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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Γεια σας και χαρά σας !
Φτάνοντας τα μέσα Μαρτίου θέλουμε να 
πιστεύουμε ότι τα δύσκολα του χειμώνα πέρα-

σαν. Αλλά βλέποντας ακόμη αυτά τα βουνελάκια από 
τα χιόνια μας πιάνει μια απογοήτευση. Τι να κάνουμε 
όμως υπομονή ! «Κι αυτό θα περάσει» έλεγε η γιαγιά 
μου.
Σε αυτό το γράμμα θέλω να ασχοληθώ με κάτι που 
με καίει και με στεναχωρεί 
πάρα πολύ το τελευταίο καιρό 
κι αυτό είναι η αγαπημένη μου 
Ντάνφορθ.
Είμαι ένας άνθρωπος που λόγω 
του επαγγέλματος μου και τις 
ιδιότητος μου σα δημοσιο-
γραφικά και καλλιτεχνικά έχω 
ζήσει την Ντάνφορθ σε μεγά-
λες δόξες. Μιλάω για τον καιρό 
που έπρεπε να έχεις πολύ καλές 
γνωριμίες για να βρεις να ανοί-
ξεις μια επιχείρηση στην Ντάν-
φορθ. 
Τελικά, μετά από αυτές τις μεγά-
λες δόξες τι έγινε και κατάντησε έτσι ερημωμένη κι 
εγκαταλελειμμένη; Μοναδικές εξαιρέσεις κάποιες 
παλιές ιστορικές επιχειρήσεις όπως το Pantheon 
Restaurant, Astoria Kebab, Mezes, Pappas Grill και 
μερικά άλλα. Τι φταίε; Η ακρίβεια των ενοικίων; Το 
πάρκινγκ; Τα τελευταία τραγικά κρούσματα της εγκλη-
ματικότητας; Ποιος ενδιαφέρεται να βρούνε λύσεις για 
όλα αυτά; Υπάρχουν υπεύθυνοι για να ανασκουμπω-
θούν, να αγωνιστούν για τα συμφέροντα αυτών των 

επιχειρήσεων ή μήπως ενδιαφέρονται μόνο για να μην 
πέσουν οι τιμές του ενοικίου και μειωθεί η περιουσία 
τους;
Ευγενικοί μου αναγνώστες, 
Τον τελευταίο καιρό όπου κι αν βρεθώ στην περιοχή 
της Ντάνφορθ ακούω καινούρια παράπονα, δηλαδή 
μέχρι για επιβίωση πλέον μιλάμε. Εγώ, που όπως 
είπα γνώρισα την Ντάνφορθ ιστορικά σε μεγάλες ημέ-
ρες, θα προσπαθήσω με την HELLAS NEWS να υψώ-

σουμε λίγο την φωνή μας, μη τυχόν και αφυπνίσουμε 
«κάποιους» που θα πρέπει να πάψουν να νομίζουν ότι 
εξουσιάζουν αυτήν την ιστορική ελληνική περιοχή, 
γιατί όλα τα πράγματα και οι εποχές έχουν τον λόγο 
τους ότι πρέπει να γιατί ζουν κάποιες δεκάδες οικογέ-
νειες σε αυτό το δρόμο. 
Υποστηρίξτε φίλοι μου τις ελληνικές επιχειρήσεις γιατί 
είναι τραγικό να βλέπεις τόσο ανοίκιαστα καταστήματα 
στην γειτονιά μας. ΕΛΕΟΣ, ΧΑΝΟΜΑΣΤΕ.

DANFORTH... «ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ»

ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ
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CNBC: Και χωρίς μνημόνιο η κρίση συνεχίζει να 
συντρίβει τα όνειρα των Ελλήνων

Η 
κρίση συνεχίζει να σκορπά πόνο και φόβο στους 
δρόμους της Αθήνας. Με αυτόν τον τίτλο φιλοξενεί 
σήμερα πρωτοσέλιδο δημοσίευμα το αμερικανικό 
CNBC, με το ενδιαφέρον των διεθνών ΜΜΕ για την 

Ελλάδα να αναζωπυρώνεται εκ νέου καθώς η χώρα βρίσκε-
ται εν μέσω προεκλογικής περιόδου.
Όπως αναφέρει το άρθρο, η οικονομική κρίση εξακολουθεί 
να πλήττει τις ελπίδες και τα όνειρα των ανθρώπων που ζουν 
σε αυτή τη μεσογειακή χώρα που βρίσκεται σε οικονομική 
αναταραχή το μεγαλύτερο μέρος της τελευταίας δεκαετίας. Η 
πολύχρονη οικονομική κακοδιαχείριση, παράλληλα με την 
κουλτούρα της πελατειακής πολιτικής, όπου τα αγαθά και οι 
υπηρεσίες ανταλλάσσονταν για πολιτική στήριξη, κατέληξαν 
σε μια μακροχρόνια ύφεση.
«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η κρίση υπάρχει. Είναι κάτι 
περισσότερο από μια οικονομική κρίση, είναι μια κρίση 
αξιών... Δεν νομίζω ότι είναι καλύτερα τώρα... είναι πραγ-
ματικά μια αγχωτική περίοδος για την Ελλάδα», δηλώνει ο 
Σταύρος Δημόπουλος, 23χρονος φοιτητής, στο CNBC.
Διαφορετικές κυβερνήσεις στην Ελλάδα δανείστηκαν πάνω 
από τις δυνάμεις της χώρας και το δημόσιο χρέος της έγινε 
τόσο υψηλό ώστε το 2010 οι επενδυτές δεν ήταν πλέον 
πρόθυμοι να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την ελληνική 
κυβέρνηση. Το τελικό αποτέλεσμα; Ο τότε πρωθυπουργός, 
Γιώργος Παπανδρέου, δεν είδε άλλη διέξοδο παρά να ζητή-
σει διάσωση - χωρίς καν να διαβουλεύεται με άλλους Ευρω-
παίους ηγέτες.
Αυτό που ακολούθησε ήταν οι πολύχρονες δραματικές δια-
πραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους,ώστε να απο-
τραπεί η έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Η διά-
σωση της Αθήνας ήταν κρίσιμη για την επιβίωση της ζώνης 
του ευρώ, αλλά και για την αποτροπή σοβαρών ρήξεων στις 
παγκόσμιες χρηματαγορές, συμπεριλαμβανομένης και της 
Wall Street.
Το πρώτο πρόγραμμα διάσωσης το 2010 ακολουθήθηκε από 
δύο ακόμη. Αυτό σήμαινε ότι από το 2010 μέχρι τον Αύγου-
στο του 2018, η χώρα βασίστηκε στους διεθνείς πιστωτές για 
να μπορέσει να μείνει η οικονομία της όρθια.
Από τον Αύγουστο, η ελληνική κυβέρνηση προσπάθησε να 
δείξει ότι η λιτότητα έχει τελειώσει, προσφέροντας πρόσθε-
τες παροχές στις κατώτερες και τις μεσαίες τάξεις. Αλλά οι 
απλοί πολίτες είπαν στο CNBC ότι δεν έχουν δει τεράστια 
διαφορά στη ζωή τους.
«Αγαπάμε την πόλη μας, αγαπάμε το κλίμα μας, αγαπάμε τον 
ελληνικό λαό, αλλά φοβόμαστε, γιατί η κατάσταση δεν είναι 
τόσο καλή», αναφέρει ο 23χρονος φοιτητής για λογαριασμό 
και των φίλων του.

«Πρέπει να προσπαθήσουμε σκληρότερα για να βγάλουμε 
τα δικά μας χρήματα ... Μερικές φορές μιλάμε για το εξω-
τερικό: Αν είναι καλύτερα να φύγουμε από την Ελλάδα ή αν 
είναι καλύτερα να μείνουμε στην Ελλάδα και να προσπαθή-
σουμε πιο πολύ».
Μία από τις πιο βαριές συνέπειες της κρίσης, αναφέρει το 
CNBC, είναι ο αριθμός των νέων που έχουν εγκαταλείψει τη 
χώρα. Το 2016, περίπου 20.000 άνθρωποι ηλικίας μεταξύ 
25 και 29 εγκατέλειψαν την Ελλάδα. Περίπου 14.000 άτομα 
ηλικίας 20 έως 24 ετών έφυγαν επίσης από τη χώρα το ίδιο 
έτος, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Oxford Analytica. 
Οι αριθμοί αυτοί είναι περίπου διπλάσιοι από ό, τι πριν από 
το 2010.
«Ορισμένα παιδιά είναι μορφωμένα και δεν βρουν δουλειά, 
γι ‘αυτό φεύγουν για την (υπόλοιπη) Ευρώπη - απώλεια για 
την Ελλάδα. Αλλά ελπίζουμε να επιστρέψουν ξανά σε 20 χρό-
νια», δηλώνει ο 57χρονος Νικόλας, ένας πολίτης που περ-
πατά στην πολυσύχναστη Ερμού.
Στη χειρότερη στιγμή του 2011, η ελληνική οικονομία υπο-
χώρησε κατά 9,1%. Κατάφερε να ανακάμψει ελαφρώς μέχρι 

το 2014, αλλά επέστρεψε στην ύφεση το επόμενο έτος εν 
μέσω πολιτικής κρίσης και ανεπιτυχούς λήξης του δεύτερου 
προγράμματος διάσωσης.
Το 2019 αναμένεται να είναι το τρίτο συνεχόμενο έτος ανά-
πτυξης της χώρας, με ρυθμό περίπου 2,2%. Ωστόσο, αυτή η 
ανάπτυξη δεν φαίνεται να κάνει τους απλούς Έλληνες ευτυ-
χείς για την οικονομία. Ο Νικόλας παραπονέθηκε ότι δεν 
υπήρξε σημαντική βελτίωση για τους ανθρώπους και ότι 
εξακολουθούν να υπάρχουν πάρα πολλοί φόροι.
«Μερικοί άνθρωποι έχουν καλές θέσεις εργασίας εάν είναι 
στη δημόσια διοίκηση, αλλά οι άλλοι υποφέρουν, πληρώ-
νουν το 85% των εισοδημάτων τους σε φόρους. Κινδυνεύει 
να χάσει το σπίτι του άν δεν έχει αρκετά χρήματα για να πλη-
ρώσει τους φόρους», αναφέρει. «Το μέλλον διαγράφεται 
δύσκολο, αλλά πρέπει να χαμογελάσουμε, να προσποιού-
μαστε».

Ο μισθός δεν φθάνει για όλο το μήνα
Με ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο των 10.000 ευρώ δια-
βιούν τρία στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα, ενώ το μηνι-
αίο εισόδημα για τα μισά νοικοκυριά της χώρας δεν επαρκεί 
για όλο το μήνα, όπως προκύπτει από την έρευνα του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ για το εισόδημα και τις δαπάνες διαβίωσης των νοι-
κοκυριών.
Από τα ευρήματα της έρευνας καταγράφεται μια βελτίωση 
στους περισσότερους από τους δείκτες προσδιορισμού της 
κατάστασης των νοικοκυριών. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η 
ΓΣΕΒΕΕ εμφανείς είναι οι επιπτώσεις από την 10ετή οικονο-
μική κρίση και την πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης που 
επιλέχθηκε ως μέτρο αντιμετώπισης της κρίσης.
Το 43,9% των νοικοκυριών δήλωσε μείωση των εισοδημά-
των το 2018 σε σχέση με το 2017, αλλά και ένα αυξανόμενο 
ποσοστό (48,9% έναντι 35,6% στην έρευνα 2017) δήλωσε 
σταθεροποίηση της εισοδηματικής του κατάστασης. Αύξηση 
του εισοδήματος δήλωσε το 7,1% των νοικοκυριών έναντι 
2% της περσινής έρευνας εισοδήματος.
Το 61,1% δήλωσε ότι χρειάζεται να κάνει περικοπές για να 
καλύψει τις βασικές του ανάγκες. Επιπλέον το 12,7% των νοι-
κοκυριών δήλωσε ότι τα εισοδήματά του δεν επαρκούν για 
να καλύψουν ούτε τις βασικές τους ανάγκες. Από αυτά τα νοι-
κοκυριά 1 στα 2 (51%) δήλωσαν ότι έλαβαν κοινωνικό μέρι-
σμα κατά το προηγούμενο έτος και 1 στα 3 περίπου (35,3%) 
δήλωσαν ότι έλαβαν κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης.
Την ίδια ώρα, στο ενδεχόμενο μιας έκτακτης ανάγκης πλη-
ρωμής 500 ευρώ, το 18,7% δηλώνει ότι δεν θα μπορούσε 
να την πραγματοποιήσει, ενώ το 45% θα κάλυπτε αυτή τη 
δαπάνη με μεγάλη δυσκολία.

Παρά τις προεκλογικές παροχές, 
η λιτότητα δεν έχει τελειώσει 
για τους πολίτες – Τι λένε για 
ανεργία, φόρους, brain drain και 
τι ελπίζουν από τις εκλογές που 
έρχονται - «Δύσκολο το μέλλον, 
αλλά πρέπει να χαμογελάμε... να 
προσποιούμαστε»
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Α
θώα έκρινε το δικαστήριο του 
Χονγκ Κονγκ την 21χρονη Ειρήνη 
Μελισσαροπούλου η οποία εί-
χε συλληφθεί τον Νοέμβριο του 

2017 στο αεροδρόμιο να μεταφέρει 2,52 
κιλά κοκαΐνης.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο της,  η από-
φαση του δικαστήριου για την αθώωση της 
21χρονης από τη Μυτιλήνη ήταν ομόφωνη 
και το μοντέλο αφέθηκε ελεύθερο. 
Στην απολογία της πριν από λίγες ημέρες η 
νεαρή Ελληνίδα είχε αρνηθεί τις κατηγορίες 
υποστηρίζοντας πως δεν είχε ιδέα για την 
ύπαρξη των ναρκωτικών που εντόπισαν οι 
αρχές του Χόνγκ Κονγκ στο σάκο της.
Υπενθυμίζεται ότι μόλις την περασμένη 
Παρασκευή ο δικηγόρος Σάκης Κεχαγιό-
γλου εμφανιζόταν σχεδόν σίγουρος για 

την κρίση της κοπέλας ως ένοχης, λέγοντας 
ότι θα αποτελούσε έκπληξη το ενδεχόμενο 
αθώωσή της, όμως σε σημερινή δήλωσή 
του δηλώνει «ευτυχής που διαψεύστηκα».
«Εκφράζω τη χαρά και θα έλεγα τη συγκί-
νησή μου για την ομόφωνη αθώωση της 
Ειρήνης. Η άρτια προετοιμασία της υπε-
ράσπισής της επί 17 μήνες και η άψογη 
συνεργασία με τους συναδέλφους στο 
Χονγκ Κονγκ απέδωσαν τους καρπούς 
τους. Ήμουν ως γνωστόν επιφυλακτικός 
για το αποτέλεσμα της δίκης λόγω της 
αυστηρότατης νομοθεσίας που ισχύει 
στην Κίνα για παραβάσεις του νόμου 
περί ναρκωτικών. Είναι η πρώτη φορά 
στην καριέρα μου που αισθάνομαι ευτυ-
χής επειδή διαψεύστηκα» ανέφερε στη 
δήλωσή του ο δικηγόρος.

Αφέθηκε ελεύθερο το μοντέλο με τα 
ναρκωτικά στο Χονγκ Κονγκ

Προαναγγελία εξόφλησης του 
χρέους στο ΔΝΤ

Π
ολιτική χροιά δίνει ο Πρωθουρ-
γός Αλέξης Τσίπρας στην εξό-
φληση των δανείων, που έχει 
δώσει το ΔΝΤ για την στήριξη 

της Ελλάδας στα χρόνια της κρίσης στα 
πλαίσια του προγράμματος, που σχεδίασε 
και υλοποίησε το Ταμείο.
Το ποσό που πρέπει να επιστραφεί στο 
ΔΝΤ ανέρχεται στα 9,5 δισ ευρώ και σύμ-
φωνα με τις πρώτες πληροφορίες αρχικά 
θα προεξοφληθεί το 50%, δηλαδή κάτι 
παραπάνω από 4,5 δισ ευρώ. Όσο αφορά 
τα δάνεια του ΔΝΤ οι ετήσιες δόσεις απο-
πληρωμής εξαντλούνται κανονικά το 2024 
με ένα ποσό της τάξης των 312 εκατ. ευρώ, 
αλλά τα πέντε προηγούμενα χρόνια (2019-
2023) οι αποπληρωμές κινούνται σε επί-
πεδα 2,1 δισ. ευρώ με 1,3 δισ. ευρώ σε 
ετήσια βάση.
Η πρόωρη αποπληρωμή σταδιακά θα ελα-
φρύνει κατά 200 περί-
που εκατ. ευρώ τα προ-
βλεπόμενα ποσά για 
τόκους ετησίως, καθώς 
τα επιτόκια του δανείου 
του ΔΝΤ κ ινούν ται 
μεταξύ 4,4% και 4,9%, 
αφού προσδιορίζονται 
με ένα σύνθετο τρόπο 
που αυξάνει το ύψος τους ανάλογα με το 
μέγεθος του δανείου.

«Έχουμε σχέδιο να πάψει να εί-
ναι εδώ το ΔΝΤ και σύντομα θα 
το κάνουμε πράξη»
Ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του 
στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ 
δεν περιορίστηκε στα οικονομικά οφέλη 
της χώρας από την αποπληρωμή του 
δανείου στο ΔΝΤ, αφού τα χρήματα αυτά 
ήλθαν στην χώρα με πολύ υψηλότερο επι-
τόκιο από εκείνα της στήριξης από τους 
ευρωπαίους εταίρους.
Προανήγγειλε έμμεσα την πρόωρη απο-
πληρωμή των δανείων του ΔΝΤ λέγοντας:
«Έχουμε σχέδιο να πάψει να είναι εδώ το 
ΔΝΤ και σύντομα θα το κάνουμε πράξη».
Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα ταύτισε την αξι-
ωματική αντιπολίτευση με τις πολιτικές 
του ΔΝΤ, αναφέροντας επιπρόσθετα πως 
εάν εκλεγεί η Ν.Δ θα καταργήσει «σε μια 
νύχτα» όλες τις φιλολαϊκές κυβερνητικές 
πολιτικές.
Και συνέχισε:
«Όλα αυτά τα χρόνια είχαμε να αντιμε-
τωπίσουμε μια αντιπολίτευση που κατα-

στροφολογούσε διαρκώς και ευτυχώς για 
τη χώρα, την οικονομία και την κοινωνία 
αυτή καταστροφολογία διαψεύδονταν 
διαρκώς», είπε ο Αλ. Τσίπρας.
Αναφέρθηκε στην «καταστροφολογία» 
για τον κόφτη σε μισθούς και συντάξεις, 
ενώ αντί γι΄ αυτόν ήρθε η υπεραπόδοση, 
η εφάπαξ 13ης σύνταξης και τα κοινωνικά 
μερίσματα το 2017 και το 2018.
Αναφέρθηκε σ τη συμφων ία του 
Eurogroup για την ελάφρυνση και την εξα-
σφάλιση της βιωσιμότητας του ελληνικού 
χρέους.
Αναφέρθηκε στην «εφεύρεση» του τέταρ-
του μνημονίου, «το οποίο μάλιστα ο κ. 
Μητσοτάκης μας ενημέρωσε ότι κάποιος 
εξωγήινος κάπου στον Υμηττό του το είχε 
προφητεύσει» και αντί του οποίου ήρθε 
η οριστική έξοδος από τα μνημόνια τον 
Αύγουστο του 2018.

Μίλησε για προσπάθεια του 
κ. Μητσοτάκη για περικοπή 
των συντάξεων με τις επισκέ-
ψεις του στο Βερολίνο και τις 
Βρυξέλλες για να μην υπάρξει 
συναίνεση, όπως είπε, στην 
πρόθεση της κυβέρνησης να 
μην ακυρώσει το μέτρο.
Τελικά, επισήμανε, ήρθε και 

η ακύρωση των περικοπών για το 2019, η 
οποία μάλιστα συνέπεσε με αυξήσεις σε 
περίπου 620.000 συνταξιούχων από την 
εφαρμογή των ρυθμίσεων του νέου ασφα-
λιστικού «που επίσης πολέμησαν με σθέ-
νος όλα τα προηγούμενα χρόνια η Δεξιά».
Αναφέρθηκε τέλος στην «καταστροφο-
λογία» για αποκλεισμό της χώρας από τις 
αγορές χρήματος, για να σημειώσει ότι 
«δεν του έφτανε (σ.σ. του κ. Μητσοτάκη) η 
έκδοση του πενταετούς ομολόγου με πολύ 
ευνοϊκότερους όρους, ήρθε και το δεκα-
ετές την περασμένη εβδομάδα με όρους 
που η χώρα είχε να δει εδώ και 15 χρόνια, 
για να τελειώσει και αυτό το παραμύθι».
«Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυ-
ροδρόμι για το μέλλον της χώρας. Τα 
δύσκολα χρόνια έχουν μείνει πίσω μας. 
Το μεγάλο βήμα που έγινε το 2015, δεν 
έμεινε μετέωρο. Η χώρα βρίσκεται ήδη 
στη μεταμνημονιακή εποχή», τόνισε ο 
πρωθυπουργός Αλέ Τσίπρας μιλώντας στη 
συνεδρίαση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ. Σημείωσε 
ότι η χώρα και η οικονομία έχουν γυρίσει 
σελίδα και πως όμως κρίσιμα σταυροδρό-
μια και κρίσιμες μάχες είναι ακόμα μπρο-
στά μας.
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Τακτικισμοί Τσίπρα μετά την έμμεση παραδοχή ότι οι εκλογές θα δώσουν κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία στη ΝΔ που θα μπορεί να καθορίσει και το περιεχόμενο των αναθεωρητέων άρθρων

Σ
την πόρτα του Προεδρικού Με-
γάρου έφτασε η σύγκρουση Α-
λέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μη-
τσοτάκη για την αναθεώρηση 

του κορυφαίου θεσμικού καταστατι-
κού χάρτη της χώρας.
Η πρωτολογία του πρωθυπουργού εξε-
λίχθηκε σε τακτικισμό καθώς η μόνη 
πολιτική στόχευση ήταν να μεταφέρει 
την συζήτηση από τα κρίσιμα ζητήματα 
της Συνταγματικής Αναθεώρησης σε 
ένα φθηνό παιχνίδι ονοματολογίας για 
τις εκλογές Προέδρου της Δημοκρατίας 
το 2020.
- «Εχω δηλώσει και έχω δεσμευτεί ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει τον σημερινό Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας για να είναι και 
στην επόμενη θητεία. Εσείς τι λέτε γι 
αυτό το ζήτημα; Αποφεύγετε να τοπο-
θετηθείτε. Αυτό σημαίνει ότι η ΝΔ και 
ο κος Μητσοτάκης, δεν επιθυμεί τον 
Προκόπη Παυλόπουλο για ΠτΔ. Δεν 
θα ανανεώσει τη θητεία του ο σημερι-
νός πρόεδρος της Δημοκρατίας» είπε 
αρχικά ο κ. Τσίπρας για να υποστηρίξει 
σε άλλο σημείο ότι η αξιωματική αντι-
πολίτευση αναζητά άλλον υποψήφιο 
από τον χώρο του ΚΙΝΑΛ.
- «Πρέπει να είστε πολύ απελπισμέ-
νος, για να πιάνετε στο στόμα σας τον 
τωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας» 
απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
- «Σας ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα 
παίξει συγκεκριμένο παιχνίδι και θα 
προτείνει την ανανέωση του Π. Παυλό-
πουλου γιατί θεωρούμε ότι είναι εξαι-
ρετικός πρόεδρος της Δημοκρατίας. 
Εσείς κ. Μητσοτάκη ενώ σας πέταξα το 
γάντι όχι δεν το σηκώσατε αλλά επι 56 
λεπτά αποφύγατε να αναφέρετε ακόμα 
και το ονοματεπώνυμό του.
- «Γιατί μπαίνετε σε αυτή την συζή-
τηση. Ποιο άγχος σας κυριεύει για το 
τι θα κάνει η ΝΔ στην επόμενη Βουλή 
που θα είναι κυβέρνηση. Κάνετε δια-
χείριση της ήττας σας κ. Τσίπρα. Μιλάτε 
για πρόσωπα αντί να μιλάτε για την 
θεσμική διαδικασία της αναθεώρησης. 
Πάλι καλά που δεν μου ζητήσατε και το 
ΑΦΜ του κ. Παυλόπουλου. Εχω άριστη 
σχέση με τον Προκόπη Παυλόπουλο 

και τον εκτιμώ και θεωρώ ότι επιτελεί 
πολύ καλά τα καθήκοντά του»
ΣΣτη δευτερολογία του, μάλιστα, ο 
πρωθυπουργός ύψωσε τους τόνους, 
επιχειρώντας να απαντήσει στον πρό-
εδρο της ΝΔ. Είπε, μεταξύ άλλων, ο 
κ.Τσίπρας: «Όπως είπε ο Μητσοτάκης 
τα συνταγματικά θέματα τα ξέρει καλά.
Ας μιλήσω πολιτικά και όχι με συνταγ-
ματικές γνώσεις που άλλοι διαθέτουν.
Η αναθεωρητική διαδικασία είναι 
κορυφαία πολιτική. Για πρώτη φορά 
έγιναν αρκετές φορές αναθεωρήσεις 
ποτέ δεν ακούστηκε η καινοφανής πρό-
ταση που καταθέσατε. Δηλαδή πάνω σε 
εμφανείς διαφορές ο ένας να ψηφίσει 
τις απόψεις του άλλου προκειμένου να 
μετατραπεί η επόμενη εκλογική διαδι-
κασία σε συνταγματικό δημοψήφισμα, 
αν και δεν μιλάτε για δημοψήφισμα. 
Πρωτοφανής πρόταση που έρχεται 
σε σύγκρουση με γράμμα και λογική 

του νομοθέτη. Απευθύνετε και μομφή 
στον Γιώργο Κατρούγκαλο, ο οποίος 
πριν μπει στην πολιτική ως καθηγητής 
μιλούσε για ανάγκη συντακτικής δια-
δικασίας. Το προτείνετε ενώ γνωρίζετε 
καλά ότι οι διαφορές των κομμάτων σα 
κρίσιμα ζητήματα δεν είναι τωρινές.
Μας είπατε πως και στο παρελθόν 
υπήρχε συναίνεση. Γιατί δεν το προ-
τείνατε και τότε; Γιατί δεν ανοίξατε τον 
κατάλογο των αλλαγών σαν να είναι 
ρουλέτα.
Γιατί τότε δεν αναθεωρήσατε και το 
άρθρο 16.
Εγώ επιμένω. Το Σύνταγμα μοιράζει την 
αναθεωρητική εξουσία και στις 2 βου-
λές και απαιτεί διαχρονική συναίνεση. 
Είναι παράλογο η πρώτη βουλή να λεει 

Α και η άλλη Β. Και είναι παράδοξο εκεί 
που λεει συναίνεση εσείς να προτείνετε 
τζόγο.
Είναι ελιτίστικη η άποψη που διατυπώ-
σατε προκειμένου να αποδομήσετε τον 
διάλογο για το Σύνταγμα.
Απαξιώσατε την επιτροπή λέγοντας 
ότι δεν είναι ειδικοί. Εγώ αυτό που λεω 
είναι ότι το Σύνταγμα γεννήθηκε από 
τον λαό. Οι εξουσίες πηγάζουν από το 
λαό. Η διαδικασία αναθεώρησης δεν 
είναι προνόμιο των ειδικών.
Η Ελλάδα απέκτησε Σύνταγμα κινημα-
τικά απέναντι στην μοναρχία.
Σήμερα δεν είμαστε σε μια τέτοια περί-
οδο. Το Σύνταγμα προβλέπει την διαδι-
κασία και εσείς έρχεστε με προτάσεις 
τζόγου να την διασύρετε.
Η ίδια η διαδικασία. Μας είπατε ότι 
η διαδικασία ήταν υποτιμημένη εξ 
αρχής. Σας θυμίζω ότι το 1985 κράτησε 
2 εβδομάδες. Ο χρόνος λοιπόν ήταν 
επαρκής. Η ΝΔ επι δύο μήνες δεν μας 
λέγατε συγκεκριμένα ποιες παραγρά-
φους θέλατε να αναθεωρηθούν.
Σήμερα για άλλη μια φορά αναδείχθη-
καν ουσιαστικές ιδεολογικές διαφορές.
Ζητάτε σε μια παράταξη που έχει δώσει 
αγώνες για την προστασία του περιβάλ-
λοντος να αναθεωρήσει το άρθρο 24.
Για το 5ο κεφάλαιο για την προστασία 
των κοινωνικών αγαθών για το νερό 
και την ενέργεια και εννοούμε να υπάρ-
χει ο δημόσιος έλεγχος στην πολιτεία. 
Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρ-
ξει μετοχοποίηση αλλα σημαίνει ότι το 
51% θα είναι συνταγματικά στην δημό-
σια σφαίρα.
Ποια είναι ευχολόγια. Αυτά που λέμε 
για κατοχύρωση κοινωνικού εισοδή-
ματος. Η κατοχύρωση συλλογικών δια-
πραγματεύσεων;
Είναι προφανές ότι μέσα από τις διαφο-
ρές μας και από το σύνταγμα αναδει-
κνύεται δομική ιδεολογική αντιπαρά-
θεση. Ο λαός κατανοεί τι προστατεύ-
ουμε εμείς μέσα σε διεθνές περιβάλλον 
σύνθετο και ποιος ο δικός σας ιδεολο-
γικός πυρήνας. Οσα λετε ευχολόγια το 
κάνετε γιατί οι θέσεις είναι να καταρ-
γηθούν»

Σύγκρουση Τσίπρα-Μητσοτάκη για 
Παυλόπουλο και Σύνταγμα

«Μεθυσμένο» 
Καρναβάλι στην 
Πάτρα: 168 άτομα 
στο νοσοκομείο λόγω 
μέθης 

Στα  58 τα περιστατικά με εγκαύματα,  ενώ 
στα 62 τα ορθοπεδικά 

Α
ποκαλυπτικά για την κατάσταση που ε-
πικράτησε στην Πάτρα κατά το τριήμερο 
του Καρναβαλιού είναι τα στοιχεία από 
τα περιστατικά που κλήθηκαν να παρέ-

χουν βοήθεια οι Εθελοντές του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα 168 περιστατικά 
μέθης αλλά και τα 58 περιστατικά με εγκαύματα 
που καταγράφηκαν.
Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση απολογι-
σμού του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών Διασω-
στών και Ναυαγοσωστών Πατρών:
«Άμεση και αποτελεσματική ήταν η ανταπόκριση 
του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών 
και Ναυαγοσωστών Πατρών του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού, στην αντιμετώπιση των πεντακό-
σια δέκα εννέα (519) περιστατικών που κλήθηκε να 
αντιμετωπίσει, κατά τη διάρκεια των τριών τελευ-
ταίων ημερών του Πατρινού Καρναβαλιού 2019.
Αναλυτικότερα, τα περιστατικά που αντιμετωπί-
στηκαν είχαν ως εξής:

 ª Μέθη 168
 ª Παθολογικά 56
 ª Ορθοπεδικά 62
 ª Οφθαλμολογικά 35
 ª Εκδορές 70
 ª Θλαστικά Τραύματα 51
 ª Ρινορραγίες 7
 ª Αναπνευστικά 11
 ª Εγκαύματα 58
 ª Καρδιολογικά 1

Για μια ακόμη χρονιά το Σώμα Εθελοντών Σαμα-
ρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Πατρών 
κατάφερε να διαχειρισ τεί την πλειοψηφία των 
περιστατικών είτε στον Υγειονομικό Σταθμό του 
Ε.Ε.Σ. στο άνω μέρος της Πλατείας Γεωργίου, είτε 
στα σημεία που συνέβησαν, με σκοπό την απο-
φόρτιση του Συστήματος Υγείας. 
Για την υγειονομική και διασωστική κάλυψη των 
δύο τε λευταίων παρελάσεων και της τε λε τής 
λήξης, το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασω-
στών και Ναυαγοσωστών Πατρών του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού, κινητοποίησε φέτος δύναμη 
130 Εθελοντών ανά ημέρα, καλύπτοντας όλο το 
μήκος των παρελάσεων και τα σημεία συγκέντρω-
σης των καρναβαλιστών και των θεατών εφαρμό-
ζοντας ειδικό σχεδιασμό που έχει εκπονήσει για 
το σκοπό αυτό.
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Μ
αλλιά-κουβάρια» στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ με καυγάδες και πολλαπλές 
εστίες γκρίνιας για την Συνταγ-
ματική Αναθεώρηση, τον ποι-

νικό κώδικα και την… Μεγαλοοικονόμου.
Τα αίματα «άναψαν», όταν ασκήθηκε κρι-
τική από την Αννέτα Καββαδία ότι «πρέπει 
να τηρούμε το εμπάργκο» (σ.σ. στον ΣΚΑΪ) 
και «να μην κάνουμε παρεμβάσεις lifestyle», 
με την Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου να το... 
παίρνει προσωπικά, καθώς αισθάνθηκε 
ότι την «φωτογραφίζει» και, ούσα θιγ-
μένη, υπενθύμισε ότι στήριξε τον ΣΥΡΙΖΑ 
σε αρκετές ψηφοφορίες και, αν είναι, παραι-
τείται. «Γιατί με φωτογραφίζεις;» φέρεται 
να είπε η κυρία Μεγαλοοικονόμου στη 
συντρόφισσα κυρία Καββαδία. συμπληρώ-
νοντας ότι δεν θα ψηφίσει και αύριο αν είναι 
(σ.σ. για τη Συνταγματική Αναθεώρηση) και 
λέγοντας: «Με αναγκάζετε να πάω σπίτι μου 
και να πάρει την έδρα ο Καλλιάνος».
Στην... παρεξήγηση παρενέβη, σύμφωνα 
με πληροφορίες, ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Υγείας, Παύλος Πολάκης, ο οποίος υπε-
ρασπίστηκε την κυρία Μεγαλοοικονόμου, 
για την οποία είπε πως «και με μένα δια-
φωνείτε, ο καθένας κουβαλάει φορτίο». Η 
κυρία Καββαδία φέρεται να είπε: «Όπως 
εσύ, και πολλοί άλλοι έχουμε ψηφίσει πράγ-
ματα που δεν θέλαμε. Αν νιώθουμε ότι δεν 
πρέπει να μιλάμε ανοιχτά, τότε πού; Δεν 
δέχομαι να με εγκαλείτε, γιατί ασκώ κριτική, 
γιατί αν δεν μιλήσω εδώ, πού θα τα πω;».
Η ταραχή της κυρίας Μεγαλοοικονου έπειτα 
απ’ όλα αυτά ήταν μεγάλη, με πολλούς να 
προσπαθούν να την «ηρεμήσουν», στο... 
πηγαδάκι που στήθηκε μετά την συνεδρί-
αση.
Σε παρέμβασή του, ο κ.  Αλέξης Τσίπρας, 
προς το τέλος της συνεδρίασης, φέρεται να 
είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, πως ο κάθε 
βουλευτής έχει την συνείδησή του, «όμως 
έχουμε την πιο σκληροτράχηλη ΚΟ και στο  
τέλος να μην δώσουμε πάτημα  να μιλήσουν 
ορισμένοι πρόθυμοι για ήττα, με αφορμή 
και την Συνταγματική Αναθεώρηση».  

Κόντρα Κοντονή - Καλογήρου
Στο ζήτημα των αλλαγών στον Ποινικό 
Κώδικά αναφέρθηκε ο τέως υπουργός 
Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής, τονίζο-
ντας ότι είχε επιχειρήσει και εκείνος να κάνει 
αλλαγές, αλλά δεν το δέχθηκε η νομοπαρα-
σκευαστική Επιτροπή, με τον διάδοχό του 
στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Μιχάλη Καλο-

γήρου, να απαντά ότι θα έχει συνάντηση 
με τους τομεάρχες των υπολοίπων κομμά-
των. «Αν δεν γίνουν οι αλλαγές, απλά δεν θα 
κατατεθεί ο νόμος» συμπλήρωσε.

Κασιμάτη κατά Καραγιαννίδη
Για αντισυναδελφική συμπεριφορά και 
προβοκατόρικη πρακτική κατήγγειλε η 
κυρία Νίνα Κασιμάτη τον «σύντροφό» της 
στον ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Καραγιαννίδη.
Κατα την επεισοδιακή συνεδρίαση της ΚΟ, 
η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε οτι ο 
κ. Καραγιαννίδης, σε πλήρη συνεργασία 
με τον βουλευτή της ΝΔ Ιάσωνα Φωτήλα, 
ως μέλη της εφορευτικής επιτροπής για 
την ψηφοφορια της συνταγματικής ανα-
θεώρησης, φωτογράφισαν το ψηφοδέλ-
τιο της και το διέρρευσαν σε φιλικά ΜΜΕ, 
προκειμένου να την εκθέσουν.
Υπενθυμίζεται οτι η κυρία Κασιμάτη δεν 
ψήφισε τις προτάσεις του κόμματος της για 
την θρησκευτική ουδετερότητα και τον 
τροπο εκλογής του Προεδρου της Δημο-
κρατίας.
Το ψηφοδέλτιό της όντως διέρρευσε πριν 
ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των υπολοί-
πων ψηφοδελτίων, ενώ, όταν έγινε αντι-
ληπτό ότι η διαρροή έγινε από τα μέλη της 
εφορευτικής επιτροπής, καθώς έφερε την 
υπογραφή τους, «κατέβηκε» απο το site 
που αρχικά ειχε αναρτηθεί.
Σε καθε περίπτωση, οι καταγγελίες της 
κυρίας Κασιμάτη προκάλεσαν την αντί-
δραση του κ. Νίκου Βούτση, που αρχικά 
υποστήριξε οτι η διαρροή έγινε απο την 
αντιπολίτευση και στη συνέχεια την επέ-
κρινε για την απόφασή της να καταψηφί-
σει το άρθρο για την θρησκευτική ουδε-
τερότητα.
Ωστόσο, σύμφωνα με το βίντεο της ψηφο-
φορίας που βρίσκεται στον ιστότοπο της 
Βουλης, ο κ. Φωτήλας εμφανίζεται να δίνει 
το επίμαχο ψηφοδέλτιο στον κ. Καρα-
γιαννίδη και αυτός με την σειρα του να το 
φωτογραφίζει με το κινητό του τηλέφωνο.
Τις βολές του Σταύρου Κοντονή δέχθηκε, 
ακόμη, η υπουργός Πολιτισμού, Μυρ-
σίνη Ζορμπά, με αφορμή το  θέμα της 
ανταλλαγής αγαλμάτων με τα Σκόπια και 
τη διάψευσή της ότι πρότεινε στον γλύ-
πτη Κώστα Βαρώτσο να μεταφερθεί ο 
«Δρομέας» στη Βόρεια Μακεδονία. Ο κ. 
Κοντονής ακούστηκε να λέει: «Δεν γίνε-
ται η κυρία Ζορμπά να βγάζει ψεύτη τον 
Βαρώτσο».

Χαμός στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ: 
Καββαδία κατά Μεγαλοοικονόμου 
για το «lifestyle»

«Ξέρω ότι δεν πιάστηκαν ακόμη οι εγκληματίες», είπε ο πρώην υπουργός 
αναφερόμενος στα θύματα της φονικής πυρκαγιάς στην Marfin που ξέσπασε από 
βόμβες μολότοφ πράγμα που είχε «ξεχάσει» ο συνάδελφός του Γιώργος Κυρίτσης  
ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων

Φίλης κατά Κυρίτση: Εγώ 
θυμάμαι νεκρούς από μολότοφ 
στη Marfin 

Ε
υθείες βολές προς τον συνάδελφό 
του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο 
Κυρίτση έριξε ο πρώην υπουργός 
Νίκος Φίλης.

Απαντώντας στη δήλωση Κυρίτση που 
προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ότι 
δηλαδή δεν θυμάται να έχει σκοτωθεί 
κανείς από μολότοφ, ο Νίκος Φίλης μιλώ-
ντας στο κεντρικό δελτίο του Open  και 
την Έλλη Στάη, δεν μάσησε τα λόγια του, 
λέγοντας: «Εγώ θυμάμαι να υπάρχουν 
νεκροί από μολότοφ. Είναι η Marfin και 
ξέρω ότι δεν πιάστηκαν οι εγκληματίες. 
Είχαμε τρία θύματα». Ο κ.Φίλης συνέ-
χισε λέγοντας ότι υπήρξε τιμωρία μόνο 
για τους υπευθύνους της τράπεζας για τα 
ελλιπή μέτρα πυρασφάλειας στο κτίριο, 
στο οποίο βρήκαν φρικτό θάνατο τρεις 
εργαζόμενοι, εκ των οποίων η μία ήταν 
έγκυος στο πρώτο της παιδί. 
Στην ίδια συζήτηση, ο κ.Φίλης σημείωσε 
ότι οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα είναι 
στη διαδικασία της διαβούλευσης και ως 
εκ τούτου δεν χουν οριστικοποιηθεί .
Νωρίτερα, ο Γιώργος Κυρίτσης, είχε 
ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων με τη 
δήλωσή του: 
«Όσο θυμάμαι στα 30 χρόνια που ήμουν 
δημοσιογράφος δεν έχει σκοτωθεί ποτέ 
κανείς από μολότοφ» δήλωσε στην ΕΡΤ 
ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κυρί-
τσης σχολιάζοντας το νέο Ποινικό Κώδικα 

που τέθηκε σε διαβούλευση και προβλέ-
πει μειώσεις ποινών τόσο για τη σύσταση 
εγκληματικής οργάνωσης, όσο και για 
την κατασκευή και κατοχή μολότοφ.
«Δεν ξέρω αν οι μολότοφ πρέπει να είναι 
κακούργημα ή πλημμέλημα, πάντως του-
λάχιστον στα 30 και χρόνια που ήμουν 
δημοσιογράφος δεν θυμάμαι να έχει 
κανείς σκοτωθεί από μολότοφ ή από κάτι 
αντίστοιχο« είπε χαρακτηριστικά και 
συνέχισε:
«Ευτυχώς στις συγκρούσεις στο δρόμο, 
τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια δεν 
υπήρχαν τέτοιου είδους τραγικά περι-
στατικά. Αντιθέτως υπήρχαν περιστατικά 
πολύ σοβαρών τραυματισμών όπως του 
συναδέλφου μας του Μανώλη Κυπραίου 
ο οποίος έχασε την ακοή του από επίθεση 
της αστυνομίας. Αυτά πρέπει να θερα-
πεύσουμε παρά τα ζητήματα των μολό-
τοφ» καταλήγει.
Η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας δεν 
άργησε να έρθει μετά την τοποθέτηση 
του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Σε σχετική ανακοίνωση του Γραφείου 
Τύπου του κόμματος αναφέρεται: «Υπάρ-
χει, άραγε, όριο στο θράσος των βουλευ-
τών του ΣΥΡΙΖΑ; Προφανώς όχι. Το μόνο 
που απομένει στον κ. Κυρίτση είναι να πει 
στις οικογένειες των θυμάτων της Marfin 
ότι οι άνθρωποί τους πέθαναν από βρα-
χυκύκλωμα. Μόνο ντροπή».
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Τα στοιχεία δείχνουν 
ότι η γρίπη υποχωρεί, 
αφήνοντας όμως νεκρούς 
και ασθενείς στις ΜΕΘ 
- Επιπλέον 10 ασθενείς 
νοσηλεύονται σε ΜΕΘ με 
σοβαρές επιπλοκές

Ά
λλους επτά νεκρούς 
και 10 ασθενε ίς σε 
Μονάδα Εν τα τ ικής 
Θεραπείας (ΜΕΘ) με 

σοβαρές επιπλοκές άφησε πίσω 
του, κι ενώ υποχωρεί, το κύμα 
της γρίπης στη χώρα μας, μέχρι 
και την περασμένη Κυριακή 10 
Μαρτίου.
Σύμφωνα με τα νεότερα επι-
δημιολογ ικά δεδομένα του 
Κέ ν τ ρου  Ε λ έ γ χου  Λοιμώ -
ξεων και Πρόληψης Νοσημά-
των (ΚΕΕΛΠΝΟ), ο αριθμός 
των θανατηφόρων κρουσμά-
των εποχικής γρίπης ανέρχε-
ται πλέον (και μέχρι την προ-
α ναφ ε ρθ ε ίσ α  ημε ρομην ία 
που έχει γίνει καταγραφή) σε 
118. Συνολικά, 340 άνθρωποι 
έχουν εισαχθεί σε ΜΕΘ, ενώ τα 
σοβαρά περιστατικά της γρίπης 
έφτασαν τα 353.
Από την αρχή της εφετινής περι-

όδου γρίπης 13 ασθενείς με 
βαριά μορφή της νόσου δηλώ-
νεται πως δεν νοσηλεύτηκαν σε 
ΜΕΘ – κάτι που γεννά προβλη-
ματισμό για τη διαθεσιμότητα 
των κλινών ΜΕΘ και γ ια την 
διαχείριση αυτών των σοβαρών 
περιστατικών. Κι αυτό αποτυ-
πώνεται και στα θανατηφόρα 
κρούσματα, καθώς από την 
έκθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ προκύ-
πτει ότι οι 105 ασθενείς κατέ-
ληξαν σε ΜΕΘ και οι 13 εκτός 
ΜΕΘ.

