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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες και αναγνώ-

στριες, γεια σας και καλό μεγαλοβδό-

μαδο, και με το καλό να γιορτάσουμε την 

ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΜΑΣ.

Η καθημερινότητά μου στο όμορφο Τορόντο μας 

είναι πάντα γεμάτη ιστορίες, εκπλήξεις, απρόο-

πτα, κακεντρεχή σχόλια ασχέτων με την οποιαδή-

ποτε καθημερινότητα ή πραγματικότητα, επαίνους 

σε άσχετους και κατηγορίες σε άξιους συμπολί-

τες μας. Αλλά, αυτό είναι κάτι που λίγο-πολύ το 

ξέρουμε όλοι, μιας και είναι η κατάρα της φυλής 

μας.

Αυτό που πραγματικά είναι αδιανόητο και πολύ 

επικίνδυνο είναι που μερικοί δηλώνουν ότι είναι 

κάτι ή ότι ανήκουν κάπου που είναι απλώς σ τη 

φαντασία τους, γιατί δηλώνουν κάτι που ο απλός 

συμπολίτης μας πολλές φορές δεν μπορεί να εξα-

κριβώσει και συχνά πέφτε ι θύμα επιτήδε ιων 

κοπρόσκυλων που θα μπορούσαν με τον «θεατρι-

νισμό τους» να παίξουν και στο Εθνικό Θέατρο. 

Αποτέλεσμα του οποίου είναι να δημιουργούνται 

προβλήματα με διάφορες «ΑΠΑΤΕΣ» και ακόμα 

και τα «ΘΥΜΑΤΑ» να μην μιλάνε για να μην τους 

πούνε «ΜΑΚΑΚΕΣ».

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ, μην ενθουσιάζεστε με λόγια και 

υποσχέσεις ανθρώπων που γνωρίσατε πριν ένα 

μήνα ή μια βδομάδα και σας δήλωσαν ότι είναι 

συγγενείς του «ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ».

Δεν συγχωρείτε τέ τοια αφέλεια, είναι μικρό το 

χωριό μας. Ρωτήστε, μάθετε για αυτούς που προ-

σπαθούν να σας πείσουν ότι έχουν ιδέες αρκεί 

εσείς να βάλετε χρήματα που έχετε αποκτήσει με 

ιδρώτα και αίμα. Εξαφανίστε αυτούς που προσπα-

θούν να σας πείσουν ότι είναι «ΟΤΙ ΔΗΛΩΣΑΝ». 

Έχω πολλές ιστορίες και καταγγελίες από «σαλτι-

μπάγκους» που λυμαίνονται τίμιους επαγγελμα-

τίες και, το χειρότερο είναι ότι όταν κάποιος γνω-

στός επιχειρηματίας την πατήσει από έναν τέτοιο 

«τύπο» κουμπουρώνε ται,  απομακρύνε ται και 

κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά.

Για αυτό έλεος, μην είστε ευκολόπιστοι σε φαντα-

στικές προτάσεις. Ρωτήστε, μάθετε, γιατί οι «ΤΖΑ-

ΜΠΑ ΜΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΓΑΜΠΡΟΙ» ευδοκιμούν σ το 

Τορόντο λόγω κλίματος.

Έλεος με μερικούς γιατί θ’ αρχίσω να δημοσιεύω 

φωτογραφίες και ονόματα.

Άντε και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ.

Είσαι ότι δηλώσεις;;;

ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Το μεγαλύτερο 
ευχαριστώ το 

χρωστάω πάντα 
στο Θεό. 

Δεν με εγκατέλειψε 
ποτέ και πάντα 

μου δίνει δύναμη 
να συνεχίζω.

Σε ευχαριστώ Θεέ 
μου!
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επικαιρότητα

Μαρινάκης: Τσίπρας και Παππάς μου ζήτησαν να 
πληρώσω τον Καλογρίτσα 

Σ
ε βαρίες καταγγελίες κατά της κυβέρνησης του ΣΥΡΙ-
ΖΑ προχώρησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε ραδιοφω-
νική του συνέντευξη.
Ο κ. Μαρινάκης κατήγγειλε ότι ο Αλέξης Τσίπρας και 

ο Νίκος Παππάς του ζήτησαν να δώσει χρήματα στον Χρή-
στο Καλογρίτσα προκειμένου αυτός, το 2016 να πληρώσει 
την πρώτη δόση για τον τότε διαγωνισμό για τις τηλεοπτι-
κές άδειες.
Ο κ. Μαρινάκης περιέγραψε πως το 2016 ο Νίκος Παππάς 
του μετέφερε «αίτημα του πρωθυπουργού, όπως μου είπε» 
για να συναντηθεί με τον Χρήστο Καλογρίτσα αφού προη-
γουμένως του είχαν ζητήσει να πληρώσει τα 26,3 εκατομμύ-
ρια της πρώτης δόσης της προσφοράς της ALTER EGO.
«Μια ημέρα πριν καταθέσουμε την δόση μου μετέφερε την 
επιθυμία του «μεγάλου», όπως είπε για τον πρωθυπουργό, 
να πληρώσουμε το ποσό της πρώτης δόσης 26,3 εκατ. ευρώ 
που μας αναλογούσε. Αν και το τοπίο ήταν θολό για την επι-
στροφή των χρημάτων, εμείς πληρώσαμε και μας ευχαρί-
στησαν. Τα χρήματα αυτά ήταν πεντακάθαρα, γιατί είχαν 
ελεγχθεί εξονυχιστικά και όλο το τίμημα και δεν υπήρχε 
καμία υπόνοια για μαυρο χρήμα όπως λέει σήμερα ο κ. 
Παππάς που τότε χαρακτήριζε αψεγάδιαστο τον φάκελο. 
Μου ζήτησαν τότε και μια άλλη χάρη, ο κ. Παππάς, που 
αποτελούσε αίτημα του πρωθυπουργού, όπως μου έλεγε. 
Να συναντήσω τον κ. Καλογρίτσα, ο οποίος και πράγματι 
ήρθε στο γραφείο μου και μου ζήτησε να του καταβάλω 
υπό μορφή δανεισμόυ το ποσό της πέμπτης δόσης των 
20,2 εκατ. ευρώ για να πληρώσει την πρώτη δόση. Για να 
τον βοηθήσω για να έχουν ένα κανάλι. Επειδή είχα επισκε-
φθεί τον κ. Παππά στο γραφείο του, υπάρχουν δελτία τύπου 
επ αυτού, ήταν κάτι που μου το ζήτησαν. Εξήγησα στον κ. 
Καλογρίτσα ότι είχα όλη την καλή διάθεση αλλά δεν μπο-
ρούσα να το πράξω, βλέπετε ότι δεν ήταν μόνο ευχαριστη-
μένοι με τα χρήματα του Μαρινάκη αλλά ήθελαν και να 
δώσει χρήματα στον Καλογρίτσα για το κανάλι που χτιζόταν 
μέσα στο Μαξίμου».
Συνεχίζοντας ο Βαγγέλης Μαρινάκης επανέλαβε: «Τα εκα-
τομμύρια του Μαρινάκη στο τέλος του 2016 ήταν πεντακά-
θαρα, τους βοηθούσαν να νομιμοποιήσουν τον διαγωνισμό 
και σας είπα ότι μου ζήτησαν, υπό την μορφή δανεισμού, να 
βοηθήσουμε τον κύριο Καλογρίτσα να πληρώσει τη δόση 
και να αποκτήσει κανάλι».
Εξηγώντας τι ακολούθησε είπε «τι έγινε μετά από αυτό; 
Όταν συζητούσαμε για τον ΔΟΛ, δεν δέχτηκα να βάλω διευ-
θυντές που ήταν της αρεσκείας του ΣΥΡΙΖΑ γιατί έχω συνη-
θίσει να μην είμαι ούτε μπροστινός, ούτε φερέφωνο, είμαι 
πάντα εγώ. Δεν θα έβαζα ποτέ ανθρώπους που μου υπέδει-

ξαν, δεν θα γίνω ποτέ ούτε Ιβάν Σαββίδης, ούτε μπροστινός, 
ούτε λαγός. Δεν κατηγορώ κανέναν, ο καθένας κάνει τις επι-
λογές του».
«Τόσο καιρό έκανα υπομονή, αλλά τώρα νομίζω ότι είναι 
ευκαιρία να μάθει ο κόσμος την αλήθεια» υπογράμμισε ο 
Βαγγέλης Μαρινάκης.
Ερωτηθείς για τη στάση του ίδιου το 2016 ο κ. Μαρινά-
κης είπε ότι «το 2016 προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για 
τις άδειες. Τον θεωρούσα δίκαιο γιατί πίστευα ότι οι κανα-
λάρχες θα έπρεπε να πληρώνουν για τις συχνότητες που 
κατέχουν. Εγώ στήριζα την διαδικασία γιατί τη θεωρούσα 
δίκαια. Είχαμε τότε μια άριστη σχέση με τον κ. Παππά αλλά 
και με τον κ. Τσίπρα αφού ό,τι έκανε ο κ. Παππάς και του 
βγάζω το καπέλο, ενημέρωνε τον πρωθυπουργό. Αν έπρεπε 
να δώσει μια απάντηση απευθυνόταν στον πρωθυπουργό 
και αυτό το εκτιμώ».
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην ίδια συνέντευξη απάντησε και 
για τις εναντίον του δικαστικές υποθέσεις: «Είμαι βέβαιος 
ότι δεν υπάρχει Έλληνας πολίτης που δεν έχει αντιληφθεί 
ότι είμαι προσωπικά στοχοποιημένος από την κυβνέρνηση 

αυτή, όσο δεν ήταν ποτέ άλλος Έλληνας πολίτης», είπε και 
συνέχισε εξηγώντας ότι «όπου υπήρχαν κατηγορίες ενα-
ντίον μου, έχουν καταρρεύσει». Αναφερόμενος σε υπο-
θέσεις που εκκρεμούν, δήλωσε βέβαιος πως και εκεί οι 
όποιες κατηγορίες θα καταπέσουν γιατί, όπως είπε χαρα-
κτηριστικά, «το φως νικά πάντα το σκοτάδι».
«Ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν έχει να φοβηθεί απολύτως 
τίποτα και δεν μπορεί να λέει κάθε μέρα ότι δεν είναι ελέφα-
ντας», πρόσθεσε και συνέχισε: «Αυτά που έχουμε δει είναι 
κωμικοτραγικά, αλλά δεν μπορεί να ξεχάσω, ούτε να συγ-
χωρήσω. Γύρω από το όνομά μου έχουν τελειώσει τερά-
στιες έρευνες, και το όνομά μου δεν υπάρχει πουθενά. Όλο 
αυτό δεν με αγγίζει, όλο αυτό το σκοτάδι δεν με αγγίζει και 
ούτε θα μείνω σε αυτό».
Μάλιστα αποκάλυψε ότι ο ίδιος έχει προσφύγει στο Ευρω-
παϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εναντίον του 
κ. Τσίπρα, του κ. Τζανακόπουλου, του κ. Κοντονή και του 
κ. Καμμένου, «εδώ και ένα χρόνο. Αναμμένουμε σύντομα 
αποφάσεις, και ίσως να υπάρξει η πρώτη καταδικαστική 
απόφαση για εν ενεργεία πρωθυπουργό», πρόσθεσε.
Έχω πολλές υποχρεώσεις και το μόνο που έχουμε να 
κάνουμε είναι να προχωράμε μπροστά, ανέφερε ο πρόε-
δρος του Ολυμπιακού.
Ο κύριος Μαρινάκης απάντησε και για όσα του καταλο-
γίζουν ότι σχέδιό του είναι να γίνει ο «Έλληνας Μπερ-
λουσκόνι»: «Πριν από πέντε χρόνια έλεγαν τα ίδια για τον 
«Έλληνα Μπερλουσκόνι», εγώ είμαι ο Βαγγέλης Μαρινάκης 
από τον Πειραιά και έχω βαρεθεί να λέω ότι δεν προσδοκώ 
καμία δουλειά με το ελληνικό δημόσιο, ούτε προτίθεμαι να 
κάνω στο μέλλον, ούτε περιμένω από την εκάστοτε κυβέρ-
νηση να μου χαρίσει τα δάνειά μου».
Όσον αφορά το γιατί αποφάσισε να ασχοληθεί με τον χώρο 
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, απάντησε πως όταν ιστο-
ρικές εφημερίδες όπως ΤΑ ΝΕΑ και ΤΟ ΒΗΜΑ κινδύνευσαν 
να κλείσουν, θέλησε να τις σώσει. «Όταν υπήρχε κίνδυ-
νος για την επιβίωσή τους, θεώρησα υποχρέωσή μου να 
παρέμβω και να τις σώσω και φυσικά για να διατηρηθούν οι 
θέσεις προσωπικού», είπε.
Έχω δει πολιτικές αθλιότητες, αλλά σε αυτή την περίπτωση, 
ο πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του ξεπέρασαν κάθε 
όριο, είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναφερόμενος σε όσα 
ακούστηκαν για την δωρεά του προς την τοπική οργάνωση 
της Νέας Δημοκρατίας στον Πειραιά. «Με λοιδώρησαν για 
3 υπολογιστές και 2 ερκοντίσιον, ούτε χίλια ευρώ», τόνισε 
και κατέληξε λέγοντας: «Ο πατέρας μου ήταν βουλευτής της 
ΝΔ και ευχαρίστως στη μνήμη του θα αναλάμβανα κι άλλες 
χορηγίες, πάντα στο φως».

Βαριές καταγγελίες από τον 
πρόεδρο του Ολυμπιακού για 
την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ:  «Ο 
κ. Παππάς μπαινόβγαινε στο σπίτι 
και στο γραφείο μου» - «Δεν 
δέχτηκα να βάλω διευθυντές 
δικούς τους στον ΔΟΛ»
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Σ
τα 3 ευρώ θα πωλείται από την 1η 
Μαΐου το τυλιχτό σουβλάκι όπως α-
νακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης εκ-
πρόσωπος του υπό ίδρυση Σωματεί-

ου Ψητοπωλών λόγω της αύξησης της τιμής 
του κρέατος διεθνώς.
Σύμφωνα με τον Γιώργο Πολύζο από την 1η 
Μαρτίου η τιμή του κρέατος έχει αυξηθεί 
κατά 30% και σε συνδυασμό με την υψηλή 
φορολογία και τις αυξημένες ασφαλιστικές 
εισφορές, οδηγεί τους συναδέλφους του 
στην απόφαση να υπάρξει αύξηση στην τιμή 
προκειμένου, όπως υποστήριξε, να διασφα-
λιστεί η ποιότητα του κρέατος αλλά και η 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου.
«Θα κάνουμε αυξήσεις για να διασφαλί-

σουμε την ποιότητα» είπε ο κ. Πολύζος 
μιλώντας για αύξηση της τάξης του 10-15% 
«καθώς το μεγαλύτερο βάρος θα το απορ-
ροφήσουμε εμείς».
«Ο καταναλωτής επειδή αναφέρατε ότι θα 
στεναχωρηθεί με την αύξηση στην τιμή. Δεν 
θα στεναχωρηθεί. Θα στεναχωρηθεί αν δεν 
υπάρχει ποιότητα στο προϊόν που θα πάρει. 
Εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα 
υπάρχει αυτή η ποιότητα γι’ αυτό ετοιμαζό-
μαστε να κάνουμε κάποιες αυξήσεις. Για να 
μπορέσουμε να προστατεύσουμε το προϊόν 
μας» πρόσθεσε ο κ. Πολύζος.
Παράλληλα τόνισε ότι όλα τα ψητοπωλεία 
θα πρέπει να αλλάξουν τις τιμές γιατί η 
αύξηση έχει γίνει σε όλους. 

Το σουβλάκι αυξάνεται στα 3 ευρώ 
από την 1η Μαΐου 

Απόρρητο έγγραφο της ΕΥΠ: 
Το σχέδιο «Πυθία» για τη 
δολοφονία Καραμανλή δεν 
υπήρξε ποτέ

Τ
ο έγγραφο παραδόθηκε στους αρ-
μόδιους υπουργούς Δικαιοσύνης και 
Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Κα-
λογήρου και Όλγα Γεροβασίλη.

Το σχέδιο δολοφονίας του πρώην πρωθυ-
πουργού Κώστα Καραμανλή, γνωστό ως 
«Πυθία» στην πραγματικότητα δεν υπήρξε 
ποτέ, σύμφωνα με έγγραφο της ΕΥΠ που 
παρουσιάζει η εφημερίδα «Τα Νέα».
Την υπόθεση «Πυθία» είχε αποκαλύψει 
το περιοδικό Επίκαιρα το οποίο εξέδιδε ο 
Οργανισμός Λιβάνη.
Σύμφωνα με «Τα Νέα» σε έγγραφο που απέ-
στειλε, την περασμένη Τρίτη 16 Απριλίου, ο 
διοικητής της ΕΥΠ Γιάννης Ρουμπάτης στους 
αρμόδιους υπουργούς 
Δικαιοσύνης και Προστα-
σίας του Πολίτη κ. Καλο-
γήρου και κυρία Γερο-
βασίλη, καθώς και στον 
πρόεδρο και την εισαγ-
γελέα του Αρείου Πάγου 
κ. Πέππα και κυρία Δημη-
τρίου, όπως και στους 
προϊσταμένους του Εφετείου Αθηνών και 
της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών φαίνεται ότι 
η «Πυθία» ουδέποτε υπήρξε και ήταν όλη, 
από την αρχή ως το τέλος, μια κατασκευα-
σμένη υπόθεση.
Στο έγγραφό του, σύμφωνα πάντα με «Τα 
Νέα» ο κ. Ρουμπάτης κάνει ειδική αναφορά 
σε ένα τρίτο ειδικό πληροφοριακό δελτίο 
της ΕΥΠ, το υπ’ αριθμόν 509 της 17ης Μαρ-
τίου 2009, το οποίο είχε αποσταλεί εκείνη 
την εποχή στον τότε πρωθυπουργό Κώστα 
Καραμανλή και τους αρμόδιους υπουργούς 
Εσωτερικών Πρ. Παυλόπουλο και Γ. Μαρκο-
γιαννάκη και με το οποίο ο τότε διοικητής 
της ΕΥΠ πρέσβης Ι. Κοραντής ανέφερε στους 
προαναφερομένους ότι δεν υπήρξε η παρα-
μικρή ένδειξη ότι είχε σχεδιαστεί η δολοφο-
νία του κ. Καραμανλή και ότι όλο αυτό ήταν 
στημένο.
Ο διοικητής της ΕΥΠ κ. Ρουμπάτης κοινο-
ποιώντας αυτό το απόρρητο δελτίο στον 
κ. Καλογήρου και στην κυρία Γεροβασίλη, 
αλλά και στις δικαστικές Αρχές, υπογραμ-
μίζει ως «αξιοσημείωτο» το γεγονός ότι το 
συγκεκριμένο πληροφοριακό δελτίο, «περι-
έργως», οι μάρτυρες που κλήθηκαν κατά την 
ανάκριση για τη σκευωρία της «Πυθίας» δεν 

το ανέφεραν στον ανακριτή. Το εξαφάνισαν. 
Σαν να μην υπήρχε καν.
Το περί ου ο λόγος απόρρητο έγγραφο που 
φέρει τις υπογραφές τής τότε υποδιευθύ-
ντριας της Γ’ Διεύθυνσης της ΕΥΠ (αντικα-
τασκοπίας) κυρίας Φ. Π., του τότε υποδι-
οικητή της ΕΥΠ κ. Σ. Τσ. (ο οποίος είναι και 
μάρτυρας στην αυριανή δίκη) και του διοι-
κητή κ. Ι. Κοραντή φέρει την ένδειξη Ακρως 
Απόρρητο – προσωπικό (ΕΧ – ειδικού χειρι-
σμού) και αναφέρει επί λέξει: «1. Σε συνέχεια 
των ανωτέρων σχετικών σάς γνωρίζουμε 
ότι παρά τις προσπάθειες που κατέβαλλε η 
Υπηρεσία μας να ελέγξει την αξιοπιστία της 
πηγής (σ.σ.: που παρείχε τις πληροφορίες 

για την «Πυθία»), ουδέν στοι-
χείο προέκυψε προς την κατεύ-
θυνση της επιβεβαίωσης έστω 
και μέρους των παρασχεθει-
σών πληροφοριών. Κατόπιν 
τούτου εκτιμάται ότι – τουλάχι-
στον – από πλευράς του Ρώσου 
Αξιωματούχου, ο οποίος προ-
σκόμισε το υπόψη πληροφορι-

ακό υλικό, επιχειρήθηκε η παραπληροφό-
ρηση των Κρατικών Αρχών της Χώρας μας 
με στόχο την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων 
σκοπιμοτήτων. 2. Επισημαίνεται ωστόσο ότι 
η υπόθεση εξακολουθεί να τελεί υπό διε-
ρεύνηση».
Ο διοικητής της ΕΥΠ κ. Ρουμπάτης κοινοποιώ-
ντας την Τρίτη αυτό το απόρρητο δελτίο στον 
κ. Καλογήρου και στην κυρία Γεροβασίλη, 
αλλά και στις δικαστικές Αρχές, υπογραμμίζει 
ως «αξιοσημείωτο» το γεγονός ότι το συγκε-
κριμένο πληροφοριακό δελτίο, «περιέργως», 
οι μάρτυρες που κλήθηκαν κατά την ανάκριση 
για τη σκευωρία της «Πυθίας» δεν το ανέφε-
ραν στον ανακριτή. Το εξαφάνισαν. Σαν να μην 
υπήρχε καν. Και προσθέτει στην επιστολή του 
ο νυν διοικητής της ΕΥΠ: «Εάν στις καταθέσεις 
τους γινόταν οποιαδήποτε αναφορά σε αυτό, 
αυτομάτως το περιεχόμενο των δύο προηγού-
μενων εγγράφων (του 53/13-1-2009 και του 
213/5-2-2009, τα οποία, υποτίθεται, αποκά-
λυπταν το σχέδιο για τη δολοφονία του Καρα-
μανλή…) θα ακυρωνόταν. Σε αυτή την περί-
πτωση δεν θα μπορούσε να στηριχθεί ο ισχυ-
ρισμός για την ύπαρξη σχεδίου δολοφονίας 
του τότε πρωθυπουργού και σε σχέδιο απο-
σταθεροποίησης της χώρας».
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Η εισαγγελέας Ελένη Σκεπαρνιά, επικέντρωσε στα στελέχη της εταιρείας Siemens στη Γερμανία και 
στην Ελλάδα, καθώς και σε 11 στελέχη του ΟΤΕ

Α
θώος κατά την εισαγγελέα της έ-
δρας είναι ο «στρατηγός» του Κώ-
στα Σημίτη και τοποτηρητής του 
στο ΠΑΣΟΚ, Θεόδωρος Τσουκά-

τος, ως προς την εμπλοκή του στο σκάνδαλο 
Siemens που έχει στοιχειώσει το ελληνικό 
πολιτικό σκηνικό με τις παραφυάδες και τα 
πλοκάμια του.
Η εισαγγελέας Ελένη Σκεπαρνιά, επικέ-
ντρωσε στα στελέχη της εταιρείας Siemens 
στη Γερμανία και στην Ελλάδα, καθώς και σε 
11 στελέχη του ΟΤΕ, περιορίζοντας ή καλύ-
τερα εκμηδενίζοντας την πολιτική διάσταση 
του ζητήματος που επί 17 χρόνια τώρα απα-
σχολεί την ελληνική κοινωνία. Ως εκ τούτου 
κατά την εισαγγελέα της έδρας, ο Θεόδωρος 
Τσουκάτος και εξ’ απορρήτων του τότε πρω-
θυπουργού Κώστα Σημίτη είναι αθώος του 
αίματος παρά τη βαλίτσα με τα γερμανικά 
μάρκα και  τις αποδεδειγμένες σχέσεις του 
με τον Μιχάλη Χριστοφοράκο, και παρά την 
ομολογία ότι τα χρήματα τα οποία έλαβε από 
τη γερμανική εταιρεία κατευθύνθηκαν στο 
κόμμα. Μα κανείς δεν είχε πει το αντίθετο.
Εκεί ακριβώς επικεντρώνεται το όλο πολι-
τικό, νομικό και ηθικό ζήτημα. Κατά τις δια-
δοχικές δηλώσεις του ηγεμόνα της ελληνι-
κής Siemens, Μιχάλη Χριστοφοράκου, οι 
μίζες κατευθύνθηκαν σε όλα τα κόμματα. 
Ο Μιχάλης Χριστοφοράκος ζει στην Γερμα-
νία και χαίρει της ιδιότυπης ασυλίας που του 
έχει παραχωρηθεί. Άλλα στελέχη βρίσκο-
νται είτε στην Ουρουγουάη  είτε αλλού. Επί 
της ουσίας η περιβόητη δίκη Siemens, περι-
ορίζεται στις ευθύνες των τεχνοκρατών του 
γερμανικού κολοσσού και του ΟΤΕ.  Το πολι-
τικό σκηνικό λοιπόν εξέρχεται της υπόθεσης 
τσαλακωμένο μεν, ατιμώρητο δε.
Παρότι η  εισαγγελική λειτουργός έκρινε 
αρχικά ως «οικονομικά ορθή» τη σύμβαση 
8002 που υπέγραψε ο ΟΤΕ με το γερμανικό 
κολοσσό, εν τούτοις, αξιολογώντας όλα τα 
στοιχεία που προέκυψαν, κατέληξε πως η 
ζημία που υπέστη ο Οργανισμός ήταν πολύ 
μεγαλύτερη από τα 69 εκ. ευρώ που διατέ-
θηκαν σε μίζες. Αιτία, ήταν η «πλημμελής 
άσκηση των καθηκόντων» στελεχών του 
ΟΤΕ τόσο κατά την κατάθεση όσο και κατά 
την εκτέλεση της επίμαχης σύμβασης που 
«γιγάντωσαν» το μέγεθος της ζημίας.
Η εισαγγελική λειτουργός πάντως στην πρό-

τασή της ήταν απαλλακτική  για τους υπόλοι-
πους κατηγορουμένους. Ανάμεσά τους και ο 
Θεόδωρος Τσουκάτος.
Με ένα σκεπτικό που παραβλέπει τους 
ισχυρισμούς του Θεόδωρου Τσουκάτου, 
η κ. Σκεπαρνιά, πρότεινε την αθώωση του 
άλλοτε «στρατηγού» του ΠΑΣΟΚ για το ένα 
εκατομμύριο γερμανικά μάρκα από τη γερ-
μανική εταιρεία, θεωρώντας πως «επέλεξε 
να μιλήσει περί χορηγίας ώστε να καλύψει 
με σχετικά ανώδυνο τρόπο, το δικό του χρη-
ματισμό καθώς και άλλων προσώπων.
Η εισαγγελική λειτουργός αρνήθηκε κατη-
γορηματικά να δεχτεί όσα υποστήριξε στην 
απολογία του ο Θ.Τσουκάτος ότι δηλαδή το 
ποσό αυτό  που προερχόταν από κεντρικό 
λογαριασμό της Siemens στην Αυστρία,  
κατέληξε στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ, χαρακτη-
ρίζοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ψευδομάρτυ-
ρες τους ταμίες του κόμματος που τους επι-
βεβαίωσαν.
Η εισαγγελέας, θεωρεί πως τα πρόσωπα 

που χρηματίστηκαν για την ευόδωση της 
σύμβασης  8002 του ΟΤΕ η οποία υπε-
γράφη με την Siemens το 1997, παραμένουν 
άγνωστα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, 
δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν  από 
την έρευνα οι αποδέκτες  των «δώρων» 
της Siemens  και για τον λόγο αυτό, η κ. Σκε-
παρνιά  πρότεινε την αθώωση τόσο του 
Θ. Τσουκάτου όσο περισσοτέρων από 6 
παρένθετων προσώπων, μέσα από τους 
λογαριασμούς των οποίων, έφτασαν σ’ εκεί-
νον τα χρήματα.
Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, ψευ-
δώς ο κ.  Τσουκάτος ισχυρίστηκε  ότι δεν 
είχε επαφές με τον Μιχάλη Χριστοφοράκο 
πριν από το 1998 αλλά και ότι είπε ψέματα 
πως τα χρήματα αποτελούσαν «χορηγία» 
την οποία παρέδωσε στο ΠΑΣΟΚ. 

Σύμφωνα με την εισαγγελέα τα χρήματα 
που έφτασαν στα χέρια του κ. Τσουκάτου 
μέσω εμβασμάτων από παρένθετα πρό-
σωπα (τμηματικά στο γραφείο του στο 
ΠΑΣΟΚ) δεν κατέληξαν ποτέ στα ταμεία του 
κόμματος «από κανένα στοιχείο δεν προ-
έκυψε πως τα χρήματα μπήκαν στα ταμεία 
του ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα το διέψευσε από την 
αρχή. Οι ταμίες σε όλες τις καταθέσεις τους 
κατά την προδικασία δεν επιβεβαίωσαν τον 
κ. Τσουκάτο. Όσα όψιμα ισχυρίστηκαν εδώ 
δεν είναι πιστευτά και γι’αυτό διαβιβάστη-
καν στην Εισαγγελία οι καταθέσεις τους να 
ελεγχθούν για ψευδορκία. Από τα ημερολό-
για του  Μιχάλη Χριστοφοράκου προέκυψε 
πως ο Τσουκάτος έλεγε ψέματα σε όλη την 
προδικασία και στην εξεταστική επιτροπή 
της Βουλής ότι τον είδε για πρώτη φορά το 
1998. Στην πραγματικότητα το 1997 είχε 
τουλάχιστον έντεκα επαφές μαζί του. Είχαν 
πολλές επαφές και το 1998 και το 1999. Ο 
κ. Χριστοφοράκος είχε τηλεφωνικές επαφές 
και συναντήσεις με τον κ. Τσουκάτο πριν και 
μετά την υπογραφή και κατά την υλοποίηση 
της σύμβασης 8002. Τα χρήματα δεν δόθη-
καν για χορηγία».
Κατά την εισαγγελέα ο κ. Τσουκάτος επέλεξε 
να  μιλήσει για χορηγία γιατί ήταν πλημμέ-
λημα, αδίκημα  που ήδη είχε παραγραφεί .  
«Δεν έγινε δυνατό να εξακριβωθεί που 
κατέληξε η δήθεν χορηγία, αν δόθηκε σε 
άλλα πρόσωπα ή εάν ήταν για τον ίδιο. 
Σίγουρα δεν διατέθηκε σε υπαλλήλους του 
ΟΤΕ. Ο κ.  Χριστοφοράκος δεν είχε κανέ-
ναν λόγο να δωροδοκήσει υπαλλήλους του 
ΟΤΕ μέσω του  κ.  Τσουκάτου. Είχε με τον 
Μαυρίδη δικό τους δίκτυο, δικό τους μηχα-
νισμό για να χρηματίζουν στελέχη του οργα-
νισμού». 
Αίσθηση πάντως προκάλεσε η αναφορά 
της εισαγγελικής λειτουργού στη διαδικα-
σία που μετέτρεψε μία «τεχνικά και οικο-
νομικά ορθή σύμβαση» για την ψηφιοποί-
ηση των κέντρων του ΟΤΕ σε μία ζημιογόνα 
υπόθεση για τον Οργανισμό. Η  εισαγγελέας 
κατανόησε την επιλογή της  Siemens, αφού, 
όπως είπε, ο ΟΤΕ είχε τεχνολογική εξάρτηση 
από τη γερμανική εταιρία λόγω προγενέστε-
ρων συμβάσεων τόνισε ότι, ωστόσο, τελικά, 
καταβλήθηκε πολύ υψηλότερο τίμημα από 
εκείνο που θα μπορούσε να πετύχει.

Σκάνδαλο Siemens: Η εισαγγελέας 
αθωώνει Τσουκάτο και…ΠΑΣΟΚ

Νέα δημοσκόπηση: 
Προβάδισμα για τη ΝΔ σε 
ευρωεκλογές και εθνικές 
εκλογές

Προβάδισμα και στις δύο κάλπες και στην 
παράσταση νίκης για το κόμμα της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης.

Σ
αφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην 
πρόθεση ψήφου καταγράφεται σε δημοσκόπηση 
της Opinion Poll, για τις ευρωεκλογές και τις εθνι-
κές εκλογές.

Η δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε από το ραδιοφω-
νικό σταθμό «ΘΕΜΑ», αποτυπώνει μεγάλη διαφορά 
στην κάλπη για τις ευρωεκλογές.
Σύμφωνα με την αναγωγή, η ΝΔ προηγείται με ποσοστό 
33,75% έναντι 16,6% του ΣΥΡΙΖΑ.
Στην πρόθεση ψήφου η διαφορά είναι 15,4 μονάδες: 
30,1% για τη ΝΔ έναντι 14,7%.
Τρίτο κόμμα, με τάση αύξησης της συσπείρωσης στην 
εκλογική του βάση είναι το Κίνημα Αλλαγής, που φτάνει 
στο 6,9% όταν γίνεται αναγωγή στα έγκυρα ψηφοδέλτια.
Ακολουθεί το ΚΚΕ με 5,3% και η Χρυσή Αυγή με 4,5%.
Σύμφωνα με την Opinion Poll, μόνο αυτά τα πέντε κόμ-
ματα θα πάνε ευρωβουλή.

Εθνικές εκλογές

Μεγάλη διαφορά καταγράφεται και στην πρόθεση 
ψήφου για τις εθνικές εκλογές.
Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης καταγράφει 
ποσοστό 30,5%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται περίπου 14 
ολόκληρες μονάδες πίσω, στο 16,3%.
Ακολουθούν το ΚΙΝΑΛ με 5,3%, η Χρυσή Αυγή με 5% 
και το ΚΚΕ με 4,7%.
Οι αναποφάσιστοι εντοπίζονται στο 12,8% και η αποχή 
στο 6,5%.
Στην αναγωγή επί των εγκύρων ψήφων η ΝΔ φαίνεται 
κοντά στην αυτοδυναμία, καθώς έχει ποσοστό 33,8% και 
διαφορά 15,7 μονάδων από το κυβερνών κόμμα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ εντοπίζεται στο 18,1%, με τρίτο το ΚΙΝΑΛ στο 
5,9%, τέταρτη η Χρυσή Αυγή με 5,6% και πέμπτο το ΚΚΕ 
με 5,2%.
Στην παράσταση νίκης η ΝΔ προηγείται συντριπτικά με 
69%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει ποσοστό 12%.
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επικαιρότητα

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου έκρινε ότι  ο όρος 
της δανειακής συμβάσεως σε ξένο 
νόμισμα (ελβετικό φράγκο) με ρήτρα 
αποπληρωμής είτε στο ξένο νόμισμα 
είτε σε ευρώ, με βάση την τρέχουσα 
συναλλαγματική ισοτιμία με το 
ευρώ κατά τον χρόνο πληρωμής 
είναι νόμιμος - Η απόφαση είναι 
αμετάκλητη και  αφορά περίπου 
70.000 δανειολήπτες

Η 
Ολομέλεια του Αρείου Πάγου 
δείχνοντας το σκληρό πρόσωπό 
της έκρινε νόμιμο όρο των δα-
νειακών συμβάσεων σε ελβετι-

κό φράγκο, σβήνοντας έτσι τις ελπίδες σε 
χιλιάδες δανειολήπτες να αποπληρώνουν 
τις δόσεις τους σε ισοτιμία του ελβετικού 
φράγκου με το ευρώ, έτσι 
ώστε να πάρουν μια οικο-
νομική ανάσα μέσα στη 
μάστιγα της μνημονιακής 
οικονομικής κρίσης των τε-
λευταίων ετών που πλήττει 
τη χώρα.
Υπενθυμίζ ε ται ότ ι  οι 
δανειολήπτες σε ελβετικό 
φράγκο λόγω της ανατίμη-
σης του νομίσματος είδαν 
το αρχικό κεφάλαιο του δανείου τους να 
αυξάνεται, παρά το γεγονός ότι πλήρω-
ναν κανονικά τις δόσεις τους για μεγάλο 
χρονικό διάστημα και έτσι μετά από αυτό 
κατέφυγαν στην Δικαιοσύνη.
Ειδικότερα, με ισχυρή πλειοψηφία η Ολο-
μέλεια του Αρείου Πάγου με την υπ΄ αριθμ. 
4/2019 απόφασή της απέρριψε αίτηση 
δανειολήπτριας σε ελβετικό φράγκο που 
ζητούσε να αναιρεθεί η 8713/2016 από-
φαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσ-
σαλονίκης.
Οι αρεοπαγίτες έκριναν ότι ο δανειακός 
όρος της σύμβασης είναι δηλωτικός όρος 
της δανειακής σύμβασης και «επομέ-
νως εκφεύγει του ελέγχου καταχρηστικό-
τητας», δηλαδή δεν υπόκειται σε έλεγχο 
καταχρηστικότητας από τα δικαστήρια.
Η δανειολήπτρια ζητούσε να κριθεί άκυ-
ρος ως καταχρηστικός, ο όρος της δανεια-
κής συμβάσεως σε ξένο νόμισμα (Ελβετικό 
φράγκο) με ρήτρα αποπληρωμής είτε στο 
ξένο νόμισμα είτε σε ευρώ, με βάση την 

τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία με το 
ευρώ κατά τον χρόνο πληρωμής.
Αναλυτικότερα, με την απόφαση του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Θεσ-
σαλονίκης απερρίφθη, ως μη νόμιμη, η 
από 18.2.2015 αγωγή της με την οποία 
η δανειολήπτρια ζητούσε, να αναγνωρι-
σθεί: α) ότι είναι άκυρος, ως καταχρηστι-
κός, ο όρος της μεταξύ αυτής και της Τρά-
πεζας της καταρτισθείσης δανειακής συμ-
βάσεως σε ξένο νόμισμα (ελβετικό φρά-
γκο) με ρήτρα αποπληρωμής είτε στο ξένο 
νόμισμα είτε σε ευρώ, με βάση την ισοτι-
μία αυτού (ευρώ) προς το ξένο νόμισμα 
κατά τον χρόνο πληρωμής,
β) να αναγνωρισθεί, ως μόνη ισχύουσα 
ρήτρα μετατροπής σε ευρώ του οφειλομέ-
νου στο ξένο νόμισμα ποσού, η συναλλαγμα-
τική ισοτιμία των δύο νομισμάτων, που ίσχυε 
κατά τον χρόνο εκταμιεύσεως του δανεισθέ-

ντος ποσού και
γ) να αναγνωρισθεί η ανυ-
παρξία της οφειλής της 
δανειολήπτριας προς την 
Τράπεζα, κατά το ποσό 
των 27.784,84 ελβετικών 
φράγκων, καθώς και ότι 
η Τράπεζα ουδεμία απαί-
τηση διατηρεί κατ’ αυτής 
από την επίμαχη δανειακή 
σύμβαση.

Αναλυτικότερα, γυναίκα δανειολήπτρια 
έλαβε το 2007 δάνειο ύψους 243.225 
ελβετικών φράγκων (150.000 ευρώ) κατό-
πιν προτροπής, όπως υποστηρίζει των 
υπαλλήλων της Τράπεζας, λόγω του χαμη-
λού επιτοκίου, και το 2015 μετά τις αλλα-
γές στην ισοτιμία μεταξύ ευρώ και φρά-
γκου βρέθηκε να οφείλει 239.041 ευρώ.
Η υπόθεση απασχόλησε το Α1 Τμήμα του 
Αρείου Πάγου το οποίο παρέπεμψε το όλο 
θέμα ως ζήτημα γενικοτέρου ενδιαφέρο-
ντος στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, 
η οποία σήμερα δημοσίευσε τη σχετική 
απόφασή της.
Έτσι, οι 70.000 περίπου δανειολήπτες που 
έχουν υπογράψει δανειακές συμβάσεις σε 
ελβετικό φράγκο θα συνεχίσουν την απο-
πληρωμή των δανειακών τους δόσεων σε 
ελβετικό φράγκο, χωρίς να έχουν τη δυνα-
τότητα να καταβάλουν τις δόσεις τους σε 
ισόποσες και ισότιμες με νόμισμα του 
ευρώ, βάσει της ισοτιμίας που υφίστατο 
κατά το χρόνο εκταμίευσης του δανείου.

Απόφαση - σοκ από τον Άρειο 
Πάγο: Έχασαν τη μάχη οι 
δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο

Από το πρώτο κτίριο προσήχθησαν 68 αλλοδαποί, ενώ από το δεύτερο 
συνελήφθησαν δύο αλλοδαπές για διατάραξη οικιακής ειρήνης και παράβαση 
του νόμου περί όπλων

Εξάρχεια: Αντιασφυξιογόνες μάσκες και 
σφεντόνες βρήκαν οι αστυνομικοί στα δύο 
υπό κατάληψη κτίρια 

Α
ντιασφυξιογόνες μάσκες, σφε-
ντόνες, πυρσούς ναυτιλίας, κα-
πνογόνο και μεταλλικά σφαιρί-
δια, εντόπισαν οι αστυνομικοί, 

έπειτα από έρευνα, στα δύο υπό κατάλη-
ψη κτίρια στην περιοχή των Εξαρχείων.

Η διπλή αστυνομική επιχείρηση που 
πραγματοποιούσε από το πρωί η ΕΛ.ΑΣ 
ολοκληρώθηκε και σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της επιχείρησης, από το 
πρώτο κτίριο προσήχθησαν 68 αλλοδα-
ποί, ενώ από το δεύτερο συνελήφθησαν 
δύο αλλοδαπές για διατάραξη οικιακής 
ειρήνης και παράβαση του νόμου περί 
όπλων.

