνίζονται. Από την άλλη η Κύμη έπαιξε 
εξαιρετικό μπάσκετ και άγγιξε το θαύμα.
Οι Πειραιώτες ξεκίνησαν με 10-0 έχοντας για πρω-
ταγωνιστή τον Ουίλτζερ και προσπαθώντας να παί-
ξουν γρήγορα στην επίθεση δεν έμειναν εκεί. Ο Ολυ-
μπιακός μέσω της πιεστικής του άμυνας βρήκε ακόμη 
περισσότερα εύκολα καλάθια κι έτσι η διαφορά πήγε 
από νωρίς στο +17 (25-8, 9’). Οι αλλαγές του Γιάννη 
Σφαιρόπουλου δεν άλλαξαν το παραμικρό την ένταση 
της άμυνας με αποτέλεσμα η Κύμη να σκοράρει σπά-
νια (36-11, 16’). Μέχρι το άκουσμα της κόρνας της 
λήξης όμως η εικόνα άλλαξε. Οι «ερυθρόλευκοι» 
ήταν αυτοί που έκαναν λάθη και φυσικά δεν πέρασαν 
ανεκμετάλλευτα κι έτσι με σερί 11-0 των φιλοξενού-
μενων το σκορ έγινε 41-28 (19’).
Στο τρίτο δεκάλεπτο θα περίμενε κανείς από τους 
γηπεδούχους να θελήσουν να επιβάλλουν το ρυθμό 
και να κόψουν τον… βήχα της Κύμης, αλλά κάτι τέτοιο 
δε συνέβη. Οι φιλοξενούμενοι με τους Σμιθ και Μακ-
Φάντεν να σκοράρουν όποτε και όπως ήθελαν έκα-
ναν ντέρμπι το παιχνίδι (50-45, 26’). Οι Ευβοιώτες 
δεν έλεγαν να αφήσουν τον Ολυμπιακό σε ησυχία και 
πάντα έβρισκαν τρόπο να μένουν στη διεκδίκηση της 
νίκης. Ο ΜακΦάντεν δεν είχε αντίπαλο, ο Ολυμπιακός 
είχε τραγική εικόνα και ο Τζόουνς μείωσε σε 65-64 
(36’). Σε εκείνο το σημείο ο Βασίλης Σπανούλης και ο 
Κάιλ Ουίλτζερ έφεραν λίγη ηρεμία (72-67, 39’) όμως η 
Κύμη ισοφάρισε στους 72 πόντους. Στο γαϊτανάκι των 
βολών που ακολούθησε οι Πειραιώτες ήταν ελάχιστα 
πιο ψύχραιμοι και πανηγύρισαν τη νίκη.

 Της έχει πάρει τον... 
αέρα!

Ο 
ΠΑΟΚ νίκησε για τρί-
τη φορά φέτος την Α-
ΕΚ στην Basket League 
(78-74) και πλέον βρί-

σκεται μια νίκη μακριά από τα η-
μιτελικά. Σάββατο (19/05, 16:00) 
το δεύτερο ματς στο ΟΑΚΑ.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έκανε 
το comeback στην τέταρτη περί-
οδο επιθετικά και αμυντικά, 
κατάφερε να επικρατήσει της 
«Βασίλισσας» στο πρώτο ματς 
της σειράς και πλέον έχει στόχο 
τη νίκη στην Αθήνα (19/05, 
16:00), για να προκριθεί στην 
επόμενη φάση.
Οι «κιτρινόμαυροι» παρόλο που 
είχαν φτάσει στο +10 (24-34, 15’), 
άρχισαν να ξεμένουν από δυνά-
μεις, ειδικά αμυντικά, ενώ είδαν 
και τον Χάντερ να αποβάλλεται 
με 5 φάουλ. Οι φιλοξενούμενοι 
πήραν 47 πόντους από τον πάγκο, 
τη στιγμή που η ΑΕΚ είχε 28.
Αρκετοί οι πρωταγωνιστές για 
τον ΠΑΟΚ. Τζέιμς (14π., 8ρ.), 
Χάρις (12π., 8ρ.), Σάκοτα (10π., 
6ρ.) και Λαρεντζάκης (9π.) ξεχώ-
ρισαν για την ΑΕΚ.
Στην αρχή του αγώνα, ο ΠΑΟΚ 
πήρε ένα προβάδισμα με τους 
Γκος-Τζάκσον να καθοδηγούν 
(14-9, 7’), ωστόσο με επιμέρους 
3-11, η ΑΕΚ έκλεισε το δεκάλεπτο 
στο 17-20. Οι «κιτρινόμαυροι» 
με σερί 12-0 και τους Σάκοτα-Τζέ-
ιμς μπροστάρηδες, πήγαν από 
το 24-22 (12’) στο 24-34 (15’). Οι 
γηπεδούχοι μείωσαν με διαδο-
χικά τρίποντα (33-36, 17’), με τον 
Μαργαρίτη να στέλνει τις ομά-
δες στα αποδυτήρια με το 37-41, 
αφού ο Σάκοτα δεν βρήκε στόχο 
πίσω από τα 6.75 στη λήξη της 
δεύτερης περιόδου.
Ο Λαρεντζάκης με τρίποντο κρά-
τησε τη διαφορά (39-46, 21’), 
αλλά η ΑΕΚ είδε τον Χάντερ να 
αποβάλλεται από το ματς με 5ο 
φάουλ (τεχνική, 42-46). Ο Πέτ-
γουεϊ με τα σουτ του και οι Κόνια-
ρης-Τζάκσον μείωσαν στον πόντο 
(57-56, 27΄’), ωστόσο Σάκοτα, 
Καββαδάς και Ξανθόπουλος με 
τρίποντο πήραν ξανά το προβά-
δισμα (58-62, 30’).
Με την έναρξη της τέταρτης 