Ανεμβολίαστοι οι περισ-
σότεροι ασθενείς, κυρί-
αρχος ο ιός Α(Η1Ν1)
Στις ΜΕΘ νοσηλεύτηκαν 203 
άνδρες και 137 γυναίκες, με 
εύρος ηλικιών από 0 έως 90 
έτη και διάμεση ηλικία 61 έτη. 
Εμβολιασμένοι ήταν μόλις οι 
53, παρότ ι οι περισσότεροι 
(75% επί του συνόλου) ανήκαν 
σε ομάδα υψηλού κινδύνου με 
σύσταση για εμβολιασμό.
Τα 336 (98,8%) από τα προα-
ναφερόμενα κρούσματα οφεί-
λονται στον ιό γρίπης τύπου Α 
και τα 4 (1,2%) στον ιό γρίπης 
τύπου Β. Τα 288 από τα στε-
λέχη τύπου Α που απομονώ-

θηκαν απότα ανωτέρω κρού-
σματα υποτυποποιήθηκαν και 
εξ ́ αυτών τα 43 (14,9%) ανή-
καν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) και 
τα 245 (85,1%) στον υπότυπο 
Α(Η1Ν1).
Όσον αφορά στα κρούσματα 
χωρίς νοσηλεία σε ΜΕΘ, πρό-
κειται για 6 άνδρες και 7 γυναί-
κες, με εύρος ηλικιών από 35 
έως 87 έτη και διάμεση ηλι-
κία 80 έτη. Και σε αυτούς τους 
ασθενείς, ο ιός Α(Η1Ν1) ήταν η 

αιτία που νόσησαν με γρίπη και 
εμφάνισαν σοβαρές επιπλοκές.

Τα θανατηφόρα κρού-
σματα
Από τα 118 θύματα της γρίπης, 
οι 78 ήταν άνδρες και οι 40 
γυναίκες, με εύρος ηλικιών από 
0 έως 90 έτη και διάμεση ηλι-
κία 69 έτη. Από τα 116 (98,3%) 
κρούσματα απομονώθηκε ιός 
γρίπης τύπου Α και από τα 2 
(1,7%) ιός γρίπης τύπου Β. Τα 

97 στελέχη γρίπης τύπου Α που 
απομονώθηκαν από τα προα-
ναφερόμενα κρούσματα υποτυ-
ποποιήθηκαν και εξ ́ αυτών 85 
(87,6%) ανήκαν στον υπότυπο 
Α(Η1Ν1) και 12 (12,4%) στον 
υπότυπο Α(Η3Ν2). Ωσ τόσο, 
τα 105 (89%) από τα 118 προ-
αναφερθέντα κρούσματα ανή-
καν σε κλινική ομάδα υψηλού 
κινδύνου που ήταν αναγκαίος 
ο εμβολιασμός για την εποχική 
γρίπη.

Γρίπη: Στους 118 οι νεκροί - Επιπλέον 7 έχασαν τη ζωή 
τους την τελευταία εβδομάδα

επικαιρότητα
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Τριήμερο στο χωριό του δημοσία 
δαπάνη έκανε ο υφυπουργός Τόλκας 

Τ
ο τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας σπίτι 
του πέρασε ο υφυπουργός Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής, Αγγελος Τόλκας, μετα-
κινούμενος υπηρεσιακά στη Βέροια και 

λαμβάνοντας ημερήσια αποζημίωση, στο πλαί-
σιο των καθηκόντων του.
Με απόφαση της 8ης Μαρτίου του υπουργού 
Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρη Βίτσα, 
εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 466 
ευρώ για “την ανάγκη κάλυψης των εξόδων μετα-
κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης του υφυ-
πουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Αγγε-
λου Τόλκα, αεροπορικώς, στις 08/03/2019 στη 
Θεσσαλονίκη και από κει οδικώς στη Βέροια με 
σκοπό να επισκεφθεί τις δομές της Βορείου Ελλά-
δας. Η επιστροφή του θα πραγματοποιηθεί στις 
12/03/2019”.
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο κ. 
Τόλκας το πρωί της Τρίτης 12 Μαρτίου επισκέ-
φτηκε τη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημα-
θίας, το 16ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας και τη 
δομή φιλοξενίας προσφύγων της περιοχής. Λίγο 

πριν αναχωρήσει για την Αθήνα, ο υφυπουργός 
Μεταναστευτικής Πολιτικής ενημερώθηκε σχε-
τικά με το πρόγραμμα και τον αριθμό των προ-
σφύγων μαθητών, που φοιτούν στα σχολεία της 
Βέροιας και της Αλεξάνδρειας, ενώ οι υπεύθυνοι 
του Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων στην Αγία 
Βαρβάρα, τον πληροφόρησαν για τις συνθήκες 
διαμονής των προσφύγων και τα προβλήματα 
που αυτοί αντιμετωπίζουν.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Τόλκας, μετά την 
ανάληψη των καθηκόντων του, επισκέπτεται υπη-
ρεσιακά την ιδιαίτερη πατρίδα του και εκλογική 
περιφέρειά του Σαββατοκύριακο. Με απόφαση 
του κ. Βίτσα της 1ης Μαρτίου 2019, εγκρίθηκε η 
δέσμευση πίστωσης ύψους 403 ευρώ για “την 
κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας 
αποζημίωσης του υφυπουργού Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής κ. Αγγελου Τόλκα, οδικώς την 
01/03/2019 στη Βέροια, με σκοπό να επισκεφθεί 
τις δομές της Βορείου Ελλάδας. Η επιστροφή του 
στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί αεροπορικώς 
από την Θεσσαλονίκη στις 04/03/2019”.

επικαιρότητα

Ξεσπά γυναίκα που παραλίγο να 
καεί στη Marfin: Προσβάλλει τους 
νεκρούς μας η δήλωση Κυρίτση για 
τις μολότοφ

«Είναι αδιανόητο να ακούγονται 
τέτοια πράγματα από το στόμα 
πολιτικού» δηλώνει η Μαρία 
Καραγιάννη - Οργή στο Twitter:  
«Όταν είσαι από την πλευρά αυτών 
που τις πετάνε, πώς να θυμάσαι 
πόσους σκότωσαν;»

Ξ
έσπασε η Μαρία Καραγιάννη, μια 
από τις εργαζόμενες στη Marfin 
που γλίτωσαν από την τραγωδία 
του 2010, μετά τις δηλώσεις του 

Γιώργου Κυρίτση, ότι δεν θυμάται ποτέ νε-
κρούς από μολότοφ.
«Και βέβαια δεν το έχουμε ξεπεράσει, 
παρόλο που έχουν περάσει εννέα χρό-
νια. Ένιωσα φρικτά όταν άκουσα τα λόγια 
του Γιώργου Κυρίτση. Είναι αδιανόητο να 
ακούγονται τέτοια πράγματα από το στόμα 
πολιτικού προσώπου, είναι πολύ κυνικό 
και προσβλητικό στη μνήμη των νεκρών 
μας όλο αυτό και με θίγει και με πληγώ-
νει και με πονάει. Ακόμη κι αν ξέχασε, 
για εμένα αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Εχουμε 
υποστεί μεγάλη ψυχολογική κακοποίηση. 
Θίγομαι και προσβάλλομαι από αυτό που 
άκουσα» είπε η Μαρία Καραγιάννη.
«Τους ικετεύαμε, μη ρίχνετε τις μολότοφ 
μέσα στο κτήριο, υπάρχουν άνθρωποι 
μέσα. Δεν ενδιαφέρθηκε κανείς για αυτό. 
Δεν σβήνουν οι μνήμες αυτές. Ζήσαμε την 
επιθανάτια αγωνία για πάρα πολλή ώρα. 
Κλαίγαμε. Όλα ξεχάστηκαν, ξεχαστήκαμε 
από όλους. Δεν υπάρχει κοινωνικός ιστός 
να μας στηρίξει. Ξυπνήσαμε να πάμε στη 

δουλειά μας στο κέντρο της Αθήνας, ως 
σκληρά εργαζόμενοι άνθρωποι» ειπε για 
τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε πριν 
από 9 χρόνια.
Λίγες ώρες μετά το «άδειασμα» από τον 
Νίκο Φίλη που δήλωσε στο Open ότι 
«εγώ θυμάμαι νεκρούς από μολότοφ στη 
Marfin», ο δικηγόρος των διασωθέντων 
από την τραγωδία αυτή, Θρασύβουλος 
Κονταξής, τόνισε στον ΘΕΜΑ 104,6 ότι 
«διαχέει μια αντίληψη ότι η ρίψη μολότοφ 
συνιστά ήσσονος σημασίας αδίκημα».
Όπως υπογράμμισε η «άκυρη και ανιστό-
ρητη» δήλωση Κυρίτση «αποτελεί παρα-
χάραξη της ιστορίας» ενώ, όπως επισή-
μανε, «δεν ρίπτεται μολότοφ για παιχνίδι 
αποτελεί μέσο άλλου αδικήματος όπως 
ανθρωποκτονία ή εμπρησμός ή κάτι 
άλλο».
Οργισμένος εμφανίστηκε στον ΘΕΜΑ 
104,6 και ο πρόεδρος των Ειδικών 
Φρουρών Βασίλης Ντούμας, ο οποίος 
αφού επισήμανε «γιατί σας εκπλήσσει η 
δήλωση του Κυρίτση; Αν την έκανε άλλος 
θα ήταν έκπληξη. Για τον βιο και την πολι-
τεία του δεν μου κάνει έκπληξη» στη συνέ-
χεια πρόσθεσε ότι «οι νεκροί δεν μπορούν 
να μιλήσουν. Ίσως οι συγγενείς τους να 
μπορούν να του πουν δύο κουβέντες για 
το πώς μπορεί να κάψει έναν άνθρωπο μια 
μολότοφ».
Ακόμα μεγαλύτερη είναι η οργή των χρη-
στών του Twitter που, μεταξύ άλλων, επι-
σημαίνουν «όταν είσαι πάντα απο την 
πλευρά αυτών που πετάνε τις μολοτοφ, 
πώς να θυμάσαι πόσους σκότωσαν;»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Αποβλήθηκε από την Σχολή 
Αλεξιπτωτιστών ο καταδρομέας που 
τραγούδησε το «Μακεδονία Ξακουστή» 

Με άμεση αποβολή από την Σχολή Αλεξι-
πτωτιστών Ασπροπύργου τιμώρησε το 
ΓΕΣ τον στρατιώτη Εμμανουήλ Μπού-

χλη, ο οποίος εμφανίζεται να τραβά βίντεο τον 
εαυτό του, τραγουδώντας το «Μακεδονία Ξακου-
στή», την ίδια στιγμή που πραγματοποιούσε 
άλμα με αλεξίπτωτο από στρατιωτικό ελικόπτερο 
σε περιοχή του κάμπου της Λάρισας.
Παράλληλα, το ΓΕΣ έχει διατάξει και τη διενέρ-
γεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου 
να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό ο συγκεκριμέ-
νος στρατιώτης παρέβη τους κανόνες ασφαλείας 
ρίψης με αλεξίπτωτο, αλλά και εάν τηρήθηκαν τα 
προβλεπόμενα ως προς την προετοιμασία των 
στρατιωτών κατά τη συμμετοχή τους στη σχετική 

δραστηριότητα από την πλευρά της διοίκησης.
Ο συγκεκριμένος στρατιώτης, με καταγωγή από 
το χωριό Ασκύφου κοντά στη Χώρα Σφακίων, 
απείχε ελάχιστα από το να ολοκληρώσει την σχε-
τική εκπαίδευση και να λάβει την πουλάδα του 
αλεξιπτωτιστή, δεδομένου ότι επρόκειτο για 
το 5ο συνολικά άλμα του, ενώ ταυτόχρονα είχε 
ήδη βγει και η μετάθεση του για την 1η ΜΑΛ 
Χανίων. Το εν λόγω βίντεο, το οποίο ο Εμμανουήλ 
Μπούχλης ανάρτησε αρχικά στη σελίδα του στο 
Facebook, κάνει ήδη τον γύρο του Διαδικτύου, 
συγκεντρώνοντας σχεδόν 500.000 προβολές 
μέσα σε μόλις λίγες ώρες, βοηθώντας έτσι ώστε 
να γίνει για μία ακόμη φορά viral το «Μακεδονία 
Ξακουστή».
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Τ
ην 5η μαθητική εμπο-
ρική έκθεση με θέμα 
«Μαθητ ική Επ ιχε ί -
ρηση 2019», διοργα-

νώνει ο οργανισμός Junior 
Achievement Κύπρου, όπου 
πάνω από 600 μαθητές-επι-
χειρηματίες, ηλικίας 15-18 
ε τών,  από ολόκληρη την 
Κύπρο, θα εκθέσουν καινο-
τόμα προϊόντα και υπηρεσίες, 
εκπροσωπώντας 60 μαθητικές 
εταιρείες.

Η έκθεση θα διεξαχθεί στις 16 
και 17 Μαρτίου, από τις 11:00 
μέχρι τις 15:00, στο «The Mall 
of Cyprus» στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, 
εξειδικευμένη κριτ ική επι-
τροπή θα αξιολογήσει τις επι-
χειρηματικές ιδέες των μαθη-
τών, πράγμα που θα καθορί-
σει σημαντικά την επιλογή των 
δέκα καλύτερων εταιρειών 
που θα έχουν την ευκαιρία να 
παρουσιάσουν δημόσια τις 
ιδέες τους στον Ετήσιο Διαγω-
νισμό για την «Επιχείρηση της 
Χρονιάς», που θα διεξαχθεί 
στις 19 Απριλίου.

Μέσα από το πρόγραμμα 
«Μαθητική Επιχείρηση», οι 
μαθητές και οι μαθήτριε ς 
έχουν την ευκαιρία να ανακα-
λύψουν στην πράξη πώς λει-
τουργεί μία επιχείρηση, να 
κατανοήσουν πώς αναπτύσ-
σεται και υλοποιείται μία βιώ-
σιμη επιχειρηματική ιδέα, από 
το στάδιο της αρχικής σύλλη-
ψης μέχρι τη δημιουργία της 
δικής τους επιχείρησης.

Στόχος του προγράμματος 
είναι να εφοδιάσει τους νέους 
με γνώσεις και δεξιότητες 
απαραίτητες για την εργοδό-
τησή τους σε κάποιον οργανι-
σμό ή την ανάπτυξη της δικής 
τους επιχειρηματικής δραστη-
ριότητας, αλλά και γενικότερα 
για την επιτυχή τους σταδιο-
δρομία σε οτιδήποτε επιλέ-
ξουν να κάνουν στη ζωή τους.    

Μαθητική 
εμπορική έκθεση 
στη Λευκωσία 
με καινοτόμα 
προϊόντα

“Το 2013 ο Συνεργατισμός 
έφτασε στα πρόθυρα της 
κατάρρευσης, λόγω των 
ΜΕΔ που έφταναν στα 7 δισ. 
ευρώ. Εάν απομακρυνόταν 
ο Χάρης Γεωργιάδης θα 
εξυπηρετούνταν τα ΜΕΔ”, 
διερωτάται ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης σε συνέντευξη 
στην εφημερίδα «Χαραυγή».

Ε
παναλαμβάνει ότι ο Συνερ-
γατισμός οδηγήθηκε στην 
κατάντια στην οποία οδη-
γήθηκε, λόγω των προ-

βληματικών δανείων καθώς και 
της οικονομικής κρίσης, η οποία 
δεν επέτρεπε σε δανειολήπτες να 
εξυπηρετούν τα δάνειά τους, προ-
σθέτοντας ότι στην Ερευνητική έ-
γινε εξαιρετική δουλειά, αλλά δυ-
στυχώς στο πόρισμα υπάρχουν α-
ντιφάσεις.
Ο ΠτΔ αναφέρει ότι ενημερώθηκε 
από τη Διοικήτρια Χρυστάλλα 
Γιωρκάτζη για την κατάσταση στις 
19 Ιανουαρίου 2018 και μετά από 
πέντε μέρες, στις 24 Ιανουαρίου, 
είχαμε εκλογές και διερωτάται αν 
έπρεπε να πει δημόσια όσα ανα-
φέρονταν στο υπόμνημα της Διοι-
κητού και να τρέξουν όλοι να απο-
σύρουν τις καταθέσεις τους και να 
καταρρεύσει ο Συνεργατισμός.
«Η προσπάθεια όλων μας τότε 
ήταν να σταματήσει η ψιθυρολο-
γία για να μειωθούν οι εκροές», 
αναφέρει και προσθέτει πως έγι-
ναν παρεμβάσεις και προς τον 
πρόεδρο της Κομισιόν, Ζαν – 
Κλοντ Γιούνκερ και συζητήσεις με 
την επικεφαλής του EEM, Ντανιέλ 
Νουί. «Ήταν υψηλού κινδύνου, 
μας έλεγαν, και πρέπει να τον κλεί-
σετε», αναφέρει.
Στην συνέντευξή του ο Πρόεδρος 
υπενθυμίζει πως όταν το 2013 τα 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια του 
Συνεργατισμού ανέρχονταν στα 7 

δισ. ευρώ και οδηγείτο σε χρεοκο-
πία, το κράτος ανέλαβε προσπά-
θεια διάσωσης, βάζοντας αρχικά 
1,5 δισ. ευρώ και μετά άλλα 175 
εκατ. Ευρώ, καταργήθηκαν τα 
πολλά και διάφορα πιστωτικά 
ιδρύματα και ο Συνεργατισμός 
μετατράπηκε σταδιακά σε εμπο-
ρική τράπεζα.
«Έπαυσε να είναι ο Συνεργατι-
σμός της ανθρωπιάς, της αλλη-
λεγγύης κτλ. Τον κατάργησαν όσοι 
τον διοικούσαν. Και αν θέλετε να 
κάνουμε  αυτοκριτική, όλα τα κόμ-
ματα αγωνίζονταν τότε ποιος θα 
ελέγξει το πιστωτικό ίδρυμα της 
κοινότητάς του. Δίνονταν κανονι-
κές πολιτικές μάχες», αναφέρει.
Σε ερώτηση αν αυτό αφορά και 
δικές του ευθύνες καθώς ήταν 
Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, ο ΠτΔ 
σημειώνει: «Ποιος είπε ότι η ανα-
φορά μου δεν αποτελεί και δική 
μου αυτοκριτική; Αυτό ήταν το 
σύστημα, αυτό υπηρετούσαν 
όλοι, δυστυχώς».
Αναφέρει πως υπήρξαν πολλά 
σκάνδαλα στο παρελθόν, πολλοί 
ευσυνείδητοι, αλλά και οι ασυ-
νείδητοι των κομμάτων που δημι-
ούργησαν 7 δισ. 
ευρώ μη εξυπηρε-
τούμενα δάνεια τα 
οποία και κληρονό-
μησε η νέα Συνερ-
γατική.
«Δεν έγ ινε πρό-
οδος. Και κάποια 
στιγμή βρεθήκαμε 
μπροστά στο δίλημμα, είτε ο 
Συνεργατισμός να μπει υπό δια-
χείριση είτε διάσωση των καταθέ-
σεων και των θέσεων εργασίας και 
παράλληλη ανάκτηση από το κρά-
τος περιουσιακών στοιχείων, τα 
οποία με την πρόοδο του χρόνου 
θα αποδώσουν ένα μεγάλο μέρος 
του ποσού που υποχρεώθηκε να 
καταβάλει η κυβέρνηση για απο-
τροπή των πλέον δυσάρεστων 

καταστάσεων», αναφέρει.
Σε ερώτηση για το σχέδιο Εστία, 
εκφράζει την άποψη ότι κατέστη 
αναπόφευκτο λόγω της αδυνα-
μίας των τραπεζών να εισπρά-
ξουν μέσα από δημόσιους πλει-
στηριασμούς, σαν αποτέλεσμα της 
αυστηρής προστασίας της πρώτης 
κατοικίας. «Κάπου έπρεπε να βρε-
θεί ένας τρόπος ώστε να επιστρα-
φούν τα δανεικά, που δεν είναι 
δανεικά κι αγύριστα», σημειώνει.
Σε άλλη ερώτηση αν έχει καταλή-
ξει στο όνομα του νέου διοικητή 
της ΚΤ αναφέρει πως τον απασχο-
λούν πολλά ονόματα και ότι αυτό 
που θα καθορίσει την απόφασή 
του είναι η επιστημονική κατάρ-
τιση και η ισχυρή προσωπικότητα, 
ώστε να έχουμε ως Κύπρος ενερ-
γότερη παρουσία στην Ευρωπα-
ϊκή Κεντρική Τράπεζα και στους 
διάφορους ευρωπαϊκούς μηχα-
νισμούς. Αναφέρει ότι το προφίλ 
αυτό παραπέμπει σε τεχνοκράτη 
παρά σε πολιτικό ενώ ξεκαθαρίζει 
ότι στα ονόματα δεν περιλαμβάνε-
ται αυτό του Χάρη Γεωργιάδη.
«Ο Χάρης Γεωργιάδης είναι 
Υπουργός Οικονομικών και θα 

συνεχίσει να είναι 
Υπουργός Οικονο-
μικών», αναφέρει.
Σε άλλη ερώτηση  
για την κριτική που 
δέχεται η Κύπρος 
για τις πολιτογρα-
φήσεις αναφέρει 
πως η στοχοποί-

ηση της Κύπρου έγινε από το 2013 
με τους Ρώσους επενδυτές και ότι 
υπήρχαν παρεμβάσεις και από 
οργανισμούς που εποπτεύουν και 
παρακολουθούν.
«Υπήρχε μια εκστρατεία δυσφή-
μισης της Κύπρου και από ΜΜΕ. 
Αυτά τα προγράμματα εφαρμό-
ζονται σε 20 χώρες, σε άλλες με 
λιγότερα και σε άλλες με αυστηρό-
τερα κριτήρια. Η Κύπρος δεν δημι-

ουργεί πρόβλημα στην ΕΕ, αφού 
οι πολιτογραφήσεις που πραγ-
ματοποιήθηκαν αντιστοιχούν 
μόλις στο 0,3% των πολιτογρα-
φήσεων που έγιναν στην ΕΕ. Αυτό 
που ενδιαφέρει περισσότερο την 
ΕΕ είναι πόσες ταυτότητες δόθη-
καν συνολικά. Και το ποσοστό της 
Κύπρου είναι μόνο 0,3%. Αυτό 
είναι που ενοχλεί», σημειώνει.
Σε παρατήρηση ότι έγινε παρα-
χώρηση διαβατηρίων σε πρό-
σωπα τα οποία εμπλέκονται στο 
ξέπλυμα και υποθέσεις διαφθο-
ράς και φοροδιαφυγής, ο ΠτΔ 
λέει πως δεν αποδείχθηκε οτι-
δήποτε, εκτός από δύο περιπτώ-
σεις οι οποίες είναι παλαιότερες. 
Λέει πως η Κύπρος έχει θεσπίσει 
αυστηρότερα μέτρα και έχουμε 
συμμορφωθεί με τις παρατηρή-
σεις.
«Ανεξάρτητα του τί δήλωσα, η 
ουσία είναι να λαμβάνουμε μέτρα 
ώστε να αποτρέψουμε την οποια-
δήποτε δυσμενή εξέλιξη, αλλά 
και για να ξεπεραστούν οι όποιες 
καχυποψίες. Μάλιστα, μεταξύ των 
μέτρων τα οποία λήφθηκαν πρό-
σφατα είναι οι αιτητές να είναι 
κάτοχοι θεώρησης Schengen, 
αλλά και να υποβάλλονται σε 
ενδελεχή έλεγχο (enhanced due 
diligence)», σημειώνει.
Συνεχίζει λέγοντας ότι υπάρχει 
ανταγωνισμός μεταξύ χωρών, ότι 
δεν θέλει να συνεχίσει να απο-
δίδει σκοπιμότητες και ότι μπο-
ρεί να ήταν μια υπερβολική αντί-
δρασή του.
«Είναι ένα πρόγραμμα (των πολι-
τογραφήσεων) το οποίο οδήγησε 
τον κατασκευαστικό τομέα σε 
ανάκαμψη, εργοδοτήθηκε σωρεία 
εργαζομένων, συνέβαλε στην 
ανόρθωση της οικονομίας και την 
ανάπτυξη. Επομένως, αντέδρασα 
με τον τρόπο που αντέδρασα 
όχι για ιδιοτελείς λόγους, όπως 
κάποιοι θέλουν να λένε».

ΠτΔ: Εκ νέου στήριξη στον ΥΠΟΙΚ – Στην 
κατάρρευση ο Συνεργατισμός λόγω των ΜΕΔ 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Τ
ο Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε σήμερα την 
αίτηση του δικηγόρου Κρις Τριανταφυλλίδη 
για παραπομπή αιτήματος προς την Ολομέ-
λεια του Ανωτάτου με το οποίο να καλείται ο 

Γενικός Εισαγγελέας να αποκαταστήσει το κύρος και 
την αξιοπιστία της δικαιοσύνης και των λειτουργών 
της.
Η αίτηση υποβλήθηκε στο πλαίσιο της έφεσης που 
καταχώρησε ο Γενικός Εισαγγελέας κατά της απόφα-
σης του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας να 
αθωώσει τους Ανδρέα Ηλιάδη και Γιάννη Κυπρή από 
την 3η ποινική υπόθεση εναντίον στελεχών της Τρά-
πεζας Κύπρου σε σχέση με την επαναταξινόμηση των 
ομολόγων της Τράπεζας.
Εμφανιζόμενος ενώπιον του τριμελούς εφετείου, ο 
Γενικός Εισαγγελέας χαρακτήρισε αβάσιμη την αίτηση 
του κ. Τριανταφυλλίδη, αναφέροντας ότι ουδέποτε 
προέβη σε οποιαδήποτε δήλωση που να πλήττει το 
κύρος και την αξιοπιστία της δικαιοσύνης και των λει-
τουργών της και πως ουδέποτε μίλησε με υποτιμη-
τικό τρόπο για τα δικαστήρια και τους δικαστές. Όπως 
είπε, είναι άκρως προσβλητικό και δεν υπάρχει καμία 
ανάγκη να ζητά κάποιος από τον ίδιο να επαναβεβαι-
ώσει την εμπιστοσύνη του προς τη δικαιοσύνη και 
τους λειτουργούς της.
Ανέφερε ότι ουδέποτε ο ίδιος έθιξε το κύρος ή την 
αξιοπιστία της δικαιοσύνης και πως είχε προβεί 
δημόσια σε κάποιες παρατηρήσεις και σχόλια πάνω 

σε δύο συγκεκριμένες εφέσεις που αφορούσαν το 
ενδεχόμενο αντικειμενικής αμεροληψίας, κάτι που 
είχε ως αποτέλεσμα, πρόσθεσε, να αλλάξει η δικα-
στική πρακτική διότι προφανώς κρίθηκαν δικαιολο-
γημένες οι ανησυχίες που εκφράστηκαν.
Ανέφερε ότι σε καμία περίπτωση δεν εκφράστηκε με 
υποτιμητικό τρόπο για την απονομή της δικαιοσύνης 
και τους δικαστές γενικά ούτε κα ειδικά για τους δικα-
στές που εκδίκασαν τις δύο εφέσεις. «Δεν αισθάνομαι 
καμία ανάγκη να αποκαταστήσω το κύρος της δικαιο-
σύνης γιατί ουδέποτε το έχω πλήξει» ανέφερε.
Αφού έλαβε υπόψη τα όσα ανέφερε ο Γενικός Εισαγ-
γελέας και χωρίς οποιαδήποτε ένσταση από πλευράς 
του κ. Τριανταφυλλίδη, το Δικαστήριο απέρριψε την 
αίτηση λέγοντας πως υπό τις περιστάσεις «δεν υπάρ-
χει αντικείμενο να παραπέμψουμε την αίτηση στην 
Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστήριο».  
Ακολούθως το Δικαστήριο όρισε την ακρόαση της 
έφεσης για τις 8 Απριλίου στις 9.30 το πρωί. Μέχρι 
τότε οι δύο πλευρές θα πρέπει να υποβάλλουν τα δια-
γράμματα των αγορεύσεων τους.
Μετά την εξαίρεση του Προέδρου του Ανωτάτου 
από τη σύνθεση του τριμελούς Εφετείου, μετά από 
αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα, το Εφετείο συνεδρί-
ασε σήμερα υπό νέα σύνθεση απαρτιζόμενο από τους 
δικαστές Λ. Παρπαρίνου,  Μ. Χριστοδούλου και την 
Α. Πούγιουρου, η οποία αντεκατέστησε τον κ. Νικο-
λάτο.

Γ. Εισαγγελέας: Oυδέποτε έθιξα το κύρος ή 
την αξιοπιστία της δικαιοσύνης 

Η Κύπρος εντατικοποιεί τις προετοιμασίες 
για ενδεχόμενο άτακτο Brexit

Η 
Κυπριακή Δημοκρατία εντατικοποιεί ακόμη 
περισσότερο τις προετοιμασίες, που βρίσκο-
νται σε εξέλιξη από το περασμένο καλοκαίρι, 
ενόψει του ενδεχομένου ενός άτακτου Brexit.

Αυτό δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του 
Υπουργείου Εξωτερικών, Δημήτρης Σαμουήλ, ερωτη-
θείς για το ενδεχόμενο μη συμφωνίας επί της καθορι-
σμένης για τις 29 Μαρτίου αποχώρησης του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου από την ΕΕ, επισημαίνοντας πως “αν και 
σεβόμαστε απόλυτα την κυρίαρχη απόφαση της Βουλής 
των Κοινοτήτων, το αποτέλεσμα της ψεσινής ψηφοφο-
ρίας στο Λονδίνο μάς βρίσκει απογοητευμένους, καθώς 
είναι προφανές πως δεν μας οδηγεί πιο κοντά σε ένα 
εύτακτο και συντεταγμένο Brexit”.
“Εξακολουθούμε να θεωρούμε, μαζί με τους Ευρωπαί-
ους εταίρους μας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι η επι-
κύρωση της Συμφωνίας Αποχώρησης που είχε συμφω-
νηθεί μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης 
του Ηνωμένου Βασιλείου τον περασμένο Νοέμβριο, 

σε συνάρτηση με τις επιπρόσθετες διαβεβαιώσεις που 
έχουν δοθεί στο μεταξύ από πλευράς ΕΕ, είναι η μόνη 
οδός που διασφαλίζει ότι η έξοδος του Ηνωμένου Βασι-
λείου θα ολοκληρωθεί με τον πιο εύτακτο και ομαλό, 
υπό τις περιστάσεις, τρόπο”, επεσήμανε ο κ. Σαμουήλ.
Είπε ακόμη πως “εξακολουθούμε να ελπίζουμε ότι στο 
διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την 29η Μαρτίου θα 
προκύψουν θετικές εξελίξεις”, διαβεβαιώνοντας πως 
“θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τους εταίρους μας 
στις Βρυξέλλες προς αυτή την κατεύθυνση, αν και είναι 
από πλευράς του Λονδίνου που θα πρέπει να ληφθούν 
οι αναγκαίες αποφάσεις”.
“Παράλληλα, θα συνεχίσουμε και θα εντατικοποι-
ήσουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία ακόμη περισσό-
τερο τις προετοιμασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη από 
το περασμένο καλοκαίρι, έτσι ώστε να είμαστε όσο το 
δυνατόν πιο έτοιμοι στο απευκταίο ενδεχόμενο που θα 
βρεθούμε αντιμέτωποι με το σενάριο ενός Brexit άνευ 
συμφωνίας”, κατέληξε ο εκπρόσωπος Τύπου.

‘Καταφέραμε να 
υπερδιπλασιάσουμε την 
κοινοβουλευτική μας παρουσία», 
δήλωσε ο Γ. Περδίκης 

Σ
ε εμφανή στόχο των κομμάτων ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ «να εκτοπίσουν α-
πό τη Βουλή των Αντιπροσώπων το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργα-
σία Πολιτών ανεβάζοντας το όριο εισδοχής από το 1,8% στο 3,6%» 
αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Κινήματος, Γιώργος Περδίκης, σημει-

ώνοντας ότι «το επιχείρημά τους απέτυχε παταγωδώς» και η λαϊκή βούλη-
ση «τιμώρησε» τα δύο κόμματα δίνοντας στα υπόλοιπα κόμματα 22 βου-
λευτικές έδρες αριθμό ρεκόρ για τα κυπριακά κοινοβουλευτικά δεδομένα.
  Παρουσιάζοντας το κοινοβουλευτικό έργο των βουλευτών του Κινήμα-
τος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και της ομάδας υποστήριξης για 
την περίοδο Ιουνίου 2016 – Μαρτίου 2019 ο κ. Περδίκης είπε ότι «παρά 
τη συνεχή πίεση από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα – που έμοιαζε να είχαν 
συνωμοτήσει για να μας εξοντώσουν – και την υπόσκαψη από όμορες 
πολιτικές δυνάμεις, καταφέραμε να υπερδιπλασιάσουμε την κοινοβου-
λευτική μας παρουσία».
Πρόσθεσε ότι «μέσα από μια ανοικτή εκστρατεία προς την κοινωνία με 
το σύνθημα: ‘Κάντε το Like, ψήφο στην κάλπη’ ένα σημαντικό μέρος των 
ψηφοφόρων ανταποκρίθηκε στο μήνυμα μας και στήριξε την παρουσία 
μας στο κοινοβούλιο και την πολιτική ζωή της χώρας ενώ τρία χρόνια μετά, 
μπορούμε να απευθυνθούμε στην κοινωνία και να ισχυριστούμε βάσιμα 
και με στοιχεία ότι ‘κάναμε το Like σας, έργο στη Βουλή’».
Όπως είπε ο κ. Περδίκης, «το 27% των προτάσεων νόμου που κατέθεσαν 
τα κόμματα στη Βουλή των Αντιπροσώπων είχε τη συμμετοχή ή την απο-
κλειστική σφραγίδα του Κινήματος Οικολόγων και των δύο του βουλευ-
τών και επίσης ένα ανάλογα ψηλό ποσοστό του 33% από τις προτάσεις 
νόμου που εγκρίθηκαν από την ολομέλεια της Βουλής αυτήν την περίοδο 
των 3 χρόνων, προέκυψε από τη δράση των δύο βουλευτών του Κινήμα-
τος».
Ανέφερε ότι «ανάλογη είναι και η εικόνα στον τομέα της κατάθεσης κοι-
νοβουλευτικών ερωτήσεων και στην εγγραφή και συζήτηση αυτεπάγγελ-
των θεμάτων και στην ολομέλεια ενώ δεκάδες είναι οι τροπολογίες που 
κατατέθηκαν ή εγκρίθηκαν από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές ή την ολο-
μέλεια της Βουλής» και φέρουν τη σφραγίδα του Κινήματος Οικολόγων – 
Συνεργασία Πολιτών.
Ο Γιώργος Περδίκης, σημειώνοντας ότι τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
ανέδειξαν για δεύτερη συνεχή χρονιά τον βουλευτή του Κινήματος, Χαρά-
λαμπο Θεοπέμπτου, ως τον καλύτερο βουλευτή για την περίοδο 2017-
2018, απέδωσε την υψηλή παραγωγικότητα του Κινήματος Οικολόγων, 
«στη συνεργασία και την ενότητα δράσης της ομάδας και στην άριστη 
σχέση μεταξύ των βουλευτών και των συνεργατών, οι οποίοι είναι ενθου-
σιώδεις και ταυτόχρονα έμπειροι».
Πρόσθεσε ότι «ένα επίσης σημαντικό στοιχείο αυτής της επιτυχίας είναι 
η δυνατότητα της ομάδας μας να συνεργάζεται με άλλους βουλευτές και 
ομάδες ενώ υπάρχουν και άλλοι που λόγω ιδεολογίας, θέσεων και πολιτι-
κής στάσης, έθεσαν τον εαυτό τους στο περιθώριο, με αποτέλεσμα να μην 
έχουν να παρουσιάσουν αξιόλογο έργο στα τρία χρόνια της παρουσίας 
τους στη Βουλή».
Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων έκανε ειδική μνεία στο επίκαιρο 
θέμα του Συνεργατισμού εκφράζοντας την εκτίμηση «ότι κρατήσαμε την 
πλέον καθαρή θέση με την καθοριστική παρέμβαση μας το 2016 και την 
επαναφορά (μερικώς) της δυνατότητας ελέγχου από τον Γενικό Ελεγκτή 
στον Συνεργατισμό».
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Ε
γγύηση ύψους ενός εκατομμυρί-
ου δολαρίων ζητά ο ομοσπονδι-
ακός δικαστής από την ηθοποιό 
Λόρι Λάφλιν για να αφεθεί ελεύ-

θερη. Η ηθοποιός συνελήφθη ως κατη-
γορούμενη στο σκάνδαλο δωροδοκί-
ας σε αμερικανικά πανεπιστήμια, αφού 
σύμφωνα με το FBI πλήρωσε 500.000 
δολάρια για να εξασφαλίσει τις σπουδές 
και των δύο κοριτσιών της.
Η Λόρι Λάφλιν, που έγινε γνωστή από 
τον ρόλο της ως «θεία Μπέκι» σ την 
σειρά Full House (στην Ελλάδα προβλή-
θηκε με τον τίτλο «Τρελή Οικογένεια» και 
συμπρωταγωνιστής της ήταν ο ελληνι-
κής καταγωγής Τζον Στάμος), παραδό-

θηκε χθες στις αρχές μαζί με τον επίσης 
κατηγορούμενο σύζυγό της Μάσιμο Τζι-
ανούλι. Ο σχεδιαστής μόδας Τζιανούλι 
κατέβαλε την Τρίτη επίσης ένα εκατομ-
μύριο δολάρια ως εγγύηση και αφέθηκε 
ελεύθερος.
Η Λάφλιν εμφανίστηκε με τον δικηγόρο 
της στο δικαστήριο και δεν είπε τίποτα 
παρά απάντησε μονολεκτικά «ναι» στις 
ερωτήσεις του δικαστή.
Εκτός από την καταβολή εγγύησης, στην 
ηθοποιό επιβλήθηκε περιορισμός εξό-
δου από τις ηπειρωτικές ΗΠΑ και το Βαν-
κούβερ του Καναδά για επαγγελματικούς 
λόγους, μέχρι την εκδίκαση της υπόθε-
σης.

διεθνή νέα

Τ
ην πιθανότητα ενός δεύτερου δη-
μοφηφίσματος για το Brexit και το 
ενδεχόμενο παράτασης του άρ-
θρου 50 από τις 29 Μαρτίου στις 

30 Ιουνίου απέρριψε η Βουλή των Κοινο-
τήτων στη Βρετανία.
Η ψηφοφορία για τη διεξαγωγή ενός δεύ-
τερου δημοψηφίσματος απορρίφθηκε 
πανηγυρικά από τους Βρετανούς βουλευ-
τές με 84 ψήφους υπέρ και 334 κατά.
Οριακά απορρίφθηκε η τροπολογία του 
Εργατικού κόμματος για την παράταση 
του άρθρου 50 μόνο έως τις 30 Ιουνίου, 
καθώς η διαφορά ήταν μόλις τρεις ψήφοι, 
με 314 κατά και 311 υπέρ.
Λίγα λεπτά αργότερα, οι Βρετανοί βουλευ-
τές άναψαν το πράσινο φως στην κυβέρ-
νηση της Τερέζα Μέι να αναζητήσουν την 
παράταση της εξόδου μετά τις 29 Μαρ-
τίου, ημερομηνία που σύμφωνα με τα 
σημερινά δεδομένα, η Βρετανία είναι υπο-
χρεωμένη να αποχωρήσει από την Ευρω-
παϊκή Ένωση.  Η ψήφος για την παρά-
ταση επικράτησε με διαφορά 210 ψήφων, 
καθώς 412 βουλευτές ψήφισαν υπέρ και 
202 κατά.
Το βρετανικό κοινοβούλιο όρισε νέα 
ψηφοφορία για το Brexit στισ 20 Μαρτίου, 
εννέα ημέρες πριν την 29η Μαρτίου.

Μομφές Τραμπ για τους χειρι-
σμούς της Μέι
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 
δήλωσε «έκπληκτος» για το πόσο άσχημα 
εξελίχθηκαν οι συνομιλίες για το Brexit, 
έπειτα από την νέα, προχθεσινή απόρριψη 
από το βρετανικό κοινοβούλιο της Συμφω-
νίας Αποχώρησης (αποτέλεσμα διαπραγ-
μάτευσης Λονδίνου – Βρυξελλών).
«Είμαι έκπληκτος για το πόσο άσχημα εξε-
λίχθηκαν τα πράγματα, αλλά ειλικρινά, 
πιστεύω ότι θα μπορούσε να υπάρξει 
άλλος δρόμος στις διαπραγματεύσεις», 
τόνισε από το Οβάλ Γραφείο ο Τραμπ, πλάι 
στον Ιρλανδό πρωθυπουργό Λέο Βαρα-
ντάρ.
«Αυτή είναι μια δύσκολη κατάσταση», 
πρόσθεσε, σημειώνοντας την πολυπλοκό-
τητα του «ζητήματος των συνόρων με την 
Ιρλανδία». Παράλληλα είπε σχεδιάζει να 

μείνει μακριά από τις διαπραγματεύσεις.
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ένα 
νέο δημοψήφισμα για το Brexit δεν αποτε-
λεί επιλογή. «Δεν πιστεύω ότι μια ακόμη 
ψηφοφορία είναι εφικτή, επειδή θα ήταν 
άδικο για εκείνους που κέρδισαν».
Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο 
αγγλικό ταμπλόιτ The Sun, κατά την πρώτη 
του επίσκεψη πέρσι το καλοκαίρι στο Ηνω-
μένο Βασίλειο, ο Ρεπουμπλικανός πρόε-
δρος είχε πει ότι έδωσε στην βρετανίδα 
πρωθυπουργό τις ιδέες του για το πώς να 
χειριστεί τις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ 
για το Brexit, αλλά η Μέι δεν ακολούθησε 
τις συμβουλές του, όπως υποστήριξε.
Η βρετανίδα πρωθυπουργός αργότερα 
είχε αποκαλύψει ότι η πρόταση Τραμπ για 
την επιτυχία των διαπραγματεύσεων για 
το Brexit ήταν: «κινηθείτε δικαστικά ενα-
ντίον της ΕΕ».
«Είχα προσφέρει στην πρωθυπουργό τις 
ιδέες μου για το πώς να το διαπραγματευ-
τεί και πιστεύω ότι θα οδηγούσαν στην 
επιτυχία. Δεν με άκουσε σε αυτό, δεν πει-
ράζει. Εννοώ…έκανε αυτό που όφειλε να 
κάνει».