Όλοι οι προσαχθέντες και οι συλληφθέ-
ντες οδηγήθηκαν στην υποδιεύθυνση 
Κρατικής Ασφαλείας. Παράλληλα από 
τις έρευνες, στο κτίριο που  εντοπίστη-
καν οι δύο αλλοδαπές βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν δύο αντιασφυξιογόνες 
μάσκες, δύο πυρσοί ναυτιλίας, καπνο-
γόνο, δύο σφεντόνες και 34 μεταλλικά 
σφαιρίδια.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα διπλή επιχεί-
ρηση πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα 
μετά την προηγούμενη στην ίδια περι-
οχή, που οδήγησε σε κατάσχεση μεγά-

λων ποσοτήτων ναρκωτικών, συλλήψεις 
πολλών αλλοδαπών και συγκέντρωση 
πλήθους στοιχείων προς εξέταση.

Το πρώτο από τα δύο κτίρια που εκκέ-
νωσαν σήμερα οι αρχές είναι παράρ-
τημα του υπουργείου Πολιτισμού στην 
οδό Μπουμπουλίνας και τελούσε υπό 
κατάληψη εδώ και 3 χρόνια. Το δεύ-
τερο κτίριο βρίσκεται επί της Ζωοδόχου 
Πηγής και το είχαν καταλάβει αντεξουσι-
αστές από τις 21 Απριλίου 2014.

Ξεχωριστή επιχείρηση έγινε σε σπίτι 
στο λόφο του Στρέφη στο οποίο συνελή-
φθη ένας 50χρονος καθώς εντοπίστηκε 
μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών.

«Είναι καλό βήμα γιατί βαλτώναν εισαγ-
γελικές παραγγελίες και οι ιδιοκτήτες 
έχουν πάρει θάρρος και διεκδικούν το 
δίκιο τους» δήλωσε στον ΘΕΜΑ 104,6 
ο Γενικός Γραμματέας των Ειδικών 
Φρουρών, Στράτος Μαυροειδάκος.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται λίγες 
ώρες μετά τις νέες δηλώσεις της υφυ-
πουργού Προστασίας του Πολίτη Κατε-
ρίνας Παπακώστα στην οποία υποστή-
ριξε ότι «για εμάς δεν υπάρχει άβατο τα 
Εξάρχεια».
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Ο γνωστός ποινικολόγος 
συνελήφθη έξω από κεντρικό 
ξενοδοχείο της Αθήνας  βάσει 
εντάλματος που είχε εκδοθεί 
σε βάρος του - Αναζητείται 
με ένταλμα και ο δικηγόρος 
Θεόδωρος Παναγόπουλος

Σ
την Αντιτρομοκρατική Υπη-
ρεσία που διεξάγει την έρευ-
να για τη «μαφία των φυλα-
κών» οδηγήθηκε μετά τη 

σύλληψή του  ο γνωστός ποινικολό-
γος Αλέξανδρος Λυκουρέζος. Η σύλ-
ληψή του, έξω από κεντρικό ξενοδο-
χείο της πλατείας Συντάγματος έγινε 
δυνάμει εντάλματος που είχε εκδώ-
σει σε βάρος του ο ειδικός εφέτης - α-
νακριτής που διεξάγει την έρευνα για 
τη «μαφία των φυλακών».
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά 
έως τώρα, ο Αλέξανδρος Λυκουρέ-
ζος βρισκόταν έως τις 3.30 το μεση-
μέρι σε προσωπικό του ραντεβού 
στο ξενοδοχείο της πλατείας Συντάγ-
ματος. Οταν βγήκε, στελέχη της Αντι-
τρομοκρατικής Υπηρεσίας  τον συνέ-
λαβαν και τον οδήγησαν στο κτίριο 
της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Αττικής. Μάλιστα, παρά τις προσπά-
θειες των συνεργατών του- δικηγό-
ρων, δεν τους επετράπη η επικοινω-

νία μαζί του.
Σύμφωνα με πληροφορίες έχει 
εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για 
τον δικηγόρο Θεόδωρο Παναγό-
πουλο, ο οποίος φέρεται να εμπλέ-
κεται στην υπόθεση της «μαφίας 
των φυλακών» και πλέον αναζητεί-
ται προκειμένου να συλληφθεί. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες ο δικηγόρος 
βρισκόταν στα Γιάννενα όπου παρί-
στατο σε δίκη και έχει κινητοποιηθεί 
κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής για 
τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. 
Σύμφωνα με αξιωματικούς της 
ΕΛΑΣ, η υπόθεση της «μαφίας των 
φυλακών» πηγαίνει βήμα- βήμα και 
ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος θα παρα-
μείνει απόψε το βράδυ στα κρατητή-
ρια και αύριο, ενδεχομένως μεθαύ-
ριο θα οδηγηθεί ενώπιον του ανα-
κριτή.
Για σύσταση εγκληματικής οργάνω-
σης και για απόπειρα εκβίασης διώ-
κεται σύμφωνα με πληροφορίες ο 
Αλ. Λυκουρέζος ο οποίος συνελή-
φθη σήμερα για την υπόθεση της 
μαφίας των φυλακών.
Για τις ίδιες κατηγορίες διώκεται σύμ-
φωνα με πληροφορίες και ο έτε-
ρος δικηγόρος για τον οποίο επίσης 
εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από 
τον ειδικό εφέτη ανακριτή Ευ.Νικό-
πουλο που χειρίζεται την υπόθεση 

της μαφίας των φυλακών.
Ο δικηγόρος - συνεργάτης του Αλέ-
ξανδρου Λυκουρέζου, Θρασύβου-
λος Κονταξής, σε δηλώσεις του έξω 
από τη ΓΑΔΑ χαρακτήρισε αδικαιο-
λόγητο το ένταλμα και «δικονομική 
ακρότητα» τη σύλληψη Λυκουρέζου.

Κούγιας: Πολιτικοί και δικη-
γόροι πίεζαν τον Αντωνό-
πουλο
Αποκαλύψεις για το τι ακριβώς έχει 
συμβεί με τον προφυλακισμένο 
δικηγόρο Γιώργο Αντωνόπουλο, 

που ενώ έχει δεχθεί απόπειρα 
δολοφονίας, κρίθηκε προφυλακι-
στέος για εμπλοκή της «μαφίας των 
φυλακών» προαναγγέλλει ο δικη-
γόρος του, Αλέξης Κούγιας.
Χαρακτηρίζοντας τον κ. Αντωνό-
πουλο ως «το δεύτερο μεγάλο 
θύμα μετά τον αείμνηστο Μιχάλη 
Ζαφειρόπουλο», ο κ. Κούγιας ανα-
φέρει ότι ο εντολέας του ανέδειξε το 
σκάνδαλο Energa και Hellas Power. 
Ως αποτέλεσμα, υποστηρίζει, πολι-
τικοί και δικηγόροι προσπάθησαν 
« είτε με απειλές για τη ζωή του, 

αντί να οδηγήσει την υπόθεση της 
Energa ενώπιον της ποινικής Δικαι-
οσύνης, να την οδηγήσει στις νομι-
κές καλένδες μιας διαιτησίας, κάτι 
που θα είχε ως αποτέλεσμα, αφε-
νός μεν να απαλλαγούν από κάθε 
ποινική ευθύνη οι Αριστείδης Φλώ-
ρος και οι συγκατηγορούμενοι του, 
αφετέρου δε το Ελληνικό Δημόσιο 
και η ΛΑΓΗΕ ΑΕ να χάσουν 280 εκ 
ευρώ, τα οποία οι Φλώρος, Μηλιώ-
νης κλπ έχουν υπεξαιρέσει και 
έχουν καταθέσει σε τράπεζες του 
εξωτερικού».

Συνελήφθη ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος για τη «μαφία 
των φυλακών» 

επικαιρότητα
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Καλλονές σε τροχαία 
σαγηνεύουν πλούσιους 
Κυρίους

Περίεργα και όμως αληθινά 
περιστατικά συμβαίνουν τα 
τελευταία δύο χρόνια, κυρίως 
στα Βόρεια Προάστια της Αττικής, 
πολλά από τα οποία μάλιστα 
έχουν καταγγελθεί στις αρχές και 
διερευνώνται…

Θ
ύματα -κυρίως- οικονομικά 
εύποροι άντρες που κινού-
νται με πολυτελή οχήματα. 
Πως έχει αυτή η περίεργη υ-

πόθεση: Πρωταγωνίστριες είναι νεαρές, 
καλλίγραμμες καλλονές οι οποίες, αφού 
«κλειδώσουν» το στόχο τους, κυρίως μέ-
σω των social media, όπου οι συγκεκρι-
μένοι αντρες πολλές φορές προβάλλουν 
τη χλιδάτη ζωή τους (αυτοκίνητα, ρολό-
για, πρώτο τραπέζι στα μπουζούκια, κλπ.), 
σκηνοθετούν ένα μικρό τροχαίο ατύχημα, 
ώστε να γνωρίσουν – σαγηνεύσουν το υ-
ποψήφιο θύμα τους, το οποίο και εκμε-
ταλλεύονται οικονομικά όσο περισσότερο 
μπορούν. Στις καλύτερες των περιπτώσε-
ων είτε με μία πρόσκαιρη – αλλά για αυτές 

ιδιαίτερα προσοδοφόρα- σχέση, είτε α-
πλά για κλοπή…
Χαρακτηριστική η περίπτωση 33χρονου 
γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας, ο 
οποίος κινούμενος βράδυ στην περιοχή της 
Πολιτείας με το καινούργιο του Range Rover, 
είχε μικροατύχημα με ξανθιά καλλονή η 
οποία παραβίασε STOP με το smart της.
Η μικροσύγκρουση επέφερε και -καλά- 
ελαφρύ τραυματισμό της κοπέλας, η 
οποία αφού αρνήθηκε την μεταφορά της 
σε νοσοκομείο, δέχτηκε να πάει σπίτι του, 
για να της προσφερθούν οι… πρώτες 
βοήθειες. Το ξημέρωμα, βρήκε το νεαρό 
χωρίς το ακριβό του ρολόι, το αυτοκίνητό 
του, και τα 1.500€ που είχε στην τσέπη 
του.
Αυτή είναι μία από τις υποθέσεις που 
πήραν το δρόμο της αστυνομικής έρευ-
νας.
Σύμφωνα όμως με τα λεγόμενα γνωστού 
ντετέκτιβ, οι οικογένειες προτιμούν να 
μη δώσουν συνέχεια στα θέματα αυτά, 
αφού τις περισσότερες φορές το θύμα είτε 
είναι σε μόνιμη σχέση ή ακόμα είναι και 
σε γάμο.

επικαιρότητα

Διαπλοκή Ν. Παππά με Μαρινάκη και 
στο βάθος… Καλογρίτσας

Μ
ία φράση του Βαγγέλη Μα-
ρινάκη, την οποία εκστόμι-
σε κατά τη συνέντευξη που 
παραχώρησε στον Νίκο Χα-

τζηνικολάου και τον Real FM, έφερε στο 
προσκήνιο μία σκοτεινή τριγωνική σχέ-
ση του εξ απορρήτων του πρωθυπουρ-
γού Νίκου Παππά με τον κατασκευαστή 
Καλογρίτσα και τον ίδιο τον εφοπλιστή.
Ο κ. Μαρινάκης αποκάλυψε πως το 
2016 και αμέσως μετά τον διαγωνι-
σμό για τις τηλεοπτικές άδειες ο Νίκος 
Παππάς, έπειτα από πολλές προσω-
πικές του συναντήσεις με τον εφοπλι-
στή, του ζήτησε να προπληρώσει ένα-
ντι δανείου την πρώτη δόση ύψους 20 
εκατ. ευρώ που όφειλε ο επίσης πλειο-
δότης και κατασκευαστής κ. Καλογρί-
τσας. Ο εφοπλιστής αποκάλυψε επίσης 
πως το «αίτημα» του Νίκου Παππά να 
συνδράμει οικονομικά τον κ. Καλογρίτσα 
ήταν και παράκληση του πρωθυπουργού 
Αλέξη Τσίπρα.
Τελικά, ο κατασκευαστής επισκέφτηκε 
τον Βαγγέλη Μαρινάκη στο γραφείο του 
στον Πειραιά. Το αίτημα του κ. Καλογρί-
τσα δεν ευοδώθηκε, αφού ο εφοπλιστής 
δεν συμφώνησε να καταβάλει το χρημα-
τικό ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ. 
Ωστόσο, παραμένει επίκαιρο το πολιτικό 
ερώτημα: πώς είναι δυνατόν ένας υπουρ-
γός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να ζητεί από 
έναν εφοπλιστή και εξωθεσμικό οικονο-
μικό παράγοντα να συνδράμει οικονο-
μικά έναν άλλο επιχειρηματία που πρό-
σκειται στην κυβέρνηση, προκειμένου 
να αποκτήσει (κατόπιν δημοσίου διαγω-

νισμού) τηλεοπτικό σταθμό; Μάλιστα, 
σε αυτό το εξοφθάλμως παράτυπο και 
πολιτικά εξαιρετικά ύποπτο αλισβερίσι 
ο Νίκος Παππάς εμπλέκει άμεσα και τον 
πρωθυπουργό.
Πέραν όλων τούτων, ο εφοπλιστής απο-
κάλυψε πως η κυβέρνηση του είχε ζητή-
σει να τοποθετήσει επικεφαλής των εφη-
μερίδων που απέκτησε (ΒΗΜΑ, ΝΕΑ) 
κατόπιν διαγωνισμού για την τύχη του 
πρώην ΔΟΛ άτομα της αρεσκείας του 
ΣΥΡΙΖΑ.
Αν όλα τα παραπάνω εμπεριέχουν έστω 
και ψήγματα αληθείας, τότε προφανώς ο 
κ. Νίκος Παππάς, ο ίδιος ο πρωθυπουρ-
γός, αλλά και το σύστημα ΣΥΡΙΖΑ αντι-
μετωπίζουν ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. 
Διότι οι παραπάνω αποκαλύψεις περι-
γράφουν την ΕΠΙΤΟΜΗ της έννοιας της 
διαπλοκής. Επίσης, προκύπτει πως την 
περίοδο εκείνη (2016) οι σχέσεις μεταξύ 
Μαξίμου και εφοπλιστή Μαρινάκη είναι 
κάτι περισσότερο από οικείες. Είναι … 
«συνεργατικές». Αν και εφόσον το πολι-
τικό σύστημα Μαξίμου συνεργαζόταν 
διά του Νίκου Παππά σε τέτοιο βάθος 
με τον εφοπλιστή Μαρινάκη, ώστε να 
του ζητεί να δανείσει τον Καλογρίτσα, 
τότε τι ακριβώς συνέβη και αυτή η σχέση 
εμπιστοσύνης κατέρρευσε και από φίλοι 
- συνεργάτες κατέληξαν αντίπαλοι και 
πολιτικοί εχθροί;
Τότε (εκείνη την περίοδο) το Μαξίμου 
και ο ΣΥΡΙΖΑ αγνοούσαν τις δικαστικές 
εμπλοκές του εφοπλιστή, τις οποίες τώρα 
τα κυβερνητικά στελέχη και ο πρωθυ-
πουργός επικαλούνται;    

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
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Ευρωκοινοβούλιο: Στις 11 μονάδες ο 
μέσος όρος της διαφοράς ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ

Π
ροβάδισμα 10,8 ποσοστιαίων 
μονάδων δίνει στη ΝΔ έναντι 
του ΣΥΡΙΖΑ για τις ευρωεκλο-
γές το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-

λιο, με βάση το μέσο όρο τριών δημο-
σκοπήσεων, που έγιναν στα κράτη-μέλη 
της ΕΕ.
Με βάση την πρόβλεψη, η ΝΔ αναμένε-
ται ότι θα λάβει 34,6%, έναντι 23,8% 
του ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθεί το ΚΙΝΑΛ με 
7,5%, η Χρυσή Αυγή, με 7,4%, το ΚΚΕ, 
με 6,2% και η ΛΑΕ με 3,2%. Χαμηλά 
ποσοσ τά συγκεν τρώνε ι η Ένωση 
Κεντρώων (2,2%), το Ποτάμι (1,7%) και 
οι ΑΝΕΛ (1,2%).
Τα ποσοστά δίνουν 9 έδρες στη ΝΔ, 6 
έδρες στον ΣΥΡΙΖΑ, από 2 έδρες στο 
ΚΙΝΑΛ και την Χρυσή Αυγή και από 1 
έδρα στο ΚΚΕ και τη ΛΑΕ.
Συνολικά, στα κράτη-μέλη της ΕΕ, πρώτη 
δύναμη αναμένεται ότι θα παραμείνει 

το ΕΛΚ, εξασφαλίζοντας το 24% των 751 
εδρών -δηλαδή 180- και χάνοντας πέντε 
μονάδες, ενώ στη δεύτερη θέση ανα-
μένονται οι Σοσιαλδημοκράτες με 149 
έδρες και ποσοστό 19,8% (-5% σε σχέση 
με σήμερα).
Την ίδια ώρα, τα ακροδεξιά και ευρω-
σκεπτικιστικά κόμματα προβλέπεται να 
αυξήσουν το ποσοστό των εδρών τους 
με την Ευρώπη της Ελευθερίας και της 
Άμεσης Δημοκρατίας (EFDD) να κατα-
λαμβάνει πέντε έδρες περισσότερες απ’ 
ό,τι έχει σήμερα και την Ευρώπη των 
Εθνών και της Ελευθερίας (ENF), που 
περιλαμβάνει την ακροδεξιά Λέγκα της 
Ιταλίας, να εξασφαλίζει το 8,3% των 
εδρών στις επόμενες εκλογές από το 
8,7% στην προηγούμενη έρευνα.
Οι Φιλελεύθεροι του ALDΕ αναμένεται 
να αυξήσουν κατά οκτώ τις έδρες τους 
και οι Πράσινοι κατά πέντε.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Δεν έχουμε ψευδαισθήσεις 
ότι θα λύσουμε το Κυπρι-
ακό με αγορά εξοπλι-

σμών, παρ’ όλο που χρειάζεται 
να έχουμε μια αξιόμαχη Εθνική 
Φρουρά, αλλά το σημαντικό είναι 
το πολιτικό μήνυμα που στέλνεται 
από την Ουάσινγκτον, δήλωσε ο 
Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, χαρακτη-
ρίζοντας φίλους της Κύπρου τον 
Αμερικανό Γερουσιαστή των 
Δημοκρατικών Ρόμπερτ Μενέ-
ντεζ και τον επίσης Αμερικανό 
Ρεπουμπλικάνο Γερουσιαστή 
Μάρκο Ρούμπιο που κατέθεσαν 
τη νομοθεσία που περιλαμβάνει 
την άρση του εμπάργκο.
Στο περιθώριο επίσκεψής 
του στην εταιρεία Odyssey 
Consultants Ltd, o Aβέρωφ Νεο-
φύτου είπε ότι ως αποτέλεσμα 
ακραίων και απαράδεκτων τοπο-
θετήσεων και της Τουρκίας, η 
Αμερική κατανοεί ότι η Κύπρος 
μπορεί να παίξει έναν σημαντικό 
ρόλο στην περιφερειακή ασφά-
λεια. Η πορεία της Κύπρου είναι 
καθαρά ευρωπαϊκή και ο ΔΗΣΥ 
θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθεί, 
πρόσθεσε.
Κληθείς να σχολιάσει την αντί-
δραση του «υπεξ» στο εν λόγω 
νομοσχέδιο, ο κ. Νεοφύτου επα-
νέλαβε ότι σημασία έχει το πολι-
τικό μήνυμα και η πρόθεση και 
δεν θέλησε να κάνει πρόβλεψη 
για το αν το νομοσχέδιο περά-
σει ή όχι από την Αμερικανική 
Γερουσία και Βουλή, λέγοντας ότι 
θα πρέπει να αφήσουμε τα γεγο-
νότα να εξελιχθούν. «Εάν πράγ-
ματι νοιαζόμαστε όλοι οι Κύπριοι 
για την ασφάλεια στην Κύπρο, 
αυτή θα έρθει μέσα από την επα-
νένωση του τόπου μας και πρέπει 
να κατανοήσουν οι συμπατριώ-
τες μας ότι δεν μπορούν να νιώ-
θουν όλοι οι Κύπριοι ασφαλείς με 
40.000 Τούρκους στρατιώτες. Τα 
κατοχικά στρατεύματα πρέπει να 
αποχωρήσουν από την Κύπρο, οι 
ξένες εγγυήσεις να καταργηθούν 
και να εργαστούμε όλοι για την 
επανένωση της πατρίδας μας σε 
μια χώρα εντός της ΕΕ με κοινή 
ευημερία και κοινό μέλλον για 
όλους τους Κύπριους».

Σημαντικό το 
πολιτικό μήνυμα 
με το νομοσχέδιο 
Μενέντεζ – 
Ρούμπιο

Διάλυση της Βουλής υπό 
την προϋπόθεση ότι θα 
παραιτηθεί η κυβέρνηση 
και θα προκηρυχθούν 
πρόωρες προεδρικές εκλογές, 
υποστήριξαν, μεταξύ άλλων, 
κοινοβουλευτικά κόμματα, 
που κλήθηκαν σήμερα να 
σχολιάσουν την πρόταση του 
Προέδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ 
Νεοφύτου για αυτοδιάλυση 
της Βουλής, την περασμένη 
Παρασκευή στην Ολομέλεια 
της Βουλής, κατά τη συζήτηση 
για τον Συνεργατισμό.

Σ
ε δηλώσεις του μετά τη ση-
μερινή  σύσκεψη του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας με 
τα κοινοβουλευτικά κόμμα-

τα για τις αποφάσεις του Διοικητι-
κού Δικαστηρίου, για τις μειώσεις 
των μισθών των δημοσίων υπαλ-
λήλων, ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Α-
βέρωφ Νεοφύτου έκανε λόγο για 
«μάγκες των μικροφώνων που θέ-
λουν να επιρρίπτουν ευθύνες στους 
άλλους αγνοώντας τις ευθύνες τις 
δικές τους» και ανέφερε ότι το πό-
ρισμα για τον Συνεργατισμό κατα-
λογίζει ευθύνες στα κόμματα και 
πριν το 2013 και αναφέρει χαρα-
κτηριστικά ότι οι ευθύνες τους εί-
χαν καταστροφικές συνέπειες στο 
Συνεργατισμό. Επίσης, καταλογίζει 
ευθύνες για τα πολιτικά κόμματα 
και από το 2013 και εντεύθεν και ε-
πιπρόσθετα επιρρίπτει ευθύνες και 
στο Υπουργείο Οικονομικών και 
στον Υπουργό Οικονομικών, είπε. 
Άρα αν κάποιοι έχουν προμετωπί-
δα το πόρισμα και ζητούν ευθύνες 
από τον Υπουργό θα πρέπει και οι 
ίδιοι ως εκπρόσωποι των κομμά-
των να αναλάβουν τις ευθύνες τους, 
πρόσθεσε ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ.
«Δεν μπορεί να είμαστε κριτές τους 
εαυτούς μας. Πρέπει να απευθυν-
θούμε στον κυρίαρχο λαό να μας 

κρίνει. Ψήφο στο λαό να μας κρί-
νει όλους. Γιατί φοβούνται;», είπε, 
προσθέτοντας πως ο ίδιος θέλει 
«να λάμψει η ετυμηγορία του 
λαού».
«Οι εκλογές και η προσφυγή προς 
τους πολίτες είναι το επιστέγασμα 
της ουσίας και της πεμπτουσίας 
της δημοκρατίας και ειλικρινά διε-
ρωτώμαι η προσφυγή στις κάλπες 
αν είναι θέατρο. Στο τέλος θα μας 
πουν ότι και η δημοκρατία είναι 
θέατρο», κατέληξε.
Των δηλώσεων του κ. Νεοφύ-
του είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις 
αρχηγών κομμάτων της αντιπολί-
τευσης, με πρώτο τον Γενικό Γραμ-
ματέα του ΑΚΕΛ Άντρο Κυπριανού, 
ο οποίος δήλωσε ότι το κόμμα του 
είναι έτοιμο να συζητήσει την πρό-
ταση για αυτοδιάλυση της Βουλής 
υπό μία προϋπόθεση: να διαλυθεί 
πρώτα η Κυβέρνηση, η οποία με 
βάση το πόρισμα της Ερευνητικής 
Επιτροπής έχει την κύρια ευθύνη 
για την κατάρρευση του Συνεργατι-
σμού. «Όταν προκηρυχθούν προ-
εδρικές εκλογές είμαστε έτοιμοι να 
συζητήσουμε και για προκήρυξη 
πρόωρων βουλευτικών εκλογών», 
είπε.
Ο Πρόεδρος του 
Δ Η ΚΟ  Ν ι κό λ α ς 
Παπαδόπουλος είπε 
ότι η πρόταση του 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
στερείται σοβαρό-
τητας. «Αν εννοεί ο 
ΔΗΣΥ αυτά που λέει 
τότε το πρώτο πράγμα που πρέ-
πει να εισηγηθεί είναι παραίτηση 
της κυβέρνησης αφού το πόρισμα 
είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση 
ευθύνεται για την κατάρρευση του 
Συνεργατισμού», πρόσθεσε.
Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος 
Σιζόπουλος ανέφερε πως η ΕΔΕΚ 
δεν λέει όχι στις προκλήσεις και 
πρόσθεσε πως απομένει στην 
πλειοψηφία των πολιτικών κομμά-

των να αποφασίσουν αν θέλουν 
πρόωρες εκλογές.
Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικο-
λόγων – Συνεργασίας Πολιτών 
Γιώργος Περδίκης είπε ότι στο 
πόρισμα για τον Συνεργατισμό οι 
κύριες ευθύνες επιρρίπτονται στον 
Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος 
πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες και 
να παραιτηθεί. Η πολιτική επίρριψη 
ευθυνών σε επίπεδο κομμάτων, 
συνέχισε, δεν συνδέεται με διά-
λυση της Βουλής και νέες εκλογές, 
αλλά αν γίνονταν τέτοιες εκλογές το 
πρώτο που πρέπει να γίνει είναι η 
δέσμευση των νυν βουλευτών ότι 
δεν θα υποβάλουν υποψηφιότητα.
Ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολι-
τών Γιώργος Λιλλήκας είπε ότι απο-
δέχονται την πρόταση του Προ-
έδρου του ΔΗΣΥ, «αλλά πρέπει 
να γίνει με το σωστό τρόπο, που 
να αντανακλά και στα πορίσματα 
της Επιτροπής Αρέστη». Το πόρι-
σμα, εξήγησε, επιρρίπτει ευθύ-
νες στο ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, το ΔΗΚΟ 
και την ΕΔΕΚ και «εάν η πρόταση 
του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου έχει να 
κάνει με την ανάληψη της ευθύ-
νης που αναλογεί στα κόμματα 

για την κακοδια-
χείριση του Συνερ-
γατισμού, τότε θα 
πρέπει να έρθει μια 
πρόταση από τα 
τέσσερα αυτά κόμ-
ματα, λέγοντας ότι 
αναλαμβάνουν το 
δικό τους μερίδιο 

ευθύνης, συνιστούν τη διάλυση 
της Βουλής και την κήρυξη πρόω-
ρων εκλογών».
Σημείωσε ταυτόχρονα ότι τα τέσ-
σερα αυτά κόμματα έχουν πολύ 
μικρότερη ευθύνη από ό,τι έχει ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο 
Υπουργός Οικονομικών, άρα θα 
πρέπει, με τη λογική του κ. Νεοφύ-
του να προκηρυχθούν και προε-
δρικές εκλογές.

Σύμφωνα τα κόμματα με 
την προσέγγιση του Γεν. Ει-
σαγγελέα γ
Τη συμφωνία τους με την προσέγ-
γιση του Γενικού Εισαγγελέα και 
της Νομικής Υπηρεσίας στο θέμα 
των αποφάσεων του Διοικητικού 
Δικαστηρίου για τις μειώσεις στους 
μισθούς των δημοσίων υπαλλή-
λων, εξέφρασαν τα κοινοβουλευ-
τικά κόμματα, μετά από τη σημε-
ρινή σύσκεψη του Προέδρου της 
Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη 
με τους αρχηγούς ή εκπροσώπους 
των κομμάτων, στο Προεδρικό.
Υπενθυμίζεται ότι η Νομική Υπηρε-
σία θα καταχωρήσει έφεση επί της 
απόφασης του Διοικητικού Δικα-
στηρίου, και σύμφωνα με την προ-
σέγγιση του Γενικού Εισαγγελέα, 
θα ζητηθεί αναστολή της εφαρμο-
γής της απόφασης μέχρι την εκδί-
καση της έφεσης και εκδίκαση 
της έφεσης με επίσπευση από την 
πλήρη Ολομέλεια του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, ενώ δεν θα εξεταστεί 
στο παρόν στάδιο τροποποίηση 
του Συντάγματος.
Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ 
Νεοφύτου είπε ότι ήταν μια πάρα 
πολύ καθοριστική αλλά και επε-
ξηγηματική ενημέρωση από τον 
Γενικό Εισαγγελέα. Από τα λεχθέ-
ντα, πρόσθεσε, φαίνεται ότι υπάρ-
χουν σοβαρότατες πιθανότητες και 
με βάση δεδικασμένο της Ολομέ-
λειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 
να κηρυχθεί ως συνταγματική η 
ρύθμιση, άρα να μην ισχύει η από-
φαση του Διοικητικού.
«Δεν μπορώ να πιστέψω πως ένα 
Σύνταγμα δεν μπορεί να διασφα-
λίσει την ίση μεταχείριση, τη μη 
διάκριση», είπε και διερωτήθηκε 
εάν ο μισθός προερχόμενος από 
τη δημόσια υπηρεσία είναι περι-
ουσιακό στοιχείο, γιατί δεν είναι 
περιουσιακό στοιχείο και ο μισθός 
προερχόμενος από τον ιδιωτικό 
τομέα.

Αυτοδιάλυση της Βουλής, εάν παραιτηθεί η 
Κυβέρνηση, λένε κοινοβουλευτικά κόμματα 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Ε
ξωραϊστικά και εμπλουτιστικά έργα πραγμα-
τοποιήθηκαν πρόσφατα σε διάφορες Κοινό-
τητες της επαρχίας Λάρνακας.
Σε γραπτή ανακοίνωση της Εταιρείας Τουρι-

στικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας (ΕΤΑΠ) 
αναφέρεται ότι «το τουριστικό προϊόν της Περιφέ-
ρειας Λάρνακας αναβαθμίζεται και εμπλουτίζεται 
συνεχώς. Η βελτίωση των υποδομών είναι σημαντι-
κότατη καθότι μέσω της καλυτέρευσης της εικόνας 
των κοινοτήτων και της βελτίωσης των διαφόρων 
υπηρεσιών και διευκολύνσεων, ενισχύεται και η επι-
σκεψιμότητα των περιοχών».
Προστίθεται ότι «σημαντική όμως παράμετρος 
συνεχίζει να είναι η διατήρηση του ιδιαίτερου χαρα-
κτήρα της κάθε κοινότητας μέσω των υπό αναφορά 
έργων. Ο στόχος της απόκτησης συγκριτικού πλεο-
νεκτήματος για τον προορισμό μας μπορεί να επι-
τευχθεί μόνο μέσω της ανάδειξης της αυθεντικής 
του ταυτότητας και των ιδιαίτερων τοπικών χαρα-
κτηριστικών».  
Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκε πρόσφατα η Α φάση 
ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Λευκάρων, η 
ασφάλτινη επιφάνεια των δρόμων έχει αντικαταστα-
θεί με λιθόστρωτο οδόστρωμα και πλακόστρωτα 
πεζοδρόμια από τοπική πέτρα, υπογειοποιήθηκαν 
όλες οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας και προστέθηκε 

ο κατάλληλος αστικός εξοπλισμός και φωτισμός.
Περί το τέλος της τρέχουσας καλοκαιρινής περιό-
δου θα ολοκληρωθούν οι εργασίες για την αποπε-
ράτωσή του Πολυδύναμου συνεδριακού Κέντρου 
Λευκάρων, που κύριο στόχο έχει να προσελκύσει 
συνεδριακό τουρισμό. Το υπερσύγχρονο συνεδρι-
ακό κέντρο θα διαθέτει αίθουσα δυναμικότητας 400 
ατόμων καθώς και μικρότερες βοηθητικές αίθου-
σες.
Γύρω στα τέλη Απριλίου 2019 θα παραδοθεί η Β 
φάση του παραλιακού πεζοδρόμου Βορόκληνης, 
που ξεκινά από το εστιατόριο Mer Bleu και φτάνει 
μέχρι το ξενοδοχείο Lebay και αποτελεί ουσιαστικά 
επέκταση του υφιστάμενου πεζόδρομου. Τον προ-
σεχή Σεπτέμβριο αναμένεται επίσης να αρχίσουν οι 
εργασίες για υλοποίηση της Γ φάσης του πεζόδρο-
μου που θα φτάνει μέχρι τα όρια της Βορόκληνης με 
την πόλη (πολυκατοικία «Μαρσέλλου»).  
Ο σχεδιασμός της ανάπλασης του πυρήνα των Λιβα-
διών είναι έτοιμος και η κατασκευή του, που αρχίζει 
φέτος, θα αποπερατωθεί σε δύο χρόνια. Καλύπτει 
την περιοχή της πλατείας Αγνοουμένων, του Μου-
σείου Μνήμης Καλαμουργικής και του πάρκου της 
Αγίας Παρασκευής, ενώ στα πλαίσια του έργου θα 
πλακοστρωθεί ο δρόμος καθώς και τα πεζοδρόμια 
και θα υπογειοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες.

Εξωραϊστικά και εμπλουτιστικά έργα σε 
κοινότητες της Λάρνακας

Focus -Χαρίδη: δεν γνώριζα για τη 
διαγραφή του δανείου μου 

Τ
η θέση ότι δεν ζήτησε ούτε και γνώριζε για τη 
διαγραφή του δανείου της στη Λαϊκή τράπεζα 
από την Focus με οδηγίες του Ανδρέα Βγενό-
πουλου, προέβαλε σήμερα η δημοσιογράφος 

Αναστασία Παλάλα Χαρίδη, προσθέτοντας ότι δεν 
γνώριζε για τη Focus και τον Μιχάλη Ζολώτα και πως 
ουδέποτε χρηματίστηκε από οποιονδήποτε.
Καταθέτοντας σήμερα στη γνωστή υπόθεση της 
Focus, ως μάρτυρας κατηγορίας, η κ. Χαρίδη είπε ότι 
το 2005 εξασφάλισε δάνειο από τη Λαϊκή Τράπεζα 
ύψους 3000 λιρών, με εγγυητές τη μητέρα της και τον 
αδελφό της, με μηνιαία δόση 60 λίρες και διάρκεια 
αποπληρωμής τα πέντε χρόνια.
Η κα. Χαρίδη είπε ότι σε δύο περιπτώσεις η μητέρα 
της έλαβε δύο επιστολές από την Τράπεζα με τις 
οποίες η τράπεζα εξέφραζε την ανησυχία της για την 
καθυστέρηση που παρατηρείτο στην αποπληρωμή 
του δανείου.  
Η μάρτυρας είπε ότι το γεγονός αυτό την εξόργισε και 
διαμαρτυρήθηκε στα τότε ανώτατα στελέχη της Λαι-
κής, κ. Κουνή και κ. Λυσάνδρου, για το λεκτικό των 

επιστολών όσον αφορά στην καθυστέρηση, όπως 
είπε, μιας δόσης των 60 λιρών.
Όπως είπε, τη συζήτηση αυτή την άκουσε ο Βγενό-
πουλος και έδωσε οδηγίες στην παρουσία της να τρο-
ποποιηθεί το λεκτικό των επιστολών που αποστέλλο-
νταν στους δανειολήπτες.
Ανέφερε ότι τον επόμενο μήνα σκόπιμα, όπως είπε, 
καθυστέρησε να πληρώσει τη δόση της για να δει αν 
όντως άλλαξε το λεκτικό των επιστολών για να διαπι-
στώσει ότι δεν υπήρξε καμία αλλαγή.
Σε νέα συνάντηση με στελέχη της Λαϊκής, στα πλαίσια 
της εργασίας της, διαμαρτυρήθηκε εκ νέου έντονα και 
μεγαλοφώνως για το ίδιο θέμα.
Στη συνέχεια, όπως είπε, όταν έλαβε την κατάσταση 
του λογαριασμού της διαπίστωσε με έκπληξη ότι ο 
λογαριασμός της είχε κλείσει και είχε μηδενιστεί το 
υπόλοιπο το οποίο ανερχόταν στις 1,790 λίρες.
Όταν ζήτησε επίμονα να μάθει το λόγο που έκλεισε ο 
λογαριασμός της, κατέθεσε η μάρτυρας, ο κ. Κουνής ή 
ο κ. Λυσάνδρου, δεν θυμόταν ακριβώς, της είχαν πει 
ότι ο λογαριασμός έκλεισε με άνωθεν οδηγίες.

Συλλούρης: Η ανάπτυξη 
στρατηγικών σχέσεων με 
Ιορδανία βασικός πυλώνας 
κυπριακής εξωτερικής πολικής 

Η 
ανάπτυξη στρατηγικών σχέσεων με φίλες γείτονες χώρες, όπως 
η Ιορδανία, αποτελεί για την Κύπρο, βασικό πυλώνα της εξω-
τερικής της πολιτικής, με απώτερο στόχο την οικοδόμηση ενός 
ευρύτερου πλέγματος συνεργασιών και τη δημιουργία ενός ορ-

γανισμού ασφάλειας και συνεργασίας των κρατών της περιοχής, τόνισε 
ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης, σε εισαγωγική ομιλία του 
στην 1η Τριμερή Συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων Ιορδανίας, 
Ελλάδας, Κύπρου, στη Νεκρά Θάλασσα.
«Ο στόχος αυτός καθίσταται καίριας σημασίας υπό το φως σοβαρών προ-
κλήσεων και καταιγιστικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή», ανέφερε ο 
κ. Συλλούρης, σημειώνοντας ότι στην περίπτωση της Κύπρου, οι προκλή-
σεις αυτές προέρχονται από την Τουρκία και αφορούν, τόσο στο κυπριακό 
πρόβλημα όσο και στα αναφαίρετα ενεργειακά δικαιώματα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, δύο ζητήματα, 
που άπτονται κατάφωρων παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου.
Επί του προκειμένου, ο Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε την ευγνωμο-
σύνη του κυπριακού λαού για την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη 
της Ελλάδας, αλλά και για τη σταθερή στάση αρχών που τηρεί η Ιορδανία 
και το ιορδανικό Κοινοβούλιο, σε αυτά τα ζητήματα, στο περιφερειακό και 
διεθνές επίπεδο.  
Ανέφερε επίσης ότι η Κύπρος στηρίζει, στη βάση πάντοτε του διεθνούς 
δικαίου, τις προσπάθειες για επίλυση του Μεσανατολικού ζητήματος, ανα-
γνωρίζοντας την καθόλα ουσιαστική συμβολή της Ιορδανίας στην Ειρη-
νευτική Διαδικασία και διαβεβαίωσε για την ετοιμότητα της Κύπρου και 
της Βουλής των Αντιπροσώπων ειδικότερα να παράσχει κάθε δυνατή στή-
ριξη, όπως άλλωστε ήδη πράττει, στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων 
Ιορδανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένου του δίκαιου αιτήμα-
τος της Ιορδανίας για αυξημένη ευρωπαϊκή βοήθεια στην αντιμετώπιση 
του μεγάλου αριθμού προσφύγων που φιλοξενεί.
 Σημείωσε ότι για το θέμα αυτό, απέστειλε, τον Ιούλιο 2018, σχετικές επι-
στολές στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντόνιο Ταγιάνι και 
στους Επιτρόπους Δημήτρη Αβραμόπουλο και Χρήστο Στυλιανίδη, αρμο-
δίους για  τη Μετανάστευση, τις Εσωτερικές Υποθέσεις και την Ιθαγένεια 
και για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, αντίστοιχα, 
συνεχίζοντας έτσι την πρωτοβουλία που είχε αναλάβει ο πρώην Πρόεδρος 
του Σώματος Γιαννάκης Ομήρου, το 2014.
«Η ειρηνική επίλυση των διενέξεων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, θα 
έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη στην περαιτέρω προώθηση της περιφε-
ρειακής συνεργασίας και του απώτερου στόχου της ασφάλειας, σταθερό-
τητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο», υπογράμμισε και ευχή-
θηκε όπως οι διμερείς συνεργασίες και περιφερειακές συνέργειες που 
αναπτύσσονται, κατά το παράδειγμα του EastMed Gas Forum στο Κάϊρο, 
για τη δημιουργία περιφερειακής αγοράς φυσικού αερίου, αποτελέσουν 
εργαλείο και όχημα προς επίτευξη του πολυπόθητου αυτού στόχου, στη 
βάση αμοιβαίων οφελών και συμφερόντων.
Αναφερόμενος στην πρώτη αυτή τριμερή συνάντηση, ο κ. Συλλούρης 
τόνισε πως «υπογραμμίζει πρωτίστως τη βούλησή μας να εργαστούμε για 
την περιφερειακή συνεργασία από κοινού, προς όφελος των χωρών και 
των λαών μας και προς όφελος της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευη-
μερίας στην ταραχώδη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αξιοποιώντας 
με πρακτικό τρόπο τις μακροχρόνιες και καλές σχέσεις».
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Τ
ο μέγεθος της καταστροφής που προ-
κάλεσε η φωτιά της Δευτέρας στον ι-
στορικό ναό της Παναγίας των Παρι-
σίων αποκαλύπτουν δύο βίντεο, που 

κάνουν τις τελευταίες ώρες τον γύρο του δια-
δικτύου.
Το πρώτο από αυτά έχει τραβηχτεί στο εσω-
τερικό του ναού και δείχνει τις εκτεταμένες 
ζημιές που προκάλεσαν οι φλόγες.
Το πάτωμα του κυρίως θαλάμου του ναού είναι 
γεμάτο με καρβουνιασμένα δοκάρια, σπα-
σμένα γυαλιά και συντρίμια από την οροφή, 
που έχει καταρρεύσει.
Παρόλο που σχεδόν κάθε τι στο ναό είναι 
καλυμμένο με σοβάδες, σκόνη και νερό, τα 
νέα από τους ειδικούς είναι ενθαρρυντικά, 
αφού φαίνεται ότι σώθηκε όχι μόνο το πελώ-

ριο εκκλησιαστικό όργανο του 15ου αιώνα 
με τις πέντε σειρές πλήκτρων και τους 8.000 
σωλήνες, αλλά και πολλά σημαντικά κειμήλια 
που φυλάσσονταν στο ναό, ανάμεσά τους το 
Ακάνθινο Στεφάνι του Χριστού, ένα κομματάκι 
Τίμιου Ξύλου και ένα καρφί από τον σταυρό.
Το μικρό εκκλησιαστικό όργανο, που βρισκό-
ταν ακριβώς κάτω από το βέλος, υπέστη σοβα-
ρές ζημιές από τη φωτιά.
Όπως μπορεί κανείς να δει στην εικόνα, ο 
θόλος έχει υποστεί σημαντικές ζημιές, με ένα 
μέρος του να έχει καταρρεύσει. Αισθητή είναι 
επίσης η απουσία του βέλους του καθεδρικού, 
ύψους 93 μέτρων, που είχε προστεθεί από τον 
αρχιτέκτονα Εζέν Βιολέ-Λε-Ντίκ το 1859-60.
Τα δύο κωδωνοστάσια, που φιλοξενούν τις 
τέσσερις καμπάνες του καθεδρικού σώθηκαν. 

