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Υ
γεία και ευλογ ία σ τα σπίτ ια 

σας και με το καλό να φτά-

σουμε σ την κορύφωση της 

Θ Ε Ι Α Σ  Α Ν Α Σ ΤΑ Σ Η Σ  ΤΟΥ 

ΚΥΡΙΟΥ.

Όλος ο απανταχού Ελληνισμός, όχι φυσικά 

όπως τον «παλιό καλό καιρό» όπως εμένα 

μ’ αρέσει ν’ αναπολώ, προσπαθεί να μπαί-

νει στην ατμόσφαιρα της ερχόμενης Μεγάλης 

Εβδομάδας και του Πάσχα.

Φυσικά, όπως μας διδάσκει και η θρησκεία 

μας πρέπει να είμαστε αγαπημένοι, να συγ-

χωρούμε (όσο είναι δυνατόν, γιατί είναι κατα-

σ τάσεις που πραγματικά υπερβαίνουν την 

λογική της καθημερινότητας και… άστο).

Το πρόβλημα αυτό υπήρχε πάντα στην φυλή 

μας και δεν νομίζω τελικά να το εξαλείψουμε. 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ; ΤΟ ΒΡΗΚΑΤΕ! Η ΔΙΧΟ-

ΝΟΙΑ!!!

Εδώ στο Τορόντο έχουμε μικρούς και μεγά-

λους οργανισμούς ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ (ΤΟ 

ΤΟΝΙΖΩ: ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ) και σκοτω-

νόμαστε μεταξύ μας. ΓΙΑΤΙ;;; Αφού δεν έχει 

κανένας οικονομικό όφελος από τέ τοιους 

οργαν ισμούς (τουλάχ ισ τον έ τσ ι  θέ λω να 

πιστεύω!!!).

Για πιο λόγο λοιπόν είμαστε χωρισμένοι σε 

ομάδες, ΕΙΔΙΚΑ σ τους μεγάλους οργαν ι-

σμούς; Υπάρχει μια αδικαιολόγητη ΦΑΓΩ-

ΜΑΡΑ – ΔΙΧΟΝΟΙΑ – ΑΛΛΗΛΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, 

τσακώνονται πρώην (πλέον) φίλοι κι ανταλ-

λάσσουν πικρά λόγια. Και οι πιο υγιείς απο-

μακρύνονται για να μην πάρουν θέση, γιατί 

έχουν φίλους κι από τις δυο πλευρές.

ΕΛΕΟΣ. Δεν λέω ότι θα λυθεί το πρόβλημα 

χιλιάδων ετών, δηλαδή η ΔΙΧΟΝΟΙΑ, αλλά οι 

καιροί βρε αδέλφια άλλαξαν. Βάλτε όλοι νερό 

σ το κρασί σας μπας και ξαναέλθουν κοντά 

όσοι λάκισαν (και δεν τους παρεξηγώ) γιατί 

ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑΝ!!!

Κάθε μέρα, λόγω της δημοσιογραφικής και 

όχι μόνο ιδιότητός μου, ακούω δεκάδες ιστο-

ρίες. ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΙΟ απ’ την πλευρά τους 

αλλά μέχρι που θα φτάσει αυτό.

Λέτε η Ελληνική Ισ τορία της Διασποράς να 

έχει ημερομηνία λήξης; ΕΥΧΟΜΑΙ ΟΧΙ!!!

Ευγενικοί μου αναγνώστες κι 
αναγνώστριες, γεια σας και χαρά σας

ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

OΣΟΙ ΕΧΕΤΕ 
ΜΕΓΑΛΗ 

ΙΔΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΤΗ ΣΑΣ
ΠΑΡΤΕ ΚΑΙ 

ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΓΝΩΜΗ



4 5 Απριλίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

περιεχόμενα

ΓΡΑΦΕΙΑ

148 O’Connor Drive
Toronto, Ontario, M4J 2S4
Tel: +1 416.421.5562
Cell: +1 647.718.8012
Fax: +1 647.340.7426

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
 Χριστιάνα Κιέσκου

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Στηβ Θεοφάνους,
Δρ. Γεώργιος Γκέκας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ
Θανάσης Κουρτέσης

LAYOUT ARTIST
Ηλίας Μιχαηλίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Θανάσης Κουρτέσης

DW: Η συνάντηση Τσίπρα 
- Ζάεφ είχε μόνο θετικά 
σχόλια06

Δεν είναι στόχος η 
μετατροπή της Κύπρου 
σε ορμητήριο, λέει ο 
Πρόεδρος

Α. Κιζουρίδης: Ο 
Χριστοδούλου με 
χρησιμοποίησε για να 
νομιμοποιήσει το €1 εκ.
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Γκαμπίνο

Τύμπανα πολέμου σε 
Τεχεράνη και Ουάσινγκτον

Μάτος και... πέταξε για 
τελικό!

Διπλό ελπίδας στην Πάτρα 
για τον Εργοτέλη

Πρόκριση στον τελικό για 
τη Βέροια

ΑΠΟΕΛ-ΕΝΠ 1-0: Τη λύση 
την έδωσε η… άμυνα!

Μύθος ο Καλάθης, επική 
πρόκριση

Πτολεμαΐδα: 3ο Πολυθεματικό Φεστιβάλ Πολιτισμού «Η πόλη γιορτάΖΕΙ»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

www.hellasnews-radio.com
e-mail: info@hellasnews-radio.com

The paper welcomes articles expressing all 

view-points and opinions. Manuscripts should 

be addressed to the editor 

We regret we cannot return photos and articles. 

No responsibility is assumed for their loss or damage. 

We reserve the right to edit material as necessary.

All opinions expressed within the publication belong to the writer 

of each article and do not necessarily reflect those of the ownership 

or management.

An independent Publication of the Greek Community around the 

world.

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1993

HIGH: 5C HIGH: 12°C HIGH: 11°C HIGH: 14°C HIGH: 11°C HIGH: 7°C HIGH: 4°C
ΡΟΡ: 70% ΡΟΡ: 20% ΡΟΡ: 30% ΡΟΡ: 60% ΡΟΡ: 70% ΡΟΡ: 30% ΡΟΡ: 40%

Κωνσταντινούπολη: 
Πρώτος και στη νέα 
καταμέτρηση ο Εκρέμ 
Ιμάμογλου

Στο φως το Αρχείο 
Παττακού με φρονήματα 
αιρετών και καταδοτικές 
επιστολές

07
Βασίλης Λυριτζής: Έφυγε 
το ίδιο διακριτικά, 
αθόρυβα και ευγενικά, 
όπως έζησε

08

09 Ελληνίδα εντόπισε το 
αποτύπωμα της συνείδησης

58

15

16

17

18

19

63

65

67

69

70



55 Απριλίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

Ο «Ψυχρός Πόλεμος» ΗΠΑ – Τουρκίας ταράσσει τα 
νερά στο ΝΑΤΟ 

Υ
πουργοί Εξωτερικών τεσσάρων κρατών-μελών 
του ΝΑΤΟ επιθυμούν η συμμαχία να εμφανί-
σει ένα ενιαίο «μέτωπο» απέναντι στη Ρωσία, 
ωστόσο τα τουρκικά σχέδια για την αγορά του 

πυραυλικού συστήματος αεροάμυνας S-400 θέτουν ε-
μπόδια σε αυτή την επιδίωξη.
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου διεμήνυσε ότι η αγορά των ρωσικών S-400 από τη 
χώρα του δεν μπορεί να αντιστραφεί, εμμένοντας στη 
γραμμή που εδώ και καιρό έχει χαράξει επί του ζητήμα-
τος ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
«Η συμφωνία για τους S-400 είναι ειλημμένη και δεν θα 
κάνουμε πίσω» τόνισε ο Τσαβούσογλου.
Η δήλωση αυτή έρχεται μόλις δύο ημέρες αφότου οι 
ΗΠΑ «πάγωσαν» τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρό-
γραμμα F-35 και μετά από μια μακρά περίοδο αντιπαρά-
θεσης μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Άγκυρας επί του 
ζητήματος.
Η κυβέρνηση του Ερντογάν έχει ανοίξει αρκετά παράλ-
ληλα «μέτωπα» με τη Δύση, προκαλώντας προβληματι-
σμό στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.
Έτσι, η Αμερικανική κυβέρνηση ανέβασε χτες ακόμη 
περισσότερο τους τόνους, προειδοποιώντας την Τουρ-
κία πως θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στους S-400 
και της παραμονής στο ΝΑΤΟ. Το ξεκάθαρο αυτό 
μήνυμα, που ήρθε διά στόματος του αντιπροέδρου των 
ΗΠΑ Μάικ Πενς, θέτει την Τουρκία αντιμέτωπη με ένα 
σοβαρό δίλημμα και κλιμακώνει την ένταση μεταξύ των 
δύο χωρών, δημιουργώντας πλέον ένα ψυχροπολεμικό 
κλίμα.
Ο Τσαβούσογλου φρόντισε, ωστόσο, να μην κλιμακώσει 
την αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ. Όπως γράφει η βρετανική 
εφημερίδα Guardian, ο Τσαβούσογλου δήλωσε πως η 
Τουρκία συνεχίζει να στηρίζει το ΝΑΤΟ στις βασικές ανη-
συχίες της για τη Ρωσία.
«Συνεργαζόμαστε με τη Ρωσία αλλά αυτό δεν σημαίνει 
πως υποσκάπτουμε τη συμμαχία ούτε πως συμφωνούμε 
στα πάντα με τη Μόσχα. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην 
εξωτερική μας πολιτική» τόνισε χαρακτηριστικά.
Συμπλήρωσε δε, πως η Τουρκία στράφηκε στη Ρωσία 
γιατί δεν μπορούσε να αγοράσει τους αμερικανικούς 
πυραύλους Patriot. Μάλιστα, ο ίδιος ισχυρίστηκε πως ο 
Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε σε τηλεφώνημά του πως ο 
προκάτοχός του, Μπαράκ Ομπάμα, έκανε λάθος που δεν 
πούλησε το σύστημα στην Άγκυρα.
Παρότι ο Τσαβούσογλου προσπάθησε να κρατήσει 
χαμηλό προφίλ, άσκησε κριτική στον Τραμπ για τη Συρία. 

Ερωτηθείς εάν κατανοεί την αμερικανική πολιτική στη 
χώρα, απάντησε: «Όχι, και αυτό είναι το πρόβλημα» 
είπε, συμπληρώνοντας πως παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ 
είχε δηλώσει πως θα αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύ-
ματα από τη Συρία, τελικώς αποφάσισε να παραμείνει 
μικρό στράτευμα εκεί.
«Είναι καλύτερα όλες η χώρες να αποχωρήσουν από τη 
Συρία για τη σταθερότητα και την εδαφική ακεραιότητα 
της χώρας» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Αναταράξεις στο ΝΑΤΟ
Ο Αμερικανός πρόεδρος και η κυβέρνησή του έχουν 
προκαλέσει αναταράξεις στο ΝΑΤΟ και στο παρελθόν, 
καθώς ο κ. Τραμπ εξαπέλυσε ανοιχτά «πυρά» κατά των 
κρατών-μελών για τις αμυντικές δαπάνες τους. Στο «στό-
χαστρό» του, μάλιστα, μπήκε και η Γερμανία.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, 
προσπάθησε να κατευνάσει τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη 
διάρκεια συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο την Τρίτη. 
Μάλιστα, φέρεται να του είπε πως η σκληρή ρητορική 

του πιέζει τους Ευρωπαίους και τον Καναδά για να αυξή-
σουν τις αμυντικές τους δαπάνες κατά 100 δισ. στο διά-
στημα μεταξύ του 2016 και του 2020.
Σε ομιλία του στο αμερικανικό κογκρέσο την Τετάρτη, ο 
Γενς Στόλτενμπεργκ επικροτήθηκε από τους νομοθέτες 
κατά την ομιλία του για την αξία του ΝΑΤΟ.
«Το ΝΑΤΟ έχει υπάρξει καλό για την Ευρώπη αλλά το 
ΝΑΤΟ είναι καλό και για τις ΗΠΑ» είπε χαρακτηριστικά, 
και συμπλήρωσε:
«Η δύναμη ενός έθνους δεν μετριέται μόνο από την οικο-
νομία του και τον αριθμό των στρατιωτών της αλλά και 
από τον αριθμό των φίλων της. Και μέσω του ΝΑΤΟ, οι 
ΗΠΑ έχουν περισσότερους φίλους και συμμάχους από 
οποιαδήποτε άλλη δύναμη».
Οι Αμερικανοτουρκικές χώρες δοκιμάστηκαν ιδιαίτερα 
λόγω της φυλάκισης του Αμερικανού πάστορα Άντριου 
Μπράνσον στην Τουρκία, ο οποίος και αφέθηκε τελικά 
ελεύθερος μετά από ισχυρές πιέσεις και αντίποινα από 
τις ΗΠΑ. Τα οικονομικά, όμως, αντίποινα από πλευράς 
των ΗΠΑ ενέτειναν τα οικονομικά προβλήματα της Τουρ-
κίας, βαθαίνοντας ακόμη περισσότερο την κρίση στη 
χώρα.
Και τα οικονομικά αυτά προβλήματα «πληρώνει» τώρα ο 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε πολιτικό επίπεδο, κάτι το οποίο 
αποδείχτηκε περίτρανα στις δημοτικές εκλογές της περα-
σμένης Κυριακής. 
Υπάρχει, όμως, και ένα ακόμη μεγάλο «αγκάθι» στις σχέ-
σεις των δύο χωρών: το γεγονός ότι δεν μπορούν να 
συμφωνήσουν στον τρόπο με τον οποίο θα δημιουρ-
γηθεί η «ασφαλής ζώνη» στην βορειοανατολική Συρία. 
Την ίδια ώρα, οι πολιτικές του Τραμπ σε σειρά από 
θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως η στήριξη του Μπε-
νιαμίν Νετανιάχου στο Ισραήλ και του Χουάν Γκουαϊδό 
στη Βενεζουέλα, εξοργίζουν τον Τούρκο πρόεδρο, ο 
οποίος έχει πολλές φορές δηλώσει την αντίθεσή του. 
Το «εκρηκτικό» κλίμα που έχει διαμορφωθεί μεταξύ 
Ουάσινγκτον και Άγκυρας από την εκλογή του Ντόναλντ 
Τραμπ προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό στη Δύση 
αλλά και την νατοϊκή οικογένεια, που φοβάται πως η 
Τουρκία απομακρύνεται και προσεγγίζει περισσότερο 
τη Ρωσία και το Ιράν. 
Και, όπως έγραψε πολύ εύστοχα σε άρθρο γνώμης του 
στο Bloomberg τον Οκτώβριο ο ελληνικής καταγωγής 
πρώην διοικητής του ΝΑΤΟ Τζέιμς Σταυρίδης, ο κίνδυ-
νος σε περίπτωση που η Τουρκία προσεγγίσει την Τουρ-
κία και το Ιράν και απομακρυνθεί από την Ευρώπη και τις 
ΗΠΑ είναι πραγματικός και ιδιαίτερα σοβαρός.

Σε δημοσκόπηση της Pulse για 
την τηλεόραση του Σκάι η ΝΔ 
προηγείται με 10 μονάδες με 
αναγωγή επί των εγκύρων και 
κατά 9 μονάδες στην πρόθεση 
ψήφου
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Στη συμβολή των οδών 
Βασιλίσσης Όλγας και Αμαλίας, 
απέναντι από το άγαλμα του 
Λόρδου Βύρωνα

Σ
την τελική ευθεία έχει μπει η το-
ποθέτηση του αγάλματος του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Α-
θήνα.

Σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της 
Αθήνας, στη συμβολή των οδών Βασι-
λίσσης Όλγας και Αμαλίας, απέναν τ ι 
από το άγαλμα του Λόρδου Βύρωνα, 

γ ίνον ται εργασ ίε ς προκε ιμένου να 
τοποθετηθεί το άγαλμα του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου.
Πρόκειται για έφιππος ανδριάντα του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, ένα έργο το 
οποίο έχει φιλοτεχνήσει ο γλύπτης Γιάν-
νης Παππάς και είχε αποκτηθεί από το 
Υπουργείο Πολιτ ισμού του 1993 και 
σ τη συνέχε ια δωρίσ τηκε σ το Δήμο 
Αθηναίων.
Πριν από μερικές ημέρες είχε τοποθε-
τηθεί και η βάση, πάνω στην οποία θα 
«πατήσει» το άγαλμα του Μακεδόνα 
στρατηλάτη.

Στήνεται το άγαλμα του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου στην Αθήνα 

DW: Η συνάντηση Τσίπρα 
- Ζάεφ είχε μόνο θετικά 
σχόλια 

H 
χθεσινή συνάντηση των δύο 
πρωθυπουργών μόνο θετι-
κά σχόλια» απέσπασε γράφει 
η DW. Χαρακτηρίστηκε στα 

Σκόπια ως ιστορικό βήμα για την ενί-
σχυση της φιλίας και συνεργασίας με-
ταξύ των δύο κρατών. Εκκωφαντική 
σιωπή από την αντιπολίτευση.
Η self ie τους έκανε το γύρο του 
κόσμου στα πρωτοσέλιδα των εφη-
μερίδων. 30 χρόνια μετά την ισ το-
ρική διαμάχη γ ια το όνομα ο Αλέ-
ξης Τσίπρας θεμελίωσε τη φιλία ανά-
μεσα στους λαούς της Ελλάδας και της 
Βόρειας Μακεδονίας, επισκεπτόμενος 
ως πρώτος πρωθυπουργός τα Σκόπια. 
Η συντριπτική πλειονότητα συμφωνεί 
ότι οι δύο χώρες εισέρχονται σε μια 
νέα περίοδο των σχέ-
σεών τους, με οδηγό 
κοινές προοπτικές για 
συμπόρευση σε περι-
φερειακό επίπεδο.

«Μπράβο σ τον 
Τσ ίπρα και τον 
Ζάεφ»
Ο πρώην πρωθυπουργός της Βόρειας 
Μακεδον ίας Βλάν το Μπουκόφσκι 
χαρακτήρισε την επίσκεψη Τσίπρα ως 
ιστορικό βήμα για την επέκταση της 
φιλίας και της συμμαχίας δύο γειτονι-
κών χωρών και λαών. «Ο Τσίπρας και 
ο Ζάεφ αφήνουν ένα ιστορικής σημα-
σίας κεφάλαιο εκκίνησης σ τις νέες 
επερχόμενες γενιές, που θα γευτούν 
τους καρπούς μετά την υπογραφή πολ-
λών διμερών συμφωνιών συνεργα-
σίας σε πολλούς τομείς», υπογράμ-
μισε. «Για μένα προσωπικά η συνεργα-
σία στους τομείς άμυνας και επιτήρη-
σης του εναέριου χώρου της Βόρειας 
Μακεδονίας από την ελληνική αερο-
πορία, είναι η καλύτερη απόδειξη του 
τεράστιου θαύματος που μας έφερε η 
Συμφωνία των Πρεσπών. Με αυτήν την 
επίσκεψη η Ελλάδα αναδεικνύεται και 
πάλι σε περιφερειακή ηγέτιδα δύναμη 
και εγγυήτρια της ασφάλειας σε αυτό 
το κομμάτι της Ευρώπης. Βρήκαμε 
έναν οικονομικό σύμμαχο και εταίρο 
σε πολλούς τομείς, που όμως ο τομέας 
ενέργειας είναι για μένα πολύ σημα-
ντικός. Μπράβο στον Τσίπρα και τον 

Ζάεφ, σεβασμός», σχολίασε ο Μπου-
κόφσκι την επίσκεψη.
Ο Νάνο Ρούζιν, πρύτανης του Πανε-
πιστημίου FON, παρών στο Επιχειρη-
ματικό Φόρουμ, εστίασε στο μήνυμα 
του Αλέξη Τσίπρα: ότι για την οικονο-
μία η Ελλάδα είναι το σημείο εκκίνη-
σης και η Βόρεια Μακεδονία ο δρόμος 
για τη μετακίνηση προϊόντων μέσω 
της Σερβίας και των υπολοίπων χωρών 
της κεντρικής και ανατολικής Ευρώ-
πης στην υπόλοιπη ήπειρο. «Αισθαν-
θήκαμε το χάρισμα του Αλέξη Τσίπρα, 
οι απόψεις του για τη χώρα μας είναι 
φιλόδοξες και συσ τηματ ικές γ ιατ ί 
πιστεύει ότι η Συμφωνία των Πρεσπών 
μόνο μέσω αυτού του δρόμου μπορεί 
να φέρει επιτυχίες».