Τουσκ: Να είμαστε ανοιχτοί σε 
μια μακρά παράταση του Brexit
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε σήμερα ότι θα 
ζητήσει από τους αρχηγούς κρατών και 
κυβερνήσεων της ΕΕ να είναι ανοικτοί στο 
να δοθεί στη Βρετανία μια μακρά παρά-
ταση των συνομιλιών για το Brexit, εάν το 
Λονδίνο χρειάζεται χρόνο για να επανεξε-
τάσει τη στρατηγική του για αποχώρηση 
από την ΕΕ.
«Θα κάνω έκκληση στους 27 της ΕΕ να 
είναι ανοικτοί σε μια μακρά παράταση εάν 
το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρήσει ότι είναι 
απαραίτητη για να επανεξετάσει τη στρα-
τηγική του για το Brexit και να συγκεντρώ-
σει συναίνεση για αυτή», ανέφερε ο Τουσκ 
σε ανάρτησή του στο Twitter.
Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν να συζη-
τήσουν το Brexit στις 21-22 Μαρτίου. Ο 
Τουσκ δήλωσε ότι θα ζητήσει να είναι 
ανοικτοί σε αυτή την επιλογή, στις διαβου-
λεύσεις του με τους ηγέτες πριν τη σύνοδο.

Brexit: «Όχι» σε δεύτερο 
δημοψήφισμα, «ναι» στην παράταση 
από τους Βρετανούς βουλευτές 
Υπερψηφίστηκε με 210 ψήφους διαφορά η πρόταση για παράταση μετά τις 29 
Μαρτίου του άρθρου 50 -  Η τροπολογία των Εργατικών για την παράταση του 
άρθρου 50 μόνο έως τις 30 Ιουνίου καταψηφίστηκε με διαφορά μόλις τριών 
ψήφων - Νέα ψηφοφορία στις 20 Μαρτίου

Σκάνδαλο στις ΗΠΑ: Εγγύηση ενός 
εκατομμυρίου δολαρίων για την 
Λόρι Λάφλιν!
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ι κρύβεται πίσω από την εισβολή 
κομάντο στην πρεσβεία - Η ομηρία 
και οι πληροφορίες για τον πρώην 
πρεσβευτή της Πιονγκγιάνγκ στην 
Ισπανία και πρωτεργάτη στην 
οργάνωση της συνάντησης Τραμπ-
Κιμ

Σ
υναγερμός στις μυστικές υπηρεσίες 
και την αστυνομία της Ισπανίας έχει 
σημάνει μετά τον εντοπισμό βαρέ-
ων όπλων εντός του κτιρίου της πρε-

σβείας της Βόρειας Κορέας στη Μαδρίτη και 
την αποκάλυψη εισβολής ομάδας «κομά-
ντο», που κράτησαν όμηρο γιοα αρκετή ώ-
ρα τον Βορειοκορεάτη πρεσβευτή και το υ-
παλληλικό προσωπικό.
Στις 22 Φεβρουαρίου, μία εβδομάδα πριν 
την καθορισμένη συνάντηση του Κιμ Γιονγκ 
Ουν με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Βιετνάμ, μία 
ομάδα «κομάντο» εισέβαλε στην πρεσβεία 
της Βόρειας Κορέας στην πρωτεύουσα της 
Ισπανίας, στη Μαδρίτη, κρατώντας ομή-
ρους για αρκετές ώρες τον Βορειοκορεάτη 
πρεσβευτή και τοι προσωπικό. Σήμερα, η 
ισπανική αστυνομία, που κράτησε μυστική 
τη συγκεκριμένη υπόθεση, γνωστοποίησε 
τα αποτελέσματα της έρευνάς της, αποκα-
λύπτοντας το σοβαρότατο 
συμβάν που εξελίχθηκε 
πριν από σχεδόν 20 ημέ-
ρες. Τα ευρήματα της έρευ-
νας άνοιξαν νέα υπόθεση, 
εξίσου σοβαρή, καθώς στις 
εγκαταστάσεις της Βορει-
οκορεατικής πρεσβείας 
βρέθηκε βαρύς οπλισμός, 
με πολλά αυτόματα όπλα, 
ακόμη και χειροβομβίδες.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την ισπα-
νική αστυνομία, οι εισβολείς απέσπασαν 
από το υπόλοιπο προσωπικό τον πρεσβευτή 
της Βόρειας Κορέας Yu Sok So, τον οποίο 
ανέκριναν και χτύπησαν, όπως και άλλους 
υπαλλήλους, την ίδια στιγμή που άλλα μέλη 
της ομάδας των εισβολέων, πήραν τους 
κωδικούς των υπολογιστών και υπέκλε-
ψαν τα στοιχεία και τις αναφορές που είχαν 
στους σκληρούς δίσκους τους.
Οι εισβολείς ενδιαφέρονταν να συγκεντρώ-
σουν πληροφορίες για τον πρώην πρε-
σβευτή της Βόρειας Κορέας στη Μαδρίτη, 

Kim Hyok Chol, ο οποίος ήταν ένας από τους 
διπλωμάτες που διαδραμάτισε πρωταγωνι-
στικό ρόλο στην ολοκλήρωση των διεργα-
σιών και της προετοιμασίας για τη δεύτερη 
συνάντηση του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, 
Κιμ Γιονγκ Ουν με τον Αμερικανό πρόεδρο 
Ντόναλντ Τραμπ. Η δε εισβολή στην πρε-
σβεία της Βόρειας Κορέας στη Μαδρίτη, 
έγινε μόλις μία εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή 
της συνάντησης, η οποία να υπενθυμίσουμε 
ότι κατέληξε σε ναυάγιο, αν και οι δύο πλευ-
ρές επιχείρησαν να μετριάσουν τις εντυπώ-
σεις, λέγοντας πως οι επαφές θα συνεχι-
στούν και ότι όλα μένουν ανοιχτά.
Η κατάσταση ομηρίας στην πρεσβεία της 
Βόρειας Κορέας διήρκεσε αρκετές ώρες, 
πριν ένας από τους ομήρους καταφέρει να 
αποδράσει και να ειδοποιήσει την ισπανική 
αστυνομία. Τα ισπανικά Μέσα και συγκε-
κριμένα η El Pais, ανέφερε ότι σύμφωνα με 
μία πηγή, δεν αποκλείεται πίσω από αυτό το 
περιστατικό να ήταν η CIA.
Οι εισβολείς απέσπασαν μεγάλο αριθμό 
κομπιούτερ και εγγράφων από την πρε-
σβεία της Βόρειας Κορέας. Ο πρεσβευ-
τής της Πιονγκγιάνγκ δήλωσε στην αστυ-
νομία ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, 
οι «κομάντο» ήταν Νοτιοκορεάτες, δίχως 
να διευκρινίζει αν είχαν εντολή από την 

κυβέρνηση της Σεούλ ή αν 
έδρασαν με εντολή τρίτων. 
Η Νότια Κορέα, μέσω του 
πρεσβευτή της στην Ισπα-
νία, Chun Hong-jo δήλωσε 
άγνοια και απέρριψε το 
σενάριο οι εισβολείς να 
ήταν Νοτιοκορεάτες.
Όσον αφορά τον οπλισμό 
που βρέθηκε στην πρε-

σβεία της Βόρειας Κορέας, η ισπανική 
αστυνομία δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο 
τα όπλα να ήταν αυτά που χρησιμοποίη-
σαν οι εισβολείς, στις 22 Φεβρουαρίου. 
Εξετάζουν, ωστόσο, όλα τα ενδεχόμενα, 
καθώς οι σχέσεις της Μαδρίτης με την 
Πιονγκγιάνγκ δεν βρίσκονται στην καλύ-
τερη κατάστασή τους, μετά και την απο-
πομπή του Βορειοκορεάτη πρεσβευτή 
(Kim Hyok Chol), τον Σεπτέμβριο του 2017, 
με αφορμή τις δοκιμές των υπερατλαντι-
κών βαλλιστικών πυραύλων με πυρηνικές 
κεφαλές, από το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ 
Ουν.

διεθνή νέα

Παιχνίδια κατασκόπων στη 
Μαδρίτη: Βρέθηκε βαρύς 
οπλισμός στην πρεσβεία της 
Βόρειας Κορέας 

Έ
να σοκαριστικό βίντεο που κάνει τον 
γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώ-
ρες δείχνει μια νεαρή γυναίκα να κρα-
τά τρυφερά στον δρόμο τον τραυματι-

σμένο φίλο της, και να τον παρακαλάει να μην 
πεθάνει.
Αν και με την πρώτη ματιά φαίνεται σαν μία 
περίπτωση ληστείας ή επίθεσης από κάποιο 
τρίτο πρόσωπο, η συντριβή της νεαρής που, 
μετανιωμένη, κλαίει και οδύρεται ζητώντας 
συγγνώμη, υποδηλώνει μια διαφορετική ιστο-
ρία.
Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, λίγες στιγμές πριν 
από την συγκεκριμένη συγκινητική σκηνή, η 
22χρονη Sonia Amayrani Nunez Aguila είχε 
μαχαιρώσει τον φίλο της, τον νεαρό Erick Omar.
Όπως αποκάλυψαν σε τοπικά μέσα αυτόπτες 
μάρτυρες, το ζευγάρι καυγάδιζε έξω από το 
ξενοδοχείο Λα Κασκάντα στο Μεξικό, όταν 
ξαφνικά τα πράγματα βγήκαν εκτός ελέγχου και 
η νεαρή γυναίκα μαχαίρωσε τον εραστή της.
Στο βίντεο, ενώ κρατά στην αγκαλιά της τον 

29χρονο άνδρα που φέρει μια βαθιά μαχαιριά 
στο στομάχι, η Σόνια ακούγεται να λέει, πιθα-
νώς στο άτομο που τραβάει με την κάμερα: 
«Με χτύπησε, προσπάθησε να με σκοτώσει». 
Έπειτα η 22χρονη στρέφεται στον αιμόφυρτο 
φίλο της και του λέει «πες τους την αλήθεια».
Κάποια στιγμή, η απελπισμένη γυναίκα ακού-
γεται να φωνάζει: «Συγχώρεσέ με, αγάπη μου! 
Σε παρακαλώ, μην πεθάνεις!».
Από τη μεριά του, ο τραυματισμένος άνδρας 
ακούγεται να λέει στους περαστικούς ότι η φίλη 
του προσπάθησε να τον σκοτώσει, ενώ ταυτό-
χρονα καλεί σε βοήθεια.
«Δεν θα σε σκοτώσω. σε αγαπώ. Δεν θ στο 
έκανα ποτέ αυτό, αλλά δεν έχεις ιδέα τι μου 
έκανες εσύ», απαντάει η γυναίκα.
Σύμφωνα με τα μεξικανικά ΜΜΕ, το ασθενο-
φόρο έφτασε λίγη ώρα αργότερα και παρέλαβε 
τον 29χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κιν-
δύνου. Όσο για την 22χρονη, έχει τεθεί υπό 
κράτηση ενώ οι Αρχές διερευνούν την υπό-
θεση.

«Μην πεθάνεις αγάπη μου»: 
22χρονη αγκαλιάζει τον αιμόφυρτο 
φίλο της που μόλις... μαχαίρωσε! 

Ουκρανή μητέρα έκανε σεξ με τον 
4χρονο γιο της και το «ανέβασε» 
στο «σκοτεινό διαδίκτυο» 

Π
ώς μπορεί να χαρακτηριστεί μία 
γυναίκα που χρησιμοποιεί το ίδιο 
το παιδί της και δη στην ηλικία των 
τεσσάρων ετών, προκειμένου να ι-

κανοποιήσει τις ερωτικές της φαντασιώσεις; 
Άρρωστη; Ανώμαλη; Παρανοϊκή; Καθυστε-
ρημένη; Σχιζοφρενής; Μία Ουκρανή όχι μό-
νο υπέβαλλε τον μόλις τεσσάρων ετών γιο 
της σε αυτή τη διαδικασία, αλλά είχε το θρά-
σος ή την ανωμαλία αν προτιμάτε, να βιντε-
οσκοπήσει το σεξ με το μικρό παιδί και να το 
«ανεβάσει» στο «σκοτεινό διαδίκτυο», θεω-
ρώντας ότι εκεί θα βρει «ανταπόκριση» και 
θα ικανοποιήσει τις αρρωστημένες ορέξεις 
της, αποφεύγοντας τις κυρώσεις.
Όταν όμως οι πράξεις ξεπερνούν ακόμη και 
εκείνα τα ελαστικά όρια της ανεκτικότητας 
και θύματά τους είναι παιδιά, τότε κανένα 
«σκοτεινό διαδίκτυο» δεν είναι ικανό να τις 
κρύψει. Η Ουκρανή μητέρα συνελήφθη από 
την αστυνομία και οδηγήθηκε στο κρατη-
τήριο, χάνοντας την επιμέλεια του παιδιού, 
το μέλλον του οποίου θα οριστεί μετά την 

εκδίκαση της υπόθεσης από το ουκρανικό 
δικαστήριο.
Η απίστευτη αυτή ιστορία διαδραματί-
στηκε στην πόλη Vinnytsia της Ουκρανίας 
και πρωταγωνίστρια ήταν μία 26χρονη, το 
όνομα της οποίας δεν δόθηκε στη δημοσιό-
τητα, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ταυτό-
τητα του 4χρονου παιδιού.
Όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυ-
νομίας, η 26χρονη είχε κάνει... επάγγελμα 
τα βίντεο με περιεχόμενο παιδόφιλο σεξ, 
καθώς είχε τιμολογήσει το βίντεο με τον 
4χρονο γιο της στα 120 ευρώ.
Η 26χρονη είχε ανεβάσει τουλάχιστον 30 
βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο και είχε 
αποκομίσει τουλάχιστον 4.000 ευρώ, σύμ-
φωνα με τον εκπρόσωπο της ουκρανικής 
αστυνομίας και ειδικότερα του τμήματος 
δίωξης του κυβερνοεγκλήματος. Εκτός από 
τα βίντεο, η μητέρα από την Ουκρανία είχε 
ανεβάσει και φωτογραφίες πορνογραφικού 
περιεχομένου με τον γιο της, τις οποίες επί-
σης πουλούσε στο σκοτεινό διαδίκτυο.
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Το πάγωμα των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων με την Άγκυρα 
ψήφισε το απόγευμα της Τετάρτης 
(13/3) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Η έκθεση της εισηγήτριας Κάτι Πίρι 
για την Τουρκία υιοθετήθηκε με 
370 ψήφους υπέρ, 109 κατά και 143 
αποχές. 

Α
φού ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία, 
η εισηγήτρια ευρωβουλευτής από 
την Ολλανδία και μέλος της ομάδας 
των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, 

ευχαρίστησε το σώμα επισημαίνοντας πως 
«έστειλε ένα σαφές μήνυμα στο Συμβούλιο 
για την αναστολή των ενταξιακών διαπραγ-
ματεύσεων υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τους 
Τούρκους δημοκράτες».
Αξίζει βέβαια να σημειωθεί πως το  Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο έχει μόνο συμβουλευτικό 
ρόλο και πως η τελική απόφαση για το εάν 
θα σταματήσουν οι ενταξιακές συνομιλίες θα 
ληφθεί από τους αρχηγούς 
κυβερνήσεων των κρατών 
μελών στο Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο.
Με το συγκεκριμένο ψήφι-
σμα, το Ευρωκοινοβού-
λιο φαίνεται να κινείται πιο 
κοντά στην αυστηρή γραμμή 
που εκφράζει ο Μάνφρεντ 
Βέμπερ, υποψήφιος του ΕΛΚ 
για το αξίωμα του προέδρου της Κομισιόν. Ο 
Γερμανός πολιτικός έχει δηλώσει επανειλημ-
μένα ότι, αν εκλεγεί, θα ζητήσει από το Συμ-
βούλιο τον τερματισμό των ενταξιακών δια-
πραγματεύσεων με την Άγκυρα.
Δεν λείπουν βέβαια και οι ευρωβουλευτές 
που εκφράζουν διαμετρικά αντίθετη άποψη. 
Υπενθυμίζουν μάλιστα ότι πολλοί αντιφρο-
νούντες στην Τουρκία- ακόμη και ο φυλακι-
σμένος ηγέτης του φιλοκουρδικού κόμματος 
HDP Σελαχατίν Ντεμιρτάς- ζητούν τη συνέ-
χιση των διαπραγματεύσεων και προειδοποι-
ούν ότι η διακοπή τους στην πραγματικότητα 
δεν τιμωρεί τον πρόεδρο Ερντογάν αλλά τον 
ίδιο τον λαό της Τουρκίας.

Η έκθεση που «καίει» την Άγκυρα
Η αναφορά της κ. Πίρι εγκρίθηκε από την Επι-
τροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου στις 20 Φεβρουαρίου. 
Σε αυτή γίνεται αναφορά στην κατάσταση 
στην οποία έχει περιέλθει το κράτος δικαίου 
στην Τουρκία και με συγκεκριμένα παραδείγ-

ματα: τον αυξημένο έλεγχο της εκτελεστι-
κής εξουσίας επί των δικαστικών και εισαγ-
γελικών αρχών και την πολιτική ανάμειξη 
στο έργο τους, τα αυθαίρετα όπως αναφέ-
ρει μέτρα που περιορίζουν την ελευθερία της 
έκφρασης, την ελευθερία των μέσων ενημέ-
ρωσης και την πρόσβαση στην ενημέρωση.
Παράλληλα, η έκθεση καταδικάζει το κλεί-
σιμο περισσότερων από 160 μέσων ενημέ-
ρωσης και τον μεγάλο αριθμό συλλήψεων 
δημοσιογράφων.
Καταδικάζεται επίσης το γεγονός ότι εξακο-
λουθεί να κρατείται ο Ντεμιρτάς, ηγέτης της 
αντιπολίτευσης και υποψήφιος για το προε-
δρικό αξίωμα, μεταξύ άλλων.
Επιπρόσθετα, η έκθεση καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη, να αναστείλουν επισή-
μως τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την 
Τουρκία αλλά παραμένει, ωστόσο, προση-
λωμένο (το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) στον 
δημοκρατικό διάλογο με την Τουρκία. Ανα-
φορά η οποία επαναλαμβάνεται στις σχετι-
κές εκθέσεις.

Η έκθεση ζητεί από την Επι-
τροπή να χρησιμοποιήσει 
τα προενταξιακά κονδύ-
λια που προορίζονται για 
την Τουρκία για να στηρίξει 
την τουρκική κοινωνία των 
πολιτών. Επίσης, αφήνει 
ανοιχτή την πόρτα για την 
αναβάθμιση της τελωνει-
ακής Ένωσης 1995 μεταξύ 

Τουρκίας και Ε.Ε., εφόσον τηρηθούν κάποιες 
σημαντικές προϋποθέσεις.

«Δικτάτορα» χαρακτήρισε τον 
Ερντογάν ο Νετανιάχου
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν 
Νετανιάχου έκανε λόγο περί «αστείου» ανα-
φερόμενος στην κατηγορία εναντίον του περί 
«κατάφωρου ρατσισμού» την οποία εξαπέ-
λυσε η Τουρκία, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο 
πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «δικτά-
τορα».
Ο Ιμπραήμ Καλίν, ο εκπρόσωπος του Τούρ-
κου προέδρου, κατήγγειλε την Τρίτη τον 
«κατάφωρο ρατσισμό» τον οποίο εκδηλώ-
νει, κατ’ αυτόν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. 
Εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας, ο Νετα-
νιάχου δήλωσε την Κυριακή ότι το Ισραήλ για 
τον ίδιο δεν αποτελεί έθνος-κράτος «όλων 
των πολιτών» του, αλλά αποκλειστικά και 
«μόνο του εβραϊκού λαού»: κατά συνέπεια, 
όχι της μεγάλης αραβικής και μουσουλμανι-
κής κοινότητας.

Ευρωπαϊκό χαστούκι στον 
Ερντογάν 

Το εφετείο της Νέας Υόρκης 
απεφάνθη ότι ο Αμερικανός 
πρόεδρος δεν είναι υπεράνω 
νόμου - Τον κατηγορεί ότι τη 
θώπευσε και τη φίλησε στο στόμα 
παρά τη θέλησή της το 2007 - 
Ουδέν σχόλιον προς το παρόν από 
τους δικηγόρους του Τραμπ

Τ
ο πράσινο φως έδωσε δευτερο-
βάθμιο δικαστήριο για να συνε-
χιστεί η διαδικασία της αγωγής 
που έχει καταθέσει εναντίον του 

Ντόναλντ Τραμπ η Ελληνοαμερικανίδα, 
Σάμερ Ζερβός, η οποία κατηγορεί τον Α-
μερικανό πρόεδρο για σεξουαλική παρε-
νόχληση το 2007.
Το Εφετείο της Νέας Υόρκης απέρριψε τον 
ισχυρισμό του Τραμπ ότι ένας εν ενερ-
γεία πρόεδρος δεν μπορεί να δικαστεί 
σε κρατικό δικαστήριο και ότι παραμέ-
νει ένα φυσικό πρόσωπο που δεν είναι 
υπεράνω νόμου. Συνεπώς, θα κληθεί να 
καταθέσει σχετικά με την υπόθεση.
Οι δικηγόροι του Τραμπ είχαν επικαλε-
στεί την «ρήτρα υπεροχής» του Αμερι-
κανικού Συντάγματος που «προστατεύει 
τον πρόεδρο από το να προσέλθει σε 
κρατικό δικαστήριο, ενώ είναι εν ενερ-
γεία».
Η Ζερβός μήνυσε τον Τραμπ το 2016 

ισχυριζόμενη ότι έλεγε ψέματα πως δεν 
την είχε συναντήσει ποτέ σε ξενοδοχείο 
ή την είχε υποδεχθεί με φιλί στο στόμα, 
όταν ήρθαν στη δημοσιότητα οι κατηγο-
ρίες της.
Οι δικηγόροι του Ντόναλντ Τραμπ δεν 
έχουν προβεί μέχρι στιγμής σε κάποιο 
σχόλιο.
Η Σάμερ είχε γνωρίσει τον Τραμπ όταν 
μετείχε ως διαγωνιζόμενη στο ριάλιτι 
σόου του μεγιστάνα «Apprentice» το 
2006.
Έναν χρόνο μετά, η Ζερβός ζήτησε ραντε-
βού μαζί του, προκειμένου να συζητή-
σουν το ενδεχόμενο συνεργασίας τους 
και τότε ο Τραμπ την είχε δεχθεί στο γρα-
φείο του.
«Με υποδέχθηκε με ένα φιλί στο στόμα, 
αιφνιδιάζοντάς με και το ίδιο έκανε και 
όταν έφευγα από το χώρο», είχε δηλώσει 
τον περασμένο Οκτώβριο όταν δημοσιο-
ποίησε για πρώτη φορά την ιστορία της.
Στο κείμενο της μήνυσης αναφέρεται πως 
ο Τραμπ την φίλησε στο στόμα, «άγγιξε 
το στήθος της» και «πίεσε τα γεννητικά 
του όργανα πάνω της» κατά την διάρκεια 
των συναντήσεών τους το 2007, ενώ ήταν 
ήδη παντρεμένος με την Μελάνια.
Η γυναίκα ισχυρίζεται ακόμα πως επιχεί-
ρησε να τον απομακρύνει ήρεμα, αλλά 
«αυτός δεν νοιαζόταν, συνέχισε να την 
αγγίζει».

H Ελληνοαμερικανίδα Summer 
Zervos καθίζει στο «σκαμνί» 
τον Τραμπ για σεξουαλική 
παρενόχληση

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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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ
Τα παιχνίδια καλής 

συμπεριφοράς

Δ
ιδάξτε του την ειλικρίνεια, την υ-
πευθυνότητα, τη συμπόνια και 
την υπομονή μέσα από δημιουρ-
γικά και ευχάριστα παιχνίδια

Αντί να φωνάζετε συνέχεια στο παιδί προ-
κειμένου να κάνει κάτι σωστά, διαλέξτε 
άλλη οδό. Διδάξτε του την ειλικρίνεια, την 
υπευθυνότητα, τη συμπόνια και την υπο-
μονή μέσα από δημιουργικά και ευχάρι-
στα παιχνίδια.

 ª Φτιάξτε ένα τραίνο. Θα χρειαστείτε 
πολλά και μεγάλα χαρτόκουτα για να 
χωρούν τα παιδιά να κάτσουν μέσα. Βγάλτε 
μία ποικιλία από μαρκαδόρους, αυτοκόλ-
λητα, χαρτιά και κόλλα και ζητήστε από όλα 
τα παιδιά που είναι παρόντα να φτιάξουν 
το δικό τους κουτί. Μπορούν να χρησιμο-
ποιήσουν τη φαντασία τους και να το δια-
κοσμήσουν όπως θέλουν. Βοηθήστε τα να 
τα στήσουν το ένα πίσω από το άλλο για 
να δημιουργηθεί ένα τραίνο. Τι τους διδά-
σκει; Την επιμονή. Νιώθουν ότι έχουν επι-
τύχει κάτι και γίνεται παρουσία των άλλων 
παιδιών, καταλήγοντας να φτιάξουν κάτι 
συνεργατικά.

 ª Ανθρώπινες εκφράσεις. Δώστε στο 
παιδί μεγάλα τετράγωνα χαρτιά, και ζητή-
στε τους να φτιάξουν ανθρώπινες εκφρά-
σεις που να δείχνουν όλα τα συναισθή-
ματα. Διπλώστε τα και βάλτε τα σε ένα 
κουτί. Βάλτε τα παιδιά να πάρουν από ένα 
και να δείξουν με τις δικές τους εκφράσεις 
τι βλέπουν στο χαρτί ώστε να το βρουν τα 
υπόλοιπα μέσα από ερωτήσεις του τύπου 
‘γιατί δείχνεις στενοχωρημένος’; Είναι το 
ιδανικό παιχνίδι για τη μάθηση της ενσυ-
ναίσθησης και μπορείτε να εφοδιάσετε τα 
παιδιά με διάφορα φαγητά, δωράκια και 
μικροαντικείμενα για να ανταλλάσσουν 
μεταξύ τους.

 ª Πες την αλήθεια. Μαζευτείτε οικογε-
νειακώς στο αγαπημένο σας σημείο και 
δώστε την ευκαιρία σε κάθε παίκτη να ολο-
κληρώσει προτάσεις που να ξεκινούν με 
‘φοβήθηκα όταν…’ Είναι πολύ σημαντικό 
να συμμετέχουν και οι γονείς ώστε το παιδί 
να νιώσει ότι δεν κρίνεται. Αυτό τους διδά-
σκει την ειλικρίνεια και το να μιλούν για τα 

συναισθήματά τους, είτε είναι θετικά είτε 
αρνητικά.

 ª Το ταυτόχρονο παιχνίδι. Σκεφτείτε 
πράγματα που μπορείτε να κάνετε μαζί, 
όπως το τραγούδι και το χειροκρότημα 
αλλά και πράγματα που δεν μπορούν να 
γίνουν μαζί. Έτσι μαθαίνει ότι είναι αγε-
νές να διακόπτει και καταλαβαίνει ότι δεν 
μπορεί να παίρνει πάντοτε την προσοχή 
που θέλει.

Η έκφραση των συναισθημάτων 
μέσα από το παιχνίδι
Τα παιδιά σχολικής ηλικίας ξεκινούν να 
βάζουν σε πράξη όλα τα πράγματα που 
έχουν μάθει για τα συναισθήματα στο 
πρώτα χρόνια της ζωής τους. Για παρά-
δειγμα, το να τα διαχειρίζονται και να τα 
εκφράζουν με κατάλληλους τρόπους είναι 
σημαντικό κομμάτι του να κάνουν φίλους 
στο σχολείο και να μαθαίνουν μέσα σε μία 
τάξη. Το παιχνίδι λοιπόν τους βοηθά στο να 
καταφέρουν όλα αυτά που αφορούν στα 
συναισθήματα. Μπορεί να παίζει στο σχο-
λείο με τα άλλα παιδιά αλλά έχετε κι εσείς 
ένα σημαντικό ρόλο. Ένα επιτραπέζιο παι-
χνίδι ή το να ρίχνετε μία μπάλα δυναμώνει 
τη σχέση σας και επιτρέπει στο παιδί να 
εκτονωθεί και να εκφραστεί.
Στο σχολείο μαθαίνει πώς να είναι ανε-
ξάρτητο, βιώνει δυνατά συναισθήματα 
όπως η ζήλια και αρχίσει να αντιλαμβάνε-
ται ότι υπάρχουν κι άλλες οπτικές. Τα παι-
διά χωρίζονται σε παρέες, μαθαίνουν τους 
κανόνες πάνω στο παιχνίδι και χρειάζονται 
την υποστήριξή σας.
Βοηθήστε το παιδί να εξερευνήσει τα 
συναισθήματά του με το να δημιουργήσετε 
μαζί τέχνη. Η ζωγραφική και το σχέδιο 
είναι υπέροχοι τρόποι ελεύθερης έκφρα-
σης ενώ το ίδιο κάνει η μουσική αλλά και η 
εκμάθηση ενός οργάνου. Μπορεί να υπο-
κρίνεται όλους ή να παίζει με μαριονέτες 
και κούκλες για να εκφράζει αυτά που νιώ-
θει μέσα από ρόλους. Βγείτε μία βόλτα στο 
πάρκο και τρέξτε, παίξτε με μία μπάλα, 
κάντε κούνιες και ο,τιδήποτε άλλο του απε-
λευθερώνει την ένταση.

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

Σ
ήμερα θα μιλήσουμε για δέκα κανό-
νες που μπορούμε να εφαρμόσουμε 
προκειμένου να έχουμε καλή και α-
ποτελεσματική επικοινωνία με τον/

την σύντροφό μας. Είμαι σίγουρος πως θα 
μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε το γάμο 
μας και τη σχέση μας. Όταν δεν υπάρχει κα-
λή επικοινωνία στο γάμο επηρεάζεται η σχέ-
ση αρνητικά με αποτέλεσμα να υπάρχουν 
συγκρούσεις, απομόνωση κι ο γάμος να κα-
ταντήσει μια αποτυχία.  
Ο πρώτος κανόνας για την αποτελεσματική 
επικοινωνία είναι πολύ απλός. Βεβαιώσου 
ότι ο άλλος σε ακούει. Αν θέλεις να μιλή-
σεις στον/στην σύντροφό σου για ένα θέμα 
σημαντικό ή πολύ λεπτό, βεβαιώσου ότι δεν 
είναι θυμωμένος/η ούτε απασχολημένος με 
κάτι άλλο.
Ο δεύτερος κανόνας είναι να Αρχίσεις με 
κάτι θετικό. Κάθε φορά που προκειται να 
κάνεις μία σοβαρή συζήτηση με κάποιον, 
είναι σκόπιμο να αρχίζεις πάντοτε με κάτι 
θετικό. Οι άνθρωποι αυτόματα παίρνουν 
αμυντική θέση όταν ακούνε κάποιον να 
αρχίζει με αρνητικά στοιχεία, όπως είναι η 
κριτική ή τα παράπονα.
Ο τρίτος κανόνας που πρέπει να θυμάσαι 
είναι να μην είσαι επιθετικός/ή στο άλλο 
άτομο. Οι επιθέσεις αρχίζουν συνήθως με 
φράσεις όπως, «Είσαι…», ή « Ποτέ σου…», 
ή «Εσύ πάντοτε…».  Φρόντισε ν’ αρχίζεις με 
σένα, «Εγώ…»
Αν θέλεις η επικοινωνία σου να είναι αποτε-
λεσματική, μην είσαι υπερβολικός/ή. Μπο-
ρεί να βρίσκει διέξοδο η εσωτερική μας 
ένταση μ’ αυτόν τον τρόπο αλλά δεν προ-
σφέρει και πολλά στη βελτίωση της συζυ-
γικής αρμονίας. Από τη στιγμή που ο/η 
σύντροφός σου ακούσει την παραμικρή 
υπερβολή, δικαιολογημένα θα απορρίψει 
καθετί που θα πεις. Επομένως, λέξεις όπως, 
«πάντα» και «πάντοτε» δε θα πρέπει να χρη-
σιμοποιούνται. 
Ένας άλλος καλός κανόνας που θα σε βοη-
θήσει να έχεις καλή και αποτελεσματική επι-
κοινωνία είναι να μη διαβάζεις το νου του 
άλλου. Να σου γίνει κανόνας να μη συμπε-
ραίνεις αυτά που σκέφτεται ο άλλος. Αντί-
θετα, μάθε να ζητάς από τον άλλον να σου 

λέει τι σκέφτεται ή τι νιώθει. Όταν υπολογί-
ζουμε με το μυαλό μας τα κίνητρα του άλλου 
και πιστεύουμε ότι αυτά είναι και τίποτε 
άλλο, διατρέχουμε τον κίνδυνο να εκενυρί-
σουμε τον άλλον.
Ένας άλλος κανόνας που θα μας βοηθήσει 
να επικοινωνούμε καλύτερα είναι λέμε ποιες 
είναι οι προτιμήσεις μας και όχι ποιες είναι 
οι αρχές μας. Πολύ συχνά, οι σύζυγοι νομί-
ζουν ότι τα αισθήματά τους και οι προτιμή-
σεις τους δεν είναι τόσο σημαντικά όσο οι 
«αρχές» τους. Είναι πολύ πιο εύκολο όμως 
να αμφισβητήσεις τις απόψεις του άλλου 
παρά τα αισθήματά του ή αυτά που του αρέ-
σουν ή δεν του αρέσουν.
Η επικοινωνία είναι καλύτερη όταν εξηγείς 
τι ήταν αυτό που σε έκανε να νιώσεις έτσι.  
Αν δεν εξηγήσεις, με όσο γίνεται πιο απλά 
λόγια, ακριβώς πώς ένιωσες, ο/η σύντρο-
φός σου δε θα καταλάβει τι ήταν αυτό που 
σε πείραξε. 
Αν θέλεις ο/η σύντροφός σου να ξέρει και 
να εκπληρώνει τις ανάγκες σου, τότε πρέπει 
να τις πεις ξεκάθαρα. Δε θα πάρεις αυτό που 
θέλεις αν δεν το διατυπώσεις ξεκάθαρα.
Ένας άλλος κανόνας για την καλή και αποτε-
λεσματική επικοινωνία είναι να περιορίζε-
σαι σε ένα ή το πολύ σε δύο θέματα. Μπορεί 
να σούρχεται να τα μαζέψεις όλα μαζί μια και 
έχεις την ευκαιρία. Ο ακροατής όμως αρχίζει 
και χάνει την υπομονή του με το τρίτο ή το 
τέταρτο και στο τέλος κανένα θέμα δεν εξε-
τάζεται σε βάθος. 
Αποτελεσματική επικοινωνία  έχουμε όταν 
και τα δύο άτομα είναι σίγουρα ότι ο άλλος 
τους κατάλαβε. Όλοι μας νιώθουμε μια ικα-
νοποίηση όταν ξέρουμε ότι ο/η σύντροφός 
μας καταλαβαίνει πώς νιώθουμε και κατα-
λαβαίνει τα κίνητρα πίσω από κάθε ενέργειά 
μας. Και στο τέλος, άφησε χρόνο για τυχόν 
ερωτήσεις για να ξεκαθαριστούν αυτά που 
είπατε.  
Η καλή επικοινωνία αποτελεί ένα από τα 
βασικά στοιχεία του πετυχημένου γάμου. 
Αυτή δημιουργεί ένα θετικό περιβάλλον 
και ενώνει όλα τα μέλη της οικογένειας. Ας 
δώσουμε όλοι μας στην καλή επικοινωνία 
την πρώτη θέση στο γάμο μας και στην οικο-
γένειά μας. 

Δέκα Κανόνες για 
Αποτελεσματική Επικοινωνία
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Ο 
σημαντικότερος ίσως 
μυς του οργανισμού 
μας δεν είναι άλλος α-
πό την πολύτιμη «α-

ντλία» που διοχετεύει με αίμα άρα 
και ευεργετικά θρεπτικά συστατι-
κά τα υπόλοιπα όργανα και σημεία 
του σώματος. Η καρδιά με «σύμ-
μαχους» τις φλέβες που διαπερ-
νάνε το εσωτερικό μας, δίνει κάθε 
μέρα τη δική της μάχη για να μας 
κρατήσει στη ζωή.
Αν για λόγους πρόληψης σκοπεύ-
ετε να υιοθέτησε ένα διαιτολόγιο 
που θα«προστατεύει» την καρδιά, 
πρέπει να λάβετε σοβαρά υπό-
ψιν τα παρακάτωθρεπτικά 
στοιχεία και να τα προσθέ-
σετε άμεσα στα γεύματά 
σας.
Ω-3 Λιπαρά οξέα
Μπορεί αρκε τοί 
να αποφεύγουν τα 
λιπαρά προς όφελος 
της υγείας τους αλλά 
τα «καλά» ακόρεστα 
Ω-3 λιπαρά οξέα είναι κάτι 
παραπάνω από μίαασπίδα 
για τον οργανισμό. 
Χωρίζονται σε δύο 
κατηγορίες, τα ALA 
που μπορούμε να τα 
βρούμε σε φυτικές τρο-
φές όπως το μπρόκολο και 
ο λιναρόσπορος και τα EPA-
DHA που υπάρχουν στα 
θαλασσινά.
Η δεύτερη κατηγορία 
είναι υπεύθυνη για τη 
φυσιολογική λειτουργία 
της καρδιάςκαι ρυθμίζουν 
το επίπεδο των τριγλυκερι-
δίων στο αίμα. Πλούσια σε 
Ω-3 EPA-DHA λιπαρά οξέα είναι 
ψάρια όπως το σκουμπρί, ο σολο-
μός, οι σαρδέλες και οι γαρίδες.
Μονακολίνη Κ
Πρόκειται για μία από τις μονα-
κολίνες και παράγεταιαπό τη 
ζύμωση του κόκκινου ρυζιού με 
το μύκητα Monascuspurpureus. 
Σύμφωνα με τους ειδικούς, το 
κόκκινο ρύζι έχει ευεργετικές ιδι-
ότητες σε άτομα που κινδυνεύουν 
από κάποια καρδιαγγειακή νόσο. 
Αυτό συμβαίνει γιατί η μονακο-
λίνη Κ αναστέλλει ουσιαστικά τη 
λειτουργία του ενζύμου που συν-
θέτει τη χοληστερίνη και την κρα-

τάει στα φυσιολογικά επίπεδα για 
τον οργανισμό.
Βιταμίνη Β6
Πηγές βιταμίνης Β6 ή πυριδοξί-
νηςείναι τροφές όπως τα φασό-
λια, το αυγά, τα δημητριακά και 
το ψάρι. Είναι μία από τις σημα-
ντικότερες βιταμίνες για τον οργα-
νισμό, καθώς μπορεί να συμβά-
λει με πολλούς διαφορετικούς 
τρόπους στην καλύτερη λειτουρ-
γία του. Μία από αυτές, είναι να 
αποτρέπει τη δημιουργία επικίν-
δυνων θρόμβων από τα ερυθρά 
αιμοσφαίρια. Συνδέεται, λοιπόν, 
άμεσα με τη δραστική καταπολέ-

μηση καρδιακών παθήσεων.
Φυλλικό οξύ
Το φυλλικό οξύ, γνωστότερο 

και ως βιταμίνη 9, είναι ένα 
στοιχείο που δυστυχώς ο 
ανθρώπινος οργανισμός 
δεν συνθέτει από μόνος 

του αλλά του είναι απαραί-
τητο. Για αυτό ακριβώς 
πρέπει να φροντίσουμε 
να το λάβουμε μέσα 
από κατάλληλες τρο-

φές ή συμπληρώματα 
διατροφής. Αυτό είναι που 

κρατάει την αρτηριακή πίεση σε 
φυσιολογικά επίπεδα και 

«συμμαχεί» με τον γυναι-
κείο οργανισμό κατά της 
υπέρτασης. Το σπανάκι, 

τα φιστίκια, οι φακές και το 
αβοκάντο, είναι τροφές που 
περιέχουν «γενναίες» ποσό-

τητες από φυλλικό οξύ. 
Παράδειγμα, μία κούπα 
φακές το μεσημέρι είναι η 

ιδανική ημερήσια δόσηγια 
τον ανθρώπινο οργανισμό.

Βιταμίνη B12
Η συγκεκριμένη βιταμίνη ανήκει 
στο σύμπλεγμα βιταμινών τύπου 
B και συμβάλει στηνπροστασία 
του νευρικού, αλλά κυρίως του 
καρδιαγγειακού μας συστήματος, 
«προστατεύοντας» τόσο την καρ-
διά όσο και τα αγγεία. Η βιταμίνη 
Β12 μαζί με τηΒ6 και το φυλλικό 
οξύ μετατρέπουν την ομοκυστε-
ΐνη σε μεθειονίνη. Μειώνοντας 
έτσι τα υψηλά ποσοστά ομοκυ-
στεΐνης, μειώνεται και ο κίνδυνος 
για σοβαρές καρδιακές επιπλοκές 
όπως το έμφραγμα ή το εγκεφα-
λικό.

Σ
ε μια ομάδα υγιών, παχύσαρκων ενηλίκων, η κατανάλωση ε-
λαιολάδου τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα σχετίστηκε 
με λιγότερη δραστηριότητα των αιμοπεταλίων στο αίμα τους, 
γεγονός που μπορεί να μειώνει την τάση θρόμβωσης.

Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας προκαταρκτικής έρευνας που παρου-
σιάστηκε φέτος στις Επιστημονικές Συνεδρίες της Αμερικανικής Καρ-
διολογικής Εταιρείας.
Τα αιμοπετάλια είναι θραύσματα κυττάρων αίματος που συγκολλού-
νται μεταξύ τους και σχηματίζουν συστάδες και θρόμβους όταν ενερ-
γοποιούνται. Συμβάλλουν στη συσσώρευση πλάκας στις αρτηρίες, 
γνωστή ως αθηροσκλήρωση, η οποία αποτελεί τη βάση για τα περισ-
σότερα καρδιακά επεισόδια και εγκεφαλικά επεισόδια, σύμφωνα με 
τον επικεφαλής της μελέτης Sean P. Heffron, επίκουρο καθηγητή στο 
NYU School of Medicine, στη Νέα Υόρκη.
Χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τη συχνότητα 
κατανάλωσης τροφίμων, οι ερευνητές εντόπισαν πόσο συχνά 63 
παχύσαρκοι, μη καπνιστές και μη διαβητικοί κατανάλωναν ελαιό-
λαδο. Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν τα 32,2 έτη και ο μέσος 
δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) ήταν 44,1.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι κατανάλωναν ελαιόλαδο του-
λάχιστον μια φορά την εβδομάδα είχαν χαμηλότερη ενεργοποίηση 
των αιμοπεταλίων τους σε σχέση με όσους κατανάλωναν μικρό-
τερη ποσότητα ελαιολάδου. Τα χαμηλότερα επίπεδα συσσωμάτωσης 
αιμοπεταλίων παρατηρήθηκαν σε όσους κατανάλωναν ελαιόλαδο 
συχνά.
Τα παχύσαρκα άτομα διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρ-
διακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου ή άλλου καρδιαγγεια-
κού επεισοδίου, ακόμη και αν δεν έχουν διαβήτη ή άλλες παθήσεις 
που σχετίζονται με την παχυσαρκία.

