
Σε δημοσκόπηση της Pulse για την τηλεόραση του Σκάι

«Μη, παρακαλώ σας, μη λησμονάτε τη χώρα μου» (Ελύτης)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

2 9  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  2 01 9
ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 1319 
EΚΔΟΣΕΙΣ: ΚΟΥΡΤΕΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 416.421.5562
www.hellasnews-radio.com
info@hellasnews-radio.com  

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1993

σελ. 5

Δέκα μονάδες μπροστά η ΝΔ 
σε εθνικές και ευρωεκλογές



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

29 Μαρτίου 2019
www.hellasnews-radio.com



HELLAS NEWS

148 O’Connor Dr., Toronto ON M4J 2S4  -  Tel: 416-421-5562 - Cell: 647-718-8012 Fax: 647-340-7426

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,

Γεια σας και χαρά σας κι ο Θεός μαζί σας 

βαδίζοντας στην Σαρακοστή. 

Κατ’ αρχήν θέλουν όλοι εδώ στην HELLAS 

NEWS να ευχαριστήσουμε τον ελληνισμό που μέσα 

από σε έξι εβδομάδες κοντά στις 2.000 οικογένειες 

μεταξύ Facebook και Youtube απολαμβάνουν τον 

«ΣΑΒΒΑΤΙΑΤΙΚΟ ΚΑΦΕ» που πίνουμε παρεΐτσα όλη 

την εβδομάδα παρουσιάζοντας διάφορα θέματα της 

επικαιρότητας ή ομογενείς που πρέπει να στείλουν 

χρήσιμα μηνύματα σε όλους εσάς.

Πάμε παρακάτω τώρα…

Τους τελευταίους μήνες όπου κι αν πάω από πολλούς 

ομογενείς ακούω για διάφορα σκάνδαλα που υπάρ-

χουν στην ομογένεια, ειδικά από «ευυπόληπτους 

και πάνω από πάσης υποψίας» συμπολίτες μας. Και 

θέλω να απαντήσω μια για πάντα σε αυτούς που μου 

λένε γιατί δεν κάνω. ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΦΤΙΑΞΩ ΤΟΝ 

ΚΟΣΜΟ. 

Εγώ τα δύο τελευταία χρόνια, δυο φορές την εβδο-

μάδα -Τρίτη και Πέμπτη- συνομιλώ με τον Θεό. ΝΑΙ 

ΚΑΛΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ. Και μου είπε σε μία συζήτηση 

μας «Αγαπητέ Αθανάσιε προσπαθείς μέσω της εφη-

μερίδος να φτιάξεις την κοινωνία; Εδώ δεν μπόρεσα 

εγώ που την δημιούργησα και θα την φτιάξεις εσύ; 

Κοίταξε, λοιπόν, Θανάση μου να μαζέψεις καμιά δια-

φήμιση και μην ασχολείσαι και τσακώνεσαι γιατί 

δεν πρόκειται να βγάλεις άκρη…» Τον ευχαρίστησα 

λοιπόν, Τον δοξάζω και τα τελευταία χρόνια άφησα 

άλλους να φτιάξουν τον κόσμο και τελειοποιώ την 

HELLAS NEWS.

Γιατί κακά τα ψέματα φίλοι μου, δεν υπάρχει επαγγελ-

ματική δημοσιογραφία με όλη την έννοια και φυσικά 

αυτό με λυπεί αφάνταστα, αλλά πάρε το αυγό και 

κούρευτο.  Ένας από τους εκλεκτούς συμπατριώ-

τες μας που έρχονται να μας καταγγείλουν διάφορα 

ευτράπελα που συμβαίνουν  στην όμορφη και «θαυ-

ματουργή» παροικία μας, γιατί δεν παίρνει ένα κομ-

μάτι χαρτί να γράψει την καταγγελία του ή το παρά-

πονο του, να βάλει την υπογραφή του, την διεύθυνση 

κλπ και να το δημοσιεύσω; Έλεος βρε αδέλφια…

Πολλοί μια ζωή κάνουν κηδείες με ξένα κόλλυβα κι 

όταν τους χρειάζεσαι ψάχνεις να τους βρεις. Θέλω, 

λοιπόν, και πιστεύω να έγινα κατανοητός ότι εγώ 

άκουσα την συνταγή του καλού Θεούλη και κοιμάμαι 

ένα ολόκληρο 8ωρο. Φυσικά, ας μην επαναπαύονται 

όλοι, γιατί μερικοί έχουν τον έξω από εδώ μέσα τους 

και συνεχίζουν απτόητοι το καταστροφικό έργο τους. 

Εκεί και θέση θα πάρουμε και την υπογραφή μας θα 

βάλουμε. Αυτά προς το παρόν…

ΕΓΩ ΑΚΟΥΩ ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΘΕΟ !

ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

...δεν με ενδιαφέρει η 
καταγωγή των πολιτών, 

ούτε η ράτσα που 
γεννήθηκαν. Τους 

καταμερίζω με ένα μόνο 
κριτήριο, την αρετή. 
Για μένα κάθε καλός 

ξένος είναι Έλληνας και 
κάθε κακός Έλληνας 
είναι χειρότερος από 

βάρβαρο...
Μέγας Αλέξανδρος

324 π.χ.
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επικαιρότητα

Δέκα μονάδες μπροστά η ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ σε 
εθνικές και ευρωεκλογές

Π
ροβάδισμα δέκα μονάδων για την Νέα Δημοκρα-
τία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει η δημοσκόπη-
ση της Pulse για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 
Σκάι, με αναγωγή επί των εγκύρων. Η αξιωμα-

τική αντιπολίτευση λαμβάνει ποσοστό 32,5% έναντι του 
22,5% του ΣΥΡΙΖΑ. 
Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 9 
ποσοστιαίες μονάδες, συγκεντρώνοντας 30,5% (30% στην 
προηγούμενη μέτρηση) έναντι 21,5% (20,5%) που λαμβά-
νει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ακολουθούν Χρυσή Αυγή και Κίνημα Αλλαγής με 7% αντί-
στοιχα (7,5% και 6,5%) και το ΚΚΕ με 5,5% (αμετάβλητο). 
Τα υπόλοιπα  κόμματα στην πρόθεση ψήφου λαμβάνουν 
(σε παρένθεση τα ποσοστά της προηγούμενης δημοσκό-
πησης): Η Ελληνική Λύση  2,1% (2,5%), η Ένωση Κεντρώων 
1,8% (2%), το Ποτάμι, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και η Λαϊκή 
Ενότητα από 1,3% (1%,1%1%), η Πλεύση Ελευθερίας 1,1% 
και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1%. Άλλο κόμμα ψηφίζει το 2,1% (3%), 
ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος αγγίζει το 16,5% (17%).
Στα σημαντικά ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνεται και 
πως το 76% των ερωτηθέντων απαντά «ναι» ή «μάλλον 
ναι» στην ερώτηση αν θα ψηφίσει το ίδιο κόμμα σε εθνι-
κές εκλογές και ευρωεκλογές. Μάλιστα, οι προτιθέμενοι 
να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές δηλώνουν ότι θα 
πράξουν το ίδιο και στις εθνικές εκλογές σε ποσοστό 88%, 
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι 
προτίθενται να ψηφίσουν ΝΔ στις ευρωεκλογές και στις 
εθνικές εκλογές φτάνει το 91%. Το στοιχείο αυτό κατα-
δευκνύει ότι το προβάδισμα της ΝΔ αντανακλά τόσο στις 
ευρωεκλογές, όσο και στις εθνικές εκλογές.

Δημοσκόπηση της PULSE για τον ΣΚΑΪ
Σύμφωνα με την έρευνα, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό 
δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη, η οικονο-
μική ανάπτυξη και οι φόροι ( σε συνολικό ποσοστό 42%) 
και η συμφωνία των Πρεσπών (σε ποσοστό 17%) είναι τα 
βασικά κριτήρια με τα οποία θα ψηφίσουν οι πολίτες. Ακο-
λουθεί το κριτήριο της πάταξης της διαφθοράς με ποσο-
στό 10%.
Συντριπτική είναι η υπεροχή της ΝΔ και στην παράσταση 
νίκης, αφού το 61% των ερωτηθέντων απαντά ότι η αξι-
ωματική αντιπολίτευση θα κερδίσει τις επόμενες εκλο-
γές, έναντι ποσοστού 23% που απαντά ότι θα κερδίσει ο 
ΣΥΡΙΖΑ. 
Καταλληλότερος για το αξίωμα του πρωθυπουργού ανα-
δεικνύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 36% ένα-
ντι  25% του κ.Τσίπρα. Σημειώνεται ότι ο κ.Μητσοτάκης 

«κερδίζει» και τον «Κανένα» που λαμβάνει 33% και συνή-
θως είναι «νικητής» στο ερώτημα.

Μητσοτάκης προς βουλευτές της ΝΔ: Αντιμε-
τωπίστε τις ευρωεκλογές του Μαΐου σαν εί-
ναι εθνικές
Την κρισιμότητα της κάλπης των ευρωπαϊκών εκλογών της 
26ης Μαίου προτίθεται να αναδείξει ο αρχηγός της Νέας 
Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης που συγκάλεσε για το 
μεσημέρι της Πέμπτης (14.00) την Κοινοβουλευτική Ομάδα 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Υπό το φως και των νέων δημοσκοπήσεων που δείχνουν 
ότι η χαλαρή ευρωψήφος στην οποία επένδυε η κυβερνη-
τική μετατρέπεται σε μπούμερανγκ, αφού η ψαλίδα αντί να 
κλείνει, όπως ευελπιστούσαν στο Μαξίμου, ανοίγει, ο κ. 
Μητσοτάκης θα ζητήσει να αντιμετωπίσουν όλοι οι βου-
λευτές της ΝΔ αυτές τις εκλογές σαν να είναι εθνικές.
Το αποτέλεσμά τους, αναμένεται να πει, θα είναι τέτοιο 
που, αν δεν έχουν μεσολαβήσει ως τότε εθνικές κάλπες, θα 
σηματοδοτεί την πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η χώρα.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σχεδιά-
ζει επίσης να ασκήσει οξεία κριτική προς τον ΣΥΡΙΖΑ, απο-
δομώντας ένα προς ένα όλα τα επιχειρήματα του κυβερνώ-
ντος κόμματος. Έμφαση, κατά πληροφορίες, προτίθεται να 
δώσει στη δήθεν «μάχη κατά τη διαπλοκής» που δίνει το 
κόμμα το οποίο θα φιλοξενήσει στα ψηφοδέλτια του τον 
Πέτρο Κόκκαλη που χρίστηκε υποψήφιος ευρωβουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ.
Θα αναφερθεί εξάλλου στη δήθεν προστασία των πιο αδύ-
ναμων από τους νυν κυβερνώντες, στην υποτιθέμενη ανά-
καμψη της οικονομίας, και βέβαια στην υποτιθέμενη ανη-
συχία τους για την άνοδο της ακροδεξιάς, με την οποία, 
όπως θα πει ο κ. Μητσοτάκης, κυβέρνησαν επί 4 χρόνια.

Μπαίνουν δημόσιοι υπάλληλοι στις εφορευ-
τικές επειδή δεν φτάνουν οι δικηγόροι
Την χρήση δημοσίων υπαλλήλων για τις εφορευτικές επι-
τροπές των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών και 
ευρωεκλογών σχεδιάζει το υπουργείο Εσωτερικών.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε ο υπουργός 
Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης στα μέλη της διακομματικής 
επιτροπής για τις εκλογές, οι δικηγόροι δεν επαρκούν για 
την κάλυψη των αυξημένων αναγκών λόγω των πολλαπλών 
αναμετρήσεων (ευρωεκλογές, περιφερειακές, δημοτικές, 
κοινοτικές) γι’ αυτό και σχεδιάζεται η ενεργοποίηση κρα-
τικών υπαλλήλων.
Η συγκεκριμένη δυνατότητα προβλέπεται από το ισχύον 
καθεστώς, ωστόσο ο κ. Χαρίτσης προσανατολίζεται να 
φέρει ρύθμιση προκειμένου να χρησιμοποιηθούν δημό-
σιοι υπάλληλοι που ειναι και νομικοί. Εκτος αυτού ο 
υπουργός Εσωτερικών ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής 
οτι δεν θα προχωρήσει σε διπλασιασμό των εκλογικών 
κέντρων αλλά σε τεμαχισμό των υπαρχόντων. Έτσι το καθε 
εκλογικό κέντρο θα λειτουργεί με δύο αίθουσες όπου η 
κάθε μία θα έχει δύο κάλπες.
Ο καταμερισμός των καλπών δεν έχει διευκρινιστεί, αν 
δηλαδή στην μία αίθουσα οι πολίτες θα ψηφίζουν για 
ευρωεκλογές και περιφερειακές και στην άλλη για δημο-
τικές και κοινοτικές. Ωστόσο με τον τρόπο αυτό εκτιμάται 
ότι θα μπορει να εξυπηρετηθεί το σενάριο της παράλληλης 
διεξαγωγής εθνικών εκλογών.
Τέλος, σήμερα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η τρο-
πολογία για την άρση του ασυμβίβαστου μεταξύ βου-
λευτικής ιδιότητας και υποψηφίου ευρωεκλογών. Όμως 
θα επισημαίνεται οτι εάν ο υποψήφιος εκλεγεί θα πρέπει 
εως τις 15 Ιουνίου να αποφασίσει ποια ιδιότητα θα κρα-
τήσει.

Σε δημοσκόπηση της Pulse για 
την τηλεόραση του Σκάι η ΝΔ 
προηγείται με 10 μονάδες με 
αναγωγή επί των εγκύρων και 
κατά 9 μονάδες στην πρόθεση 
ψήφου
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Τ
η συνέλαβαν. Την οδήγησαν στο α-
στυνομικό τμήμα. Την πήγαν στο 
κρατητήριο. Ακολούθησε όλο το τυ-
πικό της διαδικασίας για τους εγκλη-

ματίες: Σήμανση, αποτυπώματα... Και επι-
πλέον τιμωρία για το φοβερό της έγκλημα, 
την άφησαν χωρίς φαγητό επί δώδεκα ώ-
ρες. Ακόμη κι αυτό το ποτήρι νερό που της 
έδωσαν, το έδωσαν μετά από παράκληση 
της ίδιας.
Το αρχηγείο της αστυνομίας έδωσε εντολή 
στην Γενική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, να 
ερευνήσει κάτω από ποιες συνθήκες έγινε 
η προσαγωγή της υπερήλικης γυναίκας, σε 
βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία 
για πλημμέλημα.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 
90χρονη προσήχθη από αστυνομικούς του 

Α.Τ. Αμπελοκήπων- Μενεμένης, οι οποίοι 
πήγαν για έλεγχο στη λαϊκή, πιθανόν μετά 
από καταγγελία.
Στο αστυνομικό τμήμα που οδηγήθηκε η 
ηλικιωμένη γυναίκα κρατήθηκε για ώρες, 
ενώ ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος 
έδωσε εντολή να της πάρουν αποτυπώματα 
και να την αφήσουν ελεύθερη και παράλ-
ληλα να σχηματίσουν δικογραφία.
Η ενενηντάχρονη Πόντια εκτός από τα τερλί-
κια - τα μάλλινα παπουτσάκια που φορούν 
μέσα στο σπίτι- που έπλεκε για τα παιδιά 
και τα εγγόνια της, αναγκάστηκε να πλέξει 
κι άλλα. Για να τα πουλήσει στη λαϊκή. Για να 
συνεχίσει να ζει με αξιοπρέπεια εκείνη και 
ο άντρας της που ζουν χωρίς συντάξεις, σε 
σπίτι που το σπίτι πληρώνει ο δήμος Θεσσα-
λονίκης και με τη βοήθεια των παιδιών τους.

Οργή για την 90χρονη «εγκληματία 
με τα τερλίκια»

Μητσοτάκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ στήνει 
«πολιτική παράγκα» στον χώρο 
της Κεντροδεξιάς 

Τ
ην έντονη αντίδραση της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης συναντούν 
οι προσπάθειες που γίνονται το 
τελευταίο για να στηθούν καμμα-

τίδια στον χώρο της Κεντροδεξιάς με στό-
χο να περιοριστεί το εύρος της νίκης που 
όλα δείχνουν ότι, όπως πιστεύουν στην 
Πειραιώς, θα κατακτήσει η Νέα Δημο-
κρατία.
Μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα 
του κόμματός τους, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του 
ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται 
πίσω από κινήσεις για δημιουργία νέων 
πολιτικών σχηματισμών που στοχεύουν 
στην εκμετάλλευση της λεγόμενης χαλα-
ρής ψήφου που παραδοσιακά δίνουν 
πολλοί ψηφοφόροι στις εκλογικές ανα-
μετρήσεις για το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο.
Χωρίς να πει συγκε-
κριμένα ονόματα, ο κ. 
Μητσοτάκης «φωτο-
γράφισε» την περί-
πτωση του φημολογού-
μενου σχήματος που 
προτίθεται να κατεβά-
σει στις ευρωεκλογές ο πρώην υπουργός 
των κυβερνήσεων Καραμανλή Σάββας 
Τσιτουρίδης σε συνεργασία με την υφυ-
πουργό Προστασίας του Πολίτη Κατερίνα 
Παπακώστα.
Στρέφοντας τα πυρά του κατά των μεθο-
δεύσεων του Αλέξη Τσίπρα, ο αρχηγός 
της ΝΔ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Επι-
μένει να κινείται με πρακτικές παρακρά-
τους και να στήνει πολιτικές παράγκες της 
τελευταίας στιγμής».
Αμέσως μετά, όμως, στράφηκε και κατά 
των πρώην στελεχών της γαλάζιας παρά-
ταξης που απολαμβάνουν της εύνοιας 
των κυβερνώντων. «Λυπάμαι που θα το 
πω αυτό, αλλά είδαμε κάποιοι  που φτιά-
χτηκαν από αυτήν την παράταξη, που δεν 
θα υπήρχαν πολιτικά χωρίς τη Νέα Δημο-
κρατία, να θυμούνται, αίφνης, ότι υπάρ-
χουν», είπε. «Και, με την χορηγία βέβαια 
πάντα του ΣΥΡΙΖΑ και της κρατικής Ε.Ρ.Τ., 
ανέλαβαν να εκτελέσουν μια αποστολή 
που στρέφεται μόνο κατά της Νέας Δημο-
κρατίας. Είναι ντροπή».
Υπό τα χειροκροτήματα των βουλευ-
τών του ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε στο 
ίδιο μοτίβο. λέγοντας με σαφή αιχμηρή 

διάθεση: «Από την πρώτη στιγμή που 
εκλέχτηκα, κάποιοι φαντάζονταν τη Νέα 
Δημοκρατία ως φιλοΣΥΡΙΖΑ αντιπολί-
τευση, που θα αντιπολιτευόταν χαλαρά 
και που και που θα έβαζε και λίγο πλάτη 
στην κυβέρνηση. Λυπάμαι που δεν τους 
έκανα τη χάρη».
«Αν κάποιοι νομίζουν ότι θα κλονίσουν 
τη συνοχή μας με στήριξη σε γραφικά 
μορφώματα, που εκφράζουν μόνο προ-
σωπικές φιλοδοξίες, είναι βαθιά νυχτω-
μένοι», υπογράμμισε. «Ματαιοπονούν 
όσοι τα σχεδιάζουν όλα αυτά στα υπό-
γεια του Μαξίμου. Οι πολίτες θα δώσουν 
την απάντησή τους, όπως πρέπει και εκεί 
που πρέπει. Δεν θα το κάνουν ούτε πρό-
χειρα, ούτε εύκολα. Αλλά με σκέψη, με 
ωριμότητα και με ευθύνη».

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, 
«υπάρχει μια βουβή οργή 
σήμερα στην ελληνική κοι-
νωνία. Αυτή η βουβή οργή 
το βράδυ των εκλογών θα 
εκφραστεί εκκωφαντικά. Και 
η σιωπηλή πλειοψηφία θα 
ακουστεί ξεκάθαρα και βρο-
ντερά».

Περιοδεία στην Κεντρική Μακε-
δονία
Στην ίδια συνεδρίαση της Κ.Ο. της ΝΔ, ο 
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
ανακοίνωσε τριήμερης περιοδείας στην 
Κεντρική Μακεδονία που ξεκινά από 
αύριο, Παρασκευή.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μητσοτάκης θα 
συναντηθεί στη Θεσσαλονίκη με παρα-
γωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας, 
στο πλαίσιο εκδήλωσης με θέμα τις επι-
πτώσεις της Συμφωνίας των Πρεσπών 
στα μακεδονικά προϊόντα.
Στη συνέχεια, θα επισκεφθεί το κέντρο 
προστασίας ανηλίκων «Φάρος του 
Κόσμου», καθώς και προάστια της Δυτι-
κής Θεσσαλονίκης (Αμπελόκηποι, Σταυ-
ρούπολη, Εύοσμος).
Το μεσημέρι του Σαββάτου, ο Πρόεδρος 
της Νέας Δημοκρατίας θα πραγματοποι-
ήσει επίσκεψη στις Σέρρες, αφού προ-
ηγουμένως περάσει από τη Νιγρίτα, το 
Σκουτάρι και το Νέο Σούλι. Το απόγευμα 
της Κυριακής, ο κ. Μητσοτάκης θα επι-
σκεφθεί την Αλεξάνδρεια Ημαθίας και 
στις 18:30 θα μιλήσει στη Βέροια.
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«Ξέρει πως αν δεν του λύσουμε εμείς τα προβλήματα τότε η κατάσταση θα χειροτερέψει με την 
επόμενη κυβέρνηση», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

Γ
ια «ασυγχώρητα λάθη» της κυ-
βέρνηση μίλησε ο  Γιάννης Δρα-
γασάκης στην Ολομέλεια της 
Βουλής υποστηρίζοντας ωστόσο 

ότι οι πολίτες θα δείξουν κατανόηση 
και θα ξαναψηφίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ.
«Η ΝΔ επιμένει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε 
από ατύχημα και ότι κορόιδεψε τον 
κόσμο. Όμως ο κόσμος θα μας ξαναψη-
φίσει. Ξέρετε γιατί;» είπε ο αντιπρόε-
δρος της κυβέρνησης για να απαντήσει 
ο ίδιος «ο κόσμος βλέπει ότι κάνουμε 
λάθη και μερικές φορές ασυγχώρητα 
λάθη αλλά γνωρίζει  ότι η ελπίδα είναι 
με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρει πως αν δεν του 
λύσουμε εμείς τα προβλήματα τότε η 
κατάσταση θα χειροτερέψει με την επό-
μενη κυβέρνηση».
Αναφορικά με το νέο πλαίσιο για την 
προστασία της πρώτης κατοικίας ο 
κ. Δραγασάκης είπε ότι «Έχουμε τον 
υψηλότερο δείκτη κόκκινων δανείων 
στην Ευρώπη πρέπει να τα μειώσουμε 
πάνω από 40% πιο γρήγορα απ’ ότι θα 
θέλαμε. Είναι βαρίδι και για την οικο-
νομία».
Ο ίδιος υπενθύμισε ότι τους προηγού-
μενους μήνες οι εταίροι θεωρούσαν ότι 
η Ελλάδα δεν χρειάζεται πλαίσιο προ-
στασίας προκειμένου να δείξει ότι η 
νέα ρύθμιση αποτελεί κατόρθωμα για 
την κυβέρνηση.
«Χρειάστηκε επιμονή για να εμπε-
δωθεί ότι η χώρα χρειάζεται πλαίσιο 
προστασίας πρώτης κατοικίας» είπε 
για να προσθέσει «Στην συνέχεια οι 
απόψεις που κυριαρχούσαν ήταν ότι 
μιλάμε για ρυθμίσεις  με ανώτατο όριο 
70-100.000 ευρώ και μας έλεγαν ότι 
είναι αδιανόητο να μπουν τα επιχειρη-
ματικά» είπε για τα σημεία που κέρ-
δισε στην διαπραγμάτευση για να προ-
σθέσει όμως πως «υπάρχουν πράγ-
ματα που δεν τα πετύχαμε! Καλύπτε-
ται το 70% των πιο αδύναμων. Το ΚΚΕ 
μας κάνει κριτική γιατι μόνο τους πιο 
αδύναμους και όχι τους λιγότερο αδύ-
ναμους. Μακάρι να μπορούσαμε να τα 

διαγράψουμε όλα. Αν νομίζετε ότι αυτά 
τα πληρώνουν οι τραπεζίτες κάνετε 
λάθος, τα πληρώνουν οι φορολογού-
μενοι».
Ο ίδιος υποστήριξε ότι στο επόμενο 
διάστημα ενδεχομένως να χρειαστούν 
διορθώσεις του νέου πλαισίου λέγο-
ντας πως «Θα ψηφίσουμε τη διάταξη 
αλλά το τι θα γίνει θα εξαρτηθεί από 
την πράξη. Από το πώς θα ενεργήσουν 
οι τράπεζες, δανειολήπτες κτλ.  Θα το 
ψηφίσουμε Θα το δούμε στην πράξη 
και μπορεί να επανέλθουμε».
Τέλος, ο κ. Δραγασάκης υποστήριξε 
ότι «Το στεγαστικό πρόβλημα θα οξυν-
θεί στη χώρα μας. Λόγω του airbnb και 
άλλων παραγόντων πρέπει να θεω-
ρούμε ότι θα έχουμε πρόβλημα στε-
γαστικό. Γι αυτό χρειάζεται παραγωγή 

στέγης, κατοικίας».

Ταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ από το 
συνεχές άνοιγμα της «ψαλί-
δας» υπέρ της ΝΔ
Δεν είναι τόσο η (μικρή) αύξηση της 
διαφοράς ανάμεσα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, 
που κατέγραψε η νέα δημοσκόπηση της 
εταιρίας ALCO (για το OPEN), που προ-
καλεί σοκ από χθες βράδυ στο κυβερ-
νητικό στρατόπεδο. Είναι κυρίως το 
γεγονός ότι και με αυτό το νέο γκάλοπ 
επιβεβαιώνεται μία τάση, που δύσκολα 
πλέον θεωρείται αναστρέψιμη και το 
θέμα είναι πού θα σταματήσει. Η τάση 
αυτή αφορά στην μάλλον μόνιμη αδυ-
ναμία πλέον της κυβέρνησης και του 
Αλέξη Τσίπρα να επιδράσουν όπως θα 

ήθελαν ή προσδοκούσαν στη συμπε-
ριφορά και τις επιλογές του εκλογικού 
σώματος. Υπάρχει πια μία ισχυρή εκτί-
μηση ότι παρά τις πολιτικές πρωτοβου-
λίες και τα κοινωνικά μέτρα, οι συσχε-
τισμοί, τουλάχιστον όπως αυτοί κατα-
γράφονται στις έρευνες κοινής γνώμης, 
αλλάζουν. Τουναντίον γίνονται όλο και 
πιο δυσμενείς για το κυβερνών κόμμα. 
Σε βαθμό, που να τίθεται το ερώτημα 
κατά πόσο είναι πιθανό η κατάσταση 
για το Μαξίμου να χειροτερέψει κι 
άλλο.
Υπό αυτή την έννοια, ο κ. Τσίπρας θα 
κληθεί σύντομα να απαντήσει εάν ο 
κίνδυνος μίας πολύ μεγάλης ήττας στις 
ευρωεκλογές οδηγεί σε εθνικές κάλ-
πες τον Μάιο, ώστε να μην υπάρξει 
κατάρρευση αμέσως μετά ή θα είναι 
προτιμότερο, με δεδομένη τώρα την 
επικράτηση της ΝΔ να πάει σε κάλπες 
τον Οκτώβριο, μήπως και στο μεταξύ 
συμβεί κάτι αναπάντεχα θετικό για την 
κυβέρνησή του.
Όπως και να έχει, είναι εμφανές πλέον 
ότι εδώ και καιρό δεν του βγαίνει καμία 
πολιτική κίνηση. Οι επιτελείς του Μαξί-
μου ανέμεναν ότι με τα επιδόματα και 
τα άλλα κοινωνικά μέτρα των εορτών 
των Χριστουγέννων, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κέρ-
διζε από το χαμένο έδαφος και θα επη-
ρέαζε τους συσχετισμούς, που δεί-
χνουν αρνητικοί ήδη από το 2016. Οι 
έρευνες δείχνουν ότι οι εκλογείς δεν 
συγκινούνται ιδιαίτερα.
Φαίνεται επίσης ότι δεν αποδίδει ούτε 
το άνοιγμα στην κεντροαριστερά. 
Παρά τις «Γέφυρες» και την «πλατιά 
απεύθυνση» προς τους πρώην Πασό-
κους, δεν παρατηρείται κάποια ιδιαί-
τερη μετακίνηση ψηφοφόρων προς τον 
ΣΥΡΙΖΑ. Πιθανόν γιατί όποιος ήθελε να 
πάει, ήταν ήδη εκεί.
Ενδεχομένως κάποιες ατυχείς κινήσεις, 
που κάνει το Μαξίμου στην αγωνία του 
να αλλάξει την κατάσταση λειτουργούν 
τελικώς ανάποδα, όπως η υπόθεση με 
την Μυρσίνη Λοϊζου και άλλες.

Δραγασάκης: Κάνουμε ασυγχώρητα λάθη, 
αλλά ο κόσμος ξέρει ότι η ελπίδα είναι με 
τον ΣΥΡΙΖΑ 

Αποδοκίμασαν 
τον Βαρεμένο στην 
Αυστραλία

Μ
έχρι την Αυστραλία έφτασαν οι αποδοκι-
μασίες των Ελλήνων κατά βουλευτών και 
στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για τη Συμφωνία 
των Πρεσπών.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Βαρεμένος που 
έδωσε το «παρών» στην παρέλαση για την 25η Μαρ-
τίου στη Μελβούρνη τα «άκουσε» από συγκεντρω-
μένους όταν άρχισε την ομιλία του μετά τη δοξολογία 
στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Ευσταθίου.
Αρχικά του φώναξαν «Ελλάς, Ελλάς, Μακεδονία» και 
στη συνέχεια τραγούδησαν το «Μακεδονία ξακου-
στή» φωνάζοντας, επίσης, τη λέξη «φυλακή» ενώ δεν 
έλειψαν και οι ύβρεις.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα neoskosmos κάποιος από 
τους συγκεντρωμένους πέταξε και δύο μπουκάλια 
προς τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Οι αποδοκιμασίες ήταν αρκετά έντονες με την ασφά-
λεια του Γιώργου Βαρεμένου να τον απομακρύνει 
μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης υπό τις ιαχές 
«προδότη» και «αληταρά».
Αποδοκίμασαν τον Βαρεμένο στην Αυστραλία: «Προ-
δότες» και «Ελλάς, Ελλάς, Μακεδονία»

«Φασιστικό το σύνθημα που μου φώνα-
ξαν»
Μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
έκανε λόγο για «μια δράκα ανθρώπων που προσπά-
θησε σε έναν ιερό χώρο να τον λερώσει ».
Ο κ. Βαρεμένος μίλησε για «φασιστικό σύνθημα» 
που ακούστηκε σε βάρος του «σαν αυτό που φωνά-
ζουν οι χρυσαυγίτες για τους πολιτικούς». «Υπερασπί-
στηκα τον πολιτικό κόσμο εκφράζοντας τα αισθήματα 
ομοψυχίας των ομογενών που μου μεταφέρθηκαν» 
συμπλήρωσε ο κ. Βαρεμενός.
Υποστήριξε, ακόμα, ότι «δεν διέκοψα την ομιλία μου, 
μίλησα και την ολοκλήρωσα και έφυγα στη συνέ-
χεια».
Απευθυνόμενος, τέλος, σε όσους διαφωνούν με τη Συμ-
φωνία των Πρεσπών είπε ότι «η διαφωνία είναι σεβα-
στή και μπορώ να κάνω διάλογο όπου χρειάζεται».
«Η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν η μεγαλύτερη ελλη-
νική διπλωματική επιτυχία από το 1974»
Σε συνέντευξή τύπου το Σάββατο στο Γενικό Προξε-
νείο της Μελβούρνης ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είχε 
χαρακτηρίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών ως «τη 
μεγαλύτερη ελληνική διπλωματική επιτυχία από το 
1974 έως σήμερα» προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα θα 
είναι πολλαπλά κερδισμένη σε βάθος χρόνου».
Αναφερόμενος σε αυτούς που διαφωνούν με την συμ-
φωνία σημείωσε πως δεν αμφισβητεί τον πατριωτι-
σμό κανενός αλλά ούτε και αποδέχεται να αμφισβη-
τείται ο δικός του πατριωτισμός ή της κυβέρνησης. 
«Σέβομαι την διαφορετική άποψη αλλά όλα αντιμετω-
πίζονται μέσω του διαλόγου. Εξάλλου ακραίες φωνές 
πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν» είπε χαρακτηρι-
στικά.
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Τουρκικά μαχητικά παρενόχλησαν 
το ελικόπτερο με το οποίο ο 
Αλέξης Τσίπρας μετέβαινε στο 
Αγαθονήσι, για τους εορτασμούς 
της 25ης Μαρτίου, με αποτέλεσμα 
το ελικόπτερο να κάνει χαμηλούς 
ελιγμούς.

Τ
ην αποκάλυψη έκανε ο ίδιος ο πρω-
θυπουργός κατά τη διάρκεια της ο-
μιλίας του προς τους κατοίκους του 
νησιού, λέγοντας πως τα τουρκικά 

μαχητικά ίσως θέλησαν να συμμετάσχουν 
στους εορτασμούς.
«Πρέπει να ξέρουν ότι οι ανόητες αυτές 
ενέργειες δεν έχουν κανένα νόημα. Χαλάνε 
κηροζίνη και βενζίνη τζάμπα» είπε ο Αλέ-
ξης Τσίπρας, επισημαίνοντας πως «είχα την 
τιμή να με υποδεχθούν και κάποια τουρκικά 
αεροσκάφη - ένεκα της ημέρας προφανώς».
«Ανάγκασαν το ελικόπτερο στο οποίο επέ-
βαινα να χαμηλώσει την πτήση μέχρι να 
αναλάβουν τα μαχητικά μας» δήλωσε 
μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός αναφερό-
μενος στην παρενόχληση του ταξιδιού του 
από τα τουρκικά F16.
«Μόλις δύο χρόνια πριν από τη συμπλή-
ρωση 200 χρόνων από την έναρξη της 
Επανάστασης, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες 
έχουν βάλει τις βάσεις για ένα νέο κεφά-
λαιο στη σύγχρονη εποχή της πατρίδας μας. 
Ένα κεφάλαιο που ξεκινά από τις αρχές της 
κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και 
της αξιοπρέπειας. Αναμφίβολα, η ιστορία 
μας είναι πλούσια και ξακουστή σε όλο τον 
κόσμο. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι 
είναι ζωντανή» τόνισε ο πρωθυπουργός Αλ. 
Τσίπρας σε ομιλία του για τον εορτασμό της 
25ης Μαρτίου στο Αγαθονήσι.
«Αυτός ο λαός, διαχρονικά, συνάντησε 
πολλά εμπόδια στο διάβα της ιστορίας. 
Στη μακρά αυτή διαδρομή, συναντάμε όλα 
όσα συγκροτούν τη σύγχρονη Ελλάδα. Τα 
μεγάλα επιτεύγματα, η οικονομική, κοι-
νωνική και πολιτισμική πρόοδος αλλά και 
οι δυσκολίες, τα βάσανα, οι κακουχίες. Τα 
κουβαλάμε όλα. Όλα είναι κομμάτι μας. Η 
ιστορία μας δεν είναι η καταφυγή μας. Δεν 
επικαλούμαστε το μεγαλείο της, με νοσταλ-
γία. Είναι η δύναμή μας. Είναι ο τρόπος με 
τον οποίο χτίζει τη συλλογική του αυτοπε-
ποίθηση ένας λαός που σε κάθε δυσκολία 
βρήκε τον τρόπο να την υπερβεί» ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Ο ελληνικός λαός «μέσα από την ενότητά 
του, τη σκληρή δουλειά και την ομοψυχία, 
βγήκε πιο δυνατός, πιο ενωμένος, πιο απο-
φασιστικός για το μέλλον του. Η ιστορία 
αυτού του τόπου, λοιπόν, δεν είναι γραμ-
μένη σε χρόνο αόριστο. Αλλά συνεχίζει 
να γράφεται, σε χρόνο ενεστώτα, σήμερα, 
τώρα, που αφήνουμε πίσω μια σκληρή 
περίοδο», τόνισε και απευθυνόμενος ειδικά 
στους ακρίτες είπε πως η κυβέρνηση μέσα 
σε δύσκολες συνθήκες επεδίωξε και κατά-
φερε να υπάρχουν σήμερα εννέα εκπαι-
δευτικοί για τα έξι παιδιά. «Πατριωτισμός 
είναι ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια βλέ-
πατε μόνο τουρκικά κανάλια, σήμερα βλέ-
πετε μόνο ελληνικά κανάλια, επίσης πατριω-
τισμός είναι ότι μέσα στην κρίση βρήκαμε τα 
χρήματα για έργα υποδομής» υπογράμμισε 
και χαρακτήρισε πατριωτικό καθήκον και το 
μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου.
«Θέλω να στείλω το μήνυμα ότι δεν υπάρχει 
γωνία της Ελλάδας που δεν θα υπερασπι-
στούμε μέσα από την κοινωνική μας πολι-
τική και μέσα από τις Ένοπλες Δυνάμεις» 
σημείωσε ο πρωθυπουργός.
Παράλληλα, έστειλε μήνυμα και στην Τουρ-
κία λέγοντας: «Η Ελλάδα σήμερα χτίζει την 
εθνική της αυτοπεποίθηση. Όχι με κορώνες 
και λεονταρισμούς... Η πατρίδα μας βγαίνει 
από μια επώδυνη κρίση που την πλήγωσε, 
αλλά δεν τη γονάτισε».

Η Άγκυρα αρνείται ότι μαχητικά 
της παρενόχλησαν το ελικόπτερο
Διαψεύδει η Άγκυρα ότι τουρκικά αερο-
σκάφη παρενόχλησαν το ελικόπτερο, στο 
οποίο επέβαινε ο πρωθυπουργός, Αλέξης 
Τσίπρας, στο ταξίδι του προς το Αγαθονήσι 
για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu, 
επικαλούμενο πηγές του τουρκικού στρα-
τού, τα τουρκικά μαχητικά δεν επιχείρησαν 
καμία παρενόχληση, παρά μόνον άσκησαν 
τα συνήθη καθήκοντά τους. Οι ίδιες πηγές 
ανέφεραν ότι «ουδέποτε υπήρξε τέτοια 
προσπάθεια από τουρκικά μαχητικά που 
ήταν σε συνήθη αποστολή».
Με τον τρόπο αυτό τα τουρκικά μαχητικά 
έκαναν αισθητή την παρουσία τους στην 
περιοχή και στη συνέχεια ελληνικά μαχη-
τικά αεροσκάφη επιφυλακής που συνό-
δευαν το ελικόπτερο με επιβάτη τον πρω-
θυπουργό και είχαν απογειωθεί από το 
Καστέλλι της Κρήτης αναχαίτισαν εικονικά 
τα τουρκικά αεροσκάφη.