Σιωπή από την αντι-
πολίτευση
Ο Χρίστιαν Μιτσκόφσκι, 
επικεφαλής της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης, δεν 
προέβη σε σχόλια, ούτε 
για τα λεγόμενα των δύο 
πρωθυπουργών, ούτε για 

τις διμερείς συμφωνίες. Το μόνο που 
βρήκε να σχολιάσει είναι το ότι δεν 
ανακρούστηκε ο ύμνος της Βόρειας 
Μακεδονίας. «Για πρώτη φορά από 
την ανεξαρτητοποίηση της χώρας σε 
μια επίσκεψη με πολυάριθμη αντιπρο-
σωπεία δεν ήταν παρούσα η εθνική 
φρουρά και δεν ακούσαμε τον βορει-
ομακεδονικό ύμνο. Τι λέει γι αυτό ο 
Ζάεφ»; αναρωτήθηκε δυνατά ο επικε-
φαλής της αντιπολίτευσης.
Το εθνικιστικό κόμμα VMRO-DPMNE 
και ο πρόεδρος της χώρας Γκιόργκε 
Ιβάνοφ, ο οποίος προέρχεται από το 
κόμμα αυτό, συνεχίζουν να μην απο-
δέχονται τη Συμφωνία των Πρεσπών. 
Ο Ιβάνοφ δεν υπογράφει τους νόμους, 
που περιλαμβάνουν το νέο όνομα της 
χώρας του. Ούτε μπήκε στο κόπο η 
προεδρία να σχολιάσει την επίσκεψη 
Τσίπρα στα Σκόπια.
Το ρυάκι δεν μπορεί πλέον να γυρί-
σει πίσω. Ο Ζόραν Ζάεφ εξήγγειλε ότι 
εκτός από τη συνεργασία στον τομέα 
ασφάλειας περιμένει από την Ελλάδα 
εν ίσχυση των επενδύσεων ύψους 
μισού δισ. ευρώ.
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Ένας κόσμος που βρισκόταν καταχωνιασμένος στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, ήρθε ξανά στο φως, 
αναδεικνύοντας πολιτικές πρακτικές, ηθικές αξίες και ιδεοληψίες της μετεμφυλιακής εποχής 

Σ
το υπουργείο Εσωτερικών εδώ 
και σχεδόν δύο χρόνια βρίσκεται 
σε εξέλιξη μια προσπάθεια διά-
σωσης και ανάδειξης του ιστορι-

κού αρχείου του. Η διεξοδική έρευνα σε 
υπόγεια και αποθήκες, ανάμεσα σε τό-
νους από σαβούρα και σωρούς από ά-
χρηστα αντικείμενα, έβγαλε τελικά «θη-
σαυρό». 
Εκτός από χιλιάδες σελίδες από νόμους, 
εγκυκλίους, υπουργικές αποφάσεις, 
καθώς και στοιχεία και τεκμήρια που 
αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
εντοπίστηκε και το λεγόμενο «Αρχείο 
Παττακού». Ξεχασμένο εδώ και μισό 
αιώνα, αποτελείται από στοιχεία για τα 
φρονήματα και την πολιτική δράση των 
αιρετών της Αυτοδιοίκησης σε όλη την 
επικράτεια, που απέστειλαν την ‘Ανοιξη 
του 1967 νομάρχες, καθώς και κατά 
τόπους διοικητές της Χωροφυλακής και 
του Στρατού προς τον τότε υπουργό Εσω-
τερικών του νεοσύστατου δικτατορικού 
καθεστώτος κατόπιν σχετικού αιτήμα-
τος του τελευταίου. Στο αρχείο υπάρχουν 
επίσης ενσωματωμένες επιστολές απλών 
πολιτών που ανέλαβαν με δική τους πρω-
τοβουλία να καταγγείλουν πρόσωπα και 
καταστάσεις με σκοπό την «διαφύλαξην 
του Εθνοσωτηρίου έργου της Επαναστά-
σεως». Πρακτική που τα λεξικά της νέα 
ελληνικής γλώσσας περιγράφουν στο 
λήμμα «χαφιεδισμός».
Με αυτό τον τρόπο οι υπηρεσίες του 
υπουργείου ενημερώθηκαν π.χ. ότι επι-
κεφαλής δήμου (τα ονόματα προσώ-
πων και τόπων και τα προσωπικά δεδο-
μένα είναι καλυμμένα) είναι «σαφώς 
κεντρώος. Ερυμουλκύθη πλήρως υπό 
των κομμουνιστών και ετήρησεν πιστώς 
την γραμμήν των. ‘Ατομον άβουλον, 
άνευ ιδιαιτέρων ικανοτήτων και άνευ 
του επιβαλλομένου κύρους. Φερέφω-
νον και τυφλόν όργανον της ΕΔΑ». Δεν 
ήταν όμως μόνο ο δήμαρχος «κόκκινος», 
καθώς ο αναπληρωτής του, ο πρόεδρος 
του δημοτικού συμβουλίου και ένας 
δημοτικός σύμβουλος ήταν χαρακτηρι-
σμένοι ως «κομμουνισταί Γ΄ κατηγορίας» 
(δηλαδή «επικίνδυνος κομμουνιστής», 
κατηγορία Α΄: «συμπαθώς κομμουνι-

στής», κατηγορία Β :́ «ενεργός κομμουνι-
στής»), οι οποίοι φυσικά συνελήφθησαν 
και παύθηκαν από τα καθήκοντά τους.
Εκτός πνεύματος του καθεστώτος ήταν 
και πέντε δημοτικοί σύμβουλοι δήμου 
της πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα οι 
τέσσερις εξ αυτών να απολυθούν τον 
Μάιο του 1967 με απόφαση του Στρα-
τιωτικού Διοικητή Αθηνών. Ο ένας ήταν 
«κεντρώος με αριστεράς τάσεις», ο άλλος 
«κεντρώος άνευ συγκροτήσεως και ικα-
νοτήτων. Ασχολείται περισσότερον με τα 
ατομικά του συμφέροντα χωρίς να δει-
κνύει ενδιαφέρον δια τα κοινά. Αρνητι-
κόν στοιχείον». Ο τρίτος «φανατικός και 
εμπαθής κεντρώος με αριστεράς τάσεις. 
Οπαδός του Ανδρέα Παπανδρέου. Καί-
τοι επιστήμων, δεν έχει απόλυτον κύρος. 
Αρνητικόν στοιχείον, μη εμπνέον εμπι-
στοσύνη». Για τους άλλους οι περιγραφές 
για την προσωπικότητά τους είναι περιτ-
τές. Αρκεί ο χαρακτηρισμός «κομμουνι-

σταί Γ΄ κατηγορίας» και η υποσημείωση 
ότι συνελήφθησαν και κρατούνται.
Κι ενώ οι επίσημες αναφορές είναι τηλε-
γραφικές, οι επιστολές των απλών πολι-
τών βρίθουν από λεκτικές περικοκλά-
δες εις άπταιστον καθαρεύουσα. Εδώ η 
μορφή είναι σε γενικές γραμμές κοινή: 
Στην αρχή, ο αποστολέας εξυμνεί το έργο 
της κυβέρνησης και εκφράζει την ικανο-
ποίηση του ιδίου και των περισσοτέρων 
συντοπιτών του για το ότι θα προχωρή-
σει «εις την κάθαρσιν των ερειπίων, τα 
οποία μας επεσώρευσεν ο παλαιοκομμα-
τισμός» και θα οδηγήσει στη δημιουρ-
γία της «Νέας Ελλάδος». «Η 21η Απρι-
λίου», τονίζεται χαρακτηριστικά σε μια 
επιστολή, «είναι η εσχάτη σανίς σωτη-
ρίας της φυλής μας και αισθανόμεθα ότι 

το έργο της πρέπει να είναι πλήρες, ακέ-
ραιον και αλάθητον και να διαφυλαχθεί 
ως κόρην οφθαλμού».
Πρώην δημοτικός σύμβουλος σε δήμο 
της Αττικής, εκφράζει με βεβαιότητα ότι 
«η ελληνική ιστορία είναι η μόνη φορά 
που θα αναγκαστεί να κατατάξει δημο-
σίους άνδρας εις το πάνθεον των Αγίων 
διότι ‘Αγιος είναι ο τόπος αυτός που λέγε-
ται Ελλάς». Για έναν 60χρονο από το Κιλ-
κίς με τη νέα κυβέρνηση «η Ελλάς Ανέ-
στη», ενώ «με την αδιαφορία των προ-
ηγούμενων κυβερνήσεων συγκεντρώ-
θηκαν επικίνδυνα σύννεφα πάνω από τη 
χώρα, αλλά ως εκ θαύματος βρέθηκαν 
άνθρωποι με πραγματικό ελληνικό αίμα 
και διέλυσαν τα σύννεφα σαν χάρτινους 
πύργους και έλαμψε ο ήλιος, έλαμψε η 
ελευθερία, η Δημοκρατία και η ανεξαρ-
τησία».
Στη συνέχεια υπάρχει σύντομη αυτοπα-
ρουσίαση κατά την οποία κυριαρχούν οι 
περγαμηνές του γράφοντος στον πόλεμο 
του 1940, και ιδίως στον «κομμουνιστο-
συμμοριτοπόλεμο», ενώ δεν παραλείπο-
νται να τονιστούν τα πατριωτικά αισθή-
ματα του ιδίου και της οικογένειάς του. 
Και τέλος ακολουθεί το κυρίως θέμα: η 
κατάδοση τοπικών αρχόντων και λοι-
πών συγχωριανών με δημόσια αξιώ-
ματα, που όμως κατά τους αποστολείς 
δεν αξίζουν τη θέση που κατέχουν λόγω 
αριστερών φρονημάτων, που πολύ 
συχνά συνοδεύονται και από έλλειψη 
ικανοτήτων και ηθικής. Εκφράζοντας το 
κοινό αίσθημα των συντοπιτών τους, οι 
επιστολογράφοι ζητούν την καθαίρεση 
των τοπικών δημάρχων, κοινοταρχών ή 
δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων, 
ενώ ορισμένοι δεν διστάζουν να αυτο-
προταθούν για κάλυψη χηρεύουσας 
θέσης. Όπως για παράδειγμα ένας κάτοι-
κος χωριού της Πέλλας που ενημερώνει 
τον Παττακό ότι τώρα που ο κοινοτάρχης 
της περιοχής καθαιρέθηκε, ζητά να ανα-
λάβει ο ίδιος «διότι κανείς εκ των συγχω-
ριανών μου δεν έχει τα προσόντα μου», 
ενώ εάν δεν διορισθεί σε αυτή τη θέση 
προτείνει να τοποθετηθεί έστω αρχηγός 
των τοπικών ΤΕΑ (Τάγματα Εθνοφυλακής 
Αμύνης).

Στο φως το Αρχείο Παττακού με φρονήματα 
αιρετών και καταδοτικές επιστολές

Οργή Λιβαθινού κατά 
Ψινάκη για τον «μπούλο»: 
Είναι «άρρωστος», 
αποθρασύνθηκε εντελώς

Σ
φοδρά πυρά κατά του Ηλία Ψινάκη για το πολιτικό μανιφέ-
στο και την υποψηφιότητά του στις ευρωεκλογές εξαπέλυ-
σε ο υποψήφιος δήμαρχος Μαραθώνα Σπύρος Λιβαθινός.
Ο Ηλίας Ψινάκης μέσω του λογαριασμού του στο 

Instagram, και χωρίς να έχει προϊδεάσει για το γεγονός με άλλο 
τρόπο, ανέβασε χθες το μεσημέρι δύο stories σχετικά με την υπο-
ψηφιότητά του. Δεν λείπει το προσωπικό ύφος του Ηλία Ψινάκη, 
με τις γνωστές εκφράσεις και το στυλ: «Στους Πολίτες πέφτει 
κόφτης σε ό,τι δεν μπορούμε να αποδεχτούμε. Το μπούλο παίρ-
νουν: οι κλέφτες, οι «επαγγελματίες πολιτικοί», οι μη αποτελε-
σματικοί, οι βολεψάκιδες, όσοι πουν έστω και ένα ‘ΘΑ’. Αυτοί που 
γουστάρουν τα ‘ΘΑ’ να πάνε σε κόμμα. Μόνο ένα ‘ΘΑ’ επιτρέπεται. 
«ΘΑ ΣΕΒΕΣΤΕ»… !!!»
Αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, προκαλώντας την 
«έκρηξη» του κ.Λιβαθινού.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Σπύρου Λιβαθινού:
«Πίστευα ότι εκατό χαμένες ανθρώπινες ψυχές θα εξαφάνιζαν, ή 
τουλάχιστον θα περιόριζαν το θράσος ενός κατά συνείδηση ψεύτη 
και δημαγωγού, όπως ο Ηλίας Ψινάκης.
Αποδεικνύεται, όμως, ότι η τραγωδία του Ματιού και του Νέου 
Βουτζά όχι μόνο δεν επηρέασε τον αρρωστημένο τρόπο σκέψης 
του συγκεκριμένου ανθρώπου, αλλά αντίθετα τον αποθράσυνε 
ολοκληρωτικά.
Ποια άλλη λέξη μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να χαρακτη-
ρίσει το απίστευτο μανιφέστο που εξέδωσε για να εξαγγείλει την 
κάθοδό του στις Ευρωεκλογές; Ποια άλλη λέξη μπορεί να χρησι-
μοποιήσει κανείς για να καταγράψει τα συναισθήματα οργής που 
προκαλεί πλέον ο συγκεκριμένος άνθρωπος σε κάθε κάτοικο του 
Δήμου Μαραθώνα, που γνώρισε τα τελευταία χρόνια όχι μόνο 
την ανικανότητα, αλλά την ανηθικότητα του συγκεκριμένου ατό-
μου;
Δυστυχώς, ένας στους δύο κατοίκους του Δήμου Μαραθώνα 
παραπλανηθήκαμε το 2014 από μια εξαιρετικά καλοστημένη επι-
χείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης, ενώ πολλοί από εμάς 
βρεθήκαμε υποψήφιοι στο συνδυασμό «Πολίτες». Ναι, ακριβώς, 
το ίδιο όνομα που συνοδεύει και την νέα υποτιθέμενη καινοτόμο 
πολιτικά κίνησή του.
Όπως, ακριβώς, συνέβη και το 2014 ο Ψινάκης επιχειρεί να επεν-
δύσει εκ νέου στην απογοήτευση του κόσμου από ένα πολιτικό 
σύστημα που δεν έχει αποδειχθεί αντάξιο των προσδοκιών μας.
Επειδή στο Δήμο Μαραθώνα πέσαμε θύματα της συγκεκριμένης 
τακτικής και των επικοινωνιακών πρακτικών που πάντα είναι σε 
θέση να παραπλανήσουν μια κοινωνία που καλείται να κουβαλή-
σει τα καθημερινά βάρη μιας δυσβάσταχτης οικονομικής κρίσης, 
οφείλουμε να προστατεύσουμε κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα 
από την επανάληψη του δικού μας εγκληματικού λάθους.
Ιδιαίτερα άνθρωποι που δεν συγχωρούμε στον εαυτό μας ότι 
παρασυρθήκαμε από τον συγκεκριμένο τύπο, που δώσαμε 
αγώνα για να τον διώξουμε μια ώρα αρχύτερα από τον Δήμο μας, 
που στοχοποιηθήκαμε από τον ίδιο και τα «πρωτοπαλίκαρά του» 
και που δίνουμε μάχη για να αποκατασταθούν όσο πιο γρήγορα 
γίνονται οι τεράστιες πληγές που άφησε το πέρασμά του από τον 
τόπο μας, οφείλουμε να εξηγήσουμε σε κάθε συμπολίτη μας ποιος 
είναι ο αληθινός Ψινάκης που κρύβεται πίσω από το προσωπείο 
του… δήθεν πολιτικού επαναστάτη, του δήθεν «λευκού ιππότη» 
της ελληνικής κοινωνίας!»
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Ε
υγενής. Αυτή είναι η κοινή συνισταμέ-
νη στα αυτοσχέδια και πλημμυρισμένα 
από συναισθήματα και μνήμες σημειώ-
ματα των συναδέλφων του που εδώ και 

λίγες ώρες είναι παντού. Στα κοινωνικά δίκτυα, 
στις επίσημες ανακοινώσεις και στα δημοσιο-
γραφικά κείμενα που γράφονται τις τελευταί-
ες αυτές στιγμές προκειμένου να τον αποχαι-
ρετίσουν.
Ολοι σχεδόν το έμαθαν ξαφνικά. Από τα χείλη 
ενός από τους πιο πιστούς φίλους και συνεργά-
τες της ζωής του, τον Δημήτρη Οικονόμου. Λίγο 
μετά τις 5 το πρωί  από το ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 
«Εφυγε ο αδελφός μου...Έφυγε από τη ζωή στις 
5.30 νικημένος από τον καρκίνο. Ευτυχώς δεν 
ταλαιπωρήθηκε πολύ. Έδωσε μάχη τον τελευ-
ταίο μήνα στο νοσοκομείο, στον Άγιο Σάββα. 
Κουμπαριάσαμε. Βάφτισα τον γιο του μαζί με 
έναν άλλο συνάδελφο. Η κηδεία του Βασίλη θα 
είναι πολιτική και θα γίνει αύριο το απόγευμα 
στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών».
Ο «αριστερός με τα μπλουζάκια», όπως πολύ 
εύστοχα τον αποκαλούν στο δημοσιογρα-
φικό συνάφι στην προσπάθειά του να ξεχωρί-
σει χιουμοριστικά το δίδυμο Λυριτζής – Οικο-
νόμου - άφησε πια μόνο του τον «δεξιό με τα 
κοστούμια» μετά από μία κοινή τηλεοπτική 
πορεία δεκαπέντε χρόνων η οποία ξεκίνησε 
το 2002 στη ΝΕΤ με την εκπομπή «Εκτός Γραμ-
μής», ξαναβαπτίστηκε σε «Πρώτη Γραμμή» 
όταν αποφασίστηκε να προβάλλεται πολύ 
νωρίτερα και συνέχισε την πορεία της στον 
ΣΚΑΪ από το 2010 ως και το 2017 οπότε και οι 
επαγγελματικοί δρόμοι τους χώρισαν...
Ο Βασίλης Λυριτζής, ο καλός συνάδελφος με τα 
διακριτικά στρογγυλά γυαλιά μυωπίας και το 
πάντα περιποιημένο μουσάκι του ήταν δημο-
σιογράφος παλαιάς κοπής. Γι αυτό και το γυαλί 
που διαχώριζε την τηλεοπτική εικόνα του από 
αυτή της καθημερινότητάς του ήταν αόρατο. 
Ο Βασίλης ήταν πάντα ο ίδιος. Ηρεμος, χαμη-
λών τόνων, με ιδιαίτερη αγάπη στο πολιτικό 
ρεπορτάζ που ήταν και το ερέθισμα για να μπει 
στο επάγγελμα. Το ομολόγησε και ο ίδιος σε 
μία από τις ελάχιστες συνεντεύξεις του (σε ένα 
ιατρικό site για τον διαβήτη!). «Το μεράκι για 
την πολιτική, τα κοινά όπως λέμε, με έστρεψαν 
στη δημοσιογραφία. Ε, και μαζί η περιέργεια 
και μια έμφυτη τάση όσα μαθαίνω (όχι βέβαια 
τα προσωπικά «μυστικά»), γνώσεις, καινούρ-
για πράγματα, ιδέες, να τα λέω στους γύρω 
μου. Αλλά όχι δε συμφωνώ, ότι αν κάνεις αυτό 
που αγαπάς δεν θα είσαι ποτέ άνεργος.
Για ρίξτε μια ματιά γύρω σας. Ποιος είπε ότι οι 
εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι των ημερών μας 