Ό
ταν τα ζευγάρια παίζουν 
επιτραπέζια παιχνίδια ή 
παρακολουθούν μαθή-
ματα ζωγραφικής μαζί, 

το σώμα τους απελευθερώνει ωκυ-
τοκίνη, μια ορμόνη που προάγει το 
συναισθηματικό δέσιμο.
Μάλιστα οι άνδρες που καταπιά-
νονται με τη ζωγραφική απελευθε-
ρώνουν διπλάσια ποσότητα αυτής 
της ορμόνης σε σχέση με τις γυναί-
κες ή σε σχέση με την ποσότητα 
που απελευθερώνεται στα ζευγά-
ρια με τα επιτραπέζια παιγνίδια.
«Αναμενόταν το αντίθετο, επειδή 
τα ζευγάρια που παίζουν επιτρα-
πέζια παιχνίδια θα αλληλεπιδρού-
σαν περισσότερο στα παιχνίδια και 
τις στρατηγικές», δήλωσε η Karen 
Melton, επίκουρη καθηγήτρια παι-
δικών και οικογενειακών σπουδών 
στο Κολλέγιο Υγείας και Ανθρω-
πιστικών Επιστημών του Baylor 
University.
Οι ερευνητές περίμεναν επίσης ότι 
τα ζευγάρια στο μάθημα ζωγραφι-
κής θα είναι πιο προσεκτικά προς 
τον εκπαιδευτή και στον καμβά 
παρά στους συντρόφους τους. 
Αλλά τα ζευγάρια στην τάξη της 
τέχνης ανέφεραν ότι υπήρξε μεγα-
λύτερο άγγιγμα μεταξύ τους σε 
σχέση με τα επιτραπέζια παιχνίδια.
«Τυπικά, μια τάξη τέχνης δεν θεω-
ρείται ως μια αλληλεπίδραση με 
τον/την σύντροφο, αλλά μερικές 
φορές τα ζευγάρια που ζωγραφί-
ζουν επιλέγουν να αλληλεπιδρά-
σουν βάζοντας το χέρι τους γύρω 
από τον σύντροφό τους ή απλά 
λέγοντας ‘καλή δουλειά’» είπε η 
Melton.
Το μεγάλο εύρημα ήταν ότι όλα τα 
ζευγάρια απελευθερώνουν ωκυ-
τοκίνη όταν παίζουν μαζί - και αυτό 
είναι ένα καλό νέο για τις σχέσεις 
των ζευγαριών.
Αλλά οι άνδρες στην τάξη της 
τέχνης απελευθέρωσαν 2 έως 2,5 
φορές περισσότερο ωκυτοκίνη, 
γεγονός που υποδηλώνει ότι ορι-
σμένοι τύποι δραστηριοτήτων 
μπορεί να είναι πιο επωφελείς για 
τους άνδρες σε σχέση με τις γυναί-
κες, και το αντίστροφο.
Η απελευθέρωση της ωκυτοκίνης 
αυξήθηκε περισσότερο για τους 
άνδρες στην τάξη της τέχνης, ακο-
λουθούμενη από γυναίκες που 
έπαιζαν επιτραπέζια παιχνίδια.

Η κοινή 
δραστηριότητα των 
ζευγαριών προάγει 
την ωκυτοκίνη

Η κατανάλωση ελαιολάδου 
σχετίζεται με μείωση της 
θρόμβωσης στους παχύσαρκους

Αυτές είναι οι «βόμβες 
υγείας» για την καρδιά!

υγεία

Νέα έρευνα δείχνει ότι 
η οικοδόμηση μυϊκής 
δύναμης μπορεί να είναι 

ένας τρόπος μείωσης του κινδύ-
νου για διαβήτη τύπου 2.
Η μελέτη περιέλαβε περισσό-
τερους από 4.500 ενήλικες που 
διαπίστωσαν μέτρια αύξηση 
της μυϊκής μάζας, κάτι που μεί-
ωσε τον κίνδυνο για διαβήτη 
τύπου 2 κατά 32%. Τα οφέλη 
ήταν ανεξάρτητα από την καρδι-
οαναπνευστική ικανότητα, ενώ 
τα υψηλότερα επίπεδα μυϊκής 
δύναμης δεν προσέφεραν πρό-
σθετη προστασία.
Ο Duck-chul Lee, αναπληρωτής 
καθηγητής Κινησιολογίας στο 
Iowa State University, λέει ότι 
τα αποτελέσματα είναι ενθαρ-
ρυντικά, διότι ακόμη και μικρή 
δοσολογία άσκησης μπορεί να 
είναι χρήσιμη στην πρόληψη 

του διαβήτη τύπου 2, μέσω 
βελτίωσης της μυϊκής δύνα-
μης. Ωστόσο, είναι δύσκολο να 
προταθεί ένα βέλτιστο επίπεδο, 
καθώς δεν υπάρχουν τυποποι-
ημένες μετρήσεις για τη μυϊκή 
δύναμη.
Οι συμμετέχοντες στη μελέτη 
ολοκλήρωσαν πιέσεις σ τή-
θους και ποδιών και μετρήθηκε 
η μυϊκή τους δύναμη. Αυτές οι 
μετρήσεις προσαρμόστηκαν 
ανάλογα με την ηλικία, το φύλο 
και το σωματικό βάρος, γεγονός 
που αποτελεί ένα παράδειγμα 
του γιατί οι ερευνητές λένε ότι 
είναι περίπλοκο να παράσχουν 
γενικές συστάσεις.
Η μελέτη είναι μία από τις πρώτες 
που εξέτασε τον κίνδυνο του δια-
βήτη τύπου 2 σχετιζόμενο με τη 
μυϊκή δύναμη ξεχωριστά από την 
καρδιοαναπνευστική ικανότητα.

Το χτίσιμο μυών μειώνει τον 
κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2
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ιστορίες

Σ
τα τέλη του 19ου αιώνα η Ελλάδα είχε αρχίσει να ανα-
πτύσσεται χάρη κυρίως στο έργο των κυβερνήσεων του 
Χαρίλαου Τρικούπη. Βέβαια η δημοσιονομική πτώχευση 
της χώρας (1893) και η ήττα στον ελληνοτουρκικό πόλεμο 

(1897) ανέστειλαν προσωρινά την πρόοδο της.
Η δημοσιονομική πτώχευση που είχε σαν αποτέλεσμα την 
επιβολή Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου (1898) ξεπεράστηκε 
σύντομα. Μεγάλη ήταν η συμβολή στην ανάπτυξη της οικονομίας, 
του εξωτερικού εμπορίου που αυξήθηκε σημαντικά και των άδη-
λων πόρων από την υπερατλαντική μετανάστευση και την ανά-
πτυξη της ναυτιλίας που χρησιμοποιούσε πλέον την ατμοκίνηση.
Το 1882 έκανε την εμφάνισή της η ‘’τηλεφωνική συγκοινωνία’’ και 
το 1889 ο ηλεκτρισμός. Άρχισαν να χρησιμοποιούνται ραπτομη-
χανές, γραφομηχανές και οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν αρμέ), 
ενώ οι μεγαλοαστικές κατοικίες στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν 
εξοπλισμένες με καλοριφέρ που λειτουργούσαν με κοκ και αερι-
όφως (φωταέριο, γκάζι). Τα ελληνικά μηχανουργεία κατασκεύ-
ασαν τα πρώτα πλοία με χαλύβδινο κύτος (1891) και την πρώτη 
ατμάμαξα.

Οι χερσαίες συγκοινωνίες τον 19ο αιώνα
Κατά την απελευθέρωση της χώρας το οδικό δίκτυο ήταν ανύ-
παρκτο. Σταδιακά άρχισε η κατασκευή δρόμων στην Αθήνα ενώ 
μεταξύ 1835- 1862 κατασκευάστηκαν στη χώρα μας περίπου 150 
χιλιόμετρα εθνικών αμαξιτών οδών.
Το πρώτο δίτροχο κάρο εμφανίστηκε στην Αθήνα το 1834. Το 
έφερε ο διοικητής του βρετανικού στόλου στη Μάλτα sir Pulteney 
Malcolm (1768- 1838), ο οποίος αποφάσισε να χτίσει μια αγροι-
κία στα Πατήσια (που αργότερα χρησίμευσε ως Άσυλο Ανιάτων). 
Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια οι τετράτροχες άμαξες διαδόθη-
καν ευρύτατα και σ’ ολόκληρη τη χώρα κυκλοφορούσαν περίπου 
40 τροχοφόρα οχήματα.
Το 1869 λειτούργησε ο πρώτος σιδηρόδρομος στην Ελλάδα που 
ήταν ατμοκίνητος και ένωσε το Θησείο με τον Πειραιά με γραμμή 
μήκους οκτώ χιλιομέτρων.
Τη δεκαετία του 1880 άρχισε η επέκταση του σιδηροδρόμου. Το 
1882 ιδρύθηκε η εταιρεία ‘’ Σιδηρόδρομος Αττικής ‘’ (Σ.Α.) που 
επρόκειτο να συνδέσει την Αθήνα με το Λαύριο, τα Πατήσια και 
την Κηφισιά. Το 1884 ο Πειραιάς και η Αθήνα συνδέθηκαν σιδη-
ροδρομικά με την Ελευσίνα, το 1885 με την Κόρινθο, το 1886 με 
το Ναύπλιο, το 1887 με την Πάτρα, το 1890 με τον Πύργο και το 
1899 με την Καλαμάτα.
Τη γραμμή διαχειρίζονταν οι Σ.Π.Α.Π. (Σιδηρόδρομοι Πειραιώς- 
Αθηνών- Πελοποννήσου που ιδρύθηκαν το 1882). Το 1895 ο 
σιδηρόδρομος επεκτάθηκε από το Θησείο ως την Ομόνοια με 
μερικώς υπόγεια γραμμή.
Το 1904 οι ατμοκίνητες αμαξοστοιχίες αντικαταστάθηκαν με ηλε-
κτροκίνητες. Τα πρώτα τραμ, τροχιόδρομοι όπως λέγονταν τότε, 
κυκλοφόρησαν στην Αθήνα το 1882 και ήταν ιππήλατα! Αργό-

τερα έγιναν ατμοκίνητα. Ωστόσο στις 13 Μαΐου του 1907 η ατμά-
μαξα του τροχιόδρομου που εκτελούσε το δρομολόγιο Φάληρο- 
Αθήνα ανατινάχθηκε ,με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυ-
ματιστούν επιβάτες και περαστικοί, ανάμεσα στους οποίους ήταν 
και ο λογοτέχνης Πολύβιος Δημητρακόπουλος που γλίτωσε με 
μερικά τραύματα. Η έκρηξη έγινε στη θέση Γαργαρέτα (στο σημε-
ρινό Κουκάκι).
Ο αρχιμηχανικός των τροχιοδρόμων Λο, καταδικάστηκε ως υπαί-
τιος φόνων εξ αμελείας και τραυμάτων, γιατί λανθασμένα είχε 
εκτιμήσει ότι οι ατμάμαξες μπορούν να εκτιμήσουν τέτοια δρο-
μολόγια. Αυτό το γεγονός είχε σαν αποτέλεσμα την προσωρινή 
εκτέλεση δρομολογίων με ιπποκίνητα βαγόνια. Το 1909 το τραμ 
πέρασε οριστικά στη φάση της ηλεκτροκίνησης. 

Τα πρώτα αυτοκίνητα στην Αθήνα
Για το πότε κυκλοφόρησε το πρώτο αυτοκίνητο στην Αθήνα οι 
απόψεις διίστανται. Στο καταπληκτικό λεύκωμα ‘’Η Ιστορία του 
Αυτοκινήτου στην Ελλάδα’’ αναφέρεται ότι η πρώτη ‘’αυτοκί-
νητη άμαξα’’ (έτσι ονομάζονταν τότε τα αυτοκίνητα, ενώ ‘’αμά-

ξια’’ λέγονταν οι ιππήλατες άμαξες έως τα μέσα της δεκαετίας του 
1910) κυκλοφόρησε το 1894.
Ιδιοκτήτης του ήταν ο πλούσιος ομογενής από τη Ρωσία Κ. Κοντο-
γιαννάκης, ο οποίος εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Ο Κ. Μπίρης 
στο βιβλίο του ‘’Αι Αθήναι από τον 19ον εις τον 20ον αιώνα’’ γρά-
φει ότι το πρώτο αυτοκίνητο το έφερε από τη Γαλλία ο Κ. Χρηστο-
μάνος ο ιδρυτής της ‘’Νέας Σκηνής’’ το 1896. Το σίγουρο είναι ότι 
οι Κοντογιαννάκης και Χρηστομάνος (ή αντιστρόφως) ήταν οι 
πρώτοι που έφεραν αυτοκίνητα στην Αθήνα ,και γενικότερα στην 
ελληνική επικράτεια ,στα τέλη του 19ου αιώνα.
Επίσης σίγουρο είναι ότι και το αυτοκίνητο του Κοντογιαννάκη 
και το αυτοκίνητο του Χρηστομάνου ήταν ελαττωματικά. Μάλι-
στα το αυτοκίνητο του Κοντογιαννάκη κυκλοφόρησε μόνο για 
είκοσι μέρες κι επειδή δεν υπήρχε μηχανικός για να το επισκευά-
σει, τέθηκε σε αχρηστία. 
Το 1900 παρέλαβε το αυτοκίνητό του ο διευθυντής της Ηλεκτρι-
κής Εταιρείας Κ. Νικολαΐδης. Ήταν επταθέσιο, ηλεκτροκίνητο (γι’ 
αυτό μπορούσε να φτάσει μόνο μέχρι το Φάληρο ή την Κηφισιά), 
τύπου ‘’Βικτόρια’’. Το αυτοκίνητο αυτό κυκλοφορούσε τουλάχι-
στον ως το 1907 όπως προκύπτει από δημοσίευμα της εφημερί-
δας ‘’Εμπρός’’. Στις αρχές του 20ου αιώνα ο διάδοχος Κωνσταντί-
νος εισήγαγε ένα γερμανικής κατασκευής αυτοκίνητο. Επρόκειτο 
για τετραθέσιο ‘’Durkopp’’, ‘’με μοτέρ μοτοσικλέτας, χωρίς ψυγείο 
και με φανούς πετρελαίου’’. Μέχρι το 1905 τα μέλη της βασιλικής 
οικογένειας εισήγαγαν τουλάχιστον άλλα έξι αυτοκίνητα.
Το 1907 η κυρία Εμπειρίκου της οικογένειας των εφοπλιστών 
,διέσχιζε τους δρόμους με το αυτοκίνητό της, το οποίο οδηγούσε 
ο επαγγελματίας οδηγός Αλέξανδρος Μπαχάουερ. Το 1910, ο 
Εμμανουήλ Μπενάκης ήρθε από την Αλεξάνδρεια στην Αθήνα 

για να συμμετάσχει στην κυβέρνηση Ε. Βενιζέλου έχοντας στην 
κατοχή του ένα ωραιότατο κόκκινο αυτοκίνητο. Το 1909, ο Γεώρ-
γιος Ι. Πεσμαζόγλου (1889 – 1979), ταξίδεψε στο Παρίσι και 
επέστρεψε με το αυτοκίνητο που αγόρασε εκεί. Το δικύλινδρο 
Renault, ανέπτυσσε την καταπληκτική για την εποχή ταχύτητα 
των 35 Km/h!
Η διαδρομή του από το Παρίσι ως την Αθήνα με το αυτοκίνητο 
(μέσω Γένοβας – Τεργέστης – Σπλιτ – Μαυροβουνίου και της τουρ-
κοκρατούμενης τότε Μακεδονίας), διήρκεσε περίπου τρεις μήνες!
Το 1908, υπήρχαν στην Αθήνα περίπου δέκα ιδιωτικά αυτοκί-
νητα, ένα αγοραίο και ορισμένα που χρησιμοποιούνταν για τη 
συγκοινωνία της πρωτεύουσας με την περιφέρεια. Το 1912, πριν 
από τους Βαλκανικούς πολέμους και πριν την ενσωμάτωση των 
νέων χωρών, επιτάχθηκαν 65 αυτοκίνητα, αριθμός πιθανότατα 
πολύ μικρότερος από τον πραγματικό. Το αθάνατο ελληνικό δαι-
μόνιο, είχε δράσει και πάλι. Πολλοί ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, για 
να αποφύγουν την επίταξη των οχημάτων τους και τη βέβαιη 
καταστροφή τους, τα μεταβίβαζαν εικονικά σε ξένους υπηκόους.

Το πρώτο τροχαίο δυστύχημα
Το πρωί της 4ης Μαρτίου 1907, γύρω στις 11.30, στην οδό Συγ-
γρού, στο ύψος του ΦΙΞ, τα αυτοκίνητα του βουλευτή Φθιώτι-
δας Νικόλαου Σιμόπουλου και του πρίγκιπα Ανδρέα, παππού 
του Καρόλου της Αγγλίας, επιδόθηκαν σε κόντρα! Ο Σιμόπουλος 
προσπέρασε το αυτοκίνητο του πρίγκιπα, αλλά ξαφνικά βρέθηκε 
μπροστά στην 25χρονη Ευφροσύνη Βαμβακά, μητέρα δύο ανή-
λικων παιδιών. Ο βουλευτής δεν μπόρεσε να την αποφύγει και 
πέρασε πάνω από το σώμα της, ενώ το ίδιο έκανε και το αυτο-
κίνητο του πρίγκιπα Ανδρέα, ο οποίος προσπάθησε να μειώσει 
την ταχύτητά του. Ειπώθηκε ότι αυτός που σκότωσε την άτυχη 
γυναίκα ήταν ο πρίγκιπας Ανδρέας και ο Σιμόπουλος, ο οποίος 
καλυπτόταν από τη βουλευτική ασυλία, ανέλαβε την ευθύνη.
H είδηση του τραγικού περιστατικού, συγκλόνισε τους Αθηναί-
ους. Έξαλλος ο διοικητής της Αστυνομίας, κάλεσε την επόμενη 
ημέρα τους… επτά (7) ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και τους έκανε δρι-
μύτατες παρατηρήσεις και συστάσεις.
«Επτά αυτοκίνητα κυκλοφορούν και θρηνούμε θύματα …Φαντα-
στείτε τι θα γίνει, όταν γίνουν εβδομήντα», έγραφαν χαρακτηρι-
στικά οι εφημερίδες της εποχής.
Επανερχόμαστε στις αντιδράσεις, οι οποίες δεν ήταν μεμονωμέ-
νες, αλλά οργανωμένες και προέρχονταν από διάφορες επαγγελ-
ματικές ομάδες. Οι προσπάθειες των κυβερνήσεων να χρησιμο-
ποιηθούν οι «αυτοκίνητες άμαξες» στις χερσαίες συγκοινωνίες, 
προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων, κυρίως από τους αμαξηλάτες, 
τους καραγωγείς και τους λεμβούχους.

Αντιδράσεις
Οι πρώτες σφοδρές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις απέτρεψαν  
τη χρήση των αυτοκινήτων ως μέσων δημόσιας συγκοινωνίας 
στην Αθήνα το 1899. Το Νοέμβριο του 1905 οι αμαξηλάτες διορ-
γάνωσαν μεγάλη κινητοποίηση όταν μια ξένη εταιρεία εκδήλωσε 
ενδιαφέρον για να αναλάβει τις συγκοινωνίες της πρωτεύουσας: 
Κατέβηκαν σε απεργία και πραγματοποίησαν πορεία μέχρι το 
Υπουργείο Οικονομικών και έτσι η κυβέρνηση υποχώρησε και 
υποσχέθηκε να επανεξετάσει το θέμα.
Το Νοέμβριο του 1907, έπειτα από την ίδρυση της «Ελληνικής 
Εταιρείας Εκμεταλλεύσεως Αυτοκινήτων» που χρησιμοποιούσε 
«αυτοκινήτους αμάξας και αυτοκίνητους λέμβους» για τη μετα-
φορά εμπορευμάτων από το τελωνείο στην πόλη. Οι αμαξηλάτες 
έκαναν πορεία με τις οικογένειές τους από το Θησείο μέχρι την 
Πλατεία Συντάγματος, όπου επέδωσαν ψήφισμα στον Διάδοχο.
Μάλιστα η κυβέρνηση αναγκάστηκε να κλείσει τα αυτοκίνητα της 
εταιρείας σ’ ένα αμαξοστάσιο της οδού Ξενοφώντας. 
Εκτός από τους αμαξηλάτες, τους λεμβούχους και τους καραγω-
γείς, θίγονταν από την παρουσία των αυτοκινήτων, οι καροποιοί, 
οι σαγματοποιοί (κατασκευαστές σαμαριών), οι εφιππιουργοί 
(όσοι κατασκεύαζαν σέλες), οι πεταλωτές, οι σιδηρουργοί, οι ζωέ-
μποροι και οι παραγωγοί ζωοτροφών. Με την παρέμβασή τους, 
αποτράπηκε με βίαιο τρόπο η επέκταση του σιδηρόδρομου από 
τον σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι το λιμάνι (1908 – 1909).
Οι δυναμικές κινητοποιήσεις των επαγγελματιών που αναφέ-
ραμε, απέτρεψαν τη χρήση αυτοκινήτων στις αστικές συγκοινω-
νίες της Αθήνας ως το 1912.

Τα πρώτα αυτοκίνητα στην Ελλάδα
Ιστορική αναδρομή (1894-1913)



23ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ15 Μαρτίου 2019

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ24 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

15 Μαρτίου 2019
www.hellasnews-radio.com



25ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ15 Μαρτίου 2019

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ26 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

15 Μαρτίου 2019
www.hellasnews-radio.com



2715 Μαρτίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

απόψεις

ΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821 
ΚΑΙ Η ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΦΑΛΑΓΓΑ

Π
ολλά πράγματα δυστυχώς δεν μας τα 
δίδαξαν στα Ελληνικά σχολεία ατα ο-
ποία φοιτήσαμε.  Παράδειγμα,  το γε-
γονός ότι υπήρξαν και Κύπριοι αγωνι-

στές στην επανάσταση του 1821 και υπήρξε επί-
σημα και η «προικοδοτούμενη φάλαγγα» Ελλή-
νων αγωνιστών.  Σήμερα  τιμώ λοιπόν με την ανα-
φορά μου και αναπληρώνω τα κενά της μάθησης 
μας και για τους δυο: τους Κυπρίους αγωνιστές 
του 1821 και τη «προικοδοτούμενη φάλαγγα».

Θεοχάρης Χατζή Ηλία Λαπαθιώτης 
(1807 - 1886)
Ο Θεοχάρης Λαπαθιώτης ήταν Κύπριος αγω-
νιστής του 1821. Γεννήθηκε στο χωριό Λάπη-
θος της Κύπρου. Ο πατέρας του ήταν σπουδαίο 
μέλος της Φιλικής Εταιρείας, αποκαλύφθηκε 
όμως το 1821 από την αλληλογραφία του και 
σφαγιάστηκε από τους Τούρκους.
Ο Θεοχάρης καταδιώχτηκε και αναγκάστηκε να 
καταφύγει στα βουνά μέχρι το 1824, οπότε ήρθε 
κρυφά στην Ελλάδα. Κατατάχτηκε στο σώμα του 
οπλαρχηγού Ιωάννη Μπούσγου από τη Λιβα-
δειά. Πολέμησε και τιμήθηκε με το Παράσημο 
του Αγώνα. Το 1834 κατατάχτηκε στην Χωροφυ-
λακή, και έφτασε ως τον βαθμό του ταγματάρχη.  
Πέθανε στην Αθήνα στις 2 Μαΐου 1886

Αθανάσιος Νικομηδείας  (1755 -1821)
Ο Αθανάσιος Νικομηδείας ήταν Κύπριος, Φιλι-
κός, και εθνομάρτυρας του 1821.
Γεννήθηκε στη Κύπρο το 1755 και από ενω-
ρίς ακολούθησε την ιεροσύνη. Σπούδασε στη 
Βενετία απ΄ όπου επιστρέφοντας στην ελλαδική 
χώρα δίδαξε σε σχολή στην Αθήνα. Στη συνέχεια 
μετέβη στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας όπου και 
χειροτονήθηκε βοηθός επίσκοπος του Πατρι-
άρχη, αναλαμβάνοντας αργότερα επίσκοπος 
Λιβύης. Το 1791 εκλέχθηκε μητροπολίτης Νικο-
μηδείας.
Όταν εκδηλώθηκε η Ελληνική Επανάσταση του 
1821 ήταν ήδη μητροπολίτης Νικομηδείας και 
συνοδικός επίσκοπος στην Κωνσταντινούπολη. 
Κατηγορήθηκε από τους Οθωμανούς ως υποκι-
νητής της επανάστασης των Ελλήνων όταν αρνή-
θηκε μεταξύ άλλων μητροπολιτών να επικυρώ-
σει την εγκύκλιο με τον αφορισμό της Επανάστα-
σης από το Πατριαρχείο. Οι τουρκικές αρχές τότε 
τον συνέλαβαν και τον φυλάκισαν στην Κωνστα-
ντινούπολη στις φυλακές του Μποσταντζή μαζί 
με τους συλληφθέντες επίσης επισκόπους Δέρ-
κων Γρηγόριο, Αγχιάλου Ευγένιο, Εφέσου Διονύ-
σιο, Αδριανουπόλεως Δωρόθεο, Θεσσαλονίκης 
Ιωσήφ και Τυρνόβου Ιωάννη.
Την ημέρα του Πάσχα, 10 Απριλίου 1821, μετά 
τον απαγχονισμό του Πατριάρχη Γρηγορίου του 
Ε,́ στην κεντρική πύλη του Οικουμενικού Πατρι-
αρχείου, οι Τούρκοι, μέσα στο πλαίσιο των σουλ-
τανικών αντιποίνων, μετέφεραν τον Αθανάσιο 

και τους μητροπολίτες Αγχιάλου Ευγένιο και 
Εφέσου Διονύσιο, σε διάφορα σημεία της πόλης 
όπου και τους απαγχόνισαν. 
Τα σώματά τους παρέμειναν κρεμασμένα επί τρι-
ήμερο, μετά δε την αποκαθήλωσή τους, αφού 
σύρθηκαν και διαπομπεύθηκαν ατιμωτικά στους 
δρόμους της πόλης  στη συνέχεια ρίχτηκαν στη 
θάλασσα. Λίγες ημέρες μετά ανασύρθηκαν από 
κάποιους ευσεβείς Χριστιανούς και τάφηκαν.

Χαράλαμπος Μάλης
Ήταν Κύπριος αγωνιστής της Ελληνικής Επανά-
στασης του 1821 και πολιτευτής του ελεύθερου 
ελληνικού κράτους.
Προεπαναστατικά ήταν εγκατεστημένος στην 
Κωνσταντινούπολη όπου εργαζόταν ως δάσκα-
λος. Τον Οκτώβριο του 1819 μυήθηκε στη Φιλική 

Εταιρεία από τον Παπαφλέσσα και κατά τα τέλη 
του 1820 εγκατέλειψε την Κωνσταντινούπολη και 
κατήλθε στον ελλαδικό χώρο.
Κατά την Α' Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου διο-
ρίστηκε στη θέση του γενικού γραμματέα του 
υπουργείου Θρησκείας και Δικαιοσύνης, ενώ 
αναφέρεται ότι δέχτηκε αντί μισθού μια από-
δειξη για οφειλόμενο ποσό καθώς το επανα-
στατικό κράτος αδυνατούσε να τον πληρώσει. 
Τον Ιούνιο του 1823 ορίστηκε γραμματέας του 
Ζαΐμη, ο οποίος είχε αναλάβει τη δημιουργία 
στρατοπέδου κοντά στην οθωμανοκρατούμενη 
Πάτρα. Τον Αύγουστο του 1824 ολοκλήρωσε την 
υπηρεσία του στο πλευρό του Ζαΐμη αλλα  παρέ-
μεινε στην έδρα της επαναστατικής κυβέρνησης 
στο Ναύπλιο όπου χρησιμοποιήθηκε σε διάφο-
ρες κρατικές θέσεις. 
Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας και τη 
δημιουργία του ελληνικού κράτους, η Επιτροπή 
Εκδουλεύσεων του Αγώνα κατέταξε τον Χαρά-
λαμπο Μάλη στην τέταρτη τάξη των αγωνιστών 
και αναγνώρισε στην κόρη του χρηματικό ποσό 
ύψους 3400 γροσίων.

Θεοφύλακτος Θησεύς
Θεοφύλακτος Θησεύς , από το Στρόβολο Λευκω-
σίας  ήταν Κύπριος ιερωμένος , μέλος της Φιλικής 

εταιρείας και αγωνιστής της επανάστασης του 
1821.  Τα αδελφια του αν, Κυπριανός και Νικό-
λαος ήταν  επίσης αγωνιστές του 1821.
Έφτασε μέχρι το αξίωμα του αρχιμανδρίτη ενώ 
διεκδίκησε και τη θέση του επισκόπου Κερύ-
νειας. Με το ξέσπασμα της Ελληνικής επανάστα-
σης ξεσήκωνε τον Κυπριακό λαό μοιράζοντας 
επαναστατικά φυλλάδια, για την δράση του αυτή 
αναγκάστηκε να καταφύγει στη Ρώμη και αργό-
τερα στη Ρωσία διωκόμενος από τους Τούρκους. 
Το 1824 έφτασε στην Ελλάδα και πήρε μέρος σε 
μάχες κυρίως στη Πελοπόννησο όπου έχασε 
και το αριστερό του χέρι. Με το τέλος της επα-
νάστασης βρέθηκε στα Ιεροσόλυμα και το 1833 
επέστρεψε στην Κύπρο. Τα τελευταία χρόνια της 
ζωής του τα πέρασε στην Κωνσταντινούπολη.

Ο ιερέας Φιλόθεος Δημητσάνας 
Ο ιερέας ειχε καταγωγή από την Κύπρο. Φυλακί-
στηκε μαζί με τους άλλους προύχοντες και ιερείς 
από τους Τούρκους  και πέθανε στα βασανιστή-
ρια στις φυλακές της Τριπολιτσάς.
Οι αγωνιστές του 1821 και η «Προικοδοτούμενη 
Φάλαγγα»

Η ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΦΑΛΑΓΓΑ
Μετά τη λήξη του Αγώνα του 1821 έντονο προέ-
κυψε το ζήτημα της ηθικής και υλικής ανταμοιβής 
των Αγωνιστών καθώς και της απονομής σύντα-
ξης των οικογενειών των πεσόντων. 
Η πραγματοποίηση μιας τέτοιας πρόθεσης όμως, 
της τότε Πολιτείας και της κοινωνίας, προσέ-
κρουε σε σοβαρές δυσχέρειες αφού με τα τότε 
δεδομένα ήταν σχεδόν αδύνατον να καθορι-
σθεί επακριβώς η συμβολή ενός εκάστου αγω-
νιστή προκειμένου να λάβει την οφειλόμενη 
ανταμοιβή. Η αντιπαλότητα που δημιουργή-
θηκε μεταξύ των Αγωνιστών και των τότε πολιτι-
κών, όταν οι πρώτοι αντιδρούσαν αρνητικά στις 
κρατικές αμοιβές που έπαιρναν οι δεύτεροι δεν 
βοήθησε την κατάσταση. Έτσι δημιουργήθηκαν  
έντονες αντεγκλήσεις, και προσωπικές αντιπά-
θειες μεταξύ αγωνιστών και της Πολιτείας που 
επεκτάθηκαν ακόμη μεταξύ των ίδιων των Αγω-

νιστών κυρίως όταν μάλιστα κάποιοι εξ αυτών 
κατέλαβαν δημόσιες θέσεις.  
Επί του θέματος άρχισαν μακρόχρονες συζη-
τήσεις, αλλά σ΄ όλη τη διάρκεια που κυβέρνησε 
ο Καποδίστριας δεν μπόρεσε να ληφθεί καμιά 
συγκεκριμένη απόφαση. Επικράτησε όμως 
η σκέψη να δοθούν στους Αγωνιστές τουρκι-
κές περιουσίες που είχαν περιέλθει στο ελλη-
νικό δημόσιο. Όταν ήρθε ο Όθωνας στα πράγ-
ματα ξανάρχισαν οι συζητήσεις. Το ίδιο περί-
που χρόνο όμως ξεκίνησε η πολιτική δίωξης των 
Αγωνιστών του 1821 (παραδείγματος χάριν του 
Κολοκοτρώνη,  Πλαπούτα,  Νικηταρά και άλλων) 
που δεν έδειχναν απόλυτη υποταγή σε πολιτικές 
επιταγές.  
Παρ’ όλα ταύτα ο Όθωνας με τόλμη εκδίδει στις 
20 Μαΐου του 1834 Βασιλικό διάταγμα "Προς 
αναγνώρισιν των εκδουλεύσεων όλων των αξι-
ωματικών, υπαξιωματικών και στρατιωτών των 
κατά ξηράν και θάλασσαν ελληνικών στρατευμά-
των των αγωνισθέντων υπέρ της ελευθερίας της 
Πατρίδος" με το οποίο σαν εθνική αναγνώριση 
απονεμήθηκε στον καθένα εξ αυτών "Αριστείον". 
Περί τα τέλη της Βασιλείας του Όθωνα το Υπουρ-
γείο Οικονομικών, για λόγους συνταξιοδοτικούς, 
ζήτησε από τους επιζώντες αγωνιστές της Εθνε-
γερσίας ή και από τις οικογένειες των αποθα-
νόντων, στοιχεία της δράσεως του καθενός. Η 
συμπλήρωση των στοιχείων ολοκληρώθηκε 
στο τέλος της πρώτης δεκαετίας της Βασιλείας 
του Γεωργίου του Α. Τα ονόματα των Αγωνιστών 
συγκεντρώθηκαν στο «αρχείο των Αγωνιστών 
της Ελληνικής Επανάστασης» το οποίο και περι-
έχει και ατομικές πληροφορίες για τον καθένα 
από αυτούς.  Επί τη βάσει των στοιχείων αυτών 
δημιουργήθηκε η λεγομένη «προικοδοτούμενη 
φάλαγγα» αποτελούμενη από όλους τους επι-
ζήσαντες αγωνιστές του 1821 οι οποίοι έλαβαν 
τουρκικά κτήματα και κατοικίες που είχαν περι-
έλθει  στο Ελληνικό Δημόσιο από τους αποχω-
ρήσαντες από την ελεύθερη πια Ελλάδα Τούρ-
κους.  
Ετσι το νεοσύστατο Ελληνικό κράτος αντί να 
συνταξιοδοτήσει τους επιζήσαντες αγωνιστές,  
εκχώρησε αυτούς  τη δημευμένη Τουρκική περι-
ουσία, ως αναγνώριση της συμβολής τους στην 
ελληνική ανεξαρτησία.    
Το μεγάλο αυτό ιστορικό αρχείο της «προικο-
δοτούμενης φάλαγγας βρέθηκε από τμημα-
τάρχη του Υπουργείου και ιστορικού συγγρα-
φέα Τάκη Κανδηλώρου, ο οποίος, το παρέδωσε 
στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Το αρχείο σήμερα βρί-
σκετε στο «Τμήμα χειρογράφων και Ιστορικών 
αρχείων». Ο πρόγονος μου πρακτικός ιατρός 
Θανασούλας Γκέκας ήταν μέλος της προικοδο-
τούμενης φάλαγγος αφού πήρε απ το Ελληνικό 
κράτος το σπιτι του Ομάρ Αφέντη και τα 450 
στρέμματα χωράφια που ειχε στη κατοχή τότε 
στο Ομαραφέντη (Καστράκι σήμερα), Φωκίδας.
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ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΗΝ 
ΥΠΕΡΟΧΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥΣ

Η 
Κυπριακή Κοινότητα του Τορόντο 
σε μια κατάμεστη αίθουσα έκαναν 
και γιόρτασαν τα παραδοσιακά 
κυπριακά κούλουμα και πραγμα-

τικά οι κυρίες με τις υπέροχες λιχουδιές τους 
μας ταξίδεψαν στο Νησί της Αφροδίτης, την 
πανέμορφη Κύπρο μας. 
Για άλλη μία φορά εντυπωσιαστήκαμε από 
την υπέροχα ανακαινισμένη αίθουσα τους 
που πραγματικά σε ξαφνιάζει ευχάριστα. 
Πιστεύω ότι σύντομα θα την μάθουν όλοι, 
θα γίνουν εκεί αξέχαστοι χοροί, γάμοι, 
βαπτίσεις ! Μπράβο σε όλους και συνεχίστε 
το υπέροχο έργο σας.

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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Καθαρή Δευτέρα 
2019: Έκδοση 

φυλλαδίου «Ταξίδι 
προς το Πάσχα»

Κ
αθώς εισήλθαμε στην ευλογημένη περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Σαρα-
κοστής, η Μητρόπολη μας εγκαινιάζει επίσημα την ηλεκτρονική έκδοση 
του φυλλαδίου «Ταξίδι προς το Πάσχα»: μία αναφορά στην 40ήμερη πε-
ρίοδο των προκλήσεων και σε αγιογραφικά αναγνώσματα της Κυριακής.

 
Το ηλεκτρονικό αυτό έντυπο, που εκδόθηκε από τη Ιερά μας Μητρόπολη, είναι 
μια ακόμα πνευματική προσφορά στους ευλαβείς χριστιανούς, όχι μόνο στον 
Καναδά, αλλά και σε όλο τον κόσμο, που διψούν για τον πνευματικό αγώνα της 
Σαρακοστής με επίκεντρο τον Ιησού Χριστό.
 
Το φυλλάδιο είναι συλλογή από τις δύο πρόσφατες εκδόσεις, «40ήμερη Πρό-
κληση» από το 2017 και την περσινή «Μεγάλη Σαρακοστή: Αγιογραφικά αναγνώ-
σματα της Κυριακής».
 
Όπως επισημαίνει ο Μητροπολίτης Σωτήριος στο μήνυμά του, στην εισαγωγή του 
φυλλαδίου:
 
Τα δικά σας θετικά σχόλια για τις δύο αυτές εκδόσεις, ήταν πραγματικά εξαιρετικά. 
Με δεδομένη τη συντριπτική ανταπόκριση, μαζί με την επιθυμία να καταστούν οι 
πνευματικές αυτές πηγές περισσότερο αναγνώσιμες στους πιστούς σε ολόκληρη 
τη χώρα, εκδίδουμε εκ νέου τα κείμενα των δύο αυτών εκδόσεων, στο φυλλάδιο 
«Ταξίδι προς το Πάσχα».
 
Το φυλλάδιο εκτυπώθηκε σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) αντίτυπα. Αποστέλ-
λεται στις ελληνορθόδοξες κοινότητες σε ολόκληρο τον Καναδά και διανέμεται 
δωρεάν στους ευσεβείς πιστούς και ειδικά στους νέους.
 
Ευχόμαστε και προσευχόμαστε ο Θεός της αγάπης να ευλογεί και να αγιάζει όλους 
όσους διαβάζουν το μικρό αυτό φυλλάδιο και με ταπεινό φρόνημα ψάχνουν να 
βρουν την πραγματική έννοια του Πάσχα και τη δύναμη της Ανάστασης.
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ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
ΑΠ’ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΓΑΠΗΤΗ ΕΦΗ ΤΣΑΤΣΟΥ

Τί είναι οι Χαιρετισμοί 
που ξεκινούν 

την Παρασκευή

Ο
ι Χαιρετισμοί, ή αλλιώς και Α-
κάθιστος Ύμνος είναι ένα με-
γάλο και σπουδαίο ποίημα, 
γραμμένο τον 6ο αιώνα μ.Χ., 

που μιλάει στην Παναγία και της λέει ε-
παίνους, ευχαριστίες και προσευχές.
Οι Χαιρετισμοί εμπερικλείουν σε ποιη-
τική μορφή, με πανέμορφα λόγια, όλες 
οι βασικές διδασκαλίες της Ορθοδοξίας 
για το Χριστό, την ενανθρώπισή του, το 
ρόλο της Παναγίας για τη σωτηρία του 
ανθρώπου, την αγνότητα και την αγιό-
τητά Της κ.λ.π., αλλά και για τον αγώνα 
του ανθρώπου για ένωση με το Θεό και 
τη βοήθεια που ζητάει από το Χριστό και 
την Παναγία γι” αυτό τον αγώνα.

Ποιητής των Χαιρετισμών είναι μάλλον 
ο άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, ένας από 
τους μεγαλύτερους ελληνόγλωσσους 
ποιητές όλων των εποχών. Το ποίημα 
είναι μελοποιημένο, έχει μουσική και 
ανήκει στο είδος κλασικής μουσικής του 
Βυζαντίου που λέγεται «κοντάκιο». Έχει 
24 στροφές «οίκους», οι οποίοι αρχί-
ζουν, με τη σειρά, από τα 24 γράμματα 
της αλφαβήτου.
Πολύ όμορφοι Χαιρετισμοί έχουν γρα-
φτεί και γ ια πολλούς άλλους αγίους, 
αλλά οι Χαιρετισμοί της Παναγίας είναι η 
βασική έμπνευση για όλους τους άλλους 
που έχουν γραφτεί μετά.
Τον 7ο αιώνα, όταν ο λαός της Κωνστα-
ντινούπολης σώθηκε από την επίθεση 
των Αβάρων μετά από παρέμβαση της 
Παναγίας, όλοι έψαλλαν στην Αγία Σοφία 
τον Ακάθιστο Ύμνο όρθιοι, εξ’ ου και το 
όνομά του. Τότε, μάλλον, γράφτηκε το 
πασίγνωστο αρχικό τροπάριο «Τη Υπερ-
μάχω Στρατηγώ».
Η Ορθόδοξη Εκκλησία ψάλλει τους Χαι-
ρετισμούς κάθε Παρασκευή βράδυ, τις 
πρώτες 5 εβδομάδες της Μεγάλης Σαρα-
κοστής.
Για την ακρίβεια, κόβουμε τους Χαιρετι-

σμούς σε 4 κομμάτια, λέγονται «4 στά-
σεις» και λέμε από ένα κάθε Παρασκευή, 
ενώ την 5η Παρασκευή λέγεται ολόκληρο 
το έργο.
Τους Χαιρετισμούς τους απαγγέλλει με τη 
μουσική τους ο ιερέας. Πριν απ” αυτό, οι 
ψάλτες έχουν ψάλει ένα άλλο περίφημο 
μουσικό και ποιητικό έργο, που λέγεται 
«κανόνας των Χαιρετισμών» (οι κανόνες 
είναι ένα άλλο είδος βυζαντινής κλασι-
κής μουσικής) και δημιουργός του είναι 
ένας ακόμη κορυφαίος ποιητής και μου-
σικός του Βυζαντίου, ο άγιος Ιωσήφ ο 
Υμνογράφος.
Πολλοί ορθόδοξοι χρισ τ ιανοί μέσα 
στους αιώνες (και σήμερα) συνηθίζουν 

να διαβάζουν τους Χαιρετισμούς κάθε 
βράδυ, πριν κοιμηθούν, αντί για άλλη 
προσευχή. Από τις πολλές φορές, συχνά 
τους μαθαίνουν απ” έξω. Η συνήθεια 
αυτή είναι πολύ ωραία και σωστή, αφού 
οι ορθόδοξοι προτιμούμε να προσευ-
χόμαστε με τ ις προσευχές της Εκκλη-
σίας, παρά με προσευχές που δημιουρ-
γούμε εκείνη τη στιγμή (αν και λέμε στο 
Θεό και τέτοιες, αυτοσχέδιες, προσευ-
χές). Ένας λόγος είναι ότι έτσι ο νους 
μας ξεκουράζεται και μπορεί να γίνει η 
προσευχή κυρίως με την καρδιά, δηλ. 
να σ τραφούμε ψυχικά προς το Θεό, 
χωρίς να απασχολούμαστε με το να φτιά-
ξουμε εκείνη την ώρα τα λόγια που θα 
του πούμε. Και φυσικά, όταν διαβάζουμε 
μια προσευχή από βιβλίο (π.χ. τους Χαι-
ρετισμούς ή ένα παρακλητικό κανόνα), 
ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε να πούμε 
στην Παναγία, στο Θεό ή σε έναν άγιο 
– κι εκείνος επίσης το ξέρει (ακόμα κι 
αν εμείς δεν ξέρουμε τι θέλουμε να του 
πούμε, εκείνος ξέρει τ ι υπάρχει σ την 
καρδιά μας και, καθώς σ τρεφόμαστε 
προς αυτόν πνευματικά μέσω της προ-
σευχής που διαβάζουμε, είναι σα να του 
το λέμε).