Τουρκικά μαχητικά παρενόχλησαν 
το ελικόπτερο του πρωθυπουργού 
στο Αγαθονήσι 

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 35χρονος αφήνεται ελεύθερος 
μετά την απολογία του - Στους όρους περιλαμβάνεται η άμεση απομάκρυνσή του 
από την Κορινθία

Ελεύθερος με όρους ο 35χρονος 
που κατηγορείται για το φόνο 
του 52χρονου ρομά

Ε
λεύθερος με περιοριστικούς όρους 
αφήνεται ο 35χρονος άνδρας από το 
Σολομό Κορινθίας, ο οποίος κατηγο-
ρείται για τη δολοφονία του 52χρο-

νου ρομά. Ο ανακριτής, ενώπιον του οποί-
ου απολογήθηκε σήμερα ο 35χρονος, με τη 
σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, έκριναν ό-
τι ο κατηγορούμενος μπορεί να αφεθεί ελεύ-
θερος και να μην προφυλακισθεί. Oι όροι 
που του επιβλήθηκαν είναι να απομακρυν-
θεί άμεσα από την ευρύτερη περιοχή της Κο-
ρινθίας, του απαγορεύεται η έξοδος από τη 
χώρα, ενώ θα πρέπει να δίνει το παρών στο 
αστυνομικό τμήμα της νέας του κατοικίας.  
Βασικό υπερασπιστικό επιχείρημα του 
35χρονου είναι ότι το θύμα, μαζί με άλλους 
είχαν μπει στην ιδιοκτησία του με σκοπό να 
κλέψουν, ο ίδιος φοβήθηκε και έτσι πυρο-
βόλησε. 
Νωρίτερα, σήμερα, ωστόσο, συγγενείς του 
θύματος και άλλοι ρομά είχαν συγκεντρω-
θεί έξω από τα δικαστήρια της Κορίνθου 
απειλώντας να πάρουν το νόμο στα χέρια 
τους, πράγμα που είχαν κάνει και τη προ-
χθές, κατά την προσαγωγή του κατηγορού-
μενου στον εισαγγελέα, όπου του ασκήθηκε 
η ποινική δίωξη.
Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορού-
μενου Αλέξης Κούγιας σημείωσε ότι η από-
φαση ελήφθη μετά από μια επίπονη διαδι-

κασία επτά ωρών, ενώ επισήμανε την ανα-
γκαιότητα να εξασφαλίσει η Πολιτεία την 
ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των 
πολιτών. Μάλιστα, «κάλεσε την κυβέρνηση 
και τα κόμματα να οριοθετήσουν επιτέλους 
τα όρια της αυτοάμυνας, αλλά κυρίως να 
πάρουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε πολίτες 
σαν τον εντολέα μας να μην αναγκάζονται 
για να σώσουν τη ζωή τους και τη ζωή των 
οικογενειών τους  να προβαίνουν σε τέτοιες 
πράξεις απελπισίας, καταστρέφοντας την 
ζωή τους. Η οικογένεια πρέπει να ξεσπιτω-
θεί μέσα σε επτά μέρες, πρέπει στο ίδιο διά-
στημα  να βρουν σχολείο  για το κοριτσάκι 
τους που είναι οκτώ ετών, η οικογένεια θα 
χάσει την ηρεμία και την οικιακή ειρήνη που 
είχε. Αυτό το παιδί, θα χάσει το περιβάλλον 
του, θα χάσει τους φίλους του, είναι βέβαιο 
ότι αντιμετωπίζει τραύματα που δύσκολα 
θα επουλωθούν. 
 Η Πολιτεία οφείλει να προστατεύει του 
πολίτες από ένοπλους κακοποιούς που 
μπορούν να σκοτώνουν και να ρημάζουν 
τους Ελληνες. Είναι αδιανόητο η Δικαιοσύνη 
να καλείται να καλύπτει τις αμέλειες και τις 
πλημμέλειες της κεντρικής εξουσίας.Αν λει-
τουργούσαν όλα στοιχειωδώς σωστά, ούτε 
ο άνθρωπος θα έχανε τη ζωή του, ούτε ο 
εντολέας μου θα βρισκόταν στη θέση που 
βρίσκεται.
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Κατ’ απαίτηση των 
δανειστών το όριο 
των ληξιπρόθεσμων 
επιχειρηματικών δανείων 
με υποθήκη πρώτη κατοικία 
μειώνεται στα 100.000 ευρώ, 
από 130.000 ευρώ

Ε
πιχειρηματικά δάνεια ύ-
ψους έως 100.000 ευρώ, 
με υποθήκη πρώτη κατοι-
κία  θα μπορούν να υπα-

χθούν τελικά στη νέα ρύθμιση που 
κατέθεσε στη Βουλή η κυβέρνηση. 
Οπως είπε πριν από λίγο ο υπουρ-
γός Οικονομικών Ευκλείδης Τσα-
καλώτος  προκειμένου να επέλθει 
συμφωνία η ΕΚΤ ζητά το ύψος των 
ενυπόθηκων με πρώτη κατοικία 
επιχειρηματικών δανείων να μην 
ξεπερνά τις 100.000 ευρώ. Παρα-
μένει το όριο των 130.000 ευρώ 
για τα στεγαστικά δάνεια.
«Από το νομοσχέδιο δεν επηρεά-
ζεται η κεφαλαιακή επάρκεια. Την 
τελευταία εβδομάδα έγιναν συζη-
τήσεις σε δυσμενές σενάριο. Μας 
ζήτησαν να περιορίσουμε την 
περίπτωση για να έχουμε σιγου-
ριά ότι δεν θα έχουμε ρίσκο για 
περαιτέρω προβλέψεις. Γι αυτό 
θα υπάρξει νομοθετική βελτί-

ωση που αλλάζει κάποιους αριθ-
μούς που περιορίζει λίγο την 
περίμετρο μόνο για τα επιχειρη-
ματικά δάνεια. Μετά από αυτό 
θα έχουμε το πράσινιο φως και 
από την ECB», είπε χαρακτηρι-
στικά ο κ.Τσακαλώτος, ενώ ακο-
λούθησε ο κ.Δραγασάκης που 
εξειδίκευσε τον περιορισμό στα 
100.000 ευρώ ύψος ληξιπρόθε-
σμου επιχειρηματικού δανείου, 
από τις 130.000 ευρώ που αρχικά 
είχε ορισθεί.
Σε ό,τι αφορά την αξία των ακι-
νήτων παραμένουν τα όρια των 
175.000 για τα ενυπόθηκα επιχει-
ρηματιά και 250.000 ευρώ για τα 
λοιπά στεγαστικά. 

«Διάτρητο» το νέο πλαί-
σιο λέει η αντιπολίτευση
Διάτρητο χαρακτηρίζει η αντιπο-
λίτευση το νέο πλαίσιο προστα-
σίας πρώτης κατοικίας που ειση-
γείται στην Ολομέλεια της Βου-
λής η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εξηγώ-
ντας πως ο μηχανισμός αποκλείει 
χιλιάδες νοικοκυριά και δεν αντι-
μετωπίζει το εκρηκτικό πρόβλημα 
των κόκκινων δανείων.
Υπενθυμίζεται ότι στην χθεσινή 
συνεδρίαση της αρμόδιας κοινο-
βουλευτικής επιτροπής ο εκπρό-

σωπος της Τράπεζας της Ελλά-
δας χαρακτήρισε υπερβολικές τις 
εκτιμήσεις που αναφέρουν πως 
το νέο πλαίσιο θα ρυθμίσει το 
10% των κόκκινων στεγαστικών 
δανείων ενώ η Ένωση Ελληνικών 
Τραπεζών παραδέχθηκε ότι το 
30% με 40% των δανειοληπτών 
με ληξιπρόθεσμες οφειλές θα μεί-
νει εκτός ρύθμισης.
Παράλληλα, Νέα Δημοκρατία 
και Κίνημα Αλλαγής εξαπολύουν 
σφοδρή επίθεση στην ηγεσία του 
υπουργείου Οικονομίας και Ανά-
πτυξης για την διάταξη που επιτρέ-
πει αναδρομικά σε offshore εται-

ρείες από τον Παναμά και άλλους 
φορολογικούς παραδείσους να 
μετέχουν σε κρατικούς διαγωνι-
σμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη. 
Υπενθυμίζεται πως την υπόθεση 
αποκάλυψε το «Πρώτο Θέμα» ενώ 
χθες ο αναπληρωτής υπουργός 
Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας 
προανήγγειλε ότι θα αποσύρει την 
φωτογραφική ρύθμιση. Ωστόσο, 
το άρθρο παραμένει γι αυτό και η 
επιστημονική υπηρεσία του κοι-
νοβουλίου εκφράζει έντονο προ-
βληματισμό υπογραμμίζοντας πως 
«Η ως άνω αναδρομική εφαρμογή 
των προτεινόμενων ρυθμίσεων 

επί εκκρεμών διαγωνιστικών δια-
δικασιών δεν φαίνεται να συνά-
δει προς την αρχή της ίσης μετα-
χείρισης, στον βαθμό που άγει 
σε εκ των υστέρων τροποποίηση 
των όρων της διαγωνιστικής δια-
δικασίας, αφενός, διότι καθιστά 
νόμιμη τη συμμετοχή οικονομι-
κών φορέων που θα αποκλείονταν 
βάσει των ισχυουσών διατάξεων 
και, αφετέρου, διότι στις εν λόγω 
διαδικασίες ενδεχομένως έχουν 
στερηθεί της δυνατότητας συμμε-
τοχής οικονομικοί φορείς λόγω 
των περιορισμών των ισχυουσών 
διατάξεων».

Α’ Κατοικία: «Πέφτει» στις 100.000 το όριο προστασίας 
για τα επιχειρηματικά δάνεια

επικαιρότητα
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«Καρφί» Μπουτάρη σε Νοτοπούλου: 
Σταμάτα να καπηλεύεσαι το έργο μου, 
πες τι προτείνεις εσύ

«Καρφί» προς την Κατερίνα 
Νοτοπούλου εκτόξευσε ο Γιάννης 
Μπουτάρης απαντώντας στους 
ισχυρισμούς της πως «έβαλε 
πλάτη στη διοίκηση Μπουτάρη, 
προκειμένου να νοικοκυρευτούν 
τα οικονομικά του δήμου», 
Θεσσαλονίκης.

Ο
ι μισοί υποψήφιοι δήμαρ-
χοι προσπαθούν να μηδενί-
σουν το έργο της διοίκησής 
μας και οι άλλοι μισοί προ-

σπαθούν να καπηλευτούν όσα έχουμε 
προγραμματίσει και υλοποιούνται με 
πολύ κόπο και προσπάθεια», αναφέ-
ρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο δή-

μαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπου-
τάρης.
«Τους συνιστώ να σταματήσουν να ετε-
ροπροσδιορίζονται και να μας πουν τι 
προτείνουν οι ίδιοι για την πόλη, πέρα 
από αυτά που είτε πραγματοποιήθη-
καν, είτε θα ολοκληρωθούν το επό-
μενο διάστημα», προσθέτει.
Η υποψήφια δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
Κατερίνα Νοτοπούλου μιλώντας στον 
Alpha 96.5, αναφέρθηκε στη διοίκηση 
Μπουτάρη υποστηρίζοντας πως με τη 
«διοίκηση του Γ. Μπουτάρη και με μας 
να βάζουμε πλάτη» νοικοκυρέψαμε τα 
οικονομικά του δήμου Θεσσαλονίκης 
μετά την υπεξαίρεση των 17,8 εκατομ-
μυρίων ευρώ από τον Βασίλη Παπαγε-
ωργόπουλο, όπως ανέφερε η ίδια.

επικαιρότητα

Παντρεμένος με άνδρα ένας από 
τους υποψήφιους ευρωβουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ 

Ο 
59χρονος Νίκος Γραικός ήταν ένας 
από τους 10 υποψήφιους ευρωβου-
λευτές που ανακοίνωσε την Τρίτη ο 
ΣΥΡΙΖΑ στη σκιά της υπόθεσης Λο-

ΐζου, η οποία υποχρεώθηκε σε παραίτηση με-
τά την αποκάλυψη από το Πρώτο ΘΕΜΑ ότι έ-
παιρνε για 5,5 χρόνια τη σύνταξη της νεκρής 
μητέρας της.
Ο Νίκος Γραικός ο οποίος για πολλά χρόνια 
ζει στη Γαλλία είναι παντρεμένος με τον Φιλίπ 
Ρενιέ, «που είναι δραστήριο μέλος σε πολ-
λές κοινωνικές οργανώσεις, παλεύει για την 
αναγνώριση της διαφορετικότητας στην κατά 
κανόνα συντηρητική παροικία και συμμετέχει 
σε οργανώσεις ασθενών» όπως αναφέρεται 
στο βιογραφικό που έδωσε στο δημοσιότητα 
ο ΣΥΡΙΖΑ.
Η πρώτη επαφή του υποψήφιου ευρωβου-
λευτή του ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική έγινε σε ηλι-
κία 16 ετών όταν και οργανώθηκε στην ΚΝΕ 
ιδρύοντας την Οργάνωση Βάσης ιδιωτικών 
σχολείων βορείων προαστίων ενώ διετέλεσε 
και πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας του 
λυκείου στο οποίο φοιτούσε.
Από το 1978 έως το 1984 ο Νίκος Γραικός 
σπούδασε στο Τμήμα Γαλλικών Σπουδών της 
Φιλοσοφικής στην Αθήνα όπου και εκλέχτηκε 
στην Τμηματική Επιτροπή με έντονη συνδικαλι-
στική και πολιτιστική δραστηριότητα.
Όταν τελείωσε τις σπουδές του μετέβη στο 
Παρίσι με γαλλική υποτροφία για μεταπτυχι-
ακές σπουδές.
Εκεί αποτέλεσε δραστήριο μέλος του Ελληνι-
κού Φοιτητικού Συλλόγου ενώ εκλέχτηκε στο 
διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότη-
τας. Για δέκα χρόνια διετέλεσε υπεύθυνος της 
πολιτιστικής επιτροπής με ενεργό συμμετοχή 
«στην πάλη κατά της ακροδεξιάς που θέλησε 

να την διαλύσει κάνοντας 13 δίκες».
Από το 1989 έως το 1994 δίδαξε ελληνικά στο 
Πανεπιστήμιο συνεχίζοντας τη συνδικαλιστική 
δράση ως μέλος του Συνασπισμού ενώ παράλ-
ληλα υπήρξε και εθελοντής διερμηνέας για τις 
ελληνικές αντιπροσωπείες για πολλά χρόνια.
Ο Νίκος Γραικός υπήρξε ιδρυτικό μέλος του 
ΣΥΡΙΖΑ Παρισιού και ενεργό μέλος σε πολλές 
συλλογικότητες για την αλληλεγγύη στον ελλη-
νικό λαό.
Σύμφωνα με το βιογραφικό του είναι «ιδρυτικό 
μέλος του Συλλόγου Φωνή-Γραφή για τη διά-
δοση των νέων ελληνικών στη Γαλλία. Συντο-
νιστής και βασικός καθηγητής από το 1994. 
Οργάνωσε μεγάλο αριθμό συναυλιών και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, κυρίως για τη μετά-
φραση και έκδοση της ελληνικής λογοτεχνίας 
στη Γαλλία. Πρωτοστάτησε στην προσπάθεια 
διατήρησης των εδρών νεοελληνικών σπου-
δών στα γαλλικά πανεπιστήμια και ως μέλος 
του Δ.Σ. της επιστημονικής Εταιρείας Νεοελλη-
νικών Σπουδών. Ιδρυτικό μέλος του Δικτύου 
φιλελληνικών και ελληνογαλλικών συλλόγων 
και για δύο θητείες μέλος του Δ.Σ.».
Ο Νίκος Γραικός υπήρξε, μάλιστα, και υπο-
ψήφιος στις Δημοτικές εκλογές στο Παρίσι με 
ενωτικό αριστερό ψηφοδέλτιο ενώ είναι και 
μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας.
«Η πολιτιστική του δράση επεκτείνεται με 
εκθέσεις των σχεδίων του σε εναλλακτικούς 
χώρους στη Γαλλία αλλά και στην Ελλάδα. 
Διοργανώνει ως ηθοποιός θεατρικά αναλόγια 
με ελληνική λογοτεχνία σε θέατρα στο Παρίσι. 
Η συμμετοχή στις ευρωεκλογές εντάσσεται στη 
δράση του για την επανίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και στον αντιφασιστικό αγώνα» κατα-
λήγει το βιογραφικό του κ. Γραικού που δόθηκε 
στη δημοσιότητα από τον ΣΥΡΙΖΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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«Μαφία των φυλακών»: 
Συνελήφθησαν δύο δικηγόροι για 
συμμετοχή στην οργάνωση

Δ
ύο δικηγόροι Αθηνών, ένας 
άνδρας κα ι  μ ία γυναίκα 
συνελήφθησαν το απόγευμα 
από την Αντιτρομοκρατική, 

με την κατηγορία της συμμετοχής στη 
λεγόμενη «μαφία των φυλακών». Σε 
βάρος τους είχαν εκδοθεί εντάλματα 
σύλληψης από τον ειδικό εφέτη ανα-
κριτή που χειρίζεται την υπόθεση της 
εγκληματικής οργάνωσης των φυλα-
κών Κορυδαλλού, η οποία  εμπλέ-
κεται σε στυγερές δολοφονίες, που 
σημειώθηκαν ακόμα και μέσα σ τη 
φυλακή, αλλά και στη δολοφονία του 
δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου.
Πρόκε ιτα ι  γ ια τον Αν τωνόπουλο 
Γεώργιο σε βάρος του οποίου είχε 
γ ίνει και απόπειρα δολοφονίας και 
την Χρυσούλα  Κιουμουρτζή η οποία 
εκπροσώπησε στην ανακριτική διαδι-
κασία έναν εκ των κατηγορούμένων 
για την δολοφονία του Μιχάλη Ζαφει-
ρόπουλου.
Υπενθυμίζεται πως η Αντιτρομοκρα-
τική Υπηρεσία απέτρεψε τη δολοφο-
νία Πακισ τανού γ ια τον οποίο είχε 
εκδοθε ί  συμβόλαιο θανάτου, με 

καθοδηγητές μέσα από τις φυλακές.
Το  υπ ο υ ργ ε ίο  Δ ικα ιο σ ύ ν η ς  μ ε 
αφορμή τις σημερινές συλλήψεις δύο 
δικηγόρων Αθηνών από την Ελλη-
ν ική Αστυνομία, με την κατηγορία 
της «συμμε τοχής σε εγκληματ ική 
οργάνωση» που δρούσε στις φυλα-
κέ ς Κορυδαλ λού, επαναλαμβάνε ι 
ότι «παρά το καθεστώς ανομίας που 
κάποιοι επιδιώκουν να επικρατήσει 
στις φυλακές οι εγκληματικές ενέρ-
γειες αποκαλύπτονται και οι κατη-
γορούμενοι οδηγούνται ενώπιον της 
Δικαιοσύνης».
Στην ανακοίνωση του υπουργείου 
Δικαιοσύνης σημειώνε ται ότ ι «το 
κουβάρι βίας και εγκλήματος, μέσα 
ή έξω από τ ις φυλακές, σ ιγά-σ ιγά 
ξεπλέκεται» και προστίθεται ότι «η 
ανάπτυξη των εγκληματικών φαινο-
μένων αντιμετωπίζεται μεθοδικά και 
συγκροτημένα αλλά με όρους κρά-
τους δικαίου, αποδεικνύοντας ότι η 
πολιτεία και αντανακλαστικά διαθέτει 
και αποτελεσματική μπορεί να είναι, 
με δεδομένη την πολιτική βούληση 
της Κυβέρνησης».
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Σ
την ιδιωτική πρωτο-
βουλία σ τηρίζ ε ται 
κατά κύριο λόγο  η 
οικονομία ενός τόπου 

ανέφερε σε δηλώσεις του στην 
Πάφο, ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ 
Αβέρωφ Νεοφύτου.
Ο κ. Νεοφύτου ανέφερε πως 
για αυτό και τάσσεται υπέρ 
της μείωσης των φόρων και 
της αύξησης των κινήτρων 
στο κυπριακό επιχειρείν. Πρό-
σθεσε επίσης πως «οι μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις είναι 
αυτές που θα δημιουργήσουν 
τις θέσεις εργασίας» αλλά και 
μέσα από την κερδοφορία 
τους να συνδράμουν, όπως 
είπε, «δια των φορολογιών 
στην ενίσχυση των κρατικών 
εσόδων».
Είναι σημείωσε, μέσω από τα 
έσοδα και από τις φορολογίες 
των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων, που μπορεί το κράτος 
να συντηρεί και την κρατική 
μηχανή αλλά και να ενισχύει 
και την κοινωνική της πολιτική. 
Ο Πρόεδρος ΔΗΣΥ εκτ ί-
μησε, πως η οικονομία του 
τόπου «πάει καλά» κατά την 
έκφραση του και πως είναι 
«στον σωστό δρόμο», σημει-
ώνοντας ωστόσο πως πάντα 
υπάρχουν οι κίνδυνοι να 
χάσουμε την πορεία μας εάν 
δεν συνεχίσουμε με την υπευ-
θυνότητα και με την σοβαρό-
τητα.
Πάντα ανέφερε, «υπάρχουν οι 
στροφές, πάντα υπάρχουν οι 
τριγμοί»  για αυτό πρόσθεσε 
πρέπει να είμαστε προσεκτι-
κοί να κρατούμε την οικονομία 
στην σωστή της πορεία.
Αναφερόμενος στην περιο-
δεία του στις κοινότητες της 
υπαίθρου ο κ. Νεοφύτου είπε 
πως η ραχοκοκαλιά της κυπρι-
ακής κοινωνίας και της οικο-
νομίας, είναι όπως εξήγησε, 
από την μια οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις ,οι αυτοεργο-
δοτούμενοι, οι εργαζόμενοι 
τόσο στον ιδιωτικό όσο και 
στον δημόσιο τομέα αλλά και 
οι άνθρωποι της υπαίθρου.

Ο ΔΗΣΥ τάσσεται 
υπέρ της μείωσης 
των φόρων και 
της αύξησης των 
κινήτρων

 Στα έξι με επτά σεντ 
κυμαίνεται η άνοδος στις 
τιμές των καυσίμων και όπως 
ενημερώθηκε η Επιτροπή 
Εμπορίου της Βουλής δεν 
διαφαίνεται αισχροκέρδεια 
και ούτε δικαιολογείται 
παρέμβαση για πλαφόν. 
Βουλευτές θεωρούν ότι η 
μείωση που επήλθε στον φόρο 
κατανάλωσης με ψήφιση 
της Βουλής πρόσφατα, έχει 
εξανεμιστεί και οι καταναλωτές 
δεν την έχουν νοιώσει στις 
τσέπες τους.

Η 
συζήτηση για την αύξηση 
στις τιμές των καυσίμων 
και οι επιπτώσεις στην οι-
κονομία συζητήθηκαν ύ-

στερα από πρόταση του βουλευτή 
της ΕΔΕΚ Ηλία Μυριάνθους.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανδρέας 
Κυπριανού ανέφερε πως δεν διαπι-
στώθηκε αισχροκέρδεια και ότι από 
το Υπουργείο Εμπορίου λέχθηκε στη 
συνεδρίαση ότι οι έλεγχοι συνεχίζο-
νται.
Εμείς, είπε, θα έχουμε έγνοια ώστε 
να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες νοι-
ώθουν πραγματικά πως στις αυξο-
μειώσεις δεν υπάρχει αισχροκέρ-
δεια. Ανέφερε επίσης πως αν οι εται-
ρείες διατηρούν σταθερό ποσοστό 
κέρδους, αυτό διαφαίνεται στους 
λογαριασμούς που διατηρούν και 
είναι εύκολο να ελεγχθούν.
Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας 
Κώστα ανέφερε ότι υπάρχει συνέ-
χεια στις αυξήσεις των καυσίμων και 
ότι η τιμή της αμόλυβδης 95 οκτα-
νίων από 1,05 σεντ έφθασε τα 1,21 
σεντ και πλέον η μείωση στους 
φόρους έχει υπερκαλυφθεί. 
Ανέφερε ότι η Κυβέρνηση αδυνα-
τεί να απαντήσει γιατί όταν η τιμή 
διεθνώς ήταν στα 140 δολάρια το 
βαρέλι η τιμή της βενζίνης ήταν στο 
1,40 σεντ το λίτρο ενώ σήμερα που 

είναι στα 66 δολάρια, η τιμή είναι 
στα 1,21 σεντ. Επέκρινε επίσης την 
κυβέρνηση γιατί δεν εφαρμόζει τις 
προτάσεις για ανταγωνισμό και δεν 
προωθεί την υγραεριοκίνηση και την 
ηλεκτροκίνηση.
Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Άγγελος 
Βότσης είπε πως είμαστε στο ίδιο 
έργο θεατές στο θέμα των καυσί-
μων και ότι το Υπουργείο λέει ότι δεν 
υπάρχει αισχροκέρδεια και πως δεν 
ισχύει αυτό που λέχθηκε για απορ-
ρόφηση της μείωσης στις τιμές. Ανέ-
φερε ακόμη πως αν δεν περνούσε η 
μείωση στους φόρους κατανάλω-
σης, σήμερα θα είχαμε άλλα έξι σεντ 
αύξηση στις τιμές.
Ο Ηλίας Μυριάνθους της ΕΔΕΚ ανέ-
φερε πως σήμερα το κόμμα του 
δικαιώνεται γιατί είχε καταψηφίσει 
τη μείωση στους φόρους και είχε 
τότε εκφράσει επιφυλάξεις ότι αν δεν 
έμπαιναν ασφαλιστικές δικλείδες 
και έλεγχος, τα 35 εκατομμύρια που 
δόθηκαν ως δώρο στους καταναλω-
τές, θα εξανεμίζονταν.
Ανέφερε ακόμη πως οι αρμόδιες 
υπηρεσίες ανέφεραν ότι δεν βλέ-
πουν χειραγώγηση τιμών. Επίσης, 
σύμφωνα με τον κ. Μυριάνθους το 
2006 υπήρχαν 240 
πρατήρια με πώληση 
1 δισ. λίτρα καυσί-
μων, ενώ σήμερα 
υπάρχουν 310 πρα-
τήρια και σημειώ-
νεται μείωση στην 
κατανάλωση των 
καυσίμων κατά 150 
εκ.
Ο Πρόεδρος των Οικολόγων-Συνερ-
γασία Πολιτών Γιώργος Περδίκης 
ανέφερε πως είναι πραγματικά προ-
κλητικό το γεγονός ότι η νομοθεσία 
για μείωση του φόρου κατανάλωσης 
που ψήφισε η Βουλή τελικά αποδεί-
χθηκε ότι δεν βοηθά τους κατανα-
λωτές. Εμείς, είπε, είχαμε προβλέψει 
ότι τη μείωση θα την απορροφούσε 
η αγορά εις βάρος των καταναλω-

τών και υπέρ των επιχειρήσεων και 
λέγαμε μάλιστα ότι σε 4 μήνες η λια-
νική τιμή θα ανέρχεται στα ίδια επί-
πεδα.

Καταχρηστικές ρήτρες τρα-
πεζών 
Στην Επιτροπή Εμπορίου συμφωνή-
θηκε να αποσυρθούν οι δύο προτά-
σεις νόμου που είχαν κατατεθεί από 
τους Κωστή Ευσταθίου και Γιώργο 
Περδίκη και αφορούσαν την προ-
στασία των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων (ΜμΕ) από τις καταχρηστικές 
ρήτρες των τραπεζών.
Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος της Επι-
τροπής Ανδρέας Κυπριανού, υπο-
βλήθηκε πρόταση από τον Χρηματο-
οικονομικό Επίτροπο Παύλο Ιωάν-
νου, η οποία θα κατατεθεί την Παρα-
σκευή στη Βουλή προς συζήτηση 
με βάση την οποία προνοείται επέ-
κταση της προστασίας από τις ρήτρες 
αυτές όχι μόνο σε φυσικά πρόσωπα, 
αλλά και στις εταιρείες συγκεκριμέ-
νου μεγέθους.
Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας 
Κώστα χαρακτήρισε θετική εξέ-
λιξη την απόσυρση των προτάσεων 
Ευσταθιού-Περδίκη και την υιοθέ-

τηση της πρότασης 
του Χρηματοοικονο-
μικού Επιτρόπου, η 
οποία ουσιαστικά τις 
βελτιώνει, και εξήρε 
τη θετική συμβολή 
του στη ρύθμιση του 
ζητήματος.
Ο Άγγελος Βότσης 

του ΔΗΚΟ είπε πως η πρόταση 
Ιωάννου θα βοηθήσει τις ΜμΕ και 
θα τις προστατεύσει όπως προστα-
τεύει και τα φυσικά πρόσωπα. Ανα-
φέρθηκε όμως στις καθυστερήσεις 
στην έκδοση αποφάσεων από τα  
δικαστήρια, λέγοντας ότι από τις 50 
υποθέσεις, μόνο τρεις προωθήθη-
καν στα δικαστήρια εκ των οποίων 
οι δύο αφορούν επιχειρηματίες ανά-
πτυξης γης και ότι η επιτροπή απευ-

θύνθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα 
ζητώντας επίσπευση.
Η πρόταση Ιωάννου καλύπτει μικρές 
επιχειρήσεις που πληρούν συγκε-
κριμένα κριτήρια, είπε ο βουλευτής 
της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους. Αυτά 
αφορούν οι εταιρείες να έχουν κύκλο 
εργασιών μέχρι 2 εκ, να εργοδοτούν 
πέντε άτομα προσωπικό και να έχουν 
ενεργητικό ως ένα εκατομμύριο, εξη-
γώντας ότι αν πληρούν δύο από αυτά 
τα κριτήρια μπορούν να προσφύγουν 
στο δικαστήριο όπως συμβαίνει και 
με τα φυσικά πρόσωπα.
Ο Πρόεδρος των Οικολόγων – 
Συνεργασία Πολιτών Γιώργος Περ-
δίκης είπε πως η πρόταση Ιωάννου 
είναι πολύ σημαντική και θα κατα-
τεθεί την Παρασκευή προς συζή-
τηση και ως εκ τούτου αποσύρθηκε 
η πρόταση που ο ίδιος είχε καταθέ-
σει και αυτή του Κωστή Ευσταθίου 
της ΕΔΕΚ. Εξήγησε ότι με την πρό-
ταση του Επιτρόπου οι ΜμΕ εμπί-
πτουν στον νόμο για τις καταχρηστι-
κές ρήτρες και αυτό είναι σημαντικό 
για χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις.
Η Επιτροπή εξέτασε επίσης την καθυ-
στέρηση που παρατηρείται στην 
υλοποίηση του σχεδιασμού για λει-
τουργία ελεύθερης ανταγωνιστικής 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανδρέας 
Κυπριανού είπε πως πρόκειται για 
μια “βασανισμένη ιστορία” με καθυ-
στερήσεις. Εξήγησε πως υποβλή-
θηκε πρόταση από το ΧΑΚ και ότι αν 
γινόταν αποδεκτή θα οδηγούσε σε 
ταχύτερη εφαρμογή της ελεύθερης 
αγοράς με το μικρότερο κόστος και 
ενώ συζητήθηκε η πρόταση αυτή και 
όλοι ήταν υπέρ, ο Υπουργός Εμπο-
ρίου μόλις την περασμένη Παρα-
σκευή απέρριψε την πρόταση με 
κάποιες εξηγήσεις. Ανέφερε ότι θα 
ζητηθεί συνάντηση με τον Υπουργό 
για να πείσει την Επιτροπή ότι είναι 
καλύτερα η αγορά να παραμείνει 
υπό την ομπρέλα του Διαχειριστή 
Συστήματος Μεταφοράς Ενέργειας.

6-7 σεντ η άνοδος στις τιμές καυσίμων, δεν δικαιολογείται 
παρέμβαση για πλαφόν, λέει το Υπ. Εμπορίου 
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Μ
όνο ως αστείο ακούγεται η έκκληση 
του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου 
Αναστασιάδη για ενότητα στο εσωτε-
ρικό μέτωπο, δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Α-

ντρος Κυπριανού, προσθέτοντας πως ο ίδιος ο Πρό-
εδρος έχει ευθύνη για να δημιουργήσει συνθήκες 
ενότητας, κάτι που δεν πράττει. Ο κ. Κυπριανού χα-
ρακτήρισε χωρίς ουσία τις τριμερείς περιφερειακές 
συναντήσεις τις οποίες η Κυβέρνηση αξιοποιεί επι-
κοινωνιακά μόνο, ενώ σχολιάζοντας την παραίτηση 
Αρέστη είπε πως ήταν μια φυσιολογική εξέλιξη.
Σε δηλώσεις του στο περιθώριο επίσκεψης σε εργο-
στάσιο στην περιοχή του Ιδαλίου και σε ερώτηση 
πώς μπορεί να βοηθηθεί το Κυπριακό με την περι-
φερειακή συνεργασία που αναπτύσσεται με το 
Ισραήλ με βάση και την τελευταία τριμερή συνά-
ντηση και την ενεργότερη εμπλοκή των ΗΠΑ, ο κ. 
Κυπριανού είπε πως αυτή είναι και η απαίτηση μας. 
Όπως σημείωσε, αυτές οι τριμερείς θα πρέπει να 
έχουν συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι κάθε 
φορά να φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στην επίλυση 
του Κυπριακού, αλλά και στη μετατροπή της χώρας 
μας σε γέφυρα συνεργασίας στην ευρύτερη περι-
οχή.
Πρόσθεσε πως η συνάντηση αυτή καθώς και οι 
προηγούμενες δεν εξυπηρετούν ούτε στο ελάχιστο 

κανένα από τους δύο αυτούς σημαντικούς στόχους, 
αλλά αντιθέτως προκαλούν περισσότερες τριβές. 
Σημείωσε πως ο κ. Πομπέο μετέβη στο Ισραήλ για 
να στηρίξει την υποψηφιότητα Νετανιάχου και οι 
αναφορές δεν είχαν σχέση με την Τουρκία. «Είναι 
λυπηρό γιατί η Κυβέρνηση επιχειρεί να αξιοποιήσει 
το καθετί επικοινωνιακά αντί να στραφεί στην ουσία 
και να δεν πως μπορούν αυτές να βοηθήσουν, το 
μόνο που την ενδιαφέρει είναι πώς επικοινωνιακά 
μπορεί να παραπλανήσει την κοινή γνώμη και να την 
κάνει να πιστέψει ότι γίνεται δουλειά ουσίας», είπε.
Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο κ. Κυπριανού είπε 
πως είναι πολύ επιεικείς στην κριτική που ασκεί 
στην Κυβέρνηση και αν ήταν το ΑΚΕΛ στη θέση τους 
η κριτική θα ήταν ισοπεδωτική. Οσον αφορά την 
έκκληση για ενότητα του Προέδρου Αναστασιάδη 
είπε πως μόνο για αστείο ηχεί στα αυτιά τους.
Όπως είπε, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια ο Πρόε-
δρος λειτούργησε όπως ήθελε χωρίς να λαμβάνει 
κανένα υπόψη του. Φλέρταρε, είπε, με την ιδέα των 
δύο κρατών, συνομίλησε με εκατοντάδες άτομα για 
την ιδέα αυτή, προώθησε την πρόταση του για απο-
κεντρωμένη ομοσπονδία την οποία μέχρι σήμερα 
δεν έχει εξηγήσει τι εννοεί με τον όρο αυτό, «και 
ξαφνικά μετά από μια μεγάλη περιπλάνηση και ενό-
ψει και των εκλογών θυμήθηκε τη λέξη ενότητα».

ΓΓ ΑΚΕΛ: Μόνο ως αστείο ακούγεται η 
έκκληση του Προέδρου για ενότητα 

Περιφερειακό ενεργειακό κέντρο η Κύπρος 
με την ανεύρεση περαιτέρω κοιτασμάτων, 
λέει ο Σιζόπουλος 

Σ
την εκτίμηση ότι τo ενδεχόμενο ανεύ-
ρεσης περαιτέρω κοιτασμάτων φυσικού 
αερίου στην αποκλειστική οικονομική 
ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας μπο-

ρεί να ενισχύσει σημαντικά την προοπτική για 
την δημιουργία τερματικού και την μετατροπή 
της Κύπρου σε ένα περιφερειακό ενεργειακό 
κέντρο, προέβη ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος 
Σιζόπουλος.
Σε δηλώσεις του στην Πάφο ο κ. Σιζόπουλος ανέ-
φερε πως την ίδια στιγμή η ΕΔΕΚ είχε ταχθεί από 
την πρώτη στιγμή  υπέρ της δυνατότητας, για την 
δημιουργία του αγωγού φυσικού αερίου ανατο-
λικής Μεσογείου του λεγόμενου East Med. 
Ο οποίος, όπως είπε, ουσιαστικά θα αποκλείει 
την Τουρκία από αυτή την ενεργειακή εκμετάλ-
λευση, αλλά την ίδια στιγμή θα μπορέσει να 
προσδώσει στην ΕΕ ενεργειακή επάρκεια και θα 
εμπλέξει ακριβώς στον ρόλο και στο μέρος της 

ασφάλειας της αξιοποίησης των κοιτασμάτων 
σημαντικές χώρες της ΕΕ .
Ο κ. Σιζόπουλος σημείωσε πως για αυτό ακρι-
βώς το λόγο χρειάζεται μια πολύ σοβαρή μελέτη 
για να διαπιστωθεί ποια από τις δύο επιλογές 
θα είναι η καλύτερη για την Κύπρο όχι μόνο σε 
επίπεδο οικονομικής και ενεργειακής πολιτι-
κής αλλά κυρίως σε επίπεδο αναβάθμισης του 
γεωστρατηγικού ρόλου της Κυπριακής Δημο-
κρατίας.
Από την πλευρά της ΕΔΕΚ ο κ. Σιζόπουλος είπε 
πως θεωρεί πως και τα δύο σενάρια είναι πολύ 
σημαντικά και για αυτό θα πρέπει με πολιτικούς 
και γεωστρατηγικούς όρους να αντιμετωπίσουν 
το ζήτημα και όχι στην βάση μόνο των οικονομι-
κών παραμέτρων. 
Ο κ. Σιζόπουλος προέβη σε δηλώσεις στο πλαί-
σιο των εκδηλώσεων για το πράσινο που διορ-
γάνωσε ο όμιλος εταιρειών Λεπτός.

ΥΠΕΞ: Όραμα της Κύπρου 
η δημιουργία ενός 
οργανισμού ασφάλειας και 
συνεργασίας στην περιοχή 

Τ
ις ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή, με αιχμή τη δημιουργία 
του «διαδρόμου Ανατολικής Μεσογείου» και την περιφερει-
ακή ασφάλεια και συνεργασία, παρουσίασε χθες, στην Ουά-
σινγκτον, ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε 

συζήτηση που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του συνεδρίου του AIPAC, της 
μεγαλύτερης οργάνωσης του αμερικανο-εβραϊκού λομπι.
Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι το όραμα της Κύπρου για την περι-
οχή είναι να ιδρυθεί ένας περιφερειακός οργανισμός ασφάλειας και 
συνεργασίας, στον οποίο θα συμμετέχουν όλες οι χώρες που μοιρά-
ζονται τις ίδιες αντιλήψεις, ώστε στο πλαίσιο αυτό να συζητούνται όλα 
τα θέματα της συνεργασίας στην περιοχή.
Στο ίδιο πάνελ με τον κ. Χριστοδουλίδη (καλύπτοντας θέματα του δυτι-
κού ημισφαιρίου) ήταν ο ΓΓ του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών 
(ΟΑS), Αλμάγκρο Λέμες, και συντονιστής ο διευθυντής Διεθνών Υπο-
θέσεων του AIPAC, Στίβεν Σνάιντερ.
Απαντώντας σε ερώτηση, ο Υπουργός Εξωτερικών έθεσε το πλαίσιο 
των σχέσεων Κύπρου – Ισραήλ μέσα από τρία πρίσματα.
Όσον αφορά το διμερές επίπεδο επεσήμανε τη στενή συνεργασία που 
υπάρχει, και πέραν του ενεργειακού τομέα επεκτείνεται σε θέματα 
ασφάλειας, τεχνολογίας και υγείας. Σημείωσε επίσης ότι πλέον έχουν 
ενισχυθεί οι επαφές ανάμεσα στον κυπριακό και στον ισραηλινό λαό.
Το άλλο πρίσμα αφορά την τριμερή συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας – 
Ισραήλ, η οποία ξεκίνησε πάλι από τα ενεργειακά, ωστόσο σήμερα 
έχει επεκταθεί σε πολλούς άλλους σημαντικούς τομείς. Όπως τόνισε 
χαρακτηριστικά ο κ. Χριστοδουλίδης, μέχρι σήμερα έχουν γίνει έξι 
συναντήσεις κορυφής, οι οποίες παράγουν συγκεκριμένα αποτελέ-
σματα.
Τέλος υπάρχει, σημείωσε, το πολυμερές πρίσμα, όπως εκφράστηκε με 
την πρόσφατη άτυπη συμμετοχή των ΗΠΑ, με τον Υπουργό Εξωτερι-
κών Μάικ Πομπέο, στην τριμερή συνάντηση στα Ιεροσόλυμα.
Σε ερώτηση για τις ενεργειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ο 
Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συνερ-
γάζεται με όλα τα κράτη της περιοχής, με στόχο την αξιοποίηση όλων 
των ενεργειακών προοπτικών της Ανατολικής Μεσογείου και τις δυνα-
τότητες της περιοχής να αναπτυχθεί ως ένας εναλλακτικός ενεργειακός 
διάδρομος για την Ευρώπη.
Τόνισε ότι εκείνο που ενδιαφέρει την Κύπρο είναι ο «διάδρομος Ανα-
τολικής Μεσογείου» (EastMed Corridor), στο πλαίσιο του οποίου 
ανοίγουν πολλές προοπτικές. Μεταξύ αυτή ο αγωγός EastMed, αλλά 
και το τερματικό στην Κύπρο. «Όλα θα εξαρτηθούν από τα αποτελέ-
σματα των γεωτρήσεων που θα γίνουν το 2019 και 2020», επεσήμανε 
ο ΥΠΕΞ.
Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι το όραμα 
της Κύπρου για την περιοχή είναι να ιδρυθεί ένας περιφερειακός 
οργανισμός ασφάλειας και συνεργασίας, στον οποίο θα συμμετέχουν 
όλες οι χώρες που μοιράζονται τις ίδιες αντιλήψεις, ώστε στο πλαίσιο 
αυτό να συζητούνται όλα τα θέματα της συνεργασίας στην περιοχή. 
Είπε πως θεωρεί αυτό το εγχείρημα εφικτό, με δεδομένες τις συνερ-
γασίες που ήδη έχουν αναπτυχθεί, μνημονεύοντας συγκεκριμένα την 
Κύπρο, την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Ιορδανία και την Αίγυπτο, χωρίς να 
αποκλείονται και οι χώρες του Αραβικού Κόλπου.
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Ο 
Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν, φαίνεται να επι-
μένει στην πρόθεση του να κά-
νει τζαμί την Αγιά Σοφιά.