διεθνή νέα

Ο 
υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ 
Ουίλιαμ Μπαρ διαβεβαίωσε σή-
μερα ότι από την έρευνα του ειδι-
κού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μάλερ 

δεν διαπιστώθηκε πως ο πρόεδρος της χώ-
ρας Ντόναλντ Τραμπ ή στελέχη του επιτε-
λείου του συνεργάστηκαν με τη Ρωσία στις 
προεδρικές εκλογές του 2016.
Από την έρευνα «δεν διαπιστώθηκε ότι 
στελέχη του προεκλογικού επιτελείου του 
Τραμπ συνωμότησαν ή συντονίστηκαν με τη 
ρωσική κυβέρνηση στις ενέργειες ανάμειξής 
της στις εκλογές» επισήμανε ο Μπαρ σε μια 
συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.
«Ο πρόεδρος Τραμπ βρέθηκε αντιμέτωπος 
με μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Καθώς είχε 
μόλις ξεκινήσει τη θητεία του επιδιώκοντας 
να ασκήσει τα καθήκοντά του ως πρόεδρος, 
ομοσπονδιακοί πράκτορες και εισαγγελείς 
ήλεγχαν (ήδη) εξονυχιστικά τη διαγωγή του 
προτού και αφότου ανέλαβε καθήκοντα 
αλλά και τη διαγωγή ορισμένων συνεργα-
τών του» σημείωσε ο Ουίλιαμ Μπαρ, επι-
διώκοντας να καθορίσει τη ρητορική σε μια 
ημέρα ορόσημο για την ταραχώδη προεδρία 
του Ντόναλντ Τραμπ.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Ουίλιαμ 
Μπαρ υπερασπίστηκε σήμερα με σθένος τον 
πρόεδρο της χώρας Ντόναλντ Τραμπ, ενό-
ψει της δημοσιοποίησης της έρευνας του 
ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μάλερ για τον 
ρόλο της Ρωσίας στις αμερικανικές προεδρι-
κές εκλογές του 2016.
«Την ίδια ώρα, ακούγονταν ατέρμονες εικα-
σίες στα ΜΜΕ σχετικά με την προσωπική 
ενοχή του προέδρου. Κι όμως, όπως ο ίδιος 
διαβεβαίωνε από την αρχή, στην πραγμα-
τικότητα δεν υπήρξε καμία συνωμοσία» 
τόνισε ο Μπαρ, ένας από τους λίγους ανθρώ-
πους που είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν 
την έκθεση.
Η δημοσιοποίηση της έκθεσης, σημεία της 
οποίας αναμένεται να σβηστούν από τον 
Μπαρ προκειμένου να προστατεύσει τις 
όποιες ευαίσθητες πληροφορίες, θεωρεί-
ται βέβαιο ότι θα πυροδοτήσει μια νέα πολι-
τική μάχη στο Κογκρέσο, ενόψει της προ-
εκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές 
εκλογές του 2020, με τον Ντόναλντ Τραμπ να 
στοχεύει στην επανεκλογή του σε μια βαθιά 
διχασμένη χώρα.
Λεπτά αφότου ο Ουίλιαμ Μπαρ ολοκλή-
ρωσε τη συνέντευξη Τύπου, ο Ντόναλντ 
Τραμπ ανήρτησε μια φωτογραφία του στο 

Twitter, ενώ τον περιέβαλλε ομίχλη, με τη 
φράση:
«Όχι συνωμοσία. Όχι παρακώλυση. Για τους 
μισάνθρωπους και τους ριζοσπαστικούς 
αριστερούς Δημοκρατικούς. Το παιχνίδι 
τελείωσε (GAME OVER)».
Όπως επισήμανε ο υπουργός Δικαιοσύ-
νης, οι προσωπικοί δικηγόροι του μεγι-
στάνα προέδρου «είχαν την ευκαιρία να 
διαβάσουν την τελική εκδοχή της έκθεσης 
(με τα σημεία που είχαν διαγραφεί) προ-
τού η έκθεση δημοσιοποιηθεί», μια αποκά-
λυψη που είναι βέβαιο ότι θα εξοργίσει τους 
Δημοκρατικούς.
«Η ρωσική κυβέρνηση επιδίωξε να παρέμ-
βει στην εκλογική μας διαδικασία, όμως 
χάρη στην ενδελεχή έρευνα του ειδικού 
εισαγγελέα, τώρα γνωρίζουμε ότι Ρώσοι 
μυστικοί πράκτορες, που διέπραξαν αυτές 
τις δολοπλοκίες, δεν είχαν τη συνεργασία 
του προέδρου Τραμπ ή του επιτελείου του 
Τραμπ» τόνισε ο Ουίλιαμ Μπαρ.
Η έκθεση υπόσχεται να παράσχει νέες 
λεπτομέρειες για ορισμένα από τα μεγαλύ-
τερα ερωτήματα της έρευνας, μεταξύ αυτών 
το εύρος και τη φύση της αλληλεπίδρα-
σης του επιτελείου Τραμπ με τη Ρωσία και 
τις ενέργειες που ο Αμερικανός πρόεδρος 
ενδεχομένως έκανε για να καθυστερήσει την 
έρευνα, μεταξύ άλλων την απόλυση, το 2017, 
του διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ.
Ο Ουίλιαμ Μπαρ, εξάλλου, αναφέρθηκε σε 
«10 περιστατικά» που τροφοδότησαν τις 
υποψίες περί παρακώλυσης της Δικαιοσύ-
νης από τον δισεκατομμυριούχο πρόεδρο.
«Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι ο πρόεδρος 
ήταν αγανακτισμένος κι εξοργισμένος, ειλι-
κρινά πεπεισμένος ότι αυτή η έρευνα στρέ-
φεται κατά της προεδρίας του».
«Εντούτοις, ο Λευκός Οίκος συνεργάστηκε 
πλήρως με την έρευνα του ειδικού εισαγ-
γελέα» και ο «πρόεδρος δεν ενέργησε με 
στόχο να στερήσει από εκείνη έγγραφα και 
μαρτυρίες…» διαβεβαίωσε ο Μπαρ.
Στο μεταξύ, ερωτηθείς γιατί ο Ρόμπερτ 
Μάλερ δεν προσεκλήθη στη συνέντευξη 
Τύπου, ο Μπαρ απάντησε ότι από τον ειδικό 
εισαγγελέα απλά «ζητήθηκε… να μου παρά-
σχει μια εμπιστευτική έκθεση. Εγώ βρίσκο-
μαι εδώ για να συζητήσω τη δική μου απά-
ντηση σε αυτήν την έκθεση και την απόφασή 
μου, απόλυτα προαιρετική, να τη δημοσι-
οποιήσω, δεδομένου ότι αυτές οι εκθέσεις 
υποτίθεται δεν δημοσιοποιούνται».

ΗΠΑ: «Νίκη» για τον Τραμπ η έκθεση 
Μιούλερ
Από την έρευνα του ειδικού εισαγγελέα δεν διαπιστώθηκε πως ο πρόεδρος ή 
στελέχη του επιτελείου του συνεργάστηκαν με τη Ρωσία ανέφερε ο Ουίλιαμ Μπαρ

Παναγία των Παρισίων: Σοκ από 
το θέαμα του «καρβουνιασμένου» 
εσωτερικού
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Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε νέα 
ταξιδιωτική οδηγία που αυξάνει στον 
βαθμό 3 το επίπεδο επικινδυνότητας 
της Τουρκίας – Ακόμη πιο αυξημένος 
ο κίνδυνος για τα σύνορα Τουρκίας – 
Ιράκ και Τουρκίας – Συρίας

Κ
ίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσε-
ων, φυλάκισης αλλά και απαγω-
γών διαπιστώνει το Στέιτ Ντιπάρ-
μεντ στην Τουρκία, με ταξιδιωτική 

οδηγία στην οποία καλεί τους Αμερικανούς 
να αναθεωρήσουν το ταξίδι τους προς τη 
γείτονα χώρα.
Το Αμερικανικό ΥΠΕΞ αύξησε τον βαθμό 
επικινδυνότητας της Τουρκίας στο 3, ενώ 
στα σύνορα με την Τουρκία με το Ιράκ και τη 
Συρία, το επίπεδο επικινδυνότητας φτάνει 
στο 4. Η ταξιδιωτική οδηγία εκδόθηκε στις 
9 Απριλίου, κι ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η 
διαμάχη της Ουάσινγκτον με την Άγκυρα για 
την πώληση των ρωσικών αντιαεροπορικών 
συστημάτων S-400.

Προειδοποίηση για τρομοκρατι-
κές επιθέσεις
Σύμφωνα με την οδηγία, οι πολίτες των ΗΠΑ 
καλούνται να μην ταξιδεύουν σε περιοχές 
κοντά στα σύνορα με τη 
Συρία και το Ιράκ, εξαιτίας 
του κινδύνου τρομοκρατίας 
και απαγωγών.
«Τρομοκρατικές ομάδες 
συνεχίζουν να σχεδιάζουν 
πιθανές επιθέσεις στην 
Τουρκία., Οι τρομοκράτες 
ενδέχεται να επιτεθούν με 
μικρή ή καθόλου προειδο-
ποίηση, στοχεύοντας τουριστικές περιο-
χές, κόμβους μεταφοράς, αγορές/εμπορικά 
κέντρα, εγκαταστάσεις της τοπικής αυτοδι-
οίκησης, ξενοδοχεία, κλαμπ, εστιατόρια, 
χώρους λατρείας, πάρκα, μεγάλες αθλητικές 
και πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτι-
κούς θεσμούς, αεροδρόμια και άλλους κοι-
νόχρηστους χώρους. Οι τρομοκράτες έχουν 
στοχεύσει στο παρελθόν Δυτικούς τουρί-
στες και ομογενείς» γράφει η οδηγία.

Επικριτική η οδηγία για τη δράση 
των υπηρεσιών ασφαλείας
Παράλληλα, το Στέιτ Ντιπάρτμεν υπογραμ-

μίζει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν προ-
χωρήσει σε κρατήσεις δεκάδων χιλιάδων 
ατόμων, συμπεριλαμβανομένων και Αμερι-
κανών πολιτών, για εικαζόμενες συγγένειες 
με τρομοκρατικές οργανώσεις, κατηγορίες 
που βασίζονται σε ελάχιστα ή μυστικά απο-
δεικτικά στοιχεία, ενώ είναι πολιτικά παρα-
κινούμενες.
«Ο Αμερικανοί υπήκοοι έχουν επίσης υπο-
βληθεί σε στρατιωτικές απαγορεύσεις που 
τους εμποδίζουν να αναχωρήσουν από την 
Τουρκία. Η συμμετοχή σε διαδηλώσεις που 
δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την κυβέρνηση 
της Τουρκίας καθώς και οι επικρίσεις κατά 
της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης και 
αυτής που ασκείται στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, μπορούν να οδηγήσουν σε σύλ-
ληψη», αναφέρει η οδηγία.
Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση 
καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν να ταξι-
δεύουν σε συγκεκριμένες περιοχές, καθώς 
έχει ιδιαίτερα περιορισμένη πρόσβαση.
Γι’ αυτό το ΥΠΕΞ των ΗΠΑ καλεί τους πολί-
τες:

 ª     Να μείνουν σε επαγρύπνηση σε περι-
οχές όπου συχνάζουν οι Δυτικοί

 ª     Να αποφεύγουν τις διαδηλώσεις και 
τα πλήθη

 ª     Να μείνουν σε ξενοδοχεία με ανα-
γνωρισμένα μέτρα ασφα-
λείας

 ª    Να παρακολουθούν τα 
τοπικά μέσα και να προσαρ-
μόζουν το πρόγραμμά τους 
με βάση τις νεώτερες πλη-
ροφορίες.

«Μην ταξιδεύετε σε 
περιοχές κοντά στα 

Σύνορα με Συρία και Ιράκ»
Παράλληλα, οι Αμερικανοί καλούνται να 
μην ταξιδεύουν σε περιοχές κοντά στα 
σύνορα με Συρία και Ιράκ, όπου ο συναγερ-
μός βρίσκεται σε επίπεδο 4, λόγω των συνε-
χιζόμενων απειλών εμφυλίου πολέμου στη 
Συρία και των απειλών σε απαγωγές και επι-
θέσεις από τρομοκρατικές ομάδες.
Στις περιοχές αυτές σημειώθηκαν τρομοκρα-
τικές επιθέσεις, όπως βομβιστικές επιθέσεις 
αυτοκτονίας, ενέδρες, εκρήξεις βομβών 
σε αυτοκίνητα και αυτοσχέδιες εκρηκτικές 
συσκευές, καθώς και πυροβολισμούς, οδο-
φράγματα και βίαιες διαδηλώσεις.

διεθνή νέα

Ταξιδιωτική οδηγία ΗΠΑ για Τουρκία: 
Κινδυνεύετε από τρομοκρατία, 
απαγωγή και φυλάκιση

Κ
ι ενώ βρισκόμαστε εν αναμονή 
για τον ερχομό του παιδιού της 
Meghan και του Harry το οποίο 
φανταζόμαστε ότι θα έχει πολύ ό-

μορφα mixed χαρακτηριστικά, η Δούκισσα 
του Sussex αναζητά γκουβερντάντα για να 
τη βοηθήσει στο μεγάλωμά του. Εννοείται 
πως και αυτή τη φορά η Markle θα το έκανε 
in her way.
Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχουν ήδη διαρ-
ρεύσει, το ζευγάρι εξετάζει σοβαρά την 
πιθανότητα η νταντά να είναι άντρας ενώ θα 
αμοίβεται με περισσότερες από 70 χιλιάδες 
λίρες το χρόνο ανάλογα με την εμπειρία που 
διαθέτει.
Επίσης – εννοείται- πως το υποψήφιο άτομο 

θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο και να έχει 
ελεύθερη σκέψη και ανοιχτό μυαλό σε όλες 
τις απόψεις του πάνω στη ζωή.
Η Meghan δήλωσε πως προτιμά ένα πρό-
σωπο με αμερικανική υπηκοότητα από ένα 
με βρετανική και θέλει να γίνει μέλος της 
οικογένειας και όχι να αποτελεί μέρος του 
προσωπικού. Αυτό είναι ακόμη μια από-
δειξη ότι η Markle είναι υπερήφανη για τις 
αμερικανικές της ρίζες.
Η επιλογή της γκουβερνάντας θα είναι εντε-
λώς διαφορετική από αυτή του William και 
της Kate, οι οποίοι προσέλαβαν τις φημι-
σμένες Norland nannies οι οποίες είναι εξαι-
ρετικά εκπαιδευμένες ειδικά για τις ανάγκες 
των #royalbabies.

Η Meghan αναζητά νταντά για το 
babysussex: 70 χιλιάδες λίρες η 
αμοιβή

Η Victoria Beckham έκλεισε τα 45 και 
θυμόμαστε αποκαλυπτικές ατάκες της

H 
Victoria Beckham έκλεισε  τα 45 της 
χρόνια. Από είδωλο των 90s, ως 
Posh Spice, έγινε πετυχημένη επι-
χειρηματίας στο χώρο της μόδας και 

συνεχίζει να είναι πρότυπο στυλ μέχρι σήμερα. 
Σοβαρή και αγέλαστη απέδειξε ότι είναι ικανή 
και αποτελεσματική στη δουλειά της, ενώ ταυ-
τόχρονα είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών και 
σύζυγος του David Beckham. H Victoria είναι 
λιγομίλητη, όταν όμως αποφασίσει να τοποθε-
τηθεί μας προσφέρει φοβερές ατάκες – οδη-
γούς για τη ζωή. Εδώ, με αφορμή τα γενέθλια 
της, θα θυμηθούμε τις καλύτερες.
«Αν ήμουν τόσο μίζερος άνθρωπος, όσο φαί-
νομαι σε αυτές τις φωτογραφίες που βγάζουν 
κατά καιρούς οι paparazzi, τα παιδιά μου δε 
θα ήταν τόσο ευτυχισμένα. Και σίγουρα δε θα 
ήμουν ακόμη παντρεμένη»
«Οι Αμερικάνοι με βλέπουν σαν μία δυστυ-
χισμένη αγελάδα που δεν γελάει ποτέ. Είμαι 
ακριβώς το αντίθετο»
«Θα προσπαθήσω να γελάω περισσότερο, για 
σένα Αμερική»
«Γελάω εσωτερικά. Νιώθω ευθύνη απέναντι 
στη βιομηχανία της μόδας»
«Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ όταν φοράω 
flat παπούτσια»
«Πιες ότι ποτό θες, αρκεί να ταιριάζει με το 
χρώμα του μανικιούρ σου»

«Δεν είσαι η πιο όμορφη, ούτε η πιο αδύνατη, 
ούτε η καλύτερη χορεύτρια στο πανεπιστήμιο. 
Δεν ταίριαξες πουθενά, παρόλο που κάνεις 
παρέα με αληθινά καλά κορίτσια. Έχεις πολύ 
σοβαρό πρόβλημα ακμής» (για τον 18χρονο 
εαυτό της)
«Δε φοβάμαι το θάνατο. Δε φοράω ζώνη στο 
αεροπλάνο»
«Είμαι ένας gay άνδρας σε σώμα γυναίκας. 
Βέβαια πολύ υποστηρίζουν ότι είμαι όντως 
αγόρι»
«Δεν ήξερα ποιος είναι ο David Beckham. Ποτέ 
δε μου άρεσε το ποδόσφαιρο»
«Είναι τεράστιο. Αλήθεια. Είναι σαν εξάτμιση 
τρακτέρ» (σχετικά με το πόσο προικισμένος 
είναι ο άνδρας της)
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Ο
ριστικά φαίνεται ότι έχασε την Κων-
σταντινούπολη ο Ρεταζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, καθώς 17 ημέρες μετά τις 
περιφερειακές εκλογές ο Εκρέμ Ιμά-

μογλου ανακηρύχθηκε και επισήμως δήμαρ-
χος της πόλης.
Ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού 
Κόμματος κλήθηκε από την Εκλογική Επιτροπή 
για να αναλάβει τη θητέια του. Προηγουμένως, 
η Επιτροπή είχε απορρίψει την αίτηση του κόμ-
ματος του Ερντογάν να ανασταλλεί η διαδικα-
σία μέχρι να αποφασίσει για παρατυπίες
Η επανακαταμέτρηση των ψήφων ολοκληρώ-
θηκε νωρίτερα σήμερα και σύμφωνα με τα 
τελικά αποτελέσματα ο Ιμάμογλου κέρδισε τις 
εκλογές με 4,169,765 ψήφους έναντι 4,156,036 
ψήφων του Μπιναλί Γιλντιρίμ.
Το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του 
Ερντογάν είχε καταθέσει προσφυγή ζητώντας 
την ακύρωση και επανάληψη των δημοτικών 
εκλογών στην Κωνσταντινούπολη.
Τα πρωταρχικά αποτελέσματα 
κατέδειξαν ότι το κόμμα της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό 
Κόμμα (CHP) επικράτησε με 
μικρή διαφορά στη μεγαλύ-
τερη πόλη της Τουρκίας στις 
δημοτικές εκλογές, βάζοντας 
τέλος σε 25 χρόνια εξουσίας 
του AKP και των ισλαμιστών 
προκατόχων του.
Ο αντιπρόεδρος του AKP δικαιολόγησε την 
προσφυγή αυτή, δύο εβδομάδες μετά τις κάλ-
πες της 31ης Μαρτίου κι ενώ η διαδικασία επα-
νακαταμέτρησης των ψήφων στην Κωνσταντι-
νούπολη κοντεύει να ολοκληρωθεί, με το επι-
χείρημα ότι οι εκλογές αυτές σημαδεύτηκαν 
από «παρατυπίες».
Σήμερα, απέμεναν περίπου 80 κάλπες για ανα-
καταμέτρηση στη συνοικία Μαλτέπε, όπως 
έγινε γνωστό από το CHP, που υπογράμμισε ότι 
ο υποψήφιός του Εκρέμ Ιμάμογλου προηγείται 
με σχεδόν 14.000 ψήφους του υποψηφίου του 
AKP Μπιναλί Γιλντιρίμ.

Ένας αναδυόμενος πολιτικός ηγέ-
της...
Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης είδαν στο πρό-
σωπο του Εκρέμ Ιμάμογλου ένα φως στο τού-
νελ, τον αναδυόμενο πολιτικό ηγέτη, ο οποίος 
μπορεί να αντιμετωπίσει προοπτικά τον Ταγίπ 
Ερντογάν. Μεγαλωμένος σε συντηρητική οικο-
γένεια, προσχώρησε στις τάξεις του Ρεπου-

μπλικανικού Λαϊκού Κόμματος από νωρίς. Το 
2014 εξελέγη δήμαρχος του Μπεϊλίκντουζου, 
ενός περιφερειακού δήμου στην ευρωπαϊκή 
πλευρά της Κωνσταντινούπολης.
Γυρεύοντας κανείς να εντοπίσει τα κοινά στοι-
χεία που μοιράζεται με τον Ερντογάν, θα περιο-
ριστεί στο ποδόσφαιρο και στην άκρατη φιλο-
δοξία. Ο σχεδόν υποτονικός άνδρας, πίσω από 
τα γυαλιά του, κρύβει ένα πάθος για την εξου-
σία. Με την βοήθεια των σόσιαλ μίντια μετα-
τράπηκε από τη μία ημέρα στην άλλη σε σύμ-
βολο ομόνοιας, προοδευτισμού και κυρίως 
ανίστασης κατά του Ερντογάν.
Με καταγωγή από την Τραπεζούντα, ανήρτησε 
βίντεο στα σόσιαλ μίντια, με τον ίδιο να χορεύει 
ποντιακά στα Γιαννιτσά της Πέλλας, ξυπνώντας 
μνήμες από εκείνο το γλέντι και στους ανθρώ-
πους που βρέθηκαν τότε κοντά του. Είχε επισκε-
φθεί την περιοχή πριν από τρία χρόνια. Οπα-
δός του Απόλλωνα ο Εκρέμ Ιμάμογλου ζήτησε, 
μάλιστα, να του στείλουν φανέλα της ομάδας. Η 

κίνησή του αυτή μόνο τυχαία 
δεν ήταν.
Εν μέσω της έντασης που επι-
κρατεί στα ελληνοτουρκικά, 
ο Εκρέμ Ιμάμογλου έχει δια-
μηνύσει ότι ο ίδιος θα παί-
ξει τον ρόλο του γεφυρο-
ποιού. Εξάλλου, έχει φοιτή-
σει και στην Κερύνεια, ενώ 
έπαιξε και ποδόσφαιρο ως 

τερματοφύλακας στην ομάδα TOL (Turk Ocagi 
Limassol). Μετά από τις σπουδές του στα κατε-
χόμενα της Κύπρου φοίτησε και στο Πανεπι-
στήμιο της Κωνσταντινούπολης λαμβάνοντας 
πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

... που έγινε video game
Ο Ιμάμογλου πέρα από τον πραγματικό κόσμο, 
όμως, επιδόθηκε και σε κυνηγητό ψήφων και 
καλπών σε βιντεοπαιχνίδι που κυκλοφορεί στο 
διαδίκτυο.
Το παιχνίδι, με τίτλο Mazbata (η θητεία 
στα τουρκικά) μπορεί κανείς να το βρει στο 
mazbata.online, ενώ έχει γίνει ανάρπαστο, 
καθώς έχει παιχτεί πάνω από 200.000 φορές.
Στο παιχνίδι, ο Ιμάμογλου, ως άλλος Super 
Mario υπερπηδά εμπόδια και μαζεύει ψήφους 
στις 39 κάλπες που πρέπει να συγκεντρώσει 
για να εκλεγεί δήμαρχος Κωνσταντινούπολης. 
Παράλληλα εμπόδια αντιμετωπίζει και στην 
πραγματική ζωή, μόνο που αντί για εδαφικά 
εμπόδια έχει να αντιμετωπίσει τον Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν.

Έχασε οριστικά την 
Κωνσταντινούπολη ο Ερντογάν - 
Δήμαρχος ο Ιμάμογλου

Μεταξύ μαθημάτων ζωής και ενός 
καταλυτικού χιούμορ, η πρώην 
πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μισέλ 
Ομπάμα εμψύχωσε χθες βράδυ το 
Παρίσι με αυτή τη μικρή «φλόγα» 
που μετέφερε στον Λευκό Οίκο από 
ένα απλό προάστιο του Σικάγο όπου 
ζούσε.

Ο
ι πρώτες της κουβέντες αφορού-
σαν τους Γάλλους που θρηνούν 
για την πυρκαγιά στην Παναγία 
των Παρισίων, στην καρδιά του 

Παρισιού.
«Η Νοτρ-Νταμ θα ανοικοδομηθεί», δήλωσε 
η πρώην πρώτη κυρία, κατά τη διάρκεια της 
παρουσίασης της αυτοβιογραφίας της χθες 
βράδυ στην κατάμεστη τεράστια αίθουσα 
του AccorHotel Arena στο Παρίσι.
«Να είστε δυνατοί και να έχετε πίστη», 
συνέχισε η εγκάρδια Μισέλ, η οποία πρό-
σφατα πήρε από τη Χίλαρι Κλίντον τον τίτλο 
της πιο αξιοθαύμαστης γυναίκας των ΗΠΑ.
«Όσο πίσω μπορεί να ανατρέξει η μνήμη 
μου, μπορώ να πω ότι με διακατείχε πάντα 
αυτή η αποφασιστικότητα, αυτό το ζωηρό 
πνεύμα», είπε ενώπιον των 20.000 θεατών 
που πήγαν να την ακούσουν να παρουσιά-
ζει το βιβλίο της. Το «Becoming, η δική μου 
ιστορία» όπως είναι ο ελληνικός του τίτλος, 
κυκλοφόρησε στις 13 Νοεμβρίου 2018, 
μεταφρασμένο σε 30 γλώσσες και έχει που-
λήσει περισσότερα από 10 εκατομμύρια 
αντίτυπα παγκοσμίως.
«Οι γονείς μου διέκριναν αυτή τη φλόγα 

μέσα μου και την άφησαν να μεγαλώσει», 
είπε η Μισέλ Ομπάμα, άοκνη υπέρμαχος 
της εκπαίδευσης των κοριτσιών και της χει-
ραφέτησης των γυναικών.
«Η κοινωνία προσπαθεί σε μόνιμη βάση 
να κατευνάζει τα κορίτσια, να τα κάνει πιο 
υποχωρητικά», είπε η Ομπάμα, μητέρα της 
21χρονης Μάλια και της 18χρονης Σάσα, 
που απαντούσε στις ερωτήσεις της δημο-
σιογράφου του CNN International, ‘Αισα 
Σέσεϊ, Βρετανίδας με καταγωγή από τη 
Σιέρα Λεόνε.
Η Μισέλ Ομπάμα μίλησε για τα εμπόδια 
που βρήκε στον δρόμο της ως νεαρή Αφρο-
αμερικανίδα.
«Δεν ξέρω αν πράγματι είστε φτιαγμένη 
για να φοιτήσετε στο Πρίνστον», της είπε 
μια εκπαιδευτική σύμβουλος όταν αυτή η 
εξαιρετική μαθήτρια  σκόπευε να υποβάλει 
αίτηση για εισαγωγή στο κορυφαίο αμερι-
κανικό πανεπιστήμιο.
«Έκανα αυτό που έκανα πάντα. Είπα 
μέσα μου, θα σας δείξω αν δεν μπορώ να 
περάσω στο Πρίνστον. Και πέρασα», είπε 
η Μισέλ.
«Αλλά υπάρχουν εκατομμύρια νέοι, κάθε 
καταγωγής, που υποφέρουν να βλέπουν τη 
δυναμική τους να στραγγαλίζεται και αυτό 
τους γεμίζει πικρία, τους κάνει δηκτικούς», 
είπε η Μισέλ.
Το κοινό γέλασε όταν εκείνη εξηγούσε με 
χιούμορ πόσο πολύ δεν ήθελε ο σύζυγός 
της να βάλει υποψηφιότητα στις προεδρι-
κές εκλογές και να εμπλακεί με την πολιτική. 
«Όμως αυτός αποδείχτηκε εξαιρετικά επί-
μονος», είπε η Μισέλ.

Χιούμορ και έμπνευση από τη 
Μισέλ Ομπάμα στην παρουσίαση 
του βιβλίου της στο Παρίσι

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
Η τιμωρία ως μέθοδος 
πειθαρχίας δεν είναι 

αποτελεσματική

Η σωματική βία
Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της παι-
δοψυχολογίας, η σωματική βία ως τιμωρία δεν 
ενδείκνυται σαν μέθοδος πειθαρχίας. Πληγώ-
νει το παιδί βαθιά και το κάνει να χάνει την αξιο-
πρέπειά του, λίγη όμως αξιοπρέπεια έχει μείνει 
και στο γονιό αφότου έχει τελειώσει τη ‘δου-
λειά’ του. Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που 
μπορούμε να κάνουμε πριν σηκώσουμε χέρι 
στο παιδί.

Η λεκτική βία
‘Είσαι κακό παιδί!’ ‘Εσύ φταις που είμαι πάντα 
κουρασμένος/η!’ ‘Με ντροπιάζεις μπροστά σε 
όλους!’ …και όλα αυτά με φωνές. Η λεκτική 
βία μπορεί να είναι ακόμα πιο καταστροφική 
από τη σωματική, γιατί είναι μία άμεση επί-
θεση στην ψυχή του παιδιού. Πληγώνει το παιδί 
βαθιά και το κάνει να χάνει την αξιοπρέπειά 
του, το εξευτελίζει και το κάνει να αναθεωρή-
σει την προσωπική του αξία. Κανένα παιδί δεν 
είναι ανάξιο και κανένα παιδί δεν φταίει για όλα 
μας τα δεινά. Η λεκτική βία δεν μάς προσφέρει 
πολλά περισσότερα από το να βλάπτει τη σχέση 
μας με το παιδί και να καταρρακώνει την αυτο-
πεποίθησή του.

Η απομόνωση
Το να πούμε σε ένα παιδί κάτω των 7 ετών να 
πάει κάπου να σκεφτεί αυτό που έκανε είναι 
άτοπο, γιατί με βάση το αναπτυξιακό του στά-
διο, δεν έχει ακόμα την ικανότητα να κάνει 
τέτοιους συλλογισμούς. Στην καλύτερη των 
περιπτώσεων απλώς θα κάνει υπομονή περι-
μένοντας να περάσει η ώρα και απορώντας 
γιατί είναι στη θέση που είναι, και τί το έκανε να 
βρεθεί εκεί. Αλλά και σε ένα μεγαλύτερο παιδί, 
η αναγκαστική απομόνωση είναι απίθανο να 
το κάνει να σκεφτεί τα πράγματα που θέλουμε 
εμείς να σκεφτεί ώστε την επόμενη φορά να 
συμπεριφερθεί καλύτερα. Το πιο πιθανό είναι 
να αντεπιτεθεί αργότερα ορμώμενο από την 
ανάγκη του να ‘πατσίσει’ με τον γονέα. Η απο-
μόνωση λοιπόν κάνει το παιδί να θεωρεί ότι 
αδικείται, το κάνει εκδικητικό, το κάνει να 
σκέφτεται ότι είναι κακό παιδί και να νιώθει 
άσχημα γι’αυτό, του προκαλεί στενοχώρια και 
θλίψη, και υπονομεύει την αυτοπεποίθησή του. 

Οι απειλές
Πολλές φορές, μάς φαίνεται λογικό να απει-
λούμε τα παιδιά μας με διάφορες δυσάρε-
στες για αυτά καταστάσεις, προκειμένου να τα 
κάνουμε να συμπεριφερθούν με τον τρόπο που 
θέλουμε. Οι απειλές όμως, συνήθως προέρ-
χονται από μία δική μας ανάγκη για εκτόνωση 
και τις περισσότερες φορές δεν τις πραγματο-
ποιούμε. Τα παιδιά το καταλαβαίνουν άμεσα 
και τέτοιες νύξεις μαθαίνουν να μην τις υπο-
λογίζουν. 

Η στέρηση προνομίων
Μέσα στα πλαίσια της τιμωρίας, μπορεί να 
στερήσουμε από το παιδί μας κάτι που για 
αυτό έχει μεγάλη αξία, ξέροντας ότι έτσι θα 
το κάνουμε να μετανιώσει για την όποια κακή 
συμπεριφορά του και ελπίζοντας ότι την επό-
μενη φορά θα συμπεριφερθεί καλύτερα. 
Κάποια παραδείγματα είναι να στερήσουμε 
σε ένα παιδί τη βόλτα το Σαββατοκύριακο, ή 
να του στερήσουμε το παιχνίδι στη γειτο-
νιά με τους φίλους του για ένα διάστημα που 
εμείς θωρούμε ότι θα βάλει το παιδί ‘στον ίσιο 
δρόμο.’ 

Η επίπληξη
Όταν μαλώνουμε τα παιδιά μας για οποιοδή-
ποτε λόγο υψώνοντας τη φωνή μας και εξηγώ-
ντας γιατί κάτι που έκαναν είναι λάθος και γιατί 
δεν πρέπει να το ξανακάνουν, πετυχαίνουμε 
κυρίως να τα στενοχωρούμε, να τα φοβίζουμε, 
να τα κάνουμε να νιώθουν ανάξια, και ως απο-
τέλεσμα, να πληγώνουμε τη σχέση μας μαζί 
τους. Οι φωνές μας μπορεί να προκαλέσουν 
στο παιδί κλάμα, θλίψη, θυμό, επαναστατικό-
τητα, άρνηση και άλλες σχετικές αντιδράσεις 
και συναισθήματα. 

Αντί για τιμωρία
Αν μπορούσαμε να πούμε με μία λέξη την 
μέθοδο με την οποία μπορούμε να αντικατα-
στήσουμε οποιαδήποτε τιμωρία, αυτή είναι 
η ίδια μας η πράξη. Με λίγα λόγια, δεν τιμω-
ρούμε, πράττουμε, ενεργούμε, δείχνοντας στο 
παιδί ποια είναι η σωστή συμπεριφορά την 
οποία απαιτούμε όχι εμείς, αλλά μία συγκεκρι-
μένη κατάσταση.

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

Μ
ήπως αφήνετε τα παιδιά 
σας να μαλώνουν μεταξύ 
τους; Είναι κάτι που μπο-
ρεί να συμβεί μερικές φο-

ρές, αλλά θα πρέπει να είναι η εξαίρε-
ση και όχι ο κανόνας. Εξήγησε στα παι-
διά σου ότι τα αδέλφια πρέπει να αγα-
πούν το ένα το άλλο και πρέπει να το δεί-
χνουν. Να τους δώσεις να καταλάβουν ό-
τι το σπίτι είναι το μέρος όπου  μπορούν 
να νιώθουν σιγουριά και ασφάλεια μα-
κριά από την κακία του κόσμου. Ο στό-
χος σου να είναι να μη χρησιμοποιούν 
κακούς χαρακτηρισμούς μεταξύ τους, να 
μη φέρονται άσχημα, να μην προκαλούν 
ο ένας τον άλλον. Φρόντισε τα παιδιά 
σου να παίζουν αρμονικά μαζί ώστε να 
μείνουν ενωμένα και αργότερα στη ζωή. 

Μερικά πράγματα που πρέπει 
να ξέρουν όλοι οι γονείς
Είσαι σε θέση να απαντήσεις τις παρα-
κάτω ερωτήσεις; Με ποια παιδιά κάνουν 
παρέα τα παιδιά σου; Με ποιους περ-
νούν τον περισσότερο χρόνο τους; Με 
ποιους μιλάνε στο τηλέφωνο πιο πολύ; 
Ποια είναι τα άτομα με τα οποία ανταλ-
λάσσουν τα πιο πολλά emails  ή instant 
messages; Ο γονιός που παρακολου-
θεί το παιδί του είναι σε θέση να απα-
ντήσει σ’ αυτά τα ερωτήματα. Τα παι-
διά μπορεί να λένε ότι δεν τους αρέσει 
να τους ρωτάνε οι γονείς τους για τους 
φίλους τους, αλλά , κατά βάθος, τους 
αρέσει να δείχνετε ενδιαφέρον. Οι έρευ-
νες και οι μελέτες δείχνουν ότι οι γονείς 
που παρακολουθούν τα παιδιά τους και 
ξέρουν κάθε στιγμή πού είναι, με ποιον 
είναι και τι κάνουν, τα κρατούν μακριά 
από τα ναρκωτικά και το ποτό.

Σας είναι γνωστή η παροιμία 
που λέει, «Τα καλά κόποις κτώ-

νται»;
Σας έτυχε ποτέ ν’ ακούσετε την παροι-
μία «Τα καλά κόποις κτώνται»; «Για να 
αποκτήσεις κάτι καλό πρέπει να κουρα-
στείς». Ίσως να μην είναι αυτός ο μόνος 
τρόπος. Μια καινούργια μελέτη λέει ότι 
η τακτική  άσκηση στα όρια της λογικής, 
χωρίς υπερβολές, είναι εξίσου αποτε-
λεσματική όπως το τρέξιμο, για τη μεί-
ωση του κινδύνου καρδιακής προσβο-
λής ή εγκεφαλικού στη γυναίκα. Ξέρω 
ότι έχετε ένα πρόγραμμα πολύ γεμάτο. 
Αλλά εκείνο που χρειάζεται είναι συνο-
λικά δυόμισυ ώρες τη βδομάδα για να 
απολαύσετε τα ευεργετικά του αποτε-
λέσματα. Προσθέστε λοιπόν στο πρό-
γραμμά σας λίγο γρήγορο περπά-
τημα, λίγη αεροβική άσκηση ή ποδή-
λατο. Κάντε την αρχή και μη σταματή-
σετε.  

Μήπως θα σου ταίριαζε η λέξη 
«γκρινιάρης ή γκρινιάρα» για 
παρατσούκλι;
Μήπως θα σου ταίριαζε για παρατσού-
κλι η λέξη «γκρινιάρης ή γκρινιάρα»; 
Μήπως σου φταίνε όλα;  Μήπως το πρό-
γραμμα της τηλεόρασης το βρίσκεις ανι-
αρό; Μήπως ο υπάλληλος στο ταμείο 
σου φαίνεται ότι αργεί πολύ; Αν αυτή 
είναι η στάση σου και η αντίδρασή σου, 
σκέψου πόσο θα ήθελαν οι άλλοι να 
είναι δίπλα σου. Και φαντάσου τι μαθαί-
νουν τα παιδιά σου από σένα. Τα παι-
διά μας  διαμορφώνονται απο τη δική 
μας στάση και συμπεριφορά. Αν έχουμε 
μια κατσούφικη έκφραση τον περισσό-
τερο καιρό και σχεδόν όλη την ημέρα 
παραπονιόμαστε, και τα παιδιά μας θα 
κάνουν πολύ πιθανό το ίδιο. Γι αυτό κάνε 
μια αναθεώρηση της συμπεριφοράς σου 
και άρχισε να χαίρεσαι και να απολαμ-
βάνεις τη ζωή και την οικογένειά σου. 