ΠΗΓΗ: IELLADA.GR
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Τα μέλη και το ΔΣ του Χαμόγελου για Ζωη 
έκοψαν τη βασιλοπηττα στην αίθουσα 

Μέγας Αλέξανδρος του Ιερου Ναού Αγίου 
Ιωάννη της Ελληνικής Κοινότητας
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Η Καθαρά Δευτέρα των Ποντίων, 
το «Θοδώρισμαν» και το έθιμο του κουκαρά

Η 
Καθαρά Δευτέρα ονομάστη-
κε από τους Ποντίους Σαχτο-
δευτέρα.
Η πρώτη ημέρα της μεγά-

λης νηστείας σ τον Πόντο ήταν πράγ-
ματι μια ημέρα γενικής και αυστηρής 
καθαριότητας: Η Καθαρά Δευτέρα ή 
«Σαχτοδευτέρα» δεν θύμιζε σε τίποτα 
την ημέρα χαράς και χαλάρωσης, μιας 
και περιλάμβανε την εν τατ ική προε-
τοιμασία γ ια την περίοδο της Σαρα-
κοστής.
Οι Πόντιες νοικοκυρές τη μέρα αυτή 
έπρεπε, σύμφωνα με την παράδοση, 
να καθαρίσουν σ χολασ τ ικά όλα τα 
κουζινικά σκεύη για να μην μείνει ούτε 
ίχνος από λίπη και «μαντζιριγμένες» 
τροφές.
Η Καθαρά Δευτέρα ονομάστηκε από 
τους Ποντίους Σαχτοδευτέρα γιατί οι 
νοικοκυρές έβραζαν σε ένα καζάν ι 
νερό με στάχτη (αλισίβα) για να πλύ-
νουν καλά και να γυαλίσουν όλα τα 
με ταλ λικά και  ξύλινα αν τ ικε ίμε να. 
Ύστερα τα έξυναν με αιχμηρά εργαλεία 
για να εξαφανιστεί κάθε ίχνος λίπους 
που ενδεχομένως είχε εισχωρήσει στο 
ξύλο· αυτό γινόταν για να μην αναμι-
χθούν τα φαγητά της νησ τείας με τα 
υπολείμματα προηγούμενων ζωικών 
τροφών.

Το «Θοδώρισμαν»
Σύμφωνα με άρθρο του Γ. Βαφειάδη 
σ την Πον τ ιακή Εσ τ ία του 1954, την 
Καθαροδευτέρα άρχιζε το «Θοδώρι-
σμαν»: γ ια τρεις ημέρες οι περισσό-
τερες ηλικιωμένες, αλλά και αρκετές 
νέες, δεν έτρωγαν, ούτε έπιναν νερό.
Το πρωί της Τε τάρτης πήγαιναν σ τα 
προηγ ιασμένα γ ια να πάρουν αν τ ί-
δωρο (ύψωμαν) και όταν επέστρεφαν 
σπίτι τις περίμενε ένα πλούσιο γεύμα 

με νηστίσιμα φαγητά, στο οποίο υπήρ-
χαν απαραιτήτως τσιριχτά (λουκουμά-
δες) – αν και Τετάρτη επιτρεπόταν και 
το λάδι.

Κουκαράς – Ο συμβολικός 
φρουρός και χρονοδείκτης 
της Σαρακοστής
Ένα πον τ ιακό έθ ιμο γ ια τη διαφύ-
λαξη της νηστείας ήταν ο «κουκαράς». 
Επρόκειτο για μια επινόηση των ευρη-

ματ ικών Πόν τ ιων μανάδων, γ ια να 
μπορούν να φοβίζουν τα παιδιά τους 
ώστε να μην υποκύπτουν σε γευστικές 
ατασθαλίες.
Ο κουκαράς αποτελούν ταν από ένα 
μεγάλο κρεμμύδι (ή πατάτα) πάνω στο 
οποίο κάρφωναν εφτά φτερά κότας ή 
κόκορα, όσες και οι εβδομάδες της 
νησ τ ε ίας.  Αυτό το ιδιαίτ ερο «σκ ι-
άχτρο» το κρεμούσαν σ το ταβάνι τα 
ξημερώματα της Καθαράς Δευτέρας, 
και το πρωί, όταν τα παιδιά ξυπνού-
σαν, το αντίκριζαν με δέος και φόβο να 
κρέμεται και να κουνιέται στο ταβάνι!
Η απειλή ήταν ότ ι αν τα παιδιά δεν 
συμμορφώνονταν με την τήρηση της 
νηστείας, θα τα έτρωγε ο κουκαράς!
Κουνιόταν και περιστρεφόταν καθώς 
τον φυσούσαν με τρόπο οι μητέρες, 
και αποτελούσε μεγάλο φόβητρο. Για 
το έθιμο αυτό υπήρχε το ρητό: «Ρίζα 
μ’, ωρία παίρετεν τυρίν για βούτερον 
και τρώτεν, αμάν θα χολιάσκεται και 
θα σείεται ο κουκαράς!».
Μετά το τέλος κάθε εβδομάδας αφαι-
ρούσαν από τον κουκαρά ένα φτερό, 
κι έτσι ήξεραν πόσες εβδομάδες απο-
μένουν μέχρι το Πάσχα. Το Μεγάλο 
Σάββατο, «ξεπουπουλιασμένος» πια, 
ο κουκαράς αποχωρούσε γ ια να επι-
στρέψει έναν χρόνο αργότερα.

(Σκίτσο του Χρήστου Γ. Δημάρχου από την έκδοση «Ο ελληνικός Πόντος – Μορφές και εικόνες 
ζωής», Αθήνα 1947)

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΑ
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Π
άνε κιόλας τρία ολόκληρα χρόνια 
από τότε που ο θάνατος πήρε τον 
αγαπημένο μου πατέρα, παπα-Νί-
κο Φραγκούλη, πρωτοπρεσβύτε-

ρο της ενορίας των Αγίων Αναργύρων Λευ-
κάδας στους ουρανούς της αιωνιότητας (10 
Μαρτίου 2016).
Η καρδιά μου άδειασε, η ύπαρξή μου γνώ-
ρισε την απελπισία καθώς ο τελευταίος γεν-
νήτορας έπαψε να υπάρχει, αναχωρώντας 
για πάντα απο την πραγματικότητά μου 
αλλά όχι απο το είναι μου.
Ο πατέρας μου ήταν η ενσάρκωση της 
πατρότητας. Ηταν εκείνος που ξυπνούσε και 

κοιμόταν με την αγωνία να μεγαλώσει τα 
παιδιά του με τον πιό κατάλληλο τρόπο για 
να γίνουν πολίτες μιας κοινωνίας δίκαιης, 
ισότιμης, προοδευτικής.
Ήταν εκείνος που πριν ακόμη αρχίσω το 
δημοτικό με μάθαινε γράμματα και αριθ-
μούς προσπαθώντας να μου εμφυσήσει 
την αγάπη για την παιδεία και τη μόρφωση. 
Ήταν ο εμπνευστής μου στις εκθέσεις, ήταν 
αυτός που στα μάτια του ήθελα να είμαι άρι-
στη για να βλέπω το χαμόγελο της ικανο-

ποίησης να απλώνεται στο πρόσωπο που 
στόλιζαν τα πανέξυπνα μάτια του. Ήταν ο 
δάσκαλός μου με ένα τρόπο φυσικό, ήταν 
το λεξικό των πρώιμων γνώσεών μου, ήταν 
το αποκούμπι μου όταν έχανα στο κυνηγητό 
και στο κρυφτό.
Ο παπα-Νίκος μας αγόραζε παιγνίδια γνώ-
σεων, μας έκανε κοινωνούς μιας κουλτού-
ρας που ξεπερνούσε τον μικρό μας τόπο. 
Μας έπαιρνε απο το χέρι και μας πήγαινε 
τα καλοκαίρια στη Δημόσια Βιβλιοθήκη 
της Λευκάδας όπου δανειζόμασταν βιβλία 
της ξένης κυρίως λογοτεχνίας. Κι όταν περ-
νούσαν απο τη γειτονιά μας οι πλανόδιοι 
πωλητές βιβλίων τους σταματούσε και μας 
αγόραζε ολόκληρες τις σειρές των μεγάλων 
Ελλήνων λογοτεχνών, απο τον Παπαδιαμά-
ντη μέχρι τον Ξενόπουλο, το Λουντέμη και 
τον Καραγάτση.
Ο πατερούλης αρχές του Δημοτικού με 
έγραψε συνδρομήτρια στη «Διάπλαση των 
Παίδων» για να μαθαίνω και όλο μου ψιθύ-
ριζε πως τα παιδιά των ιερωμένων είναι 
καλότυχα γιατί εκτίθενται σε τόσα πεδία 
γνώσης και πως δεν ήταν τυχαίο που ο 
Παπαδιαμάντης ήταν μεγάλος λογοτέχνης ...
Ο πατερούλης δεν με ξεχώρισε από τον 

αδελφό μου τον Αποστόλη , με έβαζε πολ-
λές φορές να απαγγέλλω στην εκκλησία το 
«Πάτερ Ημών» στους σχολικούς εκκλησια-
σμούς. Κι εγώ χαιρόμουν που απολάμβανα 
τα προνόμια του αδελφού μου σε μια κοι-
νωνία που ένιωθα πως τα κορίτσια ήταν ένα 
βήμα πίσω. Κι όλο μου ενέπνεε νέα όνειρα 
και φιλοδοξίες για το μέλλον πλάθοντας 
μέσα μου την άμιλλα και την αγωνιστικό-
τητα στη ζωή.
Ο πατερούλης μας πήγαινε κάθε απόγευμα 

με ήλιο στην Κουζούντελη για σουμάδα, 
κυρίως στου αγαπημένου του Πάπιου, που 
έψελνε στην εκκλησία με τη χορωδία μας. 
Μας ταξίδευε τα Κούλουμα στη Νικιάνα 
για να ρίξουμε τον χαρταετό, μας πήγαινε 
για Πρωτομαγιά στους κάμπους. Μας 
έμαθε τη γιορτή της Μητέρας και μας έβαζε 
να κόβουμε λουλούδια απο τον κήπο της 
εκκλησίας για τη μαμά.
Ο πατερούλης μας πήρε στερεοφωνικό τα 
χρόνια του 70 κι όλη η γειτονιά μας αντη-
χούσε τις μουσικές των Animals και των 
Beatles. Ήταν της σχολής πως τα παιδιά του 
ιερέα έπρεπε να είναι σαν όλα τα παιδιά κι 
όχι υποδείγματα υποκριτικής σεμνότητας 
και αποχής απο τις μικρές χαρές της ζωής.
Ήμασταν οι πρώτοι που ξενυχτούσαμε 
στους χορούς του σχολείου και χορεύαμε 
μέχρι τελικής πτώσεως στις υπαίθριες ντι-
σκοτέκ, ήμασταν αρχηγοί στα παιχνίδια της 
γειτονιάς, είχαμε μια κανονικότητα στη ζωή 
μας σε μια εποχή που τα ήθη και τα έθιμα 
της επαρχίας ήταν αυστηρά και περιορι-
σμένα.
Ο πατερούλης είχε απίστευτο χιούμορ κι 
έκανε παρέα με ωραίους τύπους της Λευ-
κάδας. Αυτή η ελίτ συναντιόταν στο βιβλι-
οπωλείο του Πανοθώμου κι έκαναν πλά-
κες μεταξύ τους, συζητώντας ταυτόχρονα 
τα καίρια προβλήματα του τόπου. Εκεί ο 
πατερούλης μας αγόραζε κάθε εβδομάδα 
τα τεύχη της εγκυκλοπαίδειας ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ-
ΔΑΚΗΣ, διότι πίστευε πως αυτή η εβδομα-
διαία επαφή με τη μεγάλη γνώση όφειλε να 
είναι τμηματική, συνεχής και μπορούσε να 

δημιουργήσει μια συγκλονιστική εξάρτηση, 
όπερ και συνέβη.
Ο πατερούλης ήταν πάντα ο σύμβουλος και 
μέντορας στα μεγάλα μου ερωτήματα. Δεν 
του έκρυβα πολλά εκτός απο τα απολύτως 
απαραίτητα κι εκείνος δεν ρωτούσε αφή-
νοντάς με να μεγαλώσω με το δικό μου ανε-
ξάρτητο τρόπο.
Ήταν πολυδιάστατος στις δραστηριότητές 
του, εκσυγχρόνισε το ναό των Αγίων Αναρ-
γύρων, αναστύλωσε διάφορους περιφε-
ρειακούς ναούς της ενορίας του και βέβαια 
έχτισε τη νέα πτέρυγα του Γηροκομείου 
Λευκάδας χαρίζοντας στην Τρίτη ηλικία ένα 
αποκούμπι για τα γεράματα.
Ο πατερούλης επέμεινε να μάθω οδήγηση 
μετά το τέλος του Λυκείου κι όταν αποφοί-
τησα απο το Πανεπιστήμιο μου αγόρασε το 
πρώτο μου DCV, χρώματος γκρί ...Όταν μου 
το έκλεψαν έξι μήνες αργότερα με παρη-
γόρησε λέγοντάς μου πως «εκείνοι που το 
πήραν το είχαν μεγαλύτερη ανάγκη απο 
μένα».
Είχε ένα δικό του τρόπο να γιατρεύει τις 
πληγές, όχι μόνο τις δικές μου αλλά και μιας 
ολόκληρης κοινωνίας.
Η μεγαλύτερη ικανοποίηση της ζωής μου ήταν 
που μπόρεσα να τον πάω στους καταρράκτες 
του Νιαγάρα, σε ένα ταξίδι-σταθμό μετά το 
θάνατο της μαμάς. Τότε  μπόρεσα να του δείξω 
το θαύμα των αδάμαστων νερών που εκείνος 
μου είχε πρωτοδείξει στο βιουμάστερ.
Ω! Πατερούλη! Πόσο μου λείπεις στη ζωή, 
αλλά πόσο με συντροφεύεις στις αναμνή-
σεις που έπλασαν αυτή τη ζωή.

ΤΗΣ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ- ΑΡΓΥΡΗ
ΠΗΓΗ: IOUSTINI.BLOGSPOT.COM

Ωδή προς τον Πατερούλη
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Η 
ξενιτιά είναι λέξη ελληνική.
Δεν είναι μόνο ελληνική αλλά και 
διαχρονική. Το γνωρίζουμε από τις 
τόσες μαρτυρίες, γραπτά, άσματα 

ή έργα τέχνης που μας άφησαν παρακατα-
θήκη οι πρόγονοί μας. Από την αρχαιότητα 
ως τις μέρες μας, ο δρόμος προς το άγνωστο 
με βάρκα την ελπίδα καλά κρατεί.
Ωστόσο, η εξελικτική πορεία της Ελλάδας 
παρουσίασε ένα νέο φαινόμενο. Τη «Διαρ-
ροή εγκεφάλων», αγγλιστί «Brain drain» ή 
αλλιώς μάστιγα της εποχής! Τα τελευταία 
χρόνια η φυγή λαμβάνει μαζικό χαρακτήρα. 
Χιλιάδες νέοι υψηλού μορφωτικού επιπέδου 
που απέκτησαν στην Ελλάδα, ενισχύουν την 
ανάπτυξη άλλων χωρών, καθώς διοχετεύουν 
τις γνώσεις και τις επαγγελματικές τους δεξι-
ότητες, δημιουργούν οικογένειες, ξοδεύουν 
και αποταμιεύουν μακριά από την χώρα μας. 
Και το χειρότερο είναι ότι η παλλινόστηση 
μοιάζει με όνειρο απατηλό.
Αντικειμενικά μιλώντας, μια χώρα θεωρεί-
ται εύρωστη όταν έχει υγιή και ανθεκτική 
οικονομία και είναι κατάλληλη για άνοιγμα 
επιχειρήσεων και επενδύσεις, καθώς και για 
εξεύρεση εργασίας. Υπάρχουν χώρες που 
χαρακτηρίζονται επίγειοι παράδεισοι για 
υπαλλήλους και επενδυτές. Η Ελλάδα ποτέ 
δεν ήταν μέσα σε αυτές, ενώ τόνοι μελάνης 
έχουν ξοδευτεί για την απάντηση ενός επί-
μαχου ερωτήματος:

Τις πταίει τελικά;
Ίσως να ήταν προτιμότερο να ξεκινήσουμε 
από το τι δεν φταίει. Κατά την γνώμη μου, 
δεν φταίνε οι παρωχημένες ιδέες ή τα λάθη 
του παρελθόντος. Άλλωστε το ποτάμι δεν 
γυρίζει πίσω και εμείς πρέπει να κοιτάμε 
μπροστά, να αναζητούμε λύσεις και να μην 
μεμψιμοιρούμε για τα περασμένα. Δεν φταίει 
η συμφωνία για το Μακεδονικό ή η πυρκα-
γιά στο Μάτι, όπως άκουσα πρόσφατα να 
λέει στην ομιλία του ένας πολιτευτής μεγά-
λου κόμματος. Δεν φταίνε οι κακές σχέσεις 
με την Τουρκία ή η τουρκοκρατία, η τρομο-
κρατία ή το ζήτημα του μεταναστευτικού. 
Όλα αυτά βεβαίως είναι σοβαρά θέματα που 
όμως αποτελούν αφορμές, αλλά όχι αιτίες 
και επηρεάζουν ελάχιστα την απόφαση του 
μετανάστη. Άλλωστε δεν υπάρχει χώρα 
απαλλαγμένη από εθνικά ζητήματα.
Μια προφανής λοιπόν απάντηση στο φλέγον 
ερώτημα που όμως θα την χαρακτήριζα επι-

δερμική, είναι η κατάσταση της οικονομίας 
μας που βρίσκεται στα τάρταρα. Δεν έχουμε 
χρήματα και απλούστατα τα αναζητούμε σε 
άλλες χώρες. Βασιζόμενοι λοιπόν σε μαρτυ-
ρίες και έρευνες, ας επιχειρήσουμε να εξετά-
σουμε το τι αποζητούν πάντα οι πολίτες μιας 
χώρας, προκειμένου να παραμείνουν και να 
δημιουργήσουν σε αυτήν.

«Ευ ζην» το ύψιστο αγαθό!
Ο πολίτης και ο άνθρωπος γενικότερα απο-
ζητά την…Ευτυχία!
Σύμφωνα με τους αρχαίους προγόνους μας, 
ήταν η τέχνη του να ζούμε καλά με σωμα-
τική και ψυχική υγεία, που φέρνει βελτί-
ωση σε όλους τους τομείς και μας οδηγεί σε 
κατάσταση ευδαιμονίας. Μεταφράζοντας 
με σημερινούς όρους, αν και η ευτυχία είναι 
έννοια υποκειμενική, το «ευ ζην» περικλείει 
οτιδήποτε μπορεί να κάνει τη ζωή μας ποιο-
τικότερη και αποτελεσματικότερη. Είναι ότι 
μας φέρνει πιο κοντά στην εκπλήρωση των 
επιθυμιών και την επιτυχία των στόχων μας. 
Και φυσικά όλα αυτά προϋποθέτουν χρή-
ματα.
Ωστόσο, έρευνες δείχνουν καταθλιπτικούς 
εκατομμυριούχους και τρισευτυχισμένους 
φτωχούς. Μια πρόσφατη έρευνα του ΟΗΕ, 
συμπεραίνει ότι οι Αμερικανοί είναι λιγό-
τερο ευτυχισμένοι παρότι η χώρα τους έγινε 
πλουσιότερη. Έχει τεκμηριωθεί επιστημο-
νικά ότι η απόλαυση της σοκολάτας μειώ-
νεται, αν αυτός που την καταναλώνει έχει 
δει προηγουμένως φωτογραφίες χαρτονο-
μισμάτων. Η παρακολούθηση εικόνων της 
φύσης ικανοποιεί τους ανθρώπους λιγότερο 
όταν είναι πλούσιοι. Και κατά πόσο άραγε 
να αισθάνεται ευτυχισμένος, ένας πλούσιος 
έχοντας μια ανίατη ασθένεια;
Με άλλα λόγια η αύξηση των υλικών αγα-
θών, αποδεικνύεται αντιστρόφως ανάλογη 
του ευ ζην. «Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυ-
χία». Αλλά αυτό είναι ένα κλισέ που λίγο 
πολύ το ξέραμε.
Σίγουρα σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν 
το ΑΕΠ, ο πληθωρισμός ή το κατά κεφαλήν 
εισόδημα. Έννοιες κυρίως για τους ειδήμο-
νες στην λογιστική. Εντούτοις, το σύγχρονο 
«ευ ζην» εξαρτάται από ποικίλους παράγο-
ντες που ευθύνονται κράτος αλλά και πολί-
τες όπως:

 ª     τις προοπτικές εξέλιξης
 ª     την ισότητα ευκαιριών
 ª     τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα
 ª     τον σεβασμό των δικαιωμάτων
 ª     το προσδόκιμο ζωής και το επίπεδο 

της δημόσιας υγείας
 ª     την ποιότητα και προσβασιμότητα 

στην εκπαίδευση
 ª     την ποιότητα των υποδομών
 ª     τις κοινωνικές δομές και παρεχόμενες 

υπηρεσίες
 ª     την ασφάλεια
 ª     την κατάσταση του περιβάλλοντος
 ª     τη νοοτροπία και τρόπο αλληλεπίδρα-

σης μεταξύ των ανθρώπων
 ª     την αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια
 ª     ακόμα και τη συμπεριφορά έξω στους 

δρόμους
Και έπειτα είναι και αυτές οι βαρύγδουπες 
έννοιες όπως η Δημοκρατία, η Ελευθερία, 
η Δικαιοσύνη, η Αξιοκρατία που βάλλονται 
παντοιοτρόπως, αλλοιώνονται, χαλαρώνουν 

και ενώ δημιουργήθηκαν και λατρεύτηκαν 
στην Ελλάδα, κάνουν μεγαλύτερη «καριέρα» 
στο εξωτερικό. Η Αξιοκρατία δε, που απο-
τελεί εχέγγυο προόδου και ευημερίας, έχει 
δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα στην χώρα 
μας, καθώς συνεχώς συναντούμε ανεπαρ-
κείς ανθρώπους σε καίριες υψηλές θέσεις ή 
άρτια κατηρτισμένα άτομα σε θέσεις ανειδί-
κευτου εργάτη.

Τα «μυαλά» δεν φεύγουν προς τα 
λεφτά, φεύγουν από ένα τοξικό 
περιβάλλον!
Η ίδια έρευνα του ΟΗΕ κατατάσσει την 
Ελλάδα στην 79η θέση από 156 χώρες στον 
δείκτη ευτυχίας, κάτω από την Σερβία ή το 
Τατζικιστάν (χώρα με τις χειρότερες απαγο-
ρεύσεις και αποτροπές).
Η αναξιοκρατία δεν ταιριάζει σε ένα κρά-
τος δικαίου. Δεν τη συναντάμε σε πολιτισμέ-
νες χώρες με πρόγραμμα και οργάνωση, ενώ 

αυτό το αίσθημα της συνεχούς αδικίας απο-
τρέπει την πρόοδο και γεννάει αναπόφευκτα 
τάσεις φυγής.
Και βέβαια είναι ψυχοφθόρο για τον καθένα 
να λειτουργεί σε ένα περιβάλλον  που αυξά-
νει το αίσθημα αδυναμίας και το άγχος. Είναι 
πρακτικά αδύνατον να ζει κανείς σε μια χώρα 
που υπολειτουργεί, με απαρχαιωμένες και 
άκαμπτες δομές που αναστέλλουν την καινο-
τομία και εξοντώνουν τη δημιουργικότητα.
Όμως, άλλο τόσο δύσκολο είναι να ζει 
κανείς μέσα στην νοοτροπία «Να ψοφήσει 
η κατσίκα του γείτονα». Όταν η προσπάθεια 
για το καλύτερο δεν είναι συλλογική. Όταν 
δεν νιώθει τη σύνδεση κοινών συμφερό-
ντων και στόχων. Όταν υπάρχει  καχυποψία, 
αγένεια, εγωισμός, ξεπεσμός αρχών, αξιών 
και ιδανικών, ωχαδερφισμός εκμετάλλευση, 
διαφθορά.

Όταν όλα τα άλλα αποτύχουν, πες 
την αλήθεια
Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι σκεπτόμε-
νοι άνθρωποι που επιλέγουν να φύγουν από 
μια χώρα, λαμβάνουν την απόφαση πρώτα 
με γνώμονα την αξιοπρεπή διαβίωση γενικά 
και έπειτα με βάση το οικονομικό. Τα ερωτή-
ματα λοιπόν που προκύπτουν είναι: Γιατί να 
γυρίσει ο ξενιτεμένος σε μια χώρα ουραγό 
σε πράγματα όπου αλλού θεωρούνται αυτο-
νόητα; Θα μπορούσε ποτέ η Ελλάδα εκτός 
από τα χρήματα, να αποκτήσει όσα χρειά-

ζονται για να διασφαλίσει την ευτυχία και 
επομένως να αποτρέψει τη φυγή ή και να 
προσελκύσει ξενιτεμένους και επενδυτές; 
Έχει εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία 
όλων αυτών των κριτηρίων που θα έκαναν 
την Ελλάδα πόλο έλξης για επιτιμητικούς ή 
δύσπιστους; Έχουμε κάνει όλοι εμείς που 
αποτελούμε το κράτος τον απολογισμό μας; 
Αναλαμβάνουμε ο καθένας τις ευθύνες του 
μικρές ή μεγάλες;
Οι απαντήσεις βρίσκονται στο μυαλό και 
στην καρδιά μας…

Όπου κι αν ταξιδέψω η Ελλάδα με 
πληγώνει
Κάποτε θεωρούνταν τιμή να μένει κανείς και 
να δημιουργεί σε αυτόν τον τόπο. Από εδώ 
αναμφίβολα ξεκίνησε η «γέννηση εγκεφά-
λων» και ο πολιτισμός. Σήμερα όμως η ξενι-
τιά σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί μονό-
δρομο. Οι νέοι επιστήμονες φεύγουν για να 

εξασφαλίσουν μια ισορροπημένη και αξι-
οπρεπή διαβίωση και ένα ευοίωνο μέλλον.  
Και δυστυχώς ο πόνος του ξεριζωμού είναι 
πάντα ο ίδιος. Για αυτούς που φεύγουν αλλά 
και για αυτούς που μένουν..
Το σίγουρο είναι ότι όλοι μα όλοι θα επιθυ-
μούσαμε με κάποιον τρόπο να μπορούσαμε 
να παραμείνουμε στα πάτρια εδάφη. Όμως 
η Ελλάδα ανέκαθεν αδυνατούσε να κρατή-
σει τα παιδιά της και καμία κυβέρνηση και 
καμία πολιτική δεν στάθηκε ικανή να ανα-
τρέψει ή να παγώσει αυτή την ζοφερή πραγ-
ματικότητα. Οι λύσεις βρίσκονται μπροστά 
μας αλλά δεν εφαρμόζονται επαρκώς ή ολι-
γωρούν επικίνδυνα. Οι κυβερνήσεις κάνουν 
λάθη, παραλείψεις, δίνουν άγονες υποσχέ-
σεις, απογοητεύουν.
Όμως, εμείς κρατάμε τα ηνία αφού από εμάς 
εξαρτάται η εκλογή τους. Ας είμαστε λοιπόν 
πιο συνετοί στις επιλογές μας. Οι εκλογές 
δεν είναι ριάλιτι σόου. Είναι το ομαλό μέλ-
λον ή η καταδίκη μας και αναμφίβολα από 
τον καναπέ, δεν εκλέγονται οι υπεύθυνοι και 
άξιοι ηγέτες.
Εντούτοις, ο τρόπος και η συμπεριφορά 
μας απέναντι στον συνάνθρωπο είναι κάτι 
τελείως αδάπανο, άμεσα υλοποιήσιμο αλλά 
και ίσως το πιο σημαντικό μερίδιο ευθύνης 
για όλους μας. Το ειλικρινές και αληθινό ενδι-
αφέρον μεταξύ μας, ίσως αδράξει τον δρόμο 
μιας καινούριας αρχής που θα μας φέρει 
κάποια στιγμή πιο κοντά στην «ευτυχία».

Brain drain: Σημασία έχει ο προορισμός; 

ΤΗΣ MAΡΙΑΣ ΒΕ
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

Μέσα από τις φωτογραφίες της στήλης αυτής κάθε εβδομάδα 
 θα ταξιδεύουμε τον χρόνο πίσω, θυμίζοντας την κουλτούρα 
  που μπορεί να χαρακτίρισε πολλούς από εμάς, με όρεξη και χιούμορ...

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

Κατασκευή Ακαδημίας 1880

Εορτασμός του καρναβαλιού της Πάτρας το 1907

1897, νεαρός με φόντο τον αρχαιολογικό χώρο της Κορίνθου

Λυρικόν θέατρο υπέροχη φωτογραφία από το καλοκαιρινό θέατρο Λυρικόν της Πάτρας. Βρισκόταν 
στην περιοχή των Υψηλών Αλωνίων (οδός Βύρωνος) και συνήθως ήταν… κατάμεστο από θεατές!

Αεροφωτογραφία της δεκαετίας 1950, το Μικρολίμανο, ο λόφος 
της Καστέλλας και το Νέο Φάληρο

Άποψη της γέφυρας πάνω από τον ηλεκτρικό στο Νέο Φάληρο, πριν την 
κατασκευή του σημερινού ανισόπεδου κόμβου

Καθημερινό σκηνικό μπροστά από τον Άγιο Σπυρίδωνα, στην ακτή Μιαούλη. Παλιά 
μοντέλα αυτοκινήτων, περαστικοί και οι λούστροι στη σειρά για το μεροκάματο

Λυράρης στην μαγευτική ΚρήτηΗ Αμαλίας το 1963Αγία Βαρβάρα - τέρμα Πατησίων 
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ΕΥΚΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

BURGER & FISH & CHIPS 
RESTAURANT

«KING’S
DRIVE-IN»

ZHTA ΑΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ COUNTER

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
& FLEXIBLE ΩΡΑΡΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟΝ κ. ΓΙΩΡΓΟ
416.655.9888
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ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ/-ΗΣ

ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΣ ΣΥΖΗΤΙΣΗΜΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΗΝ κα ΑΝΝΑ
437-922-1016

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
647-768-3799

ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΨΗΣΤΗΣ
ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟ ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ AJAX
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΤΗΛ. 647-241-2929

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΣΤΗ ΣΕΡΙΦΟ

Πωλείται οικοπέδο 4,5 στρέμματων 
εκτός σχεδίου άρτιο και οικοδομησιμο 

στην περιοχή Πλατύς Γιαλός. 
Το οικόπεδο έχει ένα μικρο κτίσμα 

και διαθέτει νερό και ρεύμα.  

Πληροφορίες στο
437-345-6651  Κος Ραγκουζα
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ΖΗΤΩ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΣΠΙΤΙ)
Στην περιοχή της Γλυφάδας (Αθήνα)

Σε περίπτωση που βρεθεί το κατάλληλο
μπορεί να γίνει συμφωνία 

και να πληρωθεί εδώ στο Τορόντο
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Τηλ. κ. Τed: 416-720-2811
ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ
ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ/ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ

κ. Αντωνία
416.266.9699 - 416.357.1477

KΥΡΙΑ 
ΜΟΡΦΩΜΕΝΗ & ΕΥΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ 

Ζητεί γνωριμία με καλλιεργειμένο 
κύριο 60-67 ετών για σοβαρή 

γνωριμία κι ότι προκύψει.

Επικοινωνία με email:
maroulla9963@yahoo.com

ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
SUPERMARKET - 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
«COSMOS AGORA»

ΖΗΤΑΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΓΙΑ COUNTER, KOYZINA

& MΠΡΟΣΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟΝ κ. ΓΙΑΝΝΗ
(416) 285-4443
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Έ
νας άνδρας από την Όσαβα ηλικίας 26 ετών αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες 
μετά από μια μυστική έρευνα της αστυνομίας του Τορόντο για την παιδική πορνο-
γραφία. Η αστυνομία φέρεται να παγίδεψε τον 26χρονο. Σύμφωνα με την αστυνομία 
ο άνδρα κουβέντιασε με κάποιον στο διαδίκτυο και συμβούλευσε κάποιον να δια-

πράξει σεξουαλικά αδικήματα σε ένα ανήλικο. Ο άνδρας φέρεται να ανέβασε επίσης παι-
δική πορνογραφία online. Η αστυνομία δεν ανέφερε πότε έλαβαν χώρα τα εικαζόμενα αδι-
κήματα. Ο Joshaua Paddon συνελήφθη την Τρίτη και αντιμετωπίζει έξι κατηγορίες, μεταξύ 
των οποίων και είναι για κατοχή, διάθεση και πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Μ
ε τον μεγαλύτερο λαβύρινθο α-
πό χιόνι στον κόσμο, ο Κλιντ και 
η Άντζι Μας από την καναδική ε-
παρχία Μανιτόμπα κατάφεραν να 

καταρρίψουν Ρεκόρ Γκίνες και να μπουν στο 
Guinness Book of World Records. Ο λευκός λα-
βύρινθος καλύπτει έκταση 2789,11 τετραγω-
νικών μέτρων - και έχει γίνει τουριστικό αξιο-
θέατο. Για να ζήσουν το όνειρό τους ο Κλιντ και 
η Άντζι Μας επένδυσαν περίπου 60.000 δολά-
ρια. Το ζευγάρι αγροτών από το μικρό χωριό 
Σεντ Αντόλφ, νότια της πρωτεύουσας της επαρ-
χίας, Γουίνιπεγκ μέχρι τώρα δημιουργούσε έ-

ναν λαβύρινθο σε χωράφια με καλαμπόκια κάθε 
καλοκαίρι. Στη συνέχεια θέλησε να δοκιμάσει 
να φτιάξει έναν λαβύρινθο τον χειμώνα. Για την 
κατασκευή απαιτήθηκαν συνολικά 370 ημιρυ-
μουλκούμενα φορτωμένα με χιόνι. Οι τοίχοι του 
λαβύρινθου έχουν ύψος 1,80 μέτρα. Στο έδα-
φος, χιόνι ύψους 50 εκατοστών συμπιέστηκε για 
να αποφευχθεί η τήξη πάρα πολύ γρήγορα και 
να αναγκάζονται οι επισκέπτες να περιφέρονται 
γύρω από λάσπη. Με το δημιούργημά του, το 
ζευγάρι κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ που 
είχε ένας λαβύρινθος χιονιού στο ιστορικό πάρ-
κο του Φορτ Ουίλιαμ στη επαρχία του Οντάριο.

Τ
ουλάχιστον 18 άνθρω-
ποι πέθαναν από υ-
περβολικές δόσεις ο-
πιοειδών στο Τορόντο 

τον περασμένο μήνα, σύμφω-
να με τα στοιχεία που συνέτα-
ξαν οι παραϊατρικοί και οι υ-
πάλληλοι της δημόσιας υγεί-
ας. Ο αριθμός των θανάτων α-
ντιστοιχεί με την αύξηση του 
αριθμού των τηλεφωνημάτων 
για χρήση υπερβολικών δόσε-
ων οπιοειδών, τα οποία υπε-
ρέβησαν τις 300 το Φεβρου-
άριο για πρώτη φορά από το 
Σεπτέμβριο του 2018. Κατά τις 
πρώτες δύο εβδομάδες του 
Μαρτίου, αξιωματούχοι δη-
λώνουν ότι πέντε άνθρωποι έ-
χουν πεθάνει από υπερβολική 
δόσεη οπιοειδών. Οι κλήσεις 
για υπερβολική δόση στην πό-
λη είναι πιο τακτικές στις γει-
τονιές γύρω από Moss Park, 
Church-Yonge Corridor και 
Bay Street Corridor.

Ο μεγαλύτερος λαβύρινθος από 
πάγο βρίσκεται στον Καναδά 

18 άτομα πέθαναν τον περασμένο μήνα 
από υπερβολική χρήση οπιοειδών 

Δύο συνελήφθησαν κι ένας ακόμη 
καταζητείται για δολοφονία στην 

Mississauga

Η 
αστυνομία κλήθηκε στο γυμναστή-
ριο Huf Boxing στις οδούς Dundas 
East και Cawthra Road στις 11:20 
π.μ. τη Δευτέρα. Ένας άνδρας 32 

ετών βρέθηκε με πολλαπλές πληγές από πυ-
ροβολισμό και μεταφέρθηκε στο νοσοκο-
μείο από το παραϊατρικό προσωπικό σε σε 
σοβαρή κατάσταση. Λίγο αργότερα υπέκυ-
ψε στα τραύματα του. Το θύμα αναγνωρίστη-
κε ως ο Michael Deabaitua-Schulde και η α-
στυνομία ανέφερε ότι ήταν ένα από τα υψηλά 
στελέχη των Hells Angels σε παράρτημα στο 
Νιαγάρα. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύ-
που την Πέμπτη, ο επικεφαλής των υπηρεσι-
ών έρευνας, Martin Ottaway, δήλωσε ότι η 
απόπειρα ήταν μια στοχευμένη επίθεση, αλ-
λά οι ύποπτοι δεν πιστεύεται ότι είναι μέρος 
μιας συμμορίας μοτοσικλετών. Ωστόσο, και 
οι τρεις ύποπτοι είναι γνωστό ότι σχετίζονται 
με τη δραστηριότητα του οργανωμένου ε-
γκλήματος.. Οι δύο ύποπτοι που βρίσκονται 

υπό κράτηση προέρχονται από την περιοχή 
του Μόντρεαλ και θα εμφανιστούν στο δικα-
στήριο στο Μόντρεαλ. 

26χρονος στην Όσαβα κατηγορείται 
για παιδική πορνογραφία
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LIFE

Alessia Veneziano: 
το... φρέσκο πρόσωπο 
της Ιταλίας

Η Alessia 
Veneziano, είναι 
μοντέλο στη 
γειτονική Ιταλία 
και θεωρείται μία 
άπο τις ανερχόμενες 
καλλονές στο χώρο 
της μόδας και της 
ομορφιάς. 

Η Alessia σχεδόν 
κάθε μήνα 
φιγουράρει στα 
εξώφυλλα αντρικών 
περιοδικών και 
όχι άδικα καθώς 
έχει όλο το πακέτο. 
Υπέροχο κορμί, 
αλλά και πρόσωπο 
με σέξι μεσογειακή 
ομορφιά.  

Πρόσφατα 
φωτογραφήθηκε 
με το μαγιό της 
στην παραλία και 
απέδειξε ότι ήρθε για 
να... μείνει. 
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Ο 
η θ ο π ο ι -
ός, σενα-
ριογράφος 
και σκηνο-

θέτης θέλησε να ξε-
καθαρίσει ότι δεν έ-
χει καμία καλλιτεχνι-
κή ανάμιξη στη νέα 
σειρά που ετοιμάζε-
ται με τίτλο «Αστέρια 
στην Άμμο». Συγκε-
κριμένα έγραψε: «Για 
να μην γράφονται διά-
φορα που δεν ευστα-
θούν… Επειδή έλαβα 
πολλά μηνύματα που 
με ρωτάτε. Το σίριαλ 
Αστέρια στην Άμμο 
είναι ένα σίριαλ που 
ετοιμάζει η εταιρεία 
παραγωγής που έχω 
μαζί με τον Κούλλη Νι-
κολάου. Δεν έχω κα-
μία καλλιτεχνική ανά-
μιξη. Τη σκηνοθεσία 
υπογράφει ο Θόδω-
ρος Νικολαΐδης και το 
σενάριο η κυρία Ρένα 
Ρίγγα.»

H Νίνα Λοτσάρη 

απάντησε αν θα 

έκανε άλλο παιδί 

Η Νίνα Λοτσάρη βρέθηκε καλε-
σμένη στην εκπομπή της Κατερί-
νας Καραβάτου και του Κρατε-
ρού Κατσούλη. . «Άλλο παιδάκι 
θα έκανες; Είσαι πολύ μικρή…», 
ρώτησε η Κατερίνα Καραβά-
του. «Δεν είμαι πολύ μικρή, να 
λέμε τις αλήθειες. Δεν πειρά-
ζει, εγώ δεν έχω κανένα θέμα 
με την ηλικία μου. Είμαι 44 χρο-
νών, είμαι του ’74 προς ’75, που 
σημαίνει ότι είμαι ακριβώς στο 
όριο… Είμαι εκεί που λες λίγο 
δύσκολα τα πράγματα, αλλά όχι 
απίθανο…».

«Ο Άνθιμος Ανανιάδης 

δεν έχει δει το γιο του», 

λέει η μητέρα του

Από ότι φαίνεται η κόντρα 
ανάμεσα στον Άνθιμο Ανα-
νιάδη και τη μητέρα του γιου 
Μαρία Νεφέλη Γαζή καλά 
κρατεί. Η μητέρα του ηθο-
ποιού Εύη Καραγιάννη σε 
δηλώσεις της στην Espresso 
αποκάλυψε πως ο γιος της 
εδώ και καιρό δεν έχει δει το 
παιδί του.

H Ηλιάνα Παπαγεωργίου 
για χάρη των επαγγελμα-
τ ικών υποχρεώσεων της 
έφτιαξε βαλίτσες και ταξίδεψε 
στην Αριζόνα των Η.Π.Α. Το 
μοντέλο και κτιρής του GNTM 
φαίνεται να απολαμβάνει 
κάθε στιγμή του ταξιδιού της, 
καθώς δεν σταματά δεν ανε-
βάζει στον προσωπικό της 
λογαριασμό στο Instagram 
φωτογραφίες.

Ο Ανδρέας Γεωργίου έβαλε τα 
πράγματα στη θέση τους 

Κατερίνα Στικούδη: Όταν 
αποφασίσω να κάνω παιδί 
δεν θα το μάθει κανείς

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου 

απολαμβάνει τις βόλτες 

της στην Αριζόνα 

Ν
α ανοίξει τα φτερά της και να κυνηγή-
σει το όνειρό της θέλει η Εύη Ιωαννί-
δου. Η μελαχρινή καλλονή που γνωρί-
σαμε μέσα από το GNTM ενημέρωσε 

μέσα από το λογαριασμό της στο Instagram ότι 
ταξιδεύει πολύ συχνά στο Μιλάνο.

Πιο συγκεκριμένα η πρώην παίκτρια του GNTM 
πρόκειται να συνεργαστεί με έναν από τους δια-
σημότερους ιταλικούς οίκους μόδας και όπως η 
ίδια αποκάλυψε, θα εγκατασταθεί μόνιμα στην 
Ιταλία, ενώ αποκάλυψε πως ήδη έχει ξεκινήσει 
να μαθαίνει ιταλικά.