Μετά το «φρένο» που του βάζε ι η 
UNESCO στο να μετατρέψει την Αγιά 
Σοφιά από μουσείο σε τέμενος, λόγω του 
ότι μία τέτοια απόφαση θα πρέπει πρώτα 
να υποβληθεί στην αρμόδια επιτροπή 
της UNESCO και να εγκριθεί, για να προ-
χωρήσει, ο Τούρκος πρόεδρος επιμένει 
σε συνέντευξή που παραχώρησε στο A 
Haber.
«Για χρόνια το έθνος μας περίμενε να δει 
τζαμί την Αγιά Σοφιά. Ήταν λάθος που 
την κάναμε μουσείο. Από τη στιγμή που 

υπάρχει μια τέτοια απαίτηση, είναι ώρα 
να κάνουμε αυτό το βήμα» είπε.
«Η Αγιά Σοφιά δεν θα αποκαλείται πια 
μουσείο. Θα θυμόμαστε την Αγιά Σοφιά 
ως τζαμί. Έχω ιδέες και τις έχω μοιραστεί 
με φίλους μου» πρόσθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν.
Ο Ερντογάν επιχείρησε, μάλιστα, να συν-
δέσει το μέλλον της Αγιάς Σοφιάς με 
την μεταχείριση του τεμένους Αλ-Άκσα 
στην Ιερουσαλήμ, το οποίο αποτελεί 
ιερό τόπο για το Ισλάμ. «Αυτοί που σιω-
πούν όταν το τέμενος Αλ-Άκσα δέχε-
ται επίθεση δεν μπορούν να μας πουν 
τι να κάνουμε για το στάτους της Αγίας 
Σοφίας», τόνισε.

διεθνή νέα

Π
αγιδευμένη σε έναν φαύλο και εν-
δεχομένως αυτοκαταστροφικό κύ-
κλο βρίσκεται από την περασμένη 
εβδομάδα η τουρκική οικονομία, 

η οποία από το καλοκαίρι διανύει μια από 
τις πιο δύσκολες περιόδους των τελευταίων 
δεκαετιών.
Οι αγορές αισθάνονται να κινδυνεύουν 
τα χρήματα των επενδυτών και η Άγκυρα 
πιστεύει ότι δέχεται ακόμη μία επίθεση από 
σκοτεινούς κύκλους εκτός χώρας.
«Οι τουρκικές τράπεζες έχουν διαταχθεί να 
μη δανείζουν ούτε μία λίρα σε ξένα αντισυμ-
βαλλόμενα μέρη»Το φόντο όλων αυτών είναι 
οι αυτοδιοικητικές εκλογές της Κυριακής, 
τις οποίες ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν έχει 
αναγάγει σε μια κρίσιμη αναμέτρηση.
Η τουρκική λίρα, παρά τις προσπάθειες της 
Άγκυρας να θωρακίσει το νόμισμά της μετά 
την κατρακύλα της περασμένης Παρασκευής, 
δεν μπόρεσε ούτε την Τετάρτη να εξασφαλί-
σει ένα επίπεδο ισορροπίας.
Το δολάριο σημειώνει άλμα άνω του 2,3% 
έναντι της λίρας, παρά τις προσπάθειες των 
τουρκικών Αρχών να περιορίσουν τα στοιχή-
ματα κατά της λίρας από το εξωτερικό.
Η λίρα έκανε βουτιά 5% την Παρασκευή, 
καταγράφοντας τη χειρότερη συνεδρίαση 
από τον περασμένο Αύγουστο.
Οι επενδυτές σημειώνουν ότι οι τουρκικές 
Αρχές έχουν κινηθεί για να αυξήσουν το 
κόστος δανεισμού της λίρας, καθιστώντας 
έτσι πιο δύσκολο τον στοιχηματισμό κατά 
του νομίσματος.
«Η Τουρκία πήρε το μάθημά της από το 
περασμένο καλοκαίρι και δεν θα επιτρέψει 
τα πράγματα να ξεφύγουν από τον έλεγχο»«-
Προσπαθούν να πιέσουν τους shorts» σχο-
λίασε ο Kevin Daly της Aberdeen Standard 
Investments, μιλώντας στη «WSJ».
«Αυτό εξηγεί γιατί η λίρα ενισχύθηκε [την 
Τρίτη], αλλά αυτό είναι βραχυπρόθεσμη 
λύση».
Από τη μεριά του, το Bloomberg επισημαί-
νει ότι η Τουρκία έχει καταστήσει αδύνατο 
για τους ξένους επενδυτές να πουλήσουν τη 
λίρα, αποφεύγοντας έτσι μια νέα κατρακύλα 
του νομίσματος.
Ωστόσο, την ίδια στιγμή, το κόστος ασφάλι-
σης για τον κίνδυνο πτώχευσης εκτοξεύτηκε, 
καθώς οι traders εγκαταλείπουν μαζικά τα 
τουρκικά περιουσιακά στοιχεία εν όψει των 
εκλογών της Κυριακής.
Σύμφωνα με το πρακτορείο, το οποίο επικα-

λείται τέσσερις τραπεζίτες με άμεση γνώση 
των συναλλαγών, οι τουρκικές τράπεζες είναι 
υπό πίεση να μην παρέχουν ρευστότητα.
Τα ξένα funds δεν μπορούν να εκτελέσουν 
συναλλαγές, καθώς δεν μπορούν να βρουν 
αντισυμβαλλόμενα μέρη, αναφέρουν οι ίδιοι 
τραπεζίτες στο Bloomberg.
«Οι τουρκικές τράπεζες έχουν διαταχθεί να 
μη δανείζουν ούτε μία λίρα σε ξένα αντισυμ-
βαλλόμενα μέρη» σημειώνει μιλώντας στους 
«Financial Times» αναλυτής με έδρα του το 
Λονδίνο.
Αυτό σταμάτησε την κατρακύλα της λίρας, 
η οποία είναι ήδη το νόμισμα με τη δεύτερη 
χειρότερη επίδοση το 2019, όπως είχε συμ-
βεί τις εβδομάδες πριν από τις εκλογές του 
Ιουνίου που οδήγησαν τελικά τον πρόε-
δρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ενισχύσει τον 
έλεγχό του στην εξουσία.
Ωστόσο, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
εκπέμπουν προειδοποιητικά σημάδια: τα 
συμβόλαια αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύ-
νου (credit default swaps) σκαρφάλωσαν 40 
μονάδες βάσης στο υψηλότερο επίπεδο από 
τον Σεπτέμβριο, ενώ το κόστος του overnight 
δανεισμού σε λίρα εκτοξεύτηκε πάνω από 
το 700% σε κάποιο σημείο. Σημειώνεται ότι 
την περασμένη εβδομάδα το επιτόκιο ανταλ-
λαγής της λίρας για μία ημέρα ήταν περίπου 
24%.
«Η Τουρκία έμαθε το μάθημά της από το 
περασμένο καλοκαίρι και δεν θα επιτρέψει 
τα πράγματα να ξεφύγουν από τον έλεγχο» 
σχολιάζει ο Richard Segal, αναλυτής της 
Manulife Asset Management στο Λονδίνο, 
κάνοντας ίσως μια από τις πιο αισιόδοξες 
προβλέψεις.
Ωστόσο, η αντίδραση της κυβέρνησης, 
που, μεταξύ άλλων, περιέλαβε την έναρξη 
ερευνών σε τραπεζίτες, ανησύχησε τους 
ξένους επενδυτές, ενώ τα μέτρα από «την 
πίσω πόρτα» της κεντρικής τράπεζας για τον 
έλεγχο της ρευστότητας ανέκοψαν πολύ την 
πώληση της λίρας στις ξένες αγορές.
Πάντως, ο επικεφαλής του τουρκικού συνδέ-
σμου τραπεζών σε δηλώσεις του στο Reuters 
διέψευσε ότι στις τουρκικές τράπεζες έχει 
δοθεί εντολή να περιορίσουν τη ρευστότητα 
της λίρας.
Σε γραπτή του δήλωση, ο Χουσεΐν Αϊντίν είπε 
ότι η άνοδος του κόστους δανεισμού της 
λίρας οφείλεται στην αναγκαία στάση που 
έχει υιοθετήσει η Τουρκία έναντι κερδοσκο-
πικών επιθέσεων στο νόμισμά της.

Σε προεκλογικό ρόγχο η τουρκική 
οικονομία
«Οι τουρκικές τράπεζες έχουν διαταχθεί να μη δανείζουν ούτε μία λίρα σε ξένα 
αντισυμβαλλόμενα μέρη»

Αδιαφορεί για την UNESCΟ ο 
Ερντογάν και επιμένει: Θα κάνω την 
Αγιά Σοφιά τζαμί
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Καθώς η προεκλογική εκστρατεία 
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
βρίσκεται σε εξέλιξη, ορισμένες 
από τις παραδοσιακές γραμμές που 
προηγουμένως αναγνωρίστηκαν 
ως  «αριστερά, δεξιά και κέντρο» 
μετατοπίζονται, καθιστώντας 
δύσκολη πλέον την κατηγοριοποίηση 
των πολιτικών κομμάτων.

Σ
την Ιταλία, ο δεξιός συνασπισμός ζη-
τεί εγγυημένο εισόδημα, μεγαλύτε-
ρες συντάξεις και αντίσταση στα αυ-
στηρά προγράμματα λιτότητας που 

εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
Στη Γαλλία, ορισμένες δεξιές ομάδες υπερα-
σπίζονται την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής, καταδικάζουν την εκμετάλλευση 
των ξένων εργαζομένων και αυξάνουν την 
οικονομική ανισότητα.
Αντίθετα, το πολιτικό κέντρο της Ευρώπης 
φαίνεται να παραλύει εν όψει της αυξανό-
μενης απογοήτευσης από τις οικονομικές 
πολιτικές της ΕΕ. Ακόμη και η σοσιαλδημο-
κρατική κεντροαριστερά υπερασπίζεται τα 
δόγματα που έχουν αποξενώσει την πρώην 
βάση τους ανάμεσα στα συνδικάτα και τους 
εργαζόμενους, πιέζοντας τα κόμματα να 
ξεπεράσουν τα πολιτικά περιθώρια.
Αν οι ψηφοφόροι μοιάζουν μπερδεμένοι, 
δεν μπορεί κάποιος να τους κατηγορήσει. 
Κάτι όμως που δεν είναι 
καλή είδηση για την αρι-
στερά και την κεντροα-
ριστερά στις εκλογές της 
23-26 Μαΐου.
Οι δημοσκοπήσεις δεί-
χνουν ότι τα κεντροδεξιά 
και τα κεντροαριστερά κόμ-
ματα, τα οποία κυριάρχη-
σαν στο Κοινοβούλιο της ΕΕ 
από την πρώτη συγκρότησή του το 1979, θα 
χάσουν την πλειοψηφία τους.
Τα συμβαλλόμενα μέρη που είναι όλο και 
πιο επιφυλακτικά απέναντι στον οργανι-
σμό μπορούν να κερδίσουν το ένα τρίτο των 
εδρών στο σώμα των 705 θέσεων.
Ωστόσο, ο «ευρωσκεπτικισμός», όπως και 
ο «λαϊκισμός», είναι όρος που αποκρύπτει 
περισσότερα από όσα αποκαλύπτει.
Στις δημοσκοπήσεις, οι δύο πλησιάζουν 
περισσότερο, παρά τις βαθιές διαφορές 
τους. Επί παραδείγματι το ισπανικό αρι-
στερό κόμμα, Podemos, ο δεξιός ιταλικός 
συνασπισμός Λέγκα – Κίνημα 5 αστέρων  

League-Five Star,  θεωρούνται «ευρωσκε-
πτικιστές».
Οι Podemos, μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ, τα τρία 
κόμματα της πορτογαλικής κεντροαριστε-
ράς, και την La France Insoumise του Μελαν-
σόν επικρίνουν τις οικονομικές πολιτικές 
της ΕΕ αλλά δεν μοιράζονται την ατζέντα με 
ξενοφοβικά και ρατσιστικά κόμματα όπως η 
ιταλική Λέγκα του Βορρά, το Εθνικό Μέτωπο 
της Γαλλίας και η Εναλλακτική για την Γερμα-
νία (AfG).
Άλλο παράδειγμα. Στη Γαλλία, οι νέοι δεξιό-
στροφοι κυκλοφόρησαν το περιβαλλοντικό 
περιοδικό Limite, το οποίο υπερασπίζεται 
θέσεις περί  των κινδύνων από την  κλιμα-
τική αλλαγή.
Η Marion Marechal Le Pen, εγγονή του Jean 
Marie Le Pen, του δεξιού, αντισημίτη ιδρυτή 
του ακροδεξιού  Εθνικού Μετώπου, καταδι-
κάζει  τον ατομικισμό και την παγκόσμια οικο-
νομία που «υποδουλώνει» τους εργαζόμε-
νους και επιβάλει την «ξένη εργασία» (μετανά-
στες)  οδηγώντας  γάλλους εργάτες στο σωρό 
σκουπιδιών. Φυσικά η ίδια εναντιώνεται στους  
μετανάστες και το Ισλάμ, υποστηρίζοντας την 
«παραδοσιακή χριστιανική κοινότητα» παρα-
πέμποντας έτσι στις  σκοτεινές περιόδους της 
ευρωπαϊκής ιστορίας.
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η μετανά-
στευση επικρατεί στις ανησυχίες των ψηφοφό-
ρων της ΕΕ, αλλά όχι μόνο. Είναι μερικές ποσο-
στιαίες μονάδες μπροστά από την οικονομία 

και την ανεργία των νέων.
Το δικαίωμα - και συγκεκρι-
μένα ο Ορμπάν της Ουγγα-
ρίας - έχει επιτελέσει έργο 
που δεσμεύει το «φιλελεύ-
θερο» στις νεοφιλελεύθε-
ρες πολιτικές της ΕΕ.
Δυστυχώς, είναι ένα εύκολο 
επιχείρημα. Οι περισσότε-
ροι «φιλελεύθεροι» στη 

Δύση συνδέουν τον όρο με την ελευθερία, 
τη δημοκρατία και τις ανοικτές κοινωνίες, 
αλλά πολλοί άνθρωποι στην ΕΕ βιώνουν την 
«φιλελεύθερη» ως φιλοσοφία αδίστακτου 
ατομικισμού που έχει καταργήσει τις κοινω-
νικές υπηρεσίες, διεύρυνε το χάσμα μεταξύ 
πλουσίων και φτωχών επέβαλε ένα σύστημα 
δρακόντειας λιτότητας.
 Η Αριστερά και η Κεντροαριστερά έχουν την 
ευθύνη όχι μόνο να αντισταθούν στην οικο-
νομική φιλοσοφία που κυριαρχεί σήμερα 
στην ΕΕ αλλά και να δουν τους μετανάστες 
για αυτό που είναι: Πιθανοί σύμμαχοι - και 
το μέλλον.
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Ευρωεκλογές: Η Γηραιά ήπειρος 
αντιμέτωπη με τον γκρεμό

Ο 
γερμανικός φαρμακευτικός όμιλος 
έχασε ακόμη μια δίκη για το ζιζα-
νιοκτόνο Roundup της θυγατρικής 
Monsanto. Το δικαστήριο αναγνώ-

ρισε ότι το συστατικό γλυφοσάτη ευθύνεται για 
την εκδήλωση καρκίνου στο Έντβιν Χάρντεμαν.
Οι ένορκοι δικαστηρίου του Σαν Φρανσί-
σκο αποφάσισαν χθες Τετάρτη, ότι η πολυ-
ετής χρήση του ζιζανιοκτόνου γλυφοσάτη 
που κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία 
Roundup της Monsanto (θυγατρικής της Bayer) 
είναι η αιτία για την εμφάνιση καρκίνου στον 
αμερικανό Έντβιν Χάρντεμαν.
Το σώμα των ενόρκων αποφάνθηκε ότι η Bayer 
οφείλει να καταβάλει 80 εκ. δολάρια στον 
70χρονο Χάρντεμαν. Το Roundup διακινείται 
και στην Ελλάδα.
Οπωσδήποτε η απόφαση του δικαστηρίου του 
Σαν Φρανσίσκο συνιστά βαρύ πλήγμα για την 
Bayer και επειδή είναι η δεύτερη κατά σειρά 
δική πού ολοκληρώνεται με καταδίκη του γερ-
μανικού ομίλου. Η πρώτη δικαστική ετυμηγο-
ρία τον περασμένο Αύγουστο, επίσης στο Σαν 
Φρανσίσκο, πρόβλεπε αποζημίωση ύψους 289 
εκ. δολαρίων. Εν τω μεταξύ ένα άλλο δικαστή-
ριο τη μείωσε στα 78 εκ. δολάρια. Ελπίδα της 

Bayer είναι ότι το εφετείο στο οποίο προσέ-
φυγε θα ακυρώσει αυτό το ποσό.
Ο γερμανικός όμιλος τρέφει επίσης την ελπίδα 
ότι και η δεύτερη περίπτωση θα πάρει μια ανά-
λογη πορεία. Πάντως, αμέσως μετά την ανα-
κοίνωση της χθεσινής απόφασης του δικαστη-
ρίου για καταβολή προστίμου ύψους 80 εκ. 
δολαρίων η Bayer ανακοίνωση ότι θα ασκήσει 
έφεση. Σύμφωνα με γερμανούς αναλυτές, η 
εταιρεία υπολογίζει ότι στα ανώτερα δικαστή-
ρια θα αντιμετωπιστεί ευνοϊκότερα δεδομένου 
ότι η σύνθεση τους θα αποτελείται αποκλει-
στικά από επαγγελματίες δικαστές και δεν θα 
συμμετέχουν πλέον ένορκοι όπως στα πρω-
τοβάθμια. 
Στο αμερικανικό δίκαιο όμως οι πρώτες δικα-
στικές αποφάσεις σε μια υπόθεση δημιουρ-
γούν προηγούμενο που συνήθως επηρεάζει τις 
αποφάσεις των ανώτερων δικαστικών αρχών. 
Επίσης αρνητικός παράγοντας για την Bayer 
είναι σύμφωνα με τους αναλυτές το γεγονός 
ότι μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί γύρω στις 
11.200 παρόμοιες μηνύσεις. Αυτός ο μεγάλος 
αριθμός καταγγελιών ενδεχομένως να αναγκά-
σει την εταιρεία να αναζητήσει μια συμβιβα-
στική λύση με τους ενάγοντες.

Ποινή 80 εκατ. στη Bayer για 
καρκινογόνο χημικό σκεύασμα

Μόσχα: Οι ΗΠΑ πρέπει να 
σέβονται το δικαίωμα της Ρωσίας 
να συνεργάζεται με τη Βενεζουέλα

Η 
Ουάσινγκτον οφείλει να σέβεται το 
δικαίωμα της Μόσχας να συνεργά-
ζεται με την Βενεζουέλα, δηλώνει 
το Κρεμλίνο.

Τρίτες χώρες δεν πρέπει να ανησυχούν για 
τις σχέσεις της Ρωσίας με την Βενεζουέλα, 
πρέπει να σέβονται το δικαίωμα της Ρωσίας 
να συνεργάζεται με άλλες χώρες, δήλωσε ο 
εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου προέδρου 
Ντμίτρι Πεσκόφ, αναφερόμενος σαφώς στις 
Ηνωμένες Πολιτείες και στις επικρίσεις της 
Ουάσιγκτον για τις σχέσεις της Μόσχας με το 
Καράκας όπως και για την παρουσία Ρώσων 
στρατιωτικών που έφτασαν πρόσφατα στην 
πρωτεύουσα της Βενεζουέλας.
«Δεν θεωρούμε ότι οι διμερείς μας σχέσεις 
με κάποια κράτη πρέπει να ανησυχούν τρίτες 
χώρες. Με κανέναν τρόπο δεν επεμβαίνουμε 
στις εσωτερικές υποθέσεις της Βενεζουέλας 
και προσβλέπουμε στο ότι και τρίτες χώρες 
θα υιοθετήσουν το παράδειγμα μας και θα 
επιτρέψουν στους Βενεζουελανούς να απο-
φασίσουν οι ίδιοι για την τύχη τους», επεσή-

μανε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.
Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, αναφερόμενος στις 
ΗΠΑ και στις επικρίσεις που διατυπώνουν 
για τις σχέσεις της Ρωσίας με την Βενεζου-
έλα, δήλωσε: «Σε ό,τι αφορά τις Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής, οι ίδιες είναι παρού-
σες σε πολλές γωνιές του κόσμου και κανείς 
δεν τους υποδεικνύει πού πρέπει να είναι 
και πού δεν πρέπει να είναι. Γι’ αυτόν ακρι-
βώς τον λόγο, θα επιθυμούσαμε φυσικά να 
υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός όσον αφορά το 
δικαίωμά μας να δημιουργούμε με οποιεσ-
δήποτε χώρες του κόσμου τις σχέσεις εκείνες, 
οι οποίες ανταποκρίνονται στα συμφέροντά 
μας και στα συμφέροντα αυτών των χωρών».
Αναφερόμενος στο ζήτημα της παρουσίας 
Ρώσων στρατιωτικών που έφθασαν πρό-
σφατα στην Βενεζουέλα, ο εκπρόσωπος του 
Κρεμλίνου είπε ότι οι Ρώσοι στρατιωτικοί 
βρίσκονται εκεί με βάση τη συμφωνία περί 
στρατιωτικής και τεχνολογικής συνεργασίας 
που είχε υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών 
κατά το παρελθόν.
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Η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε τη 
Δευτέρα - Σε  καλή κατάσταση η γυναίκα 
που χάρισε το νεφρό της

Έ
να νεφρό που δώρισε μια οροθετική γυ-
ναίκα μεταμοσχεύτηκε αυτήν την εβδομά-
δα σε άλλον οροθετικό ασθενή στη Βαλτι-
μόρη, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φο-

ρά στον κόσμο, σύμφωνα με τους γιατρούς, και 
θα μπορούσε να βοηθήσει να περιοριστεί η έλ-
λειψη οργάνων.
Η Νίνα Μαρτίνεζ, 35 ετών, δώρισε το νεφρό της 
σε έναν ασθενή, η ταυτότητα του οποίου δεν 
δόθηκε στη δημοσιότητα, στο νοσοκομείο Τζονς 
Χόπκινς της Βαλτιμόρης. Η επέμβαση έγινε την 
Δευτέρα.
«Αισθάνομαι πολύ καλά», είπε η νεαρή γυναίκα, 
που εμφανίστηκε χαμογελαστή και σε καλή κατά-
σταση στη συνέντευξη Τύπου. «Είναι ωραίο να 
έχουμε καλές ειδήσεις, επειδή υπάρχουν πολλά 
ανεπίλυτα προβλήματα για τους 
φορείς του HIV», πρόσθεσε.
Το 2013 ο τότε πρόεδρος των 
ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα επικύ-
ρωσε έναν νόμο με βάση τον 
οποίο τα όργανα που λαμβάνο-
νται από οροθετικούς ασθενείς 
μετά τον θάνατό τους επιτρέ-
πεται να μεταμοσχεύονται σε 
οροθετικούς λήπτες. Οι τελευ-
ταίοι μπορούν φυσικά να λαμβάνουν όργανα και 
από ανθρώπους που δεν είναι φορείς του HIV, 
όπως κάθε άλλος ασθενής στις λίστες αναμονής.
Όμως, οι οροθετικοί που είναι σε καλή φυσική 
κατάσταση δεν μπορούσαν να δωρίσουν τα 
νεφρά τους σε κάποιον συγγενή ή άγνωστο 
ασθενή. Οι γιατροί φοβούνταν ότι μόνο με ένα 
νεφρό, ο ιός και τα αντιρετροϊκά φάρμακα θα επη-
ρέαζαν υπερβολικά την υγεία του δωρητή.
Έπειτα από ευρεία μελέτη ωστόσο, οι ερευνη-
τές πείστηκαν ότι ο κίνδυνος ήταν ουσιαστικά 
μηδενικός και το νοσοκομείο έλαβε το 2016 την 
έγκριση να πραγματοποιήσει την πρώτη μεταμό-
σχευση από ζώντα σε ζώντα άνθρωπο.
Αρχικά, η Μαρτίνεζ, που ζει στην Ατλάντα, ήθελε 
να δωρίσει το νεφρό της σε έναν φίλο της. Μετά 
τον θάνατό του, εμπνεόμενη και από ένα επεισό-
διο της γνωστής ιατρικής σειράς Grey’s Anatomy, 
επικοινώνησε με το νοσοκομείο και δήλωσε εθε-
λόντρια. «Ήξερα ότι με περίμεναν», εξήγησε.
«Πλέον, άνοιξε ο δρόμος ώστε οι άνθρωποι που 
ζουν με τον HIV να γίνουν δωρητές νεφρού», 
είπε ο Ντόρι Σέγκεφ, ο χειρουργός που έκανε την 

αφαίρεση του νεφρού της Μαρτίνεζ. «Πριν από 
30 χρόνια, η ασθένεια σήμαινε θανατική κατα-
δίκη. Όμως τώρα, ένας άνθρωπος με HIV μπορεί 
να σώσει μια ζωή», πρόσθεσε.
Όπως και άλλες χώρες, οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν 
έλλειψη οργάνων. Περίπου 100.000 άνθρωποι 
περιμένουν στη λίστα για να βρεθεί ένας κατάλ-
ληλος νεφρός για αυτούς. Η Κριστίν Ντουράντ 
υπολογίζει ότι σχεδόν 10.000 οροθετικοί κάνουν 
αιμοκάθαρση ή βρίσκονται στο τελευταίο στά-
διο της νεφρικής ανεπάρκειας. Αυτοί οι άνθρω-
ποι μπορούν πλέον να λάβουν νεφρούς από 
άλλους οροθετικούς, κάτι που θα μειώσει και τον 
αριθμό των συνολικών ασθενών στη λίστα ανα-
μονής. Μοναδικές προϋποθέσεις: οι δωρητές να 
είναι καλά στην υγεία τους και να έχουν θέσει υπό 
έλεγχο τον ιό, κάτι που επιτυγχάνουν πολλοί χάρη 
στα καινούρια αντιρετροϊκά φάρμακα.
Η Νίνα Μαρτίνεζ ετοιμάζεται τώρα για άλλη μια 
μεγάλη πρόκληση, το φθινόπωρο να τρέξει στον 
μαραθώνιο.

Ένα βήμα πιο κοντά δη-
μιουργία ανθρώπινων 
νεφρών
Ιάπωνες επιστήμονες δημι-
ούργησαν με επιτυχία λειτουρ-
γικούς νεφρούς ποντικιών 
μέσα σε αρουραίους, ξεκι-
νώντας στο εργαστήριο τους 
με λίγα μόνο βλαστοκύτταρα. 

Πρόκειται για ένα σημαντικό επίτευγμα στο πεδίο 
της αναγεννητικής ιατρικής, το οποίο αποτελεί 
ένα ακόμη βήμα για τη δημιουργία στο μέλλον 
«κατά παραγγελία» ανθρωπίνων νεφρών, που θα 
δώσουν πολύτιμη λύση στο χρόνιο πρόβλημα της 
ανεπάρκειας νεφρών προς μεταμόσχευση.
Οι ερευνητές του Εθνικού Ινστιτούτου Επιστημών 
της Φυσιολογίας της Ιαπωνίας, με επικεφαλής 
τον Τεπέι Γκότο, που έκαναν τη σχετική δημοσί-
ευση στο περιοδικό «Nature Communications», 
τροποποίησαν γενετικά αρουραίους, έτσι ώστε 
να μην έχουν δικούς τους νεφρούς και στη συνέ-
χεια ανέπτυξαν μέσα στους αρουραίους νεφρούς 
ποντικιών.
Οι επιστήμονες πήραν πολυδύναμα βλαστικά 
κύτταρα ποντικιών, τα οποία εισήγαγαν σε 
έμβρυα αρουραίων (στο στάδιο της βλαστο-
κύστης) και αυτά με τη σειρά τους μεταφέρθη-
καν μέσα σε παρένθετες «μητέρες» (θηλυκούς 
αρουραίους), που γέννησαν απογόνους με νεφρά 
ποντικιών. Η ίδια ερευνητική ομάδα στο παρελ-
θόν είχε αναπτύξει πάγκρεας αρουραίων μέσα σε 
ποντίκια χωρίς δικό τους πάγκρεας.

HΠΑ: Πρώτη μεταμόσχευση 
νεφρού από οροθετική γυναίκα σε 
άλλον οροθετικό ασθενή 

Ο Τσίπρας είχε δεχθεί το 
«Μακεδονία του Ίλιντεν» αλλά 
η συμφωνία δεν προχώρησε 
γιατί υπήρξε αντίδραση της 
αντιπολίτευσης στην Ελλάδα, 
αποκάλυψε ο Ζόραν Ζάεφ

Σ
την αποκάλυψη ότι ο λόγος που 
είπε «ναι» στον όρο Βόρεια Μα-
κεδονία για την ονομασία της Π-
ΓΔΜ και στο εσωτερικό της χώ-

ρας ήταν ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 
αποδέχθηκε τη «μακεδονική ταυτότη-
τα» προχώρησε ο Ζόραν Ζάεφ στο ντι-
μπέιτ με τον αρχηγό του κόμματος της 
αντιπολίτευσης (VMRO-DPMNE) Κρί-
στο Μίτσοσκι.
Στην ίδια τηλεμαχία ο Ζάεφ είπε, επίσης, 
ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε δεχθεί την 
πρότασή του για ονομασία «Μακεδονία 
του Ίλιντεν» αλλά, όπως είπε, απορρί-
φθηκε από την ελληνική αντιπολίτευση 
με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει η 
σχετική συμφωνία.
Ο Ζόραν Ζάεφ αναφέρθηκε και στο 
θέμα της «μακεδονικής γλώσσας» και 
της «μακεδονικής ταυτότητας» για την 
οποία είπε ότι «λάμπει στον ΟΗΕ». «Η 
επιγραφή της «μακεδονικής γλώσ-
σας» και της «μακεδονικής ταυτότη-
τας» λάμπουν στον ΟΗΕ όπου καταχω-
ρήθηκαν χωρίς αστερίσκους και υπο-
σημειώσεις. Η «μακεδονική γλώσσα» 

είναι η γλώσσα των «Μακεδόνων» στην 
Αυστραλία, την Αμερική, στον Καναδά, 
την Ελβετία, τη Γερμανία και κανείς δεν 
την αμφισβητεί» είπε χαρακτηριστικά.
Ο Κρίστο Μίτσκοσκι πίεσε αρκετές 
φορές, όπως γράφει το liberal.gr, τον 
Ζάεφ να απαντήσει στο ερώτημα εάν 
στην Ελλάδα ζουν «Μακεδόνες» και 
ποιες γλώσσες ομιλούνται στην ελλη-
νική Μακεδονία. Ωστόσο ο κ. Ζάεφ 
αρνήθηκε να απαντήσει προκειμέ-
νου να αποφύγει να κατηγορηθεί για 
παραβίαση της Συμφωνίας των Πρε-
σπών. «Δεν θα παρασυρθώ από τον κ. 
Μίτσκοσκι ώστε να έρθω σε αντιπαρά-
θεση με την Ελλάδα» απάντησε χαρα-
κτηριστικά.
Σύμφωνα με το voria.gr, Ζόραν Ζάεφ 
υπερασπίστηκε με θέρμη τη Συμφω-
νία των Πρεσπών σημειώνοντας ότι με 
αυτήν ανοίγει ο δρόμος για την ένταξη 
της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και 
στην ΕΕ, ενώ ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι 
επανέλαβε τους ισχυρισμούς περί μίας 
«επιζήμιας» για τα εθνικά συμφέροντα 
της χώρας συμφωνία.
Πάντως, σε επίμονες ερωτήσεις του 
παρουσιαστή του debate, αλλά και του 
ίδιου του Ζάεφ, ο Μίτσκοσκι αρνήθηκε 
να απαντήσει ποια στάση θα τηρήσει 
έναντι της Συμφωνίας των Πρεσπών - 
αν θα την κάνει σεβαστή ή θα την αμφι-
σβητήσει - σε περίπτωση που το κόμμα 
του έρθει στην εξουσία.

Ζάεφ: Είπα «ναι» στο Βόρεια 
Μακεδονία γιατί ο Τσίπρας 
αποδέχθηκε τη «μακεδονική 
ταυτότητα» 

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
Πώς να δώσουμε ένα 

τέλος στην ακαταστασία

Η 
Έλενα και η Αθηνά 5 και 7 ε-
τών αντίστοιχα, ζωγράφιζαν 
στο σαλόνι. ‘Θα τα μαζέψετε 
όταν τελειώσετε, εντάξει;’ εί-

πε η μαμά περνώντας από δίπλα. ‘Ναι, 
μαμά.’ Μετά από λίγο τα κορίτσια έβλε-
παν τηλεόραση. Τα μπλοκ και τα χρώμα-
τα ήταν ακόμα σκορπισμένα. ‘Μαζέψτε 
τα σε λίγο, ναι;’ Υπενθύμισε πάλι η μα-
μά. ‘Ναι, μαμά’ απάντησαν τα κορίτσια 
εμφανώς ενοχλημένα από τις επαναλαμ-
βανόμενες νύξεις. Η μαμά συνέχισε με 
τις δουλειές της και σε λίγο μπήκε πάλι 
στο σαλόνι βρίσκοντας τις κόρες της να 
μασουλάνε κάτι στον καναπέ. ‘Θέλω το 
σαλόνι καθαρό σε λίγη ώρα! Περιμέ-
νουμε κόσμο και δε θέλω να είναι γε-
μάτο με ψίχουλα!’ ‘Εντάξει μαμά, θα τα 
καθαρίσουμε’ είπαν και οι δύο με μια 
φωνή. Δεν πέρασε λίγη ώρα και τα κορί-
τσια είχαν καταπιαστεί με κάποια άλλη 
ασχολία η κάθεμία. Το σαλόνι ήταν στα 
χάλια του! ‘ΕΛΑΤΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΝΑ 
ΜΑΖΕΨΕΤΕ ΤΟ ΧΑΟΣ! ΤΩΡΑ!! Ξέρετε ότι 
θέλω να είναι καθαρό. Γιατί δε μπορείτε 
να μαζεύετε κάθε φορά που λερώνετε; 
Είναι πολύ πιο δύσκολο να τα καθαρί-
ζουμε όλα μαζί μετά!’ Και συνέχισε σε 
αυτό το μοτίβο θυμωμένη για αρκετή 
ώρα. Τα κορίτσια σηκώθηκαν και βαρι-
εστημένα και μηχανικά άρχισαν να μα-
ζεύουν τον χαμό.
Το ότι τα κορίτσια πρέπει να μαζεύουν 
κάθε φορά που σκορπάνε τα πράγματά 
τους το ξέρουν πολύ καλά. Όμως, συνε-
χίζουν να αγνοούν τις εκκλήσεις των 
γονιών παρά τις φωνές και τα κηρύγ-
ματα. Για τα κορίτσια, τα λόγια τους 
είναι μόνο ‘θόρυβος.’ Το ότι στην ηλι-
κία τους τα παιδιά ακόμα αγνοούν το 
κήρυγμα και το κυνήγι των γονιών δεί-
χνει ότι χρόνια κηρύγματος δεν έχουν 
οδηγήσει πουθενά.

Υπάρχει κάτι που μπορούν να 
κάνουν οι γονείς; 
Μπορούν πολύ απλά να αποφασίσουν 
τί θα κάνουν εκείνοι. Όταν οποιοδήποτε 

αντικείμενο είναι στη μέση, μπορεί η 
μαμά να το απομακρύνει και να το βάζει 
κάπου που ξέρει μόνο εκείνη. Εξάλ-
λου, είναι στα πόδια της και την ενοχλεί. 
Αυτό δεν είναι τιμωρία. Το αναμενό-
μενο αποτέλεσμα του να μην μαζεύεις 
τα πράγματά σου είναι το να μην ξέρεις 
που βρίσκονται μετά, σωστά; Τα παι-
χνίδια εξαφανίζονται. Μπλούζες και 
παντελόνια γίνονται άφαντα. Μολύβια 
και μαρκαδόροι αγνοούνται. Εφόσον 
τα ψίχουλα δεν μαζεύονται, τα παιδιά 
δεν μπορούν πλέον να τρώνε μέσα στο 
σαλόνι. Κ.ο.κ.
Φυσικά, όλη αυτή η αντιμετώπιση θα 
πρέπει να γίνει με απόλυτη φιλικότητα 
και χωρίς καυστικά σχόλια ή τη συνη-
θισμένη ροή λέξεων. Το να παρουσια-
στεί με οποιονδήποτε τρόπο σαν τιμω-
ρία δεν θα αποβεί σε τίποτα άλλο παρά 
στο να προκαλέσει την αντιδραστικό-
τητα των παιδιών και να τους ξυπνήσει 
εκδικητικά ένστικτα. Τα πράγματα είναι 
απλά: τα πράγματά τους είναι στη μέση 
και πρέπει να φύγουν γιατί ενοχλούν.
Τα κορίτσια μπορούν να είναι όσο ακα-
τάστατα θέλουν, αλλά στο δωμάτιό 
τους και μόνο. Η μαμά δεν χρειάζεται 
να νοιαστεί για το πώς είναι τα δωμάτια 
των κοριτσιών, μπορεί όμως να αρνη-
θεί την συνεργασία της στην αλλαγή των 
σεντονιών ή στον τακτικό καθαρισμό 
των δωματίων αν αυτά είναι ‘πυρπο-
λημένα.’ Τα παιδιά μπορεί σύντομα να 
κουραστούν όταν δουν ότι δυσκολεύ-
ονται να βρουν πχ. μπλούζες ή παιχνί-
δια στο δωμάτιό τους λόγω της ακατα-
στασίας.
Με τη φαντασία μας μπορούμε να 
σκαρφιστούμε διάφορους τρόπους με 
τους οποίους θα καταφέρουμε να απο-
φύγουμε να αναγκάσουμε τα παιδιά μας 
να συμμορφωθούν με την τήρηση της 
τάξης και συνάμα να βρίσκουμε τρό-
πους να βιώνουν την ακαταστασία και 
την έλλειψη τάξης, κάτι που μπορεί να 
τα παροτρύνει να συμμορφωθούν με τις 
ανάγκες της κατάστασης.

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

Κ
άποια μέρα όλοι  μας θα 
πεθάνουμε.  Άραγε τ ι  θα 
πουν οι  άλ λοι  γ ια  σ έ να 
όταν πεθάνεις; Ποια ε ίναι 

η υστεροφημία που θα αφήσεις; Θ’ 
αφήσεις απλά έναν τ ίτ λο, τον τ ίτ λο 
ίσως του γιατρού, ή του δικηγόρου, 
του επιχε ιρηματ ία ή τον τ ίτ λο του 
ανθρώπου που πάνω απ’ όλα είχε την 
οικογένειά του και ήταν άνθρωπος 
που υπηρέτησε την κοινότητά του; 
Θα έχεις απλά τον τίτλο του πατέρα, 
ή τη μαρτυρία του πατέρα που είναι 
αφοσιωμένος σ τη γυναίκα του και 
σ τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών 
του ώστε να γ ίνουν σωστοί πολίτες 
που θα ασκήσουν θε τ ική επιρροή 
στην κοινωνία; Ποια θα είναι η υστε-
ροφημία σου; Ένας απλός τίτλος ή μία 
μαρτυρία;
Πώς χειρίζεσαι ένα παιδί με ισχυρή 
θέληση; 
Πώς αν τ ιμε τωπίζ ε ις  έ να παιδί  με 
ισ χυρή θέ ληση; Κατ ’  αρχήν, σκέ-
ψου πώς αντιδράς εσύ. Του μιλάς με 
αυστηρή φωνή, με αγανάκτηση και 
με λόγ ια ταπεινωτ ικά; «Είσαι πολύ 
κακό παιδί» ή «Γιατί πάντα φέρεσαι 
έτσι ανόητα;» Ή του μιλάς με ήρεμη, 
σ ταθερή, και ελεγχόμενη συμπερι-
φορά; Μπορείς βέβαια να πεις, αν 
η συμπεριφορά του παιδιού μου 
είναι αυτή που δημιουργεί προβλή-
ματα στους άλλους, τ ι έχει να κάνει 
με μένα; Να ξέρε ις ότ ι  η μεγαλύ-
τερη δύναμη που μπορεί να ασκήσει 
έ λεγχο σ τη συμπεριφορά του παι-
διού σου  βρίσκεται στο περιβάλλον 
του παιδιού  και ένα τεράστιο μέρος 
του περιβάλλοντός του το καλύπτεις 
εσύ. Ο τρόπος που του μιλάς και του 
φέρεσαι θα διαμορφώσουν τη δική 
του συμπεριφορά. 