Μήπως αφήνετε τα 
παιδιά σας να πειράζουν 

το ένα το άλλο; 
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Π
εραιτέρω ενδείξεις στα 
προηγούμενα ερευνη-
τικά στοιχεία που υπο-
δεικνύουν ότι μια δίαι-

τα πλούσια σε ζωικές πρωτεΐνες 
και συγκεκριμένα σε κρέας δεν εί-
ναι καλή για την υγεία, προσφέρει 
η νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε 
στο American Journal of Clinical 
Nutrition.
Η έρευνα αυτή βασίστηκε σε 
προηγούμενη μελέτη (Kuopio 
Ischemic Heart Disease Risk Study 
– KIHD), η οποία ανέλυσε τις δια-
τροφικές συνήθειες περίπου 
2.600 Φινλανδών ανδρών ηλι-
κίας μεταξύ 42 και 60 ετών 
κατά την έναρξη της μελέ-
της (1984-1989) που κατα-
νάλωναν ζωικές πρωτεΐ-
νες στη διατροφή τους. 
Οι αναλύσεις επι-
κεντρώθηκαν στη 
συσχέτιση πρωτε-
ϊνών και πρωτεϊνι-
κών πηγών με τη θνη-
σιμότητα κατά τη διάρκεια 
της παρακολούθησης και 
ελέγχθηκαν εκτενώς και 
άλλοι παράγοντες του 
τρόπου ζωής και των 
διατροφικών συνη-
θειών, όπως το γεγονός 
ότι όσοι έτρωγαν αρκετές 
φυτικές πρωτεΐνες ακολου-
θούσαν μια πιο υγιεινή 
διατροφή.
Σύμφωνα με τα ευρή-
ματα των επιστημόνων 
από το Πανεπιστήμιο της 
Ανατολικής Φινλανδίας, λοι-
πόν, οι άνδρες που προτίμη-
σαν να συμπεριλάβουν περισ-
σότερες ζωικές από φυτικές πρω-
τεΐνες στη διατροφή τους είχαν 
23% υψηλότερο κίνδυνο θανά-
του κατά τη διάρκεια της 20ετούς 
παρακολούθησης, σε σχέση με 
τους άνδρες των οποίων η δια-
τροφή ήταν πιο ισορροπημένη 
όσον αφορά στις πηγές των πρω-
τεϊνών.
Οι δυσμενείς αυτές επιπτώσεις 
φαίνεται πως σχετίζονται με την 
αυξημένη κατανάλωση κρέα-
τος: οι άνδρες που ακολουθούν 
μια διατροφή πλούσια σε κρέας, 
δηλαδή πάνω από 200 γραμμάρια 
την ημέρα, είχαν κατά 23% μεγα-

λύτερο κίνδυνο θανάτου από τους 
άνδρες των οποίων η πρόσληψη 
κρέατος ήταν λιγότερη από 100 
γραμμάρια την ημέρα.
Σημειώνεται ότι οι άνδρες που 
συμμετείχαν στη μελέτη έτρωγαν 
κυρίως κόκκινο κρέας. Όπως είναι 
γνωστό, οι περισσότερες συστά-
σεις για τη διατροφή σήμερα προ-
τείνουν τον περιορισμό της κατα-
νάλωσης κόκκινου και επεξερ-
γασμένου κρέατος. Στη Φινλαν-
δία, για παράδειγμα, η συνιστώ-
μενη μέγιστη πρόσληψη είναι 500 
γραμμάρια την εβδομάδα.
Η μελέτη διαπίστωσε, επίσης, ότι 

η υψηλή συνολική πρόσληψη 
διαιτητικής πρωτεΐνης συν-
δέθηκε με μεγαλύτερο κίν-

δυνο θανάτου σε άνδρες 
που είχαν διαγνωστεί με 
διαβήτη τύπου 2, καρ-
διαγγειακές παθήσεις ή 

καρκίνο κατά την έναρξη της 
μελέτης, ενώ δεν παρα-
τηρήθηκε παρόμοια 
συσχέτιση στους μη 
πάσχοντες από αυτές 

τις ασθένειες. Τα ευρή-
ματα τονίζουν την ανάγκη 

διερεύνησης των επιπτώσεων 
της πρόσληψης πρωτεϊνών 

για την υγεία, ειδικά σε 
άτομα που έχουν κάποια 
προϋπάρχουσα χρόνια 

πάθηση.
«Ωστόσο, αυτά τα ευρήματα 
δεν θα πρέπει να γενικευθούν 

σε ηλικιωμένους που δια-
τρέχουν μεγαλύτερο κίν-
δυνο κακής διατροφής και 

των οποίων η πρόσληψη πρω-
τεϊνών παραμένει συχνά κάτω 

από το συνιστώμενο όριο», επι-
σημαίνει ο διδακτορικός φοιτητής 
Heli Virtanen από το Πανεπιστή-
μιο της Ανατολικής Φινλανδίας.
Προηγούμενες μελέτες έχουν 
δείξει ότι η αυξημένη πρόσληψη 
ζωικών πρωτεϊνών, και ιδιαίτερα 
η κατανάλωση επεξεργασμέ-
νου κρέατος όπως λουκάνικα και 
αλλαντικά, συνδέεται με αυξη-
μένο κίνδυνο θανάτου, όμως η 
εικόνα σχετικά με τις επιπτώσεις 
των πρωτεϊνών και των διαφό-
ρων πηγών πρωτεϊνών στην υγεία 
παραμένει ασαφής και θα πρέπει 
να διερευνηθεί περαιτέρω.

Η 
μητέρα φύση θα μπορούσε να έχει την απάντηση για τη θεραπεία αρκε-
τών σοβαρών παθήσεων που προκαλούν τύφλωση, σύμφωνα με επα-
ναστατική μελέτη ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Surrey.
Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει και δοκιμάσει παράγοντες από μία ομάδα 

φυτών που θα μπορούσε πιθανά να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία εκφυλιστι-
κών οθφαλμικών παθήσεων όπως η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια.
Οι ερευνητές ανέλυσαν τα φυσικά ομοϊσοφλαβονοειδή που εντοπίζονται στην 
οικογένεια Asparagaceae και στο γένος Hyacinthus όπου κατατάσσονται περισ-
σότερα από 30 είδη φυτών όπως ο υάκινθος και τα συνθετικά παράγωγά τους.
Η ομάδα εξέτασε σε ποιο βαθμό αυτοί οι παράγοντες μπορούσαν να σταματή-
σουν την ανάπτυξη των νέων αιμοφόρων αγγείων. Μάλιστα ένα συγκεκριμένο 
συνθετικό παράγωγο φάνηκε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανά-
πτυξη μελλοντικών θεραπειών. Επιπλέον μελέτες συνεχίζονται με σκοπό την 
σύνθεση πιο ισχυρών παραγόντων.
Σύμφωνα με το Νοσοκομείο Great Ormond Street, η αμφιβληστροειδοπά-
θεια προωρότητας επηρεάζει περίπου το 20% των πρόωρων βρεφών κυρίως 
όσων γεννήθηκαν πριν την 32η εβδομάδα της κύησης ή ζύγιζαν λιγότερα από 
1500 γραμμάρια.
Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια προκαλείται από υψηλά επίπεδα σακχά-
ρου στο αίμα καταστρέφοντας το πίσω μέρος του ματιού προκαλώντας ακόμα 
και τύφλωση αν δεν αντιμετωπιστεί καταλλήλως. Υπολογίζεται πως επηρεάζει 
28 εκατομμύρια ανθρώπων παγκοσμίως.
Η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας που οφείλεται στη γήρανση αποτελεί μία από 
τις κορυφαίες αιτίες τύφλωσης και επηρεάζει περίπου 20 εκατομμύρια ενήλι-
κες παγκοσμίως.

Μ
ια σειρά από αιτίες 
μπορούν να επηρεά-
σουν αρνητικά τη λει-
τουργία της φωνής

Η έντονη χρήση όπως σε επαγ-
γελματίες της φωνής (δασκάλους, 
δικηγόρους, τραγουδιστές, ιερο-
ψάλτες), αλλά και η κακή χρήση 
όπως η υψηλή ένταση και η ακα-
τάπαυστη ομιλία με χρήση μεγά-
λων προτάσεων, μπορεί να οδηγή-
σει σε αλλοίωση ή και απώλεια της 
φωνής.
Οι ιώσεις αποτελούν συχνή αιτία 
αλλοίωσης της φωνής. Η δράση 
των ιών μπορεί να είναι ήπια και 
παροδική όπως στις απλές ιογενείς 
λαρυγγίτιδες, αλλά και πιο δραμα-
τική και μόνιμη όπως στην ιογενή 
προσβολή του λαρυγγικού νεύρου 
με επακόλουθο την παράλυση της 
φωνητικής χορδής.
Ιατρικές, κυρίως χειρουργικές 
πράξεις μπορεί να οδηγήσουν σε 
αλλοίωση ή απώλεια της φωνής. 
Μία δύσκολη διασωλήνωση κατά 
τη χορήγηση γενικής αναισθησίας 
μπορεί να τραυματίσει τις φωνη-
τικές χορδές, όπως και η κάκωση 
του λαρυγγικού νεύρου στη διάρ-
κεια μιας χειρουργικής επέμβασης 
όπως θυρεοειδεκτομής, μπορεί να 
προκαλέσει παράλυση της μιας ή 
και των δύο χορδών.
Βασική αιτία βράγχους φωνής 
αποτελεί το κάπνισμα. Το κάπνι-
σμα αλλοιώνει τη φωνή επιφέρο-
ντας ξηρότητα στο βλεννογόνο του 
λάρυγγα με τον ζεστό εισπνεόμενο 
καπνό, αλλά και με σκληρότερο 
τρόπο, αφού αποτελεί έντονο προ-
διαθεσικό παράγοντα ανάπτυξης 
καρκίνου του λάρυγγα.
Περισσότερο ήπια και αναστρέ-
ψιμα αίτια αλλοίωσης της φωνής 
αποτελούν η γαστροοισοφαγική 
παλινδρόμηση και η αφυδάτωση. 
Επίσης, τα ψυχολογικά αίτια, με 
προσωρινή απώλεια της φωνής 
σε καταστάσεις άγχους ή έντονου 
φόβου, ή δυσαρθρίες σε ορισμένες 
καταστάσεις της παιδικής ηλικίας.
Νευρολογικές παθήσεις, όπως μυα-
σθένειες ή εγκεφαλικά επεισόδια, 
μπορεί να προκαλέσουν προοδευ-
τική ή οξεία απώλεια της ομιλίας. Η 
ηλικία, τέλος, αποτελεί παράγοντα 
αλλαγής ή ωρίμανσης της φωνής, 
αλλά και προοδευτικής εξασθέ-
νησής της μέσω και της σταδιακής 
αποδυνάμωσης των πνευμόνων.

Οκτώ λόγοι που 
«χάνουμε» τη 
φωνή μας

Τα όπλα της φύσης που 
νικούν την τύφλωση

Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη 
τροφή για την υγεία μας

υγεία

Προηγούμενε ς έρευ-
νες έχουν δείξει πως 
αν η γυναίκα δεν βρί-

σκει πραγματικά πολύ ελκυ-
στικό τον άνδρα που έχει απέ-
ναντί της τότε δεν θα δεχθεί 
να κάνει περιστασιακό σεξ. Αν 
εκείνη δεν ενδιαφέρεται λοι-
πόν, τίποτα δεν θα συμβεί.
«Όταν οι άνδρες συναντήθηκαν 
με τις γυναίκες, στα πλαίσια της 
μελέτης, σχεδόν οι μισοί εκ των 
αρρένων δήλωσαν πως θα ήθε-
λαν να κάνουν σεξ με κάποια 
γυναίκα, ενώ οι περισσότερες 
γυναίκες δεν ενδιαφέρονταν», 
δήλωσε ο Mons Bendixen, 
καθηγητής ψυχολογίας στο 
Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επι-
στήμης και Τεχνολογίας.
Το συμπέρασμα λοιπόν είναι 
πως οι γυναίκες δεν έχουν ιδι-

αίτερο ενδιαφέρον για περι-
στασιακό σεξ, αν δεν βρουν 
έναν άνδρα πραγματικά ελκυ-
στικό.
Παράλληλα ένας άνδρας ο 
οποίος δίνει την εντύπωση ότι 
θέλει να κάνει σεξ με οποιανδή-
ποτε, οποτεδήποτε, είναι αυτό 
ακριβώς που οι γυναίκες δεν 
θέλουν. Αυτό θα μπορούσε να 
εξηγεί γιατί οι άνδρες παριστά-
νουν ότι ενδιαφέρονται λιγό-
τερο για ερωτική επαφή, από 
ό,τι πραγματικά τους ενδιαφέ-
ρει.
«Πρόκειται για ένα παιχνίδι 
τακτικής μεταξύ ανδρών και 
γυναικών καθώς τα μηνύματα 
που στέλνουν ένας στον άλλο 
ενδέχεται να είναι διαφορετικά 
από τις αληθινές τους προθέ-
σεις», λένε οι ερευνητές.

Οι άνδρες «αδιαφορούν» για το σεξ 
ώστε να κάνουν περισσότερο



24 19 Απριλίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ιστορίες

Στα κρεβάτια τους, ξάπλωσε κάθε «καρυδιάς 
καρύδι». Εκεί, στη Μπάρα, όπως λέγανε την 
περιοχή με τα στάσιμα νερά οι Τούρκοι, νεαρές 
ή και πιο μεγάλες κοπέλες εξασκούσαν με κάθε 
προφύλαξη, το επάγγελμα της πορνείας.

Η 
περιοχή μεταξύ των οδών Λαγκαδά και Μοναστη-
ρίου, που έφτανε μέχρι τον Σιδηροδρομικό Σταθ-
μό, ήταν σαν μια μικρή αυτόνομη πολιτεία μέσα 
στην Θεσσαλονίκη. Κοντά στο λιμάνι και τη βασι-

κή πύλη εισόδου της πόλης, για να μην ενοχλεί τα παλιά χά-
νια ή καπηλειά, να μην σκανδαλίζει την κοινωνία και κυρίως 
να εξυπηρετεί στα γρήγορα.
Ταξιδιώτες, στρατιώτες, ναυτικοί, πλούσιοι, φτωχοί, Έλλη-
νες και ξένοι, καλοί και υπόκοσμος, «αγόραζαν» καθημε-
ρινά, στα μπορντέλα της Μπάρας, την απόλαυση του σεξ. 
Και φυσικά, όπως πάντα, «τα λεφτά μπροστά».
Η Μπάρα γνώρισε μεγάλες στιγμές, σε δύο περιόδους. 
Η πρώτη ήταν από το 1912 ως το 1918, όπου οι κοπέλες 
που δούλευαν εκεί, εκπροσωπούσαν σχεδόν κάθε κομμάτι 
της πολυ – εθνοτικής Θεσσαλονίκης. Λέγεται, ότι κατά τη 
διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η αμαρτωλή 
Μπάρα ήταν η μεγαλύτερη πιάτσα στην Ευρώπη, αριθμώ-
ντας περισσότερες από 1.500 πόρνες! Η δεύτερη, τη δεκαε-
τία του ‘40, όπου στα τέλη, τα περισσότερα σπίτια έκλεισαν.
Η φήμη της γειτονιάς του πληρωμένου έρωτα ήταν ξακου-
στή σε όλη την Ελλάδα.
Στη οδό Αφροδίτης, τα πορνεία-καμαρούλες ήταν κοντά το 
ένα στο άλλο. Σχεδόν όλα μονοόροφα.
Εκεί, οι περισσότερες πόρνες είχαν και το νοικοκυριό τους.
Κάποια καμαράκια είχαν επιπλέον μια μικρή κουζίνα, ή ένα 
ακόμη μικρό δωμάτιο. Στην πόρτα του κάθε «ατομικού» 
πορνείου καθόταν η μία και μοναδική εργάτρια του σεξ. 
Όταν η κοπέλα είχε πελάτη, τραβούσε την πόρτα. Θραύση 
έκαναν Ουγγαρέζες και Πολωνές πόρνες. Υψηλού επιπέδου 
ήταν επίσης οι Σμυρνιές και οι Βολιώτισσες.
Οι διάλογοι, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο του Ηλία Πετρό-
πουλου, «Το Μπουρδέλο», ήταν αν μη τι άλλο κλασικοί.
«Όταν ό διαβάτης πλησίαζε, ή πόρνη του έλεγε γλυ-
κά-γλυκά:
Έλα, λεβέντη μου, καί θά σού κάνω όλα τά γούστα μ’ ένα 
πενηντάρικο!
Όταν ό διαβάτης έφτανε στό ύψος τής πόρτας τής πόρνης, 

αύτη τόν παρακαλούσε:
Έλα, ψωλ@ρ@ μου και δε θα μετανιώσεις!
Όταν ό διαβάτης (δισταχτικά) προσπερνούσε, ή πόρνη 
άρχιζε τήν μειοδοσία: έλα, κούκλε μου, μέ οχτώ ταλιράκια!
Κι όταν ό διαβάτης έπιανε νά απομακρύνεται, ή πόρνη 

τού έκραζε ξοπίσω του: Νά ρε 
μ@λ@κ@! Τι νόμιζες; Εσένα 
περίμενα εγώ;».

Η άδεια ασκήσεως επαγ-
γέλματος
Τα κορίτσια έπρεπε να έχουν 
άδεια ασκήσεως επαγγέλμα-
τος. Για την έκδοση, απαιτού-
νταν η έγκριση της Επιτροπής 
προς καταπολέμηση των αφρο-
δίσιων νόσων. Έτσι, περνού-
σαν συνεχώς εξετάσεις. Πριν 
από τη σύσταση της επιτροπής, 
τον έλεγχο έκαναν στρατιωτικοί 
γιατροί, για να αποφύγουν τη 
μετάδοση σύφιλης στους στρα-
τιώτες. Αρκετές είχαν διαλέξει 
μόνες τους, το «σπίτι» που θα 
δούλευαν. Άλλες έμεναν μαζί, 
σε σπίτια «νταβατζήδων» και 
δούλευαν εκεί. Και κάποιες 
δούλευαν μόνες. Όσες ασκού-
σαν την πορνεία στην Μπάρα 
περιστασιακά, έπρεπε να ανα-
κοινώνουν στην αστυνομία σε 

ποιο στέκι θα δούλευαν.

Οι τσατσάδες
Θρυλικές τσατσάδες της περιοχής, λέγεται ότι ήταν η 
Μαντάμ Κλεοπάτρα, η Ζιζέλ η Εβραία, και η Αμαλία. Η 
τελευταία μάλιστα, δεν σήκωνε πολλά. Όταν κάποιος ήταν 
αθυρόστομος, αυτή με χιούμορ και πολλά κοσμητικά επί-
θετα, τον «στόλιζε» καταλλήλως. Γνωστή για τη δράση της 
ήταν και η Μαντάμ Δέδε, που δούλευε στην οδό Αγγελάκη. 
Τα κορίτσια της ήταν μόνο Μικρασιάτισες και η σχέση της με 
τις Αρχές στενότατη. Ήταν κουμπάρα του αρχηγού της Αστυ-
νομίας και συχνά «έδινε» μέλη του υποκόσμου.
Υπήρχαν όμως και κανονικά σπίτια στην Μπάρα. Ανάμεσα 
στις οικείες του πληρωμένου έρωτα, ζούσαν και οικογέ-
νειες. Για την αποφυγή 
παρεξηγήσεων με ξαναμ-
μένους εραστές, η επι-
γραφή στην πόρτα ήταν 
σαφής. «Προσοχή οικο-
γένε ια». Στον δρόμο 
αυτό, η πράξη δεν κόστιζε 
ακριβά. Το ίδιο και στη 
Βάκχου, ή την Οδυσσέως. 
Σχεδόν τα μισά λεφτά, από 
ότι πλήρωναν στα δύο 
πολυόροφα «σπίτια» της 
οδού Ειρήνης. Εκεί, για να 
καταλήξουν στο κρεβάτι 
κάποια κοπέλας που νοί-
κιαζε δωμάτιο, περνού-
σαν πρώτα από τη διευθύ-
ντρια του οίκου! Παρών, 
φυσικά, στο χώρο και ο 
μπράβος. Την περιθωρι-
ακή περιοχή πλαισίωναν 
καφενέδες, ταβερνάκια 
και τεκέδες.

Ο νταβατζής Άλκης Πετσάς
Τον έλεγχο της περιοχής και των «σπιτιών» είχαν οι νταβα-
τζήδες. Αν μια κοπέλα δεν ήταν συνεργάσιμη, κατέληγε σε 
ένα δρομάκι με το πρόσωπο «τσαλακωμένο». Αυτοί, σε 
συνεργασία με τις τσατσάδες, έστελναν κορίτσια και σε αρι-
στοκράτες της Θεσσαλονίκης, για ιδιωτική «περιποίηση». 
Ο «βασιλιάς της Μπάρας» ήταν ο Άλκης Πετσάς. Γεννημέ-
νος στον Βόλο και μεγαλωμένος στην Πόλη, ήξερε καλά τους 
κανόνες του παιχνιδιού και τον τρόπο να επιβληθεί με τους 
μαχαιροβγάλτες του, στην περιθωριακή συνοικία. Σύχναζε 
στο καφενείο του στην οδό Αφροδίτης, από όπου παρακο-
λουθούσε τους πάντες και τα πάντα. Αν κάποιοι ήταν «άτα-
κτοι», ο Πετσάς το κανόνιζε. Είχε καταφέρει να «μην κουνιέ-
ται φύλλο» στην Μπάρα. Αν και βοηθούσε τους φτωχούς, 
ήταν μισητό πρόσωπο στον υπόκοσμο της Θεσσαλονίκης, 
καθώς η δράση του δεν περιοριζόταν μόνο στην πορνεία.

Η δολοφονία του νταβατζή
Στις αρχές της δεκαετίας του ’30, έπεσε νεκρός, όταν τον 
πυροβόλησαν και τον μαχαίρωσαν μέσα στο καφενείο του. 
Τον είχαν σκοτώσει δύο αδέρφια από τη Σμύρνη, οι νταήδες 
Παράσχος και Χατζής. Οι «Αυγουλάδες», όπως τους έλεγαν, 
είχαν συχνά «μπλεξίματα» με τον Πετσά, καθώς απειλούσαν 
την πρωτοκαθεδρία του στην πόλη. Είχαν δικές τους χαρτο-
παικτικές λέσχες και «άπλωναν το χέρι τους» στην πορνεία 
και τους εκβιασμούς. Όταν κηδεύτηκε ο Πετσάς, μπορντέλα 
και λέσχες έμειναν κλειστά ως ένδειξη πένθους.
Τη σκυτάλη από τον Πετσά πήρε στον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο, ένα παλιό του πρωτοπαλίκαρο. Ο Κερκυραίος, 
που παλιά είχε τραυματίσει σοβαρά τον έναν από τους δύο 
Αυγουλάδες. Χωρίς δισταγμό, έγινε Ταγματασφαλίτης και 
δοσίλογος. Στο μαγαζί του, όπου σύχναζαν οι μαυραγορί-
τες, έπαιζε και ο Βασίλης Τσιτσάνης.

Η παρακμή
Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης, η Εκκλησία, αλλά και ο νεοσύστατος ΟΗΕ, ζήτησαν 
και επεδίωξαν να κλείσει η Μπάρα –η «ντροπή της Θεσσα-
λονίκης». Έξω από την Μπάρα, τα περισσότερα μπορντέλα 
έκλεισαν το 1949, εκτός από ορισμένα, που παρέμειναν 
ανοικτά για να εξυπηρετούν τις σεξουαλικές ανάγκες των 
στρατιωτών και των επισκεπτών της πόλης. Το 1951, τα 
περισσότερα σπίτια μέσα στην Μπάρα κατέβασαν τις πόρ-
τες τους και ορισμένα από αυτά μετακόμισαν, κοντά στην 
περιοχή του νέου σιδηροδρομικού σταθμού.

Τα πορνεία της Θεσσαλονίκης στην περίφημη Μπάρα
Οι τσατσάδες και οι εργάτριες του σεξ, από τη Σμύρνη, 

το Βόλο, την Ουγγαρία και την Πολωνία
ΠΗΓΗ: MIXANITOUXRONOU.GR
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απόψεις

Πάσχα των Παιδικών μου αναμνήσεων 

Τ
ο ορθόδοξο Ελληνικό Πάσχα όπως ξέρουν όλοι, εί-
ναι κινητή εορτή και εορτάζεται σε διαφορετικές η-
μερομηνίες κάθε χρόνο.  Μερικά πράγματα που εί-
ναι καλό να τα ξέρετε

Το  Ελληνικό Πάσχα δεν εορτάζεται ποτέ το μήνα Μάρτιο.
Το Ελληνικό Πάσχα εορτάζεται μετα το καθολικό και 
σπάνια την ίδια Κυριακή με το καθολικό, ποτέ όμως 
πριν απ το Καθολικό. 
Το «ενωριτερο» Ορθόδοξο Ελληνικό Πάσχα είναι στις 5 
Απρίλιου. Τα επόμενα «νωρίτερα Ελληνικό Πάσχα» θα 
εορτασθούν το 2037 και 2048.  
Το «αργότερο»  Ορθόδοξο Ελληνικό Πάσχα ειναι  στις 8 
Μάιου,  και το επόμενο «αργότερο Ελληνικό Πάσχα» θα 
εορτασθεί το 2078.  
Το επόμενο κοινό καθολικό και Ορθόδοξο Ελληνικό 
Πάσχα θα εορταστεί στις 20 Απρίλιου  το 2025.
«Κάνε Πάσχα στο χωριό, και Χριστούγεννα στην πόλη». 
Κάτι  ξέρει η λαϊκή σοφία !
Ανασύρω σήμερα στη μνήμη μου το Πάσχα, τότε που ήμουν 
απ τα μικρότερα μέλη της οικογενείας  μου. Ανακαλώ στο 
μυαλό μου το παππού μου που ξύπναγε από τις  έξι το πρωί 
ανήμερα τη Λαμπρή να  ανάψει τη φωτιά για το «σφαχτό» . 
Να παίρνουμε όλοι σειρά όλοι να γυρίσουμε τη σούβλα,   να 
τρώμε το κοκορέτσι που πάντα ψηνόταν πρώτο, πριν απ τα 
αρνί. Να τσουγκρίσουμε τα αυγά, και να ξεσπάμε στο χορό 
και στο τραγούδι.
Το Πάσχα στο χωριό δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο.  H 
ελληνική ύπαιθρος και το Πάσχα πάνε μαζί. Πάσχα σημαίνει 
άνοιξη. Σημαίνει παραδοσιακά έθιμα. Σημαίνει οικογενει-
ακή ατμόσφαιρα . Και ποιο είναι το ιδανικότερο μέρος για 
να τα ζήσουμε όλα αυτά, αν όχι το  ελληνικό χωριό; 
Συγκέντρωσα τους λόγους που πιστεύω ότι το Πάσχα… πάει 
πολύ στην ελληνική ύπαιθρο . 
Το Πάσχα συμπίπτει με το απόγειο της Άνοιξης, και το χωριό 
στην εξοχή είναι το καταλληλότερο μέρος για να ζήσεις την 
άνοιξη στο καλλίτερο της.  Ο καιρός μπορεί να είναι άστα-
τος –μερικές φορές αλλά στη διάρκεια της Μεγάλης εβδο-
μάδος θα μας δώσει πολλές ευκαιρίες να χαρούμε τον Ήλιο 
και τη φύση.
Η  Μεγάλη Εβδομάδα, όπως και να το κάνουμε, είναι εβδο-
μάδα κατάνυξης και όχι ξέφρενου γλεντιού,  στα μπαρ και 
κέντρα διασκεδάσεως των πόλεων . Τι να τις κάνεις τις πολ-
λές επιλογές διασκέδασης της πόλης τη μεγάλη εβδομάδα
Το χωριό είναι ιδανικό  για το ψήσιμο του αρνιού. Άντε να 
ψήσεις το αρνί ανάμεσα στο μπετόν της πόλις   Και ποιος δεν 
περιμένει την Κυριακή του Πάσχα, να αρπάξει λίγη από την 
ροδοψημένη πέτσα του αρνιού που περιστρέφεται αργά 
στη σούβλα.
Το χωριό μας δίνει την  ευκαιρία να επιστρέψουμε στις ρίζες 
μας. Να γυρίσουμε για λίγο στον τόπο καταγωγής μας, και 
να θυμηθούμε πώς είναι να βγαίνεις από την πόρτα σου και 
να σε καλημερίζει ένα ολόκληρο χωριό σε κάθε σου βήμα.
Το χωριό μας δίνει την ευκαιρία να επισκεφθούμε τους 
γονείς μας ή τους συγγενείς που έχουμε μήνες  να τους 
δούμε. Μπορεί να μη τους βλέπεις συχνά αλλά κάθε φορά 
έχουν  πάντα την ίδια διάθεση: Να σου ανοίξουν τις πόρτες 
και να σε κεράσουν ένα τσίπουρο, ένα μεζέ, ένα τραπέζωμα 
ολόκληρο. Οι άνθρωποι του χωριού σου, είναι οι άνθρω-
ποί σου.
Μας δίνει την ευκαιρία  να  στηρίξουμε την τοπική οικο-

νομία, που περιμένει να βγάλει κάτι παραπάνω  αυτές τις 
εορταστικές ημέρες. Το ντόπιο  αρνάκι η το κατσικάκι  είναι 
εγγυημένο του γάλακτος. Ο καφές στο τοπικό καφενείο, 
εκτός από φθηνότερος, είναι και πιο απολαυστικός. Το 
παραδοσιακό ψωμί από τον τοπικό φούρνο με ξυλά  είναι 
νοστιμότερο.
Το περιβάλλον εκεί είναι πιο ευχάριστο γιατί εκεί δεν θα 
δούμε τους τοίχους γεμάτους  αντιαισθητικές  διαφημίσεις. 
Δεν θα μας επηρεάσουν πιθανόν  απεργίες, πορείες και 
κάθε είδους φασαρίες της πόλις. Στο χωριο θα ξεχαστούμε .
Τα πασχαλινά έθιμα είναι ζωντανά και γίνονται μια ιεροτελε-
στία στην ύπαιθρο. Ο ι  Επιτάφιος στολίζεται με λουλούδια 
της περιοχής δεν αναλαμβάνει ανθοπωλείο το στολισμό του 
επιταφίου . Η Ανάσταση «ντύνεται» με ένα σωρό διαφορε-
τικά όμορφα έθιμα που δεν βλέπουμε καν στην πόλη.
Το Πάσχα στο χωριο δεν διαρκεί μια μέρα αλλά μέρες, από 
την Κυριακή των βαΐων μέχρι την αγάπη το απόγευμα του 
Πάσχα.  Στην πόλη θα καταλάβεις Πάσχα μονό το βράδυ της 
Ανάστασης και στο κυριακάτικο τραπέζι. 
Αν έχεις μεγαλώσει στην Ελληνική επαρχία ξέρεις ότι 
το Πάσχα θα ξαναβρεθείς με όλους τους παιδικούς σου 
φίλους. Αυτούς που παραμείναν στο χωριού αλλά και αυτοί  

που έφυγαν και  όπως κι εσύ, και λαχταρούν να γυρίσουν 
εκεί. Στο χωριό είναι το Πασχαλινό ραντεβού!
Η ασφάλεια του χωριού Το γεγονός ότι όλοι γνωρίζονται 
μεταξύ τους βοηθάει τους γονείς να χαλαρώσουν λίγο από 
το άγχος της καθημερινότητας και της απασχόλησης με τα 
παιδιά τους που μπορούν νάνε πιο ελευθέρα απ ότι στη 
πύλη.
Οι μουσικές Αν υπάρχει ένα και μόνο μέρος που τα κλαρίνα  
σε βάζουν στην πρίζα για χορό, αυτό είναι το χωριό σου! 
Η εκκλησία του χωρίου Στο προαύλιο, της εκκλησιάς  βρί-
σκεις τα ζωντανά κομμάτια του ψηφιδωτού που απαρτί-
ζουν το "Χωριό".  Στον επιτάφιο και στη Ανάσταση τα πρό-
σωπα φωτισμένα από το κάθε κερί, που κρατεί ο καθένας σε 
βάζουν στην αναγνώριση εκείνων που δεν είδες για καιρό- 
ίσως χρόνια -και σε κάνουν και σκέπτεσαι  "Πώς άλλαξε, 

πως  γέρασε αυτός , πώς μεγάλωσε και ομόρφυνε αυτό το 
κορίτσι? 
Οι υποσχέσεις Εκείνες που δίνεις και παίρνεις κάθε χρόνο, 
Πάσχα, Καλοκαίρι ότι θα ξαναρθείς και θα ξαναβρεθείτε . 
Το τραπέζι είναι πιο πλούσιο στο χωριό. Αν ετοιμάζετε σού-
βλα, οι  ειδικοί του Χωριού στο ψήσιμο θα σας μάθουν και 
θα σας κάνουν το καλύτερο ψήστη! Αν δεν υπάρχει σού-
βλα  δεν πειράζει! μερικοί ψήνουν το αρνί στο φούρνο, Δεν 
έχει σημασία αν τρως το αρνί ή το κατσίκι, υπάρχει μπόλικο 
φαγητό. Το τραπέζι θα στολίζουν διάφορες σαλάτες, όπως 
η  παραδοσιακή μαρουλοσαλάτα . Θα τσουγκρίστε τα αυγά 
από αλανιάρες κότες, να δείτε ποιος θα νικήσει! Τα συνο-
δευτικά, τα ορεκτικά και τα πλαϊνά πιάτα για μερικούς είναι 
ίσως…καλύτερα και από το αρνί ! Τσουρέκια, πασχαλινά 
κουλουράκια, γαλακτομπούρεκο  χωριάτικες πίτες, ανθό-
τυρο με μέλι,  ειναι μέσα στο μενού.  Όπως και να έχει, την 
Κυριακή του Πάσχα θα φάμε και θα πιούμε με την ψυχή μας, 
μοιράζοντας αγάπη στους οικείους μας και γιορτάζοντας με 
χαμόγελο.
Δεν θα ξεχάσω τα γιορτινά έθιμα του Πάσχα ̀ Όλα τούτα που 
κληρονομήθηκαν από γενεά σε γενεά και αποτελούν μέρος 
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Καθαρισμός και Ασβέστωμα της αυλής και του σπιτιού.
Βάψιμο αυγών. 
Το ζύμωμα των κουλουριών και  οι Φλαούνας για τη 
Κύπρια γυναίκα μου .
Οι σκάστρες και τα βαρελότα.
Τα τσουρέκια
Ο στολισμός του Επιτάφιου
Τα σούβλισμα του αρνιού και το κοκορέτσι
Η μαγειρίτσα
Είναι αξιέπαινοι οι άνθρωποι της υπαίθρου  που φυλάσ-
σουν τα έθιμα που μας άφησαν οι παλαιότεροι. Από την 
Ανάσταση του Κυρίου παίρνουμε νέα δύναμη και προχω-
ράμε.   Αγκαλιαζόμαστε λοιπόν όλοι  μαζί και ευχόμαστε ο 
ένας στον άλλο  'Χριστός Ανέστη'' και παίρνουμε τη γνωστή 
απάντηση , 'Αληθώς Ανέστη'.
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ΝΙΚΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ
ΕΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΟΜΙΛΙΤΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΜΕΣΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΜΕ ΕΝΑ ΑΚΡΩΑΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Κ
αλοί μου φίλοι, 
Παρευρεθήκαμε για να καλύ-
ψουμε με την Χριστιάνα την εκδή-
λωση που διοργάνωσε η Παμμα-

κεδονική Ομοσπονδία Καναδά με προσκε-
κλημένο από τον πρόεδρο, κ. Γιώργο Παπα-
δάκη, τον επιστήμονα κ. Νίκο Λυγερό.
Πραγματικά δεν είναι δυνατόν να καλύψω 

τις τρεις ώρες ομιλία, αλλά δόξα τω Θεώ 
που έχουμε πλέον τον ΣΑΒΒΑΤΙΑΤΙΚΟΣ 
ΚΑΦΕΣ για να την απολαύσετε το Σάββατο 
κι όλη την εβδομάδα. Τον ΣΑΒΒΑΤΙΑΤΙΚΟ 
ΚΑΦΕ θα τον βρείτε στην ιστοσελίδα μας 
στο www.hellasnews-radio.com
Λίγο φωτογραφικό ρεπορτάζ από την εκδή-
λωση.

Ο κ. Λυγερός ανάμεα από τον πρόεδρο της Παμμακεδονικής, κ. 
Γιώργο Παπαδάκη και τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας, 

κ. Αντώνη Αρτεμάκη

Ο Πρόεδρος της Παμμακεδονικής κ. Γιώργος Παπαδάκης και ο κ. Νίκος Λυγερός

Ο κ. Αντώνης Αρτεμάκης

Οι κύριοι Χρήστος Μαρτζώκας και Πήτερ 
Καραγγιανάκης

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής 
κ. Γιώργος Παπαδάκης

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας, κ. Αντώνης 
Αρτεμάκης, με την πρόεδρο της ΠΡΟΝΟΙΑΣ, κα 

Μπέτυ Σκουτάκη και τον κ. Στάθη Μιχαϊλίδη
Η κα Ειρήνη Κερογλίδου με την πρόεδρο και τον 

αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Θεσσαλών

Η κα Βούλα Μέντζης, τελετάρχης της βραδιάς
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Μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας, κα 
Ειρήνη Ράμφαλη, έδωσε το παρών

Οι κ. Μπαξεβανίδης, Λεπτοκαρύδης και Χριστοφορίδης Η κα Πέννυ Κόντος μετά του συζύγου της, κ. Μάικ.
Η κα Ειρήνη Καλομοίρη με την κα 

Αφροδίτη

Ο Γραμματέας και Αντιπρόεδρος της 
Παμποντιακής κ. Μιλτιάδης Τσαβδαρίδης 

και κ. Στάθης Μιχαϊλίδης

Η κα Βούλα Μέτζης, η κα Ελένη Βρετάνου 
και ο κ. Δημήτρης Νάσκος μετά της συζύγου του

Οι κύριοι Ιωάννης Χάιτας, Μιλτιάδης Τσαβδαρίδης, Αλέξανδρος 
Τσικουρλής και Νίκος Χριστοφορίδης

Η Παμμακεδονική Καναδά κάνει το δικό της 
αγώνα εναντίον της συμφωνίας των Πρεσπών
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Η 
πτώση της Αυτοκρατορίας της 
Τραπεζούντας το 1461 μ.χ  βρίσκει 
τους προγόνους μου κυνηγημέ-
νους από την Οθωμανική βαρβα-

ρότητα. Κατά το διωγμό του 1647 και τη φυ-
γή τον Ορθόδοξων Ελλήνων απόγονος του 
Μανουήλ υιού του Κόρωνος Ξένου ανέλαβε 
την καθοδήγηση των οικογενειών στα δύ-
σβατα και δασώδη όρη νοτίως της Τραπε-
ζούντας για αναζήτηση ασύλου. Μετά από 
πολυήμερη πορεία στα όρη Ζύγανα (όπου 
οι μύρριοι του Ξενοφώντα  αναφώνησαν το 
γνωστό Θάλαττα θάλαττα), περιπλανήθηκαν 
μαζί με τα ζώα τους κουβαλώντας τρόφιμα 
και σπόρους. Μετά από δεινά και στερήσεις 
φτάσαν στην κορυφή του χωριού που ονο-
μάστηκε Κορόνιξα. Στα στρατηγικά αυτά υ-
ψώματα (50 χλμ. δυτικά της Αργυρούπολης), 
διεξάγονταν πολεμικές επιχειρήσεις μετα-
ξύ των Τουρκομάνων και των Κομνηνών, ό-
που χύθηκε πολύ αίμα κατά τις παραδόσεις 
και αποτέλεσαν ενιαίο ρου του ποταμού. Οι 
Τουρκομάνοι το ονόμασαν Καν-Κανα (αίμα 
εις αίμα). Ήταν το οχυρό των Ρώσων 1916-
1917 κατά τη Ρώσικη κατάληψη. Εκεί έγινε 
και η οπισθοχώρηση των Ρώσικων στρα-
τευμάτων.  
Η Κορόνιξα αποτέλεσε σπουδαίο κέντρο 
Ελλήνων και κατά την εποχή των Βυζαντινών 
και κατά την εποχή του Μ.Αλεξάνδρου. Το 
χωριό ερημώθηκε το 13ο αιώνα και επανι-
δρύθηκε το 1647.
Το 1730 αποτελούνταν από 700-800 οικογέ-
νειες που ασχολιόντουσαν με τα μεταλλεία. 