μισούσαν τη δουλειά τους;». Μπαίνοντας στη 
δημοσιογραφία ο Βασίλης θα γνωρίσει έναν 
από τους μεγαλύτερους έρωτες της ζωής του 
και θα νιώσει πως σωστά επέλεξε τον δρόμο 
αυτό, τη στιγμή που θα κληθεί να χειριστεί 
μεγάλα γεγονότα «Αυτή η χαρά της γνώσης και 
της συμμετοχής την ώρα που διαμορφώνεται η 
Ιστορία κι εσύ έχεις την ευθύνη της ενημέρω-
σης των πολλών» είναι αυτή που ομολογεί πως 
τον έκανε να νιώθει δικαιωμένος.
Σταθερός και συνεπής στις αξίες του, μακριά 
από ρόλους και τηλεοπτικά τερτίπια αν και αθό-
ρυβος σε επίπεδο μεθόδου ήταν πάντα ένας 
ανήσυχος εργάτης του Τύπου. Διέθετε αρκετό 
χιούμορ ώστε να μην εγκλωβίζεται στο τυπο-
ποιημένο μοντέλο των παρουσιαστών ενημε-
ρωτικών εκπομπών αλλά και να μην γελοιοποι-
είται κάνοντας κατάχρηση της θέσης του. Κυνη-
γούσε την είδηση, ούτε την αναγνωρισιμότητα 
αλλά ούτε και τη δημοσιότητα.
Ηταν ρομαντικός ο Βασίλης. Προσπαθούσε 
όλα να τα δει μέσα από τα μικροσκοπικά γυα-
λιά του με έναν μαγικό τρόπο που ακόμη και 
τα λάθη γίνονταν μαθήματα. «Μαθήματα είναι 
τα λάθη. Και ποιο να πρωτοθυμηθείς.. Το θέμα 
είναι να τα αναγνωρίζεις, να τα διορθώνεις και 
να μην τα επαναλαμβάνεις και κυρίως, να μην 
κάνεις το λάθος εν γνώση σου. Η εξέλιξη συνδέ-
εται με όλο αυτό το περιβάλλον και επίσης, με 
την αναζήτηση και αποδοχή του καινούργιου. 
Να μη μένει γαντζωμένος κανείς στη σιγου-
ριά του δεδομένου». Και κάπως έτσι έβλεπε 
ή μάλλον ονειρευόταν και τη δημοσιογραφία. 
Στα χέρια των δημοσιογράφων και σε μεγάλη 
απόσταση από τα οικονομικά και τα κομματικά 
συμφέροντα...
Τον Βασίλη τον αγαπούσαν οι συνάδελφοί 
του απ’ όπου κι αν πέρασε. Εδινε την πληρο-
φορία, βοηθούσε στα δύσκολα, διευκόλυνε 
όπου χρειαζόταν. Κυρίως όμως άφηνε χώρο 
σε όλους όσοι πίστευε πως θα μπορούσαν να 
προσφέρουν στη έρευνα, στην πληροφόρηση. 
Ηταν κομμάτι της ομάδας και είχε μία παλιά και 
ρομαντική “αριστεροσύνη” στις συνεργασίες 
του. Ακουγε με προσοχή, έδινε την πληροφο-
ρία και αφαιρούσε κάθε τι περιττό που ενδε-
χομένως να λειτουργούσε και αποπροσανατο-
λιστικά. Το είχε ψάξει πολύ και όπως συνήθιζε 
να λέει «Το διάβα του χρόνου σε βοηθάει- αν 
το θες βέβαια (γιατί θέλει και δουλειά…)- να 
«σε μάθεις» και άρα, να στέκεσαι ειλικρινής 
και καθαρός στις σχέσεις σου με τους άλλους 
ανθρώπους». “Ησουν ο πρώτος που έφερνε το 
μαντάτο» θα γράψει η συνάδελφός του Σοφία 
Δήμτσα στο FB.

Βασίλης Λυριτζής: Έφυγε το ίδιο 
διακριτικά, αθόρυβα και ευγενικά, 
όπως έζησε 

«Το ΚΙΝΑΛ δεν είναι ένα ΚΚΕ του κέντρου, δε μπορεί να έχει ως στόχο την 
επιβίωσή του» επισήμανε ο  Ευάγγελος Βενιζέλος μιλώντας στο 2ο συνέδριο του 
Κινήματος Αλλαγής

Βενιζέλος: Είμαστε οι βασικοί 
αντίπαλοι του συστήματος 
ΣΥΡΙΖΑ 

Θ
α καταπέσουν με κρότο, προ-
έβλεψε ο Ευάγγελος Βενιζέλος 
αναφερόμενος στις επερχόμε-
νες πολιτικές εξελίξεις και στις 

διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις. 
Η απώλεια της εξουσίας θα αποκαλύ-
ψει το μικρό πολιτικό μέγεθος της ομά-
δας που νέμεται την εξουσία, επισήμανε 
ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και δια-
τύπωσε την εκτίμηση ότι ο φόβος είναι 
αυτός που κάνει τον κ. Τσίπρα να μιλά 
ακόμη για εκλογές τον Οκτώβριο. 
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος μίλησε για κοινά 
ιδεολογικά γονίδια ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ και 
χαρακτήρισε «γραφικό μίμο» του Ανδρέα 
Παπανδρέου τον πρωθυπουργό.
Κατηγόρησε την κυβέρνηση για άγνοια 
και σκοπιμότητες στα θέματα εξωτερικής 
πολιτικής που οδήγησαν στον διχασμό 
του ελληνικού λαού. 
Σε ότι αφορά στα περίφημα ανοίγματα 
του ΣΥΡΙΖΑ στη δημοκρατική παράταξη 
έκανε λόγο για «ελάχιστους πρόθυμους 
που πέρασαν τη γέφυρα της πολιτικής 
αναξιοπρέπειας». 
«Οι Ευρωπαίοι συμπεριφέρονται τρυ-
φερά στον ΣΥΡΙΖΑ επειδή τον περιφέρουν 
ως δείγμα του τσάμπα μάγκα!» σημείωσε 
για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπί-
ζουν το κυβερνών κόμμα στην Ευρώπη. 
Σε αυτό το πλαίσιο, έθεσε το ερώτημα 

ποιος θα αναλάβει την ευθύνη να διορ-
θώσει την πορεία της χώρας; 
Η εύκολη απάντηση είναι ότι «θα επιλέ-
ξει ο ελληνικός λαός» συνέχισε. Όμως ο 
λαός πρέπει να ξέρει τι ακριβώς θέλουμε 
και όχι μόνο για την κομματική μας υπό-
σταση, προσέθεσε και έκανε υποθέσεις 
εργασίας:
«Κυβέρνηση ΝΔ, κυβέρνηση μεγάλου 
συνασπισμού ή οικουμενική που θα 
νομιμοποιήσει τον ΣΥΡΙΖΑ»;
Απάντησε «όχι» σε όλες αυτές τις εναλ-
λακτικές. «Δεν χαρίζουμε σε άλλους τον 
αγώνα που κάναμε για τη σωτηρία της 
χώρας» διακήρυξε. 
«Είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι του 
συστήματος ΣΥΡΙΖΑ» τόνισε ο Ευάγγε-
λος Βενιζέλος και επανέλαβε την ανάγκη 
στρατηγικής ήττας του κυβερνώντος κόμ-
ματος.
Για το μέλλον του Κινήματος Αλλαγής 
σημείωσε πως δεν αρκεί η απλή προ-
σθήκη συνιστωσών, όπως αποδείχθηκε 
με το Ποτάμι και τον Θανάση Θεοχαρό-
πουλο. 
«Ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ είναι δικός μας, 
όπως και η Ελιά τους καρπούς της οποίας 
εγκαταλείψαμε» σημείωσε με νόημα. «Το 
ΚΙΝΑΛ δεν είναι ένα ΚΚΕ του κέντρου, 
δε μπορεί να έχει ως στόχο την επιβίωσή 
του» διεμήνυσε. 
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Αν κάποιος ρωτούσε μία 
ομάδα ανθρώπων τι ακριβώς 
είναι η «συνείδηση», είναι 
δεδομένο ότι θα έπαιρνε 
διαφορετικές απαντήσεις 
καθώς πρόκειται για μία 
έννοια στην οποία ο καθένας 
μπορεί να δώσει την δική 
του ερμηνεία ανάλογα 
με το ηθικό, πολιτικό και 
ιδεολογικό του υπόβαθρο.

Ω
στόσο, σε ένα γενικό-
τερο πλαίσιο, θα μπο-
ρούσαμε να ορίσου-
με τη συνείδηση ως τη 

νοητική δυνατότητα ενός οργανι-
σμού να γνωρίζει και να κατανοεί 
τον εαυτό του, το περιβάλλον του 
και τα συμβαίνοντα γύρω του, κα-
θώς και τον αντίκτυπο των πράξε-
ών του.
Υπάρχει όμως και ένα ερώτημα 
στο οποίο, μέχρι και πριν από 
μερικές εβδομάδες, απάντηση δεν 
είχε βρεθεί. Και το ερώτημα αυτό 
είναι το που ακριβώς βρίσκεται 
η συνείδηση και πώς αποτυπώ-
νεται στον ανθρώπινο εγκέφαλο. 
Έχουν συνείδηση οι άνθρωποι 
που βρίσκονται είτε σε κώμα, είτε 
σε κατάσταση αναισθησίας; 
Μέχρι σήμερα, δεν μπορούσαμε 
να πούμε εάν ένας άνθρωπος 
που δεν επικοινωνεί με το περι-

βάλλον του, έχει ή όχι αυτό που 
αποκαλούμε «συνείδηση», καθώς 
δεν υπάρχουν ακόμη αξιόπιστοι 
βιοδείκτες ή άλλες μέθοδοι που 
να διακρίνουν την ύπαρξη ή την 
απουσία αυτής...
Την απάντηση στα παραπάνω 
ερωτήματα έρχεται να δώσει μια 
νέα επιστημονική έρευνα, με επι-
κεφαλής την Ελληνίδα ερευνή-
τρια της διασποράς Αθηνά Δεμερ-
τζή, η οποία κατάφερε να εντοπί-
σει την νευρωνική «υπογραφή» 
της συνείδησης στον ανθρώπινο 
εγκέφαλο!
Πώς όμως επετεύχθη κάτι τέτοιο; 
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την 
Αθηνά Δεμερτζή της Ομάδας Επι-
στήμης Κώματος του βελγικού 
Πανεπιστημίου της Λιέγης μελέ-
τησαν 159 ανθρώπους, καταγρά-
φοντας την εγκεφαλική δραστηρι-
ότητά τους με λειτουργική μαγνη-
τική απεικόνιση (fMRI). Μερι-
κοί από τους συμμετέχοντες που 
είχαν υποβληθεί σε φαρμακευ-
τική αναισθησία ήταν υγιείς , ενώ 
άλλοι ήσαν ασθενείς που είχαν 
διαγνωσθεί ότι βρίσκονταν είτε 
σε άγρυπνο κώμα («φυτική» κατά-
σταση), στην οποία μπορούσαν να 
ανοίξουν τα μάτια τους αλλά όχι 
να κάνουν εθελούσιες κινήσεις, 
είτε βρίσκονταν σε κατάσταση 
«ελάχιστης συνειδητότητας».
Οι επιστήμονες ανέλυσαν μέσω 

fMRI πώς οι διακυμάνσεις της οξυ-
γόνωσης του αίματος (μια ένδειξη 
της νευρωνικής δραστηριότητας) 
συντονίζονταν σε 42 περιοχές-κλει-
διά του εγκεφάλου, που απαρτίζουν 
έξι εγκεφαλικά δίκτυα και θεωρού-
νται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο 
στη συνείδηση. Η ανάλυση αποκά-
λυψε τέσσερα διακριτά μοτίβα εγκε-
φαλικής δραστηριότητας, τα οποία 
είναι διαφορετικά στους υγιείς εγκε-
φάλους σε αναισθησία και σε εκεί-
νους σε κατάσταση «φυτού».
Η ανακάλυψη των τεσσάρων αυτών 
μοτίβων αποτέλεσε πολύ σημαντική 
τομή καθώς μπορεί αφενός να βοη-
θήσει στη μη επεμβατική αποκατά-

σταση της συνείδησης, αφετέρου 
στη διευκόλυνση της λήψης ιατρι-
κών αποφάσεων σχετικά με ασθε-
νείς που έχουν ελάχιστη συνειδητό-
τητα. Τα μοτίβα αυτά δηλαδή δίνουν 
τη δυνατότητα στους επιστήμο-
νες να είναι σε θέση να κρίνουν αν 
κάποιος ασθενής, που για οποιοδή-
ποτε λόγο έχει αδυναμία επικοινω-
νίας, καταλαβαίνει και κατανοεί τι 
συμβαίνει γύρω του, ή αν δεν έχει 
καθόλου συνειδητότητα.
Για την έρευνα αυτή καθώς και για 
τους νέους δρόμους που ανοίγονται 
από την ανακάλυψη της «υπογρα-
φής» της συνείδησης στον ανθρώ-
πινο εγκέφαλο μίλησε στο zougla.

gr η ερευνήτρια και επικεφαλής 
της επιστημονικής ομάδας Αθηνά 
Δεμερτζή.
Η κυρία Δεμερτζή εξήγησε, μεταξύ 
άλλων, ότι στο επίκεντρο της 
έρευνας τέθηκε ο τρόπος που 
«επικοινωνούν» μεταξύ τους οι 
διάφορες περιοχές των ανθρώ-
πινου εγκεφάλου όταν ένα άτομο 
σκέφτεται. «Από τον τρόπο “επι-
κοινωνίας” των διάφορων περι-
οχών καταφέραμε μέσω της λει-
τουργικής μαγνητικής τομογρα-
φίας να καταλήξουμε σε αυτά τα 
μοτίβα που είναι ικανά να μας δεί-
ξουν αν ένα άτομο έχει συνειδητό-
τητα» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ελληνίδα εντόπισε το αποτύπωμα της συνείδησης

επικαιρότητα
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Γεννηματά: Θέτει εαυτόν 
εκτός ψηφοδελτίων όποιος 
διαχωρίσει τη θέση του από τις 
αποφάσεις του Συνεδρίου 

«Χρέος όλων είναι να 
επικοινωνήσουν τις ομόφωνες 
αποφάσεις και το Σχέδιο 
Ελλάδα» τόνισε, μιλώντας στην 
Κοινοβουλευτική Ομάδα του 
Κινήματος Αλλαγής, η Φώφη 
Γεννηματά

Η 
στρατηγική του νέου φορέα 
της Κεντροαριστεράς εν όψει 
τοπικών (δημοτικών και περι-
φερειακών), ευρωεκλογών και 

εθνικών εκλογών συζητήθηκε σήμερα 
στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής στη Χα-
ριλάου Τρικούπη.
Η Φώφη Γεννηματά ήταν ξεκάθαρη: 
«Είναι χρέος όλων να επικοινωνήσουν 
τις ομόφωνες αποφάσεις του Συνεδρίου. 
Όποιος διαχωρίσει τη θέση του θέτει 
εαυτόν εκτός ψηφοδελτίων»!

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής 
επισήμανε ακόμη την ανάγκη να στηρι-
χθούν οι υποψήφιοι περιφερειάρχες, 
ενώ για τις ευρωεκλογές υπογράμμισε 
ότι έχουν πολιτική σημασία για το μέλ-
λον της Ευρώπης, αλλά δεν είναι δημο-
ψήφισμα.
Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για περιπτώ-
σεις όπως του Απόστολου Κατσιφάρα 
στη Δυτική Ελλάδα, «όπου έχει κρυφτεί 
πίσω από το Κίνημα Αλλαγής ο ΣΥΡΙΖΑ».
Με αφετηρία τις προγραμματισμένες 
κάλπες, η Φώφη Γεννηματά έθεσε ως 
στόχο για τις εθνικές εκλογές την τρίτη 
εντολή, «ώστε να μπορέσουμε να τους 
καθίσουμε στο τραπέζι», όπως χαρακτη-
ριστικά είπε, «για να αποκτήσει η χώρα 
μια κυβέρνηση ευρείας κοινωνικής και 
πολιτικής πλειοψηφίας».
Τέλος, ανακοίνωσε πως η νέα Κεντρική 
Επιτροπή θα συνεδριάσει για πρώτη 
φορά στις 20 Απριλίου.

επικαιρότητα

«Μπείτε στη θέση τους»: Καμπάνια 
ευαισθητοποίησης για τα 
γαϊδουράκια στη Σαντορίνη

Μ
πείτε στη θέση τους». Αυτό είναι 
το μήνυμα που θα κληθούν να 
λάβουν υπόψη τους οι επισκέ-
πτες της Σαντορίνης πριν αποφα-

σίσουν να ανέβουν τη γραφική διαδρομή με 
τα 600 σκαλιά και τις ατελείωτες στροφές, κα-
βάλα σε ένα γαϊδουράκι.
Ύστερα από αρκετά καλοκαίρια που τα γαϊ-
δουράκια αναγκάζονται να σηκώνουν υπέρ-
βαρους τουρίστες, ακτιβιστές σε συνεργα-
σία με τη βιομηχανία της κρουαζιέρας απο-
φάσισαν να αναλάβουν δράση. Το αποτέλε-
σμα ήταν μία πρωτοβουλία ευαισθητοποίη-
σης των τουριστών για την καταπόνηση των 
ζώων όταν αναγκάζονται να κάνουν όλη αυτή 
τη διαδρομή με ανθρώπινο φορτίο, η οποία 
δεν έχει προηγούμενο όπως επισημαίνει ο 
βρετανικός Guardian.
«Η καμπάνια είναι έτοιμη να ξεκινήσει. 
Εκπρόσωποι της ένωσης κρουαζιερόπλοιων 
ήρθαν στο γραφείο μου αυτή την εβδο-
μάδα και υποσχέθηκαν να βοηθήσουν στην 
ευαισθητοποίηση για το πρόβλημα. Από 
την πλευρά μας, θα μοιράσουμε ενημερω-
τικά φυλλάδια. Τα γαϊδούρια και τα μουλάρια 
είναι κομμάτι της παράδοσής μας. Οι νεαροί 
ιδιοκτήτες έχουν κατανοήσει ότι πρέπει να 
τα φροντίζουν» δηλώνει στην εφημερίδα ο 
δήμαρχος του νησιού, Νίκος Ζώρζος.
Η άφιξη του τελεφερίκ, με τις πέντε καμπί-
νες βοήθησε να μειωθεί η επιβάρυνση των 
ζώων, προτού η ανάδειξη της Σαντορίνης ως 
κορυφαίου τουριστικού προορισμού στην 
Ευρώπη, προκαλέσει τη σύγχρονη «πανού-
κλα» του υπερ-τουρισμού, σύμφωνα πάντα 
με το ρεπορτάζ του Guardian.
Η αυξανόμενη αυτή ζήτηση είχε ως αποτέλε-
σμα πολλά ζώα να υποστούν τραυματισμούς 