Η κόρη σου δε θέλει πια να κρατάει 
το χέρι σου;  
Μερικές φορές  μπορεί να θέλεις να 
πιάσεις το χέρι της μικρής σου κόρης 
που είναι μεταξύ 8 και 12 χρονών σε 
δημόσιο χώρο, κι εκείνη να μη σου 
το δίνε ι! Καταλαβαίνω ότ ι θα σου 
κοστίσει εκείνη τη στιγμή – κι εμένα 
με πείραξε – αλλά μην παραξενεύε-
σαι. Μπορεί να βρίσκεται σ το σ τά-
διο πριν από την εφηβεία που την 
ενδιαφέρει περισσότερο τι θα πουν 
ή τι θα σκεφτούν οι άλλοι γύρω και 
τι θα κάνει ή πώς θα φερθεί. Γι αυτό, 
προσπάθησε να μην τη φέρε ις σε 
δύσκολη θέση όταν ε ίναι μπροσ τά 
και άλλοι, ιδιαίτερα εσύ, μπαμπά. 
Απλά να εξακολουθείς να την αγαπάς, 
να την αγκαλιάζεις και να διατηρείς 
δεσμούς μαζί της όταν μπορείς. 
Μερικές φορές είναι προτιμότερο 
να παραβλέπεις κάτι παρά να επι-
μένεις.
Ένα μικρό αγοράκι που το έ λεγαν 
Στέφανο έβαλε το χεράκι του μέσα 
σε ένα ακριβό βάζο γ ια να πάρε ι 
ένα κέρμα. Καθώς προσπάθησε να 
το βγάλει, κόλλησε και δεν τα κατά-
φερνε. Τότε ο μπαμπάς του του είπε, 
«Έ λα να  δοκ ιμάσουμε  άλ λη μ ία 
φορά. ΄Τέντωσε τα δάχτυλά σου ίσια, 
κι εγώ θα το τραβήξω.» Αλλά ο Στέ-
φανος είπε, «Δεν μπορώ, μπαμπά, να 
το κάνω αυτό, γιατί θα μου πέσει το 
κέρμα.» Πόσες φορές κι εμείς κολ-
λάμε σε επουσιώδη πράγματα – όπως 
σε καχυποψίες ή πληγωμένα αισθή-
ματα -- και κινδυνεύουμε να χάσουμε 
κάτι άλλο ακόμα πιο πολύτιμο. Μερι-
κές φορές, αν το παραβλέπουμε είναι 
ο καλύτερος τρόπος για να πάρουμε 
κά τ ι  άλ λο πολύ με γαλύ τ ερο σαν 
αντάλλαγμα.

Ποια θα είναι η 
υστεροφημία σου; 

Ένας απλός τίτλος ή μία 
μαρτυρία;



2129 Μαρτίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Τ
ο λάδι που έχει θερμαν-
θεί πολλές φορές μπορεί 
να αποτελέσει τοξικολο-
γικό ερεθιστικό παράγο-

ντα που προάγει τον πολλαπλα-
σιασμό των ογκοκυττάρων και 
τις καρκινικές μεταστάσεις
Μια νέα μελέτη που έγινε σε πει-
ραματόζωα έρχεται να αποφαν-
θεί με σαφήνεια ότι δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούμε το ίδιο λάδι 
ξανά και ξανά για να μαγειρέ-
ψουμε, όπως κάνουμε πολλές 
φορές όταν θέλουμε να τηγανί-
σουμε πατάτες για παράδειγμα.
Σύμφωνα με άρθρο που 
δημοσιεύεται στο Cancer 
P revent ion Research, 
ομάδα ειδικών από το 
Πανεπιστήμιο του Ιλινόις 
παρατήρησε ότ ι τα 
ποντίκια που είχαν 
καταναλώσει χημι-
κές ουσίες που εμπε-
ριέχονται σε θερ-
μικώς κακοποιημένο 
λάδι μαγειρέματος εμφάνι-
σαν γενετικές αλλαγές που 
προάγουν την εξέλιξη 
του καρκίνου μαστού 
τελικού σταδίου.
Το θερμικώς κακοποι-
ημένο λάδι μαγειρέμα-
τος είναι αυτό που έχει 
θερμανθεί σε υψηλές θερ-
μοκρασίες κατ’ επανά-
ληψη.
Οι ερευνητές υποστη-
ρίζουν ότι μπορεί να 
αποτελέσει τοξικολογικό 
ερεθιστικό παράγοντα 
που προάγει τον πολλα-
πλασιασμό των ογκοκυττά-
ρων, τις μεταστάσεις και αλλα-
γές στον μεταβολισμό των λιπι-
δίων.
Τα ποντίκια μετά από μια εβδο-
μάδα διατροφής με λίγα λιπαρά 
χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: η 
μια κατανάλωσε φρέσκο ωμό 
σογιέλαιο και η άλλη θερμικώς 
κακοποιημένο λάδι για τις επό-
μενες 16 εβδομάδες. Το σογιέ-
λαιο προτιμήθηκε στη μελέτη 
διότι είναι αυτό που κατά 
κανόνα χρησιμοποιείται στη 
βιομηχανία των τροφίμων για το 
τηγάνισμα.
Η επιστημονική ομάδα προσο-

μοίασε τον καρκίνο μαστού τελι-
κού σταδίου με έγχυση μαστι-
κών καρκινικών κυττάρων 4T1 
στην κνήμη κάθε ποντικιού. Τα 
4T1 είναι επιθετικά κύτταρα που 
μπορούν να δώσουν αυθόρμη-
τες μεταστάσεις σε πολλαπλά 
απομακρυσμένα σημεία του 
σώματος, περιλαμβανομένων 
των πνευμόνων, του ήπατος και 
των λεμφαδένων.
Είκοσι ημέρες μετά τον ενοφθαλ-
μισμό με τα καρκινικά κύτταρα, 
οι πρωτογενείς όγκοι στις κνή-
μες των ποντικών που κατανά-
λωναν το θερμικώς κακοποιη-

μένο έλαιο είχαν πάνω από 
τέσσερις φορές μεγαλύτερη 
μεταστατική ανάπτυξη από 

τα πειραματόζωα που 
κατανάλωναν το φρέ-
σκο σογιέλαιο. Και όταν 
οι ερευνητές εξέτασαν 

τους πνεύμονες των τρωκτι-
κών, βρήκαν περισσότε-
ρες μεταστάσεις μεταξύ 
εκείνων που κατανά-
λωναν το θερμικώς 

κακοποιημένο λάδι.
Εξετάζοντας και τις δύο 

ομάδες ποντικιών οι ερευνη-
τές παρατήρησαν ότι οι 

μεταστατικοί όγκοι των 
πνευμόνων στα τρω-
κτικά που είχαν κατα-

νάλωση το ξαναμαγειρε-
μένο λάδι εξέφραζαν περισ-
σότερο την πρωτεΐνη Ki-67 η 

οποία σχετίζεται αυστηρά 
με τον κυτταρικό πολλα-
πλασιασμό.

Επίσης στα πειραματόζωα 
αυτά ήταν τροποποιημένη η 

γονιδιακή έκφραση στο ήπαρ 
τους και όταν οι ειδικοί έκα-
ναν αλληλούχηση RNA ανακά-
λυψαν 455 γονίδια στα οποία 
η έκφραση ήταν τουλάχιστον 
διπλάσια, ή αντιθέτως δύο 
φορές μειωμένη, συγκριτικά 
πάντα με τα ποντίκια που έτρω-
γαν φρέσκο σογιέλαιο.
Όταν το λάδι θερμαίνεται κατ’ 
επανάληψη διασπώνται τα τρι-
γλυκερίδια, οξειδώνονται τα 
ελεύθερα λιπαρά οξέα και απε-
λευθερώνεται ακρολεΐνη, μια 
τοξική ουσία που έχει καρκινο-
γόνες ιδιότητες.

Η 
αποχή από το σεξ δεν βελτιώνει την απόδοση ενός αθλητή. Αυ-
τό αναφέρουν ερευνητές του Πανεπιστημίου Georgia State σε 
μικρή μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Sexual Medicine.
Η μέχρι τώρα επικρατούσα θεωρία ότι το σεξ πριν από 

κάποια σημαντική αθλητική αναμέτρηση μειώνει την επίδοση 
του αθλητή φαίνεται να καταρρίπτεται από τις δοκιμές που πραγ-
ματοποίησαν οι ερευνητές σε οχτώ ανθρώπους, η μία εξ αυτών 
γυναίκα, για να ελέγξουν αν το σεξ επηρεάζει τις επιδόσεις τους.
Κατά τη διάρκεια των δοκιμών οι εθελοντές έπρεπε να γυμνα-
στούν τόσο ώστε ο καρδιακός τους παλμός να φτάσει τους 170 
χτύπους ανά λεπτό, να κάνουν όσα περισσότερα push-ups μπο-
ρούσαν, να κάνουν ένα κάθετο άλμα, ένα τεστ δύναμης και μία 
εξέταση των αντανακλαστικών τους.
Οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν μετά από τρεις διαφορετικές συν-
θήκες. Έχοντας έρθει σε οργασμό μετά από σεξουαλική επαφή 
το προηγούμενο βράδυ, απέχοντας από το σεξ το προηγούμενο 
βράδυ και έχοντας κάνει γιόγκα το προηγούμενο βράδυ.
Οι συμμετέχοντες ήταν ετεροφυλόφιλοι ενώ γινόταν μέτρηση 
του καρδιακού τους παλμού και κατά τη διάρκεια του σεξ. Ακο-
λούθως συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του 
οργασμού.
Το πρόγραμμα γιόγκα, διάρκειας 15 λεπτών, ήταν σχεδιασμένο 
έτσ ι ώστε να καταναλωθούν αν τ ίσ τοιχες θερμίδες με το σεξ , 
χωρίς όμως να έχει σαν αποτέλεσμα τον οργασμό.

Μ
έχρι τα βαθιά γε-
ράματα ο ανθρώ-
πινος εγκέφαλος 
συνεχίζει να ανα-

πτύσσει νέους νευρώνες - Στην 
περίπτωση ανθρώπων που πά-
σχουν από τη νόσο Αλτσχάιμερ 
όμως αυτοί οι νευρώνες είναι 
πολλοί λιγότεροι
Μέχρι και την ένατη δεκαε-
τ ίας της ζωής ενός ανθρώ-
που ο εγκέφαλος συνεχίζει να 
αναπτύσσει εγκεφαλικά κύτ-
ταρα, όμως ο αριθμός  μειώ-
νεται σημαντικά στους ασθε-
νείς με νόσο Αλτσχάιμερ, όπως 
διαπιστώθηκε σε  νέα ισπα-
ν ική επισ τημον ική έρευνα 
που δημοσιεύθηκε στο Nature 
Medicine.
Οι ερευνητές ανέλυσαν δείγ-
ματα εγκεφαλικών ιστών από 
58 ανθρώπους, παρατηρώντας 
ότι παρόλο που με το πέρασμα 
του χρόνου υπάρχει μια μεί-
ωση στο ρυθμό της νευρογένε-
σης, η δημιουργία νευρώνων 
μπορεί να παρατηρηθεί στον 
ιππόκαμπο, μια ζωτική περι-
οχή του εγκεφάλου, καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ζωής, π.χ. από 
40.000 νέους νευρώνες ανά 
χιλιοσ τόλιτρο εγκεφαλικού 
ιστού στην ηλικία των 40 ετών 
σε 30.000 στα 70 έτη.
Η μείωση, όμως, είναι ακόμα 
μεγαλύτερη στην περίπτωση 
της νόσου Αλτσχάιμερ, ακόμη 
και σ το αρχικό σ τάδιο της 
νόσου, αφού ο αριθμός των 
εγκεφαλικών κυττάρων πέφτει 
από τους 30.000 στους 20.000 
νέους νευρώνες ανά χιλιο-
στόλιτρο εγκεφαλικού ιστού, 
δηλαδή μια μείωση πάνω από 
30%. O ανθρώπινος εγκέφα-
λος δεν το βάζει κάτω ακόμη κι 
αν έχει περάσει τα 80.
Η πλειονότητα των νευρώ-
νων έχουν δημιουργηθεί στον 
εγκέφαλο έως τη στιγμή της 
γέννησης. Όμως, ο σχηματι-
σμός νέων κυττάρων συνεχί-
ζεται στον εγκέφαλο των ενη-
λίκων κυρίως σε μερικές περι-
οχές όπως ο ιππόκαμπος. Προ-
ηγούμενες μελέτες είχαν δείξει 
ότι αυτό συμβαίνει στα ζώα, 
αλλά τώρα επιβεβαιώνεται ότι 
κάτι ανάλογο ισχύει και για 
τους ανθρώπους.

Ο εγκέφαλός 
μας δε σταματά 
να αναγεννάται

Τι κερδίζουμε με την 
αποχή από το σεξ

Γιατί δεν πρέπει να τρώμε 
ξαναμαγειρεμένο λάδι

υγεία

Νέα δανική επιστημονική 
έρευνα, που δημοσιεύ-
θηκε στο Occupational & 

Environmental Medicine, αναδει-
κνύεται ο ισχυρισμός ότι ο κίν-
δυνος αποβολής κατά τη διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης αυξάνεται 
αρκετά στις γυναίκες που εργάζο-
νται δύο ή περισσότερες νυχτερι-
νές βάρδιες μέσα στην εβδομάδα.
Οι ερευνητές ανέλυσαν στοι-
χεία για 22.744 εργαζόμενες, 
διαπιστώνοντας ότι, μετά από 
οκτώ εβδομάδες εγκυμοσύνης, 
οι γυναίκες που δούλευαν του-
λάχιστον δύο βράδια την εβδο-
μάδα, είχαν αυξημένο κατά μέσο 
όρο 32% κίνδυνο αποβολής μέσα 
στην επόμενη εβδομάδα, σε 
σχέση με όσες δεν έκαναν καθό-
λου νυχτερινή εργασία.
Σημειώνεται ότι πριν την όγδοη 
εβδομάδα της κύησης η σχέση 

νυχτερινής εργασίας και αποβο-
λής δεν ήταν τόσο σαφής, με τον 
κίνδυνο αποβολής να αυξάνεται 
μετά από αυτό το χρονικό σημείο 
τόσο στις περισσότερες νυχτερι-
νές βάρδιες που έκανε μια έγκυος 
μέσα στην εβδομάδα, όσο και 
στις περισσότερες συνεχόμενες 
νυχτερινές βάρδιες.
Ο βιολογικός μηχανισμός, που 
εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή, 
αφορά κυρίως τη μείωση της 
μελατονίνης. Οι γυναίκες, που 
εργάζονται τα βράδια, εκτίθενται 
σε τεχνητό φως, πράγμα που δια-
ταράσσει το βιολογικό «ρολόι» 
τους (τον κιρκαδιανό ρυθμό) και 
μειώνει την έκκριση της εν λόγω 
ορμόνης. Η μελατονίνη παίζει 
σημαντικό ρόλο σε μια επιτυχή 
κύηση, πιθανώς επειδή βοηθά 
στην ομαλή λειτουργία του πλα-
κούντα.

Εγκυμοσύνη: Ο παράγοντας που 
αυξάνει τον κίνδυνο αποβολής



22 29 Μαρτίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ιστορίες

Η σφαγή της Χίου και η πυρπόληση της τουρκικής 
ναυαρχίδας από τον Κωνσταντίνο Κανάρη

Η σφαγή της Χίου και ο αντίκτυπός της στην Ευρώπη 
- Η άφιξη του ελληνικού στόλου στα ανοικτά του 
«νησιού» της μαστίχας - Η σύγκρουση στον Τσεσμέ 
και η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας από 
τον Κωνσταντίνο Κανάρη - Τι γράφουν οι Τούρκοι 
ιστορικοί;

Δ
ύο από τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελληνικής 
Επανάστασης κατά το δεύτερο έτος της (1822), ήταν 
η σφαγή της Χίου και η πυρπόληση της τουρκικής 
ναυαρχίδας από τον Κωνσταντίνο Κανάρη, σαν ένα 

είδος αντιποίνων.

Ο ξεσηκωμός των κατοίκων της Χίου 
Οι κάτοικοι του «νησιού της μαστίχας», ξεσηκώθηκαν 
εναντίον των Τούρκων, μετά από προτροπή του Σαμιώτη 
Λυκούργου Λογοθέτη και του Χιώτη Αντώνη Χατζή Μπουρ-
νιά στις 11 Μαρτίου 1822. Κατά τους Κουτσονίκα και Σ. Τρι-
κούπη, ο Λυκούργος Λογοθέτης, που είχε αποκτήσει κύρος 
μετά την επανάσταση στη Σάμο, συνοδευόταν από 2.500 
«οπλοφόρους». Ο Αντώνης Μπουρνιάς, που είχε υπηρετή-
σει στον γαλλικό στρατό κατά την εκστρατεία στην Αίγυπτο, 
συγκέντρωσε 150 Χιώτες που είχαν βρεθεί στη Σάμο.
Η απόβαση αιφνιδίασε τους Τούρκους, που δεν μπόρεσαν 
να αποκρούσουν τους επαναστάτες και έντρομοι κλείστηκαν 

στο φρούριο της Χίου. Από τα χωριά άρχισε να καταφθάνει 
πλήθος οπλοφόρων και ροπαλοφόρων που ενώθηκε με τις 
δυνάμεις του Λογοθέτη. Ωστόσο, οι επαναστάτες ήταν παντε-
λώς απροετοίμαστοι και ο σουλτάνος, ο οποίος όπως φαί-
νεται από κάποια έγγραφα, είχε πληροφορηθεί τις κινήσεις 
τους, προετοίμαζε τον στόλο του για να κινηθεί εναντίον τους.
Παράλληλα, διέταξε τον φόνο τριών ομήρων από τη Χίο, των 
προκρίτων Μιχαήλ Ροδοκανάκη, Μιχαήλ Σκυλίτση και Θεό-
δωρου Ράλλη καθώς και 60 εμπόρων που ήταν εγκατεστη-
μένοι στην Κωνσταντινούπολη. Παρά τις εκκλήσεις των επα-
ναστατημένων στη Χίο για βοήθεια από τα ναυτικά νησιά 
(Ψαρά, Ύδρα και Σπέτσες), μόνο 6 ψαριανά πλοία με πολεμο-
φόδια έσπευσαν να τους βοηθήσουν.

Η σφαγή της Χίου
Στις 25 Μαρτίου 1822, ο τουρκικός στόλος με επικεφαλής 
τον Καρά Αλή, βρισκόταν στην Καλλίπολη προκειμένου να 
αποπλεύσει για τη Χίο. Εκεί έφτασε (στις βόρειες ακτές του 
νησιού συγκεκριμένα), στις 30 Μαρτίου, Μεγάλη Πέμπτη. 
Ο τουρκικός στόλος, απαρτιζόταν από 34 καράβια (46 κατά 
τον Κουτσονίκα). Αφού βομβάρδισε την πόλη της Χίου απο-
βίβασε στο νησί 7.000 άνδρες , που ενώθηκαν με τους ομοε-

θνείς που βγήκαν απ’ το φρούριο, του οποίου ο αποκλεισμός 
έληξε άδοξα.
Οι Σαμιώτες και οι Χιώτες πολεμιστές, αποσύρθηκαν στο 
εσωτερικό του νησιού. Πολλοί κάτοικοι του νησιού συγκε-
ντρώνονταν στα δυτικά παράλια, για να καταφύγουν εύκολα 
στα γειτονικά Ψαρά, ενώ οι Τούρκοι ενισχύονταν συνεχώς 
με νέες δυνάμεις που έφταναν από τις απέναντι μικρασιατι-
κές ακτές, κυρίως από τον Τσεσμέ, με επικεφαλής τον Αμπντί 
πασά. 
Την Κυριακή του Πάσχα, 2 Απριλίου 1822, 13.000-15.000 
Τούρκοι κινήθηκαν προς το μοναστήρι του Αγίου Μηνά όπου 
είχαν καταφύγει, απελπισμένοι, 3.000 Έλληνες. Οι Τούρκοι, 
αφού τους έσφαξαν σχεδόν όλους, πυρπόλησαν το μονα-
στήρι. Την επόμενη μέρα, κατευθύνθηκαν προς το χωριό 
Άγιος Γεώργιος.
Εκεί, είχαν καταφύγει 2.300 επαναστάτες Χιώτες και ο 
Λυκούργος Λογοθέτης με αρκετούς Σαμιώτες.
Οι ελάχιστες επαναστατικές εστίες που είχαν απομείνει στο 
νησί εξουδετερώθηκαν γρήγορα και ο Καρά Αλή έγινε κυρί-
αρχος της κατάστασης.
Στις σφαγές των Ελλήνων, πρωτοστάτησαν σύμφωνα με τον 
Γάλλο ναύαρχο Jourdain, οι Τούρκοι πρόσφυγες της Μονεμ-
βασίας, οι οποίοι ήθελαν να πάρουν εκδίκηση για τη δική 
τους δοκιμασία. Στην καταστροφή μετείχαν και άτακτοι Τούρ-
κοι (Ζεϊμπέκοι κ.ά.), που κατέφθασαν στη Χίο από τις απένα-
ντι μικρασιατικές ακτές.

Ο Γάλλος διπλωμάτης και ιστορικός Πουκεβίλ, γράφει ότι τα 
πτώματα των θυμάτων της σφαγής, έγιναν «συνοδεία» στα 
πλοία που πήγαιναν από τη Χίο στη Μικρά Ασία: «Συσσω-
ρευθέντα πέριξ των πλοίων δεν αφήκαν πλέον τα πλευρά 
αυτών. Ηκολούθησαν τους αύλακες δί ων αι τρόπιδες (=καρί-
νες) ώργουν το κύμα, πολλά δε, ως απαίσιος συνοδεία, αφή-
κοντο ούτω μέχρι Τσεσμέ και εις τον Κόλπον της Σμύρνης…».
Ο αιμοσταγής διοικητής του νησιού Bαχίτ πασάς, ανακοί-
νωσε μετά την επικράτηση των Τούρκων, τη χορήγηση αμνη-
στίας στους κατοίκους που είχαν εγκαταλείψει τις εστίες τους, 
υπό τον όρο ότι θα επιστρέψουν στις πόλεις και τα χωριά που 
είχαν εγκαταλείψει. Οι πρόξενοι της Αυστρίας και της Αγγλίας 
στο νησί, καθώς και ο αναπληρωτής του Γάλλου προξένου, 
που τότε απουσίαζε, ανέλαβαν να μεταφέρουν την πρόταση 
αυτή στους κατοίκους Γράφει χαρακτηριστικά ο Ν.Σπηλιά-
δης: «Έδραμον εις τα όρη, εις τα παράλια και εις όλα τα μέρη, 
κηρύττοντες αμνηστίαν, εκθειάζοντες των ευσπλαγχνίαν των 
Τούρκων, προσκαλούντες τους Χριστιανούς εις υποταγήν και 
υποσχόμενοι προς αυτούς όλην την ασφάλειαν».
Οι Χιώτες εμπιστεύθηκαν τους προξένους και αφού παρέδω-
σαν τα όπλα τους, επέστρεψαν στα σπίτια τους.
Οι Τούρκοι, για μία ακόμη φορά, δεν τήρησαν την υπόσχεσή 

τους. Λεηλασίες, εμπρησμοί, σφαγές και η αιχμαλωσία 
των κατοίκων, αφάνισαν κυριολεκτικά το νησί της Χίου.Σε 
αυτές τις φρικαλεότητες, δεν έγιναν διακρίσεις. Τους Καθο-
λικούς κατοίκους του νησιού, παρότι είχαν υψώσει τουρκι-
κές σημαίες στα σπίτια τους, τους εξόντωσαν, εκτός από ελά-
χιστους. Λιγότερες ήταν οι απώλειες των Εβραίων της Χίου. 
Μεγάλες σφαγές έγιναν στο Θολοποτάμι, τον Ανάβατο, τη 
Νέα Μονή, τον Μελανιό και τον Άγιο Γεώργιο Συκούσης.
Από τους 117.000 Έλληνες κατοίκους του «νησιού της μαστί-
χας», μόνο 2.000 έμειναν στο νησί. Ο Βαχίτ πασάς, περη-
φανευόταν ότι σκότωσε 25.000 κατοίκους, άλλοι κάνουν 
λόγο για 30.000, ενώ πρόσφατα ο Χιώτης ερευνητής Κων/
νος Φραγκομίχαλος, υπολογίζει τους νεκρούς τουλάχιστον σε 
42.000. Άλλοι 47.000-52.000 αιχμαλωτίστηκαν, ενώ 23.000 
κατάφεραν να ξεφύγουν.
Οι περισσότεροι πήγαν στα Ψαρά και τις Κυκλάδες, ενώ άλλοι 
έφτασαν ως τη Λακωνία.

Ο αντίκτυπος της σφαγής
Η καταστροφή και η σφαγή της Χίου συγκλόνισαν όχι μόνο 
την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη Ζωγρά-
φοι, όπως ο Ντελακρουά και συγγραφείς όπως οι Lebrun, 
Muller, Hugo κ.ά. εμπνεύστηκαν από το δράμα της καταστρο-
φής. Στην Ευρώπη αναπτύχθηκε έντονο φιλελληνικό ρεύμα, 
ενώ η ευρωπαϊκή διπλωματία άρχισε να ταράζεται από τις 
εκδηλώσεις της τουρκικής θηριωδίας και το ερώτημα αν μπο-
ρεί η οθωμανική αυτοκρατορία να συνυπάρχει με τα άλλα 
ευρωπαϊκά κράτη, άρχισε να προβληματίζει πολλούς.
Ο σουλτάνος, βλέποντας ότι απομονώνεται διπλωματικά, 
έθεσε τον πρωτεργάτη της σφαγής Βαχίτ πασά στο περιθώ-
ριο. Τον έστειλε στα Βρύουλα όπου περίμενε διαταγές του 
σουλτάνου μέσα σε μια σκηνή. Τελικά του αφαιρέθηκαν τα 
αξιώματα και διατάχθηκε να παραμείνει στην Παμφυλία.
Παράλληλα, έδωσε υποσχέσεις ότι θα προστατευθούν οι 
Χιώτες που θα γυρίσουν στο νησί τους. Άλλωστε η μαστίχα, 
ήταν ένα πολύτιμο προϊόν για τον ίδιο αλλά και για τις κυρίες 
του σουλτανικού χαρεμιού…
Στην ελληνική πλευρά, αφού ξεπεράστηκαν η θλίψη και ο 
αποτροπιασμός για τη σφαγή, άρχισαν να γίνονται προσπά-
θειες να βρεθούν χρήματα για να συγκροτηθεί μια αξιόλογη 
ναυτική δύναμη. Πραγματικά το Μινιστέριον (Υπουργείο) 
των Ναυτικών και το Μινιστέριον των Οικονομικών, διέθεσαν 
αρχικά 57.550 γρόσια και στη συνέχεια 342.000 γρόσια σε 
Ψαρά, Ύδρα και Σπέτσες. Στις 26 Απριλίου 1822, οι Ψαριανοί 
στέλνοντας στον Άρειο Πάγο για τις επιχειρήσεις της Ανατολι-
κής Στερεάς 20 βαρέλια μπαρούτι, ενημέρωναν για την ανά-
ληψη κοινής δράσης από τα ναυτικά νησιά:
«Ημείς σήμερον μετά των αδελφών Υδριωτοσπετζιωτών 
εκστρατεύομεν κατά των βαρβάρων, οίτινες έτι εις Χίον ευρί-
σκονται και ο Θεός εις το ευόδιον και καλήν έκβασιν του επω-
φελούς προς το Γένος σκοπού μας».
Η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας - Άγνωστα στοιχεία 
από τουρκικές πηγές
Την 1η Ιουνίου 1822, μετά από μία κατανυκτική λειτουργία 
στον Άγιο Νικόλαο των Ψαρών και αφού τα πληρώματά τους 
κοινώνησαν των αχράντων μυστηρίων, δύο πυρπολικά, ένα 
από τα Ψαρά με κυβερνήτη τον Κωνσταντίνο Κανάρη και ένα 
από την Ύδρα με κυβερνήτη τον Ανδρέα Πιπίνο, συνοδευό-
μενα από 4 ακόμη πλοία, δύο από τα Ψαρά (των Ν. Γιαννίτση 
και Γ. Κουτσούκου) και δύο από την Ύδρα (των Ι. Ζάκα και 
Α. Ραφαλιά) που θα βοηθούσαν μετά την πυρπόληση, στην 
περισυλλογή των πληρωμάτων των πυρπολικών αναχώρη-
σαν για να «συναντήσουν» τον τουρκικό στόλο.
Το βράδυ της 6ης προς την 7η Ιουνίου, οι συνθήκες ήταν 
ιδανικές για τους τολμηρούς μπουρλοτιέρηδες. Ο άνεμος 
ευνοϊκός, η νύχτα αφέγγαρη και οι Τούρκοι γιόρταζαν την 
τελευταία νύχτα του Ραμαζανιού. Ο Άγγλος ιστορικός Γκόρ-
ντον γράφει ότι η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας ήταν 
«ένα από τα πιο καταπληκτικά στρατιωτικά κατορθώματα 
που αναφέρει η ιστορία», ενώ στην Ευρώπη, όπου το όνομα 
του Κανάρη έγινε θρύλος, χαρακτηρίστηκε ως «κοσμοϊστο-
ρικό γεγονός».
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απόψεις

15 Σπουδαίες φράσεις 
του Νίκου Καζαντζάκη 

1. Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να λες εγώ, 
εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω 
τη γης. Αν χαθεί, εγώ θα φταίω. 
2. Να ‘σαι ανήσυχος, αφχαρίστητος, 
απροσάρμοσ τος πάν τα. Όταν 
μια συνήθεια καταντήσει 
βολική, να τη συντρί-
βεις. 
3. Η ευτυχία είναι 
πράγμα απλό και 
λ ι τοδία ι το - έ να 
ποτήρι κρασί, ένα 
κάστανο,  η βουή 
τ η ς  θά λασ σας . 
Τίποτα άλλο. 
4. Ό,τι δεν συνέβη 
ποτέ, είναι ό,τι δεν 
ποθήσαμε αρκετά. 
5. Δεν υπάρχουν ιδέες 
–  υπ ά ρχο υ ν  μ ονά χα 
άνθρωποι που κουβαλούν 
τις ιδέες κι αυτές παίρνουν το μπόι 
του ανθρώπου που τις κουβαλάει. 
6. Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, 
ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες 
μέσα. 
7. Η πέτρα, το σίδερο, το ατσάλι δεν 
αντέχουν. Ο άνθρωπος αντέχει. 
8. Τι θα πει ευτυχία; Να ζεις όλες τις 
δυστυχίες. Τι θα πει φως; Να κοιτάς με 

αθόλωτο μάτι όλα τα σκοτάδια. 
9. Δεν τον φοβάμαι το Θεό, αυτός 
καταλαβαίνει και συχωρνάει. Τους 
ανθρώπους φοβάμαι. Αυτοί δεν κατα-

λαβαίνουν και δε συχωρνούν. 
10. Η φυγή δεν ε ίναι 

ν ίκη, τ’ όνειρο είναι 
τεμπελιά, και μόνο 

τ ο  έ ρ γ ο  μ π ο -
ρε ί  να  χο ρτά -
σει την ψυχή και 
να σώσε ι  τον 
κόσμο. 
11. Σα δεν φτά-
σει ο άνθρωπος 
σ την άκρη του 

γκρεμού, δεν βγά-
ζει στην πλάτη του 

φτερούγες να πετά-
ξει. 

12. Φτάσε όπου δεν μπο-
ρείς! 

13. Δεν υπάρχει βαρύτερη τιμωρία 
από τούτη: Να απαντάς στην κακία με 
καλοσύνη. 
14. Αξιοπρέπεια δεν είναι σ το να 
κατέχω τιμές, αλλά στο να τις αξίζω. 
15. Αν μπορείς, κοίταξε τον φόβο 
κατάματα και ο φόβος θα φοβηθεί και 
θα φύγει.

Ουδείς προφήτης 
εν τη πατρίδι αυτού

Η 
φράση «ουδείς προφήτης εν τη πατρίδι αυτού» ή, σε νεοελληνικό λό-

γο, «κανένας προφήτης στον τόπο του»  είναι μια φράση της Καινής Δι-

αθήκης που διασώθηκε από τους Ευαγγελιστές Ιωάννη (Δ-44) και Λου-

κά(Δ-24).  

Όταν ο Ιησούς επισκέφθηκε την πατρίδα του τη Ναζαρέτ, οι Γαλιλαίοι δέχτηκαν  πρό-

θυμα τη διδασκαλία του, αλλά όχι οι συντοπίτες του. Μάλιστα μερικοί εξοργίστηκαν  

με τις ιδέες τού Ιησού. Τότε ήταν που ο Χριστός ειπέ « Ουδείς προφήτης εν τη πατρίδι 

αυτού» Δηλαδή ότι  δεν υπάρχει προφήτης που να μην τον περιφρονούν οι συμπα-

τριώτες του, οι συγγενείς του κι η οικογένειά του. 

Χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι η αξία ενός ανθρώπου συνήθως δεν αναγνωρί-

ζεται απ τους δικούς του!   Μια παρόμοια σημασία υπάρχει και η παροιμία «κανένας 

δεν αγίασε στον τόπο του».

Η φράση αυτή, δυστυχώς, είναι πάντα επίκαιρη, εμπεριέχει μια μεγάλη αλήθεια, και 

συνεχώς τη συναντάμε στη ζωή μας.  Σπάνια εκδηλώνουμε τη διάθεση να αναγνωρί-

σουμε την αξία των καλυτέρων μας και μάλιστα όταν αυτοί είναι συμπατριώτες μας.

Ταπεινά ελατήρια, γεμάτα, από έναν κακώς εννοούμενο εγωισμό, γίνονται εμπόδιο 

να αναγνωρίσουμε την αξία των άλλων. Οι αρνητές των αξιόλογων προσωπικοτή-

των που έτυχε να μοιράζονται την ίδια καταγωγή, στερούνται πνευματικού περιεχο-

μένου, και διακρίνονται για το χαμηλό ηθικό ανάστημά τους.   Μετα θάνατον βέβαια 

μπορεί να αναγνωρίσουν την αξία που τους αρνήθηκαν εν ζωή, και τους παρέχουν 

τις ανάλογες τιμές. Αυτό όμως το κάνουν  διότι δεν υπάρχουν πια στη ζωή, ώστε η 

παρουσία τους να ενοχλεί τη μικρότητά τους.

Η δημοκρατία υπονομεύεται 
από τους ιδίους τους πολίτες της 

Σ
τη δημοκρατία  η διαχείριση της πολιτείας  
στηρίζεται στους πολίτες της. Αλλά όταν οι 
πολίτες δεν σκέφτονται, δεν κάνουν τον κόπο 
ούτε να ενημερωθούν, η ακολουθούν τυφλά 

το ένα κόμμα η το άλλο, η δημοκρατία βρίσκεται σε 
κίνδυνο. Η δημοκρατία υπονομεύεται από τους ιδί-
ους τους  πολίτες της, εμάς δηλαδή.  Εμείς που μαζεύ-
ομε  τη παλιοπαρέα κάθε τόσο και γινόμαστε  βάν-
δαλοι στο κέντρο της Αθήνας. Αναρωτιέμαι πόσοι 
τελικά Έλληνες δεν έχουν άλλη ασχολία εκτός από να 
γίνονται  «μπαχαλάκηδες» κάθε τόσο και να  αναμε-
τρούνται  λεκτικά και σωματική βία, με την «εξου-
σία».   
Η δημοκρατία μας δεν διαθέτει κατηρτισμένο και 
έντιμο προσωπικό.  Ο όχλος και οι «άνθρωποι της 
μάζας», τα κακομαθημένα και αχάριστα παιδιά που 
κληρονομήσαν τα  οφέλη της δημοκρατίας γ ια τα 
οποία δεν έχουν εργαστεί ακόμα και κατά συνέπεια 

δεν τα εκτιμούν.  Είναι επικίνδυνοι.
Το «παιδιά» αυτά ειναι άνθρωποι  ασπόνδυλοι  σε 
έξαλλη κατάσταση, καταστροφικοί, και επιρρεπής 
στην ασχήμια. Νομίζουν ότι η ζωή, και η κοινωνία 
δεν τους δίνουν  όσα υποτίθεται τους οφείλει.
Πως λοιπόν μπορεί η κοινωνία να αντιμετωπίσει το 
κακομαθημένο παιδί; Αυτό το είδος της δημοκρατίας 
ευθύνεται για τα χάλια μας. 

Η πολιτεία φαίνεται ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί  
τους  κουκουλοφόρους -ψυχοπαθείς. Οι έκρυθμες 
μέρες πολλαπλασιάζονται. Η ζωή στο κέν τρο της 
Αθήνας εξαρτάται από τις ορέξεις του όχλου κι από 
το πώς θα τις αντιμετωπίσει μια αμήχανη αστυνομία. 
Οι πολιτικοί, στην Ελλάδα, πρέπει να είναι  οι χει-
ρότεροι στο κόσμο. Κάνουν ανήκουστα πράγματα. 
Καθυβρίζουν όσους διαφωνούν μαζί τους, σ τη 
βουλή και στα κανάλια,  λένε ψέματα,  δεν τηρούν 

το λόγο τους, είναι λαϊκιστές και φαιδροί. Τους εκλέ-
ξαμε όμως και τους τοποθετήσαμε σε υπεύθυνες 
θέσεις!
Ο μηχανισμός της δημοκρατίας είναι μια υπέροχη 
εφεύρεση. Επιτρέπει στον άνθρωπο να ειναι ελεύ-
θερος να ψηφίζει, να εκλεγεί, να δίνει τη πλειοψη-
φία σε κάποιοι κόμμα και  η πλειοψηφία  να κυβερ-
νάει. Η επιλογή του κρατισμού, του λαϊκισμού και της 
χωριατιάς στην εξουσία δεν είναι καν δημοκρατική 
επιλογή. 
Για την κατασκευή αυτής της  "δημοκρατικής μηχα-
νής" που στήσαμε χρειαστήκαμε σχεδόν δυο χιλιάδες 
χρόνια.   Η δημοκρατία όμως σήμερα απαιτεί σημα-
ντικές διαρθρωτικές καινοτομίες.  Απαιτεί διόρθωση 
των αποκλίσεων απ τις δημοκρατικές αρχές,  προ-
σφορά σαφέστερης επιλογής μεταξύ πολιτικών και 
οικονομικών αντιλήψεων.  Απαιτεί στιβαρή αντιμε-
τώπιση αυτών που απειλούν τη δημοκρατία
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Παρέλαση επ’ ευκαιρία της Εθνικής μας επετείου 
στη Danforth

Μ
όλις είδα την λιακάδα το πρωί λέω ευχαριστώ 
Θεέ μου που βοηθάς να κατέβει ο κόσμος στη 
Ντάνφορθ να δώσουν επιβλητικό παρών και 
να δουν οι Καναδοί πόσοι πολλοί είμαστε και 

πόσο αγαπάμε και διαιωνίζουμε την Ελλάδα μας μέσω των 
παραδοσιακών μας εθνικών κι ιστορικών γεγονότων. Και 
δεν διαψεύθηκα.
Αρκετοί Έλληνες έδωσαν το παρών, λοιπόν, συν γυναίκες 
με τα τέκνα τους και χειροκρότησαν τα τμήματα που παρέ-
λασαν. Η κάθε οργάνωση είχε φροντίσει να παρελάσει και 

να ξεχωρίσει. Όλοι έκανα ότι καλύτερο μπορούσαν και 
ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥΣ! Θα ήθελα να σταθώ στο πελώριο άρμα της 
Αδελφότητας των Ποντίων που εντυπωσίασε και κα-ταχει-
ροκροτήθηκε.
Ξέρετε σε αυτές τις εκδηλώσεις δεν θα ήθελα να επαινέσω 
λιγότερο ή περισσότερο κανέναν γιατί όλοι έβαλαν ένα 
πετραδάκι για την επιτυχία και πραγματικά μπράβο τους.
Φυσικά θα ήθελα να καυτηριάσω λίγο την στάση μερικών 
Καναδών πολιτικών που μόλις έφυγαν οι κάμερες εξαφα-
νίστηκαν. Δηλαδή μετά από 15-20 λεπτά. Ο Γενικός μας 

Πρόξενος και ο π. Αθηναγόρας να κουνούν τα σημαιάκια 
που κρατούσαν και να χαιρετούν αυτούς που παρήλαυναν. 
ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥΣ !
Τέλος, αισθάνθηκα πολύ όμορφα που είδα όλα τα ελληνικά 
εστιατόρια κατάμεστα κάτι που το είχαν ανάγκη και πήραν 
βαθιά ανάσα, αλλά θα πρέπει να τους υποστηρίζουμε όσο 
το δυνατόν περισσότερο, στο τελευταίο εναπομείναντα κομ-
μάτι του ελληνισμού, την Ντάνφορθ. 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ! 
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΝΑΔΑΣ !

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ/ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΣΟΣ
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ 
ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΕΔΩΣΑΝ 

Οι κκ Τζιμ Καρύγιαννης, Γιώργος Παπαδάκης, Αντώνης 
Αρτεμάκης και Χρήστος Κοτσαμποϊκίδης

Οι κκ Τζιμ Καρύγιαννης και Χρήστος 
Κοτσαμποϊκίδης

Ο κ. Μιλτιάδης Τσαβδαρίδης με τη σύζυγό 
του ΧριστίναΟ κ. Νίκος Κοτσαμποϊκίδης Το τραπέζι των κκ Μιχαηλίδη και Τσικουρλή με την παρέα τους

Ο κ. Γιώργος Σαϊρόγλου 
με τον κ. Θανάση Κουρτέση

Το τραπέζι του κ. Γιάννη Γρηγοριάδη

Η όμορφη παρέα του ζεύγους Ειρήνης και Θεόδωρου 
Κερογλίδη δεν έλλειψε και φέτος από την παρέλαση

Ο κ. Γιώργος Καλομοίρης

Ο κ. Γιώργος Παπαδάκης, ο Γεν. Πρόξενος Βίκτωρ 
Μαλιγκούδης, ο κ. Χρήστος Κοτσαμποϊκίδης, ο κ. Αντώνης 

Αρτεμάκης, ο π. Αθηναγόρας και η κα Χριστίνα Αμυγδαλίδη

Ο κ Νίκος Χατζηγιάννης
Ο κ. Στηβ Κριάρης από το Kolonaki Group με 

τη μητέρα του Ελευθερία και την κα Σόνια



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 31TOΡΟΝΤΟ
29 Μαρτίου 2019

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ 
ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
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ME TH BOHΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ Η DANFORTH ΓΕΜΙΣΕ ΕΛΛΑΔΑ
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Ο Πρωθυπουργός του Καναδά στην
παρέλαση της 25ης Μαρτίου στο Μόντρεαλ

Μ
ε αρχιερατική λειτουργία και δο-
ξολογία υπέρ των πεσόντων α-
γωνιστών του 1821 ολοκληρώ-
θηκαν την Κυριακή στον Ιερό 

Ναό της Ευαγγελίστριας οι εορταστικές εκδη-
λώσεις για την Εθνική Παλιγγενεσία στο Μό-
ντρεαλ, προέξάρχοντος του Μητροπολίτη Κα-
ναδά κ. Σωτηρίου.
O πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά Δημή-
τρης Αζεμόπουλος εκφώνησε εντός του ναού 
ένα συγκλονιστικό πανηγυρικό λόγο συνδέ-
οντας την Ορθοδοξία με τον Ελληνισμό μέσα 
από τη συμβολική ημερομηνία του Ευαγγελι-
σμού , που σήμανε την Επανάσταση του 1821. 
Οι έννοιες Ευαγγελισμός- Ελληνισμός κυριάρ-
χησαν στην  ομιλία του που αναφέρθηκε στις 
αξίες των Ελλήνων οι οποίες τους οδήγησαν 

στο θαύμα της απελευθέρωσης.Οι ήρωες της 
Επανάστασης αλλά και η χορεία των Φιλελ-
λήνων, απόσπασμα απο τον Νίκο Καζαντζάκη 
για το θαύμα των Ελλήνων σηματοδότησαν 
το λόγο που χρωματίστηκε από τις έννοιες της 
εθνικής αξιοπρέπειας και της ελευθερίας!
Στην παρέλαση που παρακολούθησε πλήθος 
Ελλήνων και ξένων στην ελληνοκρατούμενη 
λεφωφόρο Ζαν Ταλόν, παρέστη για τέταρτη 
συνεχή χρονιά επί της εξουσίας ο πρωθυ-
πουργός Τζάστιν Τρουντό με ένα επιτελείο 
υπουργών και ομοσπονδιακών βουλευτών 
της κυβέρνησής του. Ο Τζάστιν Τρουντό, του 
οποίου τις τελευταίες εβδομάδες η κυβέρνηση 
κλυδωνίζεται απο το σκάνδαλο της εταιρείας 
SNC-Lavalin, χαιρέτησε τον κόσμο με ενθου-
σιασμό, ενώ επισκέφθηκε πολλούς εθνικοτο-
πικούς συλλόγους μιλώντας εγκάρδια με τους 
Έλληνες της περιοχής, στην οποία άλλωστε 
εκλέγεται βουλευτής.
Τελετάρχης φέτος ήταν ο διακεκριμένος καθη-
γητής της Νεογνολογίας και Περιγεννητικής του 
Πανεπιστημίου McGill δρ. Απόστολος Παπα-
γεωργίου, ο οποίος δήλωσε συγκινημένος για 
την τιμή που του ανέθεσε η Ελληνική Κοινότητα 
Μείζονος Μοντρεάλ.
Ο νεφώδης ουρανός της πόλης και το πολικό 
κρύο δεν αναχαίτισαν τη μεγαλόπρεπη παρέ-
λαση των Ελληνικών σχολείων, των Ελληνικών 
Κοινοτήτων και  των εθνικοτοπικών συλλόγων 

με συνθήματα για την επέτειο της 25ης Μαρ-
τίου και το έπος του 21, ενώ οι γαλανόλευκες 
κυμάτιζαν στην ελληνοκρατούμενη λεωφόρο 
Ζαν Ταλόν, όπου πραγματοποιήθηκε η παρέ-
λαση.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι εορταστικές 
εκδηλώσεις στο Μόντρεαλ ξεκίνησαν απο την 
Παρασκευή στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο, 
όπου ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας Μιχάλης 
Γαβριηλίδης μίλησε για το ρόλο του Ευρωπα-
ϊκού Διαφωτισμού στην εκκίνηση και επιτυ-
χία της Επανάστασης του 1821. Ο πρόεδρος 
της Ελληνικής Κοινότητας Νικόλας Παγώνης 
μετέφερε την συγκινησιακή φόρτιση του ηρω-
ισμού των Ελλήνων του 1821, κορυφώνοντας 
την ομιλία του με το στίχο του Κωστή Παλαμά: 
‘Μεθύστε με τΆθάνατο Κρασί του 21».
Έλληνας της Χρονιάς αναδείχθηκε ο Τάκης 
Τζώτζης για την πολυετή προσφορά του στην 
αναβίωση των ελληνικών εθίμων μέσα απο τα 
χορευτικά τμήματα αλλά και τις παραστάσεις 
γύρω απο τις ελληνικές παραδόσεις.
Η κατάθεση των στεφάνων πραγματοποιή-
θηκε το Σάββατο στο μνημείο των Ηρώων του 
Λαβάλ, παρουσία του γενικού προξένου της 
Ελλάδας Μιχάλη Γαβριηλίδη, ο οποίος ύψωσε 
την ελληνική σημαία στο δημαρχείο της πόλης. 
Σημειωτέον ότι πάνω απο 40.000 Ελληνοκα-
ναδοί κατοικούν πλέον στην περιφέρεια αυτή, 
όπου εκλέγονται δύο δημοτικοί σύμβουλοι, 

η Αγλαϊα Ρεβελάκη και ο βασίλειος Καρυδό-
γιαννης.
Την παρέλαση παρακολούθησαν μεταξύ 
άλλων ο μητροπολίτης Καναδά κ. Σωτήριος, 
ο πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά Δημή-
τρης Αζεμόπουλος , ο πρωθυπουργός του 
Καναδά Τζάστιν Τρουντό, η πρέσβης της Ελλά-
δας στον ICAO Κατερίνα Νάτσικα,  η υπουρ-
γός Τουρισμού Μελανί Ζολί, οι ομοσπονδια-
κοί βουλευτές Εμμανουέλλα Λαμπρόπουλος, 
Ρέιτσελ Μπεταγιάν, Εύα Νασίμ και Ελ Κουρί, 
οι δήμαρχοι Τζουλιάννα Φουμαγκάλι, Άλαν 
Ντε Σούζα και Τζιμ Μπέης, οι δημοτικοί σύμ-
βουλοι Μαίρη Ντέρος,  Εφη Γιάννου,Μάγδα 
Ποπεάνου και Φραντσέσκο Μιέλε, ο πρόεδρος 
της ΕΚΜΜ Νικόλας Παγώνης, ο πρόεδρος του 
Ελληνικού Κογκρέσσου του Κεμπέκ Τζον Θεο-
δοσόπουλος και πλήθος επωνύμων και ανω-
νύμων.
Μετά το τέλος της παρέλασης οι Ελληνες της 
πόλης παρακάθησαν σε εορταστικά γεύματα 
ανά τους συλλόγους απολαμβάνοντας τον 
πατροπαράδοτο μπακαλιάρο και τη σκορδα-
λιά, που καλεί το έθιμο της ημέρας.
Οι εορτασμοί έκλεισαν με τη δεξίωση που 
παρέθεσαν από κοινού ο γενικός πρόξενος 
της Ελλάδας στο Μόντρεαλ Μιχάλης Γαβριηλί-
δης και ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας 
Νίκος Παγώνης προς τιμήν  του Ελληνισμού 
στο Ελληνικό Κέντρο του Μόντρεαλ.

ΤΗΣ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ- ΑΡΓΥΡΗ
ΠΗΓΗ: IOUSTINI.BLOGSPOT.COM
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ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΗΜΟΤΗΤΑ Η ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΟΝΤΑΡΙΟ 
ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΕΤΕΙΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Μ
ε υπερηφάνεια οι παρευρισκόμενοι και φέτος 
στην έπαρση της ελληνικής σημαίας στην κα-
ναδική Βουλή. Είχαμε την ευκαιρία και την τιμή 
να δούμε και να ακούσουμε για άλλη μία φο-

ρά τους υπέροχους λόγους των Καναδών πολιτικών για την 
ιστορία και την ύπαρξη της ελληνικής παροικίας στην καθη-
μερινότητα της ζωής των Καναδών, που πρέπει όλοι να κα-
ταλαβαίνουμε και να τιμούμε κι εμείς με τις πράξεις μας στην 
υπέροχη φιλοξενία που μας κάνει αυτή η χώρα.
Γερός σε πατριωτικό περιεχόμενο ο λόγος του Γενικού Προ-

ξένου, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδη καθώς και όλων των Κανα-
δών πολιτικών. Μεστή και πολύ καλή η παρουσίαση από 
τον κ. Βασίλη Τσιάνο. Επακολούθησε δεξίωση με πολύ καλό 
φαγητό. Ανανεώθηκε το ραντεβού για την 28η Οκτωβρίου.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ είναι οι διοργανωτές και αυτής της 
εκδήλωσης. Είναι σημαντικό να δείχνουμε οργανωμένοι κι 
αγαπημένοι (τι καλά να ήμασταν και στην πραγματικότητα) 
στην κοινωνία  του Καναδά που ζούμε και προοδεύουμε 
εμείς και τα παιδιά μας. 
Ζήτω η Ελλάδα μας.

Ο Γενικός Πρόξενος κ. Βίκτωρας Μαλιγκούδης

Ο προσωρινός ηγέτης του κόμματος των Φιλελεύθερων        
κ. Τζον Φρέιζερ

Η Βουλευτής κα Έφη Τριανταφυλλόπουλος

Ο Υπουργός Τουρισμού του Οντάριο, κ. Μάικλ Τιμπόλο

Κατά την ομιλία του Γενικού Προξένου, κ. Βίκτωρα Μαλιγκούδη, η σημαία κυμάτιζε 
κάνοντας την ομίλια του ακόμη πιο συγκλονιστική

Ο κ. Ρίτσαρντ Νίκολς μιλώντας εκ μέρους της 
κυβέρνησης

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης καθώς υψώνει την 
γαλανόλευκη μπροστά από την Βουλή του Οντάριο

O κ. Βασίλειος Τσιάνος
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ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΞΕΝΟΥ, 
κ. ΒΙΚΤΩΡ ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΨΗΦΙΑΚΑ 

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ

ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Μεταξύ άλλων έδωσαν το παρών και ο κ. Σάρας 
και ο κ. Ριζάκος

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, με τον 
πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας, κ. Αντώνη Αρτεμάκη

Ο κύριος και η κυρία Αβραάμ

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον πρόεδρο της 
Αδελφότητας Ποντίων Τορόντο «Παναγία 

Σουμελά», κ. Χρήστο Κοτσαμποϊκίδη

Από την Παμμακεδονική Ομοσπονδία Καναδά,  οι 
κ. Βασίλης Λιάβας και κ. Σταύρος Τσιρλής

Ο κ. Λεωνίδας Χουσάκος με τον κ. Θανάση Κουρτέση, την κα Μάρθα 
Χέντη και τον κ. Χρήστο Κοτσαμποϊκίδη

Τα κρασιά από το KOLONAKI GROUP ζέσταναν 
ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, η κα 
Χριστίνα Αμυγδαλίδης από την Κυπριακή Ομοσπονδία 

και ο Βουλευτής κ. Άρης Μπαμπικιάν
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TO GREEK TABLE ΕΓΙΝΕ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ.
ΝΑ ΤΑ ΧΙΛΙΑΣΕΙ!!!
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Ά
λλη μία όμορφη ελληνική διατροφική γωνία, το GREEK TABLE, έκλεισε ένα χρόνο 
λειτουργίας και δεκάδες φίλοι Έλληνες και ξένοι πέρασαν να ψωνίσουν από τα δε-
κάδες ελληνικά προϊόντα που διαθέτει αυτό το μοντέρνο κι όμορφο κατάστημα 
στο 6061 Hwy 7 a, Markham.

Η οικογένεια Γκαλιτσόπουλος πάντα με το χαμόγελο εξυπηρετούν καθημερινά την πελατεία 
τους με όλα τα υγιεινά προϊόντα τους από Ελλάδα κι όχι μόνο. Τους ευχόμαστε να γιορτά-
σουν πολλές επετείους και να είναι γεμάτοι υγεία!
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TO PC CAUCUS ΤΟΥ ΟΝΤΑΡΙΟ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ 

Τ
ην Δευτέρα το PC CAUCUS ONTARIO σε μια από τις αίθουσες της Βουλής δεξιώθηκε 
την Ελληνική ομογένεια επί της ευκαιρίας της επετείου της 25ης Μαρτίου, παρουσία 
του Γενικού μας Προξένου, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδη, του π. Αθηναγόρα, που έψαλλε 
μια πολύ καλή προσευχή για την επέτειο, καθώς και των αντιπροσώπων του κόμμα-

τος όπως μεταξύ άλλων των Βουλευτών, κα Έφη Τριανταφυλλόπουλος και των Υπουργών 
Μάικλ Τιπόλο και Ροντ Φίλιπς.
Ακολούθησε δεξίωση με γευστικά εδέσματα. Το μήνυμα φυσικά στα χείλη όλων ήταν ένα: 
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΙ Ο ΚΑΝΑΔΑΣ. Δόθηκε επίσης ραντεβού για του χρόνου.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, κ. Ροντ Φίλιπς

Ο Υπουργός Τουρισμού κ. Μάικλ Τιμπόλο

Η Βουλευτής κα Έφη Τριανταφυλλόπουλος 

Οι κύριοι Γιώργος Παπαδάκης, Σταύρος Τσιρλής και 
Βασίλης Λιάβας από την Παμμακεδονική Ο κ. Μάικ Τζήκας με τον κ. Λεωνίδα Χουσάκο

Ο Φιλέλληνας Βουλευτής, κ. Άρης Μπαμπικιάν

Κατάθεση στεφάνων στο Παλαιό Δημαρχείο, 30 Μαρτίου 1952. Τότε η παρέλαση κατέληγε εκεί έχοντας 
ξεκινήσει από τον Αγ. Γεώργιο γύρω στις 12:45 μ.μ. ταξιδεύοντας δυτικά του Queens St. 

Ο Γενικός Πρόξενος του Τορόντο, κ. Β. Μαλιγκούδης, με τη Βουλευτή, κα Τριανταφυλλόπουλος, την 
κα Πένυ Κόντος, τον Υποργό  κ. Φίλιπς, τον κ. Χριστοφορίδη, τον Υπουργό κ. Τιμπόλο, τον κ. Θωμά 

Σάρα, τον Βουλευτή κ. Μπαμπικιάν, κ. Μάνιος και ο κ. Χάιτας

Ο κ. Κοτσαμποϊκίδης, η κα Τριανταφυλλόπουλος, ο κ. Φίλιπς, ο κ. Μαλιγκούδης, ο κ. Χριστοφορίδης, ο κ. 
Τιμπόλο, ο κ. Χάιτας και ο κ. Μπαμπικιάν

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, με την κα Έφη Τριανταφυλλόπουλος και τους 
υπολοιπους πολιτικούς του Προοδευτικού Συντηριτικού Κόμματος

Ο Βουλευτής, κ. Άρης Μπαμπικιάν, η κα Παναγιώτα Αμμανατίδου, ο κ. Βασίλης Φάτσης, ο Γενικός 
Πρόξενος κ. Β. Μαλιγκούδης, η κα Μάρθα Χέντη και ο κ. Ν. Χριστοφορίδη
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Η κα Πένυ Κόντος, η κα Μαρία Σάρας-Βουτσινάς, ο κ. Θωμάς Σάρας 
και ο κ. Γιάννης Σαραϊδάρης

Ο κ. Μάικ Τζήκας με τον κ. Θανάση Κουρτέση

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον κ. Θωμά Σάρα, πρόεδρο των 
Εθνικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στον Καναδά και τον 

κ. Βασίλη Φάτση

Ο κ. Χριστοφορίδης ενδιάμεσα από τον κ. Μάνιο και 
τον κ. Ελευθεριάδη

Η κα Έφη Τριανταφυλλόπουλος ανάμεσα από τις κυρίες Μάρθα Χέντη και 
Παναγιώτα Αμμανατίδου, και την διδα Ανατολή Ο κ. Γιώργος Κερογλίδης έδωσε το παρών μεταξύ άλλων

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Β. Μαλιγκούδης, 
με τον π. Αθηναγόρα

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης με 
την κα Πένυ Κόντος

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, ανάμεσα από 
τον κ. Θανάση Κουρτέση και τον κ. Βασίλειο Τσιάνο

Οι κύριοι Ιωάννης Χάιτας και Χρήστος 
Κοτσαμποϊκίδης από την Αδελφότητα Ποντίων 

Τορόντο

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, 
κ. Γιώργος Παπαδάκης, με τον κ. 

Γιάννη Παπαδάκη

Ο Δρ. Λεωνίδας Πολυμενάκος με τον π. Βασίλειο Ρωμανά το 1968 κατά 
τον αγιασμό για την έναρξη των εργασιών του Αγ. Δημητρίου, που από 

το 1974 αποτελεί έδρα της Ελληνικής Κοινότητος του Τορόντο
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Ο Γιώργος Σαϊρόγλου 
με τη γλυκιά του μητέρα

«Penelope Sairoglou 80th bday. Happy bday mana.»

Οποιοσδήποτε μου στείλει φωτογραφία με την μητέρα του την δημιοσιεύω με 
περίσσεια χαρά ΓΙΑΤΙ ΜΑΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ.

 Και η κα Πηνελόπη, η μητέρα του Γιώργου είναι μια γλυκύτατη μανούλα. 
Να την χαίρεστε και να σας χαίρετε Γιώργο μου, και πάντα με υγεία.
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Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ι.Ν. ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, 
ΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΟΛΛΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΨΩΣΑΝ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ 
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ MARKHAM ΤΗΝ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ

Π
ιστοί στο ραντεβού που έχουν 
χρόνια τώρα με την ελληνική ι-
στορία η κοινότητα του Ι.Ν. των 
Αγίων Παντελεήμονος, Άννης 

και Παρασκευής τιμήθηκε και τίμησαν 
στο Δημαρχείο του Markham την ιστορι-
κή μας επέτειο, την 25η Μαρτίου. Πολ-
λοί Καναδοί πολιτικοί κι όπως πάντα ο 
αγαπητός Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Τζιμ 
Καρύγιαννης και δεκάδες Έλληνες και φι-
λέλληνες έδωσαν εντυπωσιακό παρών κι 
απόλαυσαν τα παραδοσιακά χορευτικά 

των παιδιών της κοινότητας γευόμενοι 
παράλληλα τους λαχταριστούς μεζέδες.
Είναι γνωστό το έργο αυτής της κοινό-
τητος με επικεφαλή τον αγαπητό κι εξαί-
ρετο επικοινωνιακό πατέρα Οδυσσέα 
Δρόσσο. Πραγματικά τιμούν την θρη-
σκεία μας και την πολιτιστική μας κλη-
ρονομιά. ΜΠΡΑΒΟ σ τον πρόεδρο κ. 
Γιάννη Ψύχο, το Διοικητικό Συμβούλιο, 
την Φιλόπτωχο και τους εθελοντές που 
συμβάλλουν για την διαιώνιση της κοι-
νότητος. ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ !

Ο πρόεδρος, κ. Γιάννης Ψύχος

O Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης Καρύγιαννης 
για άλλη μία φορά βρέθηκε στο πλευρό της 

κοινότητος του Ι.Ν. των Αγίων Παντελεήμονος, 
Άννης και Παρασκευής

Ο Δήμαρχος Μάκαμ, Φρανκ Σκαρπίτι, με τον κ. Λιαγκάκη, τον κ. Ψύχο, 
τον π. Οδυσσέα και την κα Αντωνόγλου

Ο Δήμαρχος Μάρκαμ, Φρανκ Σκαρπίτι, 
υποδέχτηκε στο Δημαρχείο την κοινότητα του Ι.Ν. 
των Αγίων Παντελεήμονος, Άννης και Παρασκευής 

Η κα Δώρα και ο κ. Γιάννης Λιαγκάκης με τον π. 
Οδυσσέα Δρόσσο και τον Δήμαρχο του Μάρκαμ 

Το Δημαρχείο του Μάρκαμ για άλλη μία φορά ανύψωσε την Ελληνική σημαία 
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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

Στον κινηματογραφικό της βίο, η Ρένα Βλαχοπούλου δεν ήταν η 
μοιραία γυναίκα, που είχε ερωτικές κατακτήσεις και 

περιπετειώδεις σχέσεις. Στην πραγματική ζωή όμως, η Ρένα ράγιζε 
τις καρδιές των ανδρών και βρισκόταν στο επίκεντρο του φλερτ

Στο κέντρο της Αθήνας στα τέλη της δεκαετίας του ‘50 Ναι, είναι ο Τζον Λένον και η Γιόκο Όνο στην Ελλάδα

Το Σύνταγμα στα «λευκά» είναι πραγματικά εντυπωσιακό

Μαραθονήσι, Ζάκυνθος

Ερμού 53 & Καπνικαρέας Πλατεία Καπνικαρέας Αθήνα 1970
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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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Ο
ι σύμβουλοι ψήφισαν 16-5 υπέρ της χορήγησης $5 εκατομμυρίων δολαρίων 
στον ζωολογικό κήπο, ώστε να μπορέσει να εγκαταστήσει ένα show, γνωστό ως 
Lumina Experience που διαθέτει περιήγηση με τα πόδια μέσα από προβολές ται-
νιών μικρού μήκους και φωτισμού. Ο ζωολογικός κήπος και το συγκεκριμένο 

γεγονός είχε πτώση στον αριθμό των επισκεπτών ρτα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να 
μην υπάρχουν πολλά έσοδα. Πλέον ελπίζει με την επιχορήγηση από το Δημαρχείο θα μπο-
ρέσεις να προσελκύσει ακόμη περισσότερους επισκέπτες και φυσικά να ανεβάσει τον αριθ-
μό των εσόδων.

Η 
Air Canada επεκτείνει την παρουσία 
της στην Αθήνα φέτος το καλοκαί-
ρι, με την προσθήκη 2 εβδομαδιαί-
ων πτήσεων προς το Τορόντο και 2 

εβδομαδιαίων πτήσεων προς το Μόντρεαλ.  
Οι πρόσθετες πτήσεις θα εκτελούνται από την 
Air Canada Rouge από τις 24 Ιουνίου έως τις 
24 Σεπτεμβρίου, πέραν των ήδη υφιστάμενων 
καθημερινών δρομολογίων που πραγματο-
ποιούνται από την 1η Απριλίου έως τις 17 Νο-
εμβρίου.Με αφετηρία την επιτυχημένη πορεία 
της Air Canada στην ελληνική αγορά, οι νέες 
πτήσεις ενδυναμώνουν την παρουσία της εται-

ρείας στην αγορά, κατά τη θερινή τουριστική 
περίοδο. Οι νέες αυτές, ενισχυμένες πτήσεις 
θα προσφέρουν στο επιβατικό κοινό μεγαλύ-
τερη άνεση και περισσότερες δυνατότητες επι-
λογής και -επιπλέον- τη  δυνατότητα εξυπηρε-
τικής περαιτέρω σύνδεσης με το διευρυμένο 
δίκτυο της εταιρείας στη Βόρειο Αμερική και 
παγκοσμίως. Οι πελάτες της Air Canada που 
ταξιδεύουν σε περισσότερους από 60 προο-
ρισμούς στις ΗΠΑ μέσω Τορόντο ή Μόντρε-
αλ, μπορούν να επωφελούνται από την εκ των 
προτέρων ολοκλήρωση στον Καναδά του τε-
λωνειακού και διαβατηριακού ελέγχου.

Ο 
επαρχιακός υπουρ-
γός οικονομικών ά-
φησε να εννοηθεί ό-
τι στον επόμενο προ-

ϋπολογισμό θα περιληφθεί και 
μια ανακοίνωση για την πώλη-
ση κρασιών και μπύρας στα πα-
ντοπωλεία. Είπε ότι αυτό θα ο-
δηγούσε σε ανταγωνιστικές τι-
μές χωρίς την ανάγκη ιδιωτικο-
ποίησης πολύτιμων κυβερνητι-
κών περιουσιακών στοιχείων - 
ενδεχομένως πα-ραπέμποντας 
στην LCBO. Ο αρχηγός της κυ-
βέρνησης, Todd Smith, δήλω-
σε ότι η κίνηση είναι κάτι στο ο-
ποίο η κυβέρνηση του Ford είχε 
υποσχεθεί κατά την εκστρατεία 
εκλογής του.

Επιπλέον πτήσεις προς Αθήνα από 
Τορόντο κα Μόντρεαλ 

Ο Fedeli υπονοεί ότι ο επαρχιακός 
προϋπολογισμός θα φέρει τις πωλήσεις 

μπύρας και κρασιού στα παντοπωλεία

Το Ανώτατο Δικαστήριο του 
Οντάριο θέτει το όριο 15 ημερών 

στην απομόνωση

Τ
ο Ανώτατο Δικαστήριο του Οντάριο 
αποφάσισε ότι οι κρατούμενοι δεν 
μπορούν να βρεθούν σε απομόνω-
ση για περισσότερο από 15 ημέ-

ρες. Το Εφετείο του Οντάριο λέει ότι ο πα-
ρατεταμένος διαχωρισμός προκαλεί ενδε-
χομένως μόνιμο πρόβλημα στους κρατου-
μένους, κάτι που δεν μπορεί να ανιχνευθεί 
μέσω παρακολούθησης έως ότου έχει ήδη 
συμβεί. Η εφετειακή επιτροπή τριών δικα-
στών αναφέρει ότι οι νομοθετικές εγγυή-
σεις είναι ανεπαρκείς για να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος προβλήματος για τους κρατου-
μένους. Ωστόσο, απέρριψε το επιχείρημα 
της Ένωσης Καναδικών Πολιτικών Ελευθε-
ριών ότι η πρακτική θα πρέπει να απαγο-
ρευθεί εξ ολοκλήρου στους κρατούμενους 
μεταξύ 18 και 21 ετών, σε εκείνους με ψυ-
χικές ασθένειες ή σε διαχωρισμένους για 
την προστασία τους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρίνε 
χρηματοδότηση ύψους $5 εκ. στο 
ζωολογικό κήπο του Τορόντο
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LIFE

Danielle Vaughan: 
Η σέξι γυμνάστρια 
από τον Καναδά

Η Danielle Vaughan 
θα σας κάνει να δείτε 
την γυμναστική με 
άλλο μάτι. Διαθέτει 
ένα απίστευτα 
καλογυμνασμένο 
κορμί, με πλούσιες 
καμπύλες. 

Είναι γυμνάστρια στο 
επάγγελμα, όμως, η 
εμφάνιση μοντέλου 
που διαθέτει, 
της επέτρεψε να 
ασχοληθεί και με 
τον χώρο αυτό, όπου 
διαπρέπει από τα 
πρώτα της κιόλας, 
βήματα. 

Ο λόγος για την 
Danielle Vaughan 
από τον Καναδά, 
η οποία ανεβάζει 
φωτογραφίες της 
στο instagram 
κι εκτινάσσει τη 
θερμοκρασία στα 
ύψη με τις πόζες της.
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E
ίναι από τους 
αγαπημένους 
κα λ λ ι τ έ χ ν ε ς 
της νέας γε-

νιάς.Μπορεί βέβαια 
να ξεκίνησε ως μέλος 
γνωστού boyband,-
γνωρίζουμε βέβαια 
ότι τα συγκροτήματα 
την Ελλάδα πλην σπα-
νίων εξαιρέσεων ν έ-
χουν και την καλύτερη 
κατάληξη. To boyband 
μπορεί να διαλύθηκε 
άλλα η αγάπη για το 
τραγούδι και η αγάπη 
του κόσμου πρός το 
πρόσωπο του Βαγγέ-
λη έμειναν.Έτσι και ο 
ίδιος φροντίζει μέσα 
από τον προσωπικό 
του λογαριασμό στα 
κοινωνικά δίκτυα να 
αποζημιώνει το «κοι-
νό» του.

Αμάν... η 

Αμανατίδου!

Το καυτό κορίτσι του Greece 
Next Top Model, αποκαλύπτε-
ται! Η Άννα Αμανατίδου εί-ναι 
από τις παίκτριες που άργη-
σαν να κλείσουν την πόρτα 
του σπιτιού του Greece’s Next 
Top Model. Και ποια μπο-
ρεί να ξεχάσει τις κόντρες της 
με την τριάδα της φωτιάς και 
ειδικά με την Μέγκι Ντρίο και 
την Εύη Ιωαννίδου. Και τώρα 
έχει, πλέον, ανοίξει τα φτερά 
της στον χώρο της μόδας.

Πάνος Θεοδώρου, 

από το Survivor… 

στην καρδιά μας 

Τον γνωρίσαμε μέσα από το 
επιτυχημένο reality επιβίω-
σης «Survivor». Tον είδαμε 
να είναι ιδιαίτερα «μάχι-
μος» στον στίβο μάχης και 
πραγματικά απορήσαμε που 
να οφείλεται η τόσο καλή 
φυσική κατάσταση.Εκεί λοι-
πόν μας μπήκε το μικρό-
βιο να ψάξουμε να μάθουμε 
λίγα πράγματα γύρω από τον 
Πάνο Θεωδόρου. 

Τέτοιους γλουτούς ίσως να τους 
ζήλευε και η Κιμ… Αν υπάρχει 
παράδεισος, τότε θα βρίσκεται 
στο Instagram της Σοφίας. Αν 
στο λεξικό και στη λέξη γλου-
τοί έπρεπε να μπει μια φωτο-
γραφία, τότε αναμφισβήτητα 
θα έπρεπε να μπει η δική της. 
Κυρίες κύριοι, η Σοφία Κωτσο-
πούλου! Η 25χρονη Ελληνίδα 
με... στοιχεία από το Μαρόκο 
(η μητέρα της κατάγεται από 
τη χώρα της Βόρειας Αφρικής), 
έχει τρομερές αναλογίες και 
ομορφιά που «ζαλίζει».

Ο Βαγγέλης Κακουριώτης 
«γυμνός» στο Instagram

Η Χριστίνα Μπόμπα 
αποκαλύπτει το πραγματικό 
της κορμί

H Ελληνίδα «Kim 

Kardashian»

Α
ναστάτωση στα social media προκάλεσε 

για μία ακόμα φορά η Ρία Αντωνίου. Η 

ε-κρηκτική ξανθιά είναι μία από τις πιο 

εντυπωσιακές Ελληνίδες, αλλά δυστυ-

χώς το τελευταίο διάστημα δραστηριοποιείται στην 

Ιταλία, όπου τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται. 

Όμως, το ευχάριστο για όλους εμάς είναι πως υπάρ-

χει και το Instagram και σ’ αυτό, η χυμώδης καλλονή 

ξέρει να βάζει... φωτιά. Όπως έκανε πρόσφατα με τις 

καυτές πόζες που ανέβασε. Η Ρία Αντωνίου φαίνε-

ται πως βρίσκεται στην Ιμπίζα και... ετοιμάζεται για το 

καλοκαίρι, αναστατώνοντας παράλληλα τον ανδρικό 

πληθυσμό, μια και στις φωτογραφίες ποζάρει topless 

και με την πίσω της... κίνηση σε πρώτο... πλάνο.

Η Ρία Αντωνίου κολάζει...

Η 
Χ ρ ι σ τ ί ν α 
Μπόμπα περ-
νά τις ημέρες 
της σ τον Ά-

γιο Δομίνικο μακριά α-
πό την κίνηση της Εθνι-
κής Οδού Αθηνών Λαμί-
ας ή της Κηφισίας και δε 
χρειάζεται να φορά καν 
τα πουλόβερ της. Η σύ-
ζυγος του Σάκη Τανιμα-
νίδη όταν δε γυμνάζεται, 
φορά τα μαγιό της και ε-
ξερευνά της εξωτικές πα-
ραλίες. Και ομολογούμε 
πως το κορμί της is like 
a... bomb. Οι κόποι του 
χειμώνα δεν πήγαν χα-
μένοι αφού όπως φαίνε-
ται η Χριστίνα Μπόμπα 
είναι κορμάρα, χωρίς ί-
χνος ρετούς. Ποζάρει 
στο instagram της με μι-
κροσκοπικό μπικίνι και 
ξεσηκώνει τα πλήθη.



LIFE 61ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

29 Μαρτίου 2019
www.hellasnews-radio.com GOSSIP

Η 
2 9 χ ρ ο ν η 
Kimberley Garner 
ε ί να ι  σ χ εδ ιά -
στρια, επιχειρη-

ματίας, TV persona, ηθοποι-
ός και influencer. Η διαφορά 
που έχει με όλες τις υπόλοι-
πες 29χρονες που κάνουν λί-
γο απ’ όλα, είναι ότι εκείνη 
κάνει το αντίθετο. Αν ήταν 
δόκιμη η έκφραση, θα λέγα-
με ότι κάνει πολύ απ’ όλα. Τα 
έχει πάει περίφημα με ό,τι κι 
αν έχει ασχοληθεί μέχρι στιγ-
μής. Επιπλέον, στη μέχρι τώ-
ρα σαρωτική της διαδρομή, 
έχει γίνει η εξαίρεση σε αρκε-
τούς κανόνες.

Η 
τραγουδίστρια 
μπήκε στα 31 και 
ο ηθοποιός αγα-
πημένος της, πιο 

καψούρης από ποτέ, έγρα-
ψε ένα τρυφερό μήνυμα 
για την αγαπημένη του, με 
την οποία τους χωρίζουν 
οκτώ ολόκληρα χρόνια. 
Αυτή είναι μία από τις λί-
γες φορές που ο Channing 
Tatum μιλά με τέτοιο πά-
θος για την αγαπημένη του 
Jessie J, ειδικά τόσο δημό-
σια στους 17,1 εκατομμύ-
ρια followers που τον ακο-
λουθούν. Εμείς λιώσαμε με 
το μήνυμα του ηθοποιού ο 
οποίος συνόδευσε την α-
σπρόμαυρη φωτογραφία 
της αγαπημένης του γρά-
φοντας: Σου εύχομαι αυτή 
να είναι η πιο χαρούμενη 
ημέρα και να είναι γεμά-
τη αγάπη και φως. Ήρθες 
στον κόσμο την ημέρα αυ-
τή και του έβαλες φωτιά. 
Έχεις ευλογήσει τα μάτια, 
τα αυτιά, τις καρδιές και 
τις ζωές μας. Σε ευχαριστώ 
που είσαι εσύ. Είσαι τόσο 
ξεχωριστή. Χαρούμενα γε-
νέθλια μωρό μου. 

Δεν κρύβει τον ερωτά του ο 
ηθοποιός για την τραγουδίστρια

Τ
ον παραδεχό-
μαστε που είναι 
παίκτης All Star, 
αλλά τον αποθε-

ώνουμε για τη νέα του 
σχέση. Μπράβο στον 
κύριο Εμπίντ! Δείτε το 
κορίτσι του και θα κατα-
λάβετε τι λέμε. Η Anne de 
Paula είναι το νέο κορίτσι 
του Τζόελ Εμπίντ και εμείς 
τον παραδεχόμαστε για το 
γούστο του.

Οι φωτογραφίες της Kimberley 
Garner είναι ποίηση σε μπικίνι

Η sexy ξανθιά παρουσία 
που κλέβει όλα τα 

βλέμματα στο Instagram

H 
Κatie Valentine είναι ξανθιά, 
έχει πλούσιες καμπύλες και 
είναι μοντέλο. Η ίδια είναι 
άκρως αποκαλυπτική και δε 

σταματά να μοιράζεται τις πολύ προ-
σωπικές της στιγμές με τους fans της. 

H Κatie Valentine είναι ξανθιά, έχει 
πλούσιες καμπύλες και είναι μοντέ-
λο. Η ίδια είναι άκρως αποκαλυπτι-
κή και δε σταματά να μοιράζεται τις 
πολύ προσωπικές της στιγμές με τους 
fans της.

Ας αποθεώσουμε όλοι τον Εμπίντ 
για τη νέα του κατάκτηση
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Η περιοχή γύρω από τη βυζαντινή 
καστροπολιτεία ανανεώνει 
το τουριστικό προφίλ της, με 
σημαντικές αφίξεις στον χώρο της 
φιλοξενίας.

Τ
ην πρώτη ευεργετική επίδραση του 
Μυστρά τη νιώθεις περπατώντας 
στον αρχαιολογικό χώρο – ιδίως την 
άνοιξη, με τα αγριολούλουδα και το 

τιτίβισμα των πουλιών να προσθέτουν τις 
ευχάριστες νότες τους. Η βυζαντινή πολι-
τεία αποτελείται από παλάτια, αρχοντικά, ο-
χυρώσεις, εκκλησίες, μονές και κατοικίες. Η 
ίδρυσή της συνδέεται με την πρώτη άλωση 
της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυρο-
φόρους και τον κατακερματισμό της Βυζα-
ντινής Αυτοκρατορίας στις αρχές του 13ου 
αιώνα. Άρχισε να παρακμάζει στα τέλη του 
18ου αιώνα και οι τελευταίοι κάτοικοι του 
Μυστρά έφυγαν για τη Σπάρτη το 1953.
Στην πλατεία του ομώνυμου χωριού, λιγο-
στά καφενεία και ταβέρνες εξυπηρετούν 
τους περαστικούς. Όμως, τον τελευταίο 
χρόνο ο Μυστράς γίνεται αυτόνομος προ-
ορισμός. Τη διαφορά κάνουν καινούργια 
ξενοδοχειακά συγκροτήματα, που δίνουν 
έμφαση στις υπηρεσίες περιποίησης σώμα-
τος και ψυχής. Το νέο ταξιδιωτικό προφίλ 
του συνδυάζει την περιήγηση στα βυζα-
ντινά καλντερίμια με ποιοτική διαμονή και 
υψηλές υπηρεσίες ευεξίας.

ΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΚΟΣΜΟ
Ο αρχαιολογικός χώρος απλώνεται στους 
πρόποδες του Ταϋγέτου, σε εναν λόφο με 
έντονη κλίση και φυσικό οχυρωματικό 
χαρακτήρα. Από τις δύο εισόδους του, η 
πρώτη στα νότια μοιάζει η πιο δημοφιλής. 
Όποιος θέλει, όμως, να ακολουθήσει τη 
χρονολογική του εξέλιξη είναι καλύτερα να 
προτιμήσει τη δεύτερη, που είναι και πιο 
ξεκούραστη ως κατηφορική. Στο ψηλότερο 
σημείο χτίστηκε το Κάστρο του Μυζηθρά, 
το 1249  (έτος ίδρυσης του Μυστρά) από 
τον Φράγκο πρίγκιπα Γουλιέλμο Β΄ Βιλλε-
αρδουίνο, που ήθελε να ελέγχει από αυτό 
όλη την κοιλάδα του Ευρώτα. Η θέα στην 
εύφορη κοιλάδα είνα πολύ όμορφη από 
κάθε σημείο της καστροπολιτείας.
Επόμενη σημαντική στάση είναι η Αγία 
Σοφία, σ τη συνοικία των Παλατιών, 
που ίδρυσε στα μέσα του 14ου αιώνα ο 
Μανουήλ Καντακουζηνός, πρώτος δεσπό-
της του Μυστρά. Λίγο πιο κάτω, τα παλά-
τια θυμίζουν το γεφύρι της  Άρτας, λόγω 
των εργασιών αναστήλωσης, που ποτέ 
δεν ολοκληρώνονται ώστε να ανοίξουν 
για το κοινό. Σε αυτά έζησαν οι Καντακου-
ζηνοί και οι Παλαιολόγοι. Να θυμίσουμε 
εδώ πως στον Μυστρά το 1448 στέφθηκε 
ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, 
ο δεσπότης Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος.
Το μονοπάτι συνεχίζει, περνώντας από την 
Πύλη της Μονεμβασίας. Φτάνοντας στη 
Μονή Παντάνασσας, διαπιστώνεις πως 
ο Μυστράς δεν είναι απόλυτα εγκατελε-
λειμμένος. Η μονή επανακατοικήθηκε το 
1885 και σήμερα ζουν σε αυτήν έξι μονα-
χές. «Είμαι πολύ ευτυχισμένη», μου λέει η  

72χρονη αδελφή Ακακία, με ένα απαλό μει-
δίαμα. Την κουβέντα μας συνοδεύει το κλα-
σικό κέρασμα: τσάι του βουνού, γλυκό κου-
ταλιού και λικέρ βύσσινο. Αρκετά νεότερή 
της, η αδελφή Αγνή μοιράζεται μαζί μας το 
δικό της μότο: «Μυστράς, κοσμικός – από-
κοσμος». Προφανώς η ζωή εκεί περιλαμβά-
νει και τα δύο: την κοσμικότητα της καθη-
μερινής συναναστροφής με τουρίστες κατά 
τις ώρες λειτουργίας του μνημείου και την 
απόκοσμα γοητευτική κατοίκησή του από 
έξι γυναίκες μόλις κλείσουν οι πύλες.
Συνεχίζοντας κατηφορικά, τα δρομάκια 
οδηγούν στη Μητρόπολη, με τον ναό του 
Αγίου Δημητρίου, του οποίου η ίδρυση 
τοποθετείται γύρω στο 1270. Πέρασε από 
διάφορα στάδια και πήρε τη σημερινή του 
μορφή κατά το δεύτερο μισό του 15ου 
αιώνα. Στη δυτική πτέρυγα της Μητρόπο-
λης στεγάζεται και το Μουσείο του Μυστρά 
(τηλ. 27310-83377). Αρκετοί ακόμα ναοί 
σώζονται σε καλή κατάσταση ανάμεσα στα 
ερείπια κατοικιών και άλλων κτιρίων. Εδώ, 
εκτός από τουρίστες, κυκλοφορούν οι πιο 
καλοζωισμένες γάτες που έχω συναντήσει 
ποτέ στην ύπαιθρο. Τη φροντίδα τους επι-
μελούνται οι φύλακες και οι απαλές τους 
γούνες θυμίζουν γάτες σαλονιού. Μία από 
αυτές μας συνοδεύει έως την Περίβλεπτο, 
ένα πολύ αξιόλογο μνημείο στο νοτιοδυτι-
κότερο άκρο του Μυστρά. Η πέτρινη είσο-
δος με το μονόγραμμα, η αυλή με τον αμυ-
ντικό πύργο της μονής και το αφιερωμένο 
στην Παναγία καθολικό (μέσα 14ου αιώνα) 
είναι γεμάτα διακοσμητικές λεπτομέρειες. 
Οι τοιχογραφίες του καθολικού ανήκουν σε 
τέσσερις διαφορετικούς αγιογράφους και 
θεωρούνται από τα σημαντικότερα ζωγρα-
φικά σύνολα της υστεροβυζαντινής τέχνης. 
Ρωτήστε στην είσοδο αν η Μονή Περιβλέ-
πτου είναι επισκέψιμη την ημέρα που σας 
ενδιαφέρει. Είναι πολλά και σημαντικά τα 
μνημεία του Μυστρά και οι φύλακες δεν 
επαρκούν πάντα. Ενημερωθείτε για τα ωρά-

ρια λειτουργίας, ανάλογα με την εποχή (τον 
Μάρτιο 08.00-16.00, τηλ. 27310-25363, 6 
ευρώ).

ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ «ΠΑΛΑΤΙΑ»
Στην πλατεία του χωριού του Μυστρά και 
στο κατάστημα με είδη δώρων Πορφύρα, 
η ιδιοκτήτριά του, Μαρία Τσιπόκα, αγιο-
γραφεί και αυτή την περίοδο ολοκληρώ-
νει ένα αντίγραφο εικόνας της Περιβλέπτου. 
«Από το 2001 που είμαι εδώ, λίγοι είναι οι 
τουρίστες που μένουν για ένα ή δύο βρά-
δια», διαπιστώνει. «Με τα νέα ξενοδοχεία, 
αυτό αρχίζει να αλλάζει. Έρχονται ακόμα 
και άνθρωποι που μένουν στον Μυστρά και 
επισκέπτονται από εδώ τη Μονεμβασιά, τη 
Μάνη, ακόμα και τα Κύθηρα».
Ο Μυστράς αλλάζει σελίδα και την προ-
σοχή των ταξιδιωτών διεκδικούν αξιό-
λογα resorts και ένα πιο εκλεπτυσμένο του-
ριστικό προϊόν. Το συγκρότημα Mystras 
Grand Palace Resort & Spa διατηρεί τη σύν-
δεση με τη λακωνική γη – πέτρινες, λιτές 
εξωτερικά, κατοικίες και ανάμεσά τους ελαι-
όδεντρα.
Διαθέτει συνεδριακό χώρο, γήπεδα τένις, 
εξωτερική πισίνα, εγκαταστάσεις spa και 
θεραπευτές για μια ολοκληρωμένη φρο-
ντίδα. Tις υποδομές συμπληρώνουν το 
wine bar Symposium και τα εστιατόρια 
Παλατάκι και Ελιά, με ιδιαίτερες προτάσεις 
από τον σεφ Γιώργο Αποστολάκο, όπως η 
θεσπέσια σφυρίδα φρικασέ. Τα εστιατόρια 
του ξενοδοχείου και το wine bar εξελίσσο-
νται σε σημείο αναφοράς για τους Σπαρτιά-
τες – η Σπάρτη απέχει οδικώς μόλις δέκα 
λεπτά. Ακόμα και οι υπηρεσίες ευεξίας 
απευθύνονται σε όλους, όχι μόνο στους 
ενοίκους του ξενοδοχείου. Ο Λάκωνας στην 
καταγωγή ιδιοκτήτης του resort, Δημήτρης 
Καλοειδής, ήθελε έναν χώρο που να συνδι-
αλέγεται πρώτα απ’ όλα με την τοπική κοι-
νωνία. Τα κατάφερε σε πολλά επίπεδα. Αυτή 
την εποχή απασχολούνται σε αυτό εβδομή-

ντα άτομα και οι περισσότεροι είναι από τη 
Λακωνία, σύμφωνα με τον διευθυντή του, 
Πανίκο Παπανικολάου.  
Άλλο ένα resort βρίσκεται στο τελικό στάδιο 
κατασκευής, στο Παρόρι, το διπλανό στον 
Μυστρά χωριό. Πρόκειται για το Kyniska 
Palace, που αναμένεται να λειτουργήσει 
τον Ιούνιο του 2019, ίδιας ιδιοκτησίας με τα 
δύο ξενοδοχεία Kyniska της Μονεμβασιάς. 
«Έτυχε», λέει γελώντας ο Αλέξης Αλεξό-
πουλος, F&B director της αλυσίδας, για την 
ευτυχή σύμπτωση της χρονικά παράλλη-
λης σχεδόν λειτουργίας του Mystras Grand 
Palace Resort & Spa και του Kyniska Palace, 
τα οποία, μαζί με το Euphoria Retreat (που 
αποτελεί μια ιδιαίτερη κατηγορία από μόνο 
του), δίνουν ένα νέο στίγμα στον Μυστρά, 
εντάσσοντάς τον δυναμικά ως αυτόνομο 
προορισμό στον ήδη πολύ πλούσιο ταξι-
διωτικό χάρτη της Λακωνίας. Δίπλα στη 
Μονεμβασιά και στη Μάνη.
Στο Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών 
Τάκη Αϊβαλή (τηλ. 27310-81085) θα δείτε 
μια μεγάλη συλλογή και σπάνια παλιά 
μοντέλα μηχανών. Γύρω από τον Μυστρά, 
μπορείτε να εξερευνήσετε μικρά χωριά με 
μία ή δύο μόλις ταβέρνες το καθένα, όπως η 
Ταϋγέτη και η Αναβρυτή. Λίγο πιο ζωντανά 
τουριστικά είναι τα Πικουλιάνικα. «Μας 
έχουν κάνει πολύ καλό τα νέα ξενοδοχεία», 
λέει η Νατάσσα Ηλιάδη, που εργάζεται στην 
υποδοχή των Κατοικιών Μαζαράκη. «Δεν 
τους βλέπουμε ανταγωνιστικά, ο ένας φέρ-
νει τον άλλο. Έχουν βοηθήσει βέβαια πολύ 
ο καινούργιος δρόμος και το νέο αεροδρό-
μιο της Καλαμάτας». Το γλυκό πορτοκάλι 
που ψήνει στον φούρνο έχει ήδη αφήσει τα 
αρώματά του να ξεχυθούν στον χώρο και η 
σόμπα σιγοκαίει. Από τις ταβέρνες της περι-
οχής ξεχωρίζουν τα Χρώματα (τηλ. 27310-
23995), επίσης στα Πικουλιάνικα, για τις 
γεύσεις και τα τοπικά προϊόντα, που είναι 
στο επίκεντρο των πιάτων, αλλά και για την 
πηγαία ευγένεια των ανθρώπων τους.

Μυστράς: H ζωή ξανανιώνει...
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Ένα πρωί η σύζυγος λέει στον άντρα της:
-Άντρα μου, θα πάω στο βουνό για ραδί-
κια.
-Πήγαινε γυναίκα, της απαντά.
Βράδιασε και η γυναίκα ακόμα να φανεί.
Ο άντρας ανήσυχος πάει στην αστυνομία.
-Κύριε αστυνόμε θέλω να δηλώσω την 
εξαφάνιση της γυναίκας μου.
-Εντάξει, πήγαινε εσύ σπίτι και θα πάμε να 
τη ψάξουμε.
Το πρωί η αστυνομία πάει στο σπίτι και 
λέει ότι δεν την βρήκανε.
Περνά και η δεύτερη μέρα και πλέον ο 
σύζυγος ανησυχεί πολύ.
Έρχεται το βράδυ όπου ξαφνικά η 
γυναίκα του εμφανίζεται.
– Πού είσαι γυναίκα μου και ανησύχησα, 
τι σου συνέβη;
– Άσε, άντρα μου τι να σου πω.
Εκεί που μάζευα ραδίκια, με βρίσκει ένας 
νεαρός τσοπάνης, με αρπάζει και με πάει 
σε ένα καλύβι και τι να σου λέω τρεις 
μέρες δεν φαντάζεσαι πώς πέρασα…
– Γιατί τρεις μέρες; Αφού δύο έλειπες.
– Ε… γιατί αύριο πού νομίζεις ότι θα 
πάω;

Πηγαίνει ένας άνδρας στον ψυχολόγο σε 
έξαλλη κατάσταση.
«Τι συμβαίνει αγαπητέ μου;» ρωτάει εκεί-
νος.

«Η γυναίκα μου με απατά με τον πρώτο 
τυχόντα, θα τη σκοτώσω»
«Ηρεμήστε αγαπητέ μου και πείτε μου τι 
συμβαίνει»
«Η γυναίκα μου είναι νέα και όμορφη. 
Είναι γυμνασμένη, έχει καμπύλες και πόδι 
2 μέτρα. Από όπου περνάει γυρίζουν όλοι 
και την κοιτάνε…»
«Συνεχίστε» λέει ο ψυχολόγος.
«Την παρακολούθησα τις τελευταίες ημέ-
ρες και κάθε βράδυ το σκάει και πηγαί-
νει στο μπαράκι που είναι απέναντι από 
το σπίτι μας και την βρίσκω στις τουαλέ-
τες με όποιον την φλερτάρει… θα τη σκο-
τώσω»
«Ηρεμήστε αγαπητέ μου, ηρεμήστε… και 
πείτε μου που ακριβώς είναι αυτό το μπα-
ράκι…»

Ένας παντρεμένος πλησιάζει μια γυναι-
κάρα στο super market και της λέει: «Έχω 
χάσει τη γυναίκα μου στους διαδρό-
μους… Σας πειράζει να μιλήσουμε για 
λίγο;».
Εκείνη τον ρωτάει: «Δε θα ήταν προτιμό-
τερο να ψάξεις να τη βρεις απ’ το να μιλάς 
μαζί μου;»
Και της απαντά ο παντρεμένος: «Μα δε 
θα χρειαστεί… κάθε φορά που μιλάω με 
όμορφη γυναίκα, η γυναίκα μου εμφανί-
ζεται απ’ το πουθενά…!».

FUN

ΚΡΙΟΣ
Έχετε λίγο υπομονή και μην αφήνετε τα 
νεύρα σας να σας κάνουν παρορμητικούς. 
Για να διαπιστώσετε όμως τι κρύβεται κάτω 
από την επιφάνεια των πραγμάτων και των 
ανθρώπων χρειάζεται προσοχή και χρό-
νος. Μην πιστεύετε όσα ακούτε και μην λέτε 
ανακρίβειες και υπερβολές. Στην εργασία 
σας πρέπει να φανείτε τυπικοί, μεθοδικοί 
και προνοητικοί.

ΤΑΥΡΟΣ
Μέρα με τη μέρα η διάθεσή σας βελτιώ-
νεται και οι υποθέσεις σας τώρα διευκο-
λύνονται και τείνουν να λυθούν. Οικονο-
μικά υπάρχουν ευκαιρίες οι οποίες όμως 
έχουν κάποιο τίμημα, ψυχολογικό κυρίως 
αλλά άλλες φορές και πρακτικό. Οι κοινωνι-
κές προτάσεις θα έχουν ενδιαφέρον και το 
ενδεχόμενο μιας μετακίνησης ή ενός ταξι-
διού, θα σας δώσει την ευκαιρία της ψυχι-
κής ανανέωσης. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Επωφεληθείτε από τις ευκαιρίες που θα σας 
δοθούν για να ξεκουραστείτε. Σας χρειά-
ζεται ηρεμία για να μπορέσετε να συνεχί-
σετε στον ίδιο ρυθμό που ζείτε. Αποφύ-
γετε διαφωνίες σχετικά με την εργασία σας 
ή ένα νομικό θέμα. Προσέξτε πολύ τους 
όρους μιας συνεργασίας ή συμφωνίας και 
μην είστε αφηρημένοι. Τα οικονομικά 
σας θα παρουσιάσουν μια μικρή 
άνοδο που θα είναι αρκετά 
ικανοποιητική. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Νέες προοπτικές, ιδέες 
και σχέδια συνωστί-
ζονται στο κεφάλι σας 
και αλλάζουν συνεχώς 
τη διάθεσή σας. Αποφύ-
γετε τις υπερβολές και τις 
αντιθέσεις, αν δεν θέλετε 
να κάνετε λάθος εκτίμηση για 
άλλους ανθρώπους. Σημαντική 
περίοδος για τις επαγγελματικές και οικονο-
μικές σας επιδιώξεις. 

ΛΕΩΝ
Δεν χρειάζεται αυτή την περίοδο να αγωνι-
άτε για τις υπαρξιακές αναζητήσεις σας διότι 
σπάνια τα άτομα που έχουν γεννηθεί στο 
ζώδιό σας έχουν χάσει το δρόμο τους στη 
ζωή. Βέβαια έχετε ορισμένες υποχρεώσεις 
και πολύ σωστά σκέπτεστε ότι δεν μπορείτε 
να τις αγνοήσετε. Όμως, δεν ξέρω πόσο 
έχετε καταφέρει να εμβαθύνετε στη χρησι-
μότητα ορισμένων σχέσεών σας ξεκινώντας 
από τον πολύ στενό σας κύκλο, μέχρι και 
τους συνεργάτες σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Η ανάγκη σας για επαγγελματική και κοινω-
νική καταξίωση είναι μεγάλη. Όμως αυτός 
ο αγώνας όταν γίνεται με υπερβολή είναι 
πολύ πιθανό να δημιουργεί συγκρούσεις και 
μάλιστα με κοντινά σας άτομα. Ευτυχώς κάτι 
σώζετε την τελευταία στιγμή. Προσέχετε την 
υγεία σας και μην αφήνετε τον εαυτό σας να 
εκτεθεί σε κινδύνους. Δώστε έμφαση στα 
εξωτερικά γεγονότα.

ΖΥΓΟΣ
Την περίοδο αυτή ανοίγετε έναν κύκλο 
με διαδρομές, ταξιδάκια και εξορμήσεις. 
Πρέπει να διεκπεραιώσετε οποιεσδήποτε 
εκκρεμότητες νομικής φύσεως έχετε για να 
μην υπάρξουν παρατράγουδα. Το ενδιαφέ-
ρον σας θα στραφεί σε θέματα που αφο-
ρούν τα προσωπικά σας εισοδήματα, αλλά 
και κεφάλαια, δάνεια κλπ. Είναι αλήθεια ότι 
το ενδιαφέρον σας στρέφεται στον επαγγελ-
ματικό σας χώρο.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Επαγγελματικά δεν θα αντιμετωπίσετε προ-
βλήματα. Μόνο πρόοδο, επιτυχία και κέρ-
δος. Αυτό σημαίνει ότι θα νιώσετε ικανο-
ποίηση με όλα αυτά που έχετε καταφέρει 
να κατακτήσετε και ότι η επιτυχία θα σας 
προσφέρει ασφάλεια. Τα οικονομικά σας θα 
πάνε τόσο καλά που θα είστε ικανοποιημέ-
νοι και θα επωφεληθείτε από όλα αυτά που 
έχετε κοπιάσει. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Συνεχίστε τις προσπάθειες που κάνετε αυτή 
την περίοδο και θα δείτε ότι οι κόποι σας δεν 
θα πάνε χαμένοι, αφού θα καταφέρετε να 
βρείτε λύσεις που θα είναι ικανοποιητικές για 
όλους. Κάποιες αλλαγές στη ζωή σας είναι 
απαραίτητες, όμως μην αφήσετε την πίεση 
που νιώθετε από όλους γύρω σας, να απο-

φασίσει για εσάς. Ακόμα κι αν υπάρ-
χουν δυσκολίες για να φέρετε 

τα πράγματα εκεί που θέλετε 
εσείς θα έχετε μεγάλες 

ευκαιρίες να τις ξεπερά-
σετε, αρκεί να κινηθείτε 
με μεθοδικότητα. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η διαφορετική τροπή 

των γεγονότων από 
τις επιθυμίες σας, φέρ-

νουν αναγκαστικές αλλα-
γές και σας προσγειώνουν 

στην πραγματικότητα. Πρέπει να 
αποφύγετε τόσες πολλές ενέργειες που δεν 
οδηγούν πουθενά, παρά μόνο στην απογο-
ήτευση. Αυτή την εποχή μην επενδύετε σε 
τίποτα για να μη γευθείτε την αποτυχία και 
αποφύγετε κάθε είδους συναλλαγές.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αυτήν την εβδομάδα πρέπει να προσέξετε 
τη συμπεριφορά σας ιδιαίτερα μέσα στο 
σπίτι σας αλλά και έξω από αυτό. Οι γύρω 
σας έχουν ενοχληθεί πολύ από τη μέχρι 
τώρα στάση σας. Η ισχυρογνωμοσύνη σας 
και το απόλυτο του χαρακτήρα σας έχουν 
προκαλέσει αρκετά προβλήματα. Καιρός 
λοιπόν να κάνετε κάτι για να αποκαταστή-
σετε τις σχέσεις σας. 

ΙΧΘΕΙΣ
Αυτοπεποίθηση, ζωτικότητα και πολλές ιδέες 
κάθε μέρα. Ποτέ δεν ήσασταν σε καλύτερη 
φόρμα! Μια μικρή διαδήλωση στο ζώδιό 
σας από γεγονότα και καταστάσεις που ανά-
λογα με το πώς θα τα αξιοποιήσετε, θα έχουν 
και την κατάλληλη έκβαση. Η περιόδος αυτή 
είναι εδώ για να σας υπενθυμίζει ότι υπάρ-
χουν ευκαιρίες και πρέπει να αξιοποιηθούν. 

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Η Ευανθία Ρεμπούτσικα με το 
βιολί της και τη συνoδεία του 
Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας 
έκλεισε χθες το βράδυ στο 
Δημοτικό Κινηματοθέατρο, 
το 35ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ 
Ερασιτεχνικού Θεάτρου 
Καρδίτσας.

Τ
η μεγάλη αυτή γιορτή του θε-
άτρου που έζησε η Καρδίτσα 
επί ένα δεκαήμερο και η οποία 
βρέθηκε στο επίκεντρο του 

πανελλαδικού ενδιαφέροντος  διορ-
γάνωσε η Ένωση Πολιτιστικών Συλλό-
γων του Νομού και το οποίο τελούσε 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πο-
λιτισμού.
Η βραδιά ξεκίνησε με τον χαιρετισμό 
του Προέδρου της Ένωσης Πολιτιστι-
κών Συλλόγων κ. Μανώλη Στεργιό-
πουλου ο οποίος έκανε ένα σύντομο 
απολογισμό της διοργάνωσης και 
ακολούθησε η απονομή των βρα-
βείων δίνοντας τέλος στην αγωνία των 
διαγωνιζόμενων θιάσων.
Τη λήξη του 35ου Πανελλήνιου Φεστι-
βάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδί-
τσας κήρυξε ο δήμαρχος Καρδίτσας 
κ. Φώτης Αλεξάκος, ο οποίος τόνισε, 
μεταξύ άλλων, τα εξής: «Ένα υπέροχο 
δεκαήμερο γεμάτο συγκινήσεις φθά-
νει στο τέλος του. Το Φεστιβάλ είναι 
ένας σημαντικός θεσμός που προ-

βάλει το θέατρο και παράλληλα χτί-
ζει πολιτιστική συνείδηση. Σημείωσε 
σημαντική επιτυχία και θέλω να ευχα-
ριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν σε 
αυτό».
Τη σκυτάλη πήρε το Σύνολο Ελληνι-
κής Μουσικής του Μουσικού Σχο-
λείου Καρδίτσας το οποίο συνέπραξε 
επί σκηνής με την καταξιωμένη μου-
σικό και συνθέτρια Ευανθία Ρεμπού-
τσικα παρουσιάζοντας ένα υπέροχο 
πρόγραμμα.
Η κ. Ρεμπούτσικα δήλωσε εντυπω-
σιασμένη τόσο από το επίπεδο των 
μαθητών του Μουσικού Σχολείου 

όσο και από το επίπεδο της διοργά-
νωσης δίνοντας πολλά συγχαρητήρια 
στην Καρδίτσα που πρωτοπορεί πολι-
τιστικά.
«Οι εραστές της τέχνης έχουν ένα 
μεγάλο προνόμιο τόνισε ο κ. Στερι-
όπουλος και συνέχισε: Χαίρονται το 
θέατρο, αγγίζουν τις γωνιές της συγκί-
νησης εκείνης που δημιουργεί ο θαυ-
μασμός και η αγνότητα στην ενασχό-
ληση με τις τέχνες.  Για να δώσουμε το 
κίνητρο στους ερασιτέχνες να συνε-
χίσουν και να εξελίξουν την έρευνα 
για το θέατρο, το Φεστιβάλ Ερασι-
τεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας διατη-

ρεί το διαγωνιστικό του χαρακτήρα, 
συγκροτεί κριτική επιτροπή και απο-
νέμει βραβεία, τα οποία οι διακριθέ-
ντες και το κοινό ας τα εκλάβει ως γνή-
σια, ειλικρινή επιβράβευση του ερα-
σιτεχνισμού. Ως τιμή για τους ανθρώ-
πους που δεν παρακινούνται από την 
ανάγκη για  βιοπορισμό αλλά κάνουν 
αυτό που αγαπούν με ανιδιοτέλεια. 
Βλέποντας την ανταπόκριση του κοι-
νού η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων 
νομού Καρδίτσας πλαισιώνει τις θεα-
τρικές βραδιές με γεγονότα και δρά-
σεις που αφορούν τον ερασιτεχνισμό 
και τους παρατηρητές της Τέχνης.»

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

T
ην απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα 
και τη νοτιοανατολική Ευρώπη με τη 
Μέση Ανατολή φιλοδοξεί να καλύψει η 
έκθεση «Δρόμοι της Αραβίας», που πα-

ρουσιάζει περισσότερους από 300 αρχαιολο-
γικούς θησαυρούς της Αραβικής Χερσονήσου.
H έκθεση που έχει ταξιδέψει σε 15 μουσεία 
στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στην Ασία συστή-
νει στο κοινό την ιστορία της Αραβίας και των 
βασιλείων της από την 3η χιλιετία π.Χ. έως τις 
αρχές του 19ου αιώνα. Στο Μουσείο Μπε-
νάκη παρουσιάζονται 300 έργα σε χρονολο-
γική σειρά, με την εποπτεία της επιμελήτριας 
Μίνας Μωραΐτου, με άξονες τους εμπορικούς 
και προσκυνηματικούς δρόμους της Αραβικής 
Χερσονήσου.
Το εμπόριο αναπτύχθηκε στην περιοχή τον 8ο 
αιώνα π.Χ. για τη μεταφορά του θυμιάματος 
από την Αραβία προς την Ανατολική Μεσό-
γειο και μαζί με τα εμπορεύματα ταξίδευαν 
έργα τέχνης και τεχνοτροπίες που φαίνονται 
σε αντικείμενα εμπνευσμένα από την ελλη-
νορωμαϊκή ή και αιγυπτιακή τέχνη. Η άνοδος 
του Ισλάμ τον 7ο αιώνα και το ετήσιο προσκύ-
νημα στη Μέκκα συνέβαλαν στις πολιτιστικές 
ανταλλαγές με τις μετακινήσεις των πιστών.
«Από την προϊσλαμική εποχή αναδεικνύονται 
αρχαιολογικοί χώροι, όπως το νησί Ταρούτ 
στον Αραβικό Κόλπο, με αγγεία της 3ης χιλι-

ετίας π.Χ., και η όαση Τάυμα στη βορειοδυ-
τική Αραβία, με λίθινες στήλες και κεραμικά. 
Στην ευρύτερη αυτή περιοχή ανακαλύφθηκαν 
κολοσσιαία αγάλματα στη Δαιδάν, τη σημε-
ρινή Αλ-Ούλα, πρωτεύουσα του βασιλείου 
των Λιχυανιτών», αναφέρει η κ. Μωραΐτου 
στο σημείωμά της. Οι Λιχυανίτες ήταν ένα από 
τα ισχυρά αρχαία βασίλεια των Αράβων στη 
βορειοδυτική πλευρά της Αραβικής Χερσονή-
σου και είχαν τον έλεγχο του Κόλπου της Ακα-
μπα στα βόρεια της Ερυθράς Θάλασσας. 

Στην έκθεση παρουσιάζονται επίσης κτε-
ρίσματα, λατρευτικά αγάλματα, κεραμικά, 
γλυπτά, επιγραφές και νωπογραφίες από τις 
σημαντικότερες εμπορικές πόλεις της χερ-
σονήσου, όπως η Καριάτ αλ Φου, αλλά και 
ευρήματα από σημαντικούς αρχαιολογικούς 
τόπους, όπως το Μαντάιν αλ Σαλίχ, που ανήκε 
στο βασίλειο των Ναβαταίων με πρωτεύουσα 
τη σημερινή Ιορδανία.
«Οι δρόμοι της Αραβίας», Πειραιώς 138, έως 
26 Μαΐου.

Τα Βραβεία 
Ουράνη και Π. 
Χάρη από την 
Ακαδημία

Σημαντικά ονόματα της 
πνευματικής ζωής τιμήθη-
καν χθες από την Ακαδη-

μία Αθηνών με την απονομή των 
βραβείων που έχουν θεσπίσει 
τα Ιδρύματα Ουράνη και Πέτρου 
Χάρη.
Η απονομή έγινε κατά τη  πανη-
γυρική συνεδρία της Ακαδημίας 
Αθηνών για τον εορτασμό της επε-
τείου της 25ης Μαρτίου 1821, η 
οποία σφραγίστηκε με την ομιλία 
του ακαδημαϊκού Μανόλη Κορρέ, 
με θέμα «Η Ακρόπολις των Αθη-
νών κατά την Επανάσταση του 
1821».
Το Ιδρυμα Κώστα και Ελένης 
Ουράνη και το Ιδρυμα Πέτρου 
Χάρη τελούν υπό την αιγίδα της 
Ακαδημίας Αθηνών και ανάμεσα 
στους σκοπούς τους είναι και η 
προάσπιση της λογοτεχνικής ζωής 
καθώς και η απονομή δημοσίων 
διακρίσεων (μετά χρηματικού 
επάθλου) σε εργάτες του πνεύμα-
τος. Οι βραβευθέντες τιμήθηκαν 
χθες για πρωτότυπα έργα τους τα 
οποία εκδόθηκαν στη διάρκεια 
του 2018, ενώ μία μόνο διάκριση, 
το Βραβείο Δοκιμίου-Μελέτης του 
Ιδρύματος Ουράνη απονεμήθηκε 
στον Νίκο Πηγαδά για το σύνολο 
του έργου του, που αφορά ιστορι-
κές μελέτες και έρευνες.
Το Βραβείο Ποιήσεως του Ιδρύ-
ματος Πέτρου Χάρη απονεμήθηκε 
στον ποιητή Χάρη Βλαβιανό για το 
βιβλίο του «Αυτοπροσωπογραφία 
του λευκού» (Πατάκης, 2018), με 
το οποίο έκανε μια βαθιά προσω-
πική επαναφορά στο προσκήνιο 
της ποίησης, με πλήρη κοσμοθεώ-
ρηση και εμβάθυνση στις ανθρώ-
πινες σχέσεις.
Το Βραβείο Ποιήσεως του Ιδρύ-
ματος Κώστα και Ελένης Ουράνη 
απονεμήθηκε στον ποιητή Δημή-
τρη Κοσμόπουλο για το βιβλίο 
του «Θέριστρον» (Κέδρος, 2018), 
μια ευρεία και πυκνή ποιητική 
σύνθεση, με την οποία ο ποιη-
τής επιχειρεί τη σύζευξη εσωτερι-
κών ζητημάτων που άπτονται της 
γλωσσικής και υπαρξιακής υπό-
στασης με τρόπο ιδιαίτερα πνευ-
ματικό.

Καρδίτσα: Με Ρεμπούτσικα και 60 μαθητές 
ορχήστρα και χορωδία η αυλαία του φεστιβάλ

«Δρόμοι της Αραβίας» στην... Πειραιώς
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Ξ
εκίνησε απαράδεκτα, κλήθηκε να ανέβει «Γολ-
γοθά» και παραλίγο να αναδειχθεί νικήτρια, 
φτάνοντας στην κορυφή του! Η Ελλάδα πήρε 
τον βαθμό (2-2) απέναντι στη Βοσνία εκτός έ-

δρας, σε ένα αποτέλεσμα-θαύμα βάσει της εικόνας 
των πρώτων λεπτών, αλλά οπωσδήποτε αντάξιο, ου 
μην και «λίγο» για την προσπάθεια που έκανε στη συ-
νέχεια.
O Άγγελος Αναστασιάδης παρέταξε την Εθνική ομάδα 
με ένα παράτυπο 3-5-2 με τον Βλαχοδήμο στο τέρμα, 
τους Παπασταθόπουλο, Σιόβα και Κουρμπέλη στην 
άμυνα, Μπακάκη και Κούτρη στις πλευρές, τον Ζέκα, 
τον Σάμαρη και τον Μπουχαλάκη στον άξονα και 
τον Φορτούνη με τον Δώνη στην επίθεση, με 
συχνές εναλλαγές ρόλων.

15ΛΕΠΤΗ «ΤΡΙΚΥΜΙΑ» ΚΑΙ 2-0
Εξαρχής οι συνθήκες του αγώνα δημι-
ουργήθηκαν καταφανώς εις βάρος της 
Εθνικής, που ήταν ανήμπορη να παίξει 
με τη διάταξη που επιλέχθηκε. Η πίεση 
των Βόσνιων είχε εξαρχής αποτέλεσμα 
και μάλιστα πολύ σύντομα.
Μόλις στο 10’ ο Βίτσκα άνοιξε το σκορ, έπειτα 
από χαρακτηριστική ολιγωρία της ελληνικής άμυνας. 
Ο Πιάνιτς εκτέλεσε το κόρνερ από αριστερά, ο συμπαί-
κτης του βρέθηκε αμαρκάριστος στο πέναλτι, σούταρε, 
η κόντρα στον Ζέκα του «έστρωσε» τη μπάλα και με 
δεύτερη προσπάθεια την έστειλε στα δίχτυα, με τον 
Βλαχοδήμο να έχει περιορισμένο οπτικό πεδίο και να 
μην μπορεί να αποτρέψει την εξέλιξη.
Η ψυχολογία έπεσε απότομα και μέχρι να προλά-
βουν οι παίκτες του Αναστασιάδη να σκεφθούν τη 
διαχείριση του σκορ και την αντίδρασή τους, ήρθε 
και το 2-0. Αυτή τη φορά μίλησε η κλάση του Πιά-
νιτς, συνδυαστικά με την παντελή έλλειψη συνεννόη-
σης μεταξύ Βλαχοδήμου και αμυντικών. Τείχος ουσι-
αστικά δεν στήθηκε ποτέ, αφού μόνο ο Ζέκα πήρε 
τέτοια θέση και ο Βόσνιος «μαέστρος» εκτέλεσε με 
έξυπνα φάλτσα, ξεγελώντας εύκολα τον Έλληνα τερ-
ματοφύλακα.
Ως το 25’ η κατοχή της μπάλας είχε διαμορφωθεί στο 
62-38%, αποτυπώνοντας επιεικώς την εικόνα χάους 
που έδιναν οι Έλληνες διεθνείς. στο 25’. Έκτοτε η 
Ελλάδα προσπάθησε να πιέσει, παίζοντας πια 4-4-2 

και με όλα τα... εξάρια της στη σειρά (Μπουχαλάκη, 
Σάμαρη, Κουρμπέλη και Ζέκα από δεξιά στα αρι-
στερά) ανορθόδοξα σε κάθε περίπτωση, αλλά του-
λάχιστον αλλάζοντας την εικόνα του αγώνα, με μπρο-
στάρηδες τους Σάμαρη και Ζέκα, τον πρώτο με τα 
τεχνικά προσόντα και τον δεύτερο με το αδιάκοπο 
τρέξιμο, που δεδομένα θα φαινόταν χρήσιμο αν οι 
υπόλοιποι ξεκινούσαν να... παίζουν.

«ΑΛΛΗ» ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ Β’ ΜΕΡΟΣ
Η είσοδος του Μασούρα στο 46’ αντί του κακού 
Μπουχαλάκη κρίθηκε ως επιβεβλημένη, ώστε να 
«ζωντανέψει» επιθετικά η Ελλάδα. Αυτό επετεύχθη, 

αφού η οπισθοχώρηση των Βόσνιων ήρθε 
ως αποτέλεσμα της πιο ουσιαστικής κατο-

χής της μπάλας από πλευράς της «γαλα-
νόλευκης», ενώ παράλληλα το ορθο-
λογικό πια 4-4-2 τους δημιούργησε 
περισσότερους «πονοκεφάλους» στην 
άμυνα.
Η πίεση, έστω και δίχως ευκαιρίες, 

δημιούργησε τις συνθήκες για ένα γκολ 
που θα ξανάβαζε την Εθνική στο παιχνίδι. 

Αυτές γονιμοποιήθηκαν στο 63’, όταν ο Φορ-
τούνης κέρδισε το πέναλτι από ανατροπή του Σούν-
γιτς. Ο ίδιος έστησε τη μπάλα στην άσπρη βούλα κι 
ευστόχησε, δίνοντας ξανά στο παιχνίδι ενδιαφέρον, 
που λίγο αργότερα θα εκτινασσόταν!
Αυτό συνέβη στο 67’, όταν ο Πιάνιτς μάρκαρε άτσαλα 
τον Ζέκα και ο διαιτητής, μάλλον λίγο αυστηρά, του 
έδειξε τη δεύτερη κίτρινη! Η αυτοπεποίθηση πλέον 
είχε αλλάξει «στρατόπεδο» για τα καλά και η Ελλάδα 
με αριθμητικό μειονέκτημα όφειλε να γίνει πιο επιθε-
τική, όπερ και εγένετο.
Στο 80’ θέση στο παιχνίδι πήρε και ο Κουλούρης και 
λίγο αργότερα επήλθε και η ισοφάριση. Στο 85’ ο Ζέκα 
έπειτα από καλή κυκλοφορία της μπάλας σέντραρε 
από δεξιά, ο Κολοβός νίκησε κατά κράτος το κεντρικό 
αμυντικό δίδυμο και με εντυπωσιακή κεφαλιά ισοφά-
ρισε σε 2-2, πανηγυρίζοντας έξαλλα.
Τα λίγα λεπτά που απέμεναν προσφέρονταν για ελεγ-
χόμενο ρίσκο, ώστε να ψάξει η Ελλάδα και τη νίκη. 
Αυτό δεν έγινε, παρά τις καλές προϋποθέσεις με 
τις οποίες βρέθηκε ο Φορτούνης κυρίως μέσα στη 
μεγάλη περιοχή από αριστερά.

SPORTSNEWS

Η Ελλάδα που... αντιστέκεται! Μετά το «σοκαριστικό» πρώτο 20λεπτο, όταν η Βοσνία 
προηγήθηκε εύκολα 2-0, η «γαλανόλευκη» αντέδρασε και με το 2-2 έφυγε από την Ζένιτσα με 
ένα πολύτιμο βαθμό! Καθοριστική η αποβολή του Πιάνιτς λίγο μετά το 2-1. 