Βρέθηκε Βυζαντινός ναός της Κοίμησης της 
Θεοτόκου και κάστρο του Αγίου Θεοδώρου. 
Οι πρόγονοί μου θεώρησαν ότι η επιλογή 
ήταν θεόσταλτη, διότι 7 φορές ερημώθηκε 
και 7 φορές ανοικοδομήθηκε το χωριό αυτό.
Μετά την Αργυρούπολη αποτελεί τη δεύ-
τερη τοποθεσία όπου ανέδειξε πλήθος 
λογίων που βοήθησαν τη μόρφωση και 
προαγωγή ολόκληρης της επαρχίας. Η 
Κορόνιξα (Kurukse ή Gemlu Koyu) υπέκρυ-
πτε στα πλουσιώτατα μεταλλεύματα χαλκού, 
αργύρου και μαγγανίου η εκμετάλλευση 
των οποίων από το 1675 μ.χ μέχρι και 19ο 
αιώνα βοήθησε τη λαμπρότατη ακμή του 
χωρίου αυτού. Ειδικό Φιρμάνι εκδόθηκε 
για την εκμετάλλευση του αμύθητου θησαυ-
ρού.  Κατέστη δε καταφύγιο ασφαλές για 
τους κατατρεγμένους Έλληνες του Πόντου οι 
οποίοι βρίσκαν προστασία από τους Αρχιμε-
ταλλουργούς προγόνους μου.
Οι καταγραφές προέρχοντα από χειρό-
γραφα του παππού Θεόδωρου Παπανικόλα 
ή Μανουηλίδη , περισωθέντα δι’ αντιγρα-
φής από τον Χατζή Παπά Χρύσανθο Συμε-
ωνίδη ο οποίος κράτησε αυτές τις ιστορικές 
σημειώσεις.
 Οι Σουλτάνοι επεδύκνυαν το δέοντα σεβα-
σμό στους Αρχιμεταλλουργούς οι οποίοι 
τύγχαναν της εκτίμησής τους. 
Συνεχίζεται
Αμμανατίδου Παναγιώτα 
Απόγονος προσφύγων Ελλήνων του Πόντου 
www.adapazari-pontians.blogspot.com
Adapazari Karasu Greek Pontians

Η άγνωστη ιστορία των 
Ελλήνων του Πόντου

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑΣ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ
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Απόρριψη πρότασης για 
ψήφισμα από το Ε.Κ. για την 

Γενοκτονία των Ποντίων
«ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ»

           Πίψου 9 Θεσσαλονίκη τηλ. +306976000590 mail. imereos@hotmail.com
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ         Θεσσαλονίκη   16-4-2019

Μ
ετά από πρωτοβουλίες και 
προσπάθειες των τελευταίων 
τριάντα χρόνων από το «ΠΑ.
Σ.Π.Ε.», την «Π.Ο.Π.Σ.» και την 

«ΕΥΞΕΙΝΟ ΛΕΣΧΗ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ», 
ενώ από τον Απρίλιο του 2016 βρισκόμα-
σταν σε συνεννόηση με τούς Ευρωβουλευ-
τές Κώστα Χρυσόγονο και Εύα Καϊλή , είχα-
με δρομολογήσει με την ευκαιρία φέτος της 
συμπλήρωσης (100) χρόνων από την έναρ-
ξη της δεύτερης φάσης της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του πόντου από τον Κεμάλ Μου-
σταφά πασά, την σύνταξη ενός τεκμηριωμέ-
νου επιστημονικά ψηφίσματος που θα υπέ-
γραφαν όλοι οι Έλληνες και Κύπριοι Ευρω-
βουλευτές και οι επικεφαλείς τους θα το ει-
σήγαγαν για έγκριση στις πολιτικές ομάδες 
όπου ανήκουν ,για να έρθει εν συνεχεία για 
έγκριση στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, για μια σειρά λόγους, αυτό 
δεν κατέστη εφικτό.
Σας ενημερώνουμε ότι την σχετική ημερίδα 
που πραγματοποιήσαμε στις 6-4-2019 στο 
Ε.Κ. με τη συμμετοχή επιστημόνων Μ.Μ.Ε. 
και δεκάδων εκπροσώπων Ποντιακών 
Αρμενικών, Ασσυριακών, Τουρκικών και 
άλλων φορέων από όλο τον κόσμο ,στην 
οποία ήταν καλεσμένοι όλοι οι Έλληνες  
Ευρωβουλευτές που για μήνες μας δήλω-
ναν την υποστήριξή τους  και τελικά μάλ-
λον λόγω της υποψηφιότητάς τους εν όψει  
των επικείμενων Ευρωεκλογών θεώρησαν 
ότι έχουν άλλες προτεραιότητες, πλην Εύας 
Καϊλή και των συνεργατών Κ. Χρυσόγονου 
και Μ. Κεφαλογιάννη  ,δεν προσήλθαν σε 
αυτήν.
Ενώ εν συνεχεία ,όπως προκύπτει και από 
τα πρακτικά των συνεδριάσεων των πολι-
τικών σχηματισμών που ανήκουν, παρά 
το ευνοϊκό για την Ελλάδα πολιτικό κλίμα 
που έχει διαμορφωθεί στην Ε.Κ λόγω και 
της προκλητικής όσο και ιμπεριαλιστικής  
συμπεριφοράς του Τούρκου Προέδρου, δεν 
προσήλθαν και πάλι, όπως ορισμένοι μας 
είχαν διαβεβαιώσει, ούτε  καν στις συνεδρι-
άσεις που πραγματοποιήθηκαν, για να προ-
τείνουν, να υπερασπισθούν και να καταφέ-
ρουν να εντάξουν στις προτάσεις των πολι-
τικών φορέων τους το θέμα του ψηφίσματος 
για την Ποντιακή Γενοκτονία  , για την δια-
μόρφωση της ατζέντας της ημερήσιας διά-
ταξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Δυστυχώς  εξαιτίας αυτής της ολιγωρίας του 
συνόλου σχεδόν των Ελλήνων Ευρωβου-
λευτών, το ψήφισμα που για πρώτη φορά 
συντάχθηκε και τεκμηριώθηκε ιστορικά και 
πολιτικά και με τα στοιχεία των επιστημό-
νων που καταθέσαμε υπόψη των ειδικών 
που ανέλαβαν την σύνταξή του και νομικά 
από το γραφείο του καθηγητή κ. Κώστα  
Χρυσόγονου, δεν κατέστη δυνατόν να πάρει 
την έγκριση των τριών μεγαλύτερων πολι-
τικών ομάδων του Ε.Κ., με αποτέλεσμα η 
όποια μεμονωμένη πρόταση που κατετέθη 
εν συνεχεία ,να απορριφθεί πανηγυρικά.

 Συγκεκριμένα στην  συνεδρίαση της Δευ-
τέρας, όπου συμμετείχαν μόνο επτά (7) από 
τους είκοσι επτά  (27) συνολικά Έλληνες και 
Κύπριους ευρωβουλευτές, οι ευρωβουλευ-
τές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και 
ο Μάνφερντ Βέμπερ, όπως και οι Σοσιαλι-
στές και οι Φιλελεύθεροι και ο Γκι Φερχόφ-
στατ στάθηκαν στο πλευρό του Σουλτάνου 
κ. Ερντογάν και καταψήφισαν την πρόταση 
του Ευρωβουλευτή Νότη Μαριά ,να προ-
στεθεί στην Ημερήσια Διάταξη Δήλωση της 
Κομισιόν το θέμα "Αναγνώριση της Γενοκτο-
νίας των Ελλήνων του Πόντου, που έλαβε 
χώρα το διάστημα 1914-1923",για να συζη-
τηθεί και να εκδοθεί σχετικό ψήφισμα, για 
την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλή-
νων του Πόντου.
Ενώ υπέρ της πρότασης ψήφισαν οι ευρω-
βουλευτές Νίκος Χουντής, Κωνσταντίνος 
Παπαδάκης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Γιώρ-
γος Επιτήδειος, Λάμπρος Φουντούλης, 
Ελευθέριος Συναδινός. 
Συγκεντρωτικά, 79  Ευρωβουλευτές ψήφι-
σαν υπέρ της πρότασης και 199 κατά, ενώ 
καταγράφηκαν και 18 αποχές.
Οι υπόλοιποι Ευρωβουλευτές ,την ώρα 
μάλιστα που «ένθεν κακείθεν» έσκιζαν τα 
ιμάτιά τους στα Μ.Μ.Ε, για την συμφωνία 
των Πρεσπών, θα θεώρησαν μάλλον ότι το 
θέμα της Διεθνοποίησης της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου, εκατό (100) χρό-
νια μετά την διάπραξή του και εικοσιπέντε 
από την ημερομηνία που το Ελληνικό Κοινο-
βούλιο, με πρόταση του τότε Πρωθυπουρ-
γού Ανδρέα Παπανδρέου ,όρισε με νόμο 
την 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της Γενο-
κτονίας των Ελλήνων του Πόντου, δεν πρέ-
πει η δεν μπορεί να είναι ακόμη ενταγμένο 
στην ατζέντα των πολιτικών και Εθνικών 
υποχρεώσεών τους!!
 Έτσι λόγω και των πολλών εκλογικών τους 
υποχρεώσεων ,αφού είχαν άλλες προτεραι-
ότητες ,αδιαφόρησαν και δεν έδωσαν έστω 
και για τυπικούς λόγους ούτε το «παρών» σε 
αυτή την τελευταία για το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο και την θητεία τους συνεδρίαση , 
παρότι εδώ και μήνες τους είναι γνωστό το 
όλο ζήτημα.
Αγαπητοί πατριώτες και πατριώτισσες,  
Εμείς παρά τις όποιες δυσκολίες και τις 
όποιες αρνήσεις  ,συνεχίζουμε τον αγώνα 
μας μετά τη παρουσία μας στις Βρυξέλλες, 
στον Καναδά και της Η.Π.Α. όπου θα βρι-
σκόμαστε τον επόμενο μήνα ,για να ανα-
δείξουμε σε συνεργασία και  με τις οργα-
νώσεις του «Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου 
του Τορόντο» και την «Αδελφότητα Ποντίων 
Τορόντο, Παναγία Σουμελά», το θέμα της 
Γενοκτονίας του Ελληνισμού του Πόντου, 
στα εκεί Εθνικά και πολιτειακά όργανα. 

 Για το Γραφείο Τύπου   της «ΕΥΞΕΙΝΟΥ 
ΛΕΣΧΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ»
 Στέφανος Π. Τανιμανίδης
Επίτιμος Πρόεδρος της Π.Ο.Π.Σ.
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Hellenic Heritage Month Act, 2019
Debate in Hansard
March 28, 2019

Ms. Effie J. Triantafilopoulos: I’m so pleased to 
rise today to speak to Bill 77, An Act to proclaim a 
month to celebrate Hellenic heritage in Ontario. 
Bill 77, if passed, would declare the month of 
March as Hellenic Heritage Month in Ontario.
March is the month chosen for this bill because 
March 25 is the date of Greece’s war of 
independence in 1821, marking the beginning 
of the revolution that gained Greece its 
independence from the Ottoman Empire.
On March 25 of this year, I was pleased to join 
colleagues from the House, along with the 
consul general of Greece and many members 
of the Hellenic community in Ontario, to raise 
the flag of Greece on the pole in front of the 
Legislature.
On March 25, 1821, 198 years ago, the 
courageous people of Greece, after centuries of 
living under Ottoman despotism, rose up to fight 
for their “elefteria”—their freedom. As the great 
patriot Rigas Feraios wrote in his Thourios, or war 
song: [Remarks in Greek.] “Better one hour of a 
free life than 40 years of slavery and prison.”
The Peloponnese, the great peninsula in the 
south of Greece, was at the heart of the uprising 
against the Ottoman rule. When war was 
declared, one of the first cities liberated was 
my birthplace of Kalamata in Messinia in the 
Peloponnese.
We, in Canada, as with most peoples in the 
western world, are blessed to live in a land of 
freedom and democracy, something that we 
must never take for granted. This heritage of 
democracy is part of the heritage of Greece, since 
democracy was a creation of ancient Greece. It’s 
in the very word itself. To the ancient Greeks, the 
demos was the people, and the literal meaning 
of the word “democracy” is “rule by the people.”
Democracy is associated with the Athens of the 
great statesman Pericles in the 5th century BC. 
The city-state of Athens had a very advanced 
view of what democracy meant, operating its 
system of government on three principles. The 
first is the idea of isegoria or equal speech, the 
right of every citizen to take part in debate on 
matters of public policy. The second is isonomia, 
equality of every citizen under the law. The third 
is isopoliteia, equality of votes and the equality of 
opportunity to assume political office.

These ideas, of course, did not last forever in 
Athens, as the city fell under the rule of stronger 
powers, empires established by Alexander the 
Great and others. But they offered a beacon for 
other nations and peoples who would follow. Yet 
the heritage of the Hellenes extends far beyond 
just the creation of democratic government.
Greece is the birthplace of philosophy. Socrates, 
Plato and Aristotle explained the meaning 
of the world to people, extending from their 
contemporaries to ourselves in the modern 
world.
Doctors and scientists: Hippocrates, born in the 
5th century BC, was a great healer who gave 
us the Hippocratic oath, which told us “First, 
do no harm;” Galen, whose theories would 
dominate medicine for 1,300 years; Euclid, the 
mathematician whose book Elements would be 
used to teach geometry until the 19th century; 
and Ptolemy of Alexandria, who knew the 
world was round more than 1,000 years before 
Columbus set sail.
The literature and poetry of ancient Greece: 
Homer, writing the spellbinding histories of the 
Iliad and the Odyssey.
Look at any building with great rounded 
columns, such as our own Union Station, and 
you see the architectural heritage of the Greeks 
passed on to the modern world.
The contribution of ancient Greece to the 
cultures of Europe and, indeed, to the Islamic 
world is incalculable. Without the contributions 
of Hellenic culture, our modern world might 
operate on very different ideas and values today.
When we look back to the Renaissance and 
the Enlightenment in the west, at the heart 
of advancement was the rediscovery of the 
knowledge of ancient Greece. The learning 
of antiquity returned to the west, preserved 
in monasteries, in the Hellenic empire of the 
Byzantines, and in parts of the Islamic world. This 
is a heritage that enriched the world. When the 
Roman Empire became a Christian empire and 
moved its capital to Constantinople, it would 
slowly evolve into a Greek state. The Byzantine 
Empire lasted 1,000 years, and the religion of 
that state is essentially the Greek Orthodox faith 
we know today.
When the Ottoman Empire attempted, over a 
period of 400 years, to supress the language and 
faith of Greece, forcing the people to practice 
both often hidden in caves, the Orthodox Church 
would sustain the Greek people as the nation 
struggled for freedom in the 19th century.
With easy access to water, Greece has also been 
a seafaring nation. Greeks are natural travellers 
and emigrants and the ancient Greeks founded 
countless colonies around the Mediterranean, 
from the coast of Anatolia and the Black Sea to 
north Africa, southern Italy and even Marseilles.
In present day, the Greek diaspora extends 
across the world. I can add, Speaker, in my 
own international law practice, I encountered 
Hellenes in many different countries, including 
the former Soviet Union, Russia, Ukraine and as 
far away as Uruguay and Argentina.
In Canada, Greek immigration began early 
in the 19th century. Greeks from the islands, 
such as Crete, Syros and Skopelos, and from 
the Peloponnese, especially the villages of the 

provinces of Arcadia and Laconia, settled in 
Montreal as early 1843. The greatest wave of 
Greek immigrants started coming to Canada 
after the Second World War. Thousands came 
through Pier 21 in Halifax, including my family, 
leaving their homeland in search of a better and 
safer life following wars, poverty and famine.
Today, more than 270,000 people of Hellenic 
descent live in Canada, and over half of them 
live here in our great province of Ontario. 
Canadians of Hellenic descent have contributed 
to our province in every field imaginable, from 
education to medicine, to politics, to business 
and to sport. The earliest immigrants worked 
hard and sacrificed so that their children, 
grandchildren and great-grandchildren could 
fully participate in the freedoms and prosperity 
of Canada. Yet many of the early Hellenes in 
Canada faced discrimination and racism.
In my first statement as a member to this 
House, I commemorated the anti-Greek riot in 
Toronto at the end of the First World War. Most 
people, including young Canadians of Hellenic 
descent, were unaware of this history and the 
stain on Toronto’s past. On August 2, 1918, a 
misunderstanding between a war veteran and 
the Greek Canadian owner of the White City 
Café on Yonge Street triggered the largest riot 
the city had ever seen. Because of Greece’s late 
entry into World War I, there was anti-Greek 
sentiment and a belief that Greek Canadians 
didn’t support the war. In fact, nothing could 
have been further from the truth, as many young 
Greek Canadians fought and volunteered with 
our forces. As many as 50,000 Torontonians 
took to the streets over three days, rioting 
and systematically targeting and destroying 
businesses owned by Greek Canadians. 
Ultimately, after three days, the militia was 
called in to restore peace. The armistice soon 
overshadowed the riots, and this event was 
quickly forgotten. Business owners whose 
businesses had been vandalized and looted 
sought redress in the courts but were denied. 
They then appealed directly to the government 
of Canada and the cabinet, and they were 
denied. The Hellenic community of 1918 did 
not receive justice. However, it resolved to move 
forward and to integrate into Canadian life.
The racism against Greek Canadians in 1918 
would no doubt surprise many of us today. A 
hundred years later, our Hellenic community is 
an integral part of Ontario’s cultural life, with 
an historic district, the Danforth, known for its 
“philoxenia,” the Greek word for hospitality. 
This year’s parade on the Danforth, which has 
become an iconic parade, was held last Sunday. 
We were pleased to have the Premier join us, 
along with many other caucus colleagues and 
dignitaries showing their support and respect for 
Toronto’s Hellenic community. It was originally 
held on Queen Street. The parade dates back 
to the 1950s. The first laying of the wreath 
occurred at Old City Hall in November 1940. I 
was honoured to lay the wreath last week on 
behalf of our government.
One of the most important national institutions 
is the Hellenic Heritage Foundation, whose 
mission is to preserve and promote Hellenic 
culture, language and heritage in Canada. I’ve 

had the honour to be its past chair and president. 
During its more than 20 years in existence, it 
has raised millions of dollars to support various 
educational and cultural initiatives, including 
the establishment of the Hellenic studies chair at 
York University and the Hellenic studies program 
at the University of Toronto.
Churches, community organizations, cultural 
organizations and memorials have all been 
created by the Greek community of Toronto all 
over this city and the province. Hellenes have 
worked to create these institutions because of 
the concept of “philotimo,” literally meaning 
“love of honour” but more closely meaning 
“doing good.” Love of country, love of province, 
love of family, loyalty, and doing the right thing—
these virtues are vital to Hellenes. To recognize 
Hellenic heritage is not just to remember the 
past; it honours the generations who struggled 
to build their lives in Canada and in our great 
province of Ontario for themselves and for 
their families; it honours their achievements; 
and it is this House and the province of Ontario 
publicly recognizing that Canadians of Hellenic 
origin, like those of so many others, have 
joined the Canadian family. Our country today 
is unthinkable without the sons and daughters 
of Greece. Celebrating Hellenic Heritage 
Month every year is not a recognition of people 
beyond the seas or visitors to our country; it is a 
recognition of part of Canada itself.
Thank you to all the members who have spoken 
in support of this bill today. To the members from 
Toronto–Danforth and Don Valley East; Minister 
Tibollo, the member for Vaughan–Woodbridge; 
the members for Cambridge, Etobicoke Centre, 
Scarborough–Agincourt, Beaches–East York, 
Humber River–Black Creek: my sincere thanks 
to you.
I’d like to conclude by letting the House know 
why this bill is so important to me. The early 
immigrants arrived with minimal language and 
little money, but they worked hard to provide for 
their families and find their place as Canadians. 
They were truly the pathfinders for all who 
followed in their footsteps, and we all stand on 
their shoulders because of what they were able 
to do for us. They sacrificed so that their children 
and grandchildren would receive the benefits of 
living in a free and democratic country.
This is, in fact, the story of my own family. My 
parents came to Canada, hoping for a better and 
safer future for our family. We found it here in 
Toronto. The existing Hellenic community we 
found here was relatively small at the time. It’s 
in this environment, though, that my family 
thrived. My parents’ home became a haven for 
relatives and friends who followed in my parents’ 
footsteps. It’s why I never forgot my community 
or my Hellenic roots and the importance of 
family.
Like so many families that have come from 
across the world from different parts of the 
world, we settled here and found many 
opportunities for our family to thrive. So for 
me, recognizing Hellenic heritage also lets 
me honour my own family, who came to this 
blessed country and beautiful province, and 
it also allows me to honour all of those who 
helped us along the way.

Η ομιλία της Βουλευτή Οντάριο Έφης Τριανταφυλλοπούλου 
(Oakville North–Burlington) υπέρ της καθιέρωσης     

Μηνός Ελληνικής Κληρονομιάς στο Οντάριο



37ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ19 Απριλίου 2019

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ38 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

19 Απριλίου 2019
www.hellasnews-radio.com



39ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ19 Απριλίου 2019

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ40 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

19 Απριλίου 2019
www.hellasnews-radio.com



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 41TOΡΟΝΤΟ
19 Απριλίου 2019

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ42 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

19 Απριλίου 2019
www.hellasnews-radio.com

Ελλάδα μας, εμείς που φύγαμε
απ’ τ’ άγιο χώμα σου μακριά,

όχι γιατί το θέλαμε,
αλλά γιατ’ ήτανε ανάγκη

γιά το καλό του αύριου μας, 
και γιά καλό δικό σου.

Πολλοί μας, στερηθήκαμε
Ελλάδα μου το φώς σου,
το δροσερό αεράκι σου
απ’τα ψηλά βουνά σου

κι’ από την θάλασσά σου.
Τό ασημο-πράσινο

χρώμα των ελαιώνων σου,
το ηλιοβασίλεμα,

στην κορυφή ενός βουνού,
τη δύση του ηλίου στον ορίζοντα,

ενός ήρεμου γιαλού.
Τη μυρουδιά του πεύκου σου,

της ρίγανης, του θυμαριού,
της ανθισμένης λεμονιάς,

και του σγουρού βασιλικού,
στην αυλή ενός πετρόχτιστου σπιτιού.

Τό άκουσμα του φλοίσβου των κυμάτων,
τα καλοκαίρια τα ζεστά,

της θάλασσας τον παφλασμό,
στην βαρειά τη χειμωνιά.

Τον αστροστόλιστο ουρανό,
στις νύχτες του Αυγούστου,
τα χελιδόνια του Μαρτιού,
στις πήλινες φωλιές τους.

Τον ήχο της καμπάνας,

τα εξωκκλήσια τα μικρά,
τους εύθυμους ανθρώπους.

Η χαρά μας μεγαλώνει
με κάθ’επιτυχία σου λαμπρή!

Μα τώρα που ακούμε
πως υποφέρεις οικονομικά,

νοιώθουμε πόνο στην καρδιά,
και ζητάμε τρόπους

να σου συμπαρασταθούμε.

Όπως στης ιστορίας σου,
τους δύσκολους καιρούς,
τ’απόδημα παιδιά σου,

τρέχουν γιά να σταθούν,
δίπλα σου και να δώσουνε

μ’ αγάπη ότι μπορούν,
έτσι κι’ εμείς οι σημερινοί,
βρισκόμαστε κοντά σου.

Έχε κουράγιο μάνα μας!
Όλοι σε αγαπάμε,

κι’ευχόμαστε απ’την καρδιά,
να ξεπεράσεις πάλι

την δύσκολή σου την καμπή,
και να σταθείς ανδρεία,

γιά να δοξάσεις άλλη μιά φορά,
  τη διεθνή ιστορία   

Αμφιτρίτη( Ανθούλα) 
Kωνσταντέλου-Εμμανουήλ

Στην Ελλάδα μας  
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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

Η πολύ γνωστή παραλία «Αστέρια» στην Γλυφάδα το 1955

Αθήνα 1962, η τελευταία φωτογραφία της περίφημης οικίας 
Βερτχάιμ. Σφυριά, βαριοπούλες και εκσκαφείς έχουν πιάσει 

δουλειά. Οι περαστικοί ανοίγουν το βήμα τους και προσπερνούν 
βιαστικά, κάποιοι προστατεύουν το πρόσωπό τους από της 

σκόνη που σηκώνουν οι τοίχοι όταν καταρρέουν

Ο Πειραιάς το 1919

Η Πλατεία Συντάγματος με τον Άγνωστο Στρατιώτη και τη 
Βουλή to 1946

Η πρόσοψη του κινηματογράφου «Ολυμπία» στην Αθήνα το 
1926 για την προβολή της ταινίας «Το Θωρηκτό Ποτέμκιν»

Ομόνοια 1930

Το νεοκλασσικό κτίριο του αστεροσκοπείου Αθηνών. Εγκαινιάστηκε τον 
Σεπτέμβριο του 1846.

Το κέντρο συνάντησης στην Γλυφάδα το 1970

Η Κολοκοτρώνη στην Αθήνα το 1905

Πανοραμική άποψη του Ζαππείου το 1870
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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
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΘΑΡΟ
BASEMENT

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ SCARBOROUGH
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟΝ Κ. STEVE
647-768-3799

ΜΙΛΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΤΟ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
70τμ + 18τμ κλειστό γκαράζ
Κατάλληλο για νέο ζευγάρι 

και για συνταξιούχους
Η συμφωνία μπορεί να γίνει 

και εδώ στο Τορόντο
Τηλ. Τορόντο: 416 698 3537 (κ. Θανάσης)

Ελλάδα: 0 11 30 27430 26823

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 
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



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ46 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

19 Απριλίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΑΣ 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

ΜΕ ΚΑΛΟ ΜΙΣΘΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΑΓΕΙΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ κ. ΓΡΗΓΟΡΗ

416-220-0166

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ 

ή ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ
για συγκατοίκηση

με ευγενέστατο κύριο
Τηλ. στον κ. Στηβ
416.755.7819

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ 
ΓΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ 

ΜΕ ΣΟΒΑΡΟ ΚΥΡΙΟ
ΓΙΑ ΦΙΛΙΑ ΚΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ 

ΠΡΟΚΥΨΕΙ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΑ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΟ
437-213-6212

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ κ. ΓΙΩΡΓΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΣΤΗΝ ΓΩΝΙΑ PAPE & O’CONNOR
(ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ GREEK GRILL)

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΕΝΟΙΚΙΟ - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ή ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΝ κ.ΚΡΙΣ
905-475-0700

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ITHACA
ΣΤΟ MARKHAM

ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΥΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ 
ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ, HOSTESS ΜΕ 

ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ BAR ΚΑΙ ΚΟΠΕΛΕΣ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΑΚΕ OUT

ΤΗΛΕΦΩΝΑ (ζητήστε τον κ. Βασίλη)

905-471-4590416-834-5057
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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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΥΡΙΟ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ MARKHAM
ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ Η ΔΙΑΜΟΝΗ

ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΓΙΩΡΓΟ

416-993-7877 - 905-470-6975 
κα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
647-768-3799



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ48 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

19 Απριλίου 2019
www.hellasnews-radio.com

Η 
εμπειρία τους δεν κατάφερε να τους σώσει και έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη 
τους αγάπη, τις αναβάσεις. Τρεις φημισμένοι, επαγγελματίες ορειβάτες αγνοού-
νται και πιθανολογείται ότι έχουν σκοτωθεί, μετά από χιονοστιβάδα που σημειώ-
θηκε στα Βραχώρη Όρη του Καναδά, όπως έγινε γνωστό από την υπηρεσία εθνι-

κών δρυμών (Parks Canada) της χώρας. Σύμφωνα με ιστότοπους εξειδικευμένους σε θέμα-
τα ορειβασίας, οι τρεις άνδρες είναι ο Αμερικανός Τζες Ροσκέλι, 36 ετών και οι Αυστριακοί 
Νταβίν Λάμα, 28 ετών και Χάνσγιεργκ Άουερ, 35 ετών. Έχασαν τη ζωή τους ενώ επιχειρού-
σαν μια δύσκολη ανάβαση στην κορυφή Χάουζι, στο Εθνικό Πάρκο Μπανφ. Ο Ροσκέλι είχε 
γίνει γνωστός επειδή κατέκτησε, το 2003, σε ηλικία 20 ετών, το όρος Έβερεστ. Τότε, ήταν ο 
νεότερος ορειβάτης όλων των εποχών που πέτυχε αυτόν τον άθλο.

Τι είναι κλειστό:
• Τα πε ρισσότ ε ρα κα τασ τ ήμα τα 
παντοπωλείων την Μεγάλη Παρασκευή 
και την Κυριακή του Πάσχα, αν και 
μερικά μπορεί να λειτουργούν σε κλει-
στές ώρες
• Όλα τα καταστήματα LCBO και Beer 
Store θα κλείσουν την Μεγάλη Παρα-
σκευή και την Κυριακή του Πάσχα, ενώ 
μερικά ενδέχεται να ανοίξουν για μειω-
μένες ώρες τη Δευτέρα
• Όλες οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες του 
Τορόντο θα κλείσουν την Μεγάλη Παρα-
σκευή, την Κυριακή του Πάσχα και τη 
Δευτέρα του Πάσχα
• Τράπεζες
• Κυβερνητικά κτίρια θα παραμείνουν 
κλειστά όλο το Σαββατοκύριακο, συμπε-
ριλαμβανομένων των ταχυδρομείων.

Τι είναι ανοιχτό:
• Πολλά εστιατόρια θα είναι ανοιχτά
• Τα περισσότερα τουριστικά αξιοθέ-
ατα θα είναι ανοιχτά όλο το σαββατοκύ-
ριακο, αλλά ορισμένα μπορεί να τρέχουν 
στις ώρες των διακοπών, όπως η Πινακο-
θήκη του Οντάριο, το Ενυδρείο Ripley, 
το Royal Ontario Museum, το Επιστημο-
νικό Κέντρο του Οντάριο, ο ζωολογικός 
κήπος του Τορόντο και ο CN Tower.

Για τα ψώνια σας:
• Τα περισσότερα εμπορικά κέντρα 
θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 
και την Κυριακή του Πάσχα, συμπερι-
λαμβανομένων των Fair v iew Mall , 
Square One, Yorkdale, Sherway Gardens, 
Vaughan Mills και Scarborough Town 

Center
• Το Eaton Centre θα είναι ανοιχτό την 
Παρασκευή από τις 11 π.μ. έως τις 7 μ.μ. 
και την Κυριακή του Πάσχα στις 12 μ.μ. 
έως τις 5 μ.μ.
• Το Promenade Mall στο Thornhill θα 
είναι ανοιχτό την Παρασκευή, αλλά κλει-
στό την Κυριακή
• Το Pacif ic Mall και το Τορόν το 
Premium Outlets θα είναι ανοιχτά όλο το 
Σαββατοκύριακο

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς:
• Η διαμετακόμιση στο Τορόντο θα 
λειτουργεί με μειωμένο δρομολόγιο, με 
τις περισσότερες διαδρομές να ξεκινούν 
στις 6 π.μ.
• Το Go Transit θα λειτουργεί με χρο-
νοδιάγραμμα.

Κλείνουν οι δρόμοι:
• Bremner Boulevard από τη λεωφόρο 
Lakeshore Boulevard West μέχρι το 
χώρο στάθμευσης στην οδό 25 York θα 
κλείσει την Μεγάλη Παρασκευή και την 
Κυριακή του Πάσχα από τις 7μ.μ μέχρι 
τα μεσάνυχτα και τις δύο μέρες για να 
φιλοξενήσει τα πάρτι τωνΤορόντο Maple 
Leafs και Toronto Raptors στην πλατεία 
Maple Leaf Square
• Μια πομπή που πραγματοποιήθηκε 
από την εκκλησία του Αγίου Φραγκί-
σκου της Ασίζης θα κλείσει δρόμους και 
θα εκτρέψει ορισμένες διαδρομές TTC 
κατά μήκος της οδού College και Dundas 
Street West, μεταξύ της οδού Bathurst 
και της λεωφόρου Ossington, από τις 
2:30 μ.μ. έως τις 6 μ.μ. την Παρασκευή.

Τι είναι ανοιχτό και κλειστό κατά 
το Σαββατοκύριακο του Καθολικού 
Πάσχα στο Τορόντο

Ένας Ελληνοκύπριος στη Βουλή 
της Αλμπέρτα

Πρόκειται για τον ελληνοκυπριακής 
καταγωγής Δημήτρη Νικολαΐδη, που 
ήταν υποψήφιος με το Συντηρητικό 

Κόμμα (United Conservative Party) και έ-
λαβε 6,838 ψήφους έναντι 4,697 της βασι-
κής ανθυποψήφιάς του, Ντεπόρας Ντρέβερ, 
του New Democratic Party. To Συντηρητι-
κό Κόμμα του Νικολαΐδη κέρδισε 63 από 
τις 87 έδρες του νομοθετικού σώματος της 
Αλμπέρτας, που θεωρείται η πιο πλούσια 
σε πετρέλαιο περιφέρεια του Καναδά. Ο 
Δημήτριος είναι γεννημένος στο Κάλγκαρι, 
την μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της κα-
ναδικής επαρχίας της Αλμπέρτας. Ολοκλή-
ρωσε τις σπουδές του στις Διεθνείς Σχέσεις 
στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι και πήρε 
μεταπτυχιακό στην Πολιτική Επιστήμη α-
πό το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Με την ελπί-
δα μιας καλύτερης τύχης, οι γονείς του, α-
κολουθώντας τα βήματα πολλών Ελλήνων 
μεταναστών εργατικής τάξης, πήγαν στον 
Καναδά και εργάστηκαν επιτυχημένα στον 
τομέα των εστιατορίων. Ο Δημήτρης συνα-

ντήθηκε με την γυναίκα της ζωής του Μισι-
έλ στην Κύπρο, και είναι παντρεμένοι εδώ 
και 6 χρόνια έχοντας αποκτήσει δυο κόρες.

Χιονοστιβάδα σκότωσε έμπειρους 
ορειβάτες στον Καναδά
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LIFE

Bree Lynn Kleintop: 
φέρνει το καλοκαίρι

Αν κάνεις μία βόλτα 
στο λογαριασμό 
της Bree Lynn 
Kleintop, στο 
Instagram θα σου… 
μυρίσει καλοκαίρι. 
Το σέξι μοντέλο και 
δεινή σέρφερ δε 
σταματά να ανεβάζει 
φωτογραφίες της από 
την παραλία.

Πότε δαμάζοντας 
τα κύματα, πότε 
απολαμβάνοντας τον 
ήλιο, η ηλιοκαμένη 
Bree Lynn Kleintop 
καταφέρνει να 
αναστατώνει τον 
ανδρικό πληθυσμό.
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Στη Λισαβόνα ταξί-
δεψε πριν λίγες μέρες, 
ο Ηλίας Βρεττός.
Ο τραγουδιστής βρέ-
θηκε στην πρωτεύ-
ουσα της Πορτογαλίας 
με τον Νίκο Κοκλώνη 
για τις ανάγκες της 
εκπομπής «Celebrity 
Travel».
Οι δυο τους είχαν την 
ευκαιρία να περιηγη-
θούν στην Λισαβόνα 
και να κάνουν μια 
πολύ όμορφη συζή-
τηση, που θα δούμε 
μέσα από την συχνό-
τητα του Open τις επό-
μενες μέρες.
Το Gossip-tv.gr, εξα-
σφάλισε αποκλε ι-
στικό φωτογραφικό 
υλικό από το ταξίδι 
του Ηλία Βρεττού στην 
όμορφη πόλη που επι-
σκέφθηκε για πρώτη 
φορά.

Antonella: Το πρώην 

κορίτσι των «Kings» 

ποζάρει με μαγιό

Φέρνει το καλοκαίρι και ανε-
βάζει τη θερμοκρασία

Έγινε ευρέως γνωστή μέσα 
από το μουσικό συγκρότημα 
«Kings», αποφασίζοντας εδώ 
και κάποιο διάστημα να ακο-
λουθήσει σόλο καριέρα. Η 
Antonella ό,τι κι αν κάνει 
παραμένει σέξι και εκρηκτική, 
τρελαίνοντας τους άντρες και 
δίνοντας τους ένα λόγο να τρέ-
ξουν να την απολαύσουν live.

Melisses: Έκαναν 

#10yearschallenge 

στο Instagram

Στο official account τους στο 
Instagram, μετρούν πολλές 
χιλιάδες followers και μοιρά-
ζονται μαζί μας διάφορα στιγ-
μιότυπα. 
Αυτή τη φορά ανέβασαν μια 
φωτογραφία τους, 10 χρόνια 
πριν. 
Στη φωτογραφία που επέ-
λεξαν για να κάνουν το δικό 
τους #10yearschallenge, είναι 
όλοι τους πραγματικά αγνώ-
ριστοι. 

Η στήλη αποφάσισε να τρέξει 
στον… στίβο!

Ο λόγος δεν είναι άλλος από 
την υπέροχη Αθηνά Κοίνη, 
η οποία με καταγωγή από 
Ελλάδα και Αιθιοπία είναι 
ικανή να τραβήξει όλα τα 
βλέμματα πάνω της

Ηλίας Βρεττός: Το ταξίδι στη 
Λισαβόνα που θα του μείνει 
αξέχαστο

Αυτό είναι το νέο της 
επάγγελμα της Μαριάντα 
Πιερίδη

Αθηνά Κοίνη: Η 

αθλήτρια που 

θαυμάζουν

Μ
πορεί να βρει κανείς πιο «προβε-
βλημένες» Ελληνίδες. Πιο διάση-
μες. Με πιο μακρά πορεία στον τη-
λεοπτικό χώρο ή με μεγαλύτερες ε-

πιτυχίες στις πασαρέλες. Δεν αποκλείεται- πράγ-
ματι, μπορεί.

Ωστόσο, όσο και να ψάξει κάποιος να βρει 
γυναίκα με καλύτερες αναλογίες από της Αντω-
νίας Καλλιμούκου, πιο… αψεγάδιαστο πρό-

σωπο και αυτόν τον κλασάτο σεξουαλισμό της, 
απλά δε γίνεται να βρει.

Γιατί, βλέπετε, η αναπληρωματική Σταρ Ελλάς 
του 2007, που έγινε ευρύτερα γνωστή από το 
πέρασμά της στην εκπομπή της Ελένης Μενε-
γάκη, έχει στην… κατοχή της το φονικό συνδυα-
σμό «Αγγελικό πρόσωπο+ σώμα- φωτιά», που 
μας στέλνει ευχαρίστως μια βόλτα μέχρι το πλη-
σιέστερο ψυχιατρείο.

Αντωνία Καλλιμούκου, λυπήσου μας!

Η 
Μαριάντα Πιε-
ρίδη αφήνει το 
τραγούδι; Αν 
πιστέψουμε τα 

δημοσιεύματα, τότε κά-
νει στροφή στην καριέ-
ρα της.
Από μία πετυχημένη 
τραγουδίστρια έγινε… 
δ α σ κά λ α  yoga!  Η 
Μαριάντα Πιερίδη  φαί-
νεται πως άφησε τις 
πίστες και ασχολείται 
επαγγελματικά με τον 
διαλογισμό.
Σύμφωνα με δημο-
σ ίευμα του ένθετου 
«Secret», η τραγουδί-
στρια έχει ξεκινήσει ήδη 
να παραδίδει μαθήματα 
σε αρκετά άτομα και 
τον επόμενο μήνα πρό-
κειται να δώσει εξετά-
σεις για το δεύτερο επί-
πεδο στο συγκεκριμένο 
σύστημα εξάσκησης από 
την Ινδία.
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Τ
ο όνειρο της να υ-
πάρξει εξώφυλ-
λο στο περιοδικό 
Vogue έκανε πραγ-

ματικότητα η γνωστή τη-
λεοπτ ική περσόνα Κιμ 
Καρντάσιαν.
Η ίδια μέσω ανάρτηση της 
στο Instagram έσπευσε να 
μοιραστεί με τους φαν της, 
την πραγματοποίηση του 
ονείρου της αυτού, ενώ 
στην φωτογράφιση εμφανί-
στηκε με ένα εντελώς διαφο-
ρετικό στυλ με λιγότερο μέικ 
απ και χωρίς εξτένσιονς.
Παράλληλα η ίδια παρα-
δέχτηκε πως εδώ και καιρό 
σπουδάζει σ την Νομική, 
καθώς θέλει να ασκήσει την 
δικηγορία για όφελος των 
αδικημένων γυναικών, ενώ η 
εκστρατεία με στόχο την απε-
λευθέρωση της Αlice Marie 
Johnson ήταν το ερέθισμα που 
την ώθησε στο να πάρει την 
απόφαση να σπουδάσει αυτό 
το απαιτητικό αντικείμενο.

Ο 
Μ π ρ ο ύ κ λ ι ν 
Μπέκαμ δείχνει 
πολύ ερωτευ-
μένος με τη νέα 

του σύντροφο, την 21χρο-
νη, Hana Cross. Οι δύό 
τους κάνουν κοινές δημό-
σιες εμφανίσεις εδώ κι έ-
να μήνα περίπου, ενώ μοι-
ράζονται και κοινές φωτο-
γραφίες στα social media.

Ο ερασιτέχνης φωτογρά-
φος γιος του Ντέιβιντ και 
της Βικτόρια Μπέκαμ, 
δημοσίευσε μια σειρά από 
ασπρόμαυρες καλλιτεχνι-
κές φωτογραφίες με την 
καλλονή σύντροφό του.
Ένας από τους εκατομ-
μύρια followers έγραψε: 
«Μοιάζει με τη μαμά 
Βικτόρια», ενώ άλλος πρό-
σθεσε: «Νόμιζα ότι αυτή 
ήταν η μητέρα σου! Μοιά-
ζει με μια νεότερη εκδοχή 
της Βικτόρια Μπέκαμ.

Η νέα σχέση του Μπρούκλιν 
Μπέκαμ είναι φτυστή η Βικτόρια

Ο 
Ντάνι Άλ-
βε ς  παί -
ζει μεγάλη 
μπάλα στο 

γήπεδο. Όλα κι όλα! 
Ωστόσο είναι μεγά-
λος… μπαλαδόρος κι 
εκτός γηπέδου και μά-
λιστα… ίδρωσε για να 
πάρει μία συγκεκριμέ-
νη νίκη!
Ο Βραζιλιάνος πολιόρ-
κησε στενά το 25χρονο 
μοντέλο Τζοάνα Σανθ 
και μπορεί δύο φορές να 
βρήκε… δοκάρι, αφού 
η Ισπανή απάντησε δύο 
φορές αρνητικά στην 
πρόταση γάμου που της 
είχε κάνει ο Άλβες, πριν 
απαντήσει –την τρίτη εν 
τέλει- θετικά!

Η αποκαλυπτική φωτογράφηση 
της Κιμ Καρντάσιαν με διχτυωτό

Η Εύα δίνει άλλο νόημα 
στα εσώρουχα 

Η 
γυναίκα-ορισμός της μεσο-
γειακής ομορφιάς, η γυναίκα 
που παίρνει τη θέση της Μπε-
λούτσι, η Εύα Πάντλοκ κάνει 

format στον εγκέφαλο.
Αν υποθέσουμε ότι το μυαλό λειτουργεί 
όπως ένας υπολογιστής, δες το παρόν 

κείμενο σαν έναν ιό. Σαν ένα mail που 
σου έστειλαν που σου υπόσχεται γυμνές 
φωτογραφίες, το ανοίγειτε και απλά κρα-
σάρει το σύστημα. Και το μόνο που μπο-
ρείτε να κάνετε είναι ένα format για να 
σώσεις κάποια αρχεία. Αυτή είναι η Εύα 
Πάντλοκ.

Μεγάλη… μπάλα η σύζυγος 
διάσημου ποδοσφαιριστή
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Το καλοκαίρι μπορεί να είναι λίγο μακριά 
ακόμα, ωστόσο το Πάσχα είναι μια καλή 
ευκαιρία για ολιγοήμερη απόδραση στα 
νησιά των Κυκλάδων. Οι Κυκλάδες είναι 
το γραφικότερο γκρουπ νησιών όσον 
αφορά στα ήθη και έθιμα του Πάσχα. 
Εκείνες τις ημέρες όλα σχεδόν τα νησιά 
των Κυκλάδων αποκτούν άλλο χρώμα και 
διάθεσή.

Ο
ι επιλογές είναι αμέτρητες και κάθε μια 
έχει να προσφέρει κάτι διαφορετικό 
καλύπτοντας όλα τα γούστα: η κοσμο-
πολίτικη Μύκονος, η κατανυκτική Τή-

νος, η αρχοντική Σύρος με το πάντρεμα ορθόδο-
ξων και καθολικών, η Σίφνος που συνδυάζει γρα-
φικότητα και γαστρονομία, η Άνδρος με την πολι-
τιστική παράδοση και τις καλλιτεχνικές ανησυχίες.