H Εύη Ιωαννίδου εγκαταλείπει την 
Ελλάδα

Γ
ια το ενδεχόμενο 
ενός παιδιού έκα-
νε δηλώσεις η Κα-
τερίνα Στικούδη. Η 

τραγουδίστρια και μο-
ντέλο που φέτος την α-
πολαμβάνουμε στις οθό-
νες μας μέσα από το ριά-
λιτι μεταμφιέσεων «Υour 
Face Sounds Familiar» 
μίλησε στην κάμερα του 
«Happy Day» και δήλω-
σε: «Είναι κάτι που οι πε-
ρισσότεροι ζητούν και 
η οικογένεια ίσως να το 
θέλει, αλλά για εμένα εί-
ναι μία διαδικασία πάρα 
πολύ προσωπική… Που 
αν μπω ποτέ σε αυτή την 
διαδικασία να θέλω να 
φέρω ένα παιδί στον κό-
σμο δεν πρόκειται να το 
δηλώσω». Και πρόσθε-
σε: «Για εμένα το επόμε-
νο βήμα είναι η επόμενη 
ημέρα να είσαι καλά με 
τον άνθρωπό σου είτε ε-
πιλέξεις να κάνεις οικο-
γένεια είτε όχι».
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Έ
χει αδυναμία στις 
προκλητικές πόζες. 
Και αν κάνεις μία ε-
πίσκεψη στο λογα-

ριασμό της στο Instagram, 
θα το διαπισ τώσεις. Η 
Montse Roura λατρεύει και 
το φακό και δε διστάζει να 
πάρει μπροστά σε αυτόν τις 
πιο σέξι πόζες.

Το μοντέλο από την Ισπανία 
έκανε την εμφάνισή του στο 
διαδίκτυο και λόγω… σωμα-
τότυπου και προσόντων 
έκλεψε τις εντυπώσεις. Είναι 
ζουμερή και χυμώδης, ενώ 
γνωρίζει καλά πώς να αναδει-
κνύει τα δυνατά της σημεία, 
που την έχουν κάνει δημοφιλή 
στο Instagram.

Ο 
Καναδός ράπερ 
Drake αφαίρε-
σε ένα τραγού-
δι που περιέχει 

φωνητικά του εκλιπόντος 
Μάικλ Τζάκσον από τη set-
list της υπό εξέλιξη περιο-
δείας του.
Ραδιοφωνικοί σταθμοί 
από τον Καναδά έως τη 
Νέα Ζηλανδία μποϊκο-
τάρουν τη μουσική του 
Μάικλ Τζάκσον και τώρα 
τα φωνητικά του εκλιπό-
ντος τραγουδιστή φαί-
νεται απίθανο να ακου-
στούν σ την περιοδεία 
Assassination Vacation 
Tour του Drake, ο οποίος 
αυτό το διάστημα εμφα-
νίζεται σε ευρωπαϊκές 
πόλεις.
Ο ράπερ και τραγουδιστής 
φέρεται να έχει αφαιρέ-
σει το τραγούδι «Do not 
Matter to Me»,  που περι-
έχει samples ακυκλοφό-
ρητου τραγουδιού του 
Μάικλ Τζάκσον του 1983 
δεν υπήρχε στη set list της 
συναυλίας του Drake στο 
Μάντσεστερ Arena την 
περασμένη Κυριακή, σύμ-
φωνα με το Variety.

Ο Drake αφαίρεσε τραγούδι με τον 
Μάικλ Τζάκσον από περιοδεία του 

Τ
ο κορυφαίο 
μοντέλο της 
V i c t o r i a ’ s 
secret, Izabel 

Goulart μαζί με την 
Kevin Trapp και την 
Bruna Marquezine, 
την πρωην του Νεϊ-
μάρ, απόλαυσαν μαζί  
το καρναβάλι στο Rio 
De Janeiro.
Tο  α γ γ ε λ ά κ ι  τ η ς 
Victoria’s Secret εμφα-
νίστηκε στο σαμπα-
δρόμιο σχεδόν ημίγυ-
μνο φορώντας ένα σου-
τιέν από διαμάντια και 
λικνιζόταν στους ρυθ-
μούς της σάμπα. Φυσικά 
οι παπαράτσι δεν έχα-
σαν την ευκαιρία και 
απαθανάτισαν τις τρείς 
φίλες να διασκεδάζουν 
μέχρι το πρωί στους ρυθ-
μούς του ξέφρενου καρ-
ναβαλιού.  

Montse Roura και πρόκληση 
πάνε πακέτο

Η Melissa Riso είναι το 
αντίδοτο στο κρύο

Δ
ιαθέτει θανατηφόρες καμπύ-
λες, βλέμμα που μαγνητίζει 
και πρόσωπο που τα «σπάει». 
Ο λόγος για τη Melissa Riso, το 

μοντέλο από την Καλιφόρνια, που έχει 
κατακτήσει το ανδρικό κοινό με την εμ-
φάνισή της.

Η Melissa Riso ασχολείται με το 
μόντλεινγκ τα τελευταία χρόνια, μιας 
και μέχρι τότε δούλευε ως κομμώτρια. 

Ωστόσο, το μεγάλο της όνειρό είναι να 
γίνει ηθοποιός, έχοντας ήδη ξεκινήσει 
τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική.

Μέχρι, λοιπόν, το όνειρό της να πάρει 
σάρκα και οστά, αποτελεί η ίδια ένα… 
όνειρο για τους θαυμαστές της, που 
μένουν εντυπωσιασμένοι κάθε φορά 
που ανεβάζει στο λογαριασμό της στο 
Instagram, προσωπικές της φωτογρα-
φίες.

Η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ πήγε... ημίγυμνη 
στο καρναβάλι 
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Η Ιθάκη γρήγορα μεταδίδει τη μαγεία 
της όσους φτάνουν εδώ. Ο ρυθμός 
της ζωής είναι αργός και χαλαρός 
και οι επισκέπτες δεν μπορούν παρά 
να παρασυρθούν σ’αυτό το ήρεμο 
περιβάλλον αυτού του όμορφου 
νησιού.

 

Ο
ι μέρες που θα περάσετε εδώ απο-
λαμβάνοντας την απόλυτη ομορ-
φιά αυτού του νησιού είναι καλύ-
τερο να μην τις σχεδιάσετε αλλά να 

τις περάσετε χαλαρώνοντας, αργοπίνοντας το 
ποτό σας σ’ ένα από τα καφέ-μπαρ, δοκιμάζο-
ντας φρέσκα ντόπια προϊόντα σε φιλικές τα-
βέρνες και απλά παρακολουθώντας τον κό-
σμο να τριγυρίζει. Εξερευνώντας το νησί οδι-
κώς η θέα σου κόβει την ανάσα με τις ορεινές 
αντιθέσεις, τους ελαιώνες τους όρμους με τα 
μικρά βότσαλα και τα νερά που λαμποκοπούν 
από κάτω. Από την άλλη πλευρά της θάλασ-
σας είναι ορατά τα περιβάλλοντα νησιά όπως: 
Κεφαλονιά, Λευκάδα, Αρκούδι, Μεγανήσι, 
Ατοκος, Κάλαμος, Κόστος με την ενδοχώρα 
τους. θ’ ανακαλύψετε την έρημη ομορφιά των 
μακρινών ορεινών χωριών, όπου ο χρόνος 
παραμένει ακίνητος και ελκυστικές πολυσύ-
χναστες μαρίνες δημοφιλείς στα ιστιοπλοϊκά 
και στα σκάφη πολυτελείας.
Την Άνοιξη η αφθονία των άγριων λουλουδιών, 
της βλάστησης και των πεταλούδων κάνουν 
το περπάτημα στα μονοπάτια απόλαυση. Είτε 
έχετε πάει μόνοι σας είτε σας έχει πάει στα 
βουνό κάποιος οδηγός. Αυτοί που τους αρέ-
σει να παρακολουθούν τα πουλιά μπορούν να 
εντοπίσουν αετού, γεράκια ακόμη και αλκυόνες 
να ορμούν στα ρηχά νερά. Ο ηρεμιστικός ήχος 
της κουκουβάγιας είναι για πολλούς συμβολι-
κός για την Ελλάδα.
Τα απαλά νερά του Ιονίου πελάγους προσφέ-
ρονται για ευχάριστες μέρες μ ένα μικρό σκά-
φος, όπου μπορείτε να εξερευνήσετε απομο-
νωμένους όρμους να κολυμπήσετε, να κάνετε 
υποβρύχιο κολύμπι και να παρατηρήσετε την 
θαλάσσια ζωή αυτών των νερών. Ένα παραδο-
σιακό καΐκι προσφέρεται για κρουαζιέρες γύρω 
από την Ιθάκη, σε γειτονικά νησιά και παραλίες.
Η ιστορία του νησιού και οι αρχαιολογικοί 
χώροι βρίσκονται σε κάθε γωνιά απλά περι-
μένοντας να τους εξερευνήσετε. Το νησί είναι 
γεμάτο από πράγματα που σχετίζονται με τον 
Οδυσσέα: το σχολείο του Όμηρου, το μπάνιο 
της Πηνελόπης το σιντριβάνι της Αρεθούσας 
το σπήλαιο των Νυμφών και οι Αλαλκομενές 
είναι πραγματικές τοποθεσίες.

Βαθύ
To Βαθύ είναι η πρωτεύουσα της Ιθάκης από 
το 1500 και έχει πληθυσμό 1700 ατόμων. 
Eίναι χτισμένο αμφιθεατρικά γύρω από το 
φυσικό λιμάνι του (το ομηρικό λιμάνι Φόρ-
κυς), το οποίο είναι 300. πλάτος και το μήκος 
του 926m.
Στο βαθύ ανάμεσα στα μικρά παραδοσιακά 
του σπίτια υπάρχουν μικρά ξενοδοχεία, βίλες 
και πολλά ενοικιαζόμενα δωμάτια. Υπάρχει 
επίσης μια μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια 
ταβέρνες, σνακ μπαρ και καφετέριες.
Μηχανάκια, αυτοκίνητα και βάρκες για ενοικί-
αση είναι διαθέσιμα και υπάρχουν πρατήρια 

καυσίμων και νερού.
Στην κορυφή του λόφου Λούτσα, κοντά στην 
είσοδο του λιμανιού, βρίσκεται ένα φρούριο 
που χτίστηκε από τους Γάλλους το 1807. Δύο 
κανόνια είναι τα μόνα όπλα που παραμένουν 
ακόμα.
 Το σπήλαιο των Νυμφών βρίσκεται λίγα χιλιό-
μετρα βόρεια από το Βαθύ. Σύμφωνα με τον 
Όμηρο, όταν ο Οδυσσέας επέστρεψε στην 
Ιθάκη, χρησιμοποίησε το σπήλαιο για να κρύ-
ψει τα δώρα που προσφέρθηκαν σ ‘αυτόν 
από τους Φαίακες. (Θα πρέπει να είστε προ-
σεκτικοί όμως αν αποφασίσετε να πάτε προς 
τα εκεί γιατί το εσωτερικό της σπηλιάς είναι 
κλειστό.)
 Η αρχαία πόλη των Αλαλκομενών όπου 
υπάρχουν ερείπια της αρχαίας πόλης (8ος 
αιώνας π.Χ.) και τα αρχαία τείχη (7ος αιώνας 
π.Χ.), που εκτείνεται από την κορυφή κάτω 
από την πλαγιά του βουνού Αετός 5χλμ δυτικά 
από το Βαθύ.  Υπάρχει επίσης ένα πολύ ωραίο 
μονοπάτι που οδηγεί στην κορυφή του βου-
νού Αετός.
Το νησάκι Λαζαρέτο βρίσκεται στο νοτιοδυ-
τικό τμήμα του λιμανιού. Κατά τη διάρκεια 
του 19ου αιώνα στο Λαζαρέτο παρέμεναν 
όσοι ερχόντουσαν στην Ιθάκη και έμπαιναν 
σε καραντίνα για την πρόληψη της εξάπλω-
σης ασθενειών, αλλά αργότερα το κτίριο στο 
Λαζαρέτο χρησίμευσε ως φυλακή μέχρι το 
1912. Σήμερα υπάρχει ένα μικρό εκκλησάκι 
που ονομάζεται Σωτήρα, το  οποίο είναι νού-
μερο ένα προορισμός για γάμους από όλο τον 
κόσμο.
 Το αρχαιολογικό μουσείο φιλοξενεί μια πλού-
σια ποικιλία ευρημάτων από τις ανασκαφές 
στον Αετό, όπως αγγεία, νομίσματα, εργαλεία, 
κλπ.
Ένα άλλο αξιόλογο μουσείο που πρέπει να 
επισκεφθείτε είναι το Ναυτικό και Λαογρα-
φικό Μουσείο το  οποίο δίνει μια εξαιρετική 
εικόνα για τα παλαιότερα χρόνια της Ιθάκης 
και του πολιτισμού της.
 Μια ενδιαφέρουσα εκκλησία που μπορείτε 
να επισκεφθείτε είναι ο καθεδρικός ναός της 
Μητρόπολης. Το ξύλινο τέμπλο του ναού χρο-
νολογείται από το 1973 και το καμπαναριό 
χρονολογείται από το 1820. Ακόμα μια εκκλη-
σία που αξίζει να επισκεφθείτε είναι ο Άγιος 

Νικόλαος κοντά στο κέντρο της πόλης καθώς 
έχει ένα από τα έργα του El Greco.

Περαχώρι
Το Περαχώρι βρίσκεται σε απόσταση 3 χλμ. 
από το Βαθύ και είναι τοποθετημένο σε υψό-
μετρο περίπου 300 μέτρα πάνω από την επι-
φάνεια της θάλασσας. Η γη εδώ είναι εύφορη 
και πλούσια και το νερό είναι διαθέσιμο σε 
αφθονία. Ο μόνιμος αριθμός κατοίκων είναι 
περίπου 300 με 400 άτομα. Οι άνθρωποι της 
Παλαιόχωρας κατοίκησαν για πρώτη φορά 
το χωριό Περαχώρι κατά τη διάρκεια του Ενε-
τικού καθεστώτος. Η Παλαιόχωρα, είναι μια 
παλιά κατοικία που βρίσκεται ψηλά, και είναι 
προσβάσιμη από τα άκρα του Περαχωρίου 
μέσω ενός μονοπατιού. Το Περαχώρι συνι-
στάται ιδιαίτερα για την εντυπωσιακή θέα 
του κόλπου του Βαθιού, μαζί με τις ταβέρνες 
που προσφέρουν αυθεντική ελληνική κου-
ζίνα και ντόπιο κρασί. Μπορείτε ακόμα να 
επισκεφθείτε το Μοναστήρι των Ταξιαρχών, 
που είναι πιο ψηλά, περίπου 3 χλμ μέσω ενός 
μονοπατιού, και βρίσκεται 500 μέτρα πάνω 
από την επιφάνεια της θάλασσας.
Το τελευταίο Σαββάτο του Ιουλίου, στο περα-
χώρι γίνεται η γιορτή του κράσιου, με άφθονο 
ντόπιο κρασί, φαγητό και μουσική.

Σταυρός
Ο Σταυρός είναι το μεγαλύτερο χωριό της 
βόρειας Ιθάκης και βρίσκεται σε απόσταση 
16χλμ από το Βαθύ. Είναι ένα από τα μεγαλύ-
τερα παραθεριστικά κέντρα τουρισμού του 
νησιού.  Το χωριό χτίστηκε στο 16ο αιώνα. 
Στην κεντρική πλατεία του χωριού μπορείτε να 
δείτε την προτομή του Οδυσσέα.
Σε μικρή απόσταση από από το Σταυρό βρί-
σκετε ο αρχαίος οικισμός Πηλικάτα. Πιστεύ-
εται ότι το παλάτι του Οδυσσέα βρίσκεται 
στο λόφο αυτό. Οι ανασκαφές έφεραν στο 
φως ένα γλυπτό και ένα θυσιαστήριο από το 
αρχαίο νεκροταφείο. Αυτά τα ευρήματα απο-
καλύπτουν την παρουσία της ανθρώπινης 
κατοίκησης στο νησί από το τέλος της τρίτης 
χιλιετίας π.Χ. Στο μικρό αρχαιολογικό μουσείο 
ο επισκέπτης μπορεί να δει ευρήματα από το 
σπήλαιο του Λοϊζου, τα Πηλικάτα και τη σχολή 
του Ομήρου, Αμφορείς, πρωτοελλαδικής 

αγγεία, ευρήματα από τη νεολιθική εποχή και 
μυκηναϊκή κεραμική. Στο Σταυρό μπορείτε να 
κολυμπήσετε στο λιμανάκι «Πόλη», που είναι 
το επίνειο του χωριού.

Κιόνι
Το Κιόνι βρίσκεται 24 χλμ. από το Βαθύ και 
είναι ένα από τα ομορφότερα χωριά της Ιθά-
κης. Είναι χτισμένο σε ένα βαθύ κόλπο και το 
χωριό  έχει κηρυχθεί ως διατηρητέο.  Προ-
σφέρει υπέροχη θέα και όμορφες παραλίες, 
όπως τις Πλακούτσες.
Η είσοδος του κόλπου κυριαρχείται από τρεις 
κατεστραμμένους  ανεμόμυλους. Πολύ εντυ-
πωσιακά είναι τα καλά διατηρημένα παλιά 
σπίτια, τα περισσότερα εκ των οποίων, χτί-
στηκαν τον 16ο αιώνα και έχουν αντέξει όλα 
αυτά τα χρόνια τους καταστροφικούς  σει-
σμούς  που συγκλόνισαν τα Ιόνια νησιά. Το 
χωριό διαθέτει επίσης θρησκευτικό ενδιαφέ-
ρον, αξίζει να επισκεφθείτε την εκκλησία της 
Ευαγγελίστριας, του Αγίου Νικολάου και του 
Αγίου Ιωάννη.

Εξωγή
Το γραφικό χωριό Εξωγή βρίσκεται στο βουνό 
των Ομηρικών Νηιον, σε υψόμετρο 340 μτρ. 
Περιβάλλεται απο εύφορη γη γεμάτη αμπέ-
λια. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα και την 
έναρξη της περιόδου της Ενετοκρατίας, ήταν 
μία από τις κύριες κατοικίες του νησιού, γιατί 
παρείχε ασφάλεια από τους πειρατές, μια 
πολύ καλή θέα του καναλιού, της θάλασσας, 
και τους κόλπους γύρω από το βόρειο τμήμα 
της Ιθάκης.
Μετά την εξαφάνιση των πειρατών του 16ου 
αιώνα, μέρος του πληθυσμού μετακινήθηκε 
πιο κοντά στις ακτές και  σχημάτισαν τα χωριά 
του Σταυρού και του Πλατρειθιά.
Το χωριό παρέμεινε γεμάτο ειδικά κατά τη 
διάρκεια της αγγλοκρατίας, με πληθυσμό 
πάνω από 1.300 άτομα, με κύριο μέσο της 
ζωής τους την καλλιέργεια, την κτηνοτροφία, 
τα τεχνικά επαγγέλματα, και κάποι το εμπορίο. 
Στα πρώτα χρόνια αυτού του αιώνα πολλοί 
κάτοικοι άρχισαν να μεταναστεύουν, προτει-
μώντας την Αυστραλία, μειώνοντας τον πλη-
θυσμό του χωριού από 500 άτομα το 1900 σε 
μόνο 50 ηλικοιωμένους σήμερα.

Ιθάκη: ...στον «πηγαιμό»...
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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

Χταπόδι με 
μουστάρδα

Άρωμα Κουζίνας
ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΑ

ΥΛΙΚΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
 ª Κόβουμε με ένα κοφτερό μαχαίρι τη σακούλα του χταποδιού.Αφαιρούμε το 

στόμα. Πλένουμε και κόβουμε σε κομμάτια το χταπόδι μας.Το βάζουμε στην κατσα-
ρόλα. Κλείνουμε το καπάκι και μαγειρεύουμε το χταπόδι σε όσο πιο χαμηλή φωτιά 
γίνεται για 30-40 λεπτά, μέχρι να πάρει ένα ανοιχτό ροδαλό χρώμα και να μαλακώσει 
δεν βάζουμε νερό διότι έχει δικά του αρκετά υγρά του.Αφου σχεδόν έχει μαγειρευ-
τεί το φαγητό μας με ένα πιρούνι το γδερνουμε σιγά σιγά και βγάζουμε την πέτσα . Το 
βάζουμε σε ένα ταψι αλεφουμε με τη μουστάρδα την πάπρικα το τζίντζερ και το φύλλο 
δάφνης  .Τέλος βαζετε τη κρέμα γάλακτος που έχετε χτυπήσει με λίγο νερό, το χυμό του 
λεμονιού και το πιπέρι.

 ª Το ψήνετε σε δυνατό φούρνο για 15-20 λεπτά.

 ª 1 κιλό χταπόδι
 ª 6 κουτ μουστάρδα
 ª  1 λεμονι το χυμό 
 ª τζίντζερ τριμμένο

 ª 1/2 λίτρο κρέμα γάλακτος
 ª πιπέρι
 ª Φύλλο δάφνης 
 ª πάπρικα
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- Μπαμπά, μπαμπά! Τι είναι αυτό που 
φαίνεται εκεί μέσα στη θάλασσα;
- Υπερωκεάνιο παιδί μου.
- Αλήθεια; Και πως γράφεται;
- Τώρα που το βλέπω καλύτερα, μάλλον 
καράβι είναι...!!!

Τι περιμένουν έξω απο ένα οίκο ανο-
χής ένας Πόντιος, ένας Εβραίος και ένας 
Ρώσος;
Ο Πόντιος να ανάψει πράσινο, ο Εβραίος 
να πέσουν οι τιμές και ο Ρώσος την 
γυναίκα του.

Κάποτε ένας τύπος αγόρασε έναν παπα-
γάλο. Τον πήγε σπίτι και προσπαθούσε να 
τον μάθει να μιλάει αλλά αυτός το μόνο 
που του έλεγε είναι «Σου δίνω το λόγο 
μου».
Μετά από πολλές προσπάθειες ο τύπος 
νευρίασε πολύ, τον άρπαξε και τον έβαλε 
για τιμωρία μέσα στην κατάψυξη.
΄Υστερα από μερικές ώρες άνοιξε το 
ψυγείο για να δει την αντίδρασή του και 
άκουσε μια φωνή:
- Σου δίνω το λόγο μου...ότι δεν θα σου 
ξαναπώ «σου δίνω το λόγο μου», αλλά 
πες μου τουλάχιστον η γαλοπούλα τι σου 
έφταιξε;

Ένας Σκωτσέζος βρίσκεται σε ένα πλοίο 
. Ξαφνικά ακούγεται η σειρήνα και μια 
φωνή από τα μεγάφωνα που λέει ότι το 
πλοίο βουλιάζει . ΄Όλοι οι επιβάτες τρέ-
χουν προς τις βάρκες , ενώ ο Σκωτσέζος 
χαρούμενος στρέφει το βλέμμα του στον 
ουρανό και λέει :
- Σε ευχαριστώ Θεέ μου ! ΄Ενας ναύτης 
που τον βλέπει του λέει :
- Καλά , ρε φίλε , τρελός είσαι ; Εδώ βου-
λιάζουμε κι εσύ ευχαριστείς το Θεό για 
αυτό ;
- Μάλιστα κύριέ μου . Δοξάζω το Θεό 
που με έκανε να μη βγάλω εισιτήριο με 
επιστροφή !

-Μα τι έγιναν οι πράκτορες της τρομερής 
Στάζι μετά την ενοποίηση
των δύο Γερμανιών ;
-Απλό, έγιναν όλοι οδηγοί ταξί
-Ταξί; και γιατί;
-Να, τους λες το όνομά σου και ξέρουν 
που μένεις

Παει ενας βλαχος σε ενα καταστημα με 
ηλεκτονικα είδη και λεει:
-Θελου μια φουτουγραφκη μηχανη.
Πωλητρια: -Με φλας?
Βλαχος: -Γιατι αμα σε φλησω θα με τη 
δωσεις τζαμπα?

FUN

ΚΡΙΟΣ
Ήρθε η εποχή για σημαντικά και φιλόδοξα 
ξεκινήματα. Θα είστε περισσότερο κοινωνι-
κοί και μάλιστα μπορεί να γνωρίσετε νέους 
ενδιαφέροντες ανθρώπους. Η συμπερι-
φορά ατόμων του φιλικού σας χώρου πιθα-
νόν να σας απογοητεύσει. Αποκτάτε ευελι-
ξία και διπλωματικότητα και αυτό θα σας 
επιτρέψει να κάνετε αυτό που θέλετε χωρίς 
αντιδράσεις.

ΤΑΥΡΟΣ
Οι κοινωνικές και κυρίως οι επαγγελματι-
κές σας σχέσεις φαίνεται να σας απασχο-
λούν έντονα. Διανύετε μία περίοδο υποχρε-
ώσεων που κάποιες στιγμές σας καταβάλ-
λουν. Προσέξτε το άγχος και τις υπερβολές 
στο πρόγραμμά σας για να μετριάσετε τις 
όποιες συνέπειες. Σε αρκετά καλό επίπεδο 
θα κυμανθούν τα οικονομικά σας επιτρέ-
ποντάς σας να προσφέρετε περισσότερα 
αγαθά, ταξίδια και διασκέδαση, στα αγαπη-
μένα σας πρόσωπα.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Προσπαθήστε να μην παίρνετε στα σοβαρά 
αυτά που σας συμβαίνουν, γιατί έχετε μία 
τάση να τους δίνετε μεγαλύτερο μέγεθος 
από ότι τους αξίζει. Τακτοποιήσετε οικο-
νομικές εκκρεμότητες για να μην βρεθείτε 
αντιμέτωποι με δυσάρεστες επιπτώσεις. 
Έχετε αρκετό εκνευρισμό και την τάση 
να υπερβάλλετε τις καταστά-
σεις. Μην απομακρύνετε με 
τον τρόπο σας αγαπημένα 
πρόσωπα από κοντά 
σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Προβληματίζεστε και 
πάλι από τις σχέσεις σας 
και τις συνεργασίες σας. 
Ο εργασιακός χώρος και η 
υγεία απορροφούν την προ-
σοχή σας και τις δραστηριότη-
τές σας. Περίοδος υψηλών στόχων. 
Υπάρχουν πολλά που πρέπει να φροντίσετε 
με την εργασία σας και σχετικά με τα οικονο-
μικά σας. Μη χάνετε χρόνο με ενέργειες, για 
τις οποίες θα μετανιώσετε αργότερα. 

ΛΕΩΝ
Κάποιο άτομο από το φιλικό περιβάλλον σας 
θα χρειαστεί τη συμβουλή σας. Εάν περι-
μένατε κάποια αύξηση στις αποδοχές σας, 
ίσως τη λάβετε τώρα. Όμως δεν είναι καλή 
περίοδος για να αναλάβετε επιπλέον επαγ-
γελματικές υποχρεώσεις. Τα επαγγελματικά 
θέματα φαίνεται πως θα σας απασχολήσουν 
έντονα την περίοδο αυτή, ενώ παράλληλα 
θα μπορέσετε να προσεγγίσετε άτομα που 
κατέχουν ανώτερη επαγγελματική θέση.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Ο κοινωνικός σας περίγυρος θα σας αποδέ-
χεται περισσότερο τώρα και θα εκδηλώνει 
το θαυμασμό του για εσάς. Η περίοδος είναι 
καλή για να προβάλετε τα προσόντα σας ή 
να διαφημιστείτε. Ταξίδια, επιμορφωτικά 
σεμινάρια, διαλέξεις, επαγγέλματα λόγου ή 
εκπαίδευσης ευνοούνται ιδιαίτερα και θα 
αποφέρουν φήμη και χρήμα. 

ΖΥΓΟΣ
Οι έμμονες ιδέες σας θα σας βάλουν σε πει-
ρασμό και θα ωθήσουν σε ακρότητες. Ηρε-
μήστε και προσέξτε την κάθε σας κίνηση 
για να μη βγείτε ζημιωμένοι. Οι περιπέτειες 
δεν οδηγούν πουθενά και τα λάθη σας εκθέ-
τουν. Υπολογίστε σε αυτά που σκοπεύετε να 
κάνετε σε όλους τους τομείς και μην εκνευ-
ρίζεστε εάν οι υποθέσεις σας δεν κυλούν 
τόσο γρήγορα όπως θα επιθυμούσατε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αλλάζετε, εξελίσσεστε, ολοκληρώνεστε, 
όσο και αν δεν το πιστεύετε. Βάζετε στό-
χους, προωθείτε τον εαυτό σας και τα έργα 
σας και επιτέλους, αλλάζετε τους υποτιθέ-
μενους φίλους σας με νέους. Η διάθεσή σας 
να πειραματιστείτε και να εξερευνήσετε 
κάθε είδους μονοπάτι είναι το σήμα κατατε-
θέν σας. Πρέπει να ενισχύσετε και να ανανε-
ώσετε τις επαγγελματικές σας συνεργασίες. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
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. Προσέξτε 
τη διάθεση και ενδεχομένως την υγεία σας. 
Δυστυχώς το διάστημα αυτό ευνοεί την υπε-

ρένταση, η οποία σας εμποδίζει να 
προοδεύσετε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Βρίσκεστε σε εκείνη 
την κατά γενική ομο-
λογία άβολη και περί-
ε ργ η  κα τ άσ τ ασ η, 
όπου ενώ είστε γεμά-
τοι από ενέργεια, δεν 

έχετε που να την εκτο-
νώσετε. Οι επιλογές 

σας δυστυχώς περιορίζο-
νται ανάμεσα στο να βρείτε 

μία νέα ασχολία ή στο να έρθετε 
σε επαφή με φίλους που αντιμετωπίζουν 
κάποιο πρόβλημα για να τους βοηθήσετε. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Ακόμα και αν η καθημερινή σας κίνηση 
δηλώνει εξωστρέφεια, στην πραγματικό-
τητα θα διανύσετε μια περίοδο έντονης 
εσωστρέφειας, μια περίοδο που θα σας 
βοηθήσει για απολογισμούς και που θα 
κρατάτε κρυφές σκέψεις και συναισθήματα 
από τους γύρω σας. Έχετε ανοίξει έναν και-
νούργιο, περισσότερο ευοίωνο κύκλο στη 
ζωή σας. Η περίοδος αυτή υπόσχεται να 
σας δώσει οικονομικές ανέσεις, αλλά και 
μια αυξημένη καταναλωτική διάθεση που 
θα πρέπει να προσέξετε.

ΙΧΘΕΙΣ
Αυτή η εποχή σας διασφαλίζει μια συνθήκη 
ηρεμίας σε φιλίες και σε συνεργασίες στη 
ζωή σας, ώστε να μπορείτε να κυνηγάτε πιο 
ρεαλιστικούς στόχους χωρίς άγχος. Χαλα-
ρώνετε, έστω προσωρινά, και προσπαθείτε 
να ανασυντάξετε τις δυνάμεις σας. Όλοι να 
θυμάστε ότι αυτή η περίοδος δεν σηκώνει 
λάθη από την πλευρά σας. 

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Το Ίδρυμα ψηφιοποίησε 
περισσότερα από 2.000 
αρχειακά χειρόγραφα, 
φωτογραφίες και σημειώσεις 
ημερολογίου

Ε
ίχατε ποτέ φανταστεί ότι θα 
μπορούσατε να βρείτε στο δια-
δίκτυο χειρόγραφα, φωτογρα-
φίες, κείμενα ημερολογιακού 

χαρακτήρα και προσωπικά αντικείμε-
να του Κ. Π Καβάφη;
Το Ίδρυμα Ωνάση ψηφιοποίησε περισ-
σότερα από 2.000 αρχειακά τεκμήρια, 
που είναι πλέον διαθέσιμα σε όλους 
στην ψηφιακή συλλογή του αρχείου 
Καβάφη και σύντομα θα εγκαινιάσει 
έναν χώρο στο κέντρο της Αθήνας, 
που θα φιλοξενεί τη βιβλιοθήκη του 
Αλεξανδρινού ποιητή, δημιουργώντας 
ένα οικιστικό τρίγωνο πολιτισμού και 
παιδείας στο κέντρο της Αθήνας, που 
θα περιλαμβάνει το Αρχείο Καβάφη, 
την Ωνάσειο Βιβλιοθήκη αλλά και το 
κτίριο του Onassis AiR.
Το αρχείο Καβάφη περιήλθε στη δια-
χείριση του Ιδρύματος Ωνάση στα 
τέλη του 2012, εξασφαλίζοντας την 
παραμονή του στην Ελλάδα και απο-
φεύγοντας ενδεχόμενο κατακερματι-
σμό του. Σκοπός του αρχείου Καβάφη 
είναι η προστασία του αρχειακού υλι-
κού που συνδέεται με τον κορυφαίο 
ποιητή, ενώ στόχος ήταν και παρα-

μένει η ελεύθερη πρόσβασή του σε 
κοινό και ερευνητές, καθώς και η διά-
δοση του διεθνούς χαρακτήρα της 
ποίησης του Αλεξανδρινού ποιητή, 
ύστερα από την ψηφιοποίηση και εκ 
νέου τεκμηρίωσή του, στα ελληνικά 
και στα αγγλικά.
Ο K. Π. Καβάφης, παράλληλα με την 
έντυπη κυκλοφορία των ποιημάτων 
του σε τεύχη, συνήθιζε να προσφέρει 
σε φίλους χειρόγραφα αντίγραφα. Η 
καλλιγραφική κληρονομιά της γραφής 
του είναι μοναδική για τα ελληνικά 
γράμματα, καθώς μέσω αυτής διασώ-
ζεται η φθίνουσα διδασκαλία της καλ-

λιγραφίας. Ο σχεδιασμός της γραμμα-
τοσειράς του Κ. Π. Καβάφη είναι βασι-
σμένος στο Τετράδιο Σεγκόπουλου. 
Τον σχεδιασμό ανέλαβε η Ελληνική 
Ψηφιακή Τυποθήκη και οι γραφίστες 
Γιάννης Καρλόπουλος και Βασίλης 
Γεωργίου (www.fonts.gr).
Στην παρουσίαση της νέας ημέρας του 
αρχείου Καβάφη, μιας νέας ημέρας για 
τα ελληνικά γράμματα και όχι μόνο, 
ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, 
Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, έκανε 
λόγο για τη νέα εποχή του αρχείου, 
που εκτός από την ελεύθερη πρό-
σβαση σε όλους, μας επιφυλάσσει 

άλλη μια έκπληξη: «Το Ίδρυμα Ωνάση, 
θα προχωρήσει σύντομα στη νέα στέ-
γαση του αρχείου σε ένα περιβάλλον 
που πληροί όλες τις προϋποθέσεις, 
σε έναν χώρο στο κέντρο της Αθήνας 
που έχει προκύψει μετά από συγκε-
κριμένη μελέτη και εκεί θα φιλοξενη-
θεί η βιβλιοθήκη του ποιητή, τα χει-
ρόγραφα των καβαφικών ποιημάτων, 
οι έντυπες αυτοσχέδιες εκδόσεις, τα 
πεζά λογοτεχνικά κείμενα, τα άρθρα, 
οι μελέτες και οι σημειώσεις του ποι-
ητή, καθώς και το προσωπικό αρχείο 
του Κ. Π. Καβάφη με πλούσια αλλη-
λογραφία, κείμενα και φωτογραφίες.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γ
ια έκτη συνεχόμενη χρονιά, ο Οργανι-
σμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νε-
ολαίας δήμου Αθηναίων σε συνεργα-
σία με τη Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

«Παραμύθια και Μύθοι στου Κένταυρου τη 
ράχη», τον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλο-
γο Αγίου Γεωργίου Νηλείας «Ο Κένταυρος» 
και την ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ, διοργανώνουν το 
Φεστιβάλ Αφήγησης «Αθήνα μια πόλη πα-
ραμύθια» από 17 έως 24 Μαρτίου με θέμα 
Μύθοι-Θρύλοι- Έπη, ξετυλίγοντας το κουβά-
ρι των παραμυθιών στην πόλη.
Το 6ο Φεστιβάλ Αφήγησης εντάσσεται στο 
πλαίσιο της διοργάνωσης «Αθήνα 2018, 
Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου» του 
δήμου Αθηναίων, της οποίας μέγας δωρητής 
είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τελεί υπό 
την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Του-
ρισμού και πραγματοποιείται με την υποστή-
ριξη του Ινστιτούτου της Δανίας στην Αθήνα, 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών-Εκκλησια-
στικού Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας, 
της Βιβλιοθήκης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθη-
νών, του Εθνικού Θεάτρου και του Μουσείου 
Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης.
Το 6ο Φεστιβάλ Αφήγησης εμπνέεται από 
την Παγκόσμια Ημέρα Αφήγησης στις 20 

Μαρτίου, στην οποία και είναι αφιερω-
μένο. Για οκτώ μέρες η Αθήνα μετατρέπε-
ται σε ένα γαϊτανάκι πολιτιστικών δραστη-
ριοτήτων με κεντρικό άξονα τις ιστορήσεις 
στο πνεύμα της διεθνούς γιορτής: προφο-
ρικές αφηγήσεις για παιδικό και ενήλικο 
ακροατήριο, επιστημονική ημερίδα, εικα-
στική έκθεση, προβολές ταινιών και τιμητι-
κές εκδηλώσεις. Οι φίλοι των αφηγήσεων με 

αφορμή τα λαϊκά παραμύθια, τους μύθους, 
τους θρύλους, τα έπη, τις μυθολογικές ιστο-
ρίες και τα συναξάρια, καλούνται να επισκε-
φτούν και να γνωρίσουν μουσεία, βιβλιο-
θήκες, πολιτιστικά και πνευματικά κέντρα, 
μορφωτικά ιδρύματα, αμφιθέατρα, ναούς 
και σχολεία για να ταξιδέψουν μέσα από τα 
λόγια των παραμυθάδων-αφηγητών, Ελλή-
νων και ξένων.

Ιδρυμα Βασίλη και 
Ελίζας Γουλανδρή: 
Εγκαίνια Νέου 
Μουσείου την 1η 
Οκτωβρίου 2019 

Στις αρχές του Φθινοπώρου 
ετοιμάζεται να υποδεχτεί 
το φιλότεχνο κοινό το επι-

βλητικό κτήριο που βρίσκεται 
μόλις λίγα μέτρα από το Καλλι-
μάρμαρο, επί της οδού Ερατο-
σθένους 13, το οποίο θα στεγά-
σει το νέο μουσείο του Ιδρύμα-
τος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή.
Τα εγκαίνια του μουσείου, το 
πρόγραμμα των οποίων θα 
ανακοινωθεί προσεχώς, θα 
πραγματοποιηθούν με μία 
σειρά από εκδηλώσεις που θα 
ξεκινήσουν την Τρίτη 1η Οκτω-
βρίου 2019.
Η έναρξη λειτουργίας του μου-
σείου θα σηματοδοτήσει το 
τέλος μιας παρατεταμένης περι-
όδου αβεβαιότητας για την ίδια 
την προοπτική του, οφειλόμε-
νης στη ματαίωση των αρχικών 
σχεδίων της ανέγερσής του επί 
οικοπέδων που θα παραχω-
ρούσε το Ελληνικό Δημόσιο. 
Κυρίως όμως, θα σημάνει την 
αρχή ενός νέου κεφαλαίου για 
το Ίδρυμα, σκοπός του οποίου 
είναι, παράλληλα με το μουσείο 
της Άνδρου, να αναδείξει τη νέα 
αυτή εστία σε φορέα ανάπτυξης 
πρωτοποριακών πολιτιστικών 
δράσεων, αξιοποιώντας σύγ-
χρονες μουσειακές εφαρμο-
γές στον χώρο της νεότερης και 
σύγχρονης ελληνικής και διε-
θνούς τέχνης.
Το νέο μουσείο, που θα ονομά-
ζεται «Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας 
Γουλανδρή», στεγάζεται σε ένα 
ιδιόκτητο ακίνητο που προήλθε 
από την αρμονική συνδιαλλαγή 
ενός διατηρητέου μεσοπολεμι-
κού κτίσματος και μίας σύγχρο-
νης προσθήκης. Η ανέγερσή 
του ξεκίνησε τον Αύγουστο του 
2012 και ολοκληρώθηκε τον 
Οκτώβριο του 2018.
Η επιλογή του σημείου έγινε με 
κριτήριο την επιθυμία του ζεύ-
γους Γουλανδρή το μουσείο να 
βρίσκεται σε κεντρικό σημείο 
της πρωτεύουσας, εντός του 
πολιτιστικού άξονα της Αθήνας. 