περιόδου, ο ΠΑΟΚ έτρεξε σερί 
10-0 - το οποίο έγινε επιμέρους 
17-3 - με τον Κόνιαρη να στα-
ματά προσπάθεια για τρεις του 
Γκριν και στην συνέχεια να εκτε-
λεί και να ευστοχεί για το 68-62 
(34’). Ο «Δικέφαλος του Βορρά» 
έφτασε στο +10 (75-65, 36’), η 
ΑΕΚ άργησε να αντιδράσει (76-
74, 39’) και οι «ασπρόμαυροι» 
πήραν τη νίκη (78-74).

Προμηθέας Πατρών - 
Λαύριο 75-70
Η ομάδα του Μάκη Γιατρά προ-
στάτευσε την έδρα της και θα έχει 
την ευκαιρία να «κλειδώσει» την 
πρόκριση στα ημιτελικά στο παι-
χνίδι του Σαββάτου (19/5) στο 
Λαύριο. Από την άλλη πλευρά το 
Λαύριο έχασε μία μεγάλη ευκαι-
ρία για το πολυπόθητο μπρέικ 
και με την πλάτη στον τοίχο θα 
πρέπει νικήσει στην έδρα του 
τον Προμηθέα προκειμένου να 
επιστρέψει στην Πάτρα για τον 
τελικό πρόκρισης.
Το Λαύριο διατηρούσε ισχνό 
προβάδισμα στα πρώτα λεπτά 
του αγώνα στο «Δ. Τόφαλος», 
με τον Μουρ να διαμορφώνει 
το 9-15 στο 6’33» και τον Νίξον 
να σκοράρει για το 18-22 με το 
οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη 
περίοδος. Οι φιλοξενούμε-
νοι προηγήθηκαν με +9 με τον 
Βεργίνη (18-27, 12’25»), ο Προ-
μηθέας απάντησε με επιμέ-
ρους σκορ 9-2 (27-29) ωστόσο 
η ομάδα του Χρήστου Σερέλη 
άντεξε στην πίεση και πήγε στα 
αποδυτήρια με το υπέρ της 31-35.
Το Λαύριο βρήκε λύσεις στην επί-
θεση με τους Μουρ, Ουίγκινς 
(36-47, 25’09»), ο Γκίκας μεί-
ωσε σε 45-47 ενώ ο Μέιερ δια-
μόρφωσε το 48-52 στο 30’. Οι 
δυο ομάδες συμβάδιζαν ως το 
φινάλε, με τον Πράδερ να ισο-
φαρίζει σε 68-68 και τον Μέιερ 
να διαμορφώνει το 70-70 με 2/2 
βολές στα 1’28» για το φινάλε! 
Ο Πράδερ έκανε το 72-70 με 2/2 
βολές, ακολούθησαν εκατέρω-
θεν κακές επιλογές και ο Μιλό-
σεβιτς σφράγισε τη νίκη από τη 
γραμμή των βολών στα 13». 
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