Για πεζοπορίες με τη Χοζοβιώτισσα 
στην Αμοργό 
Μία εβδομάδα περιπλανιούνται στην Αμοργό οι 
εικόνες της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας και του 
Αγίου Γεωργίου του Βαλσαμίτη. Την Κυριακή του 
Πάσχα, γύρω στις 17.00, ξεκινάει η πεζοπορία από 
το μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας προς το μετόχι 
του Φωτοδότη Χριστού στη Χώρα, για τον Εσπε-
ρινό της Αγάπης. Τις επόμενες μέρες οι εικόνες 
μεταφέρονται –είτε με αυτοκίνητο είτε πεζή– στη 
Μητρόπολη, στην Παναγία Καταπολιανή, στον Άη 
Γιώργη Καταπόλων και σε άλλους ναούς, ώσπου 
να έρθει η Κυριακή του Θωμά και να επιστρέ-
ψουν στη Χοζοβιώτισσα. Μη χάσετε την ευκαιρία 
να συμμετάσχετε σε κάποια από τις ανοιξιάτικες 
πομπές μέσα στην ανθισμένη αμοργιανή φύση. 
Θα γίνετε μάρτυρας του πώς ένας τόπος ευλογεί 
εαυτόν, ανασυντάσσεται και φέρνει τους ανθρώ-
πους του πιο κοντά τον έναν στον άλλον. Οι επίδο-
ξοι πεζοπόροι, πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε τη φυσική 
σας κατάσταση – οι διαδρομές είναι βατές, αλλά 
κατά τόπους κακοτράχαλες.

Για την Κούνια των ερωτευμένων στην 
Κύθνο
Δευτέρα του Πάσχα μαζεύονται οι Θερμιώτες (σ.σ. 
«Θερμιά» είναι η δεύτερη ονομασία της Κύθνου) 
στην Πιάτσα της Χώρας, στήνουν μια διπλή κού-
νια, τη στολίζουν με λουλούδια και παρακολου-
θούν ένα αγόρι κι ένα κορίτσι να λικνίζονται, όπως 
γινόταν το πάλαι ποτέ, όταν το φλερτ ανάμεσα σε 
δύο ανθρώπους ήταν υπόθεση της κοινότητας 
και όχι του ζευγαριού. Το έθιμο της Κούνιας –που 
υπάρχει σε αρκετά μέρη της Ελλάδας– αναβιώνει 
με ζέση στην Κύθνο το Πάσχα. Συνοδεύεται από 
ένα τριήμερο φεστιβάλ προς το τέλος της Λαμπρο-
βδομάδας (Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο), που 
φιλοξενεί συλλόγους Κρητών, Μακεδόνων, Παρι-
ανών κ.ά. Φετινή θεματική του φεστιβάλ είναι 
το «πανηγύρι» και κάθε σύλλογος (μαζί και οι 
Κυθναίοι) θα παρουσιάσει τη δική του εκδοχή 
γύρω από αυτό.

Για το λαμπριάτικο τραπεζι Σίφνου και 
Ανάφης
Στην ερώτηση «τι τρώτε το Πάσχα στη Σίφνο;» η 
απάντηση είναι «μαστέλο», κι ας είναι το μαστέλο 
το κεραμικό σκεύος στο οποίο μαγειρεύεται το 
κατσίκι ή το αρνί (ανάλογα με το τι προτιμά ο 
καθένας). Ποια η συνταγή; Στον πάτο του μαστέ-
λου τοποθετούμε μια “σχάρα” από κλαδιά αμπε-

λιάς και από πάνω το –πλυμένο με κόκκινο κρασί 
και πασπαλισμένο με άνηθο και αλατοπίπερο– 
κρέας. Ρίχνουμε ακόμα ένα ποτήρι κρασί, σκεπά-
ζουμε το φαγητό με λαδόκολλα και το αφήνουμε 
να ψηθεί στο λίπος του. Το μαστέλο τρώγεται το 
βράδυ της Ανάστασης και την Κυριακή του Πάσχα, 
αν και οι πιο νέοι την Κυριακή βάζουν και σού-
βλα. Από πασχαλιάτικα γλυκά, η παράδοση επι-
τάσσει μελόπιτες (με ανθοτύρα, δηλαδή γλυκιά 
μυζήθρα, μέλι, αυγά, ζάχαρη) πασπαλισμένες με 
κανέλα. Στη μικρούλα Ανάφη, το πασχαλινό μενού 
έχει επίσης ψητό: κατσικάκι αυστηρά, το οποίο 
μπορεί να ταΐσει μία ή και παραπάνω οικογένειες, 
αφού κάποιοι Αναφιώτες το ψήνουν συνεργατικά 
με τους γείτονες. «Θα χρίσουμε το φουρνί», είναι 
το πρόσταγμα, που σημαίνει ότι θα σφραγιστεί ο 
φούρνος με λάσπη, για να μην μπει οξυγόνο και 
καεί το φαγητό. Το κατσίκι ψήνεται επί έξι ώρες κι 
όταν πια βγει, είναι γλυκοφάγωτο σαν τσουρέκι. 
Συνοδεύεται με τοπικό κόκκινο κρασί.

Για τις συριανές και τις μυκονιάτικες 
χορωδίες
Μεγάλη Τρίτη, λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ, περά-
στε το κατώφλι του επιβλητικού Αγίου Νικολάου 
Ερμουπόλεως, για να ακούσετε τη μεικτή χορω-
δία να ερμηνεύει το ιδιόμελο (σ.σ. με δικό του 
μέτρο και ρυθμό) Τροπάριο της Κασσιανής. Είτε 
έχετε σχέση με την Εκκλησία είτε όχι, θα αναγνω-
ρίσετε την εναρκτήρια φράση («Κύριε, η εν πολ-
λαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή») ενός από τα 
ωραιότερα έργα της βυζαντινής υμνογραφίας. Θα 
καταλάβετε καλύτερα το ύφος του (ακόμα κι αν 
δεν γνωρίζετε το ακριβές νόημα των λέξεων), αν 
έχετε μαζί σας τους στίχους και τους σιγομουρ-
μουρίζετε μαζί με τους χορωδούς. Σε περίπτωση 
που αντί της Σύρου βρίσκεστε λίγο ανατολικό-
τερα, στη Μύκονο, αξίζει να παρακολουθήσετε 
το μοιρολόι της Παναγιάς από τον τοπικό Σύλλογο 
Γυναικών. Ψέλνουν οι Μυκονιάτισσες, μπροστά 
στον Επιτάφιο, τον διάλογο μιας μητέρας με τον 
γιο της (– «Δεν μου μιλείς, παιδάκι μου, δεν μου 
μιλείς, παιδί μου», – «Αν γκρεμιστείς εσύ, κερά, 
γκρεμιέται ο κόσμος όλος»), φέρνοντας τον Χρι-
στό σε συγκινητικά ανθρώπινες διαστάσεις. Ξεκι-
νούν γύρω στις 15.00 τη Μεγάλη Παρασκευή από 
την Αγία Κυριακή και συνεχίζουν σε Πανάχρα, 
Αϊ-Γιώρη κ.α. Αντίστοιχο δρώμενο πραγματοποι-
είται στο μοναστήρι της Τουρλιανής από τις Ανω-
μερίτισσες.

Για τη φύση στα πόδια σας στην Κέα 
και στην Αντίπαρο
Επί δεκαετίες οι διακοπές του Πάσχα αντιμε-
τωπίζονταν από τους  Έλληνες σαν μια ωδή στο 
φαγητό – τα τελευταία χρόνια, όμως, έχει μπει και 
η πεζοπορία στο παιχνίδι, για την οποία προσφέ-
ρεται πολύ αυτή η εποχή. Στην Κέα τα μονοπά-
τια, συνολικού μήκους 81 χλμ., είναι χωμάτινα ή 
λιθόστρωτα, ενώ κάποια από αυτά πατάνε στο 
δίκτυο που συνέδεε τις αρχαίες πόλεις-κράτη του 
νησιού (destinationkea.com). Η διαδρομή «Ποι-
ήεσσα» περνάει απ’ τους Πύργους της Πανάχρας 
και της Αγίας Μαρίνας, η διαδρομή «Λέων» από 
το διάσημο σκαλιστό λιοντάρι της Κέας, κ.ο.κ. Στο 
δίκτυο Antiparos Routes της Αντιπάρου οι πεζο-
πορίες είναι ήπιες και διασχίζουν αρκετά μεγάλο 
μέρος του νησιού (η σήμανση των μονοπατιών 
δεν έχει ολοκληρωθεί, παρ’ όλα αυτά με τη βοή-
θεια πλοηγού στο κινητό μπορείτε να τα περ-
πατήσετε – φροντίστε για λόγους ασφαλείας να 
πεζοπορείτε με τουλάχιστον δύο ακόμα άτομα). 
Μπράβο στους δημιουργούς του antiparosroutes.
com για το ειδικό σκέλος με τους κανόνες συμπε-
ριφοράς του καλού πεζοπόρου: «δεν αφήνουμε 
ίχνη» (ακόμα κι αν είναι οργανικά απορρίμματα, 
γιατί μπορεί να είναι ξένα στην τροφική αλυσίδα 
του συγκεκριμένου οικοσυστήματος), «δεν παίρ-
νουμε τίποτε από τη φύση» (ούτε καν λουλούδια 
για το βάζο μας), «σεβόμαστε τα ψυχικά και σωμα-
τικά μας όρια» κ.λπ.  

Για τη μάχη των Στενιών στην Άνδρο
Κυριακή του Πάσχα, ώρα 18.00, η καμπάνα χτυ-
πάει στο χωριό Στενιές και εντός ολίγου αρχίζει η 
μάχη ανάμεσα στους Πανωχωρίτες και τους Κατω-
χωρίτες. Οι Πάνω ξεκινούν με τον Αναστασέρη, 
που κουβαλάει την εικόνα της Ανάστασης, να κατέ-
βουν στην πλατεία, οι Κάτω φωνάζουν «έβαλα» 
και σκάνε τα μάσκουλα (σ.σ. όρθιους σωλήνες με 
συμπιεσμένο μπαρούτι που κάνουν εκκωφαντικό 
θόρυβο), οι Πάνω ανταπαντούν με τα δικά τους 
μάσκουλα, οι περίοικοι ανοίγουν τα τζάμια τους 
για να μη γίνουν θρύψαλα... Το όλο δρώμενο διαρ-
κεί δύο με δυόμισι ώρες.       

Για τα καλάμια και τους Κούρους στη 
Νάξο
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά πασχαλινά έθιμα της 
Νάξου είναι αυτό με τα αναμμένα καλάμια: τα ανά-
βουν τη Μεγάλη Παρασκευή στις Εγγαρές και στη 
Γαλήνη, και δίπλα τους περνάει ο Επιτάφιος, δημι-

ουργώντας μια αλλόκοτη και υποβλητική ατμό-
σφαιρα. Το ίδιο συμβαίνει και στις Μέλανες, μόνο 
που εκεί τα καλάμια έχουν και όνομα. Λέγονται 
«περιφάνες» και θεωρείται ότι συμβολίζουν τις 
δάδες που κρατούσαν οι Ρωμαίοι, όταν –κατά 
Ιωάννην– πήγαιναν να συλλάβουν τον Χριστό. 
Πέρα από τις παραδόσεις της Λαμπρής, ένα ταξίδι 
είναι ημιτελές χωρίς μια επίσκεψη σε κάποιον από 
τους τρεις αρχαίους Κούρους (ένας στο χωριό του 
Απόλλωνα, δύο στις Μέλανες), που μαρτυρούν τη 
σπουδαία γλυπτική παράδοση της Αξιάς.

Για την αναπαράσταση της Μάρπησ-
σας στην Πάρο
Η Ανάσταση του Λαζάρου, η είσοδος στα Ιεροσό-
λυμα, η μετάνοια της Μαγδαληνής, ο Μυστικός 
Δείπνος. Οι Ρωμαίοι στρατιώτες, ο Ιησούς πάνω 
στο γαϊδουράκι, ο Πόντιος Πιλάτος, οι Μαθητές, 
το πλήθος... Ακόμα και αγγελάκια περιλαμβάνει 
η αναπαράσταση των Παθών του Χριστού στη 
Μάρπησσα της Πάρου, που πραγματοποιείται 
εδώ και δεκαετίες και έχει πιστούς οπαδούς. Στο 
δρώμενο συμμετέχουν 200-250 άτομα, μαθη-
τές από νηπιαγωγείο μέχρι λύκειο (είτε Παριανοί 
είτε Αθηναίοι με καταγωγή από τη Μάρπησσα) 
και κάποιοι ενήλικες που αναλαμβάνουν τους πιο 
δύσκολους ρόλους. Θα το παρακολουθήσετε στη 
διάρκεια της περιφοράς του Επιταφίου, το βράδυ 
της Μεγάλης Παρασκευής.

Για ένα ανοιξιάτικο οδοιπορικό στα τη-
νιακά χωριά
Διάσημη για την Παναγία της, η Τήνος των δεκά-
δων μικρών και μεγάλων ορθόδοξων και καθολι-
κών ναών τηρεί τα έθιμα με ευλάβεια και γιορτά-
ζει το Πάσχα με ενθουσιασμό. Ένας ακόμα –ίσως 
ισχυρότερος– λόγος για να την επισκεφθεί κανείς 
είναι γιατί την άνοιξη είναι στα καλύτερά της, πρά-
σινη και χωρίς τα μανιακά μελτέμια του καλοκαι-
ριού που δεν σε αφήνουν να την ευχαριστηθείς. 
Αφού δείτε τη Χώρα και τον Πύργο (δηλαδή τα 
γνωστότερα μέρη του νησιού), ξεκινήστε ένα 
οδοιπορικό στα χωριά γύρω από το Ξώμπουργο: 
Ξινάρα, Ταραμπάδος, Φαλατάδος, Σμαρδάκιτο, 
Βώλακας, Αρνάδος, Μυρσίνη, Κουμάρος, Λου-
τρά. Αν έχετε όρεξη, προχωρήστε ακόμα πιο 
πέρα, προς τα εγκαταλελειμμένα Μοναστήρια με 
τα πέτρινα σπίτια ή προς τον οικισμό Αγάπη (άλλοι 
τον λένε «η Αγάπη», άλλοι «το Αγάπη»). Σε αυτά 
τα χωριά βρίσκεται κρυμμένη όλη η μαγεία της 
Τήνου.

Κυκλάδες: Πάσχα στα νησιά
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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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Τη δεκαετία του 50 ένας νεαρός αποφάσισε 

να κάνει ένα δωράκι στην κοπέλα με την 

οποία έβγαινε τις τελευταίες μέρες.

Μετά από πολλή σκέψη, αποφάσισε να της 

δωρίσει ένα ζευγάρι γάντια, κάτι ρομα-

ντικό αλλά παράλληλα όχι πολύ προσω-

πικό.

Μαζί με την αδελφή της αγαπημένης 

του (που τους έκανε «πλάτες») πήγαν σε 

ένα ειδικευμένο μαγαζί και αγόρασαν τα 

γάντια. Η αδελφούλα αγόρασε και δυο 

βρακάκια για τον εαυτό της. Ενώ η υπάλλη-

λος πακετάριζε τα πράγματα, τα μπέρδεψε 

κι έτσι, η αδελφούλα πήρε το πακέτο με τα 

γάντια ενώ τα βρακάκια στάλθηκαν στην 

αγαπημένη του νεαρού με το παρακάτω 

συνοδευτικό σημείωμα: «Αγαπημένη μου, 

τα διάλεξα γιατί πρόσεξα πως δεν συνηθί-

ζεις να φοράς όταν βγαίνουμε μαζί. Αν δεν 

ήταν η αδερφή σου, θα διάλεγα τα μακριά 

με τα κουμπιά, αλλά εκείνη φοράει κοντά 

που βγαίνουν και πιο εύκολα. Το χρώμα 

τους είναι ανοιχτό αλλά η κυρία που μου τα 

πούλησε μου έδειξε αυτά που φοράει εδώ 

και τρεις βδομάδες και δεν έδειχναν καν 

βρώμικα. Την έβαλα να δοκιμάσει το δικό 

σου ζευγάρι και έδειχναν πολύ όμορφα 

πάνω της. Θα ήθελα να ήμουν μαζί σου 

όταν θα τα φοράς για πρώτη φορά, γιατί 

σίγουρα θα τα πιάσουν και άλλοι πριν σε 

ξαναδώ. Όταν τα βγάζεις, θυμήσου πως 

πρέπει να φυσάς μέσα τους πριν τα βάλεις 

στο συρτάρι σου γιατί υγραίνονται από τη 

χρήση. Σκέψου πόσες φορές θα τα φιλήσω 

στις μέρες που έρχονται. Ελπίζω να τα 

φοράς την Παρασκευή που θα βρεθούμε.»

Κάποτε ένας τύπος αγόρασε έναν παπα-

γάλο. Τον πήγε σπίτι και προσπαθούσε να 

τον μάθει να μιλάει αλλά αυτός το μόνο που 

του έλεγε είναι «Σου δίνω το λόγο μου».

Μετά από πολλές προσπάθειες ο τύπος 

νευρίασε πολύ, τον άρπαξε και τον έβαλε 

για τιμωρία μέσα στην κατάψυξη.

΄Υστερα από μερικές ώρες άνοιξε το ψυγείο 

για να δει την αντίδρασή του και άκουσε 

μια φωνή:

- Σου δίνω το λόγο μου...ότι δεν θα σου 

ξαναπώ «σου δίνω το λόγο μου», αλλά 

πες μου τουλάχιστον η γαλοπούλα τι σου 

έφταιξε;

FUN

ΚΡΙΟΣ
Τα οικονομικά θέματα θα μονοπωλήσουν 
αυτό το διάστημα το ενδιαφέρον σας. Αυξά-
νονται μάλλον τα κέρδη σας, αλλά αυξά-
νεται πολύ περισσότερο και η καταναλω-
τική σας διάθεση. Να είστε έτοιμοι για να 
διαλέξετε σωστά, την θέση που θα πάρετε 
σε καθετί. Αποφύγετε αντιθέσεις και μην 
εκθέτετε τις απόψεις σας, με τρόπο ενο-
χλητικό. Κοντά σας ίσως βρεθεί ξανά ένας 
φίλος, που οι συνθήκες ή μια παρεξήγηση 
τον είχαν απομακρύνει.

ΤΑΥΡΟΣ
Θα πρέπει να ελιχθείτε όσο μπορείτε αυτή 
την περίοδο. Η κατάστασή σας στον επαγ-
γελματικό τομέα επιβάλλει να είστε προσε-
κτικοί και να μελετάτε την κάθε σας κίνηση, 
για να αποφύγετε δυσάρεστες συνέπειες 
από λανθασμένες ενέργειες. Στο σπίτι η 
ατμόσφαιρα μπορεί να βελτιωθεί αισθητά 
αν είστε ήρεμοι και σωστοί στις υποχρεώ-
σεις σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Η περίοδος αυτή βοηθά να δείτε μέσα από 
ένα διαφορετικό πρίσμα τα προβλήματα και 
σας φέρνει σε επαφή με ανθρώπους που 
έχουν ειδικές γνώσεις στην επίλυσή τους. 
Θα νιώσετε αυξημένες τάσεις φυγής και η 
ανάγκη σας να βρεθείτε μακριά από μέρη 
που σας καταπιέζουν θα χαρακτηρί-
ζουν αυτή την εποχή. Αφήστε 
τον εαυτό σας ελεύθερο.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Εξελίξεις στις επιχειρη-
ματικές σας υποθέσεις. 
Κατάλληλος καιρός για 
τους τολμηρούς. Θα σας 
απασχολήσε ι με ταξύ 
άλλων μια επαγγελματική 
συνεργασία, ενώ είστε υπο-
χρεωμένοι να βάλετε σε τάξη 
τα οικονομικά σας και να ξεκα-
θαρίσετε τις εκκρεμότητες. Οικογε-
νειακά προβλήματα, θα σας αποδιοργανώσουν. 

ΛΕΏΝ
Μην βιαστείτε να προδικάσετε αυτή την 
εβδομάδα επειδή άρχισε στραβά. Δε λέμε 
ότι δε θα σας αλλάξουν τα φώτα οι γκρί-
νιες, οι δυστροπίες, η ασυνεννοησία και 
η έλλειψη διαλόγου. Αλλά εσείς σε γενικές 
πάντα γραμμές, δεν έχετε τίποτα να φοβη-
θείτε και σε αντίθεση με όλους τους υπό-
λοιπους που νομίζουν ότι «αναλύοντας» 
θα βγάλουν συμπεράσματα. Στηριχτείτε 
περισσότερο στον εαυτό σας και μην περι-
μένετε βοήθεια.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Το ένα γεγονός θα διαδέχεται το άλλο αυτή 
την εβδομάδα. Δεν θα λείπει ο εκνευρι-
σμός από μέρους σας, τα απρόοπτα γεγο-
νότα, αλλά και οι… αδιαθεσίες. Όμως θα 
υπάρχουν και επιτυχίες, οι οποίες, αν και 
δεν σας αφορούν, θα ανεβάσουν το ηθικά 
σας. Οι μπαταρίες σας φορτίζονται. Εντάσεις 
και προετοιμασίες αλλαγών. Ξεχάστε του 
ανθρώπους που δεν σας κάνουν καλό στη 
ζωή σας.

ΖΥΓΟΣ
Είναι σίγουρο πως ένα μέρος των προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζετε αυτή τη στιγμή 
οφείλετε στην καλή σας διάθεση να βοη-
θάτε τους άλλους, οι οποίοι σας έχουν γεμί-
σει λίστες αιτημάτων και απαιτήσεις. Είστε 
αγχωμένοι με τις υποχρεώσεις σας, πράγμα 
το οποίο φαίνεται ακόμα και στο πρόσωπό 
σας. Με λίγα λόγια αν δε χαλαρώσετε ή αν 
δε βάλετε φρένο στο τέλος του μήνα θα 
έχετε χάσει σημαντικές ευκαιρίες.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Καταπληκτική περίοδος έρχεται. Θα ανοί-
ξουν οι επαγγελματικοί σας ορίζοντες, η 
καθημερινότητά σας θα γίνει σαφώς πιο 
χαρούμενη και αποδοτική, ενώ λύσεις θα 
δοθούν σε προβλήματα που είχαν προκύ-
ψει τον τελευταίο καιρό. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η ψυχική αντοχή και η υγεία σας έχουν κλο-
νιστεί. Προσέξτε τα έξοδα και τις μετακινή-
σεις. Απροσδόκητα ατυχήματα είναι πολύ 
πιθανά και όσοι είστε γονείς, προφυλάξτε τα 
παιδιά σας από απρόοπτα. Αν υπάρχουν σε 
όσες είναι γυναίκες, ορμονικά προβλήματα, 
πρέπει να κάνετε την κατάλληλη αγωγή για να 
μην προκύψουν μεγαλύτερα..

ΑΙΓΟΚΕΡΏΣ
Ξεκινήστε με θάρρος και αισιοδο-

ξία αλλά μην περιμένετε όλα 
να τακτοποιηθούν από τις 

πρώτες μέρες. Αν σκο-
πεύετε να ξεκινήστε 
κάτι καινούριο στον 
επαγγελματικό ή άλλο 
τομέα, μη διστάζετε 
γιατί η εποχή αυτή 
σας ευνοεί και η τύχη 

σας στηρίζει. Υποστή-
ριξη θα δεχθείτε επίσης 

από το περιβάλλον σας και 
αυτό θα σας δώσει θάρρος να 

κινηθείτε ακόμα πιο δυναμικά. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η εποχή αυτή θα σας προικίσει με γοη-
τεία στο κοινωνικό και επαγγελματικό σας 
περιβάλλον. Ήρθε η ώρα για αρκετούς από 
εσάς να ανατρέψετε κάποια σχέδιά σας και 
να αναπροσαρμόσετε τους στόχους σας 
για καλύτερα αποτελέσματα Κατά κάποιο 
τρόπο θα θέλετε να προσφέρετε ακόμα 
περισσότερα στην εργασία σας, δουλεύο-
ντας πολύ και αναλαμβάνοντας υποχρεώ-
σεις άλλων.

ΙΧΘΕΙΣ
Την περίοδο αυτή ευνοούνται συζητή-
σεις, συμφωνίες και μετακινήσεις. Παρά τις 
δυσκολίες που ακόμα είναι φανερό ότι υπάρ-
χουν, μπορούν όλα να προχωρήσουν αν δεί-
ξετε επιμονή και δεν είστε άκαμπτοι στις 
απαιτήσεις των άλλων. Στο στενό περιβάλ-
λον η ατμόσφαιρα βελτιώνεται, οι δυσκολίες 
όμως στον επαγγελματικό τομέα παραμέ-
νουν. Οι περισσότεροι από εσάς έχετε κατα-
βληθεί από υπερένταση και εκείνο που πρέ-
πει να φροντίσετε είναι να απαλλαγείτε από 
τα άγχη.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Η ταινία γυρίστηκε στο εξωκλήσι 
της Ζωοδόχου Πηγής της Αγίας 
Ευθυμίας ή της “Αργομοίρας”, 
στους πρόποδες του βουνού 
Έλατος της Γκιώνας και βασίζεται 
σ’ αληθινά γεγονότα και δη στη 
μάχη της Μονής Δοβρά στη 
Βέροια, το Μάρτιο του 1822

Η 
νέα ταινία του Βασίλη Τσικά-
ρα «Πολιορκία», συνεχίζε-
ται να προβάλλεται σε κινη-
ματογράφους όλης της χώ-

ρας, κερδίζοντας το στοίχημα του κοι-
νού και δίνοντας απάντηση σ’ όσους 
υποστηρίζουν πως ανεξάρτητες πα-
ραγωγές εμπνευσμένες από την Επα-
νάσταση του 1821 έχουν σταματήσει 
να συγκινούν ή φτάνουν έως τις ταινί-
ες του Τζέϊμς Παρις τις δεκαετίας 1960 
και 1970.
O Βασίλης Τσικάρας και οι συνερ-
γάτες του, τόλμησαν και πέτυχαν για 
δεύτερη συνεχή φορά, να παρουσι-
άσουν μία άρτια καλλιτεχνική παρα-
γωγή κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες 
συνθήκες, χωρίς παχυλούς προϋπο-
λογισμούς αλλά με τη βοήθεια και 
υποστήριξη φορέων και ανθρώπων 
που πιστέψαν στο εγχείρημα και σ’ ότι 
αυτό πρεσβεύει.
Ανάμεσα σ’ αυτούς και ο δήμος Δελ-
φών, που τα τελευταία χρόνια επιχει-
ρεί μεθοδικά να προβάλλει την προ-

σφορά της περιοχής κατά την Επα-
νάσταση του 1821, προωθώντας 
παράλληλα με διάφορες δράσεις και 
εκδηλώσεις τον ιστορικό τουρισμό 
ή τουρισμό μνήμης με επίκεντρο την 
Άμφισσα.
«Με τον κύκλο των ανθρώπων που 
ασχολούνται με την Ιστορία της Ελλη-
νικής Επανάστασης, τον οπλισμό, τις 
φορεσιές, αλλά και γενικότερα τα 
ήθη και τις κοινωνικές λειτουργίες 
της συγκεκριμένης περιόδου έχουμε 
έλθει πολύ κοντά τα τελευταία χρόνια» 
λέει στο protothema.gr ο δήμαρχος 
Δελφών δήμαρχος Δελφών Αθανά-

σιος Παναγιωτόπουλος, επισημαίνο-
ντας τη θεσμοθέτηση της εκδήλωσης 
«Επαναστατικός Επετειακός Κύκλος» 
που ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια 
και αναφέρεται στο χρονικό διάστημα 
από την Κήρυξη της Επανάστασης στη 
Ρούμελη έως την απελευθέρωση του 
Κάστρου των Σαλώνων, τον Μάρτιο 
και τον Απρίλιο του 1821. Παράλληλα 
έχουν αναβαθμιστεί παρόμοιες επε-
τειακές εκδηλώσεις που σχετίζονται 
με την Επανάσταση (εορτασμοί για 
το Χάνι της Γραβιάς, για τη μάχη της 
Αρβανιτόραχης, για τη Ναυμαχία της 
Αγκάλης, για τους αγώνες του Γαλαξι-

διού κ.α.).
«Μέσα στον κύκλο αυτών των ανθρώ-
πων που έχουν αφιερωθεί στη συγκε-
κριμένη ιστορική περίοδο είναι ο 
Βασίλης Τσικάρας, αλλά και αρκετοί 
ακόμη συντελεστές της ταινίας «Πολι-
ορκία», με τους οποίους έχουμε ανα-
πτύξει ισχυρούς δεσμούς φιλίας και 
αμοιβαίας εκτίμησης» λέει ο κ. Πανα-
γιωτόπουλος που ως δήμαρχος Δελ-
φών στήριξε οικονομικά και υλικο-
τεχνικά τη συγκεκριμένη παραγωγή, 
η οποία μάλιστα έκανε πανελλαδική 
πρεμιέρα τον περασμένο Δεκέμβριο 
στην Άμφισσα.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μ
ε θέμα το «Αγιον ̀Ορος», εγκαινιά-
στηκε την Κυριακή 14 Απριλίου α-
πό τον Δήμαρχο Καλαμάτας κύριο 
Παναγιώτη Νίκα μία μοναδική πα-

ράλληλη έκθεση που τιμά δάσκαλο και μαθητή.
Ο λόγος για την έκθεση ζωγραφικής που έλαβε 
χώρα στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, με 
πολύτιμα έργα των δύο σπουδαίων ζωγρά-
φων. Μετά την έκθεση στο Ευρωκοινοβούλιο 
στις Βρυξέλλες, ο ακούραστος επιχειρηματίας 
και καλλιτέχνης Βασίλης Θεοχαράκης δίνει και 
πάλι το παρόν στην Ελλάδα με έργα που εμπνέ-
ονται από το `Αγιο `Ορος. Είναι ευτύχημα να 
μαζευτούν τόσοι καλλιτέχνες, φιλότεχνοι και 
άνθρωποι που τον στηρίζουν και τον ακολου-
θούν στα βήματά του, σε ένα τριήμερο γεμάτο 
από εξαιρετικές προσλαμβάνουσες παραστά-
σεις.
Η έκθεση περιλαμβάνει αντιπροσωπευτι-
κούς πίνακες του Σπύρου Παπαλουκά όπως 
η «`Αποψη των Καρυών» και τα κορυφαία του 
έργα «Αρσανάς Μεγίστης Λαύρας», «Αρσα-
νάς Μονής Παντοκράτορος», «Μονή Σταυρο-
νικήτα» κα καθώς και μοναδικές εικόνες από 
την Τράπεζα Μεγίστης Λαύρας, «ο `Αγιος Γρη-
γόριος ο Παλαμάς», «ο ̀Αγιος Εφραίμ ο Σύρος» 

και «ο `Αγιος Ιωαννίκιος» μαζί με τα έργα του 
μαθητή του, Βασίλη Θεοχαράκη.
Ο χώρος του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας 
μεγάλος και εντυπωσιακός, δέχτηκε χωρισμέ-
νος στα δύο τους γόνιμους παραλληλισμούς 
των δύο ζωγράφων σε μία έκθεση που σέβεται 
και παρουσιάζει την παράδοση και τις επιρ-
ροές της, σε έναν ατέρμονο διάλογο. Ο επι-

μελητής της έκθεσης και Διευθυντής εικαστι-
κού προγράμματος του Ιδρύματος Β & Μ, Θεο-
χαράκη, Τάκης Μαυρωτάς, επισημαίνει για το 
έργο του Σπύρου Παπαλουκά: « Η ζωγραφική 
για τον Παπαλουκά απαιτούσε μία βιωμένη 
σχέση. Δεν τον ενδιέφερε η στιγμιαία αποτύ-
πωση ενός χώρου-τοπίου, αλλά η βαθύτερη 
σημειολογική του διάσταση».

Τριπλή βράβευση 
του Μουσείου 
Φυσικής Ιστορίας 
Μετεώρων 
και Μουσείου 
Μανιταριών

Σ
ημαντικές διακρίσεις 
απέσπασε το Μου-
σείο Φυσικής Ιστορίας 
Μετεώρων και Μου-

σείο Μανιταριών στα Tourism 
Awards 2019.
Πήρε τρία βραβεία που αφο-
ρούν το ίδιο το μουσείο αλλά 
και τις δραστηριότητες που 
συστηματικά και με επαγγελ-
ματισμό αναπτύσσει.
Ειδικότερα έλαβε βραβεία 
στις κατηγορίες:
Τουρισμός Υπαίθρου: Βρα-
βείο SILVER για τη διοργά-
νωση του Κυνηγιού Τρούφας
Φεστιβάλ – Πολιτιστική εκδή-
λωση: Βραβείο BRONZE για 
τη διοργάνωση της ετήσιας 
Γιορτής Μανιταριού
Μουσεία – Αρχαιολογικοί 
χώροι: Βραβείο BRONZE
Πρόκειται για σημαντικές 
βραβεύσεις, οι οποίες γίνο-
νται ακόμα σημαντικότε-
ρες, αν λάβει κανείς υπόψη 
ότι πρόκειται για ένα περι-
φερειακό μουσείο, με μόλις 
τέσσερα χρόνια λειτουργίας.
Όταν μάλιστα η βράβευση 
αυτή προέρχεται από έναν 
από τους πλέον έγκριτους 
θεσμούς της Ελληνικής Του-
ριστικής Βιομηχανίας, στον 
οποίο συμμετέχουν οι μεγα-
λύτερες τουριστικές επιχειρή-
σεις της χώρας, τότε η βαρύ-
τητα και το κύρος της είναι 
ιδιαίτερα αυξημένα.Με την 
ευκαιρία της βράβευσης, ο 
διευθυντής του Μουσείου, 
Νίκος Πάλλας δήλωσε: «Είμα-
στε ιδιαίτερα ευτυχείς γιατί τα 
βραβεία αυτά αποτελούν την 
απόλυτη επιβράβευση των 
προσπαθειών μας. Αποτε-
λούν ταυτόχρονα δέσμευση 
ενίσχυσης των πρωτοβου-
λιών μας για καινοτόμες δρά-
σεις και εμπλουτισμό του 
τοπικού τουριστικού προϊό-
ντος».

H «Πολιορκία» για την επανάσταση του 1821 
ταξιδεύει στην Άμφισσα

Μεγάλη έκθεση ζωγραφικής με έργα των Σπύρου 
Παπαλουκά και Βασίλη Θεοχαράκη στην Καλαμάτα
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Μ
ια εβδομάδα υπομονή. Την άλλη Κυρια-
κή ο ΠΑΟΚ θα έχει και το δεύτερο ματς 
μπολ» τίτλου, αυτή τη φορά στο σπίτι 
του, στην Τούμπα, όπου με έναν βαθμό 

απέναντι στο Λεβαδειακό θα στεφθεί πρωταθλητής 
Ελλάδας. Ηθελε να το κάνει στην AEL FC Arena, αλλά 
το 1-1 με την ΑΕΛ, δεν του το επέτρεψε.
Ο Τζιανλούκα Φέστα παρέταξε την ΑΕΛ με πολυπρό-
σωπη αμυντική γραμμή στο 5-3-2 που επέλεξε στο 
ξεκίνημα της αναμέτρησης και διάθεση από τους 
πλαϊνούς, Μπέρτο και Ζίβκοβιτς να γίνουν απειλη-
τικοί από τα άκρα και την μπάλα να περνάει πολλές 
φορές από τα πόδια των Φατιόν και Νούνιτς.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν άλλαξε σύστημα, 
επέμενε στο 4-2-3-1 τοποθετώντας τον 
Πέλκα πίσω από τον Σφιντέρσκι σε ρόλο 
επιτελικού μέσου, τον Μπίσεσβαρ 
στο αριστερό άκρο και στην απένα-
ντι πλευρά τον Λημνιό, ο οποίος επέ-
στρεψε στην ενδεκάδα.

ΑΠΕΙΛΟΥΣΕ ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ
Αφού προσαρμόστηκαν στον όχι και τόσο 
καλό αγωνιστικό χώρο, οι παίκτες του ΠΑΟΚ 
βρήκαν τον τρόπο να απειλήσουν, κυρίως, από 
μακριά αφού μπροστά τους υπήρχαν πολλά σώματα, 
πάνω στα οποία σταμάτησε το σουτ του Πέλκα (10’), 
ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Κρίστινσον απομάκρυνε 
σε κόρνερ το σουτ του Μπίσεσβαρ.
Οι «ασπρόμαυροι» συνέχισαν να έχουν την μπάλα 
στην κατοχή τους και στο 23’ ήταν η σειρά του 
Λημνιού να φτάσει σε θέση βολής, αλλά το σουτ του 
Έλληνα επιθετικού σταμάτησε στα απλωμένα χέρια 
του τερματοφύλακα της ΑΕΛ.  Τα ψηλά κορμιά στην 
άμυνα των «βυσσινί» δεν επέτρεπαν στους φιλοξε-
νούμενους να φτάσουν με άλλον τρόπο στην εστία 
τους.

ΑΠΩΛΕΙΕΣ…
Η ΑΕΛ έχασε στο 29’ τον Γκοίκοβιτς, που συγκρού-
στηκε με τον Κρίστανσον, στη θέση του οποίου 
πέρασε ο Ζίζιτς, ενώ ο ΠΑΟΚ είδε τον αρχηγό του, 
Αντρέ Βιεϊρίνια να μην μπορεί να συνεχίσει και στη 
θέση του να περνάει ο Γιαννούλης. Λίγο αργότερα 
οι γηπεδούχοι είδαν τον Μπέρτο να μην μπορεί να 

συνεχίσει και τον Φέστα να κάνει πριν κλείσει το 
πρώτο μέρος και τη δεύτερη αναγκαστική αλλαγή 
περνώντας τον Καρανίκα στο ματς.
Για τον «Δικέφαλο» η απώλεια του Πορτογάλου 
«κάπτεν» ήταν πολύ πιο σημαντική, την ώρα μάλιστα 
που υπήρχαν τόσα πολλά προβλήματα και απουσίες, 
με τον ΠΑΟΚ να πρέπει να ζήσει για το υπόλοιπο του 
ματς, σχεδόν μια ώρα, χωρίς τον ηγέτη του. Ο Λου-
τσέσκου πήγε τον Μπίσεσβαρ στον άξονα και έφερε 
τον Πέλκα στο αριστερό άκρο, την ώρα που ο Μάτος 
είχε αποφασίσει να γίνει… σέντερ φορ.

ΣΚΟΥΦΙ ΚΑΙ… ΓΚΟΛ Ο ΠΑΟΚ
Το β’ μέρος ξεκίνησε με τον Γιακιμόφσκι να 

απειλεί την εστία του ΠΑΟΚ, με απευ-
θείας εκτέλεση φάουλ (52’), αλλά τον 
Πασχαλάκη να αντιδρά σωστά, τον 
Λουτσέσκου να φοράει το γούρικο 
σκουφί του και τον Πέλκα στο 55’ με 
μια βολίδα από τα 25 μέτρα να βρίσκει 
εστία και να ανοίγει το σκορ (0-1) για 

τους «ασπρόμαυρους».

ΤΕΛΕΙΟ ΠΛΑΣΕ ΚΑΙ 1-1
Η ΑΕΛ αντέδρασε και βρήκε τον τρόπο να φτάσει στην 
ισοφάριση στο 65’, με τον Νίκολα Γιακιμόφσκι, που με 
πανέμορφο πλασέ σουτ έστειλε την μπάλα στη γωνία 
του ανήμπορου να αντιδράσει Πασχαλάκη.
Στο 68’ ο ΠΑΟΚ άγγιξε το 1-2 με την κεφαλιά του Σφι-
ντέρσκι να στέλνει την μπάλα να περάσει ελάχιστα 
δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Κρίστανσον.
Ο Λουτσέσκου έψαξε να βρει λύσεις ρίχνοντας στο 
ματς τον Ζαμπά, αντί του Ολιβέιρα, και τον Καρέλη, 
αντί του Λημνιού, με όλον τον ΠΑΟΚ να έχει βγει 
μπροστά με στόχο  το δεύτερο γκολ για να σφραγί-
σει τον τίτλο. Στο 86’ λίγο έλειψε ο Νίκος Καρέλης να 
χριστεί σκόρερ, το ίδιο και ο Πέλκας στο 89’ στην πιο 
ΑΕΛ (Τζιανλούκα Φέστα): Κρίστινσον, Μιλοσάβλιε-
βιτς, Γιακιμόφσκι (86’ Γκόλιας), Μόρας, Μπέρτος (43’ 
Καρανίκας), Μπράλιτς, Ζίβκοβιτς, Νούνιτς, Γκοίκο-
βιτς (29’ Ζίζιτς), Φατιόν.
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Μάτος, 
Βαρέλα, Κρέσπο, Βιεϊρίνια (36’ Γιαννούλης), Σάχοφ, 
Ολιβέιρα (79’ Ζαμπά), Λημνιός (84’ Καρέλης), Πέλ-
κας, Μπίσεσβαρ, Σβιντέρσκι

SPORTSNEWS

Το γκολ του Πέλκα έδωσε το έναυσμα για τη φιέστα μέσα στη Λάρισα, όμως ο Γιακιμόφσκι 
χάρισε στην ΑΕΛ τον πολύτιμο βαθμό (1-1) και έδωσε παράταση στη στέψη του ΠΑΟΚ, ο 
οποίος το σηκώνει στην Τούμπα με αντίπαλο τον Λεβαδειακό! 