Το Αρχείο Καβάφη σε ηλεκτρονική μορφή 
από το Ίδρυμα Ωνάση

«Αθήνα… μια πόλη παραμύθια»: 6ο Φεστιβάλ 
Αφήγησης στις 17 – 24 Μαρτίου 2019 
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Ι
δανικά γενέθλια για τον Ολυμπιακό που γιόρταζε 
την Κυριακή μπροστά στον κόσμο του 94 χρόνια 
ζωής. Παίζοντας κατά διαστήματα καλό ποδό-
σφαιρο απέναντι σε έναν Άρη που μείωσε στο β’ 

μέρος και πάλεψε αρκετά το ματς επικράτησε με το ευ-
ρύ 4-1 έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Μασούρα και 
Ποντένσε. Δύο γκολ ο Πορτογάλος, ένα ο Μασούρας, 
ένα ο Γκερέρο και το γκολ του Άρη ο Μαρτίνες. Ωραίο 
ποδόσφαιρο και αρκετές φάσεις και από τις δύο ομά-
δες με μοιραίο στο πρώτο ημίχρονο τον Φετφατζίδη 
που έχασε τετ α τετ.
Ο Μαρτίνς δεν είχε... τρελές εκπλήξεις στο σχήμα του. 
Πήγε με διάταξη με Σα πορτιέρο, άμυνα με Ομάρ, 
Μεριά, Μιράντα και Κούτρη, κέντρο με Μπου-
χαλάκη και Γκιγιέρμε, επιτελικό τον Φορ-
τούνη, άκρα με Ποντένσε και Μασούρα 
και φορ ο Χασάν.
Ο Παντελίδης είχε σχήμα με Κουέστα 
βασικό γκολκίπερ, άμυνα με Βαλε-
ριάνο, Ρόουζ, Κορχούτ και Βέλεθ, 
κέντρο με Ματίγια και Σιώπη και τρι-
άδα πίσω από τον Γιουνές με Λάρσον, 
Ματέο Γκαρσία και Φετφατζίδη.
Στο α’ μέρος ο Ολυμπιακός μπήκε στο ματς έχο-
ντας την χαμένη ευκαιρία με το σουτ του Ποντένσε 
στο 2’ μετά από κλέψιμο και πάσα του Μπουχαλάκη. 
Στην συνέχεια όμως ο Άρης έδειξε πιο καλή εικόνα, 
πάτησε πιο καλά στο γήπεδο και έχασε και πολύ καλές 
φάσεις. Στο 7’ ο Σα είχε πολύ καλή επέμβαση στο 
φάουλ του Φετφατζίδη. Στο 11’ ο Μεριά έκοψε καί-
ρια επίθεση του Άρη που θα μπορούσε να αποφέρει 
γκολ. Στο 24’ ο Φετφατζίδης μετά από λάθη των παι-
κτών του Ολυμπιακού και αδυναμία του Μιράντα να 
τον σταματήσει έχασε απίστευτο τετ α τετ.
Λίγο μετά ο Άρης... τιμωρήθηκε για αυτήν του την 
χαμένη ευκαιρία. Στο 27’ ο Φορτούνης έδωσε στον 
Ομάρ, ο Νορβηγός έβγαλε από πλάγια εξαιρετικά 
στον Μασούρα και ο Έλληνας εξτρέμ από κοντά έκανε 
το 1-0. Στο 34’ ο Γκαρσία δεν μπόρεσε να απειλήσει 
με σουτ του και αμέσως μετά ο Άρης δέχθηκε και το 
2-0. Μπαλιά του Μασούρα στον Ποντένσε και σουτ 
του Πορτογάλου που βρήκε και κόντρα για να γίνει το 
2-0. Για την ακρίβεια βρήκε στο πόδι του Βαλεριάνου 
και μετά άλλαξε πορεία. Ο Ολυμπιακός έκλεισε το α’ 
μέρος με τρεις τελικές στην εστία και δύο γκολ ενώ ο 

Άρης είχε έξι.
Στο 48’ ο Βέλεθ βρήκε την μπάλα με το χέρι στην 
μικρή περιοχή από γύρισμα του Κούτρη αλλά δεν 
δόθηκε λανθασμένα η παράβαση υπέρ του Ολυμπι-
ακού. Λίγο μετά ένα σουτ του Γκαρσία βρήκε πάνω 
σε σώματα και μετά μπλόκαρε ο Σα. Οι δύο προπο-
νητές έκαναν αλλαγές - με τον Φετφατζίδη να δέχεται 
χειροκρότημα από την εξέδρα του Ολυμπιακού στην 
αλλαγή του - στην συνέχεια του ματς ενώ στο 65’ ο 
Φορτούνης αστόχησε από πολύ καλή θέση. Στο 68’ 
ο Σα έβγαλε ωραία ένα σουτ του Γκαρσία. Στο 71’ ο 
Φορτούνης είχε ένα ψηλοκρεμαστό σουτ που απο-
μακρύνθηκε την τελευταία στιγμή προτού μπει στα 

δίχτυα.
Στο 74’ ο Άρης μείωσε με εξαιρετική προ-

σπάθεια του Μαρτίνες που πέρασε τον 
Ανδρούτσο για να κάνει το 2-1 από 
φάση που ξεκίνησε από τον Βαλεριάνο 
που κινήθηκε ωραία και έσπασε την 
μπάλα προς τα μέσα για να γίνει πρώτα 
ένα σουτ και μετά το γκολ. Στο 75’ όμως 

ο Ποντένσε είχε και άλλο γκολ με σουτ 
του που βρήκε στον Βέλεθ και μετά έγινε το 

3-1. Το γκολ είχε και τύχη όμως όλη η κίνηση του 
Πορτογάλου στην φάση ήταν τρομερή. Στο 82’ ο Ρόουζ 
είχε μία καλή χαμένη φάση με κεφαλιά λίγο έξω.
Στο 90’ ο Ολυμπιακός έδωσε διαστάσεις θριάμβου 
στο ματς. Μετά από κούρσα και μπαλιά του Κούτρη 
που βρήκε στον Βέλεθ ο Γκερέρο από κοντά με κεφα-
λιά σκόραρε για το τελικό 4-1.
MVP: Ο Μασούρας. Μόνο και μόνο με το τρομερό 
του α’ μέρος όπου είχε γκολ και ασίστ για το 2-0. 
Γενικά μεγάλη και καλή προσπάθεια από έναν Έλληνα 
παίκτη που συνεχίζει να δείχνει πως είναι μεταγραφή 
επιπέδου Ολυμπιακού. Υπάρχει όμως και ο Ποντένσε 
με τα δύο γκολ του και που είναι ένας παίκτης ικανός 
να... ξεσηκώσει κάθε φορά το γήπεδο με τις ενέρ-
γειές του.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σα, Κούτρης, Ομάρ, Μιράντα, Μεριά, 
Γκιλιέρμε, Μπουχαλάκης, Φορτούνης (84’ Καμαρά), 
Ποντένσε, Μασούρας (70’ Ανδρούτσος) και Χασάν 
(62’ λ. τρ. Χασάν).
ΑΡΗΣ: Κουέστα, Κόρχουτ, Ρόουζ, Βέλεθ, Βαλεριάνος, 
Λάρσον, Ματίγια (78’ Μπάσα), Σιώπης, Γκαρσία, Γιου-
νές και Φετφατζίδης (57’ Μαρτίνες).
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Με πρωταγωνιστές τους Μασούρα (γκολ, ασίστ) και Ποντένσε (δύο γκολ), ο Ολυμπιακός 
νίκησε 4-1 τον Άρη, ανήμερα των 94ων γενεθλίων του! Ο Μαρτίνες το γκολ των «κίτρινων», ο 
Γκερέρο το... κερασάκι!. 

Κέρασε... τέσσερα για τα 
94! Ιστορία έγραψε ο Παναιτωλικός, καθώς κέρδισε με 5-0 τον Πανι-

ώνιο και πήρε τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας του στη μεγάλη 
κατηγορία. Παράλληλα μετά από καιρό τα «καναρίνια» έβγαλαν 
στο γήπεδο την ποιότητα που διαθέτουν ως ομάδα και το σκορ 

«φωτογραφίζει» πως ήταν τα απόλυτα «αφεντικά» της αναμέτρησης. 
Κόντρα σε έναν αντίπαλο που και πολλές απουσίες είχε και βρέθηκε σε 
κακή βραδιά. Ετσι οι «κυανοκίτρινοι» έκαναν στον κόσμο ένα «δώρο 
γενεθλίων», καθώς το Σάββατο έκλεισαν τα 93 τους χρόνια. Το κυριό-
τερο όμως έπαιξαν εξαιρετικό και «χορταστικό» ποδόσφαιρο. 
Ο Τραϊανός Δέλλας ξεκίνησε με τον Γιαννακόπουλο κάτω από τα γκολ-
πόστ, τους Μαρινάκη, Αργκους, Μιχάι, Αμαράλ στην άμυνα από τα 
δεξιά προς τα αριστερά, τους Τσιγγάρα, Ντίας στον άξονα, τους Μανά, 
Ουίλιαν στα άκρα και τον Μάζουρεκ πίσω από τον Μπαϊροβιτς. 
 Ο Ακης Μάντζιος είχε τον Μανοϊλοβιτς στο τέρμα, τους Παπαγεωργίου, 
Ντομίνγκεζ, Σταυρόπουλο, Κόσιτς στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αρι-
στερά, τους Κόρμπο, Μαξίμοβιτς στον άξονα, τους Μπουμάλ, Μανθάτη 
στα άκρα και τον Αρτσε ως οργανωτή πίσω από τον Ντουρμισάι. 
 Το ματς από την αρχή είχε ρυθμό και στα πρώτα 3-4 λεπτά του οι δύο 
ομάδες είχαν από μία καλή στιγμή (Μπαϊροβιτς/Ντομίνγκεζ). Λίγο 
αργότερα (6’) ουσιαστικά τελείωσε, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέ-
ρων, καθώς ο Αργκους «νίκησε» στον αέρα τον Ντομίνγκεζ, ο Μανόι-
λοβιτς έκανε πολύ κακή έξοδο και άνοιξε το σκορ. Αυτό έδωσε «φτερά» 
στους γηπεδούχους, οι οποίοι στο 20’ διπλασίασαν τα τέρματά τους με 
τον Μπαίροβιτς, στον οποίο ο Μανά έδωσε έτοιμο γκολ (εκμεταλλεύ-
τηκε το λάθος του Σταυρόπουλου).  
Οι φιλοξενούμενοι δεν πέταξαν λευκή πετσέτα, με τους Ντουρμισάι, 
Μπουμάλ προσπάθησαν να ξαναμπούν στο παιχνίδι, είχαν ορισμένες 
καλές στιγμές, αλλά τα «καναρίνια» είχαν ουσία, αυτοπεποίθηση και 
πατούσαν πολύ γερά στα πόδια τους. Το «τετράγωνο» των ,Μάζου-
ρεκ, Μανά, Ουίλιαν, Ντίας άγγιξε το τέλειο, οι λατίνοι βρίσκονταν και 
δημιουργούσαν συνεχώς ρήγματα. Ο πρώτος στο 40’ σημείωσε ένα 
πανέμορφο τέρμα με κεφαλιά-λόμπα μέσα από την περιοχή και πλέον 
η διαφαινόμενη νίκη του Παναιτωλικού έπαιρνε διαστάσεις. Οι Ντομίν-
γκες-Σταυρόπουλος αντιμετώπιζαν πολλά προβλήματα (ο ύψους 1.65 
Αργεντινός πήρε κεφαλιά!), ο Μανοϊλοβιτς δεν κατεύθυνε και οι «κυα-
νέρυθροι»... παραπατούσαν. 
 Με το «καλημέρα» στο δεύτερο μισό (49’) και μετά από νέο λάθος του 
Σταυρόπουλου, ο Μάζουρεκ με κοντινό πλασέ «εκτόξευσε» τον δείκτη 
του σκορ στα επίπεδα του 4-0 και ο Παναιτωλικός μετέτρεπε σε θρί-
αμβο την επιτυχία του. Κάπου εκεί ο ρυθμός έπεσε και λογικά, όμως τα 
ανασταλτικά προβλήματα του Πανιωνίου ήταν πάρα πολλά. Οι γηπε-
δούχοι έφταναν με ευκολία στα καρέ του και ο Ουίλιαν στο 72’ σαν σε 
προπόνηση, διαμόρφωσε το μετέπειτα τελικό σκορ. Μάλιστα μετά το 
80’ οι Ντίας (τον είδαμε και φορ μετά την αλλαγή του Μπαϊροβιτς !) και 
Αμαράλ απώλεσαν καλές στιγμές, ώστε και εκείνοι να χριστούν σκό-
ρερ.   
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Τραϊανός Δέλλας): Γιαννακόπουλος, Τσιγγάρας (71’ 
Γκούγκα), Μιχάι, Αργκους, Αμαράλ, Μαρινάκης, Ντίας, Μπάιροβιτς (62’ 
Μάρκος Πάουλο), Μανά, Ουίλιαν, Μαζουρέκ (75’ Βασιλούδης). 
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Άκης Μάντζιος): Μανόιλοβιτς (52’ Μαλέρμπ), Σταυρό-
πουλος (52’ Μπανανά), Ντομίνγκες, Παπαγεωργίου, Κότσιτς, Κόρμπος, 
Μακσίμοβιτς, Μανθάτης, Άρσε, Μπουμάλ, Ντουρμισάι

Παναιτωλικός - Πανιώνιος 5-0

Διαστημικός Παναιτωλικός

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά



64 15 Μαρτίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Λ
άθη, έλλειψη ρυθμού, ελάχι-
στες ευκαιρίες, κανένα γκολ! 
ΑΕΚ και Παναθηναϊκός έμειναν 
στο 0-0 στο ΟΑΚΑ, σε ένα ματς 

που θα ξεχαστεί γρήγορα.
Με δύο εκπλήξεις παρέταξε τον Πανα-
θηναϊκό στο αθηναϊκό ντέρμπι ο Γιώρ-
γος Δώνης. Η μία στο κέντρο της άμυνας 
με την επιλογή του μέχρι πρότινος ξεχα-
σμένου Οικονόμου και η δεύτερη με τον 
Άλτμαν αντί του εδώ και καιρό ντεφορμέ 
Χατζηγιοβάνη.
Ο Διούδης ξεκίνησε κάτω από τα δοκά-
ρια. Οικονόμου, Κολοβέτσιος, Κουλι-
μπαλί στο κέντρο της άμυνας. Αριστερό 
μπακ χαφ ο Ινσούα και δεξί ο Γιόχανσον. 
Κάτσε, Δώνης, Κουρμπέλης τριάδα στον 
άξονα και ο Άλτμαν πίσω από τον Μακέ-
ντα σε διάταξη 3-6-1.
Για την γηπεδούχο ΑΕΚ, ο Μανόλο Χιμέ-
νεθ που δεν είχε στην διάθεσή του τον 
Πέτρο Μάνταλο, επέλεξε τον Μπάρκα 
στην υπεράσπιση της εστίας. Δεξί μπακ-
χαφ ο Γκάλο, αριστερό ο Μπακάκης με 
ξεκάθαρη εντολή να μην ανεβαίνει και 
Οικονόμου με τον Τσιγκρίνσκι(στο 45́ 
τον αντικατέστησε λόγω τραυματισμού ο 
Τσόσιτς) δίδυμο στα στόπερ.
Σιμόες και Γαλανόπουλος οι 
δύο κεντρικοί μέσοι. Μπα-
κασέτας δεξί φτερό, Μπογέ 
αρισ τ ε ρό,  Λ ιβά ια  σ ε 
ελεύθερο ρόλο και στην 
κορυφή ο Πόνσε.

Με... χειρόφρενο!
ΑΕΚ και Παναθηναϊκός μπή-
καν με ξεκάθαρο προσανατολι-
σμό πάνω στο χορτάρι. Να κρατήσουν 
το μηδέν, να μην πάρουν ρίσκα και να 
διατηρήσουν την αμυντική τους συνοχή 
σε επίπεδα που δεν θα επέτρεπαν στον 
αντίπαλο να απειλήσει. Το σκηνικό ήταν 
ο Γιάννης φοβάται το θεριό και το θεριό 
τον Γιάννη, με τις δύο ομάδες να προ-
σφέρουν μία άνουστη σούπα στο πρώτο 
ημίχρονο, ρίχνοντας το βάρος στην προ-
στασία των εστιών τους.
Οι γηπεδούχοι πήραν την κατοχή της 
μπάλας αλλά δεν είχαν τρόπο να δημι-
ουργήσουν καλές στιγμές (εξαίρεση το 
σουτ του Πόνσε μετά το γύρισμα του 
Μπογέ), μιας και όλα τα επιθετικά τους 
ατού ήταν εκτός παιχνιδιού, βγήκαν... 
off από την καλή ανασταλτική λειτουρ-
γία του Παναθηναϊκού ενώ δεν έλειψαν 

αρκετές λανθασμένες μεταβιβάσεις στο 
επιθετικό τρίτο.
Η ομάδα του Δώνη μετά από καιρό 
παρουσιάστηκε συγκεντρωμένη και 
χωρίς ατομικά λάθη στα μετόπισθεν και 
ήταν εκείνη που έφτιαξε την καλύτερη 
φάση του ημιχρόνου. Ο Μακέντα, όμως, 
μετά την εξαιρετική βαθιά μπαλιά του 
Δώνη άργησε να τελειώσει την φάση και 
όταν αποφάσισε να το κάνει έστειλε την 
μπάλα άουτ.

Η ΑΕΚ το ήθελε, αλλά δεν μπο-
ρούσε!
Στο δεύτερο μέρος η Ένωση ήταν εκείνη 
που πήρε τα ηνία της αναμέτρησης, ήταν 
εκείνη που έδειξε ξεκάθαρα ότι παίζει 
για την νίκη, απέναντι σε έναν Παναθη-
ναϊκό που κλείστηκε από πολύ νωρίς στο 
μισό γήπεδο και έδειξε ότι θέλει την ισο-
παλία και... βλέπουμε στην κόντρα. Ο 
Χιμένεθ ανακάτεψε την τράπουλα από 
τον πάγκο με την είσοδο των Κρίστισιτς 
και Άλεφ, η ΑΕΚ ήταν κυρίαρχη στην 
μεσαία γραμμή αλλά... μέχρι εκεί!
Οι φιλοξενούμενοι έκλειναν άριστα 
τους χώρους, είχαν απόλυτη συγκέ-

ντρωση και από την ΑΕΚ έλειψε 
πολύ η σωστή τελική πάσα, η 

επαφή εκείνη που θα κάνει 
την ζωή της σαφώς πιο 
εύκολη.
Η ατομική ενέργεια του 
Πόνσε στο 52’ που κατέ-
ληξε σ την απόκρουση 

του Διούδη σε κόρνερ και 
το σουτ του Λιβάια μετά την 

κόντρα στον Κουλιμπαλί(74’) 
που πέρασε κοντά από το κάθετο δοκάρι 
του Έλληνα πορτιέρο, ήταν οι μοναδικές 
καλές στιγμές του δικεφάλουπου έδειχνε 
ότι το θέλει περισσότερο αλλά δεν είχε 
τον τρόπο να πάρει το ματς.
Από την άλλη ο Παναθηναϊκός περιορί-
στηκε σε παθητικό ρόλο και σε μια δια-
χείριση παιχνιδιού που δεν μας έχει 
συνηθίσει φέτος. Παρόλα αυτά κατά-
φερε να κρατήσει το μηδέν αλλά δεν 
μπόρεσε να εκμεταλλευθεί στιγμές στο 
επιθετικό τρανζίσιον για να απειλήσει. 
Μοναδική στιγμή στο 87́με την κεφα-
λιά του Κουρμπέλη μετά το φάουλ του 
Κάτσε.
Με αυτά και με αυτά το 0-0 έμεινε μέχρι 
το φινάλε, σε ένα παιχνίδι που θα ξεχα-
στεί πολύ γρήγορα...

Ντέρμπι... μασκέ!

Η επέλαση του ΠΑΟΚ στο φετινό 
πρωτάθλημα συνεχίστηκε και 
απέναντι στον Ατρόμητο, τον οποίο 
νίκησε 3-0 στην Τούμπα και έκανε 
ένα ακόμα βήμα για το αήττητο 
πρωτάθλημα!

Ο
ι οπαδοί του ΠΑΟΚ υποδέχθη-
καν τους ποδοσφαιριστές του 
«Δικεφάλου», με το σύνθημα 
«νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές»! 

Αυτά δύο ώρες πριν από την σέντρα του α-
γώνα με τον Ατρόμητο.
Στο φινάλε της βραδιάς η κατάμεστη από 
σχεδόν 30.000 κόσμο Τούμπα τους αποθέ-
ωσε εκ νέου, καθώς οι παίκτες του Ραζβάν 
Λουτσέσκου επιβεβαίωσαν με τον καλύ-
τερο τρόπο και την άνετη νίκη τους με 3-0 
επί του Ατρόμητου το σύνθημα.
Οι «ασπρόμαυροι» απέχουν 11 βαθμούς 
πριν από την στέψη τους ως πρωταθλητές 
Ελλάδας 2018-19 και τίποτα δεν φαίνεται 
να τους σταματά.
Φουλ επίθεση από το ξεκίνημα του αγώνα 
για τον ΠΑΟΚ, με τον Σέρτζιο Ολιβέιρα 
να είναι η επιλογή του Ραζβάν Λουτσέ-
σκου στο αρχικό σχήμα του «Δικεφάλου» 
στον αγώνα με τον Ατρόμητο. Ο Δημήτρης 
Λημνιός ξεπέρασε το πρόβλημα τραυμα-
τισμού στον τετρακέφαλο και ξεκίνησε 
βασικός στην ηλιόλουστη Τούμπα, όπου 
ο «Δικέφαλος», παρά τις απουσίες των 
Ζαμπά, Ελ Καντουρί, Πέλκα, ήθελε να φτά-
σει στην 21η νίκη στο πρωτάθλημα διατη-
ρώντας το αήττητο και τη διαφορά ασφα-
λείας από τον δεύτερο Ολυμπιακό.
Ο Ατρόμητος πήγε στην Τούμπα με επτά 
απουσίες βασικών (Ρισβάνης, Μέγιερι, 
Ουγκράι, Μούγιακιτς Χατζηισαΐας, Κου-
λούρης, Ουάρντα) αλλά τον Νταμίρ Κάνα-
ντι να παρατάσσει μια ενδεκάδα που δεν 
μπήκε στο γήπεδο με στόχο να χαλάσει το 
παιχνίδι, αλλά να το παίξει επιδιώκοντας 
ένα πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα.
Μάλιστα, οι Περιστεριώτες ήταν αυτοί που 
έχασαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Στο 7’ 
ο Ούμπιδες εκτέλεσε το φάουλ, η άμυνα 
του ΠΑΟΚ πιάστηκε στον ύπνο, αλλά το 
πλασέ του Μάντσον έφυγε ελάχιστα πάνω 
από την εστία του Πασχαλάκη!
Ο ΠΑΟΚ έφτασε μια ανάσα από το 1-0, 
αλλά ο Θεοδωράκης με εντυπωσιακή από-
κρουση είπε «όχι» στον Βιεϊρίνια, ο οποίος 
από την «άσπρη βούλα» θέλησε να μετα-
τρέψει σε γκολ το πέναλτι που κέρδισε ο 

Άκπομ σε ανατροπή του από τον Κατράνη 
(16’).
Οι «ασπρόμαυροι» βρέθηκαν νωρίς νωρίς 
αντιμέτωποι και με το πρόβλημα του 
Μαουρίσιο, ο οποίος τραυματίστηκε σε 
μια ανύποπτη φάση και έγινε αλλαγή με τον 
Σάχοφ στο 22ο λεπτό. Ο τερματοφύλακας 
του Ατρομήτου ήταν στη σωστή θέση και 
στη βολίδα του Βιεϊρίνια (24’) με τους γηπε-
δούχους να ψάχνουν το γκολ, την ίδια ώρα 
που οι φιλοξενούμενοι είχαν τις δικές τους 
καλές στιγμές.
Η λύση για τον ΠΑΟΚ ήρθε στο 38’ και είχε 
πορτογαλική σφραγίδα. Από το μαγικό 
πόδι του Αντρέ Βιεϊρίνια η μπάλα έφτασε 
συστημένη στο κεφάλι του Σέρτζιο Ολιβέ-
ιρα, με τον 26χρονο Πορτογάλο χαφ να την 
στέλνει στα δίχτυα του ανήμπορου να αντι-
δράσει Θεοδωράκη για το 1-0.
Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους 
ο Τσούμπα Άκπομ κέρδισε και δεύτερο 
πέναλτι, αυτή τη φορά από επαφή και ανα-
τροπή του Μάντσον, με τον Βιεϊρίνια να μην 
πηγαίνει στην εκτέλεση, αλλά να την ανα-
λαμβάνει ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ και αυτός 
να ευστοχεί κάνοντας το 2-0.
Με το ξεκίνημα του β’ μέρους ο Κάνα-
ντι έβγαλε τον Κατράνη και πέρασε τον 
Μανούσο στη θέση του, σε μια προσπά-
θεια να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του, 
αλλά τον ΠΑΟΚ να είναι αυτός που έφτασε 
πρώτος κοντά στο τρίτο γκολ, με τον Άκπομ 
να πετάει στα σκουπίδια την υπέροχη ενέρ-
γεια και πάσα του Μπίσεσβαρ (53’), ενώ 
στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Μπρούνο 
αστόχησε, με τον Πασχαλάκη,  ουσιαστικά, 
εξουδετερωμένο και άδεια την εστία!
Ο Λουτσέσκου προχώρησε στη δική του 
κίνηση και απάντησε με την είσοδο του 
Γιαννούλη, αντί του μέτριου Ενρίκε, τοπο-
θετώντας τον Βιεϊρίνια στο δεύτερο μισό 
του γηπέδου. Σ’ ένα διάστημα όπου κυρι-
αρχούσε η μορφή του Φερνάντο Βαρέλα, 
ο Ατρόμητος απειλούσε με μακρινά σουτ, 
ενώ οι γηπεδούχοι έδειχναν να έχουν συμ-
βιβαστεί με την ιδέα του 2-0.
Απλά, ο Κάρολ Σβιντέρσκι με το… καλη-
σπέρα στο ματς επιβεβαίωσε ότι έχει 
επαφή με το γκολ, ο άνθρωπος είναι 
σκόρερ, πως να το κάνουμε, κάτι που 
το έδειξε στη φάση του 82’ όταν σκό-
ραρε στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Ο 
Σάχοφ έκλεψε την μπάλα, ο Μπίσεσβαρ 
την έστρωσε στον Πολωνό επιθετικό, ο 
οποίος δίχως δεύτερη σκέψη την έστειλε 
στα δίχτυα.  

ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 3-0

Χωρίς αντίπαλο!
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Ο Απόλλων Πόντου έφυγε 
νικητής από το νησί των Φαιάκων, 
επικρατώντας με 0-1 της Κέρκυρας 
χάρη στα εύστοχα πέναλτι του 
Πουρτουλίδη κι «έπιασε» τον 
Πλατανιά στην τέταρτη θέση της 
βαθμολογίας.

Τ
η δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους 
και πέμπτη στα τελευταία επτά 
παιχνίδια τους πανηγύρισαν οι 
Θεσσαλον ικε ίς, ν ικών τας την 

Κέρκυρα με 0-2 εκτός έδρας.
Ο Πουρτουλίδης με πέναλτι άνοιξε το 
σκορ στο 38’ και με τον ίδιο τρόπο στις 
καθυστερήσεις διαμόρφωσε το τελικό 
σκορ. Στο  44’ είχε δοκάρι ο Σουντου-
ράς, ενώ στο 92’ αποβλήθηκε ο Κρητι-
κός.
Πλέον ο Απόλλων μετράει 36 βαθμούς, 
ενώ οι Φαίακες έμειναν πέμπτοι με 34.
Κέρκυρα (Αναστόπουλος): Κουτζαβασί-
λης, Χαντάκιας, Κρητικός Ν., Ζορμπάς 
(59’ Γεωργακόπουλος), Σιατραβάνης, 
Κόντος, Αναστασίου (73’ Αποστολίδης), 
Ιωάννου, Πασάς, Λινάρδος, Θεοδωρά-
κης (69’ Μότα)
Απόλλων Πόντου (Καλαϊτζίδης): Πολί-
της, Αμαραντίδης, Χασομέρης, Σαμαράς, 
Σουντουρά, Πουρτουλίδης, Γεωργιάδης, 
Ολαϊτάν, Καλογέρης, Βλάχος, Κυβελίδης

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΒΑΘΜΟ ΓΙΑ ΒΟΛΟ
Τον πρώτο του βαθμό έπε ιτα από 
τρεις συνεχόμενες ήττες πανηγύρισε ο 
Βόλος, που απέναντι στα Τρίκαλα κατά-
φερε χάρη στον Πίτου με πέναλτι στο 
68’ να ισοφαρίσει το γκολ του Τσιμίκα 
από το 17’ και να φύγει με όφελος από 
το γήπεδο. Στο ημίχρονο επικράτησε 
ένταση στην κερκίδα των φιλοξενού-
μενων. Πλέον οι Βολιώτες μετρούν 45 
βαθμούς, συνεχίζοντας να να βρίσκονται 
στην πρώτη θέση. Τα Τρίκαλα έφτασαν 
στους 22, μαζί με τον Αήττητο Σπάτων 
αλλά πλέον και τον Ηρόδοτο.
ΝΠΣ Βόλος (Φερνάντο): Πίτκας, Ντε-
ν τάκης (67’ Πίσπας), Πέν τα, Γκαλί-
τσιος, Ενγκουέμ (46’ Λούκας Γκαρσία), 
Μάν τζης, Καμπαγ ιέρο, Ηλιόπουλος, 
Κότο (72’ Δόρης), Πίτου Γκαρσία, Κόκας
ΑΟ Τρίκαλα (Κόστιτ ς): Ταΐρης, Πάνος, 
Ντόσης, Γκότοβος, Ντιαλό, Τριανταφυλ-
λάκος, Τσιάρας, Λάσκαρης, Τσιμίκας, 
Σμυρλής (79’ Σισέ), Μαρκόφσκι

ΝΙΚΗΣΕ ΚΑΙ «ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΕ» Η 
ΔΟΞΑ
Μόλις δυο νίκες μετρούσε στα τελευταία 
έξι παιχνίδια η Δόξα και κόντρα στον Αιγι-
νιακό κατάφερε να μαζέψει περισσότε-
ρους! Χάρη στα γκολ των Πατράλη (11’) 
και Δούμτσιου (27’) πανηγύρισε τη νίκη, 
που την ανέβασε στους 27 βαθμούς και 
στην 11η θέση μαζί με τον Ηρακλή. Αντί-
θετα ο Αιγινιακός έμεινε στους 13, τελευ-
ταίος και δίχως ελπίδες για παραμονή, 
όπως όλα δείχνουν.
Δόξα Δράμας (Σπανός): Μένκα, Σιώπης, 
Πεταυράκης, Καψάλης (85’ Ρουγκάλας), 
Ανδρέου, Πατράλης, Μακρής, Αυγενικού 
(79’ Μάρτινς), Κρουθ (72’ Ρεβυθόπου-
λος), Μπαϊκαρά, Δούμτσιος
Αιγινιακός (Καρατζά): Καραγκιόζης, Τοπα-
λίδης, Γιαλαμούδης, Πετρούσης, Ζήσης, 
Πιαστόπουλος, Πολύζος, Ζαννάκης (65’ 
Αλ Χαρντάν), Έππας (30’ Κούστα), Παπα-
δόπουλος (30’ Βλαχομήτρος), Γρανάδος

«ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ» ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Ο 
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
Ο Λουκίνας ήταν ο σκόρερ του μοναδι-
κού τέρματος του Πλατανιά στο ντέρμπι 
της Κρήτης με τον Εργοτέλη, χαρίζοντας 
τη νίκη στην ομάδα του με 1-0. Πλέον οι 
Χανιώτες μετρούν 36 βαθμούς, δυο λιγό-
τερους από την Παναχαϊκή, καταλαμβά-
νοντας την 4η θέση της βαθμολογίας. 
Από την πλευρά του ο Εργοτέλης έμεινε 
στους 31, γνωρίζοντας την πρώτη του ήττα 
έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές.
Πλατανιάς (Τάτσης): Βασιλειάδης, Ουές, 
Ποζατζίδης, Τσιαμούρης, Λάζιτς (68’ Γκα-
τσολάρι), Μάγιτς, Καραγκούνης, Μποσέτι, 
Λούκινας, Πεντρόμο, Παπανικολάου
Εργοτέλης (Παπαβασιλείου): Κατσιμή-
τρος, Μπαχανάκ (80’ Καπνίδης), Μπουρ-
σέλης, Οικονόμου (60’ Γροντής), Μπά-
τζιος, Μπρους, Τσέλιος, Ιατρούδης, 
Μπουτσάκης, Ροβίθης (46’ Μανουσάκης), 
Έφορντ

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΗΡΟΔΟΤΟ
Με δυο γκολ σε 9’ οι Ζαμπορόφσκι (77’) 
και Τζονέ (86’) ανέτρεψαν για τον Ηρό-
δοτο το προβάδισμα που είχε από το 
πρώτο μέρος με τον Καραγιάννη (15’) και 
πανηγύρισαν την πρώτη νίκη της ομάδας 
τους ύστερα από έξι αγωνιστικές. Πλέον 
η ομάδα της Αλικαρνασσού έφτασε στους 
22 βαθμούς, στην ισοβαθμία με τα Τρί-

καλα και τον Αήττητο Σπάτων και συνεχί-
ζει να δίνει τη μάχη της παραμονής.
Ηρόδοτος (Λυρώνης): Τσιλιγγίρης, Γραι-
κός, Τουγλής, Γιαλούσης, Ανδρέου, Μου-
κίδης, Αργκιλέσι (46’ Ζαμπορόφσκι), 
Γκούφας (66’ Πίντο), Ηλιάδης, Μπαρέτ-
τας, Κονέ
ΑΟΧ Κισσαμικός (Βοσνιάδης): Παπαδό-
πουλος, Κάσσος, Τόλι, Φαζός, Σισέ, Παπα-
χρήστος (74’ Αρναούτογλου), Σελινιωτά-
κης, Βρεττός, Καραγιάννης (64’ Τεγούσης), 
Αρναρέλλης (46’ Χαλκιαδάκης), Αποστο-
λόπουλος.

ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ
Ανατροπές και τελικά ισορροπία περι-
λάμβανε το παιχνίδι του Αήττητου με τον 
Απόλλωνα Λάρισας στα Σπάτα. Ο Κώστας 
(8’) έβαλε μπροστά στο σκορ τους Θεσ-
σαλούς, με τους γηπεδούχους να «απα-
ντούν» με τον Ζαφειράκη (15’) και να 
κάνουν την ανατροπή με τον Ρούνεϊ (56’), 
λίγα λεπτά μετά την αποβολή του Λουκάο 
(47’). Παρ’ όλα αυτά ο Απόλλων κατάφερε 
έστω και με παίκτη λιγότερο να αντιδρά-
σει και με τον Μπραμπίγια να ευστοχεί σε 
πέναλτι (73’) απέσπασε τον βαθμό της ισο-
παλίας φτάνοντας τους 40, μη χάνοντας 
την επαφή με τον πρωτοπόρο Βόλο, από 
τον οποίο παρέμεινε στο -5.

Σπάρτη-Ηρακλής 0-1
Παίζοντας με 10 παίκτες από το 66’, ο 
Ηρακλής βρήκε το γκολ που έψαχνε και 
χάρη στον Ορφανίδη έφυγε νικητής από 

τη Λακωνία με 0-1 επί της Σπάρτης, πανη-
γυρίζοντας την πρώτη του νίκη έπειτα από 
1,5 μήνα.
Στις 26 Ιανουαρίου ο Ηρακλής έφυγε νικη-
τής από τον Βόλο, στην έκπληξη της αγω-
νιστικής. Έκτοτε όδευε από ισοπαλίες σε 
ήττες και τούμπαλιν, σκορπώντας τον προ-
βληματισμό στο Καυτανζόγλειο και απο-
γοήτευση στις τάξεις των οπαδών.
Οι τελευταίοι βρήκαν τελικά στο παιχνίδι 
της Λακωνίας έναν λόγο για να πανηγυρί-
σουν, με την ομάδα τους να τα καταφέρ-
νει κόντρα στις αντιξοότητες! Η Σπάρτη 
είχε αριθμητικό πλεονέκτημα για περί-
που μισή ώρα, αφού ο Καζναφέρης είδε 
δεύτερη κίτρινη κάρτα (66’) κι άφησε τον 
«Γηραιό» με 10.
Τελικά η ομάδα του Ρόκα βρήκε τον τρόπο 
όχι μόνο να ανταπεξέλθει, αλλά και να 
αντιδράσει, με τον Ορφανίδη να σκορά-
ρει στο 74’ και να χαρίζει τελικά το «τρί-
ποντο» στην ομάδα του, που έφτασε τους 
27 βαθμούς και προσπέρασε τον Καραϊ-
σκάκη στη 10η θέση. Αντίθετα η Σπάρτη 
έμεινε στους 15 και πρότελευταία στη 
βαθμολογία.
Σπάρτη (Αποστολόπουλος): Πάντος, Αρώ-
νης, Τσίμαν, Λώλος, Βαλμάς, Αγγελόπου-
λος, Παυλής, Τουρέ, Νάτσης, Τιράρ, Και-
νούργιος.
Ηρακλής (Ρόκα): Καχριμάν, Βιτλής, Ζιαμπά-
ρης, Μουνιόθ, Κουτρομάνος (61’ Ρόβας), 
Καζναφέρης, Παναγιωτούδης (72’ Ορφα-
νούδης), Ντούνης, Κλέιτον, Γκναμπούγιου, 
Μπορίκο (76’ Παπαδόπουλος Γ.)

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
«Διπλό» τετράδας για τον Απόλλωνα Πόντου
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Ο 
Γιάννης Αντετοκούνμπο συμπε-
ριλήφθηκε στη λίστα των 100 
πιο διάσημων αθλητών του πλα-
νήτη που δημοσίευσε το ESPN!  

Το κορυφαίο αμερικανικό δημοσιογρα-
φικό δίκτυο ESPN παρουσίασε τη λίστα 
των 100 πιο διάσημων αθλητών και ο Γιάν-
νης Αντετοκούνμπο φιγουράρει στο νού-
μερο 85! Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλ-
γουόκι Μπακς διεκδικεί με αξιώσεις τον 
τίτλο του MVP και οδηγεί εκ του ασφαλούς 
τα «Ελάφια» στο καλύτερο ρεκόρ του ΝΒΑ, 
πραγματοποιώντας εντυπωσιακή σεζόν 
και κερδίζοντας μια θέση στο σχετικό αφι-
έρωμα.
Στην παρουσίαση του Γιάννη αναφέρε-
ται απόσπασμα του «60 minutes» από 

τον περασμένο Μάρτιο, όπου εξηγεί 
πως «Υπάρχει ένας παίκτης στο ΝΒΑ του 
οποίου το όνομα ενδεχομένως δεν γνω-
ρίζεις και είναι δύσκολο να προφέρεις. 
Τα αθλητικά προσόντα του; Θρυλικά! Το 
backstory του; Μοναδικό! Ένας νεαρός από 
την Αθήνα κάνει παγκόσμια καριέρα στο 
Μιλγουόκι». Παράλληλα γίνεται αναφορά 
στα έσοδα του Αντετοκούνμπο (13 εκατομ-
μύρια) και τους followers του στα social 
media (4.8 εκ.).
Στην κορυφή της λίστας φιγουράρει ο Κρι-
στιάνο Ρονάλντο ενώ το Top-10 συμπλη-
ρώνουν οι ΛεΜπρόν Τζέιμς, Λιονέλ Μέσι, 
Νεϊμάρ, Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, Ρότζερ 
Φέντερερ, Βιράτ Κοχλι, Ράφα Ναδάλ, Στεφ 
Κάρι και Τάιγκερ Γουντς!

Αντετοκούνμπο: Στους 100 πιο 
διάσημους αθλητές του κόσμου!

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague

Δύσκολη η πρόκριση στο World 
League για την Ελλάδα

Η 
εθνική ανδρών θα παίξει με την 
Κροατία στον πρώτο της αγώ-
να στο Final-8 του Europa Cup. 
Μετά από τη ν ίκη (12-9) της 

Κροατίας επί της Σερβίας στην 6η ημέρα 
της φάσης των ομίλων του Europa Cup 
η Ελλάδα θα παίξει με την Κροατία στον 
πρώτο της αγώνα στο Final-8 το οποίο θα 
διεξαχθεί στο Ζάγκρεμπ από τις 5 έως τις 
7 Απριλίου. 
Η Κροατία πήρε την 1η θέση στον όμιλο 
της ενώ η Ελλάδα ήταν 2η και έτσι θα 
παίξουν στο Ζάγκρεμπ για μια θέση στα 
ημιτελικά αλλά και στο Final-8 του World 

League το οποίο θα διεξαχθεί στη Σερ-
βία. 
Για να συμμετάσχει η ομάδα του Θόδω-
ρου Βλάχου σ το World League απλά 
θα πρέπει να κερδίσει την Κροατία. 
Το Europa Cup δίνει 3 εισιτήρια για το 
World League και ένα παίρνει η «οικοδέ-
σποινα» Σερβία. 
Τα ζευγάρια των προημιτελικών σ το 
final-8 του Europa Cup:
Ουγγαρία-Μαυροβούνιο
Ισπανία-Σερβία
Ιταλία-Ρωσία
ΕΛΛΑΔΑ-Κροατία
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Ο Γ.Σ. Διαγόρας ήταν ο μεγάλος 
θριαμβευτής στο ντέρμπι της 
προημιτελικής φάσης του κυπέλλου 
Δωδεκανήσου, αφού «άλωσε» το 
«Οικονομίδειο» και κερδίζοντας με 
1-0 στην παράταση τον Γ.Α.Σ. Ιάλυσος 
προκρίθηκε στους «4», όπου θα 
αντιμετωπίσει εντός έδρας το νικητή 
της αναμέτρησης Α.Ε. ΔΙ.ΑΣ.- Φοίβος 
Κρεμαστής.

Σ
’ ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι, που δι-
εξήχθη σε βαρύ αγωνιστικό χώρο, 
οι «κυανέρυθροι» ήταν καλύτεροι 
έχασαν πιο σημαντικές ευκαιρίες 

και τελικά πήραν τη νίκη- πρόκριση με «λυ-
τρωτή» τον Ντουαλά στο 98’, ο οποίος πέ-
ρασε στον αγωνιστικό χώρο δύο λεπτά νω-
ρίτερα. Ο Γ.Α.Σ. Ιάλυσος έπαιζε με 10 παί-
κτες από το 96’ λόγω της αποβολής με δεύ-
τερη κίτρινη κάρτα του Τσούπρου. Η ομάδα 
του Πέτρου Ρουτζιέρη πλέον θεωρείται το 
φαβορί για το κύπελλο Δωδεκανήσου, ενώ 
δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμε-
νο να διεξαχθεί και τελικός ανάμεσα στο Δι-
αγόρα και τη Ρόδο.
Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Διαγόρα 
χάθηκε στο 8ο λεπτό, αλλά ο Γεωργίου σε 
θέση τετ α τετ νικήθηκε από τον Ανδρού-
τσο. Στο 38ο λεπτό ο «γηραιός» έχασε 
και δεύτερο τετ α τετ με τον Γλυνό να δίνει 
στον Πινιώτη κι αυτός να αστοχεί απένα-
ντι στον Ανδρούτσο. Ένα λεπτό αργότερα 
το σουτ του Γλυνου πέρασε άουτ. Η επό-
μενη φάση άργησε να γίνει… Συγκεκριμένα 
στο 72’ ο Βέρτζος απομάκρυνε την κεφα-
λιά του Μακρυδημήτρη για τον Γ.Α.Σ. Ιάλυ-
σος. Στην παράταση και συγκεκριμένα στο 
96’ ο Τσάμης απομάκρυνε την κεφαλιά του 
Στεφανίδη σε κόρνερ. Αμέσως μετά απο-
βλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Τσού-
προς, ενώ στο 98’ ο νεοεισελθών Ντουαλά 
με κοντινό πλασέ (μετά από γύρισμα του 
Μπουρλάκη) πέτυχε το μοναδικό γκολ του 
αγώνα. Οι γηπεδούχοι πίεσαν στη συνέχεια 
και ανοίχτηκαν αρκετά, με τον Διαγόρα να 
χάνει δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες στο 117’ 
και στο 119’ με τον Ντουαλά.
Οι «κυανέρυθροι» κέρδισαν για πρώτη 
φορά φέτος τον Γ.Α.Σ. Ιάλυσος και τον πέτα-
ξαν εκτός ημιτελικών του κυπέλλου Δωδε-
κανήσου!
Γ.Α.Σ. ΙΑΛΥΣΟΣ (Σάκης Παπαβασιλείου): 
Ανδρούτσος, Χειμωνέττος, Παναγιωτόπου-
λος, Μακρυδημήτρης, Τσούπρος, Ρεκλεί-

της (107’ Περογαμβράκης), Παπαδόπουλος 
(80’ Δωματάς), Μπάρδης (46’ Δελαπόρτας), 
Στεφανίδης, Πετράκος (79’ Ομπίνα), Βελ-
λίνης.
Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ (Πέτρος Ρουτζιέρης): Τσά-
μης, Ευαγγελιδάκης, Βέρτζος, Προβατίδης, 
Παγώνης, Καρπαθάκης, Δήμας, Πινιώτης 
(114’ Μπαξεβάνος), Γεωργίου (81’ Μπουρ-
λάκης), Γλυνός (96’ Ντουαλά), Μεντί (57’ 
Χατζησάββας).

Πέρασε στον τελικό ο Τηλυκράτης 
Λευκάδας!
Το εισιτήριο για τον τελικό του κυπέλλου 
της ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας  εξασφάλισε ο 
Τηλυκράτης Λευκάδας. Οι “κυανέρυθροι” 
τέθηκαν αντιμέτωποι στην Λευκάδα με τον 
Εθνικό και το τελικό 0-0 τους χάρισε την 
πρόκριση για τον μεγάλο τελικό.
Στον πρώτο ημιτελικό η ομάδα του Δημή-
τρη Μαγκαφίνη είχε πάρει τη νίκη με 4-0 
στην Φιλιππιάδα.
Τηλυκράτης Λευκάδας (Δημήτρης Μαγκα-
φίνης): Συνοδινός, Πριόνας, Καταγής Σ., 
Δημητρίου, Χριστογιάννης, Τόσκα, Μπαλή 
(46΄ Τσελάι), Φράγκος (46΄ Βασίλας), Γεωρ-
γάκης (65΄ Περιστέρης), Καταγής Γ., Γεωρ-
γούσης (75΄ Γεωργούσης).
Εθνικός Φιλιππιάδας (Αδριανός Παπαδή-
μας): Λαζάρου, Τζελιλάι, Θεοδώρου, Κακά-
βας (55΄ Γείτονας), Λάκκας, Δερβίλης, Τσί-
ρος, Τσιάπη, Μήτσος (70΄ Λουτσάρης), 
Νίκου, Σιώρος (19΄ Παππάς, 76΄ Ρίζος).