στη σπονδυλική στήλη, πληγές από τα σαμά-
ρια και εξάντληση. Υπενθυμίζεται ότι τουλάχι-
στον 17.000 άνθρωποι αποβιβάζονται καθη-
μερινά στο νησί από τα κρουαζιερόπλοια, με 
ότι αυτό συνεπάγεται. Πέρυσι το καλοκαίρι, 
πάνω από 108.000 άνθρωποι υπέγραψαν μία 
διαδικτυακή αίτηση κατά του «βασανισμού» 
των ιπποειδών. Νωρίτερα, τα social media 
είχαν κατακλυστεί από εικόνες καθόλου κολα-
κευτικές με την κακομεταχείριση των ζώων 
και τις επιπτώσεις που υφίστανται μεταφέρο-
ντας καθημερινά τόσους πολλούς ανθρώπους 
για τόσες πολλές ώρες.
«Η καμπάνια μας έχει σόχο να προτρέψει 
τους τουρίστες να σκεφτούν καλά πριν επι-
λέξουν τα γαϊδουράκια για να ανέβουν τα 
σκαλιά. Να λάβουν υπόψη τους αν τα γαϊδού-
ρια και τα μουλάρια έχουν σωστή αντιμετώ-
πιση, επαρκή σκιά και νερό, όπως και αν είναι 
κατάλληλα τα φορτία που τους αναγκάζουν να 
μεταφέρουν. Αν όχι, τότε το περπάτημα ή το 
τελεφερίκ μπορεί να είναι ένας πιο υπεύθυ-
νος τρόπος μεταφοράς», δηλώνει η Κάθριν 
Ράις από το καταφύγιο The Donkey Sanctuary, 
που ξεκίνησε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, 
μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα.
Σημειώνεται ότι οι εταιρείες κρουαζιερό-
πλοιων συντάσσονται με αυτή την προσπά-
θεια, καθώς έγιναν αποδέκτες πολλών παρα-
πόνων για την αντιμετώπιση που έχουν τα 
αξιαγάπητα γαϊδουράκια στη Σαντορίνη.
Μάλιστα, στο πλαίσιο της καμπάνιας, έχουν 
δεσμευθεί να προβάλουν και ένα σχετικό 
βίντεο στα κρουαζιερόπλοια, ώστε οι ταξι-
διώτες να έχουν πλήρη επίγνωση και να 
λάβουν υπεύθυνα τις αποφάσεις τους πριν 
απολαύσουν τις απίστευτες φυσικές ομορ-
φιές του νησιού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
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Καρύδα: Χαίρομαι που έπιασαν τον 
φονιά, του εύχομαι το χειρότερο

Χ
αίρομαι που τον έπιασαν. Η 
αστυνομία κάνει καλά τη δου-
λειά της. Εύχομαι τα χειρότερα 
γι’ αυτόν τον άνθρωπο». Με 

εμφανές το άγχος και την αγωνία για τις 
εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του 
συζύγου της και πατέρα των δύο παι-
διών της, η Βικτώρια Καρύδα, στις πρώ-
τες της δηλώσεις, από τη στιγμή που έγινε 
γνωστή η σύλληψη του δολοφόνου του 
άνδρα της, Γιάννη Μακρή. 
Το μοντέλο που έχει αποφύγει τις πολ-
λές δημόσιες τοποθετήσεις τους τελευταί-
ους πέντε μήνες, από τη στιγμή, δηλαδή, 
που δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι 
τους στο Πανόραμα Βούλας ο σύζυγός 
της, σήμερα, επιστρέφοντας στο σπίτι 
της, έκανε λακωνικές δηλώσεις στους 
δημοσιογράφους. Η αγωνία της, πάντως, 
αφορά στα παιδιά της. «Χαίρομαι που 
τον έπιασαν. Η αστυνομία κάνει τη δου-
λειά της. Εύχομαι το χειρότερο γι’ αυτόν 

τον άνθρωπο», είπε, αναφερόμενο στον 
31χρονο Βούλγαρο φερόμενο δολο-
φόνο του 47χρονου επιχειρηματία Γιάννη 
Μακρή.
Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε ο εκτελε-
στής του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή. Ο 
άνθρωπος που το βράδυ της 31ης Οκτω-
βρίου, έστησε καρτέρι έξω από το σπίτι 
του 47χρονου Ελληνοαυστραλού στο 
Πανόραμα Βούλας και του “πήρε” με 
σφαίρες τη ζωή, μετά απο πέντε μήνες 
ερευνών έπεσε στα δίχτυα του Ανθρωπο-
κτονιών της Ασφάλειας Αττικής.
Πρόκειται για έναν 31χρονο Βούλγαρο με 
τουρκικές ρίζες ο οποίος μετά την εκτέ-
λεση του επιχειρηματία λούφαζε σε διά-
φορα σημεία των νοτίων προαστίων. 
Όμως οι αστυνομικοί που δεν σταμάτη-
σαν να ερευνούν την υπόθεση αξιοποίη-
σαν όλα τα στοιχεία με αποτέλεσμα πέντε 
μήνες αργότερα να καταφέρουν να φθά-
σουν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Ακόμη και με καταβολή 
του μισθού Μαρτίου 
δεν πρόκειται να ανα-

στείλουν την επ` αόριστον 
απεργία που άρχισαν σήμερα 
οι εργαζόμενοι της Εταιρείας 
Μεταφοράς Επιβατών Λεμεσού 
(ΕΜΕΛ) οι οποίοι ξεκαθαρίζουν 
πως θα πρέπει να ικανοποιηθεί 
και το αίτημα τους για επανα-
φορά όλων των ωφελημάτων 
που τους αποκόπηκαν το 2014, 
λόγω της οικονομικής κρίσης.
Το πρωί οι απεργοί συγκε-
ντρώθηκαν στο σταθμό μετε-
πιβίβασης, στο παλιό νοσοκο-
μείο Λεμεσού, όπου έτυχαν 
ενημέρωσης από τους συντε-
χνιακούς της ΣΕΚ και ΠΕΟ για 
τις εξελίξεις και που, όπως 
σημειώνουν, δεν επιτρέπουν 
παρά τη συνέχιση της επ` αόρι-
στον απεργίας.
Σε δηλώσεις του, ο Επαρχια-
κός Γραμματέας της ΟΜΕΠΕΓΕ – 
ΣΕΚ, Γιάννης Τσουρής, ανέφερε 
πως “για άλλη μια φορά είμα-
στε δυστυχώς υποχρεωμένοι, 
με απεργιακά μέτρα, να διεκ-
δικούμε τα αυτονόητα”, προ-
σθέτοντας ότι “αυτή τη φορά, 
εκτός από τον μισθό Μαρτίου, 
ο οποίος δεν έχει καταβληθεί,  
προστέθηκε και η χρονίζουσα 
εκκρεμότητα της επιστροφής 
των παραχωρήσεων που απορ-
ρέουν από τη συλλογική σύμ-
βαση των εργαζομένων”.
Είμασ τ ε αποφασ ισμένοι, 
τόνισε ο κ.Τσουρής, ” να τραβή-
ξουμε τον αγώνα μέχρι τέλους, 
ωσότου λυθεί οριστικά το 
συγκεκριμένο πρόβλημα”, ενώ 
ερωτηθείς γιατί στη Λεμεσό 
δεν υπήρξε επίλυση του θέμα-
τος της μισθοδοσίας, όπως στη 
Λευκωσία και στη Λάρνακα, 
ανέφερε πως “στη Λεμεσό η 
φύση των προβλημάτων είναι 
πιο πολύπλοκη και χρονολο-
γείται και γι αυτό το λόγο δεν 
κατέστη δυνατό, κατά τη διάρ-
κεια του τριημέρου, να έχουμε 
τουλάχιστον ενώπιον μας μια 
πρόταση για να μπορέσουμε 
να ανακοινώσουμε άρση των 
απεργιακών μέτρων”.

Επ’ αόριστον 
μέχρι πλήρη 
ικανοποίηση λένε 
οι εργαζόμενοι 
ΕΜΕΛ

 Στόχος δεν είναι η μετατροπή 
της Κύπρου σε ορμητήριο 
πολεμικών συρράξεων, 
αλλά σταδιακά σε παροχέα 
ασφάλειας, μέσα από τις 
διευκολύνσεις που δίνονται 
προς ευρωπαϊκές και άλλες 
χώρες, όπως είναι η Ρωσία 
και η Αμερική, ανέφερε ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Νίκος Αναστασιάδης.

Σ
ε συνέντευξη του στο Κυ-
πριακό Πρακτορείο Ειδή-
σεων, ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας ρωτήθηκε και 

για τις διαβουλεύσεις με τη Γαλλία 
για δημιουργία υποδομών φιλο-
ξενίας πλοίων και είπε ότι είναι ένα 
θέμα που συζητείται.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στο 
πλέγμα των τριμερών σχημάτων 
που αναπτύσσει η Λευκωσία στην 
περιοχή, λέγοντας ότι γίνονται 
προσπάθειες για να ενδυναμω-
θούν αυτές οι συνεργασίες και να 
μην επαναληφθούν τα όσα έγιναν 
τον Φεβρουάριο του 2018, όταν 
τουρκικά πολεμικά πλοία παρε-
μπόδισαν τον πλοίο-γεωτρύπανο 
της ΕΝΙ στο τεμάχιο 3 της κυπρια-
κής ΑΟΖ.
Σημείωσε επίσης ότι η Λευκω-
σία φροντίζει να προασπίσει τους 
ενεργειακούς σχεδιασμούς στα 
τεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ που 
έχουν αδειοδοτηθεί, θωρακίζο-
ντάς τα από απειλές «κατά τρόπο 
αποτελεσματικό και αποτρεπτικό».
Είπε τέλος ότι στα πλαίσια της 
διεύρυνσης και της εμβάθυν-
σης των καλών σχέσεων με όλα 
τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου 
Ασφαλείας, ένα από τα ζητού-
μενα είναι και μια συνάντηση με 
τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ 
Τραμπ, ενώ εντός Απριλίου ο Πρό-
εδρος Αναστασιάδης θα επισκε-
φτεί την Κίνα, όπου θα έχει επαφές 

και με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.
Ακολουθεί το ολοκληρωμένο κεί-
μενο:
ΕΡ. Ακούμε συχνά τον Τούρκο 
Υπουργό Εξωτερικών Μεβλουτ 
Τσαβούσογλου να λέει ότι «χωρίς 
την Τουρκία δεν μπορεί να γίνει 
τίποτα στη Μεσόγειο». Το είπε 
προσφάτως και ο Τούρκος Υπουρ-
γός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ ότι 
«στο Αιγαίο και στην Ανατολική 
Μεσόγειο…δεν θα επιτρέψουμε 
να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση 
χωρίς την Τουρκία». Αν υλοποιη-
θούν οι τουρκικές απειλές στην 
ΑΟΖ και η Άγκυρα προχωρήσει σε 
γεωτρήσεις κατά τρόπο που αντί-
κειται στο διεθνές δίκαιο, η Λευ-
κωσία είναι έτοιμη να αντιμετω-
πίσει την κατάσταση και με ποιόν 
τρόπο;
ΑΠ. Έχουμε μελετήσει όλα τα 
μέτρα που είναι στη διάθεσή 
μας, πάντα με βάση το διεθνές 
δίκαιο. Κάνουμε διαβήματα προς 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς τα 
Ηνωμένα Έθνη, προς κάθε κατεύ-
θυνση, μέσα από τις τριμερείς 
συνεργασίες, στο μέτρο των δυνα-
τοτήτων μας. Εκείνο που επίσης 
έχουμε ακολουθή-
σει όσον αφορά 
τους ενεργειακούς 
προγραμματισμούς 
και σχεδιασμούς 
ήταν και η επιλογή 
ισχυρών εταιρειών 
από ισχυρά κράτη, 
έτσι ώστε να μην 
είναι μόνο τα συμφέροντα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά να 
εμπλακούν συμφέροντα μεγαλύτε-
ρων από εμάς δυνάμεων ή και από 
την Τουρκία, έτσι ώστε να αποδυ-
ναμώσουμε τους κινδύνους από 
ανάλογες συμπεριφορές.
ΕΡ. Όσον αφορά τις γεωτρήσεις, 
είχαμε πρόσφατα τα θετικά απο-
τελέσματα στον «Γλαύκο». Επί-
κειται κάποια ανακοίνωση για το 

«Καλυψώ»;
ΑΠ. Όχι ακόμη.
ΕΡ. Όσον αφορά τις τριμερείς, 
βλέπουμε το πλέγμα αυτών των 
συνεργασιών να αναβαθμίζε-
ται – πρόσφατα με την παρουσία 
του Αμερικανού Υπουργού Εξω-
τερικών στην Ιερουσαλήμ – αλλά 
και να επεκτείνεται – και εδώ 
ακούμε για το ενδιαφέρον της Γαλ-
λίας. Πως μεταφράζεται αυτό σε 
πρακτικό επίπεδο, ιδιαίτερα στα 
θέματα της ασφάλειας που ενδια-
φέρουν τη Λευκωσία, έναντι μιας 
Τουρκίας που έχει δείξει δείγματα 
γραφής, όπως στην περίπτωση με 
το πλοίο-γεωτρύπανο της ΕΝΙ;
ΑΠ. Γίνονται προσπάθειες έτσι 
ώστε να ενδυναμωθούν αυτές οι 
συνεργασίες και να μην έχουμε το 
φαινόμενο που κατεγράφη τότε με 
την προσπάθεια της γεώτρησής 
της ΕΝΙ. Δεν θέλω να πω περισ-
σότερα επί του παρόντος. Αλλά 
εκείνο το οποίο έχουμε επιτύχει 
να προασπίσουμε, είναι τουλά-
χιστον τους ενεργειακούς σχεδι-
ασμούς στα θαλασοτεμάχια που 
έχουν αδειοδοτηθεί. Και φροντί-
ζουμε έτσι ώστε όλα να θωρακι-

στούν κατά τρόπο 
αποτελεσματικό και 
αποτρεπτικό από τις 
απειλές που δεχό-
μαστε.
ΕΡ. Παράλληλα ενι-
σχύεται η συνερ-
γασία Κύπρου-Γαλ-
λίας, τόσο σε διμε-

ρές επίπεδο, όσο και σε επίπεδο 
PESCO. Να αναμένουμε σύντομα 
υπογραφές συμφωνιών;
Οι συμφωνίες είναι το τελικό απο-
τέλεσμα των διαβουλεύσεων 
που γίνονται. Αλλά διαβουλεύ-
σεις γίνονται και με τη Γερμανία 
και με την Αγγλία και γενικότερα 
με την ΕΕ, μέσα στα πλαίσια των 
ευρωπαϊκών μας υποχρεώσεων. 
Δεν είναι στόχος μας να μετα-

τρέψουμε την Κύπρο σε ορμητή-
ριο πολεμικών συρράξεων. Αντί-
θετα θέλουμε να μετατραπούμε 
και μετατρεπόμαστε σταδιακά σε 
παροχέα ασφάλειας με τις διευ-
κολύνσεις που δίδονται όχι μόνο 
προς ευρωπαϊκές χώρες αλλά και 
προς άλλες δυνάμεις, όπως είναι 
η Ρωσία, όπως είναι η Αμερική. 
Θέλουμε να είμαστε ένα κράτος 
το οποίο να μην αποτελεί κίνδυνο 
για κανέναν, αντίθετα να αποτελεί 
έναν σταθεροποιητικό παράγοντα 
ο οποίος να συμβάλει στην ειρήνη 
στην περιοχή και όχι να αυξάνει τις 
εντάσεις ή να προκαλεί την όποια 
απειλή δια της χρήσεως του εδά-
φους της χώρας.
ΕΡ. Θα δημιουργηθεί μόνιμη 
υποδομή φιλοξενίας γαλλικών 
πλοίων;
ΑΠ. Είναι ένα θέμα που συζητείται.
ΕΡ. Όσον αφορά τις διμερείς σχέ-
σεις με ΗΠΑ, είχαμε πρόσφατα τις 
επαφές του Υπουργού Εξωτερι-
κών στην Ουάσινγκτον και αναμέ-
νονται εξελίξεις όσον αφορά την 
άρση του εμπάργκο στην πώληση 
όπλων. Προκύπτει κάποια εξέ-
λιξη όσον αφορά μια ενδεχόμενη 
συνάντησή σας με τον Πρόεδρο 
των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ;
ΑΠ. Μέσα στα πλαίσια της διεύ-
ρυνσης και της εμβάθυνσης των 
καλών σχέσεων που θέλουμε να 
διατηρούμε με όλα τα μόνιμα 
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας 
είναι και η συνάντηση με τον Πρό-
εδρο Τραμπ ένα από τα ζητού-
μενα.
Μιλώντας για καλές σχέσεις με τα 
πέντε μόνιμα μέλη, εντός Απριλίου 
θα επισκεφτώ την Κίνα ύστερα 
από πρόσκληση του Κινέζου Προ-
έδρου, στα πλαίσια της συνόδου 
“One Belt One Road” (Μία Ζώνη, 
Ένας Δρόμος) και θα έχω συνά-
ντηση και με τον Πρόεδρο και με 
άλλα μέλη  της ανώτατης κινεζικής 
ηγεσίας.

Δεν είναι στόχος η μετατροπή της Κύπρου σε 
ορμητήριο, λέει ο Πρόεδρος 
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Μ
ετά και από τα όσα μου ανέφερε ο Βγενό-
πουλος εκ των υστέρων αντιλήφθηκα ότι 
ο Χριστοδούλου με χρησιμοποίησε για να 
νομιμοποιήσει το €1 εκ που έλαβε από τον 

Ανδρέα Βγενόπουλο μέσω της Focus του Ζολώτα», υπο-
στηρίζει, μεταξύ άλλων, σε γραπτή του κατάθεση ο μέ-
χρι πρότινος κατηγορούμενος, Ανδρέας Κιζουρίδης, ο 
οποίος κατέθεσε σήμερα ως μάρτυρας κατηγορίας στην 
υπόθεση.  
Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας απέρριψε 
σήμερα, με ενδιάμεση απόφαση του, τις ενστάσεις που 
ήγειρε η υπεράσπιση των κατηγορουμένων, κάνοντας 
αποδεκτό το μεγαλύτερο μέρος της γραπτής κατάθεσης 
που έδωσε στις 16/3/2019 στους ανακριτές της υπόθεσης 
ο κ. Κιζουρίδης και επιτρέποντας στον ίδιο να καταθέσει 
ως μάρτυρας κατηγορίας.
Υπενθυμίζεται ότι ο Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε στις 
19/3/2019 να διακόψει τη ποινική δίωξη εναντίον του κ. 
Κιζουρίδη και να τον καλέσει να καταθέσει στο δικαστή-
ριο ως μάρτυρας κατηγορίας, στη βάση γραπτής κατά-
θεσης που έδωσε στους ανακριτές της υπόθεσης στις 
16/3/2019.Η υπεράσπιση ήγειρε στις 20/3/2019 ένσταση, 
προβάλλοντας από τη μια τη θέση ότι τα μέρη της κατάθε-
σης στα οποία περιέχεται εξ’ ακοής μαρτυρία του αποβιώ-
σαντα Βγενόπουλου θα πρέπει να αποκλειστούν και από 
την άλλη ότι η κλήση του κ. Κιζουρίδη ως μάρτυρα κατη-

γορίας, συνιστά κατάχρηση της διαδικασίας.
Το τριμελές Κακουργιοδικείο αποφάσισε σήμερα ότι δεν 
συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος για τον εκ προοιμίου απο-
κλεισμό της εξ ακοής μαρτυρίας του αποβιώσαντα Βγε-
νόπουλου, εφόσον ζητείται να κατατεθεί ως πρωτογε-
νής μαρτυρία, για το γεγονός δηλαδή ότι έγιναν αυτές οι 
δηλώσεις από τον αποβιώσαντα και όχι ως προς την αλή-
θεια του περιεχομένου τους. Το Δικαστήριο έκρινε επίσης 
ότι η κλήση του πρώην Κατηγορούμενου Ανδρέα Κιζου-
ρίδη ως μάρτυρα κατηγορίας, δεν αποτελεί, υπό τις περι-
στάσεις της υπόθεσης, κατάχρηση της διαδικασίας.
Προτού ακουστεί η μαρτυρία του κ. Κιζουρίδη, το Δικα-
στήριο κάλεσε τον μάρτυρα να αποκλείσει και να μην ανα-
γνώσει μέρος της μαρτυρίας που περιλαμβάνεται στη 
γραπτή του δήλωση η οποία κρίθηκε από το ίδιο το δικα-
στήριο ως άσχετη με την υπόθεση. Το δικαστήριο έκρινε 
ότι στην εν λόγω μαρτυρία περιέχονται ισχυρισμοί για 
επιλήψιμες ενέργειες τρίτων προσώπων που δεν είναι 
μάρτυρες ή εμπλεκόμενα στην παρούσα υπόθεση πρό-
σωπα, οι οποίοι, εάν ευσταθούν, δυνατό να συνιστούν 
ποινικά αδικήματα.
«Εάν οι ισχυρισμοί αυτοί κρίνονται βάσιμοι, η ενδεδειγ-
μένη, θεωρούμε, οδός είναι να ξεκινήσει αστυνομική 
διερεύνηση, ούτως ώστε να δοθεί και η δυνατότητα στα 
εν λόγω πρόσωπα να δώσουν τις δικές τους θέσεις και να 
υπερασπίσουν τον εαυτό τους», αναφέρει η απόφαση.