Όταν... ξύπνησε, τους 
«πάτησε»! Ο Άγγελος Αναστασιάδης τόνισε πως η Εθνική μας άξιζε τη νίκη επί 

της Βοσνίας, ενώ ανέφερε πως η Παναγία βοήθησε την ομάδα, αφού 
δύσκολα γυρνάς τέτοια ματς.
Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο Άγγελος Αναστασιάδης στη συνέντευξη 
Τύπου:

Για το αν άξιζε η Εθνική την ισοπαλία: «Αξίζαμε τη νίκη. Εκτός και αν ήμουν 
σε άλλο γήπεδο»
Για το τι ειπώθηκε στο ημίχρονο και παρουσιάστηκε βελτιωμένη η ομάδα στη 
συνέχεια: «Γνωρίζαμε πως είναι δυνατοί στα στημένα. Θέλαμε να αποφύγαμε 
τα γκολ από στημένες φάσεις, αλλά δεχθήκαμε 2 γκολ. Το δεύτερο γκολ είναι 
πολύ χαζό. Ούτε ερασιτεχνικές ομάδες δεν τα δέχονται αυτά. Δεν έγινε ούτε 
τείχος. Και να σκεφτεί κανείς ποιος χτυπάει το φάουλ (Πιάνιτς). Το είδαμε και 
αυτό. Αδικήσαμε τους εαυτούς μας. Να αλλάξουμε την νοοτροπία των παι-
διών, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε και κανέναν. Στο ημίχρονο τους είπα πως 
μπορούμε να νικήσουμε, αρκεί να κάνουμε αυτά που μπορούμε. Είμαι ευχα-
ριστημένος σε αυτό το κομμάτι
Για την μεγάλη κατοχή της Ελλάδας στο ματς: «Αυτό προσπαθούμε να 
κάνουμε με  οποιονδήποτε αντίπαλο. Για αυτό στεναχωρήθηκε με τον τρόπο 
που πάιξαμε στο πρώτο ημίχρονο. Αυτός είναι ο τρόπος μας, θέλουμε να 
δημιουργήσουμε, να παίξουμε. Έτσι λειτουργούμε. Μετά το 25λεπτό ισορ-
ροπήσαμε. Η ευκαιρία του Φορτούνη και άλλη μια ευκαιρία που ήμασταν 
ολομόναχοι στην μικρή περιοχή. Το σημαντικό ήταν πως κυκλοφορήσαμε 
τη μπάλα».
Για το πως ξεκίνησε η Εθνική το ματς και τη διάταξη: «Ακόμα και τώρα που 
είδα πως πήγε το ματς, το ίδιο θα έκανα. Αναγκαστήκαμε να παίξουμε με 
ψηλότερα παιδιά, να αποφύγουμε τις στημένες φάσεις. Δεν είπα πως δεν 
ειμαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. όπως πήγε το παιχνίδι, είμαι ευχα-
ριστημένος. Απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα με ποιοτικούς παίκτες, θα ήταν 
άδικο να μην είμαστε ευχαριστημένοι».
Για την αλλαγή του σχήματος μετά το 2-0: «Ήθελα να πούμε στα παιδιά ότι 
δεν φοβόμαστε, παρόλο που χάναμε με 2-0. Αυτές ήταν οι εντολές. Να τους 
κάνουμε να πιστέψουν ότι μπορούν. Ήταν επιθετικό το σύστημα που παίξαμε 
από την αρχή».
Για την αυτοεκτίμηση της ομάδας και αν είναι ωφέλιμο το 2-2: «Υπάρχουν 
θετικά και αρνητικά. Το αρνητικό είναι πως ίσως θα έπρεπε να δουλέψουμε 
περισσότερο τη διάταξη αυτή. Το γνωρίζουν τα παιδιά. Το ότι η ομάδα αντέ-
δρασε, βγάζει πολλά θετικά κομμάτια. Το θέμα είναι να πιστέψουν οι παίκτες, 
όχι εμείς».
Για τον Κολοβό: «Εγώ αυτά τα παιδιά τα εμπιστεύομαι, μπορούν κάνουν 
πολλά περισσότερα να ξέρετε. Είμαι ευτυχισμένος, θα το καταλάβουν και οι 
ίδιοι. Αδικούν μόνιμα τους εαυτούς τους».
Για το αν θα προκριθεί η Εθνική στο Euro: «Δεν μου αρέσουν οι δηλώσεις, 
αλλά αν δεν έχεις στόχο δεν μπορείς να ε;iσαι πουθενά. Αν δεν πίστευα, θα 
ήμουν σπίτι μου. Μακάρι τα παιδιά να πιστέψουν και αυτά. Θα κριθεί στα 
τελευταία παιχνίδια η πρόκριση. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε εδώ και μας 
βοήθησε. Οι παίκτες έδωσαν την ψυχή τους. Να ευχαριστήσω την Παναγιά, 
γιατί τα βοήθησε τα παιδιά, δεν αλλάζουν εύκολα αυτά τα αποτελέσματα».
Για το τι θα γίνει στο μέλλον με την Βοσνία και με την αποβολή του Πιάνιτς 
«Πολύ καλή ομάδα η Βοσνία. Θα είναι διεκδικήτρια της πρόκρισης και αυτή. 
Με τους παίκτες που έχει πορεί να κερδίσει τον οποιονδήποτε και σε οποια-
δήποτε έδρα».

Aναστασιάδης: «Τα παιδιά 
έδωσαν την ψυχή τους, 
ευχαριστούμε την Παναγία»

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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Τ
ο ελληνικό ποδόσφαιρο ποτέ 
δεν θα σταματήσει να μας εκ-
πλήσσει. Ποτέ δεν θα μας κά-
νει να... βαριόμαστε. Ακόμα και 

στα πιο... βαρετά και... άνοστα θέματα 
έχει τον τρόπο του να ταράζει τα νε-
ρά. Πάμε λοιπόν σε διάφορα ενδιαφέ-
ροντα σχετικά με την συνάντηση της 
πλευράς του Βασιλειάδη με τους εκ-
προσώπους της Λίγκας. Η στάση και 
η θέση του Γιώργου Βασιλειάδη εί-
ναι γνωστή και έχετε διαβάσει τα δε-
δομένα. Οι διάλογοι που έγιναν μες 
στην συνάντηση είχαν ένα ξεχωριστό... 
χρώμα. Υπήρχαν και εκπρόσωποι της 
Super League όπως η πλευρά Μονεμ-
βασιώτη που ανέφεραν να γίνει προ-
σπάθεια για επαφή με τον Τσίπρα σχε-
τικά με την αναδιάρθρωση. Ο Βασιλει-
άδης τους είπε ότι εάν πάρουν το ΟΚ 
εκείνος δεν έχει θέμα να τους... στα-
ματήσει.
 Ο Βασίλης Γκαγκάτσης εκ μέρους της 
Λίγκας ε ίπε σ τον Υφυπουργό 
«πως είχαμε πει για ένα πλάνο 
πεν ταε τ ίας με το τηλεο-
πτικό συμβόλαιο και τώρα 
είναι για δύο χρόνια». Ο 
Υπουργός του απάντησε 
ότ ι «έκανα πέρυσ ι την 
υποχώρηση και είπαμε ότι 
θα πάμε σε πλάνο δύο ετών 
για να δούμε εάν θα προχω-
ρήσει ή όχι». Ο ΠΑΟΚ ανέφερε 
στην συνάντηση ότι «εάν γίνεται να 
πάμε σε ένα πλάνο με 16 ομάδες χωρίς 
να θίγονται τηλεοπτικά συμφέροντα να 
πάμε. Εάν όχι όμως να πάμε στην ανα-
διάρθρωση. Γεωγραφικά πάντως πρέ-
πει να έχουμε παραπάνω ομάδες. Δεν 
είμαστε σαν ένα νησί όπως η Κύπρος».
 Ο ΟΦΗ τόνισε πως «κύριε Υπουργέ 
οι αναδιαρθρώσεις γίνονται από κάτω 
προς τα πάνω και όχι από πάνω προς 
τα κάτω». Γενικά ο ΟΦΗ είχε αρκετές 
προτάσεις και στέκεται και σε θέματα 
υποδομών, Ακαδημιών και ερασιτε-
χνικών ομάδων. «Αυτό δεν είναι δική 
μου δουλειά. Είναι της ΕΠΟ. Εμείς 
είχαμε το πλάνο αυτό για μία κατηγο-
ρία πρότυπο και με μείωση ομάδων 
για να γίνει πιο εμπορική. Έχω εδώ όλο 

το πλάνο. Εάν πάλι η ΕΠΟ ή εσείς έχετε 
άλλη δομή γ ια την αναδιάρθρωση 
μπορούμε να το συζητήσουμε. Όχι 
όμως να μην γίνει η αναδιάρθρωση», 
σχολίασε.
 Ζητήθηκε από τον Βασιλειάδη να 
ρίξει νερό στο κρασί του. «Πόσο νερό 
να ρίξουμε πια; Κάναμε τόσες υπο-
χωρήσεις. Πέρυσι σας έλεγα 12 και 
μου λέγατε 14 και πήγα με αυτό που 
θέλατε εσείς», σχολίασε για να ακου-
στεί η ατάκα μετά πως «τουλάχιστον 
δεν θα μεθύσετε με τέτοιο νερωμένο 
κρασί...». Ο Βασιλειάδης πάντως και 
απογοητεύθηκε και ενοχλήθηκε καθώς 
οι αξιώσεις της Λίγκας ήταν και να μην 
γίνει αναδιάρθρωση και να πάρουν 
και το τηλεοπτικό συμβόλαιο της ΕΡΤ 
κανονικά.
Η πλευρά Βασιλειάδη δεν κρύβει τον 
προβληματισμό και την απογοήτευσή 
της για την αλλαγή στάση από μέρους 
της Super League αλλά όπως προ-

κύπτει από το Υφυπουργείο, 
συνεργάτες του και τον ίδιο 

τον Υπουργό δεν πρόκει-
ται να κάνει πίσω.
 Θα εμμε ίν ε ι  μ έ χ ρι 
τ έ λους σ το θέμα της 
αναδιάρθρωσης. Ο ίδιος 
εξακολουθεί να τονίζει 

πως αναμένει το τελικό 
έγγραφο ΟΚ από την ΕΠΟ 

για να νομοθετήσει περνώντας 
την τροπολογία της αναδιάρθρωσης. 
Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι 
όπως οι Super League και Football 
League έγιναν με Νόμο, το ίδιο πρέ-
πει να γίνει και με την Super League 
2. Στην περίπτωση που η ΕΠΟ έχει να 
προτείνει άλλη δομή τότε ο Γιώργος 
Βασιλειάδης θα νομοθετήσει ανάλογα. 
Πάντως στο Υφυπουργείο επιμένουν 
ότι από μέρους τους είναι αποφασι-
σμένοι για την πλήρη υλοποίηση του 
πλάνου της αναδιάρθρωσης.
 Όσο για την Super League; Οι αντιρρή-
σεις και οι ενστάσεις υπάρχουν όπως 
και κάποιες εκτιμήσεις πως μπορεί το 
Υφυπουργείο να κάνει πίσω. Ο Βασι-
λειάδης πάντως ξεκαθαρίζει πως αυτό 
δεν θα συμβεί.

Η Super League θέλει να 
δει τον... Τσίπρα για την 
αναδιάρθρωση!

Η Εθνική Ελλάδος δεν έβγαλε... μάτια 
στο Λιχτενστάιν αλλά το αποτέλεσμα 
μετράει. Το 0-2 μαζί με ένα... σωρό 
χαμένες ευκαιρίες είναι η πρώτη γεύση 
της νέας εθνικής στα προκριματικά του 
Euro2020. 

Τ
ο αποτέλεσμα δεν αποτελεί λόγο για 
πανηγυρισμούς. Δεν συνοδεύτηκε καν 
με κάτι παραπάνω από τα απαραίτητα. 
Η Εθνική όμως έκανε τη... δουλειά και 

έφυγε νικήτρια από το Βαντούζ, παίρνοντας τη 
νίκη απέναντι στο Λιχτενστάιν στην πρεμιέρα 
προκριματικών. Δεδομένου δε πως οι τελευ-
ταίες αντίστοιχες διοργανώσεις κάθε άλλο πα-
ρά θετικά εκτιλύχθηκαν, το αντιπροσωπευτικό 
συγκρότημα μπορεί να αισθανθεί την ανακού-
φιση που χαρίζει μια νίκη και πλέον μπορεί α-
νεμπόδιστα να δει τη συνέχεια.
Οι γηπεδούχοι παρατάχθηκαν με σχηματισμό 
4-5-1, που στην πραγματικότητα ήταν 4-6-0! 
Ο Μπούχελ βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια, o 
Βόλφινγκερ δεξιά στην άμυνα, ο Γκέπελ αρι-
στερά και ο Κάουφμαν με τον Ρέχστάινερ στο 
κέντρο της. Ο Βίζερ πήρε θέση μπροστά τους, 
με τους Πολβερίνο και Μπέχελ να τον πλαισιώ-
νουν και τους Σαλάνοβιτς και Χάσλερ στα πλά-
για, με τον Γκούμπσερ μοναδικό προωθημένο.
Από την πλευρά του ο Άγγελος Αναστασιάδης 
επέλεξε το σύνηθες 4-2-3-1 με τον Βλαχοδήμο 
στα γκολπόστ σε ρόλο… θεατή, τον Μπακάκη 
δεξιά στην άμυνα, τον Κούτρη αριστερά και 
τους Σιόβα και Κουρμπέλη στο κέντρο της. 
Ζέκα και Σάμαρης αποτέλεσαν το δίδυμο στον 
άξονα, με τον Φορτούνη μπροστά τους, τον 
Μασούρα αριστερά, τον Μπακασέτα δεξιά και 
τον Μήτρογλου στη γραμμή κρούσης.
Τα πρώτα λεπτά κύλησαν στο ίδιο μοτίβο για 
την «γαλανόλευκη», που δεν μπορούσε να 
δημιουργήσει φάσεις με ομαδικό παιχνίδι, 
εξαιτίας και την «σφιχτής» οργάνωσης του 
Λιχτενστάιν με όλους τους παίκτες πίσω από 
τη μπάλα και τους Μπέχελ και Πολβερίνο να 
συγκλίνουν και να περιορίζουν τους χώρους 
δράσης.
Στο 23’ μάλιστα η Εθνική ατύχησε να χάσει τον 
Μήτρογλου, που αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη 
γάμπα και αποχώρησε αναγκαστικά από το 
παιχνίδι. Ως εκείνο το σημείο ήταν δύσκολο 
για τους συμπαίκτες του να τον βρουν στην 
περιοχή, ενώ ο ίδιος δεν κατάφερε να απειλή-
σει την εστία των γηπεδούχων.
Η πρώτη καλή στιγμή καταγράφηκε αργοπο-
ρημένα για την Εθνική (25΄), με δράστη τον άρτι 
εισελθέντα Τάσο Δώνη. Η φάση ξεκίνησε με 

όμορφη ενέργεια του Φορτούνη, που μπήκε 
στην περιοχή από δεξιά, από διώξιμο πήρε τη 
μπάλα ο Ζέκα έξω από την περιοχή, πάσαρε 
στον Σιόβα κι αυτός σέντραρε κεντρικά, με τον 
Έλληνα επιθετικό να πιάνει δύσκολη κεφαλιά 
και τον Μπούχελ να μπλοκάρει σταθερά.
Στο 27’ ξανά ο Φορτούνης, που πήρε και το 
περιβραχιόνιο μετά την αντικατάσταση του 
Μήτρογλου, ξεμαρκαρίστηκε έξω από την 
περιοχή και σούταρε, στέλνοντας τη μπάλα 
λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι.
Το προβλέψιμο παιχνίδι της Εθνικής έγινε 
ακόμα πιο αργό στο διάστημα ως το 34’, όταν 
ο Σάμαρης μπήκε δυναμικά στην περιοχή και 
σούταρε πολύ άστοχα, ψηλά άουτ. Το ίδιο επα-
ναλήφθηκε ένα λεπτό αργότερα (35’), όταν ο 
Μασούρας αστόχησε από πλεονεκτική θέση 
μέσα στην περιοχή, στέλνοντας πολύ άουτ τη 
μπάλα μετά το ασταθές διώξιμο του Κάουφ-
μαν στη σέντρα του Κούτρη.
Ο ίδιος παίκτης δεν έπιασε την κεφαλιά στη 
σέντρα του Δώνη στο 44’, αφήνοντας στους 
θεατές την εντύπωση πως η Εθνική βαδίζει σε 
λάθος δρόμο, αυτόν της αναποτελεσματικότη-
τας, τουλάχιστον για τα πρώτα 45’.
Αυτό διαψεύστηκε από τον Φορτούνη, που 
σκόραρε… λυτρωτικά, διώχνοντας κάθε υπο-
ψία ανησυχίας από το γαλανόλευκο «στρατό-
πεδο». Συγκεκριμένα στις καθυστερήσεις ο 
Κουρμπέλης «γέμισε» όμορφα από πίσω στην 
πλάτη της άμυνας του Λιχτενστάιν και ο αρχη-
γός με σουτ στην κίνηση δεν είχε πρόβλημα 
να σκοράρει για το 0-1, που πανηγυρίστηκε 
έντονα στον πάγκο, που απαλλάχθηκε από το 
άγχος σε κρίσιμο χρονικό σημείο.
Αναμενόμενα το δεύτερο ημίχρονο στερήθηκε 
ρυθμού, με την Εθνική να ψάχνει μεν ένα δεύ-
τερο γκολ, κυρίως όμως να κάνει διαχείριση 
του αγώνα και της υπεροχής στο σκορ. Ο Μπα-
κασέτας απείλησε με μερικά σουτ, όπως στο 
46’ και στο 60’, που δεν αποτέλεσαν κίνδυνο 
για το Λιχτενστάιν, ενώ το μοτίβο ήταν το ίδιο. 
Οι Έλληνες προσπαθούσαν να βρουν χώρους 
και οι γηπεδούχοι απέκρουαν και έκλειναν 
χώρους.
Αυτό που συνέβη τελικά ήταν ό,τι θα προέ-
βλεπαν οι περισσότεροι, βλέποντας ένα παι-
χνίδι μονόπλευρο και μια ομάδα έξω από την 
αντίπαλη περιοχή, έστω και δίχως εξαιρετικές 
ευκαιρίες. Με παρόμοιο τρόπο με το πρώτο 
γκολ, αυτή τη φορά ο Μασούρας εκτέλεσε 
χρέη δημιουργού για τον Δώνη, που στο 80’ 
κινήθηκε όμορφα στην πλάτη της άμυνας του 
Λιχτενστάιν κι αφού κοντρόλαρε με το στήθος, 
«εκτέλεσε» με δυνατό σουτ τον Μπούχελ, δια-
μορφώνοντας το τελικό 0-2.

Λιχτενστάιν - Ελλάδα 0-2

Το ταξίδι άρχισε με νίκη!
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Εντυπωσιακά αποτελέσματα 
καταγράφηκαν στην εμβόλιμη 
24η αγωνιστική της Football 
League, με τον ΑΟΧ Κισσαμικό να 
περνάει «αέρας» από την Πάτρα, 
επικρατώντας της Παναχαϊκής με 
1-3, τον Πλατανιά να «σκορπάει» 
τη Σπάρτη με 7-0 και τον Απόλλωνα 
Λάρισας να αποσπάται από τον 
Απόλλωνα Πόντου στη δεύτερη 
θέση, νικώντας τον με 3-1. Νίκες 
για Τρίκαλα (1-0 την Κέρκυρα) και 
Εργοτέλη (4-1 τον Αιγινιακό).

Τ
ην πρώτη της ήττα ύστερα από 
2,5 μήνες γνώρισε η Παναχαϊκή, 
με τον ΑΟΧ Κισσαμικό να φεύγει 
νικητής από την Αγυιά με 1-3. Ο 

Κάσσος (8’) και ο Αρναρέλλης (53’) σκό-
ραραν για τους Κρητικούς, με τον Κάσσο 
(73’) να δίνει διαστάσεις θριάμβου στην 
ομάδα του κάνοντας το 0-3. Ο Ελευθερι-
άδης μείωσε σε 1-3 για τους γηπεδού-
χους στο 88, ενώ η Παναχαίκή έπαιζε με 
αριθμητικό μειονέκτημα από το 72’, όταν 
αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο Τσε-
λεπίδης. Ο ΑΟΧ Κισσαμικός έφτασε τους 
37 βαθμούς και στο -3 από τους Πατρι-
νούς, οι οποίοι βλέπουν τη διαφορά από 
τις κορυφαίες θέσεις να μεγαλώνει…
Παναχαϊκή (Τσιώλης): Πέτριτς, Σταμό-
πουλος, Πλέγας (28’ Μπαστακός), Αργυ-
ρόπουλος, Φουρλάνος (76’ Παπατόλιος), 
Ελευθεριάδης, Μόσνι, Ντάσιος, Κυνη-
γόπουλος, Μωραΐτης (46’ Κολ), Τσελε-
πίδης.
ΑΟΧ Κισσαμικός (Βοσνιάδης): Παπα-
δόπουλος, Αλί, Παπαχρήστος, Φαζός, 
Μουμίν, Τεγούσης, Ρίσκι (83’ Αποστολό-
πουλος), Αρναρέλλης (75’ Βρεττός), Κάσ-
σος, Κουσκουνάς (38’ λ.τρ. Τόλι).

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΙΣ ΝΙΚΕΣ Ο ΕΡΓΟ-
ΤΕΛΗΣ
Στα θετικά αποτελέσματα επανήλθε η 
ομάδα του Παπαβασιλείου, που μετά 
την ήττα από την Κέρκυρα την προη-
γούμενη αγωνιστική, είχε εύκολο έργο 
απέναντι στον ουραγό της βαθμολογίας 
Αιγινιακό, του οποίου επικράτησε με 
4-1. Ο Έφορντ άνοιξε το σκορ στο 43’, 
ο Ροβύθης έκανε το 2-0 με σουτ στο 70’ 
και στο 72’ ο Μανουσάκης σκόραρε για 
το 3-0. Η ομάδα της Πιερίας μείωσε  με 
τον Σοφιάνη στο 82’, πριν ο Έφορντ με 

πέναλτι στο 90’ διαμορφώσει το τελικό 
σκορ. Με τη νίκη αυτή ο Εργοτέλης 
έφτασε στους 37, όσους και ο ΑΟΧ Κισ-
σαμικός, στο -6 από τον δεύτερο Απόλ-
λωνα Λάρισας. Αντίθετα ο Αιγινιακός 
έμεινε στους 13, έχοντας ουσιαστικά 
«αποχαιρετήσει» την κατηγορία.
Εργοτέλης (Παπαβασιλείου): Κατσι-
μήτρος, Μπαχανάκ, Μπουρσέλης (66’ 
Οικονόμου), Μαζουλουξής, Μπάτζιος, 
Γροντής (52’ Ροβίθης), Μπρους, Τσέ-
λιος, Κουατένγκ (59’ Κατσούρι), Έφορντ, 
Μανουσάκης.
Αιγινιακός (Καρατζά): Καραγκιολίδης, 
Τοπαλίδης (91’ Πιαστόπουλος), Στάνιτς, 
Πετρούσης, Ζήσης, Βελκόσκι, Βλαχομή-
τρος (74’ Ζαννάκη), Πιαστόπουλος, Κού-
στα, Έππας (61’ Σοφιάνης), Παπαδόπου-
λος.

ΝΙΚΗ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Μόνος στη δεύτερη θέση της βαθμολο-
γίας βρέθηκε ο Απόλλων Λάρισας, που 
νίκησε στο μεγάλο παιχνίδι της αγωνι-
στικής τον Απόλλωνα Πόντου με 3-1 και 
μάλιστα με ανατροπή του σκορ. Στο 9’ ο 
Δημητριάδης με όμορφη προσποίηση 
και πλασέ άνοιξε το σκορ για τους φιλο-
ξενούμενους, ωστόσο οι γηπεδούχοι 
αντέδρασαν πριν τελειώσει το ημίχρονο 
με τον Λίταινα, που με σουτ ισοφάρισε. 
Στο 62’ ο Μπραμπίγια με όμορφο σουτ 
έκανε το 2-1 και στη συνέχεια (85’) τρά-
βηξε τα βλέμματα πάνω του, σκοράρο-
ντας με εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ 
για το τελικό 3-1, που απέσπασε με 43 
την ομάδα του στη δεύτερη θέση κι 
άφησε τον έτερο Απόλλωνα τρίτο με 40.
Απόλλων Λάρισας (Μπελά): Μαντζά-
ρης, Κουρτεσιώτης, Σουλιώτης, Λίται-
νας, Ράμος (56’ Τασιούλης), Λουκάο (88’ 
Μπιμάι), Μαρκολίνιο, Σκούπρα, Καρατά-
σιος, Χατζής, Μπραμπίγια.
Απόλλων Πόντου (Καλαϊτζίδης): Πολίτης, 
Σουντουρά, Γεωργιάδης, Δημητριάδης, 
Πορτουλίδης, Τσουμάνης, Κυβελίδης, 
Καλογέρης, Θεολόγου, Σαμαράς, Ολαϊ-
τάν (21’ λ.τρ. Λουφάκης).

ΚΑΤΑΙΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 
ΜΕ ΤΡΙΛΕΠΤΟ-ΦΩΤΙΑ
Με τρία γκολ σε 4’ στο δεύτερο ημί-
χρονο, ο Πλατανιάς έδωσε διαστάσεις 
θριάμβου στη νίκη του επί της Σπάρτης, 
την οποία διέσυρε με 7-0. Ο Λουκίνας 

άνοιξε το σκορ στο 6’, ενώ από το 50’ 
ως το 54’ ο Παπανικολάου, ο Νάτσης με 
αυτογκόλ και ξανά ο Λουκίνας ανέβασαν 
απότομα τον δείκτη του σκορ στο 4-0. 
Ο Μπιανκόνι (69’) και ο Λουκίνας (79’), 
που έκανε χατ-τρικ, ανέβασαν τον δείκτη 
του σκορ στο 6-0, ενώ στις καθυστερή-
σεις ο Παπουτσογιαννόπουλος σκόραρε 
με τη σειρά του για το εντυπωσιακό 7-0. 
Πλέον οι Χανιώτες μετρούν 40 βαθμούς, 
φτάνοντας τον Απόλλωνα Λάρισας και 
την Παναχαϊκή και προσπερνώντας την 
Κέρκυρα, ενώ η Σπάρτη έμεινε στην πρό-
τελευταία θέση με 15 βαθμούς.

«ΞΕΦΥΓΑΝ» ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Με σκόρερ τον Μαρκόβσκι (33’), που 
έχασε και πέναλτι στις καθυστερήσεις, 
τα Τρίκαλα επικράτησαν με 1-0 της Κέρ-
κυρας και βγήκαν από τη ζώνη του υπο-
βιβασμού, αποσπώμενοι από τον Ηρό-
δοτο και μετρώντας πλέον 28 βαθμούς. 
Αντίθετα, αυτή ήταν η τρίτη ήττα στα 
τελευταία πέντε παιχνίδια για τους Φαί-
ακες, που παρέμειναν στην 8η θέση με 
37 βαθμούς.
Τρίκαλα (Κόστιτς): Ταΐρης, Πάνος, Ντό-
σης, Γκότοβος, Ντιαλό, Τσιάρας, Λάσκα-
ρης, Τριανταφυλλάκος, Μαρκόφσκι, Τσι-
μίκας, Ράντι (84’ Σισέ).
Κέρκυρα (Σπανός):  Κουτζαβασίλης, Σαν-
δραβέλης, Σπ. Κρητικός (84’ Γεωργακό-
πουλος), Τουράμ, Σιατραβάνης, Αναστα-
σίου, Μότα (46’ Πασάς), Ιωάννου, Λινάρ-
δος, Θεοδωράκης, Νίκιτς (63’ Ζορμπάς)

Βόλος - Ηρόδοτος 5-0
Ο Βόλος επικράτησε εύκολα του Ηρό-
δοτου με 5-0 για την 24η αγωνιστική 
της Football League και διατήρησε την 
άνετη πρωτιά του στη βαθμολογία. Χατ-
τρικ ο Φράγκος.
Οι Θεσσαλοί παρουσιάζονται βελτιω-
μένοι εσχάτως, μετά το διάστημα ντε-
φορμαρίσματος που πέρασαν με αρκετά 
άσχημα αποτελέσματα και κόντρα στον 
Ηρόδοτο πήραν εύκολη νίκη με 5-0.
Ο Μάντζης (35’) άνοιξε το σκορ για την 
ομάδα του Φεράντο, ενώ ο Φράγκος 
με σουτ στο 60’ διπλασίασε τα τέρματα 
του Βόλου. Ο ίδιος παίκτης σκόραρε 10’ 
αργότερα για το 3-0, ενώ στο 76’ ο Κόκ-
κορης με πλασέ ανέβασε τον δείκτη του 
σκορ στο 4-0. Το τελικό 5-0 διαμόρ-
φωσε ο μεγάλος πρωταγωνιστής της 
αναμέτρησης, Φράγκος στις καθυστε-
ρήσεις.
Με το «τρίποντο» οι Βολιώτες έφτασαν 
στους 52, παραμένοντας με διαφορά 
στην πρώτη θέση της Football League. 
Αντίθετα ο Ηρόδοτος έμεινε στους 25 
και στη ζώνη του υποβιβασμού.
Βόλος (Φεράντο): Πίτκας, Κόκας, Πίτου 
Γκαρσία, Δόρης, Κότο, Ηλιόπουλος 
(65’ Πίσπας), Καρρίκι, Λούκας Γκαρσία, 
Μάντζης, Ν’ Γκουέμ, Γκαλίτσιος
Ηρόδοτος (Λυρώνης): Ξενοδόχοφ, 
Γιαλούσης, Γραικός, Χατζηλιάδης, 
Ανδρέου, Παπαγγελής, Κασαπάκης, 
Αργκιλέσι, Νύκταρης, Πίντο, Ζαμπο-
ρόφσκι

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Διασυρμός της Παναχαϊκής, δεύτερος ο Απόλλων Λάρισας
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Μ
ετά από τα χρυσά με-
τ ά λ λ ια  σ τ α  10 0  κα ι 
200μ ύπτιο ο Απόστο-
λος Χρήσ του κέρδισε 

και το 3ο σ τα 50μ σ το μίτ ινγκ της 
Μασσαλίας.
Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλή-
ρωσε τους αγώνες του στο διεθνές 
μίτινγκ κολύμβησης της Μασσαλίας 
ο Απόστολος Χρήστου. 
Ο κολυμβητής του Ολυμπιακού μετά 
από το χρυσό μετάλλιο στα 100 και 
στα 200μ ύπτιο κέρδισε την Κυριακή 
(24/3) και το χρυσό στα 50μ! 

Ο Χρήσ του πήρε την 1η θέση με 
25.28,  έ ναν τ ι  25.49 του Γάλ λου 
Ζερεμί Στραβιούς και  25.60 του 
Ολ λανδού Τζ έσε  Πουτ ς.  Επ ίσης  
συμμετείχε το πρωί και στα προκρι-
ματ ικά των 100μ. ελεύθερο, όπου 
κατε τάγη 12ος με 50.73, ενώ δεν 
αγωνίστηκε στον «μικρό» τελικό.
Αν τ ίθε τα, σε «μικρούς» τ ε λικούς 
πήραν μέρος η Γεωργία Δαμασιώτη, 
που τ ερμάτ ισε πρώτη σ τα 100μ. 
πε ταλούδα με 1:01.71, και ο Σάβ-
βας Θώμογλου, που ήταν τρίτος στα 
100μ. πρόσθιο με 1:05.07.

«Βασιλιάς» στη Μασσαλία ο 
Χρήστου

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague

Για τη διάκριση στο Τορίνο η εθνική 
γυναικών!

Γ
ια την Ιταλία και το Τορίνο αναχωρεί 
την Πέμπη η εθνική ομάδα πόλο γυ-
ναικών η οποία θα συμμετάσχει από 
τις 29 έως τις 31 Μαρτίου στην τελική 

φάση του Europa Cup. 
Η Ελλάδα, η οποία πέρσι είχε κατακτήσει το 
χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση, θα παίξει 
στον προημιτελικό της Παρασκευής (15:30) 
με την Ουγγαρία και σε περίπτωση νίκης θ’ 
αγωνιστεί στον ημιτελικό με τη Ρωσία. 
Εάν η ομάδα μας ηττηθεί θ’ αγωνιστεί την 
Παρασκευή με την ηττημένη του αγώνα 
Ισπανία-Ολλανδία. Η νικήτρια του αγώνα 
Ολλανδία-Ισπανία θα παίξει στα ημιτελικά 
με την Ισπανία. 
Οι 3 πρώτες ομάδες της τελικής κατάταξης, 
θα πάρουν το εισιτήριο της πρόκρισης στην 

Τελική φάση του φετινού World League (4-7 
Ιουνίου, Βουδαπέστη).
Στην αποστολή μετέχουν οι εξής 13 πολί-
στριες: Ιωάννα Σταματοπούλου, Μαρίνα 
Κοτσιώνη (τερματοφύλακες), Ειρήνη Νίνου, 
Βασιλική Διαμαντοπούλου, Νικόλ Ελευθε-
ριάδου, Μαργαρίτα Πλευρίτου, Άλκηστη 
Αβραμίδου, Αλεξάνδρα Ασημάκη, Ιωάννα 
Χυδηριώτη, Άλκηστη Μπενέκου, Ελένη 
Ξενάκη, Χριστίνα Τσουκαλά, Ελευθερία 
Πλευρίτου
Μαζί τους, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γιώρ-
γος Μορφέσης, η συνεργάτιδα του Αγγε-
λική Γερόλυμου, η φυσικοθεραπεύτρια Έφη 
Βούλγαρη, ο διεθνής διαιτητής μας Μιχάλης 
Κουρέτας και η έφορος Βασιλική Αρβανιτο-
πούλου – Γαρελίδη.
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Ο Αετός Ορφανού επικράτησε με 2-
0 στην έδρα του Βύρωνα Καβάλας 
και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό 
του κυπέλλου της ΕΠΣΚ, στον οποίο 
θα αντιμετωπίσει την Αναγέννηση 
Λιμεναρίων!

Ν
ωρίς νωρίς κρίθηκαν τα πάντα 
στο γήπεδο του Χαλκερού αφού 
ο Αετός έδειξε την ανωτερότητα 
του και στο πρώτο ημίχρονο ήδη 

ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0.
Στην επανάληψη διαχειρίστηκε σωστά το 
αποτέλεσμα και δεν κινδύνεψε από τον 
Βύρωνα που μάλλον είχε το μυαλό του στο 
πρωτάθλημα ενώ και ο Γιώργος Αγγελί-
δης ξεκούρασε ορισμένους βασικούς ενώ 
δεν αγωνίστηκε καθόλου ο Σεφερίδης.  Ο 
Σίτσας ξεκίνησε με βασική ενδεκάδα και 
στη διάρκεια έδωσε ανάσες σε  μερικούς 
βασικούς.  Δελής και Μουδούρογλου με 
Κάπατζη οι καλύτεροι του αγώνα.
Ο Αετός μπήκε δυνατά και προηγήθηκε 
στο 6` με αυτογκόλ του Πεφάνη από 
σέντρα του Δουμάνη. Πριν στο 3` σουτ του 
Μουδούρογλου απέκρουσε ο Μπάφας σε 
κόρνερ και στο 4 ` από κόρνερ του Δου-
μάνη δεν πρόλαβε από κοντά ο Μουδού-
ρογλου.  Στο 27` ευκαιρία με τον Βύρωνα 
όταν από πάσα του Φαρσάκογλου, το 
πλασέ του Άγγου πέρασε λίγο πάνω από 
το οριζόντιο δοκάρι του Τοπαλίδη. Στο 32` 
με σουτ μέσα από την περιοχή ο Μουδού-
ρογλου δεν άφησε περιθώρια αντίδρα-
σης στον Μπάφα και έγινε το 2-0.  Στο 40` 
ωραία πάσα του Καρίπογλου, πρόλαβε τον 
Άγγο ο Τοπαλίδης. Στην επανάληψη και στο 
65` από ωραία πάσα του Δουμάνη αστό-
χησε από κοντά ο Κάπατζης με πλασέ ενώ 
στο 80` αστόχησε από καλή θέση ο Προ-
βατίδης. Στο 83` σουτ του Δουμάνη απο-
μάκρυνε σε κόρνερ ο Μπάφας.

Κυπελλούχος ΕΠΣ Λασιθίου ο 
ΟΦ Ιεράπετρας!
Ο ΟΦ Ιεράπετρας ήταν ο νικητής στον 36ο 
τελικό του κυπέλλου της ΕΠΣ Λασιθίου, 
κερδίζοντας με σκορ 3-1 την ΑΕ Νεάπολης 
στο στάδιο της Σητείας.
Οι παίκτες της Νεάπολης όμως ήταν αυτοί 
που ξεκίνησαν καλύτερα το παιχνίδι, 
καθώς άνοιξαν το σκορ και προηγήθηκαν 
0-1 στο 12’ με τον Βλαχάκη.
Η ιστορία όμως του τελικού άλλαξε στην 
φάση του 25ου λεπτού, όταν ο ΟΦ Ιερά-

πετρας κέρδισε πέναλτι αλλά και την απο-
βολή του Ταβλαδωράκη, με τον Μαρτσάκη 
να ισοφαρίζει σε 1-1.
Οι παίκτες του Αντώνη Γιαννακάκη κρα-
τούσαν μέχρι το 85ο λεπτό το 1-1, όμως 
λύγισαν στο φινάλε. Ο Παπαδόπουλος 
έκανε το 2-1 στο 85’ ενώ το τελικό 3-1 δια-
μόρφωσε ο Γιουκούδης στο 88’.
ΟΦ Ιεράπετρας: Μπένκο, Αναστασόπου-
λος, Μπάμπης (43’ λ.τ. Καραγιάννης), Μίγ-
γας, Πιθαρούλης, Πότσι (56’ Κορέτας), 
Χύσι (86’ Βογιατζής), Βιγιαφάνε (62’ Παπα-
δόπουλος), Μηνάς, Γιουκούδης, Μαρτσά-
κης.
ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ : Σταυριανουδάκης, Βολο-
νάκης, Κωνσταντίνου (90’ Βασιλόπουλος), 
Ζανταλής, Ταβλαδωράκης, Χριστάκης, 
Τσακάνι, Νοκάι (90’ Μπιτζανάκης), Βλαχά-
κης, Περάκης (90’ Γιώρ.Φαϊτάκης), Πεταυ-
ράκης (83’ Χιλάι).

Ισοπεδωτικός ο Αστέρας Ιτέας, 
συνέτριψε με 6-0 τον Φωκικό!
Στο γήπεδο «Αθανάσιος Νοικοκυράκης» ο 
Αστέρας Ιτέας συνέτριψε το Φωκικό με 6-0 
και ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκρισή 
του στον τελικό του θεσμού.
Στο 11’ ο Πρέντι εκτέλεσε το κόρνερ και ο 
Ηλιάδης με κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Στο 21’ 
ο ίδιος παίκτης με πλασέ μετά από εκτέ-
λεση κόρνερ του Πρέντι διπλασίασε τα 
τέρματα για τον Αστέρα. Στο 31’ ο Μαλισ-
σόβας έκανε τη σέντρα και ο Αλεξίου με 
γυριστό σουτ έκανε το 3-0 για το συγκρό-
τημα του Πάρη Ανδράλα.
Στο 47’ ο Κακκάβας με εύστοχη εκτέλεση 
πέναλτι ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 
4-0. Τρία λεπτά αργότερα ο Αλεξίου με 
κεφαλιά έκανε το 5-0. Το τελικό 6-0 για την 
ομάδα της Ιτέας διαμόρφωσε και πάλι ο 
Αλεξίου με το τρίτο προσωπικό του γκολ.
Η ρεβάνς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 10 
Απριλίου στο δημοτικό στάδιο Άμφισσας.