Το σηκώνει στο σπίτι του! 
Aθωωτική για όλους τους εμπλεκόμενους ήταν η απόφαση που 
έβγαλε η Επιτροπή Εφέσεων για το πολύκροτο παιχνίδι ΟΦΗ και Αιγι-
νιακού για τη σεζόν 2016/17 της Football League, με τις ομάδες να 
δικαιώνονται και τους Κρητικούς να παραμένουν στη Super League.
Ανατροπή της πρωτόδικης δικαστικής απόφασης σχετικά με τον 

αγώνα μεταξύ των Κρητικών και του Αιγινιακού (6-0), που είχε διεξαχθεί τη 
σεζόν 2016/17, αφού όλοι οι εμπλεκόμενοι αθωώθηκαν από την Επιτροπή 
Εφέσεων.
Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ έκρινε ένοχη τον σύλ-
λογο του Ηρακλείου για χειραγώγηση του ματς με τον αντίστοιχο της Πιε-
ρίας και είχε ανακοινώσει τον υποβιβασμό των δυο κατά μια κατηγορία, 
δηλαδή τον πρώτο στη Football League και τον δεύτερο στη Γ’ Εθνική, σύμ-
φωνα με τα δεδομένα που ισχύουν μέχρι την επικύρωση της αναδιάρθρω-
σης.
Εξάλλου τους είχε αφαιρέσει από 6 βαθμούς από το επόμενο πρωτάθλημα 
και θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο 300.000 ευρώ. Επίσης στον τότε 
πρόεδρο του ΟΦΗ, Φώτη Τσάλο είχε επιβληθεί πρόστιμο 60.000 ευρώ 
και απαγορεύση ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο εφ’ όρου ζωής, αλλά και 
απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους εφ’ όρου ζωής. Ιδια 
τιμωρία και για τον πρόεδρο του Αιγινιακό, κ. Νώπα.
Οσον αφορά τους ποδοσφαιριστές Λιόλιο, Τόλιο και Γιαζιτζόγλου (του Αιγι-
νιακού) απαγορεύση ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο για τα επόμενα δέκα 
χρόνια και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Τέλος, στον κ. Μαχαιρίδη επιβλήθηκε 
πρόστιμο 20.000 ευρώ, απαγόρευση ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο εφ’ 
όρου ζωής και απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους εφ’ όρου 
ζωής. Ο πρώην ποδοσφαιρικός παράγοντας του ΟΦΗ κ. Πηρουνάκης απαλ-
λάχθηκε.
Όλοι οι παραπάνω κρίθηκαν αθώοι από την Επιτροπή Εφέσεων, σύμφωνα 
με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΠΟ.
Συγκεκριμένα στο απόσπασμα της πειθαρχικής απόφασης σημειώνεται ότι: 
«Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η παρέμβαση του Απόλλωνα Σμύρνης. Εξα-
φανίζει την απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας. Αποφαίνεται ότι η ΠΑΕ 
ΟΦΗ 1925, ΠΑΕ Αιγινιακός, Τσάλος, Νώπας, Μαχαιρίδης, Βασ. Λιόλιος, Αθ. 
Τόλιος, Γιατζιτζόγλου, δεν τέλεσαν τα πειθαρχικά παραπτώματα των συγκε-
κριμένων άρθρων του κώδικα δεοντολογίας».
Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα (15/04) η ΕΠΣ Ηρακλείου με επιστολή της 
στην ΕΠΟ ζήτησε την έκδοση της απόφασης, εκφράζοντας απορίες για την 
καθυστέρηση της ανακοίνωσης.

Νικητής του ντέρμπι ο Ολυμπιακός, -5 στον Παναθηναϊκό!
Η επιτροπή εφέσεων της ΕΠΟ ανέτρεψε την πρωτόδικη απόφαση που δικαί-
ωνε τον Παναθηναϊκό και αποφάσιζε συνέχιση του ντέρμπι! Όπως έγινε 
γνωστό το απόγευμα της Τετάρτης, το παιχνίδι κατοχυρώνεται στα χαρ-
τιά υπέρ του Ολυμπιακού και η συνολική ποινή αφαίρεσης βαθμών του 
Παναθηναϊκού φτάνει στο -5, το οποίο αποτελεί συγχώνευση των ποινών 
για όσα έγιναν έξω από το γήπεδο και για την διακοπή του παιχνιδιού στο 
70’! Οι «πράσινοι» που τελικά έχασαν την υπόθεση παρά την αρχική τους 
νίκη, δεν θα προσφύγουν στο CAS, κάτι που σημαίνει ότι η υπόθεση κλεί-
νει οριστικά.
Πλέον, ο Ολυμπιακός φτάνει τους 69 βαθμούς πέντε πίσω από τον πρω-
τοπόρο ΠΑΟΚ που έχει 74, ενώ το «τριφύλλι» πέφτει στους 33 και στην 
έννατη θέση, πέντε μακριά από τον ΟΦΗ και την 13η θέση που οδηγεί σε 
μπαράζ παραμονής.

Δικαιώθηκε ο ΟΦΗ!

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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Α
πορρίφθηκε από τον Αρειο Πά-
γο η αναίρεση του αντεισαγγελέα 
του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστη-
ρίου Ευάγγελου Ζαχαρή κατά του 

βουλεύματος για τους «στημένους» αγώνες 
στο ποδόσφαιρο, με το οποίο παραπέμπο-
νται σε δίκη ο Ευάγγελος Μαρινάκης και 27 
ακόμη άτομα.
Ειδικότερα, το Ποινικό Τμήμα του Αρείου 
Πάγου με την υπ΄ αριθμ. 804/17.4.2019 
απόφασή του δεν έκανε δεκτό το αίτημα του 
αντεισαγγελέα Α.Π. Ευάγγελου Ζαχαρή να 
παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι μόνο 
για το πλημμέλημα της σύστασης συμμο-
ρίας και όχι και για αυτό της αλλοίωσης απο-
τελεσμάτων αγώνων που είναι κακουργη-
ματικού χαρακτήρα.
Κατόπιν αυτού, οι 28 συνολικά κατηγορού-
μενοι για τους «στημένους» αγώνες στο 
ποδόσφαιρο παραπέμπονται οριστικά σε 
δίκη.
Υπ ε ν θ υμ ί ζ ε τ α ι  ό τ ι  μ ε  τ ο  υπ’ 
αριθμ.1692/2018 βούλευμα του Συμβου-
λίου Εφετών Αθηνών αναβίωσε η απόφαση 
του προηγούμενου δικαστικού συμβου-
λίου, με πρόεδρο τον σημερινό προ-
ϊστάμενο της διοίκησης του Εφε-
τείου Κωνσταντίνο Σταμαδιάνο.
 Δηλαδή για εκείνο το βού-
λευμα είχε ασκηθεί αναί-
ρεση από την Εισαγγελία του 
Αρείου Πάγου, αλλά τελικά 
το Ποινικό Τμήμα του Ανωτά-
του Ποινικού Δικαστηρίου την 
απέρριψε, επιστρέφοντας τη δικο-
γραφία στο Εφετείο Αθηνών.
Μαζί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη παραπέ-
μπονται σε δίκη οι: 

 ª Γιώργος Σαρρής (πρώην πρόεδρος 
ΕΠΟ),

 ª Θόδωρος Κουρίδης (πρώην νομικός 
σύμβουλος ΕΠΟ),

 ª Αρης Σταθόπουλος (πρώην αντιπρόε-
δρος ΔΣ ΕΠΟ),

 ª Γιάννης Παπακωνσταντίνου (πρώην 
αναπληρωτής πρόεδρος ΕΠΟ),

 ª Νίκος Προύντζος (πρώην μέλος ΔΣ 
ΕΠΟ),

 ª Γιώργος Δούρος (πρώην αρχιδιαιτη-
τής),

 ª Θανάσης Μπριάκος (πρώην αρχιδιαι-
τητής),

 ª Κώστας Ιωαννίδης, Γιάννης Κάμπα-
ξης, Απόστολος Αμπάρκιολης, Αλέξανδρος 

Δημητρόπουλος, Θανάσης Γιάχος, Ηλίας 
Σπάθας (πρώην διαιτητές),

 ª Γιώργος Αρβανιτίδης (πρώην πρόε-
δρος ΠΑΕ Βέροια),

 ª Γιώργος Λαναρής (πρώην γενικός 
αρχηγός Βέροιας),

 ª Σα Πίντο (πρώην προπονητής Ατρόμη-
του),

 ª Κώστας Μπάρμπας, Δημήτρης Αμαρα-
ντίδης, Ηλίας Ιωάννου, Αλέξανδρος Καλογέ-
ρης, Δημήτρης Μάνος, Χαράλαμπος Παυλί-
δης, Γιώργος Σκαθαρούδης,  Πέρεθ Μορένο 
(πρώην ποδοσφαιριστές Βέροιας),

 ª Γιώργος Σπανός (ιδιοκτήτης ΠΑΕ Ατρό-
μητος),

 ª Γιάννης Αγγελόπουλος (τεχνικός διευ-
θυντής ΠΑΕ Ατρόμητος), 

 ª Ιωάννης Κάμπαξης (διαιτητής 
Superleague), 

 ª Γιάννης Κομπότης (πρώην πρόεδρος 
ΠΑΕ Λεβαδειακός).

Μαρινάκης: «Δεν είχα ποτέ σχέση 
με στημένες κατηγορίες, στο τέ-
λος δικαιώνομαι»

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπια-
κός δεν αναφέρθηκε ευθέως 

στο θέμα, όμως έστειλε το 
μήνυμά του λέγοντας μεταξύ 
άλλων: «Δεν μπορούσα να 
φανταστώ το μέγεθος του 
πολέμου που θα ξεκινούσε 
προς το πρόσωπό μου. Δεν 

περίμενα ποτέ ότι η διάθεσή 
μου να προσφέρω στον τόπο 

και στην πατρίδα χωρίς να περιμένω 
τίποτα και κανένα όφελος από κανέναν, θα 
αποτελούσε αφορμή για να γνωρίσω τον 
φθόνο ενός ακραία κυνικού συστήματος 
εξουσίας, το οποίο επιστρατεύει θεσμικά 
παράκεντρα και επίορκους κρατικούς λει-
τουργούς, επιχειρώντας να καταστήσει 
εργαλείο λάσπης την ίδια τη δικαστική εξου-
σία για να σπιλώσει όσους δεν υποκύπτουν 
στις διαταγές τους. Το ξέρετε πολύ καλά ότι 
δεν λυγίζω…
 Κι όπως έλεγε ο αείμνηστος Νίκος Καζα-
ντζάκης, το έχω ξαναπεί ότι ‘η πέτρα, το 
σίδερο, το ατσάλι δεν αντέχουν. Ο άνθρω-
πος αντέχει’. Και αντέχει όταν δεν έχει να 
φοβηθεί τίποτα, όπως εγώ που ουδεμία 
σχέση είχα με στημένες κατηγορίες. Έχω 
μάθει να κάνω υπομονή και στο τέλος δικαι-
ώνομαι πανηγυρικά».

Σε δίκη για τα στημένα ο 
Βαγγέλης Μαρινάκης

Ο Ολυμπιακός στο τελευταίο 
ματς για φέτος στο Καραϊσκάκη, 
κέρδισε εύκολα με 4-0 την Ξάνθη 
και παράλληλα κέρδισε και το 
χειροκρότημα των φίλων του. 2 γκολ 
ο Γκιγιέρμε, από ένα οι Ομάρ και 
Φορτούνης!

Ε
ξαιρετικός ο Ολυμπιακός σε μία σού-
περ εμφάνιση που «σκόρπισε» την 
Ξάνθη έχοντας αρκετούς διακρι-
θέντες όπως τους Γκιγιέρμε, Ομάρ, 

Φορτούνη και Καμαρά. Επιστροφή - επα-
νεμφάνιση (σ.σ. για πρώτη φορά μετά το 
2014-2015) του Αβραάμ σε παιχνίδι στο Κα-
ραϊσκάκη με αποθέωση από τον κόσμο των 
Πειραιωτών που έδωσε δυναμικών παρών 
στο τελευταίο ματς εντός για φέτος. Δύο 
γκολ ο Γκιγιέρμε και από ένα οι Ομάρ και 
Φορτούνης στο 4-0 επί της Ξάνθης.

ΜΕ 4-2-3-1 ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΑΝΤΙΠΑ-
ΛΟΙ
Τόσο Ολυμπιακός όσο και Ξάνθη ξεκίνη-
σαν με το ίδιο σχήμα το ματς. Με διάταξη 
4-2-3-1. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ως εξής: 
Σα κίπερ, άμυνα με Τσιμίκα, Ομάρ, Μεριά 
και Σισέ, κέντρο με Καμαρά και Γκιγιέρμε, 
άκρα με Ντίας και Ποντένσε και ο Φορτού-
νης πίσω από τον φορ Σολδάνο.
Οι 11 της Ξάνθης που είχε τον Μελιόπουλο 
ως επιτελικό πίσω από τον φορ Μπρίτο ήταν 
οι: Ζίβκοβιτς, Ντε Αμορίμ, Κασάδο, Καμαρά, 
Κοβάσεβιτς, Ντουρεστάμ, Μελιόπουλος, 
Μπρίτο, Σαρπόνγκ, Μπαξεβανίδης και Σιλά.
Ο Ολυμπιακός στο α’ μέρος ήταν σχεδόν 
από την αρχή πολύ σοβαρός και καλός δημι-
ουργικά και επιθετικά. Η Ξάνθη είχε μία 
φάση στην αρχή αλλά μετά δέχθηκε μεγάλο 
πρέσινγκ με το α’ μέρος να τελειώνει με 
13-2 τελικές και τον Ολυμπιακό να έχει και 
δοκάρι από σουτ του Καμαρά. Μόλις στο 
10ο λεπτό ο Φορτούνης συνεργάστηκε ξανά 
με τον Γκιγιέρμε σε φάση γκολ. Κόρνερ του 
αρχηγού των Πειραιωτών και κεφαλιά του 
Βραζιλιάνου για το 1-0. Στο 16’ ο Γκιγιέρμε 
σκόραρε και πάλι με πολύ καλό τελείωμα 
μετά από φάση που άρχισε με δικό του κλέ-
ψιμο και γύρισμα από τον Ομάρ. Ο Ολυμπι-
ακός που είχε χαμένες ευκαιρίες με Φορ-
τούνη, Γκιγιέρμε και Ομάρ θα συνέχιζε το 
σκοράρισμα. Στο 43’ ο Καμαρά είχε ένα 
σουτ «οβίδα» στο δοκάρι και στην συνέ-
χεια ο Ομάρ με «ριμπάουντ» και κεφαλιά 
έκανε το 3-0.

Στο β’ μέρος ο Ολυμπιακός δεν σταμάτησε. 
Στο 57ο λεπτό βρήκε και άλλο γκολ. Ο Γκι-
γιέρμε έβγαλε μία σούπερ βαθιά μπαλιά 
στον Φορτούνη που από κοντά έγραψε το 
4-0. Στην συνέχεια στο 69ο λεπτό ο Αβραάμ 
Παπαδόπουλος αποθεώθηκε από όλο το 
γήπεδο στο πρώτο ματς του μετά την επι-
στροφή του στην ομάδα. Μέχρι το τέλος του 
ματς ο Ολυμπιακός που άλλαξε και το σχήμα 
του σε 4-4-2 με την είσοδο του Χασάν πίεζε 
και για άλλο γκολ και είχε φάσεις.
MVP: Τρομερός Γκιγιέρμε που στο α’ μέρος 
είχε δύο γκολ και στο β’ την σούπερ ασίστ 
στον Φορτούνη. Εξαιρετικός και ο Ομάρ με 
γκολ και ασίστ στο πρώτο 45λεπτο.
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Καμαρά και Φορτού-
νης είχαν θετικότατο πρόσημο. Γενικά δεν 
μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι υστέρησε 
κάποιος τρομερά από τον Ολυμπιακό. Οι 
περισσότεροι παίκτες πήγαν καλά. Η Ξάνθη 
σε κέντρο και άμυνα είχε αρκετά προβλή-
ματα και δεν είχε διακριθέντα.
ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η άμυνα και το κέντρο 
της Ξάνθης. Βρέθηκαν σε κακή μέρα.
Η ΓΚΑΦΑ: Μπορούν να μπουν οι φάσεις 
των γκολ του Ολυμπιακού στο α’ μέρος 
και κυρίως του 43’ όπου ο Σιλά έχει χάσει 
τελείως τον Ομάρ που κάνει το 3-0.
ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο διαιτητής του ματς δεν έχει 
κάνει σοβαρά ή μεγάλα λάθη. Δύο οι λαν-
θασμένες υποδείξεις οφσάιντ από τους 
επόπτες σε επιθέσεις του Ολυμπιακού. 
Στην 2η φάση από αυτές τις δύο λανθασμέ-
νες υποδείξεις θα σκόραρε ο Μασούρας. 
Η άλλη ήταν με τον Χασάν να στέλνει την 
μπάλα στα δίχτυα αλλά να είναι επίσης ως 
μη γενόμενη.
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ: Ο Ολυμπιακός έδωσε μία εξαι-
ρετική αγωνιστική παράσταση μπροστά 
στον κόσμο του στο τελευταίο του φετινό 
εντός έδρας ματς στο πρωτάθλημα αλλά και 
γενικά στις υποχρεώσεις του (σ.σ. έχει μετά 
Λαμία και ΑΕΛ εκτός). Οι παίκτες του Μαρ-
τίνς μπορούσαν να βάλουν και άλλα γκολ 
απέναντι σε μία κακή Ξάνθη και με ελλεί-
ψεις. Το ματς έληξε με 22-3 τελικές (σ.σ. οι 
22 του Ολυμπιακού).
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σα, Καμαρά, Φορτούνης 
(74’ Χασάν), Γκιγιέρμε, Ομάρ, Μεριά (69’ 
Αβραάμ), Τσιμίκας, Σολδάνο, Ζιλ Ντίας, 
Ποντένσε (58’ Μασούρας) και Σισέ.
ΞΑΝΘΗ: Ζίβκοβιτς, Ντε Αμορίμ, Κασάδο 
(46’ Οκάν), Καμαρά, Κοβάσεβιτς, Ντουρε-
στάμ, Μελιόπουλος, Μπρίτο (73’ Φακής), 
Σαρπόνγκ (65’ Θυμιάνης), Μπαξεβανίδης 
και Σιλά

Χορταστικός, απολαυστικός, 
ουσιαστικός!
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Ο Γηραιός μπήκε σε τροχιά Super 
League 2, μετά τη σημερινή του 
χιτσκοκική νίκη (1-0) επί των 
Τρικάλων.

Ν
ίκη που τον βάζει σε τροχιά Super 
League 2 πήρε σήμερα ο Ηρα-
κλής, καθώς επικράτησε με 1-0 
των Τρικάλων, χάρις σε γκολ του 

Ζιάμπαρη δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. 
Οι δύο ομάδες είχαν στο πρώτο ημίχρονο 
από μία καλή στιγμή. Οι φιλοξενούμενοι 
άγγιξαν το γκολ στο 29’, όταν μετά από 
λάθος του Κωστούλα, ο Καπός βγήκε τετ α 
τετ με τον Καχριμάν, αλλά ο Σέρβος γκολκί-
περ τον «νίκησε». Λίγο πριν την ανάπαυλα, 
ο Γηραιός «άγγιξε» το γκολ, αλλά πρώτα ο 
Ρόβας και μετά ο Κωστούλας από πλεονε-
κτική θέση, απέτυχαν να σκοράρουν. 
Στο δεύτερο μισό οι γηπεδούχοι μπήκαν 
πιο δυνατά και στα πρώτα λεπτά είχαν δύο 
καλές στιγμές με τον Ρόβα. Στο 59’ διαμαρ-
τυρήθηκαν έντονα για υπόδειξη του ίδιου 
παίκτη σε θέση οφ σάιντ, ενώ στο 87’  οι  
«Σακαφλιάδες» βρέθηκαν κοντά στο 1-0, 
αλλά ο Καχριμάν «σταμάτησε» τον Συμε-
λίδη στο μεταξύ τους τετ α τετ. Τελικά ο 
Ηρακλής «λυτρώθηκε» στις καθυστερή-
σεις, όταν ο Ζιάμπαρης με κεφαλιά μετά από  
εκτέλεση φάουλ από τον Παναγιωτούδη, 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ταϊρη.
ΗΡΑΚΛΗΣ: Καχριμάν, Κουτρομάνος (70΄ 
Νιάμπουγιου), Μουνιόθ, Ζιαμπάρης, Στά-
μου, Κωστούλας, Παναγιωτούδης, Καθά-
ριος (46΄ Μπορίκο), Ντούνης, Ρόβας (80΄ 
Τσίπρας), Περόνε
ΤΡΙΚΑΛΑ: Ταΐρης, Πάνος, Ντόσης, Γκότοβος, 
Συριόπουλος, Τσιάρας, Τριανταφυλλόπου-
λος, Τσιμίκας (79΄ Κούλπας), Μαρκόφσκι 
(68΄ Ράντι), Συμελίδης, Καπός (90΄+3΄ Σισέ).

«Διπλό» στον Βόλο και στο κόλ-
πο της δεύτερης θέσης ο Απόλλων 
Λάρισας
Ο Απόλλων Λάρισας πήρε τη νίκη στην 
έδρα του Βόλου με 1-3 και παρέμεινε στο 
«κυνήγι» της δεύτερης θέσης, στο -1 από 
τον Πλατανιά. Βγήκε από τη ζώνη του υπο-
βιβασμού ο Ηρόδοτος, που επικράτησε του 
Αιγινιακού με 4-2, στο «μηδέν» Καραϊσκά-
κης και ΑΟΧ Κισσαμικός.
Οι Θεσσαλοί κατάφεραν να πανηγυρίσουν 
το «τρίποντο» έπειτα από δυο συνεχόμε-
νες ισοπαλίες και παρέμεινε «ζωντανός» 
στην προσπάθεια να εξασφαλίσει τη θέση 

των μπαράζ για τη Super League 1. O Bόλος 
πήρε το προβάδισμα με τον Ηλιόπουλο να 
ευστοχεί σε απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 
38’, όμως ο Γκαλίτσιος με αυτογκόλ (56’) και 
ο Ράμος με σουτ (59’) ανέτρεψαν σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα την κατάσταση. 
Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Μαρκολίνο 
στο 88’, ολοκληρώνοντας τη μεγάλη νίκη 
της ομάδας του. Πλέον ο Απόλλων έχει 51 
βαθμούς, έναν λιγότερο από τον δεύτερο 
Πλατανιά, που νωρίτερα νίκησε με 4-3 την 
Παναχαϊκή.
Βόλος (Φεράντο): Μπουργάνης (86’ Κρα-
βαρίτης), Ντεντάκης, Καρρίκι (72’ Πίσπας), 
Ν’ Γκουέμ, Γκαλίτσιος, Καμπαγέρο, Γκαρ-
σία, Πέντα (61’ Λούκας), Κότο, Ηλιόπουλος, 
Μάντζης
Απόλλων Λάρισας (Μπελά): Μαντζάρης, 
Σκούπρας, Κουρτεσιώτης, Καρατάσιος, 
Κοντοές, Χατζής, Λούκας Ράμος, Λίταινας, 
Γκουντρουμπής (46’ Τασιούλης), Πολέτο (81’ 
Μαρκολίνο), Μπραμπίγια (71’ Μπιμάι).

ΟΛΑ «ΜΗΔΕΝ» ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ
Καραϊσκάκης και ΑΟΧ Κισσαμικός μοιρά-
στηκαν βαθμούς κι εντυπώσεις, στο πιο 
κακό παιχνίδι της αγωνιστικής. Οι Αρτινοί 
μετρούν πια 39 βαθμούς, όντας στη 10η 
θέση και οριακά στη Super League 2 της 
επόμενης σεζόν, ενώ οι Κρητικοί έφτασαν 
στους 43 και στην 7η θέση.
Καραϊσκάκης (Χαραλαμπίδης): Μέλκα, 
Καραγιαννίδης (18’ λ.τρ. Γυφτοκώστας), 
Παντίδος (46’ Μπαντέ), Ροντρίγκεθ, Καψά-
λης (74’ λ.τρ. Κάκκο), Παναγιώτου, Παπανί-
κου, Ψιάνος, Βουκμίροβιτς, Αλεκσιτς, Τζι-
ώρας.
ΑΟΧ Κισσαμικός (Βοσνιάδης): Λαζαρί-
δης, Σισέ, Ζιούλης, Φαζός, Κάσσος, Παπα-
χρήστος, Τεγούσης, Μουμίν, Βρεττός (83’ 
Ρίσκι), Αρναρέλλης (65’ Σάλιακας), Χαλκια-
δάκης (71’ Τόλι).

ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΜΕ ΑΙΓΙ-
ΝΙΑΚΟ
Ο Ηρόδοτος - που παραμένει αρκετά 
χαμηλά στη βαθμολογία - επικράτησε του 
ουραγού Αιγινιακού στην έδρα του με σκορ 
4-2. Σκόρερ για τους νικητές ήταν οι εξής: 
36’ Ηλιάδης, 49’ Γραικός, 56’ Νύκταρης 
πέναλτι και 79’ Γκούφας. Ο Αιγινιακός είχε 
προηγηθεί στο 12’ με τον Ζανάκη και έβαλε 
γκολ και με τον Έππα στο 74’.
Ηρόδοτος (Λυρώνης): Τσιλιγγίρης, Ζιώγας, 
Ανδρέου, Μουκίδης, Αργκιλέσι, Ζαμπο-
ρόφσκι (46’ Σιαλμάς), Ηλιάδης, Γραικός (60’ 

Χατζηλιάδης), Νύκταρης, Μπαρέτας (70’ 
Αγγελούδης), Γκούφας.
Αιγινιακός (Καρατζά): Καραγκιόζης, Τοπαλί-
δης Σ., Πετρούσης, Ζήσης (64’ Πιαστόπου-
λος), Στάνιτς, Δελκόσκι, Πολύζος, Έππας, 
Παπαδόπουλος, Ζανάκης (39’ λ.τρ. Τοπαλί-
δης Μ.), Κούστα (69’ Αλ Χαρντάν)

Δεν κατέβηκε η Σπάρτη, 3-0 άνευ 
αγώνος η Κέρκυρα (pics)
Η Κέρκυρα πήρε τη νίκη με 3-0 άνευ αγώ-
νος απέναντι στη Σπάρτη, που βρέθηκε στο 
γήπεδο με 10 παίκτες και δίχως την ικανό-
τητα να αγωνιστεί.
Οι Φάιακες επρόκειτο να υποδεχθούν τους 
Λάκωνες για την 28η εμβόλιμη αγωνιστική 
της Football League, όμως οι φιλοξενούμε-
νοι έδωσαν συνέχεια στην άσχημη εικόνα 
του τελευταίου διαστήματος, αδυνατώντας 
να κατεβάσουν πλήρη σύνθεση και να αγω-
νιστούν, γνωρίζοντας την ήττα με 3-0 άνευ 
αγώνος.
Σύμφωνα με όσα προέκυψαν, τέσσερις παί-
κτες της Σπάρτης υπέστησαν γαστρεντερί-
τιδα πριν τη σέντρα και την αποστολή συνέ-
θεταν μόλις 10 παίκτες. H ίδια η ομάδα 
ισχυρίστηκε πως μπορεί να αγωνιστεί, με 
τον αντίλογο να αναφέρει πως οι νεαροί 
που είχαν επιστρατευθεί για να φτάσει η 
ομάδα τους 10 παίκτες δεν είχαν δικαίωμα 
συμμετοχής.
Το κλείσιμο του φύλλου αγώνα από τον 
διαιτητή έγινε εις βάρος των Λακώνων με 
3-0 α.α, γεγονός που φέρνει πια επίσημα σε 
ιδιαίτερα δύσκολη θέση, μιας κι έμεινε στην 

προτελευταία θέση με 18 βαθμούς.
Υπενθυμίζεται πως η Σπάρτη είχε παίξει 
με 10 και κόντρα στη Δόξα Δράμας για την 
προηγούμενη αγωνιστική.

Πλατανιάς - Παναχαϊκή 4-3
Φοβερό ματς στα Χανιά με τον γηπεδούχο 
Πλατανιά να επικρατεί 4-3 της Παναχαϊ-
κής και ενώ στην αναμέτρηση υπήρξε και 
ένταση μεταξύ των παικτών των δύο ομά-
δων. Στο 2ο λεπτό ο Νίλι βρήκε χώρο και με 
δυνατό σουτ έκανε το 1-0. Ο ίδιος παίκτης 
στο 8’ αξιοποίησε λάθος της αντίπαλης άμυ-
νας και με πλασέ σκόραρε ξανά. Οι Πατρι-
νοί είχαν μετά τρεις καλές φάσεις, στο 15’ 
με Παπατόλιο, στο 26’ με Σωτηράκο και στο 
34’ με Ελευθεριάδη.
 Στο 42’ είχαν φάση οι Κρητικοί με τον 
Λουκίνα, στο 43’ «απάντησε» η Παναχα-
ϊκή με σουτ του Μωραϊτη και στο 45’ οι 
φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 2-1 μετά από 
σέντρα του Κολ και κεφαλιά του Μωρα-
ϊτη. Στο 50’ ο Λουκίνας με σουτ έκανε το 
3-1 μετά από πάσα του Ουές. Η Παναχα-
ϊκή είχε ξανά δύο φάσεις αλλά μετά είχε 
πάλι αδράνεια και λάθος στο κέντρο 
με τους Παπανικολάου και Λουκίνα να 
κάνουν το ένα δύο και τον Παπανικολάου 
να βγάζει μετά στον Μιγκέλ Μπιανκόνι 
που με σουτ βρήκε δίχτυα στο 66’ για το 
4-1. Στο 77’ ο Κόβατσεκ πήρε πέναλτι και 
ο Ελευθεριάδης σκόραρε για το 4-2. Ο 
ίδιος παίκτης έκανε το τελικό 4-3 στο 92’ 
πάλι οπό πέναλτι που πήρε ο Κόβατσεκ 
για το 4-3.

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
«Λύτρωση» με Ζιάμπαρη ο Ηρακλής 
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Μ
ε τρία μετάλλια ολοκληρώσε η 
Ελλάδα την παρουσία της στη 
διεθνή ρεγκάτα «The Memorial 
Paolo d’Aloja» που πραγματο-

ποιήθηκε στο Πιεντιλούκο της Ιταλίας. 
Η χώρα μας κέρδισε την Κυριακή ένα χρυσό 
και δυο χάλκινα μετάλλια. Το χρυσό κατέ-
κτησε η Ελένη Λαμπριανίδου στο σκιφ των 
νεανίδων που κέρδισε στον μεγάλο τελικό 
του αγωνίσματος με χρόνο 8.50.47 ενώ στη 
δεύτερη θέση ήταν η Ζαμάλι από την Τυνη-
σία με 8.58.82 και στην 3ηη Ουζμπέκα Ταγ-
μάτοβα με 9.00.79 .
Νωρίτερα οι Έλληνες κωπηλάτες είχαν 
κατακτήσει ακόμη δυο χάλκινα μετάλλια 

στο διπλό σκιφ των νεανίδων με τις Ισμήνη 
Νόνη και  Α.Δίτσιου οι οποίες μάλιστα είχαν 
κατακτήσει το χάλκινο και μια μέρα νωρί-
τερα κι έγιναν το μοναδικό ελληνικό πλή-
ρωμα με δυο μετάλλια στη διοργάνωση ενώ 
στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν και 
οι Δ.Ζωγράφος-Θ,.Λαπικοφ στην δίκωπο 
άνευ εφήβων.
Συνολικά την Κυριακή στους τελικούς πήραν 
μέρος 9 ελληνικά πληρώματα  ενώ ο απο-
λογισμός για την Εθνική μας ομάδα στο ιδι-
αίτερα ανταγωνιστική ρεγκάτα του Πιεντι-
λούκο ήταν 6 μετάλλια (1 χρυσό, 2 ασημένια 
, 3 χάλκινα) και 19 παρουσίες σε μεγάλους 
τελικούς το διήμερο των αγώνων. 

Φινάλε με τρία μετάλλια για τους 
κωπηλάτες στην Ιταλία

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague

Ποδηλατική πανδαισία στην 
Κρήτη!

Τ
ο γεγονός ότι, οι ποδηλάτες από την 
Κρήτη πρωταγωνιστούν σχεδόν σε 
όλα τα ποδηλατικά δρώμενα δεν εί-
ναι τυχαίο.

Στο Νησί αγαπούν την ποδηλασία και 
υπάρχουν πολλοί σημαντικοί άνθρωποι 
που πλαισιώνουν τους συλλόγους, ώστε να 
έρχονται και τα αποτελέσματα.
Φυσικά, σε επίπεδο συλλόγων, ο ΤΑΛΩΣ 
ΑΝΕΚ Χανίων ξεχωρίζει ιδιαίτερα χωρίς 
αυτό να αφαιρεί δόξα από τις μικρότερες 
«κυψέλες» αθλητών, όπως είναι και ο Π.Ο.
ΔΡΗΡΟΣ.
Το Σάββατο 13/4/19 διοργανώθηκε αγώ-
νας ατομικής χρονομέτρησης τού τοπικού 
πρωταθλήματος Κρήτης σε μια όμορφη 
ανηφορική διαδρομή κοντά στη Νεάπολη 
Λασιθίου.

* Στην κατηγορία των ανδρών πρωταγω-
νίστησαν τα αδέρφια Κορτσιδάκη, με τον 
Μιχάλη να ανακηρύσσεται πρωταθλητής 
Κρήτης και τον Μάριο να καταλαμβάνει την 
3η θέση.
* Στις νεάνιδες, νικήτρια και πρωταθλήτρια 
Κρήτης αναδείχτηκε η Σοφία Λιοδάκη με 
δεύτερη την Χρυσή Σταυγιαννουδάκη.
* Στην κατηγορία παίδων, πρωταθλητής 
Κρήτης αναδείχτηκε ο Κώστας Λιοδάκης, 
ο οποίος πιστοποίησε την εξαιρετική αγω-
νιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
* Στην κατηγορία των ΜΑΣΤΕΡ οι αθλητές 
του ΤΑΛΩ Στέλιος Καραγιάννης και Χρή-
στος Ανεσιάδης κατέλαβαν την 1η θέση 
στους ΜΑΣΤΕΡ Β και Γ αντίστοιχα, ενώ 
ο Δημήτρης Λυμπέρης ήταν 3ος στους 
ΜΑΣΤΕΡ Α.
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Το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής 
ολοκληρώθηκε με την αγωνία να 
είναι στα ύψη μέχρι τέλους και στους 
8 ομίλους. 

Κ
αβάλα, Βέροια, Κρόνος Αργυ-
ράδων, Ολυμπιακός Βόλου, Ιε-
ράπετρα, Ιάλυσος, Αιγάλεω, Α-
σπρόπυργος θα αγωνίζονται στη 

Football League τη νέα σεζόν. Δείτε τις ομά-
δες που θα διεκδικήσουν τα άλλα τέσσερα 
εισιτήρια μέσω των μπαράζ κι αυτές που υ-
ποβιβάστηκαν.

1ος όμιλος
ΠΑΟΚ Κοσμίου – Απόλλων Παραλιμνίου 
0-5 (19’ Σιψής, 44’ Λιάρας, 52’-61’ Μουτεσί-
δης, 55’ Ζυγκερίδης)
Ασπίδα Ξάνθης – Καβάλα 0-3 (4’ Μαρκό-
πουλος, 37’ Γαβριηλίδης, 61’ Βαλαβανόπου-
λος)
Ορφέας Ξάνθης – Εθνικός Σιδηροκάστρου 
6-0 (54’ Καραγκιόζης Β., 61’-66’-77’-87’ 
Πασχαλάκης, 86’ Ξαντινίδης)
Εθνικός Αλεξανδρούπολης – Κεραυνός Πέρ-
νης 3-2 (9’ Καρακασίδης, 19’ Δεδελούδης, 
88’ Καρακασίδης / 8’ Κωνσταντάρας, 39’ 
Χαλπέτης)
Νέστος Χρυσούπολης – Αετός Ορφανού 3-1 
(21’ Μκρτσιαν, 47’ Νικλητσιώτης, 86’ Χού-
σινετς / 45+ Μουδούρογλου)
ΑΕ Καλαμπακίου – Άρης Αβάτου 1-0 (22’ 
Κωνσταντινίδης)
Αλέξανδρος Κιλκίς – Πανσερραϊκός 0-0
Ερμής Αμυνταίου – ΠΑΟ Κουφαλίων 0-0
Πρωταθλητής: Καβάλα
Μπαράζ: Νέστος Χρυσούπολης
Υποβιβάστηκαν: ΑΕ Καλαμπακίου, Εθνικός 
Αλεξανδρούπολης, Ασπίδα Ξάνθης, Εθνικός 
Σιδηροκάστρου, ΠΑΟΚ Κοσμίου2ος όμιλος

2ος όμιλος
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΒΡΟΧΗΣ Μακε-
δονικός – ΠΟ Τριγλίας 0-1 (38’ Ζώτος)
Νίκη Αγκαθιάς – ΑΠΕ Λαγκαδά 4-0 (24’ Ρογ-
γότης, 44’ Πέτκος, 60’ Κίτσας Ε., 74’ Χατζό-
πουλος)
ΑΣ Γιαννιτσά – Αλμωπός Αριδαίας 2-1 (20’ 
Πέλκας, 36’ Παντεκίδης / 54’ Ελευθεριάδης 
Λ.)
Εδεσσαϊκός – Άρης Παλαιοχωρίου 1-1 (84’ 
Παπαδημητρίου / 78’ )
Αγροτικός Αστέρας – Βέροια 0-2 (8’ Σκαθα-
ρούδης, 52’ Μπλέτσας)
Ολυμπιακός Κυμίνων – Μελιτέας Μελίτης 

1-0 (13’ )
Πρωταθλητής: Βέροια
Μπαράζ: ΠΟ Τριγλίας
Υποβιβάστηκαν: ΠΑΟ Κουφαλίων, Ολυ-
μπιακός Κυμίνων, Μελιτέας Μελίτης, ΑΠΕ 
Λαγκαδά, Ερμής Αμυνταίου

3ος όμιλος
Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας – ΑΕ Λευκίμ-
μης 0-2 (38’ Γαστεράτος, 68’ Κιπτίου)
Θρίαμβος Σερβιανών – Θεσπρωτός 0-3 (46’-
51’ Ευθυμίου, 77’ Κασαράτε)
Κρόνος Αργυράδων – Τηλυκράτης 1-0 (56’ 
Χατζηδημητρίου)
Γρεβενά Αεράτα – Μακεδονικός Σιάτιστας 
0-2 (53’ Τσακμάκης, 81’ )
Ναυπακτιακός – Αχέρων Καναλακίου 0-1 
(21’ Ζδράβος)
Σούλι Παραμυθιάς – ΑΟ Φλωριάδας 3-0 
α.α.
Πρωταθλητής: Κρόνος Αργυράδων
Μπαράζ: Θεσπρωτός
Υποβιβάστηκαν: Μέγας Αλέξανδρος Καλλι-
θέας, Θρίαμβος Σερβιανών, Μακεδονικός 
Σιάτιστας, Γρεβενά Αεράτα, Φλωριάδα

4ος όμιλος
Φωκικός – ΑΟ Σελλάνων 1-1 (34’ Χατζηστά-
μου / 28’ πατσαρούχας)
Θησέας Αγριάς – ΑΟ Στυλίδας 3-1
Ολυμπιακός Βόλου – ΓΣ Αλμυρού 0-0
Πιερικός – Νίκη Βόλου 1-2 (73’ Καρτσαμπάς 
/ 14’ Κέρι πεν, 90+ Παπαδόπουλος)
ΑΣ Μετέωρα – Απόλλων Μακρυχωρίου 1-0 
(16’ Μαρούδας)
Οικονόμος Τσαριτσάνης – Αστέρας Ιτέας 4-4 
(39’ αυτογκόλ, 45’ Τόλιος, 54’-57’ Μπαλο-
γιάννης / 4’ Ζαννιάς, 63’ Κακκάβας πεν, 65’ 
Σεΐτι, 68’ Αλεξίου)
Αναγέννηση Καρδίτσας – Αχιλλέας Νεοκαι-
σάρειας 0-3 α.α.
Πρωταθλητής: Ολυμπιακός Βόλου
Μπαράζ: Νίκη Βόλου
Υποβιβάστηκαν: Αχιλλέας Νεοκαισάρειας, 
Απόλλων Μακρυχωρίου, Στυλίδα, Φωκικός, 
Αναγέννηση Καρδίτσας

5ος όμιλος
Γιούχτας – ΑΠΟ Κερατσίνι 2-1
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ – ΑΕ Νεάπολης 4-0 (52’ Φου-
καράκης, 54’ Σινγκ, 71’ Μποτωνάκης, 90’ 
Τσίτας)
Προοδευτική – Αμπελακιακός 1-0 (41’ )
ΟΦ Ιεράπετρας – Εθνικός 2-0 (66’ Μηνάς, 
90+ Βογιατζής)
Ατσαλένιος – Ιωνικός 1-2 (15’ Παπαδομιχε-

λάκης / 5’ Πογοσιάν, 11’ Κουϊρουκίδης)
ΑΟ Επισκοπής – ΑΟ Παλαιόχωρας 2-0 (28’ 
Κατσικοκέρης, 42’ Γιόρνταν)
Πρωταθλητής: ΟΦ Ιεράπετρας
Μπαράζ: Ιωνικός
Υποβιβάστηκαν: Προοδευτική, Αμπελακια-
κός, Παλαιόχωρα, Ατρόμητος Πειραιά, Νεά-
πολη

6ος όμιλος
Αστέρας Αμαλιάδας – Ιάλυσος 0-5 (34’-
44’-56’ Περογαμβράκης, 80’ Μπάρδος, 87’ 
Πετράκος)
Παλληνιακός – Παναιγιάλειος 3-1 (57’ Κυρι-
όπουλος, 65’ Σάμιος, 83’ Μπιτίλης / 73’ Βλά-
χος)
ΠΑΟ Βάρδας – Αχαρναϊκός 1-2 (63’ Μικελά-
τος / 25’-44’ Μπρέμπος)
Πανηλειακός – Νίκη Τραγανού 2-3 (41’ 
Μπαρμπαρούσης, 43’ Πλαστουργός πεν / 
38’ Βατσής, 56’ Γαργαρώνης, 67’ Καλογε-
ρόπουλος)
Πανμοβριακός – Θύελλα Ραφήνας 0-0
Φοίβος Κρεμαστής – Διαγόρας Βραχνεΐ-
κων 0-3
Πρωταθλητής: Ιάλυσος
Μπαράζ: Διαγόρας Ρόδου
Υποβιβάστηκαν: Παναιγιάλειος, Νίκη 
Τραγανού,Πανμοβριακός Ριόλου, Φοίβος 
Κρεμαστής, Αστέρας Αμαλιάδας

7ος όμιλος
ΑΟ Χαλκίς – Αιολικός 1-0 (62’ Ντάμπος)
Χαραυγιακός – Αιγάλεω 0-2 (77’ Βέρ-
μπης, 90+ Τσαφταρίδης)

Ηλυσιακός – Θύελλα Καμαρίου 1-0 (49’ )

Πανθηραϊκός – Καλλιθέα 1-1 (71’ Τσί-
γκρος / 31’ Χαρίτος)
Άγιος Ιερόθεος – Απόλλων Ερέτριας 7-3
Άγιοι Ανάργυροι – ΠΑΣ Κόρινθος 3-0 
(Βιδάλης, Λάλας, Πολλάς)
Πρωταθλητής: Αιγάλεω
Μπαράζ: Αιολικός
Υποβιβάστηκαν: Χαραυγιακός, Χαλκία, 
Κόρινθος, Απόλλων Ερέτριας

8ος όμιλος
Αμβρυσσέας Διστόμου – ΑΟ Εικοσιμίας 
2-1 (15’ Στασινόπουλος, 31’ Σένκα / 37’ 
Ντεμπλάλα)
ΑΟ Κατασταρίου – ΑΕ Ερμιονίδας 2-3 (77’ 
Κουρέλλας, 90+ Μαρίνος / 45+-54’ Μπι-
μπισίδης, 56’ Τριμπόνιας)
Καλαμάτα – Παναρκαδικός 2-2 (10’-24’ 
Κάρλος / 54’-71’ πεν Καρβάλιο)
Ασπρόπυργος – Ένωση Λέρνας 5-0 (38’ 
Ζώνας, 43’-49’-77’ Βαζ, 81’ Πετρόπουλος)
ΑΕ Πελλάνας – Μανδραϊκός 4-1 (14’-41’ 
πεν Παναγιωτίδης, 70’-90’ Σικαλόπουλος 
/ 80’ Καλλιθέα)
Παναργειακός – Πάμισος 3-0 (5’ Παιδά-
κης, 32’ Μουσταφάι, 71’ Μπουντόπου-
λος)
ΑΟ Υπάτου – Αστέρας Βλαχιώτη 5-0
Πρωταθλητής: Ασπρόπυργος
Μπαράζ: Καλαμάτα
Υποβιβάστηκαν: Αμβρυσσέας Διστόμου, 
Μανδραϊκός, Ένωση Λέρνας, Πάμισος 
Μεσσήνης, ΑΟ Εικοσιμίας

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Τα τελικά αποτελέσματα της Γ’ Εθνικής & οι πρωταθλητές
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Η Μπαρτσελονα έκανε ό,τι ήθελε τη 
Γιουνάιτεντ, την καθάρισε 3-0 (4-
0 συνολικό σκορ) και έπειτα από 
τέσσερα χρόνια, θα δώσει το παρών 
στους “4”, όπου περιμένει τον νικητή 
από το Πόρτο-Λίβερπουλ.  