Α. Κιζουρίδης: Ο Χριστοδούλου με 
χρησιμοποίησε για να νομιμοποιήσει το €1 εκ.

Τον Μάιο θα υπογραφεί το οικονομικό 
πρωτόκολλο Τουρκίας – κατεχομένων, 
λέει ο Ερχουρμάν 

Τ
ο οικονομικό και χρηματοοικονομικό πρω-
τόκολλο μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους 
βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής συνε-
δρίας της «βουλής» των κατεχομένων.

Ο «πρωθυπουργός» Τουφάν Ερχουρμάν είπε ότι η 
τεχνική εργασία μεταξύ των κατεχομένων και της 
Τουρκίας θα ολοκληρωθεί εντός Απριλίου και το 
πρωτόκολλο αναμένεται να υπογραφεί τον Μάιο.
Η εικασίες για αυτό το θέμα και η χρήση τους για 
πολιτικές σκοπιμότητες δεν είναι ορθή, είπε ο κ. 
Ερχουρμάν, προσθέτοντας ότι υπάρχει ανάγκη στή-
ριξης από την Τουρκία για τη διενέργεια επενδύ-
σεων.  
Όπως είπε, υπήρξε καθυστέρηση λόγω της αλλαγής 
του συστήματος στην Τουρκία, τις τοπικές εκλογές 
και την κρίση σχετικά με την υποτίμηση της τουρκι-
κής λίρας.
Σύμφωνα με τον λεγόμενο πρωθυπουργό, η Τουρ-
κία, η «κυβέρνηση» και η λεγόμενη τουρκική πρε-

σβεία στα κατεχόμενα έκαναν ό,τι ήταν δυνατό.
Ο «υπουργός οικονομικών» Σερντάρ Ντενκτάς είπε 
πως το πρωτόκολλο είναι έτοιμο και θα υπογραφεί 
μετά τις «τελευταίες πινελιές» με τις πολιτικές αρχές 
στην Τουρκία.
Ωστόσο ο κ. Ντενκτάς απέφυγε να απαντήσει σε 
ερωτήσεις ως προς τους λόγους για τους οποίους 
δεν υπεγράφη ακόμα το πρωτόκολλο και παρέπεμψε 
στην «πρεσβεία» της Τουρκίας στα κατεχόμενα.
Ο «βουλευτής» του Κόμματος Εθνικής Ενότητας, 
Ολγκούν Αμτζάογλου επέκρινε την λεγόμενη κυβέρ-
νηση ότι δεν πράττει την αναγκαία προετοιμασία 
για το πρωτόκολλο και πρόσθεσε ότι θα έπρεπε 
να είχαν καθοριστεί καλύτερα οι προτεραιότητες. 
Λέγοντας ότι δεν έχουν καμία πληροφόρηση για 
το πρωτόκολλο, ο κ. Αμτζάογλου είπε πως εάν δεν 
υπογραφεί δεν μπορούν να γίνουν επενδύσεις κάτι 
που θα είναι επιζήμιο για όλους τους τομείς της 
οικονομίας.

Θα πρέπει «να υπερασπιστούμε 
την δημοσιονομική 
σταθερότητα», είπε ο 
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 

Θ
α πρέπει «να υπερασπιστούμε τη δημοσιονομική σταθερότητα, 
διαφορετικά θα μας γίνουν συστάσεις από τα ίδια τα ευρωπαϊκά 
όργανα», είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προ-
δρόμου, ερωτηθείς, μετά το πέρας ημερίδας για παιδιά στο GC 

School of Careers, στη Λευκωσία, για την απόφαση του Διοικητικού Δικαστη-
ρίου, το οποίο έκρινε αντισυνταγματικές τις νομοθεσίες που λήφθηκαν κατά 
τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης για αποκοπές μισθών και μειώσεις των 
συντάξεων των υπαλλήλων και συνταξιούχων του δημοσίου και ευρύτερου 
δημοσίου τομέα.
Σε ερώτηση αν εξετάζεται το ενδεχόμενο ενάσκησης έφεσης εναντίον της 
απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου, ο κ. Προδρόμου είπε ότι πράγματι 
εξετάζεται η απόφαση του Δικαστηρίου, «η οποία βεβαίως πρέπει να πούμε 
ότι ισχύει».
«Είναι μια απόφαση δικαστηρίου και ως τέτοια είναι σεβαστή. Ταυτόχρονα, 
όμως, επειδή πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και μπορεί να έχει 
μεγάλες συνέπειες στην οικονομία της χώρας, γί  αυτό το λόγο εξετάζεται το 
ενδεχόμενο να υποβληθεί, εφόσον υπάρχει το έδαφος, σε συνεννόηση με την 
Γενική Εισαγγελία, έφεση για την απόφαση και μαζί να ζητηθούν συντηρητικά 
μέτρα, δηλαδή αναστολή της εφαρμογής της μέχρι την εκδίκαση της έφεσης. 
Ταυτόχρονα, την Κυβέρνηση, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας απασχολεί και 
το ζήτημα ενδεχομένως κατά πόσον το Σύνταγμα μας θα πρέπει να βρεθεί 
τρόπος, όπως συμβαίνει και σε άλλα κράτη, να είναι προσαρμοσμένο ούτως 
ώστε να μπορούν να λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις», είπε.
Υπενθύμισε ότι ήταν μια απόφαση, η οποία λήφθηκε συνειδητά από το 
σύνολο της πολιτικής ηγεσίας και σύνολο της κοινωνίας, για να διορθωθούν 
τα οικονομικά πράγματα.
Επομένως, η Κυβέρνηση, συνέχισε ο κ. Προδρόμου, «πρέπει να υπερασπι-
στεί αυτή την λογική της καθολικής συμμετοχής και προσπάθειας που μας 
έφερε εδώ που είμαστε σήμερα, δηλαδή μακριά από την κρίση σε μια ανα-
πτυσσόμενη οικονομία».
«Η Κυβέρνηση βεβαίως αναλόγως του πως θα εξελιχθεί η υπόθεση δικα-
στικά, θα μελετήσει τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να πράξει στη συνέχεια. 
Προς το παρόν, η απόφαση είναι για να εφεσιβληθεί η απόφαση του Δικαστη-
ρίου και βεβαίως, ταυτόχρονα, θα ληφθούν όλα τα μέτρα, αν χρειάζονται για 
να προφυλαχτεί και η δημοσιονομική σταθερότητα που έχουμε πετύχει όλοι 
μαζί, αλλά και η πορεία της οικονομίας», συμπλήρωσε.
Σε ερώτηση αν υπάρχει σχέδιο Β΄ σε περίπτωση που απορριφθεί η έφεση, αν 
και είναι νωρίς το ενδεχόμενο αυτό, ο κ. Προδρόμου είπε ότι είναι πράγματι 
νωρίς «και δεν χρειάζεται να προτρέξουμε».
«Σχέδιο Β΄ δεν υπήρχε  από την αρχή που λήφθηκε αυτή η απόφαση, από 
το 2012 γιατί ήταν μια νομοθεσία καθολικής έγκρισης από όλη την Βουλή. 
Δεν ήταν ευχάριστες αποφάσεις, αλλά ήταν με πλήρη συναίσθηση του ότι 
πρέπει να διορθωθούν πράγματα και υπήρχε αντίληψη ότι διορθώνοντας 
κάποια πράγματα, η σημερινή Κυβέρνηση είχε ήδη ξεκινήσει να αποκαθι-
στά τα πράγματα στον δημόσιο τομέα, τους μισθούς, τις απολαβές, σταδι-
ακά τα επόμενα δύο, τρία χρόνια επρόκειτο να αποκατασταθούν. Αυτή ήταν 
η λογική των πραγμάτων. Τώρα, αν χρειαστεί οπωσδήποτε υπάρχει τρόπος 
να ληφθούν μέτρα, δεν είναι κανένα μυστήριο, ούτε είναι θέμα να υπάρχει 
σχέδιο Β.́ Ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί, αλλά το βέβαιο είναι ότι θα πρέπει 
να υπερασπιστούμε τη δημοσιονομική σταθερότητα, διαφορετικά θα μας 
γίνουν συστάσεις από τα ίδια τα ευρωπαϊκά όργανα», πρόσθεσε.
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Α
φαιρέθηκε, τελικώς, από την ιστο-
σελίδα της αλβανικής Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως το ΦΕΚ που θα 
επέτρεπε την αυθαίρετη κρατικο-

ποίηση γαιών που ανήκουν σε Έλληνες ομο-
γενείς στην περιοχή της ΧειμάρραςΕιδικό-
τερα, το μεσημέρι του Σαββάτου έγινε γνω-
στό πως αφαιρέθηκε, τελικώς, από την ι-
στοσελίδα της αλβανικής Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως το ΦΕΚ που θα επέτρεπε την 
αυθαίρετη κρατικοποίηση γαιών που ανή-
κουν σε Έλληνες ομογενείς στην περιοχή της 
Χειμάρρας. 
Αυτό ανέφεραν διπλωματικές πηγές -όπως 
μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο- τονί-
ζοντας ότι ήταν «ιδιαίτερα σαφής και η χθε-
σινή τοποθέτηση του πρωθυπουργού, η 
οποία δεν άφησε κανένα περιθώριο παρερ-
μηνείας από την αλβανική ηγεσία, όσον 
αφορά την προϋπόθεση να σεβαστεί από-

λυτα τα δικαιώματα και δη τα περιουσιακά 
των Ελλήνων ομογενών».
Εξάλλου, «οι θέσεις της Ελλάδας αλλά και 
της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα της 
ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία έχουν 
εκφρασθεί επανειλημμένως και με σαφή-
νεια σε όλα τα επίπεδα».
Τώρα, υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές, μετά 
την αφαίρεση του ΦΕΚ «μένει να φανεί αν 
η κίνηση αυτή ήταν το πρώτο βήμα για την 
πλήρη ανάκληση των απαράδεκτων απο-
φάσεων που στοχοποιούν την ελληνική μει-
ονότητα και την περιουσία της, υπονομεύ-
οντας ανεπανόρθωτα την ευρωπαϊκή προ-
οπτική της Αλβανίας. Μια προοπτική που 
έχει ως προϋπόθεση τον πλήρη σεβασμό 
των δικαιωμάτων όλων των μειονοτήτων 
που διαβιούν στην Αλβανία, και που αναμέ-
νουμε να αποτυπωθεί και στους εφαρμοστι-
κούς νόμους για τις μειονότητες».

διεθνή νέα

Ο 
υποψήφιος του κυριότερου κόμμα-
τος της τουρκικής αντιπολίτευσης για 
τη δημαρχία της Κωνσταντινούπο-
λης δήλωσε σήμερα πως η νέα κα-

ταμέτρηση των ψήφων στις τοπικές εκλογές της 
Κυριακής έχει εν μέρει ολοκληρωθεί και η δια-
φορά του με τον υποψήφιο του κυβερνώντος 
κόμματος ΑΚ παραμένει γύρω στις 20.000 ψή-
φους.
Σύμφωνα με τα αρχικά αποτελέσματα των εκλο-
γών, το αντιπολιτευόμενο Ρεπουμπλικανικό 
Λαϊκό Κόμμα (CHP), κέρδισε με μικρή διαφορά 
στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Τουρκίας, στην 
Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα, επιφέρο-
ντας πλήγμα στο κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύ-
νης και Ανάπτυξης (AKP) του προέδρου Ταγίπ 
Ερντογάν.
Στην Κωνσταντινούπολη, ο υποψήφιος του CHP 
Εκρέμ Ιμάμογλου και ο αντίπαλός του, του AKP, 
ο πρώην πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ, 
δήλωσαν και οι δυο την περασμένη Δευτέρα 
ότι ο Ιμάμογλου προηγείτο με διαφορά περί-
που 25.000 ψήφων, που είναι πολύ μικρή για 
μια πόλη περίπου 15 εκατομμυρίων κατοίκων.
Ωστόσο το AKP υπέβαλε ενστάσεις για τα εκλο-
γικά αποτελέσματα σε όλες τις περιφέρειες της 
Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, υποστη-
ρίζοντας πως τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν 
από άκυρες ψήφους και άλλες εκλογικές παρα-
τυπίες.
Χθες, Τετάρτη, το Ανώτατο Εκλογικό Συμβού-
λιο (YSK) της Τουρκίας αποφάσισε νέα καταμέ-
τρηση των ψήφων σε 18 από τις 39 περιφέρειες 
της πόλης, ενώ το AKP δήλωσε πως η διαφορά 
μειωνόταν καθώς προχωρούσε η νέα καταμέ-
τρηση.
Μιλώντας σήμερα στους δημοσιογράφους 
στην περιοχή Γκιουνγκιόρεν της Κωνσταντι-
νούπολης, ο Ιμάμογλου είπε πως η νέα καταμέ-
τρηση των ψήφων έχει ολοκληρωθεί σε εννέα 
ή δέκα περιφέρειες, και κάλεσε το YSK να σεβα-
στεί τους κανονισμούς του στη διάρκεια της 
νέας διαδικασίας καταμέτρησης.
«Τα αποτελέσματα δεν θα αλλάξουν. Ο χρόνος 
περνά και η Κωνσταντινούπολη περιμένει να 
εξυπηρετηθεί, επομένως θέλουμε απλώς να 
πιάσουμε δουλειά το ταχύτερο δυνατό. Ελπίζω 
πως θα υπάρξει λύση το ταχύτερο δυνατό», 
είπε ο Ιμάμογλου.
Στην πρωτεύουσα Άγκυρα, το YSK διέταξε νέα 
καταμέτρηση των ψήφων σε 11 περιφέρειες, 
μετά την υποβολή ενστάσεων από το AKP στα 
αρχικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα οποία 
ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Μανσούρ 

Γιαβάς νίκησε τον αντίπαλό του τού AKP, τον 
πρώην υπουργό Μεχμέτ Οζασεκί, με διαφορά 
περίπου 4 ποσοστιαίων μονάδων.
Αν τα αρχικά αποτελέσματα επιβεβαιωθούν, 
το CHP θα αποκτήσει τον έλεγχο των δημοτι-
κών προϋπολογισμών, το συνολικό ύψος των 
οποίων εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 32,6 δισεκ. 
λίρες για το 2019 στην Κωνσταντινούπολη, το 
εμπορικό κέντρο της Τουρκίας, και την πρωτεύ-
ουσα Άγκυρα.
Ενώ τα επίσημα αποτελέσματα δεν έχουν 
ακόμη ολοκληρωθεί, ο Ερντογάν έχει πει πως 
η συμμαχία του κέρδισε την πλειονότητα των 
δημοτικών συμβουλίων στην Κωνσταντινού-
πολη και την Άγκυρα. Το AKP έχει πει πως αυτό 
είναι μια ένδειξη παρατυπιών στην καταμέ-
τρηση των ψήφων.
Το CHP έχει πει πως η νέα καταμέτρηση δεν θα 
αλλάξει το αποτέλεσμα των εκλογών και ο Ιμά-
μογλου κάλεσε χθες το YSK να «κάνει τη δου-
λειά» του και να του αναθέσει την εντολή ως 
εκλεγμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπο-
λης.
«Εξακολουθώ να γελάω με όλη αυτή τη δια-
δικασία, αλλά τουλάχιστον, εντέλει, ο κόσμος 
χαμογελά», δήλωσε σήμερα ο Ιμάμογλου.

Ερντογάν ο επόμενος στόχος
«Θα είναι ο Εκρέμ Ιμάμογλου ο επόμενος πρό-
εδρος της Τουρκίας»; ρωτά τον εν αναμονή 
δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης ο δημοσι-
ογράφος του BBC. «Ο Θεός ξέρει», απαντά ο 
Κεμαλιστής πολιτικός χαμογελώντας.
«Oι ηγέτες του κυβερνώντος κόμματος AKP δεν 
ξέρουν να χάνουν», επισημαίνει ο Ιμάμογλου, 
υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Λαικού Κόμ-
ματος (CHP). «Δώστε την εντολή σε εμένα, την 
έδωσε ο λαός. Αλλιώς είναι κρίμα, είναι αμαρ-
τία», δηλώνει ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης 
ζητώντας από το Ανώτερο Εκλογικό Συμβού-
λιο να τον ανακηρύξει εκλεγμένο δήμαρχο της 
πόλης.
«Έχουμε τα αποτελέσματα από την εκλογική 
επιτροπή και γνωρίζομε ποιος προηγείται», 
υποστηρίζει σε συνέντευξή του στο BBC.
Απαντώντας στη ερώτηση δημοσιογράφου εάν 
είναι η αρχή του τέλους της θητείας του προ-
έδρου Ερντογάν στην εξουσία, ο Ιμάμογλου 
δηλώνει: «Όλα έχουν ένα τέλος... Τα κόμματα, οι 
κυβερνήσεις, η ίδια η ζωή... Ο κύριος Ερντογάν 
έχει 17 χρόνια στην εξουσία, υπάρχουν προ-
βλήματα και πράγματα που δεν μας αρέσουν 
- αλλά είναι μια πολιτική επιτυχία, φυσικά θα 
υπάρξει ένα τέλος κάποια».

Κωνσταντινούπολη: Πρώτος και στη 
νέα καταμέτρηση ο Εκρέμ Ιμάμογλου 
Ο υποψήφιος δήμαρχος της αντιπολίτευσης στην Κωνσταντινούπολη λέει ότι η 
νέα καταμέτρηση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και ότι εξακολουθεί να προηγείται

Όπισθεν ολοταχώς ο Ράμα
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Ο άγνωστος εκτελεστής τον 
πυροβόλησε οκτώ φορές και τον 
πάτησε με το αμάξι του - Ο 53χρονος 
κρατούσε χαμηλό προφίλ, σε 
αντίθεση με τους προκατόχους του 
Κάρλο Γκαμπίνο και Τζον Γκότι, αλλά 
ήταν εξίσου αδίστακτος

Ο 
«αρχηγός» της οικογένειας Γκα-
μπίνο του υποκόσμου της Νέας Υ-
όρκης δολοφονήθηκε εν ψυχρώ 
μπροστά από το σπίτι του στο Στά-

τεν Άιλαντ το βράδυ της Τετάρτης, μεταδίδει 
σήμερα η New York Post.
O 53χρονος Κάλι δέχτηκε τα πυρά ενός 
άγνωστου εκτελεστή, ο οποίος στη συνέ-
χεια τον πάτησε με το αμάξι του και εξαφα-
νίστηκε. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθε-
νοφόρο που μετέφερε τον Κάλι σε κοντινό 
νοσοκομείο, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο 
θάνατός του.
Πληροφορίες από περίοικους που επικα-
λούνται νεοϋορκέζικα ΜΜΕ κάνουν λόγο για 
τουλάχιστον οκτώ πυροβολισμούς. Προς το 
παρόν δεν έχει γίνει καμία σύλληψη, και οι 
Αρχές αναζητούν άτομα που μπορεί να είδαν 
τον δράστη καθώς απομακρυνόταν.
Φυσικά, σε αυτού του είδους εγκλήματα, ο 
εντοπισμός αυτόπτων μαρ-
τύρων αποτελεί πρόκληση 
για τις αρχές, αφού ακόμα κι 
αν βρεθούν, υπάρχουν πολ-
λές πιθανότητες να αρνη-
θούν να καταθέσουν.
Η οικογένεια Γκαμπίνο, της 
οποίας ο Κάλι ήταν ο de 
facto αρχηγός από το 2015 
είναι μία από τις διαβόητες 
«πέντε φαμίλιες» του εγκλήματος της Νέας 
Υόρκης, με ρίζες που φτάνουν μέχρι τις αρχές 
του 20ου αιώνα.
Στο παρελθόν, επικεφαλής αυτής της οικογέ-
νειας υπήρξαν διάσημοι μαφιόζοι, όπως ο 
Κάρλο Γκαμπίνο και ο Τζον Γκότι.
Ο Φρανκ Κάλι, με καταγωγή από τη Σικελία, 
ήταν από πολλές απόψεις το αντίθετο των 
προαναφερόμενων «νονών», αφού κρα-
τούσε χαμηλό προφίλ και απεχθανόταν την 
επίδειξη.
«Ήταν ένας κάπο της παλαιάς σχολής, ήσυχος 
αλλά αποτελεσματικος», αναφέρουν αξιω-
ματούχοι της αστυνομίας που ειδικεύονται 

στη μαφία.
Ο Κάλι είχε προχωρήσει τα τελευταία χρό-
νια σε μια «μετάγγιση» νέου αίματος Ιταλών 
γκάνγκστερ στην οικογένεια Γκαμπίνο. Επί-
σης, είχε επικεντρώσει τις δραστηριότητές 
της στο εμπόριο ηρωϊνης και οξυκωδόνης.
Όσον αφορά το ποινικό του μητρώο, είχε 
μόνο μια καταδίκη για απόπειρα εκβιασμού 
ενός εργαζόμενου στους Αγώνες Ταχύτητη-
τας Nascar, που τον έστειλε στη φυλακή για 
μόλις 16 μήνες το 2008.
Έκτοτε παρέμενε εκτός φυλακής, ελεύθερος 
να συνεχίζει το «έργο» του.