Αποκλεισμός στο κύπελλο για 
Στυλίδα…
Η Στυλίδα για το κύπελλο της ΕΠΣ Φθιώτι-
δας, γνώρισα την ήττα με 3-2 στην Αταλά-
ντη, κόντρα στην ομώνυμη ομάδα…
Σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι, η Αταλά-
ντη πήρε την πρόκριση για τον Τελικό του 
Κυπέλλου Φθιώτιδας, όπου επικράτησε 
στην παράταση της Στυλίδας με σκορ 3-2.
Με τις δύο ομάδες να αγωνίζονται με 
πάθος, η φιλοξενούμενη Στυλίδα κατά-
φερε και προηγήθηκε στο 23ο λεπτό με τον 
Βαρυπάτη, μετά από ωραία κάθετη μεταβί-
βαση του Λιανού.
Η γηπεδούχος Αταλάντη ισοφάρισε στο 81ο 
λεπτό με τον Μιχαήλ με προσωπική ενέρ-
γεια, ενώ η Στυλίδα αγωνίζονταν με δέκα 
ποδοσφαιριστές, αφού είχε αποβληθεί οι 
Κ. Κουφιώτης με 2η κίτρινη στο 42ο λεπτό. 
Όμως και η Αταλάντη τέλειωσε τον αγώνα με 
δέκα παίκτες, μιας και ο Μπουγιώτας από 
την Αταλάντη δέχθηκε απευθείας κόκκινη 

κάρτα στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού.
Στην παράταση και στο 103’ ο Μαντές για 
τη Στυλίδα, έδωσε εκ νέου το προβάδισμα 
και έστειλε την ομάδα του στον Τελικό. Στο 
δεύτερο μέρος της παράτασης η Αταλάντη 
πίεσε και με τη δύναμη της έδρας πέτυχε 
δύο τέρματα με τον Ηλιόπουλο, στο 110’ και 
στο 116’, στέλνοντας την ομάδα του στον 
Τελικό.

Σπουδαίο διπλό των Τρικάλων 
στην Αγκαθιά!
Σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 2-1 πέτυχε ο 
Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων στην Αγκαθιά 
επί της τοπικής Νίκης, στον πρώτο ημιτε-
λικό του κυπέλλου της ΕΠΣ Ημαθίας.
Μετά από ένα δυνατό παιχνίδι, με αρκετές 
κίτρινες κάρτες, οι “πράσινοι” έφτασαν στο 
σημαντικό αυτό αποτέλεσμα, παίρνοντας 
προβάδισμα για την πρόκριση στον τελικό 
της διοργάνωσης.
Στο πρώτο ημίχρονο το ματς ήταν ισορρο-
πημένο, όμως στην επανάληψη η ομάδα 
των Τρικάλων μπήκε καλύτερα. Αφού έχασε 
δύο καλές ευκαιρίες με τους Ζησιόπουλο 
και Λίτσι, τελικά κατάφερε να ανοίξει στο 
σκορ στο 80’ με σουτ του Κιρκιλιανίδη, ενώ 
τρία λεπτά αργότερα διπλασίασε τα τέρματά 
της με πλασέ του Ανδρίτσου!
Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδρά-
σουν και στο 85’ μείωσαν σε 2-1 με κεφαλιά 
του Ζαρογιάννη, σε μια φάση που οι φιλο-
ξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ 
στον τερματοφύλακά τους.
Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Καραντώνης με 
βοηθούς τους Καραγκιζόπουλο και Χαλα-

τζιούκα.

Μεγάλη νίκη του Ροδοχωρίου επί 
της Βέροιας!
Μεγάλη νίκη πέτυχε ο ΓΑΣ Ροδοχωριου επί 
της Βέροιας με σκορ 1-0, στον πρώτο ημιτε-
λικό του κυπέλλου της ΕΠΣ Ημαθίας!
Οι “κιτρινομπλέ”, με τον Γιάννη Κερλίδη 
να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο τους, έπαι-
ξαν σαν ίσος προς ίσο την “Βασίλισσα” και 
δίκαια έφτασαν στην σπουδαία επικρά-
τηση, παίρνοντας ένα μικρό προβάδισμα 
για την πρόκριση στον τελικό, για την οποία 
θα παλέψουν στον επαναληπτικό που θα 
γίνει σε 15 μέρες.
Στο πρώτο μέρος του ματς ήταν ισορροπη-
μένο, χωρίς ιδιαίτερες φάσεις μπροστά στις 
δύο εστίες, με τους “κυανέρυθρους” να έχουν 
2-3 καλές στιγμές με τους Μυλωνά και Ταϊρη 
που δεν μπόρεσαν να τις εκμεταλλευτούν.
Στην επανάληψη ο ΓΑΣ μπήκε καλύτερα και 
στο 51’ άνοιξε το σκορ με κοντινή προβολή 
του Τρύφωνα Νίκου, μετά από ωραία ατο-
μική προσπάθεια του Μπρέγκου και από-
κρουση του Μπλατσιώτη.
Οι Βεροιώτες προσπάθησαν να αντιδρά-
σουν στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα, 
όμως δεν μπόρεσαν να φτάσουν στην ισο-
φάριση, έχοντας τρεις καλές ευκαιρίες με 
τους Μπλέτσα, Μουχάλη και Καράμπελα.
Το Ροδοχώρι από την πλευρά του φύλαξε 
περισσότερο τα νώτα του, ενώ είχε μια 
πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 75’ για να διπλα-
σιάσει τα τέρματά του, αλλά το πλασέ του 
Φράγγη από θέση τετ-α-τετ κατέληξε μόλις 
άουτ!

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Ο Διαγόρας φουλ για κύπελλο!
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Με τον Αργεντίνο να έχει δύο γκολ 
και δύο ασίστ, η Μπαρτσελόνα 
διέλυσε με 5-1 την Λυών και για 12η 
σερί χρονιά προκρίνεται στους «8» 
του Champions League.

Ε
πειτα από όσα έκανε το βράδυ της 
Τρίτης ο Κριστιάνο Ρονάλντο, λί-
γο-πολύ το σκέφτηκαν όλοι: Τι θα έ-
κανε ο Λιονέλ Μέσι για να απαντή-

σει; Τελικά έκανε δύο γκολ και δύο ασίστ, 
οδηγώντας τους Μπλαουγκράνα σε μια εύ-
κολη πρόκριση στους προημιτελικούς, αν 
και η αλήθεια είναι ότι η Λυών το πίστε-
ψε κάποια στιγμή ότι ίσως και να έκανε 
τη ζημιά. Μέχρι να ανεβάσει ξανά 
στροφές ο Μέσι δηλαδή και να 
«χρίσει» σκόρερ και τους Πικέ 
και Ντεμπελέ (ο Κουτίνιο το 
άλλο γκολ), σφρραγίζοντας 
το εισιτήριο για την κλήρω-
ση της Παρασκευής...
Ο Αργεντίνος ήταν από την 
αρχή ορεξάτος, απειλώντας στο 
4’ με ωραίο πλασέ που απέκρουσε 
ο Λόπες, όπως επιβεβαιώθηκε και στο 
17’. Η εκτέλεση πέναλτι αλα Πανένκα, μετά 
την απόφαση του διαιτητή να δείξει στη 
βούλα για την πτώση του Σουάρες στο μαρ-
κάρισμα του Ντεναγιέρ, φανέρωνε το πόσο 
ωραία ένιωθε ο Μέσι, ο οποίος έκανε το 
1-0 με αυτό τον τρόπο και στη συνέχεια βρι-
σκόταν ιδανικά με τους Σουάρες και Κου-
τίνιο. Ορεξάτος, άλλωστε, δεν ήταν μόνο 
ο Αργεντίνος αλλά και ο Ουρουγουανός, 
ο οποίος στο 31’ έδωσε έτοιμο το 2-0 στον 
Βραζιλιάνο. Σκορ με το οποίο πήγαν στα 
αποδυτήρια οι δύο ομάδες για το ημίχρονο, 
με τους Καταλανούς να έχουν ευκαιρίες και 
για άλλα γκολ, ενώ οι Γάλλοι είχαν την ατυ-
χία να χάσουν με τραυματισμό τον τερματο-
φύλακα Λόπες.
Στο δεύτερο μέρος η Μπαρτσελόνα μπήκε 
πιο χαλαρή και με διάθεση να κάτσει πάνω 
στο 2-0, με συνέπεια να προβληματιστεί 
στο 58’, όταν ο Τουσάρ με κοντινό σουτ μεί-
ωσε σε 2-1. Οι Γάλλοι φάνηκε να το πιστεύ-
ουν και στο επόμενο 10λεπτο βγήκαν μπρο-
στά και (ψιλο)ανησύχησαν το Camp Nou, 
το οποίο όμως ξαναβρήκε την ηρεμία του 
και το χαμόγελο του στο τελευταίο 15λεπτο. 
Ο Ερνέστο Βαλβέρδε έριξε στο ματς τους 
Βιδάλ και Ντεμπελέ αλλά το σημαντικό ήταν 
το γεγονός ότι ο Μέσι ανέβασε ξανά στρο-
φές για ένα δυνατό finish. Και ήταν όντως 

δυνατό, αφού στο 78’ με ωραία ενέργεια 
και πλασέ έκανε το 3-1, στο 80’ έδωσε υπέ-
ροχη ασίστ στον Πικέ στην αντεπίθεση (!) 
για το 4-1, στο 86’ πάσαρε στον Ντεμπελέ 
για το 5-1 σε ακόμη μία αντεπίθεση και το 
μυαλό όλων, πλέον, είναι στην κλήρωση...

Μπάγερν - Λίβερπουλ 1-3
Ο Μανέ ήταν εντυπωσιακός, η Λίβερπουλ 
επιβλητική και οι Reds πέρασαν... εύκολα 
από το Μόναχο επικρατώντας 3-1 της 
Μπάγερν. Ο Σενεγαλέζος έστησε πάρτι με 
δυο γκολ και οι Κόκκινοι έγιναν η τέταρτη 
αγγλική ομάδα που θα βρεθεί στα προημι-
τελικά του Champions League. 

Οι Κόκκινοι είχαν τον Μανέ σε εξαι-
ρετική κατάσταση και στο 26’ τον 

είδαν να σκοράρει. Ο Σενεγα-
λέζος έκανε άνω - κάτω τον 
Νόιερ και με άψογο πλασέ 
πέτυχε το 1-0. Η Λίβερπουλ 
βρήκε χώρους, είχε αυτοπε-
ποίθηση και στο 36’ πλησί-

ασε το δεύτερο γκολ, όταν ο 
Ρόμπερτσον βγήκε στην πλάτη 

της άμυνας, αλλά το σουτ έδιωξε 
ο Νόιερ. Ωστόσο, μια στιγμή αδράνειας 

στην αμυντική λειτουργία των φιλοξενούμε-
νων έφερε την ισοφάριση. Ο Γκνάμπρι έκανε 
τη σέντρα και ο Μάτιπ έστειλε τη μπάλα στα 
δίχτυα της ομάδας του. Ετσι, έγινε ο 4ος παί-
κτης των Κόκκινων που σημειώνει αυτο-
γκόλ στο Champions League, μετά τους 
Χίπια, Ρίισε και Μίλνερ. 
Το σκηνικό δεν άλλαξε στην επανάληψη, οι 
Reds προσπαθούσαν να απειλήσουν κυρίως 
με αντεπιθέσεις και στο 49’ πλησίασαν 
το γκολ, αλλά ο Νόιερ με γροθιές έδιωξε 
στο σουτ του Σαλάχ. Οι Βαυαροί είχαν την 
κατοχή, αλλά είχαν και σε κακή μέρα τον 
Χάμες, ο οποίος έκανε αρκετά λάθη, κάτι 
που στοίχισε δημιουργικά στην ομάδα του. 
Αντίθετα, οι Reds είχαν λύσεις απ’ όλες τις 
γραμμές και στο 69’ πήραν τεράστιο προ-
βάδισμα πρόκρισης. Από κόρνερ, ο Φαν 
Ντάικ... παρέσυρε Χούμελς, Σούλε και με 
καρφωτή κεφαλιά πέτυχε το 2-1. Ο Κόβατς 
ρίσκαρε άμεσα με την είσοδο του Γκορέτσκα 
στο ματς, αλλά στο 75’ είδε τη Λίβερπουλ 
να αγγίζει το τρίτο γκολ. Ο Σαλάχ έκανε τα 
πάντα μόνος του, δε σήκωσε ποτέ το κεφάλι 
για να δει τον ακάλυπτο Μανέ και χάθηκε η 
ευκαιρία. Ο Αιγύπτιος μπορεί να μη βρήκε 
σε πέμπτο σερί ματς, αλλά στο 86’ μοίρασε 
εντυπωσιακή ασίστ στον Μανέ, ο οποίος με 
άψογη κεφαλιά διαμόρφωσε το 3-1!

αθλητικά

Show από Μέσι, 5άρα η 
Μπάρτσα!

Ο 
Πεπ συνέχισε την εντυπω-
σιακή παράδοση στα εντός 
με Γερμανούς (6 στα 6), αλ-
λά δεν μπορούσε να πιστέψει 

πως η Σίτι θα έκανε το πιο αποτελεσμα-
τικό ματς της χρονιάς. Οι Πολίτες διέ-
λυσαν με 7-0 τη Σάλκε και βρέθηκαν με 
εκκωφαντικό τρόπο στα προημιτελικά 
του Champions League (10-2 συνολικό 
σκορ), με τους Γερμανούς να... βυθίζο-
νται! Δυο γκολ ο Αγουέρο, τρεις ασίστ 
ο Σανέ. 
Η Σίτι μπήκε δυνατά στο ματς, πίεσε 
τους Γερμανούς για ένα γρήγορο γκολ, 
με τη Σάλκε να κρατά κλειστούς διαδρό-
μους. Στο 14ο λεπτό οι Πολίτες είχαν την 
πρώτη μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Στέρ-
λινγκ μοίρασε στον Αγουέρο, αλλά το 
πλασέ βρήκε στο δοκάρι. Η κατοχή για 
τους γηπεδούχους έφτασε στο 75%, 
αλλά μέχρι το πρώτο ημίωρο δεν έκανε 
άλλη φάση! Ωστόσο, στο 32’ η Σίτι κέρ-
δισε πέναλτι, όταν ο Μπρουμά ανέ-
τρεψε τον Μπερνάλντο και με τη βοή-
θεια του VAR ο Αγουέρο βρέθηκε στην 
άσπρη βούλα, απ΄ όπου δεν αστόχησε! 
Στο δεκάλεπτο που ακολούθησε οι Πολί-
τες... διέλυσαν κάθε ελπίδα των Γερμα-
νών για ανατροπή! Στο 38’ ο Στέρλινγκ 
με τακούνι βρήκε τον Αγουέρο και ο 
Αργεντίνος πέτυχε το 2-0! Ηταν το 11ο 
του τέρμα στα επτά τελευταία με γερμα-
νικές ομάδες στο Champions League! 
Στο 43’ ήρθε και το τρίτο χτύπημα, με 
εξαιρετικό διαγώνιο του Σανέ! 
Κι αν το τελευταίο δεκάλεπτο του α’ 
μέρους ήταν άσχημο για τους Γερμα-
νούς, το β’ ημίχρονο ήταν εφιαλτικό!!! 
Στο 53’ το τέρμα του Σανέ ακυρώθηκε 
σωστά ως οφσάιντ, αλλά τρία λεπτά 
αργότερα δεν έγινε το ίδιο με το γκολ 
του Στέρλινγκ. Το VAR δικαίωσε τον 
φορ της Σίτι που πέτυχε το 4-0, φτά-
νοντας έτσι τα έξι γκολ στα επτά τελευ-
ταία παιχνίδια του. Ο Γκουαρδιόλα 
πέρασε Φόντεν, Ζεσούς, αλλά οι παί-
κτες του συνέχισαν στον ίδιο εντυπω-
σιακό ρυθμό! Στο 72ο λεπτό ο Σανέ 
γύρισε ωραία και ο Μπερνάρντο με ιδα-
νικό τελείωμα πέτυχε το 5-0. Θέση στον 
πίνακα τον σκόρερ πήρε και ο Φόντεν, 
ο οποίος με άψογο πλασέ πέτυχε το 
πρώτο του γκολ στο Champions League. 
H Σίτι δε σταμάτησε εκεί, αφού στο 84’ ο 
Ζεσούς διαμόρφωσε το 7-0. Οι Πολίτες 
βρέθηκαν με εντυπωσιακό τρόπο στους 

«8» του Champions League και οι Γερ-
μανοί τα... άκουσαν από τους οπαδούς 
τους για τον ντροπιαστικό αποκλεισμό!

Γιουβέντους – Ατ. Μαδρίτης 3-0
Ποιος είναι ο κορυφαίος της εποχής μας; 
Ποιος ο κορυφαίος όλων των εποχών; 
Μετά το βράδυ της Τρίτης όσοι φωνά-
ζουν το όνομά του, απέκτησαν ακόμα 
περισσότερα επιχειρήματα. Οπως και να 
έχει, ένα είναι το σίγουρο, ο Ρονάλντο 
είναι το ίδιο το Champions League και 
ο λόγος που η Γιουβέντους μπορεί να 
ονειρεύεται. Το επικό χατ τρικ του, το 
όγδοο στον θεσμό (σ.σ.: όσα έχει και ο 
Μέσι) επιβεβαίωσε το πόσο τέλεια ήταν 
η επένδυση του club και το ότι εκείνος 
θα είναι για καιρό ακόμα ο πρώτος σκό-
ρερ στην πιο σπουδαία διοργάνωση. Το 
3-0 επί της Ατλέτικο είναι δικό του έργο 
και ταυτόχρονα μένει στην ιστορία ως η 
πρώτη φορά που οι Μπιανκονέρι ανα-
τρέπουν ήττα 2-0 στον πρώτο αγώνα 
στην Ευρώπη.
Οι Ροχιμπλάνκος τα είχαν όλα στρωμένα 
στα μέτρα τους. Θα έπαιζαν άμυνα, αυτό 
που ξέρουν καλύτερα δηλαδή. Υπολόγι-
σαν όμως χωρίς τη φούρια των Τορινέ-
ζων και ειδικά του Πορτογάλου σούπερ 
σταρ, ο οποίος ζει για κάτι τέτοια. Στο 
4’ εκείνος χρεώθηκε επιθετικό φάουλ 
στον Ομπλάκ και ακυρώθηκε σωστά το 
γκολ του Κιελίνι. Φρόντισε στη συνέχεια 
όμως να επανορθώσει. Στις συστημένες 
σέντρες των Μπερναρντέσκι (27’) και 
Κανσέλο (48’) ο CR7 απογειώθηκε και 
σκόραρε με το κεφάλι. Στη δεύτερη περί-
πτωση ο Ομπλάκ δεν υπολόγισε σωστά 
και έδιωξε από μέσα, κάτι που είδε το 
goal-line technology.
Η Γιούβε συνέχισε να πιέζει και η Ατλέ-
τικο να μην μπορεί να περάσει καν το 
κέντρο, έχοντας εξουδετερωμένα όλα 
τα ατού της. Στο 82’ ο Κιν άχασε απί-
θανο τετ α τετ, αλλά δύο λεπτά αργό-
τερα ο Κορέα έκανε ανόητο σπρώξιμο 
εντός περιοχής στον Μπερναρντέσκι 
και δικαίως δόθηκε πέναλτι. Ο Ρονάλντο 
ευστόχησε και έφτασε τα 124 γκολ στον 
θεσμό και τα 63 σε φάση νοκ άουτ. Μαζί 
με αυτά φυσικά οδήγησε και την ομάδα 
του στα προημιτελικά και την έκανε να 
πιστεύει ότι πλέον μπορεί να φτάσει 
μέχρι το τέλος της διαδρομής, δίνοντας 
παράλληλα με έντονο τρόπο την απά-
ντησή του στον Τσόλο...

Τρομακτική η Σίτι
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Σε ένα αμφίρροπο παιχνίδι, που κράτησε την αγωνία μέχρι τέλους, 
με το δεύτερο ημίχρονο να είναι γεμάτο σε φάσεις, η Ανόρθωση 
και η ΕΝΠ, εξήλθαν ισόπαλες με 1-1. Αποτέλεσμα που αφήνει 

ευχαριστημένη μόνο την ΕΝΠ. Προηγήθηκε η Ανόρθωση με τον Ζοάο 
Βίκτορ στο 36’ για να ισοφαρίσει η ΕΝΠ στην εκπνοή του ημιχρόνου με 
τον Ζάρατε.
Πολύ καλύτερα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο η ΕΝΠ, που ήταν η ομάδα 
που κρατούσε μπάλα και είχε τον έλεγχο στα πρώτα 25 λεπτά. Στο διά-
στημα αυτό οι τελικές προσπάθειες που καταγράφηκαν ήταν μόνο για 
τους βυσσινί, μιας και η Ανόρθωση ήταν σε πλήρως παθητικό ρόλο.
Με κινητήριο μοχλό τον Ζάρατε η ΕΝΠ, επιχείρησε να απειλήσει την εστία 
της Ανόρθωσης. Κορυφαία στιγμή στο 12’, όταν ο Αντωνίου τροφοδό-
τησε τον επερχόμενο Ζάρατε, με το εντός περιοχής σουτ του Αργεντινού  
να καταλήγει λίγο πάνω από τα δοκάρια. Επιπρόσθετα τα σουτ των Πίττα 
και Αντωνίου στο 26’ και στο 30’ δεν ανησύχησαν τον Δημητρίου.
Η αντίδραση της Ανόρθωσης, ήρθε μετά το μισάωρο. Αρχικά ο Κατσα-
ράβα σε τετ-α-τετ με τον Πέτρου, ελίχθηκε, καθυστέρησε όμως και δεν 
τελείωσε την φάση, ενώ ένα λεπτό αργότερα στο 32’ ο Σίλτενφελντ κατέ-
βασε ωραία την μπάλα μέσα στην περιοχή, γύρισε και με αριστερό σουτ, 
έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.
Στο 36’ η Ανόρθωση πήρε προβάδισμα στο παιχνίδι.  Ο Πράνιτς εκτέ-
λεσε το φάουλ, ο Κατσαράβα επιχείρησε το παράλληλο γέμισμα και εκεί 
ο Ζοάο Βίκτορ από κοντά έγραψε το 1-0 για τους γηπεδούχους.
Αν και όλα έδειχνα πως το παιχνίδι θα πήγαινε στην ανάπαυλα με την 
Ανόρθωση να προηγείται, στην τελευταία φάση του ημιχρόνου η ΕΝΠ 
ισοφάρισε. Η μπάλα έφθασε στη μεγάλη περιοχή της Ανόρθωσης μετά 
από γύρισμα, ο Πίττας ελίχθηκε και επιχείρησε το σουτ, η μπάλα κτύ-
πησε σε πόδια αμυνομένων, έφθασε στον Ζάρατε ο οποίος γύρισε και  
επιχείρησε το σουτ, το οποίο αν και αδύναμο κατέληξε στα δίχτυα του 
Δημητρίου.
Εντελώς διαφορετικό ήταν το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τις 
ευκαιρίες να είναι εκατέρωθεν και το παιχνίδι να έχει ωραίο ρυθμό.
Στο  49’ ο Ντούρις σε τετ-α-τετ με τον Πέτρου, επιχείρησε το σουτ με 
την μπάλα όμως να καταλήγει άουτ, ενώ ένα λεπτό αργότερα Ο Κοφί 
έκανε την επέλαση από δεξιά, μπήκε  μέσα στην περιοχή επιχείρησε το 
το σουτ, με τον Πέτρου όμως να αποκρούει σε κόρνερ. Στο 50’ η Ανόρ-
θωση έκανε τρεις τις ευκαιρίες της  Ο Στρούνα αμαρκάριστος γύρισε και 
επιχείρησε  το σουτ περιξ της μικρής περιοχής, με την μπάλα όμως που 
κατευθυνόταν στα δίχτυα  να ανακόπτεται από τον Κατσαράβα και να 
καταλήγει άουτ!
Η ΕΝΠ βρήκε την πρώτη της καλή φάση στο 55’.  Ο Ουντόντζι με σουτ 
έξω από την περιοχή, έστειλε την μπάλα άουτ.
Στο 59’ ο Ζοάο με κεφαλιά από κοντά έστειλε την μπάλα μόλις άουτ, ενώ 
δύο λεπτά αργότερα ο Γκοζλάν για λογαριασμό της ΕΝΠ, αμαρκάριστος 
από την περιοχή με κεφαλιά έστειλε την μπάλα άουτ.
Στο διάστημα μεταξύ 60 και 75, ο ρυθμός του παιχνιδιού είχε πέσει 
αισθητά.
Τα τελευταία λεπτά ήταν δραματικά. Στο 86’ η ΕΝΠ βρήκε τεράστια ευκαι-
ρία για το 1-2. Ο Μηνάς Αντωνίου έκλεψε την μπάλα, πέρασε τον Σίλτεν-
φελντ, επιχείρησε το σουτ με τον Δημητρίου να αποκρούει ασταθώς.
Η τελευταία μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι ήταν για την Ανόρθωση. Ο 
Ντούρις στην εκπνοή εντός της περιοχής με σουτ έστειλε την μπάλα στο 
κάθετο δοκάρι, με το αποτέλεσμα να μένει αναλλοίωτο και τις δύο ομά-
δες να παίρνουν από ένα βαθμό.

ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ συμβιβάστηκαν στο 0-0 
στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής και έτσι 
οι γαλαζοκίτρινοι έπεσαν στην 2η θέση, δυο 
βαθμούς πίσω από τον Απόλλωνα.

 

Α
ναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά του αγώνα 
με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να πιάσουν 
ρυθμό.
Το πρώτο δεκάλεπτο πέρασε χωρίς την παρα-

μικρή ευκαιρία ενώ για να δούμε φάση φτάσαμε στο 12’ 
όταν ο Ακίνο εκτέλεσε απευθείας το φάουλ αλλά ο Ρομό 
έδιωξε σε κόρνερ. Δυο λεπτά αργότερα ο ΑΠΟΕΛ απεί-
λησε για πρώτη φορά με τον Καζού, αλλά ο Τόνιο ήταν σε 
ετοιμότητα.
Στην συνέχεια και παρά το γεγονός πως ο ρυθμός του 
αγώνα ήταν γρήγορος εντούτοις, δεν βλέπαμε κάποια αξιό-
λογη φάση μπροστά στις δυο εστίες.
Στο 31’ ο Τάμαρι έφυγε μπροστά με μια ωραία κούρσα αλλά 
το πλασέ που επιχείρησε ήταν αδύναμο με αποτέλεσμα ο 
Τόνιο να μαζέψει εύκολα την μπάλα. 7 λεπτά αργότερα ο 
Τάμαρι έφυγε γρήγορα από δεξιά, και έκανε τον γύρισμα 
στον Νατέλ, αλλά το σουτ του μάζεψε εύκολα ο Τόνιο.

Το πρώτο σουτ του δευτέρου μέρους ήταν για τον ΑΠΟΕΛ 
με τον Ζαχίντ, αλλά ο Τόνιο μάζεψε εύκολα. Στο 65’ η ομάδα 
του Τραμετσάνι έχασε μεγάλη ευκαιρία για τον 1-0 με τον 
Tάμαρι να φεύγει στην αντεπίθεση αλλά καθυστέρησε να 
δώσει την πάσα στον Βιντιγκάλ, με τον Λαρένα να ανακό-
πτει τελευταία στιγμή και η ευκαιρία έκανε φτερά για τον 
ΑΠΟΕΛ.
Δυο λεπτά αργότερα οι γαλαζοκίρινοι έχασαν νέα μεγάλη 
φάση με τον Καζού να μπαίνει στην περιοχή και αντί να 
σουτάρει προτίμησε να δώσει την πάσα στον Βιντιγκάλ ο 
οποίος δεν βρήκε την μπάλα.
Στην συνέχεια το παιχνίδι ήταν πολύ νευρικό και χωρίς 
φάσεις. Στο 89’ ωστόσο ο Εφραίμ έκανε το γύρισμα, αλλά ο 
Καταλά έκοψε τελευταία στιγμή την μπάλα αφού πίσω του 
περίμεναν δυο ποδοσφαιριστές των γαλαζοκίτρίνων.
Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του αγώνα και έτσι οι δυο 
ομάδες πήραν απο ένα βαθμό.

Αλκή-Ερμής 2-1
Γοργός ήταν ο ρυθμός του αγώνα στα πρώτα λεπτά με τις 
δύο ομάδες να παίζουν συντηρητικά και να κλείνουν όλους 
τους χώρους. 
Η ισορροπία του αγώνα διατηρήθηκε και στο δεύτερο 

δεκάλεπτο, με τον Ερμή να γίνεται πιο επικίν-
δυνος και να είναι η ομάδα που πρώτη έχασε 
τη μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει στο σκορ. 
Αυτό όταν οι Μπουλά και Μαρτίνιουκ στην 
ίδια φάση δεν μπόρεσαν να παραβιάσουν την 
εστία του Πάρντο στο 19’. Ακολούθως, στο 
24’ η Αλκή απάντησε με επικίνδυνο σουτ του 
Ακόστα εκτός περιοχής.
Το 0-1 έδωσε εκ νέου ψυχολογική ώθηση 
στην ομάδα της Αραδίππου, αλλά δεν έδειξε 
να επηρεάζει αρνητικά τους γηπεδούχους που 
προσπάθησαν για την ισοφάριση και δημι-
ούργησαν τις προϋποθέσεις, χωρίς όμως 
αποτέλεσμα.
Σαφώς πιο βελτιωμένη μπήκε στο γήπεδο 
στην επανάληψη η Αλκή που ανέβασε ρυθμό 
και σφυρηλάτησε την αντίπαλη αμυντική 
γραμμή.
Η ομάδα της Λάρνακας έκλεισε τον Ερμή στα 
καρέ του και έφτασε στην ισοφάριση πολύ 
νωρίς, χάρη σε ένα υπέροχο γκολ από τον 
Κάρλος στο 48’ που πέρασε όποιον έβρισκε 
μπροστά του και πλάσαρε ιδανικά τον Αρα-
μπατζή.
Το 1-1 ανέβασε εκ νέου ψυχολογικά τους 
γηπεδούχους που δεν έμειναν ως εκεί και 
έψαξαν και για δεύτερο γκολ. Οι προσπάθειές 
τους απέφεραν καρπούς όταν στο 69’ ο Μπε-
λαμεϊρί με δυνατό σουτ εντός περιοχής από 
τα δεξιά έγραψε το 2-1 και έκανε την πλήρη 
ανατροπή.

αθλητικά
ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ 0-0

Άχαρη ισοπαλία
Ανόρθωση-ΕΝΠ 1-1
Το «Χ»άρηκε παραπάνω η 
ΕΝΠ
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αθλητικά

Η «Βασίλισσα» ΑΕΚ συνεχίζει το 
ταξίδι της! 

Η ΑΕΚ συνεχίζει την πορεία της στην προημιτελική φάση του BCL, όπου θα αντιμετωπίσει 
την Μπάμπεργκ του Νίκου Ζήση! Η ήττα από τον ΠΑΟΚ (62-63) ήταν ανώδυνη μετά το +9 του 
πρώτου αγώνα. Δυναμική η παρουσία των 13.000 οπαδών στο ΟΑΚΑ.  

Ο 
πρώτος αγώνας των δύο ομάδων στο 
«PAOK Sports Arena» ήταν αυτός που 
διαμόρφωσε τα δεδομένα και κυρίως 
έκρινε το «εισιτήριο» της πρόκρισης. 

Πάνω στη νίκη με διαφορά 9 πόντων (75-84) στη-
ρίχθηκε η ΑΕΚ για την πρόκρισή της στους «8» 
της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ «επένδυσε» στον Φιλ 
Γκος, αλλά ο Αμερικανός ήταν απελπιστικά άστο-
χος.
Ο ΠΑΟΚ έκανε εξαιρετική δουλειά στην άμυνα 
στο πρώτο μισό της περιόδου καθώς έκοψε τις 
σχέσεις συνεργασίας της ΑΕΚ, είχε υπομονή 
στην επίθεση και προηγήθηκε με 5-10 (5’). Εκεί 
η «Βασίλισσα» απέκτησε καλύτερη ανάγνωση 
των φάσεων, έβγαλε συνεργασίες και απάντησε 
με 8-0 σερί (13-10, 8’) και τη διαφορά έκανε ο 
Χάντερ. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με 
σκορ 18-14 (10’).
Η ΑΕΚ προηγήθηκε με διαφορά επτά 
πόνων (23-16) έπειτα από 2:30 
λεπτά στη δεύτερη περίοδο, στη 
συνέχεια όμως δεν είχε ρυθμό 
στην επίθεση. Αντιθέτως, ο ΠΑΟΚ 
πήρε πολλά από τον Βαγγέλη Μαρ-
γαρίτη, κυρίως στο κομμάτι της 
ανάγνωσης των φάσεων αλλά και 
τελικής πάσας και με 0-7 σερί ισο-
φάρισε (23-23) μετά τη συμπλήρωσε 
έξι αγωνιστικών λεπτών. Σαντ-Ρος και Τζέ-
ιμς ηγήθηκαν στο 9-0 σερί που ακολούθησε για 
την ΑΕΚ (32-23, 19’), ενώ το ημίχρονο έκλεισε 
με σκορ 32-27, καθώς οι μεν «κιτρινόμαυροι» 
παρέμειναν άστοχοι έξω από τα 6.75 (3/14), ο δε 
ΠΑΟΚ πέρα από τα 11 λάθη που έκανε σ’ αυτό το 
διάστημα, δεν πήρε τίποτε από Χάτσερ και Γκος οι 
οποίοι ήταν άποντοι.
Ο ΠΑΟΚ δεν σταμάτησε την… κακή συνήθεια των 
λαθών, αυτό εκμεταλλεύτηκε η ΑΕΚ στα πρώτα 
λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου και πάτησε σε 
διαφορά εννιά πόντων (39-30, 23:30). Η αντί-
δραση του ΠΑΟΚ ήταν άμεση καθώς έκλεψε μπά-
λες μέσα από την άμυνά του και μείωσε σε 39-36 
λίγο πριν τη συμπλήρωση πέντε λεπτών στην 3η 
περίοδο. Η ΑΕΚ είχε πρόβλημα στην επίθεσή της, 
δεν μπόρεσε να βρει σουτ υπό καλές προϋποθέ-
σεις και ο ΠΑΟΚ πέρασε μπροστά στο σκορ με 
43-46 (28:30) και το δεκάλεπτο έκλεισε με σκορ 
45-47.
Ένα τρίποντο του Χάτσερ έδωσε στον «Δικέφαλο 

του Βορρά» προβάδισμα πέντε πόντων (45-50), 
αλλά εκεί ένα τρίποντο του Ματσιούλις κι ένα 
κλέψιμο του Τζέιμς, το οποίο μετατράπηκε σε 
καλάθι σε ανοιχτό γήπεδο, κράτησαν την ΑΕΚ. Ο 
ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να χτίσει πάνω στο τρίποντο 
του Γκος (50-53) καθώς σε τρεις διαδοχικές επι-
θέσεις η ΑΕΚ έκλεψε μπάλες και πήρε το προβά-
δισμα (54-53). Οι δύο ομάδες επιδόθηκαν σε δια-
δοχικές άστοχες επιθέσεις, τούτο όμως λειτούρ-
γησε υπέρ της ΑΕΚ η οποία μπήκε στα τελευταία 
100 δευτερόλεπτα με +2 (57-55) και κυρίως με 
το μαξιλαράκι των εννιά πόντων διαφοράς από 
τον πρώτο αγώνα. Ο ΠΑΟΚ έδωσε όλα τα μεγάλα 
σουτ στον Φιλ Γκος, ο Αμερικανός ήταν άστοχος 
κι έτσι εξανεμίστηκαν οι ελπίδες της ανατροπής.
Η ΑΕΚ έκανε νέο ρεκόρ προσέλευσης στο BCL, 

αφού 13.000 έδωσαν το «παρών» σ το 
ΟΑΚΑ.

Η Μπάμπεργκ του Νίκου Ζήση η 
αντίπαλος στα προημιτελικά, την 
οποία συναντούν ξανά οι «κιτρι-
νόμαυροι» μετά τους ομίλους. 
Πρώτο ματς σ τη Γερμανία και 
ρεβάνς στην Αθήνα.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η ΑΕΚ πήρε 27 

πόντους από τα λάθη του ΠΑΟΚ, 
ακόμη 10 από δεύτερες ευκαιρίες κι 

έτσι κάλυψε το πρόβλημα στην επίθεση.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Αν και σε επίπεδο 

προσώπων, δεν υπήρξε σχετικός παίκτης, Χάντερ 
και Μασιούλις έδωσαν το κάτι παραπάνω.
ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο Τζόρν ταν Θιόν τορ… 
έπαιξε με την υγεία του, ρίσκαρε πολύ καθώς οι 
ιατροί του είπαν να μην αγωνιστεί και δικαιωμα-
τικά του ανήκει αυτός ο τίτλος. Και ο Τζέιμς έκανε 
καλή δουλειά.
ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΑΝ: Ο Γκος τελεί-
ωσε το παιχνίδι με 1/9 σουτ ενώ και ο Λίνος Χρυ-
σικόπουλος δεν βρήκε ρυθμό.
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Τα διαδοχικά κλεψίματα της 
ΑΕΚ στα μισά της 3ης περιόδου όταν ο ΠΑΟΚ 
προηγήθηκε με 50-53 και τα τρία λάθη του Μαρ-
γαρίτη.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η επιθετική λειτουργία των δύο ομά-
δων ήταν για κλάματα, ο δε ΠΑΟΚ έκανε και πάρα 
πολλά λάθη (σ. σ. 21).
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το εντυπωσιακό κάρφωμα 
του Μασιούλις στα… μούτρα του Τζέφερσον στο 
πρώτο δεκάλεπτο.

ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Δεν 
θα συμμετάσχουμε 
στον αγώνα με τον 
Παναθηναϊκό»!

H 
ΚΑΕ Ολυμπιακός ε-
νημέρωσε επίσημα 
ότι δεν θα συμμετά-
σχει στο κυριακάτικο 

ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό έ-
πειτα από τον ορισμό Ελλήνων 
διαιτητών στη σημερινή συνε-
δρίαση της ΚΕΔ!  
Στη σημερινή συνεδρίαση της 
ΚΕΔ/ΕΟΚ ορίστηκαν οι διαιτη-
τές της 19ης αγωνιστικής της 
Basket League, μεταξύ αυτών οι 
τρεις που επρόκειτο να «σφυρί-
ξουν» στο Ολυμπιακός - Πανα-
θηναϊκός ΟΠΑΠ την προσεχή 
Κυριακή (17/3, 17:00) στο Στά-
διο Ειρήνης και Φιλίας.
Το αίτημα των «ερυθρολεύ-
κων» για ξένους διαιτητές δεν 
έγινε αποδεκτό και οι Κορομη-
λάς, Παπαπέτρου και Καρακα-
τσούνης είναι αυτοί που ορί-
στηκαν για το «αιώνιο» ντέρ-
μπι. Οι Πειραιώτες εξέδωσαν 
ανακοίνωση ενημερώνοντας 
ότι δεν πρόκειται να αγωνι-
στούν κόντρα στους «πράσι-
νους» και γι’ αυτόν τον λόγο 
δεν θα εκδώσουν εισιτήρια.
Αναλυτικά
«Μετά από τη σημερινή συνε-
δρίαση της Κ.Ε.Δ. και τον ορι-
σμό Ελλήνων διαιτητών, η 
ομάδα του Ολυμπιακού δεν 
θα συμμε τάσχε ι, κατά την 
17.03.2019, στον προγραμμα-
τισμένο αγώνα καλαθοσφαίρι-
σης με την Κ.Α.Ε. Παναθηναϊ-
κός για την 19η αγωνιστική του 
Πρωταθλήματος Α1 Ανδρών 
Ε.Σ.Α.Κ.Ε. 2018 - 2019.
Για τον λόγο αυτό, η Κ.Α.Ε. Ολυ-
μπιακός δεν θα προχωρήσει 
στην έκδοση εισιτηρίων».

Παναθηναϊκός για ανα-
κοίνωση Ολυμπιακού: 
«Να τηρηθούν οι νόμοι 
και οι κανονισμοί»
Μετά την ανακοίνωση του Ολυ-
μπιακού ότι δεν πρόκειται να 
παίξει στο ντέρμπι, στον Πανα-

θηναϊκό ΟΠΑΠ έλεγαν εκ νέου 
ότ ι πρέπει να τηρηθούν οι 
νόμοι και οι κανονισμοί. 
Από τη στιγμή που δεν πήρε 
σάρκα και οστά το αίτημα των 
«ερυθρόλευκων» για ξένους 
διαιτητές, διεμήνυσαν ότι δεν 
θα αγωνισ τούν σ το μεγάλο 
ματς με τον Παναθηναϊκό.
Αμέσως οι «πράσινοι» υποστή-
ριξαν εκ νέου ότι περιμένουν 
«να τηρηθούν οι νόμοι και 
κανονισμοί» όσον αφορά τις 
ποινές που πρέπει να επιβλη-
θούν στους Πειραιώτες. 

Ο Παναθηναϊκός θέλει 
να παίζει με τον Ολυμπι-
ακό... ακόμη και στην Α-
δριατική Λίγκα!
Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ έστειλε 
επιστολή στην Αδριατική Λίγκα 
εξηγώντας πως θέλει να συμ-
μετάσχει κι εκείνος εφόσον 
γίνει κάτι ανάλογο με τον Ολυ-
μπιακό, δίχως όμως να αποχω-
ρήσει από το ελληνικό πρωτά-
θλημα!  
Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ απο-
φάσισε να στείλει σχετική επι-
στολή στην Αδριατική Λίγκα, 
ζητώντας να μάθει τις λεπτομέ-
ρειες της διοργάνωσης, περιμέ-
νοντας την απάντηση της διορ-
γανώτριας αρχής. Την κίνηση 
του Ολυμπιακού επιβεβαίωσε 
μάλιστα με δηλώσεις του της 
Αδριατικής Λίγκας, Κρέζιμιρ 
Νόβοσελ. 
Από την πλευρά του, η ΚΑΕ 
Παναθηναϊκός φέρε ται  να 
ζήτησε από την ABA Liga να 
συμμετάσχει επίσης, εφόσον 
γίνει αποδεκτή η συμμετοχή 
του Ολυμπιακού! Με τη μόνη 
διαφορά ότι οι «πράσινοι» δεν 
προτίθενται να αποχωρήσουν 
από το ελληνικό πρωτάθλημα. 
Το σκεπτικό του «τριφυλλιού» 
είναι ότι δεν νοείται να συμμε-
τέχει σε μια διοργάνωση δίχως 
τον μεγάλο αντίπαλό του.
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Κέρασε... τέσσερα 
για τα 94! 
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σελ. 63

Η «Βασίλισσα» συνεχίζει 
το ταξίδι της! σελ. 70