Δ
εν ήταν απλά άλλη κλάση. Τις πε-
ρισσότερες στιγμές του ματς ήταν 
λες και έπαιζαν άντρες με παιδιά. 
Είχε φανεί από το Μάντσεστερ ότι 

η Μπαρτσελόνα εκτός από εκείνο το 0-1 που 
πήρε, δεν θα είχε αντίπαλο στα προημιτελι-
κά. Η Γιουνάιτεντ δεν μπορούσε και οι Μπλα-
ουγκράνα φρόντισαν να στήσουν φιέστα 
στη ρεβάνς. Την καθάρισαν με συ-
νοπτικές διαδικασίες, έφτασαν 
πανεύκολα στο 3-0 (4-0 συνο-
λικό σκορ) και επιστρέφουν 
στα ημιτελικά του Champions 
League για πρώτη φορά από 
το 2015.
Οι Κόκκινοι Διάβολοι προσπά-
θησαν να αιφνιδιάσουν. Μπή-
καν τόσο δυναμικά, ώστε μόλις στα 
35 δευτερόλεπτα είχαν οριζόντιο δοκάρι 
με τον Ράσφορντ. Σταδιακά όμως η μπάλα 
κυλούσε προς τη δική τους περιοχή. Και στο 
16’ ήρθε το πρώτο χτύπημα. Ο Μέσι τα έκανε 
όλα. Εκλεψε την μπάλα, έκανε ποδιά και 
πυροβόλησε από το ημικύκλιο στην απένα-
ντι γωνία. Τέσσερα λεπτά αργότερα αυτή τη 
φορά με το δεξί ο Μέσι ξαναχτύπησε. Μόνο 
που αυτό του το... χάρισε με τρελό πνίξιμο 
μέσα από τα χέρια ο Ντε Χέα. Ετσι ο Αργεντι-
νός σούπερ σταρ έβαλε την έκτη ντομπλέτα 
του σε προημιτελικά και έπειτα από 50 σουτ, 
έβαλε τέλος στην αστοχία του, καθώς δεν 
έβρισκε δίχτυα σε αυτή τη φάση από το 2013.
Οι γηπεδούχοι δεν είχαν καμία διάθεση να 
πατήσουν φρένο και δημιουργούσαν αστα-
μάτητα. Στο 45’+1’ ο Ντε Χέα σταμάτησε 
πάνω στη γραμμή τον Σέρζι Ρομπέρτο, ενώ το 
πόδι του Γιανγκ έσωσε πριν σκοράρει ξανά ο 
Μέσι (47’). Ωστόσο, στο τρομερό curler του 
Κουτίνιο (60’) ο Ντε Χέα δεν μπορούσε να 
κάνει απολύτως τίποτα. Ο Μέσι προσπάθησε 
ακόμα δύο φορές για το χατ τρικ που δεν 
ήρθε (64’ ψαλιδάκι, 90’ σουτ-απόκρουση 
Ντε Χέα) και ο Τερ Στέγκεν είχε εκπληκτική 
επέμβαση στην κεφαλιά του Αλέξις Σάντσες 
(89’).
Το τελικό σφύριγμα βρήκε την Μπαρτσελόνα 
να είναι όχι απλά αήττητη στη φετινή διορ-
γάνωση (7 νίκες, 3 ισοπαλίες), αλλά να μην 

έχει βρεθεί καν πίσω στο σκορ σε οποια-
δήποτε στιγμή. Τώρα όμως θα έχει λογικά 
ακόμα δυσκολότερο έργο, καθώς θα ανα-
μετρηθεί με τον νικητή του ζευγαριού Πόρ-
το-Λίβερπουλ, με τους Reds φυσικά να είναι 
ο πιο πιθανός αντίπαλός της πριν τον τελικό 
της Μαδρίτης...

Πόρτο - Λίβερπουλ 1-4
Σε Βαρκελώνη και Λίβερπουλ περίμεναν την 
κόντρα τους από την ώρα που έγινε η κλήρωση 
των «8» και θα τα πουν όντως μετά τη νέα εντυ-
πωσιακή νίκη των Reds στο Οπόρτο (1-4).
Πέρυσι είχαν συναντηθεί στους «16» και η 
Λίβερπουλ είχε κάνει πλάκα με το 0-5 στο 

Dragao. Φέτος τα είπαν για τους «8» 
και η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ 

έκανε ξανά πλάκα με το 1-4 στην 
Πορτογαλία και το 6-1 συνο-
λικό σκορ, με το οποίο πήρε 
το εισιτήριο για τον ημιτε-
λικό με την Μπάρτσα. Σκό-
ραραν -όπως και πέρυσι- οι 

Μανέ, Σαλάχ, Φιρμίνο και έκα-
στος έχει 14 γκολ στο Champions 

League, κυνηγώντας τα 21 του Στίβεν 
Τζέραρντ με τους Reds...

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Πόρτο άγγιξε το 
γκολ με το ωραίο πλασέ του Ερέρα στα... 35 
δευτερόλεπτα και γενικά συνέχισε με ένταση 
στο παιχνίδι της, δύναμη και σωστή πίεση. 
Ετσι, απέναντι σε μια Λίβερπουλ που έδειχνε 
είτε αιφνιδιασμένη είτε χαλαρή, στο 25λεπτο 
η στατιστική έλεγε... 13-0 τελικές προσπά-
θειες. Το θέμα, όμως, είναι τι λέει το σκορ και 
λίγο μετά, στο 28’, έλεγε 0-1 από την κοντινή 
προβολή του Μανέ. Και κάπως έτσι, το πρώτο 
ημίχρονο έφυγε αρκετά ήρεμα στη συνέχεια, 
αφού οι όποιες -όχι ότι υπήρχαν, αλλά λέμε 
τώρα- ελπίδες των Δράκων είχαν χαθεί.
Μάλλον φυσιολογικά, επομένως, στο δεύ-
τερο ημίχρονο οι Πορτογάλοι κατέρρευσαν, 
ενώ η Λίβερπουλ βελτιώθηκε με την είσοδο 
του Φιρμίνο αντί του Οριζί. Και αφού βελτι-
ώθηκε, έφτασε στο 0-2 στο 65’ με το πλασέ 
του Σαλάχ στο τετ α τετ στην αντεπίθεση, με 
τον Κλοπ να συνεχίζει τις αλλαγές του. Και η 
ομάδα του συνέχισε τα γκολ... Αφού πρώτα 
δέχθηκε το 1-2 στο 68’ από την κεφαλιά του 
Μιλιτάο σε στημένη φάση (κόρνερ), οι Reds 
ξαναβγήκαν μπροστά και αφού πρώτα έχα-
σαν τρελή ευκαιρία με τον Μανέ σε κενή 
εστία, βρήκαν δίχτυα: Σέντρα του Χέντερσον 
και κεφαλιά του Φιρμίνο για το 1-3 στο 77’, 
κόρνερ και κεφαλιά του Φαν Ντάικ για το 1-4 
στο 84’ και τώρα... Μπαρτσελόνα!

αθλητικά

Μαγεία, μπαλάρα, ημιτελικά 
ξανά

Ο 
Ρονάλντο έβαλε μπροστά στο 
σκορ τη Γιουβέντους αλλά οι 
Φαν Ντε Μπέεκ και Ντε Λιχτ έ-
καναν την μεγάλη ανατροπή και 

ο Αγιαξ είναι στους «4» του Champions 
League και συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο!
Η τελευταία φορά που ο Αγιαξ βρέθηκε 
στους ημιτελικούς του Champions League 
ήταν το 1996-97, όταν αποκλείστηκε από 
τη Γιουβέντους. Τώρα, 22 χρόνια μετά, ο 
Αίαντας επιστρέφει στους «4» της κορυ-
φαίας διοργάνωσης και το κάνει αποκλεί-
οντας την Κυρία στο Τορίνο! Οπως είχε 
αποκλείσει, στον προηγούμενο γύρο, τη 
Ρεάλ στη Μαδρίτη!
Κι όμως, το ξεκίνημα του ματς έδειχνε 
καλό για τους Ιταλούς, οι οποίοι μπήκαν 
πιο δυνατά και με σωστή πίεση από ψηλά 
δεν επέτρεπαν στον Αγιαξ να κρατήσει 
μπάλα. Ο τραυματισμός του Μαζραουί, ο 
οποίος άφησε τη θέση του στον Σινγκρά-
βεν στο 11’, έμοιαζε με άσχημο σημάδι 
για τους Ολλανδούς, οι οποίοι είδαν τα 
πράγματα -θεωρητικά- να στραβώνουν 
περισσότερα στο 28’. Η καρφωτή κεφα-
λιά του Ρονάλντο, μετά το κόρνερ του Πιά-
νιτς, σήμανε το 1-0 για τη Γιούβε, με τον 
Πορτογάλο να φτάνει στα 126 γκολ το 
Champions League (τα 65 σε νοκ-άουτ), 
αλλά η αντίδραση ήταν εντυπωσιακή... Το 
κακό σουτ του Ζίγιεχ στο 34’ έγινε... ασίστ 
για το 1-1 του Φαν Ντε Μπέεκ και στο δεύ-
τερο ημίχρονο... δεν υπήρξε ματς.
Ο Αγιαξ μπήκε στην επανάληψη όπως 
έπρεπε και κατάφερε να κυριαρχήσει 
όσο περνούσε η ώρα, παγώνοντας εντε-
λώς τη Γιουβέντους. Αυτός που την κρα-
τούσε όρθια, άλλωστε, ήταν ο Σέζνι, ο 
οποίος έκανε τρομερή επέμβαση στο 52’ 
σε κοντινό σουτ του Ζίγιεχ, λέγοντας «όχι» 
και στον Ντε Μπέεκ στο 58’. Η ομάδα του 
Ερικ Τεν Χαγκ έκανε ό,τι ήθελε στο Allianz 
Stadium αλλά πάντα γινόταν λάθος στην 
τελική επιλογή, με αποτέλεσμα οι γηπε-
δούχοι να παραμένουν στο ματς και στη 
διεκδίκηση της πρόκρισης. Μέχρι το 67’ 
δηλαδή, όταν ο Ντε Λιχτ με κεφαλιά -μετά 
την εκτέλεση κόρνερ- έγραψε το 1-2. Το 
πρώτο γκολ του 19χρονου στόπερ στο 
φετινό Champions League, το 155ο του 
Αγιαξ σε όλες τις διοργανώσεις φέτος, το 
γκολ που επανέφερε τον Αίαντα στους «4» 
του Champions League για πρώτη φορά 
έπειτα από 22 χρόνια!

Μάντσεστερ Σίτι - Τότεναμ 4-3
Το ματς του αιώνα, ιστορική πρόκριση για 
την Τότεναμ και... VARβαρος αποκλεισμός 
για τη Σίτι. Οι Πολίτες επικράτησαν 4-3, αν 
και στην τελευταία φάση πέτυχαν γκολ... 
πρόκρισης, αλλά ακυρώθηκε ως οφσάιντ 
από το VAR!
Τα πρώτα 11 λεπτά του Ετιχαντ πέρασαν 
στην ιστορία του Champions League! 
Γκολ, γκολ, γκολ, γκολ! Το πάθος περίσ-
σευε, οι άμυνες ήταν... αλλού, τα λάθη 
διαδοχικά και οι Στέρλινγκ, Σον πέτυ-
χαν για πρώτη φορά στην ιστορία του 
θεσμού ντομπλέτα στα 21 λεπτά! Στο 4’ 
(3’51’’) ο Στέρλινγκ άνοιξε το σκορ, με 
τον Ντε Μπρόινε να έχει μεγάλο μερί-
διο επιτυχίας στο τέρμα, αφού άνοιξε την 
άμυνα της αντιπάλου και πάσαρε την ιδα-
νική στιγμή! Στο 7’ ήρθε η απάντηση των 
Σπερς, ο Κομπανί  έκανε λάθος εκτίμηση, 
ο Σον βρέθηκε σε θέση βολής, ενώ ευθύνη 
έχει και ο Εντερσον! Στο 10’ η Σίτι πλή-
ρωσε ακόμα ένα αμυντικό λάθος, ο Στό-
ουνς έκανε τη γκάφα, ο Μόουρα έδωσε 
ιδανικά στον Ερικσεν κι από την πάσα του 
Δανού ο Σον πέτυχε με άψογο πλασέ το 
2-1. Στο 11ο λεπτό ήρθε η ισοφάριση για 
τους Πολίτες, με τον Μπερνάρντο να κάνει 
το σουτ, τη μπάλα να βρίσκει στον Ρόουζ 
και να καταλήγει στα δίχτυα. 
Στο 21’ ο Ντε Μπρόινε έκανε εξαιρετική 
παράλληλη, ο Στέρλινγκ ήρθε από πίσω 
και με προβολή πέτυχε το 3-2. Μάλιστα, 
έγινε ο πρώτος Αγγλος στη σεζόν με συμ-
μετοχή σε 43 γκολ (29 γκολ, 14 ασίστ). Ο 
ρυθμός έπεσε, οι γηπεδούχοι είχαν τον 
έλεγχο, αλλά οι Λονδρέζοι κατάφεραν 
ανασταλτικά νμα λειτουργήσουν σωστά. 
Το ξεκίνημα στην επανάληψη βρήκε τη Σίτι 
να κυριαρχεί και να πιέζει για το γκολ πρό-
κρισης. Στο 50’ ο Στέρλινγκ και ο Μπερ-
νάρντο δεν μπόρεσαν να σκοράρουν, ενώ 
και στο 54’ ο Ντε Μπρόινε νικήθηκε από 
τον Γιορίς. Πέντε λεπτά αργότερα ήρθε το 
πολυπόθητο γκολ! Ο Βέλγος έκανε μαγική 
τρίτη ασίστ και ο Αγουέρο με δυνατό σουτ 
δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον 
Γιορίς. Μάλιστα, έγινε ο πρώτος που μοι-
ράζει τρεις ασίστ σε προημιτελικό από το 
1997 και τον Γκιγκς! Η είσοδος του Φερ-
ναντίνιο δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέ-
σματα και στο 73’ ήρθε το σοκ από τον Γιο-
ρέντε, ο οποίος πέτυχε το 4-3... πρόκρισης 
με το μπούτι! 

Ο Αίαντας ταπείνωσε την 
Κυρία και ξαναγράφει ιστορία!
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Στον τελικό κυπέλλου για 33η φορά στην ιστορία του θα βρεθεί ο 
ΑΠΟΕΛ.
Οι πρωταθλητές εξήλθαν ισόπαλοι 2-2 με την ΕΝΠ στο Παραλί-

μνι στον επαναληπτικό ημιτελικό αγώνα κυπέλλου του 1-0 του ΓΣΠ και 
σφράγισαν μια θέση στο μεγάλο τελικό της 22ας Μαϊου.
Πλέον οι «γαλαζοκίτρινοι» φουλάρουν για το νταμπλ, ενώ η ΕΝΠ έκλεψε 
τις εντυπώσεις καθώς προηγήθηκε δύο φορές απέναντι στην ομάδα της 
Λευκωσίας.

Α’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Με γοργό ρυθμό ξεκίνησε το παιχνίδι με τις δύο ομάδες να παίζουν 
ανοικτό και ορθόδο ποδόσφαιρο. Η ΕΝΠ όμως ήταν η ομάδα που ευτύ-
χισε να πάρει πρώτη κεφάλι στο σκορ και να ισοφαρίζει το σκορ του 
πρώτου αγώνα.
Συγκεκριμένα, στο 6’ ο Πίττας μετά από αδράνεια της άμυνας του 
ΑΠΟΕΛ, με δυνατό εντός περιοχής σουτ από διαγώνια θέση σημείωσε 
το 1-0 και έδωσε προβάδισμα τους γηπεδούχους.
Στη συνέχεια ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, με τον ΑΠΟΕΛ να αδυνατεί να 
απειλήσει την εστία του Κλέιμαν, παρά τις προσπάθειές του να ξαναμπεί 
στο παιχνίδι. Τελικά οι «γαλαζοκίτρινοι» της Λευκωσίας κατάφεραν να 
φτάσουν στην ισοφάριση στο 26’ με τον Αλωνεύτη μετά από φάση διαρ-
κείας και μπέρδεμα στην περιοχή της ΕΝΠ.
Το γκολ αυτό απέβαλε την πίεση και το άγχος από τους πρωταθλητές, 
ωστόσο η ΕΝΠ ήταν αυτή που συνέχισε να είναι καλύτερη στο γήπεδο 
και να δικαιούται ακόμα ένα γκολ. Αυτό ήρθε τελικά στο 35’ με τον 
Ουντότζι από κοντά να σημειώνει το 2-1 εκμεταλλευόμενος τη λάθος 
συνεννόηση των Ρουέδα και Ρόμο.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου μέρους τα δεδομένα ήταν ισορρο-
πημένα και έτσι οι δύο ομάδες κατέληξαν στα αποδυτήρια με τους γηπε-
δούχους να προηγούνται με 2-1, αλλά τους πρωταθλητές να έχουν μαθη-
ματικό προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό.

Β’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Από εκεί που έμεινε ξεκίνησε το β’ μέρος του αγώνα, με το παιχνίδι να 
είναι ισορροπημένο και την ΕΝΠ να διαχειρίζεται καλά το υπέρ της προ-
βάδισμα και τον ΑΠΟΕΛ να έχει την υπεροχή των κινήσεων. Ως πολύ 
καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους καταγράφεται το δοκάρι που 
είχαν με τον Φακινέτι στο 51’.
Στη συνέχεια ο ΑΠΟΕΛ πήρε μέτρα μπροστά στο γήπεδο, χωρίς όμως 
να καταφέρνει να γίνεται απειλητικός και να διεμβολίσει την αντύπαλη 
άμυνα.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι παρά το 2-1 υπέρ της ΕΝΠ, η ψυχο-
λογία των ποδοσφαιριστών του ΑΠΟΕΛ ήταν ανεβασμένη καθώς ακόμα 
και έτσι προκρινόταν στον μεγάλο τελικό.
Το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά απόκτησε εκ νέου γοργό ρυθμό, με τον 
ΑΠΟΕΛ να ασκεί πίεσει για να πετύχει το γκολ που θα «κλείδωνε» τη 
συμμετοχή του στον μεγάλο τελικό, κάτι που πέτυχε στο 90’+2’ με τον 
Βιντιγκάλ.
ΕΝΠ (Κάριτ Φελκ): Κλέιμαν, Κυριάκου, Φυτανίδης, Αντωνίου, Ολίβα (29΄ 
Μουλαζίμης), Κοσμάς (79΄ Κολοκούδιας), Μαϊσουράτζε, Ριέρα, Ζάρατε 
(66΄ Σερμπάκοφ), Ουντότζι, Πίττας
ΑΠΟΕΛ (Πάολο Τραμετσάνι): Ρόμο, Βούρος, Μερκής, Ρουέδα, Φακινέτι, 
Μοράις, Ζαχίντ (86΄ Αρτυματάς), Ντε Βινσέντι, Βιντιγκάλ, Αλωνεύτης (59΄ 
Γιάκολις), Μπέζιακ (72΄ Εφραίμ)

ΑΕΛ και Απόλλωνας δεν σκόραραν στον δεύτερο 
ημιτελικό κυπέλλου και χάρη στην νίκη με 2-
1 στον πρώτο αγώνα η ΑΕΛ προκρίθηκε στον 
τελικό του θεσμού.

 

Ο 
Απόλλωνας ήταν η ομάδα που μπήκε πιο δυ-
νατά στον αγώνα θέλοντας να πετύχει κάποιο 
τέρμα και μόλις στο 3’ ο Μάρκοβιτς με σουτ 
έξω από την περιοχή απείλησε τον Βοζίνια ο 

οποίος έδιωξε σε κόρνερ. Η απάντηση από την ΑΕΛ ήρ-
θε πέντε λεπτά αργότερα όταν ο Γκαστανιάγα με μακρινό 
σουτ προσπάθησε να απειλήσει την εστία του Βάλε.
Στην συνέχεια και συγκεκριμένα μέχρι και το 30 οι δύο 
ομάδες δεν μπόρεσαν να φτιάξουν την πολύ μεγάλη 
ευκαιρία και το κύριο στοιχείο του αγώνα ήταν το σκληρό 
παιχνίδι. Χαρακτηριστικό το γεγονός πως ο διαιτητής της 
αναμέτρησης σε 45 λεπτά έκανε χρήση της κίτρινης κάρ-
τας τέσσερις φορές.
Στο 33 ο Απόλλωνας που ήταν λίγο πιο απειλητικός απο 
την ΑΕΛ είχε καλή στιγμή με τον Ζελάγια ο οποίος μετά 
από εκτέλεση φάουλ του Πέδρο πήρε την κεφαλιά όμως 

ο Βοζίνια απέκρουσε διατηρώντας το 0-0. Μάλιστα στο 
43 είχε ακόμα μια καλή προϋπόθεση για να ανοίξει το 
σκορ όταν ο Μάρκοβιτς με σουτ έξω από την περιοχή 
ανάγκασε τον κίπερ των γαλαζοκιτρίνων να πέσει και να 
εξουδετερώσει τον κίνδυνο.
Σε γενικές γραμμές αυτό που ξεχώρισε στο πρώτο 
45λεπτο ήταν το σκληρό παιχνίδι από τους ποδοσφαι-
ριστές των δύο ομάδων αλλά και το γεγονός πως πέραν 
από μακρινά σουτ δεν μπόρεσαν, ούτε ο Απόλλωνας ούτε 
η ΑΕΛ να φτιάξουν την μεγάλη ευκαιρία απέναντι στις 
δύο εστίες με αποτέλεσμα το 0-0 να φαντάζει δίκαιο απο-
τέλεσμα.
Πάθος, σκληρά μαρκαρίσματα και δύναμη στο παι-
χνίδι τους, είχαν με την έναρξη του δευτέρου ημιχρό-
νου οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων με αποτέλεσμα 
να δημιουργηθεί ένταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. 
Μάλιστα στο 51’ και το 58’ υπήρξαν δύο διακοπές όταν 
προκλήθηκε λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε ποδο-
σφαιριστές των δύο ομάδων.
Σε ένα ημίχρονο που δεν είχε γρήγορο ρυθμό η πρώτη 
μεγάλη ευκαιρία άργησε να έρθει. Στο 75’ του αγώνα ο 
Βασιλείου έκανε την σέντρα στην περιοχή της ΑΕΛ με 

τον Φαουμπάλα να πιάνει την κεφαλιά από 
κοντά όμως να μην μπορεί να στείλει την 
μπάλα στα δίχτυα του Βοζίνια.
Ακολούθως, ο Απόλλωνας που ήταν η 
ομάδα που έψαχνε το τέρμα δεν μπορούσε 
να γίνει απειλητικός στην εστία του Βοζίνια 
ενώ η ΑΕΛ έβγαζε άμυνες χωρίς δυσκολία. 
Στο 92 μάλιστα η ΑΕΛ είχε διπλή ευκαιρία 
να πάρει και την νίκη. Αρχικά ο Μακρής με 
σουτ βρήκε το δοκάρι ενώ στην συνέχεια 
ο Τεισέρια με νέο σουτ έστειλε την μπάλα 
έξω. Η ΑΕΛ χωρίς να εντυπωσιάσει πήρε 
το ζητούμενο που ήταν η πρόκριση στον 
μεγάλο τελικό.
Από την άλλη ο Απόλλωνας που έπρεπε να 
ανατρέψει το 2-1, σκορ με το οποίο έχασε 
στο πρώτο παιχνίδι δεν απείλησε αρκετά 
με αποτέλεσμα να μείνει εκτός συνέχειας 
του θεσμού. Σκληρό παιχνίδι στην μεγα-
λύτερη διάρκεια από τους ποδοσφαιρι-
στές των δύο ομάδων και χαρακτηριστικό 
ήταν το γεγονός πως ο διαιτητής έδειξε την 
κίτρινη κάρτα σε συνολικά εννέα ποδο-
σφαιριστές.
AEΛ: Βοζίνια, Ντόσα, Α. Τεϊσέιρα, Γκα-
στανιάγα, Αβραάμ, Νταβόρ, Ντα Σίλβα, 
Μακρής, Γκοντάλ, Χουράδο(Σχρανζ 77’), 
Νιλς.
Απόλλωνας: Βάλε, Πέδρο, Γιούστε, Ντίλαν, 
Στυλιανού(Βασιλείου 32’), Μπρου, Μάρ-
κοβιτς, Σαρδινέρο, Καραγιόλ(Σκέμπρι 60’), 
Φαουμπάλα, Ζελάγι

αθλητικά
ΑΕΛ-Απόλλωνας 0-0

«Χ»αμογέλασε η ΑΕΛ και προκρίθηκε
ΕΝΠ-ΑΠΟΕΛ 2-2
Η ΕΝΠ τις εντυπώσεις, ο 
ΑΠΟΕΛ στον τελικό!
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αθλητικά
Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ 75-72

Έχασε μεγάλη ευκαιρία...

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ πέταξε στα σκουπίδια μια τεράστια ευκαιρία για το break στη Μαδρίτη 
καθώς είχε προηγηθεί με έξι πόντους στο 36’ αλλά στη συνέχεια έκανε τα πάντα για να... 
γνωρίσει την ήττα με 75-72 και να ρίξει όλο το βάρος, πλέον, στην δεύτερη αναμέτρηση 

Π
αράταση... πήραν οι προσδοκίες των παικτών 
του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ για το break της έ-
δρας στην Μαδρίτη, καθώς δεν κατάφεραν να 
«αποδράσουν» με το «διπλό» που θα τους έδι-

νε το προβάδισμα για την πρόκριση για το Final 4 της Βιτό-
ρια. Κάτι που ευελπιστούν να κάνουν την ερχόμενη Παρα-
σκευή και δη στο δεύτερο ματς της σειράς, όπως ακριβώς 
και η Ρεάλ πριν από έναν χρόνο στο κλειστό του ΟΑΚΑ.
Οι «πράσινοι» απώλεσαν μια τεράστια ευκαιρία για το 
break της έδρας, καθώς είχαν προηγηθεί με 72-66 στο 36’ 
έχοντας επιστρέψει από το -14 και έδειξαν ότι θα έφταναν 
στο πολυπόθητο «διπλό». Όμως στο τελευταίο τετράλε-
πτο έμειναν στο «μηδέν», δεν κατάφεραν να σκοράρουν 
και η Ρεάλ πανηγύρισε το 1-0 στη σειρά. Στην τελευταία 
φάση, ο Ντεσόν Τόμας θα μπορούσε να στείλει το ματς 
στην παράταση, αλλά το σουτ που επιχείρησε δεν βρήκε 
στόχο και δεν μπόρεσε να στείλει το ματς στην παρά-
ταση.
Ο Νικ Καλάθης ήταν εκείνος που πήγε να 
το γυρίσει το ματς, έχοντας αφήσει πίσω 
του τα... τραγικά 26 λεπτά έχοντας 1/11 
σουτ εντός παιδιάς. Όμως, δεν τα κατά-
φερε. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον 
Ίαν Βουγιούκα, ενώ σημαντικές βοή-
θειες πρόσφερε και ο Ντεσόν Τόμας. Από 
τη Ρεάλ, ο Κοζέρ ήταν ο πιο σταθερός παί-
κτης μετά το καλό ξεκίνημα του Τέιλορ ενώ 
με το σκορ στο 66-72 ένα τρίποντο-μαχαιριά 
του Ρούντι Φερνάντεθ γύρισε το momentum του 
ματς.
Ιδιαίτερα νευρικό ήταν το ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό 
αφού η αστοχία αποτέλεσε το... κύριο στοιχείο του παι-
χνιδιού του ξεκινώντας με 0/6 εντός παιδιάς! Βέβαια ούτε 
και η Ρεάλ τα... πήγαινε καλύτερα ωστόσο κατάφερε να 
βρει δύο τρίποντα με τον Τζέφρι Τέιλορ για το αρχικό 6-0. 
Οι «πράσινοι» σκόραραν ύστερα από τρεισήμισι λεπτά 
αγώνα με Τόμας και Κιλπάτρικ (6-4) πριν «χτυπήσει» και 
πάλι ο Τέιλορ, ο οποίος σημειωτέον είχε επωμιστεί αρχικά 
το μαρκάρισμα του Νικ Καλάθη. Η Ρεάλ μπόρεσε και είχε 
τον έλεγχο του αγώνα ενώ προηγήθηκε και με 14-8 χάρη 
στην εξαιρετική εμφάνιση του Τέιλορ. Βέβαια οι παίκτες 
του Πιτίνο τα είχαν πάει εξαιρετικά πάνω στον Ταβάρες ο 
οποίος είχε χρεωθεί γρήγορα με δύο φάουλ. Ο Ιαν Βουγι-
ούκας αποτέλεσε τον «x-factor» σε αυτό το διάστημα και 
κράτησε τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ μέσα στο σκορ (21-17) 
με τη λήξη του δεκαλέπτου.
Στη συνέχεια τη σκυτάλη πήρε ο Κιθ Λάνγκφορντ στο σκο-
ράρισμα και ήταν εκείνος που με συνεχόμενους πόντους 
(26-23) κρατούσε τους «πράσινους» μέσα στο σκορ. Από 

πλευράς τακτικής ο Ρικ Πιτίνο είχε πάει καλά το παιχνίδι 
καθώς είχε κύριο μέλημα να περιορίσει την δράση της 
front line της Ρεάλ. Και στο πρώτο μισό του αγώνα τα είχε 
καταφέρει πολύ καλά.
Στο 16’ οι Μαδριλένοι προηγήθηκαν με επτά πόντους δια-
φορά, αλλά δύο συνεχόμενα τρίποντα από Καλάθη και 
Κιλπάτρικ έφεραν τη διαφορά στην μικρότερη τιμή (32-
31). Όμως δεν υπήρχε συνέχεια. Ο Φαμπιάν Κοζέρ «απά-
ντησε» με έξι δικούς του πόντους και έφερε την ομάδα 
του για πρώτη φορά στο +8 (41-33) ύστερα και από τρί-
ποντο του Τόμπκινς. Μια διαφορά που έμεινε στο τέλος 
του ημιχρόνου (43-35), με τον Παναθηναϊκό να έχει 11/30 
δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4/6 βολές, 15-2 ριμπάουντ, μόλις... 
3 ασίστ (!) και δύο λάθη. Αντίθετα, η Ρεάλ είχε καλύτερα 
ποσοστά (8/15 δίποντα, 6/15 τρίποντα, 9/11 βολές) 19-1 
ριμπάουντ και 11 τελικές πάσες.

Ο Νικ Καλάθης δεν ήταν στη μέρα του καθώς 
ύστερα από τα δύο πρώτα δεκάλεπτα είχε 0/6 

δίποντα (και μάλιστα έχοντας δεχθεί δύο 
τάπες, ενώ είχε αστοχήσει και σε layup) 
και μόλις μία ασίστ!!! Αν μη τι άλλο όταν 
ο ηγέτης της ομάδας είναι εκτός... μάχης 
ήταν εκ των πραγμάτων δύσκολο για 
τον Παναθηναϊκό να ακολουθήσει τη 
Ρεάλ μόνο με ατομικές -κυρίως- ενέρ-

γειες.
Κάτι που αποδείχθηκε και στο ξεκίνημα 

της 3ης περιόδου όπου η Ρεάλ προηγήθηκε 
γρήγορα με 14 πόντους διαφορά (49-35) χάρη σε 

ένα 6-0 με το οποίο έδειχνε να παίρνει ολοκληρωτικά το 
momentum του ματς. Παρά το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι 
είχαν βρει ρυθμό σε ένα γήπεδο που γινόταν πραγματικός... 
πανζουρλισμός και παρά την αστοχία του Καλάθη (1/11 
σουτ μέχρι το 30’), ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «ροκανί-
ζει» σταδιακά την διαφορά και να βάζει... φρένο στο ισπα-
νικό ξέσπασμα. Με ένα επιμέρους 17-7 χάρη στα τρίποντα 
των Παπαπέτρου, Τόμας η διαφορά μειώθηκε στους τέσσε-
ρις πόντους (56-52) λίγο πριν από το 30’ (58-52).
Το σκηνικό δεν άλλαξε ούτε στην τελευταία περίοδο, με 
τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να πλησιάσει, να φτά-
νει στην πηγή, αλλά... πάντα κάτι να γίνεται και η Ρεάλ να 
«ανοίγει» και πάλι την διαφορά έχοντας προηγηθεί με 
61-52 στο 31’ και 64-56 στο 33’. Σε εκείνο το σημείο τέσ-
σερις καλές άμυνες έφεραν και το εύκολο καλάθι στην 
επίθεση, με τους «πράσινους» να προηγούνται σε 64-69 
πέντε λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα και ύστερα από 
δικό τους 13-0! Μάλιστα η διαφορά έφτασε και στο +6 για 
τον Παναθηναϊκό (66-72 στο 36’) αλλά στη συνέχεια ήρθε 
η... πραγματική αυτοκτονία!

«Λύγισαν» την ΑΕΚ οι 
«κυανέρυθροι» κι έμειναν 
στην Basket League!

Μ
ε τραγούδια και πα-
νηγυρισμούς ολο-
κληρώθηκε το Πα-
νιώνιος - ΑΕΚ στο 

«Σοφία Μπεφόν»!
Οι «κυανέρυθροι» έκαναν κατά-
θεση ψυχής κόντρα στην αποδε-
κατισμένη «Βασίλισσα» κι έφτα-
σαν σε ένα αποτέλεσμα που τους 
έφερε την οριστική παραμονή 
στην μεγάλη κατηγορία.
Μέχρι και στο +19 έφτασε η 
ομάδα του Βασίλη Φραγκιά, με 
τους παίκτες του Λούκα Μπάνκι 
να «πληρώνουν» το κακό τους 
ξεκίνημα στο ματς.
Σάκοτα και Λαρεντζάκης μέτρη-
σαν από 14 πόντους και ο Μωρα-
ΐτης πρόσθεσε 13.
Οι ομάδες δεν είχαν ρυθμό στα 
πρώτα λεπτά, με τον Πανώνιο να 
παίρνει, όμως, προβάδισμα (15-
9, 7’) μετά από εύστοχες εκτελέ-
σεις του Μπέρι από τα 6.75. Την... 
σκυτάλη πήρε ο Παπαντωνίου, ο 
οποίος με σερί πόντους αύξησε 
την διαφορά (21-13, 9’), αλλά ο 
Λαρεντζάκης μείωσε στο δεκά-
λεπτο (21-18). Οι «κυανέρυθροι» 
κυριάρχησαν στα ριμπάουντ (22-
9, 20’) και με τους Μπέρι - Ντόρ-
σεϊ, η διαφορά έφτασε σε διψή-
φια τιμή (36-24’). Οι γηπεδού-
χοι δεν άφησαν το... πόδι από το 
γκάζι, η ΑΕΚ έμοιαζε... χαμένη και 
ο Πανιώνιος πήγε στο +16 (40-
24, 17’). Τζέιμς, Γιαννόπουλος και 
Λαρεντζάκης μείωσαν (44-35, 
19’), με τον Μπέρι να ευστοχεί σε 
τρίποντο στη λήξη της δεύτερης 
περιόδου (47-35, 20’).
Όστιν και Ντόρσεϊ έβαλαν γρή-
γορα τον Πανιώνιο στο +19 
(54-35, 22’), αλλά οι Μωραΐτης 
- Λαρεντζάκης - Σάκοτα εκτέλε-
σαν για το 57-46 (25’). Ο Σάκοτα 
έφτασε στο 58-50 (27’), μετά από 
τεχνική στον Μπέρι, και ο Μωρα-
ΐτης εκτέλεσε για τρεις στη λήξη 
του τρίτου δεκαλέπτου και βρήκε 
στόχο (62-57, 30’). Η ΑΕΚ αντέ-
δρασε και μείωσε στον πόντο 
(65-64, 33’). Λίγο αργότερα ο 
Ξανθόπουλος ευστόχησε για το 
71-69 (36’) και ο Λαρεντζάκης 

κράτησε κοντά τους «κιτρινό-
μαυρους» (75-74, 37’). Ο Μπέρι 
με βολές έκανε το 78-74 και ο 
Μωραΐτης αστόχησε σε τρίποντο 
στο τέλος.

Ήφαιστος – Ρέθυμνο 77-
80
Το Ρέθυμνο (6-18) πανηγύρισε 
σπουδαίο «διπλό» στη μάχη 
για την παραμονή στην Basket 
League, επικρατώντας του Ήφαι-
στου (12-12) με 77-80 στο «Νίκος 
Σαμαράς».  
Οι Κρητικοί έχουν πλέον το ίδιο 
ρεκόρ με την Κύμη που γνώρισε 
βαριά ήττα από τον Άρη στο Nick 
Galis Hall όμως υπερτερούν στην 
ισοβαθμία. Από την άλλη πλευρά 
ο Ήφαιστος γνώρισε τη δεύτερη 
συνεχόμενη ήττα του στη regular 
season. 
Το Ρέθυμνο έπαιζε τη... ζωή του 
στη Λήμνο, μετατρέποντας το 
18-16 σε 20-24 στο 10’ και κάνο-
ντας σερί 8-0 στο ξεκίνημα της 
δεύτερης περιόδου, ανεβάζοντας 
τη διαφορά για πρώτη φορά σε 
διψήφια επίπεδα (22-32 στο 12’). 
Οι Χαριτόπουλος και Μούρτος 
μείωσαν σε 26-32, ενώ τα συνε-
χόμενα καλάθια του Έβανς μεί-
ωσαν σε 31-34. Τα δύο τρίποντα 
του Γκότσερ έφεραν τους γηπε-
δούχους στον πόντο (43-44), ενώ 
ο Μπρέιζελτον ισοφάρισε το παι-
χνίδι σε 49-49 στο 26’!
Ο Τζόουνς έδωσε και πάλι το 
προβάδισμα στο Ρέθυμνο με 
49-51, όμως ακόμα ένα τρίπο-
ντο από πλευράς Ηφαίστου, αυτή 
τη φορά από τον Χαριτόπουλο, 
έβαλε τους Λημνιούς μπροστά 
στο σκορ με 53-52. 
Το Ρέθυμνο είχε τις απαντήσεις με 
τους Μπάντερ και Μπαρτ να γρά-
φουν το 53-57 και το δεκάλεπτο 
να ολοκληρώνεται  με τους φιλο-
ξενούμενους μπροστά με 56-59, 
χάρη στις βολές του Μπαρτ.
Το τρίποντο του Σιγκούνα έγραψε 
το 61-68 στο 33’, με το Ρέθυμνο 
να αντέχει στην αντεπίθεση των 
γηπεδούχων και να φεύγει με το 
«διπλό» από τη Λήμνο.
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σελ. 65
Έχασε μεγάλη ευκαιρία, 
έδειξε ότι μπορεί! σελ. 72