Ιταλίδα έβαλε εκτελεστές της Κόζα 
Νόστρα να σκοτώσουν τον Αλβα-
νό πρώην εραστή της
Μια 64χρονη γυναίκα προσέλαβε τέσσερις 
εκτελεστές της Κόζα Νόστρα για να δολο-
φονήσουν τον πρώην εραστή της, ο οποίος 
είχε κλέψει τα κοσμήματά της, ανακοίνωσε 
σήμερα η αστυνομία της Σικελίας.
Οι δολοφόνοι, όλοι τους μέλη της διαβόη-
της σικελικής μαφίας, έφεραν εις πέρας την 
εντολή θανάτου που είχαν λάβει, εγκλωβίζο-
ντας σε μια τσιμεντένια κολόνα το θύμα τους, 
ενώ αυτό ήταν ακόμη ζωντανό.
Ο άτυχος άνδρας, ονόματι Lamaj Astrid, ήταν 
41 ετών και καταγόταν από την Αλβανία. Τα 

ίχνη του είχαν εξαφανιστεί 
από τη Σικελία το 2013.
Έξι χρόνια μετά, η σορός 
του άνδρα ανακαλύφθηκε 
μέσα σε μια τσιμεντένια 
κολόνα, κατά τη διάρκεια 
μιας ανακαίνισης σε μια 
βίλα στο Σενάγκο, μερικά 
χιλιόμετρα μακριά από τη 
Μόντσα στην ηπειρωτική 

χώρα.
Οι τέσσερις αδίστακτοι εκτελεστές, που 
συνελήφθησαν στη Σικελία, συνδέονται με 
την ισχυρή οικογένεια μαφιόζων του Ριέσι 
στην Καλτανισέτα.
Εις βάρος τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες 
για δολοφονία και αποκρυψη πτώματος.
Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, η εντολέας 
τους, η 64χρονη γυναίκα που τους προσέ-
λαβε για το έγκλημα, προσπάθησε να δια-
φύγει από το αεροδρόμιο της Γένοβας όταν 
πληροφορήθηκε τη σύλληψή τους. Ωστόσο 
οι Αρχές την πρόλαβαν πριν επιβιβαστεί στην 
πτήση της και την σταμάτησαν.

διεθνή νέα

Δολοφονήθηκε ο αρχιμαφιόζος 
Φρανκ Κάλι, «αρχηγός» της 
οικογένειας Γκαμπίνο 

Ο 
πληθυσμός της Γης έφθασε το 
2019 τα 7,7 δισεκατομμύρια κα-
τοίκους, ενώ το 2050 αναμένεται 
να φθάσει τα 9,7 δισεκατομμύ-

ρια κατοίκους, αναφέρεται στην εισήγηση 
του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιου 
Γκουτέρες, την οποία παρουσίασε χθες στην 
52η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τον 
πληθυσμό και την ανάπτυξη, η οποία πραγ-
ματοποιείται στην Νέα Υόρκη από 1ης έως 
5 Απριλίου.
«Ο πληθυσμός του κόσμου, ο οποίος 
έφθασε το 2019 σύμφωνα με εκτιμήσεις τα 
7,7 δισεκατομμύρια ανθρώπους, εξακολου-
θεί να αυξάνεται, παρότι οι ρυθμοί αύξησής 
του μειώνονται. Αναμένεται ότι ο πληθυ-
σμός θα συνεχίσει να αυξάνεται και θα φθά-
σει τα 9,7 δισεκατομμύρια ανθρώπους το 
2050, ενώ στα τέλη του 21ου αιώνα θα φθά-
σει περίπου τα 11 δισεκατομμύρια» αναφέ-
ρεται στην εισήγηση.
Οι βασικές τάσεις που διέπουν την αύξηση 

του παγκόσμιου πληθυσμού, όπως ανα-
φέρεται στην εισήγηση, συνίστανται στο 
ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός γίνεται «πιο 
γηραιός και πιο κινητικός, ενώ συγκεντρώ-
νεται περισσότερο παρά ποτέ σε πόλεις».
Εκτός των άλλων, αναμένεται ότι η αύξηση 
του πληθυσμού μπορεί να επιφέρει μείωση 
των φυσικών πόρων και να επιβαρύνει το 
οικοσύστημα του πλανήτη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται 
στην εισήγηση, ο αριθμός των ανθρώπων 
που ζουν στις πόλεις μπορεί να αυξηθεί από 
το 59% που είναι σήμερα (το 2019) στο 68% 
το 2050.
Στην εισήγηση επισημαίνεται επίσης, ότι 
το μέσο προσδόκιμο ζωής το 2019 έφθασε 
τα 72,3 χρόνια, ενώ το 2030 αναμένεται να 
αυξηθεί κατά δύο χρόνια φθάνοντας τα 74,3 
χρόνια.
Με βάση τα στοιχεία του ΟΗΕ, ο πληθυ-
σμός της Γης έφθασε τα 7 δισεκατομμύρια 
ανθρώπους στις 31 Οκτωβρίου του 2011.  

Στα 7,7 δισ. ο πληθυσμός της Γης 
το 2019: Θα φτάσει τα 11 δισ. στο 
τέλος του αιώνα

Καναδάς: Ουρές έξω από τα πρώτα 
καταστήματα πώλησης Κάνναβης

Τ
α πρώτα ιδιωτικά καταστήματα πώ-
λησης κάνναβης άνοιξαν στο Οντά-
ριο, προκαλώντας τον ενθουσιασμό 
των καταναλωτών της επαρχίας, της 

πλέον πυκνοκατοικημένης του Καναδά, σχε-
δόν έξι μήνες μετά τη νομιμοποίηση της ου-
σίας για ψυχαγωγικούς σκοπούς.
Μετά τη νομιμοποίησή της την 17η Οκτω-
βρίου, οι κάτοικοι του Οντάριο δεν μπο-
ρούσαν να προμηθευτούν κάνναβη παρά 
μονάχα παραγγέλνοντάς την διαδικτυακά 
από την κυβερνητική υπηρεσία διανομής.
Στο Τορόντο, δεκάδες άνθρωποι κατασκή-
νωσαν όλη τη νύχτα μπροστά από τη μονα-

δική μπουτίκ, που ανοίγει τις πόρτες της για 
το κοινό. Στην Οττάβα, ένας καταναλωτής 
είπε ότι περίμενε δύο ώρες στο κρύο προ-
κειμένου να είναι ο πρώτος πελάτης του 
καταστήματος Fire and Flower.
«Είναι η απαρχή της πώλησης σε λιανική στο 
Οντάριο, τη μεγαλύτερη αγορά του Καναδά, 
επομένως έχουμε μεγάλες προσδοκίες από 
το κατάστημά μας» ανέφερε στο Γαλλικό 
Πρακτορείο ο Τρέβορ Φένκοτ, ο διευθυντής 
του Fire and Flower.
«Προσδοκάμε σε καλές πωλήσεις σήμερα» 
υπογράμμισε, ενώ πελάτες είχαν κατακλύσει 
το κατάστημά του, στην καρδιά της Οττάβας.



195 Απριλίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
διεθνή νέα

Π
ρόσφατα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ 
Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε επιπρό-
σθετες κυρώσεις στο Ιράν, οι οποί-
ες σύμφωνα με εκθέσεις ήταν πολύ 

αποτελεσματικές, προκαλώντας νέα σημα-
ντική υποτίμηση του ιρανικού νομίσματος.
Οι Ιρανοί καταλαβαίνουν πως αυτό σημαί-
νει ότι δέχονται επίθεση και απειλούν με τη 
σειρά τους να αντιδράσουν, κλείνοντας το 
στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου ένα 
μεγάλο ποσοστό πετρελαίου από τη Μέση 
Ανατολή ρέει. Κάτι που θα προκαλούσε τριγ-
μούς στην παγκόσμια οικονομία.
Εάν η κρίση επιδεινωθεί και το Ιράν πραγ-
ματοποιήσει την απειλή του και κλείσει το 
Ορμούζ, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ΗΠΑ 
θα επέμβουν για να ανοίξουν ξανά τη θαλάσ-
σια δίοδο. Αυτό θα οδηγήσει σε έναν πόλεμο 
για τον οποίο θα κατηγορηθεί το Ιράν, παρ’ 
όλο που οι πρόσφατες κυρώσεις των ΗΠΑ 
ισοδυναμούσαν με φανερή επιθετικότητα.
Στα σχέδια που αφήνουν να διαρρεύσουν, 
κυβερνητικές πηγές των ΗΠΑ υποστηρίζουν 
πως θα γίνει προσπάθεια να 
εκμεταλλευτούν την κατά-
σταση για να επιτεθούν στις 
πυρηνικές εγκαταστάσεις 
του Ιράν. Όμως, ακόμη πιο 
σημαντικό, οι ΗΠΑ θα στο-
χεύσουν τους συμβατικούς 
πυραύλους του Ιράν.
Αυτός είναι ο πραγματικός 
λόγος για τις κυρώσεις των 
ΗΠΑ κατά πρώτο λόγο, καθώς και για τη συσ-
σώρευση της έντασης που έχει προκληθεί  
αυτόν τον καιρό. Παρά τη ρητορική για τα 
πυρηνικά του Ιράν, η παρατεινόμενη κρίση 
ουδεμία σχέση έχει με το υποτιθέμενο πρό-
γραμμα των πυρηνικών του όπλων.
Το πραγματικό ζήτημα είναι το γεγονός ότι το 
Ιράν έχει αναβαθμίσει τους μεσαίου φάσμα-
τος συμβατικούς οπλισμένους πυραύλους με 
τεχνολογία GPS, καθιστώντας τους πυραύ-
λους πολύ πιο ακριβείς. Αυτό σημαίνει ότι 
το Ιράν μπορεί πλέον να στοχεύσει στα απο-
θέματα πυρηνικών, βιολογικών και χημικών 
όπλων του Ισραήλ, καθώς και τον πυρηνικό 
αντιδραστήρα Dimona.
Υπάρχει όμως και άλλη παράμετρος: Πόσο 
μακριά είναι αποφασισμένος να προχωρήσει 
ο Λευκός Οίκος προκειμένου να επανεκλέξει 
τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου;
Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εν όψει 
των εκλογών της 9ης Απριλίου στο Ισραήλ 
αλλά και την επόμενη χρονιά στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες μοιάζει να αναπτύσσεται ως 

κάτι σαν συνωμοσία για να ανανεώσουν 
τη θητεία τους τόσο ο Benjamin Netanyahu 
όσο και ο Donald Trump. Κάτι που θυμίζει 
κάπως την «Έκπληξη του Οκτωβρίου» που 
είχε βοηθησει τον Ronald Reagan να βρεθεί 
στον Λευκό Οίκο.
Την εποχή εκείνη η ομάδα προεκλογικής 
εκστρατείας του Reagan με επικεφαλής τον 
Ουίλιαμ Κέισι είχε διαπραγματευθεί κρυφά 
(με ενεργή συμμετοχή της CIA) με Ιρανούς 
εκπροσώπους για να παρατείνει την κρίση 
ομήρων από την Πρεσβεία των ΗΠΑ μετά τις 
εκλογές του 1980, επιτρέποντας στον Ρέιγκαν 
να χρησιμοποιήσει τη συνεχιζόμενη πολιτική 
αποσταθεροποίηση. Εάν ο Κάρτερ ήταν σε 
θέση να φέρει τους Αμερικανούς διπλωμά-
τες-ομήρους στην πατρίδα τους, θα μπο-
ρούσε να έχει κερδίσει την επανεκλογή.
Σε αντάλλαγμα για την προσφορά σημαντι-
κού στρατιωτικού εξοπλισμού του Reagan, 
οι Ιρανοί συμφώνησαν να απελευθερώ-
σουν τους ομήρους των ΗΠΑ μετά την ανά-
ληψη των καθηκόντων του νέου προέδρου. 

Και ο Reagan παρείχε το 
υλικό σε μια ανταλλαγή 
που τελικά έμεινε γνωστή 
ως «Υπόθεση Ιράν-Κό-
ντρας (των αντικαθεστωτι-
κών της Νικαράγουα).
Είναι άραγε περίεργο πως 
όπως τότε, το Ιράν πάλι 
τώρα βρίσκεται στο επίκε-
ντρο σε κάτι που θα μπο-

ρούσε να κλιμακώσει την κρίση της Ουά-
σινγκτον με την Τεχεράνη για να δημι-
ουργήσουν τεχνητά μια σύγκρουση που 
ουδένα από τους δύο θα ωφελήσει βραχυ-
πρόθεσμα. Αλλά μόνον τον Μπίμπι Νετα-
νιάου,  ο οποίος αγωνίζεται να επανεκλεγεί.
Δημιουργούνται πολλά ερωτήματα, επειδή 
ο πρόεδρος Τραμπ έχει δεσμευτεί ότι θα 
αποσυρθεί στη Μέση Ανατολή. Εκείνος 
που φαίνεται να χειρίζεται την υπόθεση 
είναι ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, 
John Bolton και ο Υπουργός Εξωτερικών 
Mike Pompeo.
Θυμίζοντας έτσι κάπως τη συνωμοσία των 
επιτελών της CIA πίσω από την πλάτη του 
εκλεγέντος προέδρου το 1980.
Αλλά το πιο σημαντικό ερώτημα είναι, ίσως, 
αν ο Μπόλτον και ο Πομπέο θέλουν πραγ-
ματικά να επανεκλεγεί ο Τράμπ ή να εμπλα-
κούν σε κάτι ακόμα πιο παράλογο που κρύ-
βεται, οπωσδήποτε από τους ίδιους αλλά θα 
μπορούσε να θεωρηθεί πολύ ευνοϊκό για το 
Ισραήλ...

Τύμπανα πολέμου σε Τεχεράνη και 
Ουάσινγκτον

Εμπρηστική απάντηση της Άγκυρας, 
δια στόματος του αντιπροέδρου Fuat 
Oktay: «Οι ΗΠΑ πρέπει να επιλέξουν 
αν θα είναι σύμμαχός μας ή θα 
συμμαχούν με τρομοκράτες» - «Η 
Τουρκία δεν παραιτείται», δήλωσε 
νωρίτερα ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου

Θ
έμα που φτάνει έως και την πα-
ραμονή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, 
έθεσε με δηλώσεις του ο αντι-
πρόεδρος των Ηνωμένων Πολι-

τειών της Αμερικής, Μάικ Πενς.
Ο δεύτερος τη τάξει πολιτικός άνδρας των 
ΗΠΑ, μίλησε σε εκδήλωση στην Ουάσι-
γκτον, εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια της 
αμερικανικής κυβέρνησης για την πολι-
τική που ασκεί η Άγκυρα, ιδιαίτερα δε για 
την προσέγγιση των τελευταίων μηνών 
στη Ρωσία και τη συμφωνία της κυβέρνη-
σης Ερντογάν για την αγορά του ρωσικού 
πυραυλικού συστήματος S-400.
Ο Μάικ Πενς προειδοποίησε την Τουρκία 
για την αγορά του ρωσικού οπλικού συστή-
ματος, καλώντας την Άγκυρα να επιλέξει αν 
θέλει να είναι «κρίσιμος σύμμαχος» του 
ΝΑΤΟ, καυτηριάζοντας τη σχέση της με τη 
Μόσχα και «θέτοντας σε κίνδυνο την ασφά-
λεια της συμμαχίας, λαμβάνοντας τόσο απε-
ρίσκεπτες αποφάσεις, υπονομεύοντας το 
ΝΑΤΟ».
Πιο συγκεκριμένα, στην ομιλία του με την 
ευκαιρία της 70ής επετείου από την ίδρυση 
«της πιο επιτυχημένης στρατιωτικής συμ-
μαχίας στην ιστορία», όπως χαρακτήρισε 

το ΝΑΤΟ, ο Πενς, ενέτεινε τις πιέσεις προς 
την Άγκυρα να αποσυρθεί από τη συμφω-
νία αυτή με τη Μόσχα.
«Η Τουρκία πρέπει να επιλέξει. Θέλει να 
παραμείνει κρίσιμος εταίρος στην πιο επι-
τυχημένη στρατιωτική συμμαχία στην ιστο-
ρία ή θέλει να διακινδυνεύσει την ασφάλεια 
αυτής της εταιρικής σχέσης λαμβάνοντας 
τέτοιες παράτολμες αποφάσεις που υπο-
νομεύουν τη συμμαχία μας;» διερωτήθηκε.
Λίγο νωρίτερα, χωρίς να κατονομάσει την 
Τουρκία, ο Πενς υπενθύμισε ότι ο πρόε-
δρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώ-
σει ότι δεν θα παραμείνει άπραγος την ώρα 
που οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ «αγοράζουν 
όπλα από τους αντιπάλους μας που απει-
λούν τη συνοχή της συμμαχίας μας».
Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της 
Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ξεκα-
θάρισε τη στάση της Άγκυρας, δηλώνοντας 
ότι «η Τουρκία δεν πρόκειται να παραιτηθεί 
της αγοράς των S-400, παρά τις πιέσεις που 
ασκούν οι ΗΠΑ».
Άμεση ήταν η αντίδραση της Τουρκίας στις 
δηλώσεις του Μάικ Πενς. Η Άγκυρα, μέσω 
του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ερντο-
γάν, Fuat Oktay, ανεβάζει ακόμη περισσό-
τερο τους τόνους στη διπλωματική αντι-
παράθεση που έχει προκύψει με την Ουά-
σιγκτον. Ο αντιπρόεδρος της τουρκικής 
κυβέρνησης αντέτεινε στον Αμερικανό ομό-
λογό του, ότι οι ΗΠΑ είναι εκείνες που θα 
πρέπει να επιλέξουν αν θέλουν να έχουν 
σύμμαχο την Τουρκία, ή να συμμαχούν με 
τρομοκράτες, εννοώντας τους Κούρδους 
στη Συρία.