Έχασε την κούπα στα πέναλτι…
Συγκλονιστικός ήταν ο 45ος τελικός του 
κυπέλλου Εύβοιας, ο οποίος κρίθηκε στα 
πέναλτι υπέρ της Αρτάκης με σκορ 5-4, 
μετά από 120 λεπτά αγωνιστικής δράσης 
που βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες με 
3-3, αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε στην 
κανονική διάρκεια του αγώνα.
Στο 11ο λεπτό η Αρτάκη άνοιξε το σκορ 
με τον Κωστούλα να στέλνει από κοντά 
την μπάλα στα δίχτυα, εκμεταλλευόμε-
νος αμυντικό λάθος της ομάδας της Ερέ-

τριας. Έξι λεπτά μετά ο Τόρα με απευθείας 
εκτέλεση φάουλ ισοφάρισε, ενώ στο 42’ 
ο Κωστούλας κέρδισε πέναλτι, το οποίο 
εκτέλεσε επιτυχημένα ο Μπαλαμπάνης 
δίνοντας και πάλι το προβάδισμα στην 
Αρτάκη με 2-1.
Η ομάδα της Ερέτριας έκανε την ανατροπή 
στην επανάληψη με τον ‘MVP’ του τελικού 
Βάιο Καλοχωρίδη να ισοφαρίζει σε 2-2 
στο 54ο λεπτό και έξι λεπτά μετά να κάνει 
το 2-3. Ο ΑΟΝΑ κατάφερε να ισοφαρίσει 
στο 71’ με τον Καραντάκη, δύο λεπτά μετά 
την είσοδο του στο παιχνίδι, να στέλνει την 
μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά. Οι Αρτα-
κιανοί είχαν την υπεροχή στα τελευταία 
λεπτά και δημιούργησαν 2-3 καλές στιγμές 
στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα. Αρχικά 
στο 74’ ο Θωμάς εκτέλεσε καλοχτυπημένα 
φάουλ και ο Ναβροζίδης έπαιζε στη γωνία 
του και απέκρουσε, ενώ στο 81’ ο Σμπιλή-
ρης σωτήρια με τάκλιν πήρε την μπάλα απ’ 
τον Βαλκάνο που ετοιμαζόταν να σουτάρει 
από το ύψος της μικρής περιοχής. Τέλος 
στο 87’ οι Τουρκοχωρίτης και Κωστούλας 
με διαδοχικά σουτ δεν μπόρεσαν να νική-
σουν τον Ναβροζίδη, έτσι το παιχνίδι οδη-
γήθηκε στην παράταση.
Ο Απόλλων έμεινε με 10 παίχτες στο 100’, 
μετά την αποβολή του Σμπιλήρη με δεύ-
τερη κίτρινη κάρτα και από κει και πέρα 
η Αρτάκη προσπάθησε να φτάσει στο 
τέταρτο γκολ και η ομάδα της Ερέτριας 
να διαχειριστεί τον αγώνα, με το μυαλό 
της στα πέναλτι. Η παράταση ολοκλη-
ρώθηκε χωρίς να αλλάξει το 3-3, έτσι το 
φετινό κύπελλο κρίθηκε στα πέναλτι με 

την Αρτάκη να επικρατεί με 5-4, μετά από 
δώδεκα χτυπήματα.

“Τσέκαρε” το εισιτήριο το ΣΥΝ-
ΚΑ
Αρης Σούδας και ΣΥΝΚΑ ήρθαν ισόπαλοι 
2-2, στη Σούδα, με τους “ερυθρoλεύκος” 
να παίρνουν την πρόκριση για τον τελικό 
του Κυπέλλου Χανίων, μετά το 3-0 επί του 
Αρη στον πρώτο ημιτελικό, στις Μουρνιές. 
Στο πρώτο ημίχρονο σημειώθηκαν όλα τα 
τέρματα. Ειδικότερα, οι φιλοξενούμενοι 
προηγήθηκαν, στο 6ο λεπτό, με τον Καρ-
βουνιάρη, ο οποίος βρήκε δίχτυα με σουτ 
από τη μικρή περιοχή. Για να δούμε ακόμη 
ένα γκολ, έπρεπε να φτάσουμε στο 15’, 
όπου το ΣΥΝΚΑ ήταν η ομάδα που σκό-
ραρε και πάλι. Ο Βεστάκης, αυτή τη φορά, 
με κεφαλιά ύστερα από κόρνερ, έκανε το 
2-0 για την ομάδα του.
Το σύνολο του Νίκου Μαναρώλη κατά-
φερε να μειώσει, στο 35’, με τον Σούλι-
αρη, με κεφαλιά, ενώ το 2-2 διαμόρφωσε 
ο Στρατουδάκης, στο 40’, με εύστοχη εκτέ-
λεση πέναλτι. Στο δεύτερο 45λεπτο δεν 
άλλαξε κάτι όσον αφορά το σκορ, με το 2-2 
να γράφει την ιστορία της αναμέτρησης και 
το ΣΥΝΚΑ να πανηγυρίζει την πρόκριση 
στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τον 
Απόλλωνα.
Να σημειωθεί βέβαια η πολύ καλή παρου-
σία και στα δύο παιχνίδια για τον Αρη Σού-
δας και ειδικότερα σε αυτό το παιχνίδι 
όπου κατάφερε να “γυρίσει” το σκορ από 
2-0 σε 2-2, αποχαιρετώντας έτσι τη διορ-
γάνωση με ψηλά το κεφάλι.

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
“Πέταξε” για τον τελικό ο Αετός Ορφανού!
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Τα Λιοντάρια έκαναν περίπατο στο 
Μαυροβούνιο (1-5), οι Τρικολόρ 
πλάκα με την Ισλανδία (4-0) και 
η Πορτογαλία γκέλα ξανά (1-
1 με Σερβία) έχοντας χάσει με 
τραυματισμό τον Ρονάλντο.

Τ
α Λιοντάρια είναι το ξεκάθαρο φα-
βορί του 1ου ομίλου και το απέδει-
ξαν ξανά, αφού μετά το 5-0 επί της 
Τσεχίας, ήρθε και το 5-1 στην έδρα 

του Μαυροβούνιου. Ετσι, για πρώτη φο-
ρά μετά το 1984 η Αγγλία έβαλε τουλάχι-
στον πέντε γκολ σε δύο σερί ματς και το ε-
ντυπωσιακό είναι ότι τότε (σ.σ. 1984) δεν 
είχε γεννηθεί κανείς από όσους έ-
παιξαν απόψε! Οπως... εντυπω-
σιακό είναι και το γεγονός ότι 
το Μαυροβούνιο προηγήθη-
κε κιόλας, στο 17’, με το πλα-
σέ του Βέζοβιτς εντός περιο-
χής. Αυτό ήταν... Από εκείνη 
την στιγμή οι Αγγλοι ανέβασαν 
στροφές και δεν σταμάτησαν πο-
τέ: 1-1 στο 30’ με κεφαλιά του Κιν, 
1-2 στο 39’ με τον Μπάρκλεϊ μετά το σουτ 
του Χάντσον-Οντόι, 1-3 στο 59’ ξανά με τον 
Μπάρκλεϊ μετά την πάσα του Στέρλινγκ, 1-
4 στο 71’ με τον Κέιν στην κενή εστία μετά 
την ασίστ (πάλι) του Στέρλινγκ, 1-5 από τον 
Στέρλινγκ (σε τρελή φόρμα) στο 81’. Και κά-
πως έτσι, ήρθε εύκολα η 2η νίκη σε ισάριθ-
μα ματς.
Την ίδια ώρα, στο άλλο ματς του ομίλου, 
Κόσοβο και Βουλγαρία έμεναν στο 1-1, 
πράγμα που σημαίνει ότι οι δύο ομάδες 
έχουν μόνο ισοπαλίες: Δύο σε δύο παιχνί-
δια οι Βούλγαροι, μία σε ένα ματς (αυτό ήταν 
το πρώτο) το Κόσοβο. Οι φιλοξενούμενοι 
άνοιξαν το σκορ στο 39’ με τον Μποζίκοφ, 
οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 61’ με τον 
Ζένελι και η συνέχεια του ομίλου, θεωρη-
τικά, έχει ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες.

Γκέλα χωρίς Ρονάλντο η Πορτογα-
λία, κορυφή η Ουκρανία
Με τον χειρότερο τρόπο έχουν αρχίσει 
τα προκριματικά για την πρωταθλήτρια 
Ευρώπης Πορτογαλία, αφού μετά το 0-0 
κόντρα στην Ουκρανία, ήρθε και το 1-1 με 
την Σερβία, σε ένα ματς στο οποίο αποχώ-
ρησε νωρίς (31’) με τραυματισμό ο Κριστι-
άνο Ρονάλντο. Τα πράγματα στράβωσαν 
από την αρχή για την ομάδα του Φερνά-
ντο Σάντος, αφού στο 7’ οι Σέρβοι πήραν 

πέναλτι και ο Τάντιτς έκανε το 0-1 από τα 11 
βήματα. Η Πορτογαλία πίεσε αρκετά και είχε 
δύο ευκαιρίες με τον CR7, ο οποίος αναγκά-
στηκε να αποχωρήσει στο μισάωρο λόγω 
ενοχλήσεων. Τη... δουλειά του Κριστιάνο, 
τελικά, την έκανε στο 42’ ο Ντανίλο Περέιρα 
αφού με απίστευτο σουτ έβαλε το γκολ της 
καριέρας του για το 1-1, το οποίο έμεινε ως 
το τέλος. Είτε επειδή οι Πορτογάλοι έχασαν 
όσες ευκαιρίες δημιούργησαν, είτε επειδή 
στο 83’ ο διαιτητής πήρε πίσω την... σωστή 
απόφαση του να δείξει πέναλτι αρχικά για 
χέρι του Ρουκάβινα. Γιατί άλλαξε την από-
φαση; Επειδή ζήτησε τη γνώμη του βοηθού 
γραμμής, ο οποίος δεν είδε το χέρι...

Και αφού η Πορτογαλία γκέλαρε ξανά, 
η Ουκρανία πάτησε στην κορυφή 

του ομίλου μετά την αγχωτική 
εκτός έδρας νίκη επί του Λου-
ξεμβούργου (1-2). Οι γηπε-
δούχοι ήταν πιο αξιόμαχοι 
από ό,τι θα περίμενε κανείς 
και προηγήθηκαν στο 34’ με 

τον Τουρπέλ, για να απαντή-
σουν οι φιλοξενούμενοι στο 

40’ με τον Τσιγκάνκοφ. Και ενώ όλα 
έδειχναν ότι το 1-1 θα έμενε ως το τέλος, 

ήρθε στις καθυστερήσεις το αυτογκόλ του 
Ροντρίγκες για το 1-2, με το οποίο η Ουκρα-
νία πήγε στους 4 βαθμούς και στην 1η θέση 
του ομίλου.

Τεσσάρα η Γαλλία, διπλό η Αλβα-
νία
Η Γαλλία δεν αντιμετώπισε κανένα πρό-
βλημα απέναντι στην Ισλανδία, έφτασε στη 
νίκη με 4-0 και έκανε το δύο στα δύο στον 
όμιλο. Οι τρικολόρ πήραν από νωρίς το προ-
βάδισμα με τον Ουμιτί μόλις στο 12’, ενώ 
ανέβασαν ξανά στροφές στην επανάληψη 
και μέσα σε 16’ πέτυχαν άλλα 3 γκολ. Στο 68’ 
ο Ζιρού τελείωσε τα πάντα, κάνοντας το 2-0, 
ενώ στο 78’ ήταν η σειρά του Μπαπέ να βρει 
δίχτυα για το 3-0, πριν ο Γκριεζμάν κάνει το 
τελικό 4-0 στο 84’. Για τους Ισλανδούς ξεκί-
νησε βασικός ο Ίνγκασον του ΠΑΟΚ.
Στο άλλο ματς του ομίλου η Αλβανία έφτασε 
στην πρώτη νίκη με τον Μπούλκου στον 
πάγκο μετά την απόλυση του Πανούτσι. Οι 
Αλβανοί είχαν θεωρητικά εύκολο έργο απέ-
ναντι στην αδύναμη Ανδόρρα και πήραν το 
προβάδισμα μόλις στο 21’ με τον Σαντίκου. 
Το σκορ πήραν διαστάσεις μόνο στο τέλος, 
όταν ο Μπαλάι έκανε το 0-2 στο 87’, για να 
έρθει ο Αμπράσι και να κάνει το 0-3 στο 6’ 
των καθυστερήσεων. 

αθλητικά

5άρα η Αγγλία, 4άρα η 
Γαλλία! 

Τ
ην ώρα που η Ελλάδα έδινε τη 
μάχη της και έπαιρνε ισοπαλία 
στη Βοσνία, η Ιταλία έκανε τον 
περίπατο της και έβαζε έξι γκολ 

στο Λιχτενστάιν, κάνοντας το 2x2 στον 
όμιλο και ικανοποιώντας τους οπα-
δούς που κατέκλυσαν το Ennio Tardini 
της Πάρμα. Η ομάδα του Ρομπέρτο 
Μαντσίνι αντιμετώπισε με σοβαρότη-
τα από την αρχή την αναμέτρηση και 
στο 17’ άνοιξε το σκορ με την κεφαλιά 
του Σένσι μετά την σέντρα του Σπινα-
τσόλα. Η Σκουάντρα Ατζούρα, όπως 
ήταν λογικό, ήλεγχε πλήρως την κα-
τάσταση και στο 32’ έκανε το 2-0 με 
το σουτ του Βεράτι, για να έρθει στη 
συνέχεια το ρεκόρ του Κουαλιαρέλα: 
Πέναλτι στο 35’ για το 3-0 και το ρε-
κόρ ως ο γηραιότερος (36 ετών και 54 
ημερών) σκόρερ των Ατζούρι, νέο πέ-
ναλτι στο 45’ για το 4-0, με το Λιχτεν-
στάιν να μένει με 10 παίκτες λόγω της 
αποβολής του Κάουφμαν για χέρι. Το 
θέμα ήταν πόσα ακόμη γκολ θα έβα-
ζαν οι Ιταλοί και τελικά η απάντηση ή-
ταν «άλλα δύο», με τον Κιν να σκορά-
ρει ξανά, στο 70’, με κοντινή κεφαλιά, 
ενώ στο 76’ ήρθε το 6-0 από την διπλή 
προσπάθεια του Παβολέτι, ο οποίος έ-
κανε ιδανικό ντεμπούτο με την Σκουά-
ντρα Ατζούρα.

Εύκολα στην κορυφή η Ισπα-
νία
Δυο στα δυο για την Ισπανία στον 6ο 
όμιλο, καθώς επικράτησε 2-0 εκτός 
έδρας της Μάλτας. Οι Ιβηρες χωρίς 
να ιδρώσουν ιδιαίτερα, επέβαλλαν το 
ρυθμό τους και πήραν εύκολα το τρί-
ποντο, ενώ είναι και στο ρετιρέ της 
βαθμολογίας. «Το σημαντικότερο είναι 
να προκριθούμε όσο το δυνατόν γρη-
γορότερα» είπε ο Αλβαρο Μοράτα 
μετά το ματς, με τον φορ της Ατλέτικο 
να φτάνει τα 15 γκολ με τη φανέλα της 
Εθνικής. Ο Λουίς Ενρίκε παρουσίασε 
μια ενδεκάδα με πολλά νέα πρόσωπα, 
ωστόσο έβγαλε θετικά συμπεράσματα. 
Ο Μοράτα στο 31ο λεπτό άνοιξε το 
σκορ από ασίστ του Ερμόσο, ενώ στο 
73’ ο φορ της Ατλέτικο από ασίστ του 
Νάβας διαμόρφωσε το 2-0. 
Στη 2η θέση του ομίλου, στο -2 από 
την Ισπανία, είναι η Σουηδία, η οποία 

έκανε τρελή ανατροπή κόντρα σ τη 
Νορβηγία εκτός έδρας αλλά τελικά δεν 
κράτησε το τρίποντο. Οι γηπεδούχοι 
προηγήθηκαν στο 41’ με τον Γιόνσεν 
και έφτασαν στο 2-0 με τον Κινγκ στο 
59’, με αποτέλεσμα να πιστέψουν ότι 
πήραν το τρίποντο. Κακώς... Στο 70’ ο 
Κλάεσον μείωσε σε 2-1 για τη Σουη-
δία, η οποία ισοφάρισε με το αυτογκόλ 
του Νόρντβαϊτ στο 86’ και έκανε το 2-3 
με τον Κουάισον στο 90’! Κι εκεί που 
πίστεψαν, αυτή τη φορά, οι Σουηδοί 
ότι νίκησαν, ήρθε στις καθυστερήσεις 
η ισοφάριση για τη Νορβηγία από τον 
Καμαρά (3-3)!
Τέλος, για να ολοκληρώσουμε με τον 
συγκεκριμένο όμιλο, η Ρουμανία διέ-
λυσε με 4-1 τα Νησιά Φερόε και πανη-
γύρισε το πρώτο της τρίποντο. Το 1-0 
έγινε από τον Ντέατς στο 26’, το 2-0 
από τον Κέσερου στο 29’ και το 3-0 
από τον ίδιο παίκτη στο 33’, για να μει-
ώσουν σε 3-1 οι φιλοξενούμενοι στο 
40’ με πέναλτι του Ντάβιντσεν. Ως εκεί, 
όμως, για τα Νησιά Φερόε, τα οποία 
δέχθηκαν και 4ο γκολ στο 63’, όταν ο 
Πούσκας διαμόρφωσε το τελικό 4-1 
για τους Ρουμάνους.

Από 3-0, 3-3 το Ελβετία-Δα-
νία!
Απίθανο ματς στην Ελβετία, όπου η 
Δανία επέστρεψε από το 3-0 για να 
πάρει την ισοπαλία 3-3 και το βαθμό 
στις καθυστερήσεις! Οι γηπεδούχοι 
άνοιξαν το σκορ μόλις στο 10’ με τον 
Φρόιλερ, ενώ 66’ ο Τζάκα με γκολάρα 
έκανε το 2-0. Όταν ο Εμπολό έκανε το 
3-0 στο 76’ όλα έδειχναν ότι δεν υπάρ-
χει επιστροφή για τους Δανούς, που 
έκαναν το... ακατόρθωτο! Στο 84’ ο 
Γιόργκενσεν μείωσε σε 3-1, στο 88’ 
ο Γκιτκιάερ έκανε το 3-2, ενώ στο 4’ 
των καθυστερήσεων ο Ντάλσγκααρντ 
έκανε το τελικό 3-3!
Αυτό το αποτέλεσμα έδωσε τη δυνα-
τότητα στην Ιρλανδία να ανέβει στην 
κορυφή της βαθμολογίας, καθώς μετά 
τη νίκη της πρεμιέρας στο Γιβλαλτάρ 
κέρδισε με το ίδιο σκορ, με 1-0, την 
Γεωργία εν τός έδρας. Το μοναδικό 
γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Χάρι-
χεϊν στο 36’ με εντυπωσιακή εκτέλεση 
φάουλ.

Μισή ντουζίνα γκολ, ρεκόρ ο 
Κουαλιαρέλα!
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Η νίκη χάθηκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο (90+6) των καθυ-
στερήσεων για την Εθνική μας ομάδα των Νέων στην Πορτο-
γαλία. Η Κύπρος ήταν μπροστά στο σκορ με 2-1 όμως στην 

τελευταία φάση του αγώνα η Τουρκία ισοφάρισε σε 2-2.
Η Εθνική μας παρουσίασε πολύ καλό πρόσωπο και η σημερινή της 
παρουσία άξιζε να επιβραβευτεί με νικηφόρο αποτέλεσμα. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι λίγο πριν την ισοφάριση χάθηκε κραυγαλέα 
ευκαιρία για να φτάσουμε σε τρίτο γκολ και στην αντεπίθεση που 
ακολούθησε, δυστυχώς ήρθε η ισοφάριση.
Ο αγώνας έγινε στο Στάδιο της Ζιλ Βιθέντε και αφορούσε τον έκτο 
όμιλο για τον Elite round του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U19.
Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Σάββας Δαμιανού πραγμα-
τοποίησε αρκετές αλλαγές σε σχέση με τους προηγούμενους δύο 
αγώνες με Πορτογαλία και Σκοτία και η συνολική παρουσία της 
Εθνικής μας ήταν πολύ καλή σε ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα.
Με καλή οργάνωση μεσοαμυντικά και με δραστηριότητα στον επι-
θετικό τομέα, οι διεθνείς μας άγγιξαν τη νίκη και άξιζαν να ολοκλη-
ρώσουν τον κύκλο των υποχρεώσεων τους σε αυτή τη δύσκολη 
φάση αγώνων με νικηφόρο αποτέλεσμα.
Η Κύπρος άνοιξε το σκορ στο 14΄με το Νικόλα Παναγιώτου (πρώτο 
γκολ για την Εθνική μας στη διοργάνωση) και η Τουρκία στο 31’ 
ισοφάρισε σε 1-1, αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Εθνική μας μπήκε δυνατά και κυνήγησε εκ 
νέου το προβάδισμα.
Στο 62’ μετά από εκτέλεση φάουλ του Ιωάννη Κωστή, ο Ανδρέας 
Κατσαντώνης έδωσε προβάδισμα για την Εθνική μας (2-1). Μετά 
το προβάδισμα η ομάδα μας συνέχισε να έχει καλό ρυθμό, κυνη-
γώντας και τρίτο γκολ και θα μπορούσε να το πετύχει στη μεγάλη 
ευκαιρία που δημιουργήθηκε με τον Λουκά στο 90+5, που βρέ-
θηκε μόνος του απέναντι στον τερματοφύλακα της Τουρκίας και 
χάθηκε η ευκαιρία του αγώνα.
Στο τελευταίο δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων δυστυχώς 
δεχτήκαμε την ισοφάριση (2-2).
Κύπρος: Πιττάτζιης, Σεργίου, Νικολάου, Κυπριανού, Σιέλης, 
Κωστή, Ιωάννου (88’ Τζιωνή), Παναγιώτου, Ράσπας (88’ Λουκά), 
Κατσαντώνης (66’ Σωτηρίου), Ηλία (82’ Γερολέμου).
Πρώτη στον όμιλο μας τερμάτισε η Πορτογαλία, που προκρίθηκε 
στην τελική φάση της διοργάνωσης.
1η αγωνιστική
Πορτογαλία – Κύπρος…3-0 (53’, 68’, 77’ Νέτο)
Σκοτία – Τουρκία…3-1 (7’ Rudden Zak, 52’ Deas Robbie, 87’ 
Burroughs Jack Stephen / 45’ αυτογκόλ Houston Jordan)
2η αγωνιστική
Σκοτία – Κύπρος…4-0 (13’, 53’, 61’ Rudden, 30’ Μίντλεντον)
Πορτογαλία – Τουρκία…3-0 (67’ Empalo, 90’ Ramos, 90+3 
Tavares)
3η αγωνιστική (26/3)
Πορτογαλία – Σκοτία…4-0
Κύπρος – Τουρκία…2-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (τελική)
1.  ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 10-0  9
2.  ΣΚΟΤΙΑ  7-5  6
3.  ΤΟΥΡΚΙΑ  3-8  1
4.  ΚΥΠΡΟΣ  2-9  1

Χωρίς βαθμολογικό όφελος έφυγε από 
το παιχνίδι η Εθνική μας ομάδα απέναντι 
στην αντίστοιχη του Βελγίου για την 
2η αγωνιστική του 9ου ομίλου και την 
προκριματική φάση του EURO 2020. Το 
Βέλγιο προηγήθηκε νωρίς στο σκορ, στο 
10΄ με ωραίο πλασέ εντός περιοχής του 
Εντέν Αζάρ, ενώ οχτώ λεπτά αργότερα ο 
Μπατσουαγί αφού πέρασε τον Πάρντο 
πλάσαρε εύστοχα για το 0-2. Στην 
συνέχεια οι φιλοξενούμενοι κατέβασαν 
ρυθμό, φτάνοντας ωστόσο σε μια 
σημαντική νίκη.

Μ
ε ένα σαφώς πιο δυνατό και ποιο-
τικό αντίπαλο όπως το Βέλγιο, οι 
διεθνείς μας έχασαν με 0-2 μπρο-
στά στο κοινό τους και παρέμειναν 

στους τρεις βαθμύς στη φάση των ομίλων της 
προκριματικής φάσης του Euro2020.
Οι ποδοσφαιριστές του Μπεν Σιμόν το πάλε-
ψαν, έπαιξαν όσο πιο αξιοπρεπές μπορούσαν, 

αλλά τα δύο γκολ σε 18’ και 18’ ήταν αρκετά για 
να χαρίσουν τη νίκη στους φιλοξενούμενους.

Α’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Συντηρητικά μπήκαν οι δύο ομάδες στο παι-
χν ίδι με το πρώτο δεκάλεπτο να κινείται με 
αργό ρυθμό και να απουσιάζει η μεγάλη ευκαι-
ρία απέναντι από τις δύο εστίες.
Ακριβώς όμως με τη συμπλήρωση 10 λεπτών 
αγώνα, ο Αζάρ με άψογο πλασέ εντός περιοχής 
δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Πάρ-
ντο, σημειώνοντας το 0-1 για τους φιλοξενού-
μενους.
Το γκολ αυτό φάνηκε να επηρεάζει αρνητικά 
τους διεθνείς μας, οι οποίοι πριν καν προλά-
βουν να συνέλθουν, δέχθηκαν και δεύτερο γκολ 
στο 18’. Ο Μπατσουαγί μετά από ψηλή μεταβί-
βαση, δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να νικήσει 
και αυτός τον Πάρντο, διπλασιάζοντας τα γκολ 
του Βελγίου με το 0-2.
Από εκεί και πέρα, η Εθνική μας ομάδα προ-
σπάθησε να κλείσει τους χώρους και να πιέ-
σει πιο ψηλά έτσι ώστε να μη δεχθεί κάποιο 

γκολ. Δεν έγινε όμως απειλητική και 
το σκορ του 0-2 παρέμεινε έτσι μέχρι 
το ημίχρονο.

Β’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Στην επανάληψη και με το κρύεο να 
είναι ακόμα πιο τσουκτερό, ο ρυθμός 
του αγώνα παρέμεινε μέτριος, με το 
Βέλγιο να έχει τον έλεγχο των κινή-
σεων, αλλά να δυσκολεύεται να διεμ-
βολίσει την αμυντική μας γραμμή.
Οι δύο τεχνικοί προέβηκαν σε αρκε-
τές εσωτερικές και εξωτερικές αλλα-
γές, με το παιχν ίδι να μεταπίζεται 
μεταξύ κέντρου και μεσαίας γραμ-
μής.
Οι μεγάλες φάσεις απουσίαζαν απ΄το 
β’ μέρος και έτσι το σκορ παρέμεινε 
ως 0-2 μέχρι και τη λήξη του αγώνα.
Κύπρος (Μπεν Σιμόν): Πάρντο, Λαϊ-
φης, Μερκής, Τζούνιορ (Γεωργίου 
46’), Κούσουλος, Μαργκάσα, Αρτυ-
ματάς, Ιωάννου, Παπουλής, Εφραίμ 
(Σπόλιαριτς 75’), Αντωνίου (Μακρής 
81’)
Βέλγιο (Μαρτίνεζ): Κουρτουά, Αλτερ-
βάϊλερ, Βερμάλεν, Βερτόγχεν, Ντε-
ν τόνκερ, Τίλεμανς, Καστάνζ , Θόρ-
γκαν Αζάρ (Καράσκο 68’), Μέρτενς 
(Γιανουζάι 56’), Εν τέν Αζάρ, Μπα-
τσουαγί (Πράετ 89)

αθλητικά
Κύπρος-Βέλγιο 0-2

Ήταν θέμα δυναμικής και ποιότητας…
Κύπρος-Τουρκία 2-2
Ισοπαλία για την Εθνική 
Νέων
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αθλητικά
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ - Ρεάλ Μαδρίτης 73-74

Αυτόχειρας... δια χειρός Ρούντι!

Το «σκοτωμένο» και...τρελό τρίποντο του Ρούντι Φερνάντεθ στην εκπνοή του αγώνα έδωσε 
την απρόσμενη νίκη στη Ρεάλ με 74-73 και ταυτόχρονα την... παράταση στην πρόκριση του 
Παναθηναϊκού στα playoffs. Οι «πράσινοι» είχαν συνέχεια το προβάδισμα στο σκορ και 
ουσιαστικά έχασαν από τα χέρια τους ένα ματς που ήταν δικό τους! 

Α
π’ ότι φαίνεται ό,τι χάρισε η τύχη στον Παναθηνα-
ϊκό στη Μόσχα, του το πήρε πίσω στο ΟΑΚΑ. Με 
τον ίδιο τρόπο που απέδρασε από τη Ρωσία χάρη 
στο τρίποντο του Καλάθη στην εκπνοή, με τον ίδιο 

ακριβώς τρόπο γνώρισε την ήττα από τη Ρεάλ στο κατάμε-
στο ΟΑΚΑ. Αν και όλα έδειχναν ότι η επίθεση της Ρεάλ ήταν 
«σκοτωμένη» χάρη στην καλή άμυνα των «πρασίνων» ο Ι-
σπανός γκαρντ πέταξε τη μπάλα όπως-όπως και την είδε να 
καταλήγει στο καλάθι του Παναθηναϊκού.
Με αυτόν τον τρελό και απρόσμενο τρόπο, οι «πράσινοι» 
γνώρισαν την ήττα με 74-73 και έχασαν την μεγάλη ευκαιρία 
να πάρουν από... τώρα την πρόκριση στα προημιτελικά της 
διοργάνωσης. Κάτι που θα έχουν την ευκαιρία να το κάνουν 
την επόμενη εβδομάδα κόντρα στην Μπουντούτσνοστ. Ένα 
ματς πραγματικός... τελικός για την ομάδα του Ρικ Πιτίνο!
Στο ξεκίνημα του ματς ο Παναθηναϊκός θύμισε σε 
μεγάλο βαθμό το πρώτο δεκάλεπτο του πρώ-
του αγώνα των playoffs! Χάρη στη χαλύ-
βδινη άμυνα κατάφερε να αποκτήσει το 
momentum στο ματς από το πρώτο δεκά-
λεπτο και να βρει ρυθμό στην επίθεση. Ο 
Γιώργος Παπαγιάννης δεν... μάσησε ούτε 
από την παρουσία του επιβλητικού Ταβά-
ρες, αλλά ούτε και από αυτή την του Αγιόν. 
Μαζί με Καλάθη και Παπαπέτρου ήταν από 
τους πρωτεργάτες για το «πράσινο» ξέσπα-
σμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Μόλις στο 5’ ο Πανα-
θηναϊκός ΟΠΑΠ είχε διαφορά 12 πόντων (18-6) ενώ 
συνέχισε με την ίδια ένταση μέχρι και το τέλος της περιό-
δου, όταν και έστειλε τον δείκτη του σκορ στο +18 (32-14)! 
Αν μη τι άλλο ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού 
έχοντας στην πρώτη περίοδο 11/19 σουτ (εκ των οποίων 
10/15 δίποντα) εντός παιδιάς έναντι 4/15 των Μαδριλένων. 
Ο Πιτίνο ξεκίνησε με τον Κιλπάτρικ να είναι «βδέλλα» πάνω 
στον Γιουλ ωστόσο χρεώθηκε γρήγορα με φάουλ και δεν 
μπόρεσε να συνεχίσει στο ματς. Παρόλα αυτά το πρόβλημα 
ήταν... άλλο στο δεύτερο δεκάλεπτο.
Το όνομά αυτού; Έντι Ταβάρες! Ο σέντερ της Ρεάλ (11π., 
10ριμπ. στο πρώτο ημίχρονο) έμελλε να αλλάξει την κατά-
σταση στο δεύτερο δεκάλεπτο και μαζί με τον Ρούντι Φερ-
νάντεθ να «ροκανίσουν» την διαφορά για λογαριασμό της 
Ρεάλ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ισπανική ομάδα πραγμα-
τοποίησε ένα επιμέρους 12-3 στο πρώτο πεντάλεπτο της β’ 
περιόδου με αποτέλεσμα να ρίξει τον δείκτη του σκορ κάτω 
από τους 10 πόντους (35-26). Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε 
χάρη στον επιθετικό οίστρο του Νικ Καλάθη (σ.σ. πέτυχε 
8 πόντους από τους 12 προσωπικούς στο πρώτο μισό του 
ματς), με αποτέλεσμα να επανέλθει η διαφορά στους 14 

πόντους (44-30) λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρό-
νου. Το επιμέρους 13-19 της Ρεάλ στο δεύτερο δεκάλεπτο 
αποτυπώθηκε και στους αριθμούς αφού είχε 5/10 δίποντα 
και 4/11 τρίποντα, ενώ οι γηπεδούχοι 3/9 δίποντα και 1/5 
τρίποντα οι οποίοι είχαν χάσει και τη μάχη των ριμπάουντ 
(17-20).
Ανάλογο ήταν και το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, 
με τον Σέρχιο Γιουλ να παίρνει τη σκυτάλη στο σκοράρισμα 
και με οκτώ σερί πόντους να βοηθάει την Ρεάλ να μειώ-
σει ακόμα περισσότερο την διαφορά και πιο συγκεκριμένα 
στους πέντε πόντους (54-49) στο 27’. Το παιχνίδι δεν θύμιζε 
ούτε στο ελάχιστο το «εκρηκτικό» δεκάλεπτο των γηπε-
δούχων και αυτό είχε να κάνει περισσότερο με την άμυνα 
της Ρεάλ. Οι παίκτες του Ρικ Πιτίνο δεν έβρισκαν με την ίδια 
ευκολία το δρόμο για τη ρακέτα των Ισπανών, οι οποίοι έδι-

ναν τα σουτ, έχοντας «θωρακίσει» το «ζωγραφιστό» 
τους. Μπορεί ένα τρίποντο του Λάνγκφορντ να 

έστειλε την διαφορά στους 10 πόντους (59-
49) αλλά ένα γρήγορο 4-0 της Ρέαλ έκλεισε 
το δεκάλεπτο στο 59-53.
Μια από τα ίδια και στην τελευταία περί-
οδο. Ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να 
ξαναπάρει διαφορά στο σκορ (62-53) 
αλλά πάντα η Ρεάλ έβρισκε τον τρόπο 

και «απαντούσε» με δικά της τρίποντα 
(62-56 στο 33’) κρατώντας την επαφή με το 

σκορ. Ένα τρίποντο του Τόμας και δύο βολές 
του Κιλπάτρικ στα 6:27 για το τέλος έφεραν εκ νέου 

την διαφορά στο +11 (67-56) η οποία παρέμεινε μέχρι το 
35’ ύστερα από «γκολ-φάουλ» του Τόμας (71-60). Όμως 
η Ρεάλ δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και «έριξε» για 
πρώτη φορά την διαφορά στο καλάθι (71-69) τρία λεπτά 
πριν από το τέλος του αγώνα. Ένα διάστημα όπου ο Πανα-
θηναϊκός έχασε την ευκαιρία να «τελειώσει» το ματς, αφού 
τόσο ο Καλάθης, όσο και ο Τόμας δεν... έπαιζαν με τον χρόνο 
με αποτέλεσμα να παίρνουν σουτ στα 10 δευτερόλεπτα των 
«πράσινων« επιθέσεων.
Έκτοτε το... αρχικό πάρτι του Παναθηναϊκού μετατράπηκε 
σε πραγματικό... θρίλερ! Η αστοχία έδινε και έπαιρνε και 
στις δύο πλευρές του παρκέ, με τον Ταβάρες με 1/2 βολές 
ύστερα από επιθετικό ριμπάουντ στο 01:16 να μειώνει σε 
71-70. Ο Λάνγκφορντ με τζαμπ σουτ έκανε το 73-70 στα 58’’ 
ενώ ο Ράντολφ με δικές του 1/2 βολές στα 37’’ το 73-71. Ο 
Παπαγιάννης ακολούθησε με 0/2 βολές, ο Καλάθης πήρε 
το ριμπάουντ αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει κανονική 
επίθεση. Έτσι, η Ρεάλ είχε την τελευταία επίθεση στα χέρια 
της, φάουλ δεν έγινε ποτέ και με τον τρελό, αυτό, τρόπο, 
κατάφερε να αποδράσει με το «διπλό» από το ΟΑΚΑ.

Ένα... ΟΑΚΑ δρόμος για 
την ΑΕΚ!

Μ
πορεί να υστερεί σε 
ύψος, μπορεί να εί-
χε απουσίες, μπορεί 
να «έχασε» τον Μα-

τσιούλις στη διάρκεια του ματς, 
αλλά η ΑΕΚ πήρε ό,τι καλύτερο 
μπορούσε από το πρώτο ματς των 
«8» με την Μπάμπεργκ (71-67) 
και η διαφορά που έχει να καλύ-
ψει στη ρεβάνς δεν τρομάζει.
Αμφότερες οι ομάδες μπήκαν 
αποσυντονισμένες στο παρκέ, 
αλλά στη συνέχεια οι «κιτρινό-
μαυροι», βελτιώνοντας την άμυνά 
τους, είχαν την ευκαιρία να φτά-
σουν ακόμα και στη νίκη. Κάποια 
λάθη, όμως, στοίχισαν και οι Γερ-
μανοί πήραν τον έλεγχο.
Η «μάχη» των ψηλών βρήκε... 
νικητές τους γηπεδούχους, αφού 
Αλεξάντερ και Ρούμπιτ έκαναν... 
πάρτι, ενώ Χάντερ - Τζέιμς φορ-
τώθηκαν με φάουλ και «κλεί-
στηκαν» καλά από τους αντιπά-
λους. Αγωνία επικρατεί για τον 
Ματσιούλις, που διεκομίσθη στο 
νοσοκομείο για εξετάσεις, μετά 
τον τραυματισμό του στην έναρξη 
της δεύτερης περιόδου.
Ο Σάκοτα έδωσε πολύτιμες βοή-
θειες (15π., 6ρ.), όπως και οι 
Λαρεντζάκης (12π., 5ρ., 3ασ., 
3κλ.) και Σαντ-Ρος (10π., 6ρ., 
4ασ.), ενώ ο Θίοντορ (14π.) κρά-
τησε την ομάδα στο τέλος.
Η δεύτερη σερί παρουσία στο 
Final 4 περνά πλέον από το ΟΑΚΑ 
(03/04, 19:30), όπου η ΑΕΚ περι-
μένει την απαραίτητη στήριξη από 
τον κόσμο της, για να πανηγυρί-
σουν μαζί μια ακόμα επιτυχία!

Το ματς
Το πρώτο δεκάλεπτο στην Βαμ-
βέργη ήταν μια... παρωδία του 
μπάσκετ. Με τον Αλεξάντερ να 
κυριαρχεί στη ρακέτα, η Μπά-
μπεργκ πήγε στο 8-0 (8’), με την 
ΑΕΚ να μην μπορεί να στόχο με 
τίποτα και να έχει 0/13 σουτ (!), 
μέχρι που... έσπασε το ρόδι ο 
Λαρεντζάκης. Οι «κιτρινόμαυ-
ροι» άρχιζαν να βελτιώνονται 
στην άμυνα και ο Θίοντορ πέτυχε 
buzzer beater τρίποντο για το 
11-10 (10’).

Στην δεύτερη περίοδο δεν πρό-
λαβαν να περάσουν 15’’ και ο 
Ματσιούλις αποχώρησε τραυ-
ματίας και διεκομίσθη στο νοσο-
κομείο για εξετάσεις. Ολίντε και 
Τέιλορ με τρίποντα έκαναν το 
16-12 (12’) και οι Λαρεντζάκης 
- Σάκοτα... απάντησαν για την 
ισοφάριση λίγο αργότερα (22-
22, 17’). Οι γηπεδούχοι έκαναν 
καλή δουλειά πάνω στον Χάντερ 
και «χάλασαν» το μυαλό του και 
ο ίδιος κατάφερε να βρει στόχο 
για πρώτη φορά στο 19’ (28-28), 
μετά από 0/6 σουτ. Ο Λαρεντζά-
κης έκανε το 28-30 με 2/2 βολές 
κι έβαλε την ΑΕΚ μπροστά για 
πρώτη φορά στο ματς, με τον 
Σαντ-Ρος να παίζει καλή άμυνα 
στον Ράις στα τελευταία δευτερό-
λεπτα.
Σαντ-Ρος και Χάντερ έδωσαν 
μικρή διαφορά στην ΑΕΚ (28-34, 
21’), αλλά οι ενέργειες του Ράις 
έφερα ξανά το ματς στα ίσια (36-
36, 24’). Ο Χάντερ μπήκε σε... 
beast mode και οι Λαρεντζάκης 
- Σαντ-Ρος κρατούσαν την ομάδα 
με τα τρίποντά τους, τη στιγμή που 
ο Χίκμαν πάλευε από την άλλη, 
για να κλείσει το δεκάλεπτο στο 
49-50 (30).
Όπως πήγε το ματς, όλα θα κρίνο-
νταν στο τέλος. Ο Τέιλορ έδωσε... 
ανάσα στην Μπάμπεργκ (61-56, 
32’), με τους Αλεξάντερ - Ράις να 
βάζουν την ομάδα τους σε θέση 
ισχύος (67-58, 36’). Η ΑΕΚ είχε 
πρόβλημα με τα φάουλ (Χάντερ 
4, Τζέιμς 3, Γκρίφιν 4), αλλά ο Θίο-
ντορ την κράτησε και διαμόρ-
φωσε το τελικό 71-67.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Οι ψηλοί της Μπά-
μπεργκ ήταν πιο δυνατοί στη 
ρακέτα, ενώ η γερμανική ομάδα 
ήταν καλύτερη σε ριμπάουντ και 
ασίστ.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Αλεξά-
ντερ (19π., 7ρ.) και Ρούμπιτ (12π.) 
έκαναν πολύ καλή δουλειά και 
κατάφεραν να περιορίσουν τον 
Χάντερ και τον Τζέιμς.
ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Ο Χίκμαν 
είχε 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 
5 ασίστ, ενώ και ο Ζήσης βοήθησε 
στη δημιουργία (5ασ.).
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Όταν... ξύπνησε, τους 
«πάτησε»!
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