ΗΠΑ σε Τουρκία: Να επιλέξει αν 
θα παραμείνει σύμμαχος στο 
ΝΑΤΟ ή θα αγοράσει τους S-400 

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
Όταν ένα παιδί 

δοκιμάζει κάτι νέο, γιατί 
στεκόμαστε εμπόδιο στο 

δρόμο του;

Π
ολλές φορές, εμείς οι γονείς, ά-
θελά μας μπαίνουμε εμπόδιο σε 
κάθε νέα προσπάθεια των παι-
διών μας να δοκιμάσουν μία 

νέα δεξιότητα. Συνήθως, θεωρούμε ότι 
είτε δε θα το καταφέρουν καθόλου ή δε 
θα το κάνουν όσο καλά θα θέλαμε. Μπο-
ρεί να φοβόμαστε μήπως γίνει κάποια ζη-
μιά. Σκεφτείτε το λίγο όμως. Πόσο εύκολο 
είναι μία νέα απόπειρα για να προσπαθή-
σει κάτι καινούριο το παιδί μας να καταλή-
ξει σε κάτι καταστροφικό;  Ας δούμε μερι-
κά παραδείγματα:

Το μωρό απλώνει το χέρι να πάρει ένα 
γυάλινο ποτήρι με νερό από το τραπέζι. 
Θέλει να προσπαθήσει να πιει το νερό 
όπως το πίνουν και οι άλλοι γύρω του. Αν 
κάποιος δεν του το πάρει κατευθείαν από 
το χέρι θα κάνει την κίνηση και ίσως να 
χύσει λίγο νερό πάνω του και να βραχεί. 
Ίσως και να σπάσει το ποτήρι. Αυτά είναι 
όλα πιθανά να συμβούν και οι λόγοι που 
συνήθως μπλοκάρουμε την προσπάθειά 
του να το κάνει.

Τί κάνουμε λοιπόν συνήθως; Αρπάζουμε 
το ποτήρι δίνοντάς του το μήνυμα ότι 
είναι πολύ μικρό για να διαχειριστεί το 
ποτήρι και δεν είναι ικανό να πιει νερό 
από εκεί. Το μωρό άμεσα αποθαρρύνεται. 
Ξέρει ότι είναι πιο μικρό και έχει πολλά 
να μάθει αλλά τώρα ξέρει και ότι δεν 
είναι ικανό. Είναι όμως ικανό τελικά ή δεν 
είναι; Παραδόξως αυτό είναι κάτι που δεν 
ξέρουμε ούτε εμείς! Πώς μπορούμε λοι-
πόν να το μάθουμε; Με το να αφήσουμε 
το μωρό να πιει από το ποτήρι!

Το μωρό απλώνει το χέρι να πάρει ένα 
γυάλινο ποτήρι με νερό από το τραπέζι. 
Θέλει να προσπαθήσει να πιει το νερό 
όπως το πίνουν και οι άλλοι γύρω του. 
Παρακολουθούμε στενά και του χαμογε-

λάμε. Ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία 
του να δοκιμάσει κάτι καινούριο. Πάει να 
πιει και χύνεται λίγο νερό πάνω του. Είναι 
τόσο ενθουσιασμένο που κατάφερε να 
πιει λίγο νερό που δε νιώθει καν το νερό 
που το έβρεξε. Εμείς του χαμογελάμε και 
μοιραζόμαστε τον ενθουσιασμό του.

Πώς μπορούμε να αποτρέψουμε τα χει-
ρότερα; (να σπάσει το ποτήρι;). Με το να 
είμαστε δίπλα του ώστε αν του πέσει από 
τα χέρια να το πιάσουμε. Αν δεν το πιά-
σουμε και σπάσει, θα έχουμε ένα ποτήρι 
λιγότερο. Είναι προτιμότερο να σπάσει 
το ποτήρι παρά να κομματιαστεί η αυτο-
πεποίθηση του παιδιού μας και η πίστη 
στον εαυτό του! [Εννοείται πως δεν θα του 
δώσουμε ένα ποτήρι που υπάρχει περί-
πτωση να σπάσει στο στόμα του γιατί 
αυτό θα ήταν όντως επικίνδυνο. Λίγα 
ποτήρια όμως είναι τόσο λεπτά ή ευαί-
σθητα που μπορεί να σπάσουν με το να 
πιούμε από αυτά. Προτιμήστε ένα ποτήρι 
αρκετά χοντρό και στιβαρό για τις πρώτες 
προσπάθειες του μωρού].

Με μία τόσο απλή κίνηση, προσφέρουμε 
στο παιδί μας την απαραίτητη ενθάρ-
ρυνση να ξεπεράσει τα εμπόδια και να 
γίνει αυτόνομο. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτός 
είναι και ο ρόλος μας ως γονείς!

Παραδόξως, όλοι θέλουμε τα παιδιά μας 
να γίνουν ενήλικες με αυτοπεποίθηση, με 
ελεύθερη βούληση, με ιδέες και ικανό-
τητες πάνω από το κανονικό. Όσο όμως 
είναι παιδιά, δεν συνειδητοποιούμε ότι 
κάποιες από αυτές τις δεξιότητες χτίζο-
νται όταν τα παιδιά μας είναι ακόμα πολύ 
μικρά! Γι’αυτό μην θεωρείτε ότι είναι 
πρόβλημα όταν το παιδί σας είναι ιδι-
αίτερα ζωηρό. Μπορεί να εξελιχθεί σε 
έναν δυναμικό και ενεργό ενήλικα (αν δεν 
μπείτε εμπόδιο στο δρόμο του).

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

Π
ροσπάθησε να το  έ χε ις 
υπόψη σου αυτό όταν περ-
νάς από δύσκολε ς κατα-
σ τάσ ε ις  σ το  γάμο σου. 

Όταν συναντάς τέτοια δύσκολα περι-
σ τατ ικά, η πρώτη σου αν τ ίδραση 
αμέσως μπορεί να είναι να σηκωθείς 
να φύγεις, αν μάλιστα αυτές οι δοκι-
μασίες συνεχίζονται και εντείνονται. 
Μπορεί όμως να βγει κάτι καλό μέσα 
από αυτές ΑΝ πάρεις την απόφαση να 
βγάλεις αυτήν τη σκέψη από το μυαλό 
σου, αν ασχοληθείς με το πρόβλημά 
σου και το λύσεις και αν αφοσ ιω-
θείς σ το γάμο σου. Οι αντιξοότητες 
μπορεί να είναι οι βροχές που βοη-
θούν τη σχέση σου να γ ίνει ακόμα 
πιο όμορφη και πιο σταθερή. 

Οι παντρεμένοι ζουν περισσότερο 
από τους ελεύθερους.
Οι άν τρες που παν τρεύον ται ζουν 
περισσότερο και έχουν μια πιο ισορ-
ροπημένη και υγ ιή ζωή από τους 
άλλους που δεν παντρεύονται. Μία 
βασ ική αιτ ία ε ίναι γ ιατ ί οι γυναί-
κε ς  τους  ε ί να ι  π ιο  προσ εκ τ ικέ ς 
με τα θέματα της υγείας απ’ ό,τ ι οι 
άντρες. Οι άντρες έχουν την τάση να 
μη δίνουν σημασία στα προβλήματα 
υγε ίας, και μάλισ τα σ’ εκε ίνα που 
εξαιτ ίας τους μπορεί να χάσουν και 
τη δουλειά τους. Άντρες, ν’ ακούτε τις 
γυναίκες σας όταν σας λένε να πάτε 
στο γιατρό για κείνον τον πόνο στην 
πλάτη που δε φεύγει, ή για κείνον τον 
επίμονο βήχα. Και προσπαθήστε να 
μη βλέπετε το ενδιαφέρον της γυναί-
κας σας σα γκρίνια. Αντίθετα, ακού-
στε την για το καλό σας αλλά και για 
το καλό της οικογένειάς σας. 

Μήπως ο γάμος σου χρειάζεται 
δίαιτα;  
Με άλλα λόγια, μήπως έχετε βαρειές 
και σοβαρές συζητήσεις κάθε μέρα; 
Για να κάνετε το γάμο σας πιο ελα-
φρύ να έ χε τε μία συνάν τηση κάθε 
εβδομάδα αντί να συζητάτε το θέμα 
την ώρα που παρουσιάζε ται. Όταν 
παρουσ ιασ τε ί γράψτε το. Όταν θα 
έρθε ι η ώρα της συνάν τησής σας 
μπορεί να δείτε τη λίστα σας  και να 
διαπιστώσετε ότι εκείνο που σας πεί-
ραξε πιο πριν να μην είναι πια κάτι 
σημαντικό. Εκτός από αυτό, αν αφή-
σε τ ε να περάσε ι  καιρός έ χε τ ε το 
χρόνο να σκεφτείτε με ποιον τρόπο 
να παρουσ ιάσε τ ε το θέμα. Όπως 
συμβαίνει με τη δίαιτα: χρειάζε ται 
αποφασιστικότητα αλλά αξίζει για τα 
αποτελέσματα που θάχετε. 

Είσαι με τον άντρα σου ή με τη 
γυναίκα σου στην ίδια ομάδα; 
Ο γάμος ε ίναι η καλύτερη ομάδα. 
Ένας γάμος λε ιτουργεί τέ λε ια όταν 
ο άν τρας κ ι η γυναίκα συνε ιδητο-
ποιήσουν ότ ι  ανήκουν σ την ίδια 
ομάδα. Τι πρακτική εφαρμογή μπο-
ρεί να έ χε ι αυτό σ την καθημερινή 
ζωή; Κατά τη διάρκεια της μέρας να 
κάνεις στον εαυτό σου την ερώτηση, 
«Αυτή η απόφαση που πρόκειται να 
πάρω ε ίναι καλή μόνο γ ια μένα ή 
και γ ια τον άντρα μου ή τη γυναίκα 
μου; Είναι κάτ ι  που θα βοηθήσε ι 
την ομάδα μας ή θα της κάνει κακό;» 
Όταν λε ιτουργε ίτ ε ως ομάδα σ το 
γάμο θα πρέπει να έχετε και κοινούς 
στόχους. Κουβεντιάστε γι αυτά που 
σκοπεύετε να κάνετε και βρείτε τρό-
πους που και οι δυο μαζί θα κάνετε 
το στόχο σας πραγματικότητα.

Ξέρετε την παροιμία 
που λέει, του Απρίλη 

οι βροχές φέρνουν του 
Μάη τις ομορφιές;
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Ο
ι υπέρβαροι άνθρωποι 
και ιδίως όσοι έχουν ε-
πιπλέον κιλά πριν την 
ηλικία των 50 ετών έ-

χουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πε-
θάνουν από καρκίνο του παγκρέ-
ατος, σύμφωνα με νέα μελέτη 
που παρουσιάστηκε στο ετήσιο 
συνέδριο της Αμερικανικής Ερευ-
νητικής Εταιρείας κατά του Καρ-
κίνου.
Στη νέα μελέτη, οι ερευνητές εξέ-
τασαν δεδομένα από σχεδόν 1 
εκατομμύριο Αμερικανούς 
ενήλικες χωρίς ιστορικό 
καρκίνου, οι οποίοι συμμε-
τείχαν σε μια εθνική μελέτη 
που ξεκίνησε το 1982 στο 
πλαίσιο της οποίας 
παρακολουθήθηκαν 
μέχρι και το 2014.
Οι συμμετέχοντες 
ανέφεραν το βάρος 
και το ύψος τους κατά 
την έναρξη της μελέτης, 
πληροφορίες που στη 
συνέχεια χρησιμοποι-
ήθηκαν για τον υπο-
λογισμό του δείκτη 
μάζας σώματος (ΔΜΣ) 
κάθε ατόμου. Ο ΔΜΣ 
ενός ανθρώπου θεωρείται 
φυσιολογικός όταν κυμαίνε-
ται από 18,5 έως 24,9 στο 
σύστημα αξιολόγησης, 
από 25 έως 29,9 θεω-
ρείται υπέρβαρος, ενώ 
πάνω από 30 το άτομο 
θεωρείται παχύσαρκο.
Όταν ο ΔΜΣ αυξήθηκε κατά 
πέντε μονάδες – ισοδύναμο 
με περίπου 14 κιλά για έναν 
άνθρωπο ύψους 1.70  – ο κίν-
δυνος θανάτου από καρκίνο του 
παγκρέατος αυξήθηκε:
25% για άτομα  30-49 ετών.
19% για άτομα 50-59 ετών.
14% για άτομα άνω των 60 ετών.
13% για άτομα μεταξύ 70 και 89 
ετών.
Περίπου το 28% αυτού του κιν-
δύνου για τους ανθρώπους που 
γεννήθηκαν μεταξύ 1970 και 
1974 και είναι άνω των 25 ετών 
οφείλεται στον αυξημένο δείκτη 
μάζας σώματος. Πρόκειται για 
διπλάσιο κίνδυνο σε σχέση με 

τους ανθρώπους που γεννήθη-
καν κατά τη διάρκεια της δεκαε-
τίας του 1930, όπως διαπίστωσαν 
οι ερευνητές, οι οποίοι ανησυ-
χούν ότι όσο περισσότερο βάρος 
αποκτούν οι νεότερες γενιές, 
τόσο θα αυξάνεται και ο αριθμός 
των θανάτων από καρκίνο του 
παγκρέατος.
«Ανεξάρτητα από την ηλικία, 
υπήρξε αύξηση των θανάτων 
από καρκίνο του παγκρέατος που 
συνδέονται με το υπερβολικό 
βάρος. Η συσχέτιση, πάντως, 

ήταν ισχυρότερη στις περι-
πτώσεις ανθρώπων που 
είχαν επιπλέον βάρος ήδη 

από την τέταρτη και πέμπτη 
δεκαετία της ζωής τους», 
δήλωσε ο επικεφαλής 
συγγραφέας της μελέ-

της, Eric Jacobs, επιστημονι-
κός διευθυντής Επιδημι-
ολογικής Έρευνας στην 
Αμερικανική Αντικαρ-
κινική Εταιρεία (ACS).

Ο Δρ. Matthew Weiss 
από το Northwell Health 

Cancer Institute στο Lake 
Success, ο οποίος επανεξέ-

τασε τα ευρήματα, τόνισε 
ότι η μελέτη αυτή δείχνει 
σαφή συσχέτιση μεταξύ 

της παχυσαρκίας σε ασθε-
νείς ηλικίας κάτω των 50 
ετών και αυξημένου κινδύ-

νου θανάτου από καρκίνο 
του παγκρέατος.
Ένας λόγος που ο καρκίνος 

του παγκρέατος είναι τόσο 
θανατηφόρος είναι ότι τις περισ-

σότερες φορές διαγιγνώσκεται 
αφού έχει ήδη φτάσει σε προ-
χωρημένο στάδιο. Η ασθένεια 
σπάνια προκαλεί αξιοσημείωτα 
συμπτώματα και δεν υπάρχουν 
αποτελεσματικές εξετάσεις διά-
γνωσης, σύμφωνα με την Αμερι-
κανική Αντικαρκινική Εταιρεία.
Ωστόσο, μερικοί παράγοντες 
κινδύνου για τον καρκίνο του 
παγκρέατος μπορούν να τροπο-
ποιηθούν. Το κάπνισμα, το βάρος 
και η έκθεση σε χημικές ουσίες 
στο χώρο εργασίας είναι οι τρεις 
γνωστοί παράγοντες κινδύνου 
που μπορούν να τροποποιηθούν

Μ
ια νέα απλή εξέταση αίματος επιτρέπει την πιο ακριβή και 
ταχύτερη διάγνωση της προεκλαμψίας, μιας συνηθισμένης 
και δυνητικά θανατηφόρας επιπλοκής της εγκυμοσύνης.
Το τεστ, που μετρά το επίπεδο μιας ορμόνης ανάπτυξης του 

πλακούντα (PIGF) στο αίμα της εγκύου, κάνει διάγνωση της προεκλαμ-
ψίας κατά μέσο όρο δύο μέρες νωρίτερα σε σχέση με ό,τι σήμερα συμ-
βαίνει, κάτι που βελτιώνει σημαντικά την πρόγνωση για τις γυναίκες, 
χωρίς να προκαλεί προβλήματα υγείας στο μωρό τους.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την καθηγήτρια μαιευτικής Lucy Chappell 
του Βασιλικού Κολεγίου (King’s) του Λονδίνου, που έκαναν τη σχε-
τική δημοσίευση στο The Lancet, μελέτησαν 1.035 έγκυες γυναίκες 
με πιθανή προεκλαμψία, οι οποίες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, εκ των 
οποίων η μία έκανε το τεστ PGIF και η άλλη όχι.
Διαπιστώθηκε ότι σε όσες γυναίκες είχε γίνει το νέο τεστ, ο μέσος χρόνος 
διάγνωσης της προεκλαμψίας μειώθηκε από περίπου τέσσερις σε σχε-
δόν δύο μέρες, ενώ και το ποσοστό γυναικών με σοβαρές επιπλοκές πριν 
τον τοκετό (εκλαμψία, εγκεφαλικό, θάνατος μητέρας κ.α.) έπεσε από το 
5% στο 4%. Το τεστ δεν επέφερε αλλαγές στην πιθανότητα επιπλοκών για 
το μωρό, ούτε την πιθανότητα να γεννηθεί πρόωρα ή να εισαχθεί αμέ-
σως σε μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών.
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας προτίθεται να κάνει ευρύτερη 
χρήση του τεστ στο μέλλον. Η προεκλαμψία είναι ύποπτη σε περίπου μία 
στις δέκα κυήσεις. Αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, μπορεί να οδηγήσει 
σε βλάβες ζωτικών οργάνων της εγκύου και να αποβεί μοιραία για την 
ίδια και για το παιδί της. 

Ε
άν έχετε νυχτουρία δη-
λαδή σηκώνεσ τε συ-
χνά την νύχτα για να ε-
πισκεφτείτε την τουα-

λέτα ίσως να έχετε  υπέρταση 
σύμφωνα με νέα έρευνα
Αυτά ήταν τα συμπεράσματα 
έρευνας που παρουσιάστηκε 
στο πλαίσιο του 83ου Ετήσιου 
Ιαπων ικού Συνεδρίου της 
Ιαπωνικής Εταιρίας Κυκλοφο-
ρίας του Αίματος.
Η έρευνα εξέτασε την σχέση 
ανάμεσα στην νυχτουρία και 
την υπέρταση στον πληθυσμό 
της Ιαπων ίας. Στην έρευνα 
είχαν εγγραφεί 3.749 κάτοικοι 
του Watar i που υποβλήθη-
καν σε ετήσιο τσεκ απ το 2017. 
Μετρήθηκε η πίεση του αίμα-
τός τους και δόθηκαν πλη-
ροφορίες γ ια την νυχτουρία 
μέσω ερωτηματολογίου.
Η νυχτουρία διαπισ τώθηκε 
ότι συσχετιζόταν σημαντικά 
με την υπέρταση, ενώ ο κίν-
δυνος υπέρτασης αυξανό -
ταν σημαντικά καθώς αυξά-
νον ταν και τα περισ τατ ικά 
νυχτουρίας. «Βρήκαμε ότι το 
να σηκώνεσαι τη νύχτα γ ια 
να ουρήσε ις  συσ χε τ ίζ ε τα ι 
με 40% υψηλότερο κίνδυνο 
υπέρτασης. Και όσο περισσό-
τερες οι επισκέψεις στην του-
αλέτα τόσο υψηλότερος ο κίν-
δυνος υπέρτασης» δήλωσε ο 
Δρ. Konno. Ωστόσο τα ευρή-
ματά τους, «δεν αποδεικνύ-
ουν σχέση αιτ ίας-αποτε λέ-
σματος, δηλαδή δεν σημαί-
νουν ότι η υπέρταση είναι η 
αιτία της νυχτουρίας», διευ-
κρίνισε ο επικεφαλής ερευνη-
τής.
Η υπέρταση αποτ ε λε ί  την 
κύρια αιτ ία πρόωρου θανά-
του παγκοσμίως και της ανα-
λογούν περισσότ εροι  από 
δέκα εκατομμύρια θάνατοι για 
το 2015. Ένας υγιεινός τρό-
πος ζωής με περιορισμό του 
αλατιού και του αλκοόλ, υγι-
εινή διατροφή, συστηματική 
άσκηση, έλεγχο του βάρους 
και διακοπή του καπνίσματος 
αποτελούν τους ενδεδειγμέ-
νους τρόπους για τον έλεγχο 
της πίεσης και της διατήρησής 
της σε φυσιολογικά επίπεδα.

Η νυχτερινή 
συνήθεια που 
αποκαλύπτει αν 
έχετε υπέρταση

Προεκλαμψία: Διάγνωση 
με απλή εξέταση αίματος

Καρκίνος Παγκρέατος: Τι 
καθορίζει τις πιθανότητες 
επιβίωσης

υγεία

Ό
λο και λιγότερο σεξ 
κάνουν οι νέοι ενήλι-
κες σύμφωνα με νέα 
μελέτη που δημοσι-

εύθηκε στην Washington Post. 
Τα δεδομένα για τις σεξουαλι-
κές συνήθειες συνέλεξαν ερευ-
νητές από το Πανεπιστήμιο του 
Σικάγο.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που 
αναλύονται στη μελέτη το 18% 
των γυναικών  18 -30 ετών 
δήλωσε ότι δεν έκανε σεξ τον 
προηγούμενο χρόνο, ενώ στους 
άνδρες αντίστοιχης ηλικίας το 
ποσοστό φτάνει το 28%.

Αν και οι άνδρες αυτής της ηλι-
κίας παρουσιάζονται συχνά ως 
πιο σεξουαλικά ενεργοί ή του-
λάχιστον πιο πρόθυμοι για ερω-
τική επαφή εντούτοις τα δεδο-

μένα της μελέτης δείχνουν αντί-
θετα αποτελέσματα.

«Οι λόγοι οφείλονται στο ότι οι 
νέοι δείχνουν μεγαλύτερη προ-
τίμηση στα βιντεοπαιχνίδια και 
στις ερωτικές ταινίες», δήλωσε ο 
ψυχολόγος Leonard Sax και πρό-
σθεσε πως «οι νεαροί άνδρες 
μου λένε ότι τα βιντεοπαιχνίδια 
και τα βίντεο ερωτικού περιεχο-
μένου, είναι κατά πολύ καλύτερα 
σήμερα συγκριτικά με 20 χρό-
νια πριν».

Η μεγαλύτερη ανισότητα εντο-
πίζεται στη σύγκριση μεταξύ 
των ηλικιακών ομάδων καθώς 
μόνο το 7% των τριαντάρηδων 
δήλωσε ότι δεν έκανε σεξ το 
2018, ενώ το αντίστοιχο ποσο-
στό για τους 40ρηδες είναι επί-
σης χαμηλό και φτάνει το 9%.

Ποιοι κάνουν όλο και λιγότερο 
σεξ



22 5 Απριλίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ιστορίες

O βασιλιάς Αλέξανδρος (1893- 1920) 
και το μοιραίο δάγκωμα ενός πιθήκου

Μ
ία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιόδους της νεότερης 
ελληνικής ιστορίας είναι τα χρόνια της βασιλείας του 
Αλέξανδρου Α’ (1917- 1920). Πρόκειται για τρία χρό-
νια γεμάτα από σημαντικά γεγονότα, ανακατατάξεις, 

πολεμικές επιτυχίες του ελληνικού στρατού, την υπογραφή της Συν-
θήκης των Σεβρών κ.α. Η βασιλεία του Αλέξανδρου, συνδεδεμένη 
άρρηκτα με την πρωθυπουργία του Ελευθέριου Βενιζέλου, ξεκίνη-
σε με επιφυλακτική έως εχθρική διάθεση του νεαρού μονάρχη για 
τον Κρητικό πολιτικό, που μετατράπηκε σταδιακά σε θαυμασμό και 
αρμονική συνεργασία.
Το μοιραίο δάγκωμα ενός πιθήκου στο Τατόι οδήγησε τελικά στον 
θάνατο του Αλέξανδρου (Οκτώβριος 1920). Ακολούθησαν οι εκλο-
γές του Νοεμβρίου 1920, που οδήγησαν στην πανωλεθρία της 
βενιζελικής παράταξης, η επάνοδος του Κωνσταντίνου μετά από 
δημοψήφισμα και τελικά η μικρασιατική καταστροφή. Με τα χρό-
νια της βασιλείας του Αλέξανδρου θα ασχοληθούμε στο σημερινό 
μας άρθρο. Τα γεγονότα στα χρόνια αυτά βέβαια είναι αδύνατο να 
τα περιγράψουμε με λεπτομέρειες, καθώς θα χρειαζόταν μια σειρά 
από άρθρα.

Ποιος ήταν ο Αλέξανδρος;
Ο Αλέξανδρος ήταν δευτερότοκος γιος του βασιλιά Κωνσταντίνου 
Α’ και της βασίλισσας Σοφίας. Σπούδασε στη Σχολή Ευελπίδων και 
στη διάρκεια του Β’ Βαλκανικού Πολέμου (1913) υπηρέτησε με τον 
βαθμό του Ανθυπολοχαγού ως διαγγελέας του πατέρα του.
Ο Αλέξανδρος δεν ήταν φτιαγμένος για στρατιωτική ζωή. Λάτρης 

των αυτοκινήτων και της ταχύτητας, των διασκεδάσεων και των 
γυναικών, στις οποίες άλλωστε και λόγω της εμφάνισης αλλά και 
φυσικά της βασιλικής καταγωγής του είχε μεγάλες επιτυχίες. Πολύ 
δε περισσότερο, δεν είχε σκεφθεί ότι κάποια μέρα θα γινόταν βασι-
λιάς της Ελλάδας, καθώς μετά τον πατέρα του, που βρισκόταν τότε 
στον θρόνο, είχε σειρά ως διάδοχος ο πρωτότοκος αδελφός του 
Γεώργιος.
Σε μία από τις δεξιώσεις στις οποίες παρευρέθηκε ο Αλέξανδρος 
συνάντησε την Ασπασία Μάνου, μια γοητευτική νεαρή κοπέλα. 
Η Ασπασία είχε γεννηθεί το 1896. Ήταν κόρη του στρατιωτικού 
Πέτρου Μάνου, ο οποίος είχε διακριθεί και στον μακεδονικό 
αγώνα με το ψευδώνυμο καπετάν Βέργος και της Μαρίας Αργυρο-
πούλου. Δεν ήταν όμως γαλαζοαίματη και αυτό ήταν ένα πρόβλημα 
για τη σχέση των δύο νέων. Για να θολώσει τα νερά ο Αλέξανδρος 
στις εκδρομές του με την Ασπασία έπαιρνε μαζί του και την αδελφή 
του Ελένη.
Ήδη από το 1915 είχε ξεκινήσει ο εθνικός διχασμός. Ο ελληνικός 
λαός χωρίστηκε σε βενιζελικούς και αντιβενιζελικούς και η Ελλάδα 
σε δύο επικράτειες. 
Ο Βενιζέλος, καθώς δεν έγινε δεκτή η πρότασή του για την απο-
στολή ελληνικών δυνάμεων στα Δαρδανέλια στο πλευρό της 
Αντάντ, παραιτήθηκε (Ιανουάριος 1915). Η κυβέρνηση μειοψηφίας 

υπό τον Δ. Γούναρη δεν έμεινε για πολύ καιρό στην εξουσία.
Η οριστική ρήξη επήλθε στις 21 Σεπτεμβρίου 1915 όταν ο Βενιζέ-
λος ζήτησε ανοιχτά τη συμμετοχή της χώρας μας στον πόλεμο στο 
πλευρό της Αντάντ. Ο βασιλιάς όμως δεν το δέχτηκε αναγκάζοντάς 
τον σε παραίτηση. Τότε σχηματίστηκε κυβέρνηση συνασπισμού 
υπό τον Αλέξανδρο Ζαΐμη, που ήταν όμως βραχύβια.
Η νέα κυβέρνηση που σχηματίστηκε, είχε πρωθυπουργό τον Στέ-
φανο Σκουλούδη που λειτουργούσε ως εντολοδόχος του βασιλιά.
Προκηρύχθηκαν νέες εκλογές, στις οποίες αρνήθηκε να συμμετά-
σχει ο Βενιζέλος .Πρωθυπουργός ανέλαβε ο Σπυρίδων Λάμπρος, 
στη διάρκεια της κυβέρνησης του οποίου ο εθνικός διχασμός οξύν-
θηκε ακόμα περισσότερο.
Ο Βενιζέλος σχημάτισε προσωρινή κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη 
με την υποστήριξη των Συμμάχων και στις 23 Νοεμβρίου 1916 
κήρυξε τον πόλεμο κατά των Κεντρικών Αυτοκρατοριών. Στις 24 
Μαΐου 1917, η κυβέρνηση Λάμπρου παραιτήθηκε και ανέλαβε 
νέα, υπό την προεδρία του Αλέξανδρου Ζαΐμη που διατήρησε και 
το Υπουργείο Εξωτερικών.
Παράλληλα, έφτασε στην Αθήνα ο ύπατος αρμοστής των Συμ-
μάχων Jonnart, που προχώρησε στην κατάληψη του Ισθμού της 
Κορίνθου το πρωί της 29ης Μαΐου. Την ίδια μέρα, επέδωσε τελεσί-
γραφο στον Ζαΐμη με το οποίο ζητούσε την άμεση παραίτηση του 
Κωνσταντίνου. Ταυτόχρονα συμμαχικό άγημα αποβιβάστηκε στον 
Πειραιά χωρίς επεισόδια. Ο Ζαΐμης συνειδητοποίησε την σοβα-
ρότητα της κατάστασης και πρότεινε στον Κωνσταντίνο να παραι-
τηθεί υπέρ του δευτερότοκου γιου του Αλέξανδρου, καθώς ούτε 

ο πρωτότοκος γιος του Γεώργιος, είχε την έγκριση των Συμμάχων. 
Μετά από τη συμβουλή του Ζαΐμη, ο Κωνσταντίνος αποφάσισε να 
αποσυρθεί από τον θρόνο, χωρίς να παραιτηθεί τυπικά, ορίζοντας 
τον Αλέξανδρο διάδοχό του. Η βασιλική οικογένεια αναχώρησε 
για την Ιταλία και από εκεί για την Ελβετία, όπου έφτασε στις 2 Ιου-
νίου 1917.

Ο Αλέξανδρος στον θρόνο
Ο βασιλιάς, πλέον, Αλέξανδρος ορκίστηκε την επόμενη της αναχώ-
ρησης του πατέρα του, στις 30 Μαΐου 1917.
Στο διάγγελμα που απηύθυνε προς τον ελληνικό λαό, εκφραζόταν 
με μεγάλο σεβασμό για τον πατέρα του, εμφανιζόταν ως τοποτη-
ρητής του θρόνου και δεν έκανε καμία νύξη για συμμετοχή στον 
πόλεμο στο πλευρό της Entente. 
Αυτή η παράλειψη θορύβησε τους Συμμάχους και έτσι ο Αλέξανδρος 
απέστειλε διευκρινιστική επιστολή στον Α. Ζαΐμη που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 7 Ιουνίου, όπου μεταξύ των 
άλλων, ανέφερε: «… πεποιθώς επί τας αγαθάς προθέσεις των Δυνά-
μεων θα συνεργαθώ ειλικρινώς μετ΄ αυτών προς κατευνασμόν των 
πνευμάτων και επίτευξιν της συμφιλιώσεως του Έθνους».
Στις 15 Ιουνίου 1917, κηρύχθηκε ο πόλεμος στις Κεντρικές δυνά-
μεις.

Οι σχέσεις του Αλέξανδρου με τον Βενιζέλο, ήταν αρχικά, τουλάχι-
στον, προβληματικές.
Ας δούμε τώρα με συντομία τα σπουδαιότερα γεγονότα στο διά-
στημα 1917-1920.
Στις 15 Σεπτεμβρίου 1918, ξεκίνησε η μεγάλη συμμαχική επίθεση 
στο μακεδονικό μέτωπο και οι επιτυχίες διαδέχονταν η μία την άλλη.
Τα σερβικά στρατεύματα, με τη βοήθεια των Συμμάχων άρχισαν 
να ανακαταλαμβάνουν τα εδάφη τους, ενώ στις 18 Σεπτεμβρίου 
η επίθεση ελληνικών και αγγλικών δυνάμεων διέσπασε το ανατο-
λικό γερμανοβουλγαρικό μέτωπο προς τον Στρυμόνα. Η Βουλγα-
ρία για να αποφύγει κατάληψη δικών της εδαφών, συνθηκολόγησε 
στις 29 Σεπτεμβρίου. Οι επιτυχίες των δυνάμεων της Αντάντ, με την 
πολύτιμη ελληνική συνδρομή, ήταν η αρχή του τέλος για τις Κεντρι-
κές Αυτοκρατορίες. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ακολούθησε τη 
Βουλγαρία και συνθηκολόγησε.
Στις αρχές του 1919, η ελληνική κυβέρνηση για να αποσπάσει μεγα-
λύτερα οφέλη από τις μεταπολεμικές ρυθμίσεις, κήρυξε τον πόλεμο 
στην επαναστατημένη Ρωσία και έστειλε, στα πλαίσια της εκστρα-
τείας της Ουκρανίας, εκστρατευτικό σώμα κατά των μπολσεβίκων.
Η Γερμανία ηττήθηκε και ο ελληνικός Στρατός κατέλαβε τη Δυτική 
και την Ανατολική Θράκη (1920) καθώς και τη Σμύρνη στη Μικρά 
Ασία, που της είχε εκχωρηθεί από το 1919. Με τη Συνθήκη των 
Σεβρών (28 Ιουλίου 1920), η Θράκη ενσωματωνόταν στην Ελλάδα 
ενώ η Σμύρνη θα βρισκόταν υπό ελληνική κατοχή για πέντε χρό-
νια: Στη συνέχεια, με δημοψήφισμα θα καθοριζόταν οριστικά το 
μέλλον της.
Ο Βενιζέλος με τη Συνθήκη των Σεβρών πέτυχε τους εθνικούς στό-
χους και υλοποίησε τα όνειρα εκατοντάδων ετών. Η Ελλάδα, ήταν 
πλέον η χώρα «των πέντε θαλασσών και των δύο ηπείρων».
Δυστυχώς και πάλι το σαράκι του εθνικού διχασμού, άρχισε να 
κατατρώει το οικοδόμημα της «Μεγάλης Ελλάδας».
Ο Βενιζέλος, δύο μέρες μετά την υπογραφή της Συνθήκης των 
Σεβρών, έπεσε θύμα δολοφονικής επίθεσης στον σιδηροδρομικό 
σταθμό της Λιόν, από δύο απότακτους βασιλόφρονες αξιωμα-
τικούς: τον Υποπλοίαρχο Απόστολο Τσερέπη και τον Υπολοχαγό 
Γεώργιο Κυριάκη που πυροβόλησαν εννιά φορές εναντίον του.
Ο Βενιζέλος τραυματίστηκε, ευτυχώς ελαφρά στο χέρι και τον ώμο. 
Οι δύο δράστες συνελήφθησαν, δικάστηκαν από γαλλικό δικαστή-
ριο, όμως μετά από εισήγηση του Βενιζέλου, αθωώθηκαν.
Σταδιακά, οι σχέσεις Αλέξανδρου και Βενιζέλου άρχισαν να βελτιώ-
νονται καθώς ο νεαρός βασιλιάς άρχισε να θαυμάζει τον Βενιζέλο. 
Τον Νοέμβριο του 1919, ο Αλέξανδρος τέλεσε μυστικό μοργανατικό 
γάμο με την αγαπημένη του Ασπασία. Μοργανατικός ονομάζεται ο 
γάμος ανάμεσα σε άνδρα μέλος βασιλικής οικογένειας με γυναίκα 
που ανήκει σε χαμηλότερη τάξη ευγενών ή κατώτερη κοινωνικά 
τάξη. Καρπός του γάμου αυτού ήταν η πριγκίπισσα Αλεξάνδρα.
Ο γάμος παρέμεινε μυστικός παρέμεινε μυστικός ως τον Μάιο του 
1920, οπότε τον ανακοίνωσε ο ίδιος ο βασιλιάς. Όμως τα πράγματα 
έλαβαν απροσδόκητη τροπή.
Στις 17 Σεπτεμβρίου 1920, στη διάρκεια ενός περιπάτου του στο 
Τατόι, ο Αλέξανδρος επισκέφθηκε τον αγρονόμο-οινοποιό του 
κτήματος, του Βαυαρό Στουρμ. Μαζί του είχε και το λυκόσκυλό του 
Φριτς, που «αρπάχτηκε» με ένα πίθηκο που ήταν δεμένος στο σπίτι 
του Στουρμ.
Ο αρσενικός «σύντροφος» του πιθήκου, ο Μόρις, επιτέθηκε στον 
Αλέξανδρο που προσπάθησε να χωρίσει τα ζώα και τον δάγκωσε 
στη γάμπα και το χέρι.
Σύντομα ο Αλέξανδρος παρουσίασε υψηλό πυρετό. Κλήθηκαν οι 
καλύτεροι Έλληνες γιατροί στο Τατόι αλλά και ο παγκοσμίου φήμης 
Γάλλος γιατρός Βιντάλ, από τον ίδιο του Βενιζέλο. Ο Αλέξανδρος 
είχε υποστεί σηψαιμία εξαιτίας της μόλυνσης και κατέληξε στις 12 
Οκτωβρίου 1920, προκαλώντας θλίψη στο πανελλήνιο, όπου είχε 
αρχίσει να γίνεται να ιδιαίτερα αγαπητός.
Ο γιατρός Κορύλλος κατηγόρησε τους συναδέλφους του για 
εσφαλμένη θεραπευτική αγωγή. Μια μερίδα του αντιπολιτευόμε-
νου Τύπου κατηγόρησε ευθέως του Βενιζέλο για δολοφονία του 
Αλέξανδρου!
Η συνέχεια είναι γνωστή. Ο Βενιζέλος ηττήθηκε στις εκλογές που 
ακολούθησαν, ο Κωνσταντίνος επανήλθε στον θρόνο και η μικρα-
σιατική καταστροφή ολοκλήρωσε τη δραματική αυτή περίοδο. 
Με τα «αν», δεν γράφεται ιστορία. Ίσως όμως, αν ο πίθηκος δεν 
δάγκωνε τον Αλέξανδρο, η μοίρα της Ελλάδας θα ήταν διαφορετική.
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απόψεις

Γιαν Μουά: «Οι πενηντάρες γυναίκες  είναι πολύ 
μεγάλες, το σώμα τους σε αυτή την ηλικία δεν 
είναι ποθητό, και δεν μπορούν να αγαπηθούν»

Π
ρόσφατα υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις 
σ τ ις δηλώσεις του Γάλλου συγγραφέα 
Γιαν Μουά ο οποίος υποστήριξε σε συ-
νέντευξή του στο μηνιαίο διεθνές περιο-

δικό « Marie Claire» ότι θεωρεί τις πενηντάρες γυ-
ναίκες  «πολύ μεγάλες», ότι το σώμα τους σε αυτή 
την ηλικία δεν είναι ποθητό, και  ότι δεν μπορούν 
να αγαπηθούν, γιατί πλέον είναι πολύ μεγάλες σε 
ηλικία.
ο Γάλλος συγγραφέας, ο οποίος έχει πατήσει τα 
πενήντα, είπε επισης ότι «Το σώμα μιας γυναίκας 
ηλικίας 25 ετών είναι εξαιρετικό, όμως το σώμα 
μιας γυναίκας των 50 ετών δεν είναι καθόλου εξαι-
ρετικό»
Οι δηλώσεις του Μουά, προκάλεσα την οργή πολ-
λών γυναικών και ιδιαίτερα φεμινιστριών. Μερικές 
εκ των οποίων δημοσίευσαν φωτογραφίες με εκτε-
θειμένα τα στήθη τους η τους λωτούς, με τη λεζά-
ντα απευθυνόμενη στο Γιαν Μουά, «κοίτα τι χάνεις» 
Αυτά είναι τα γεγονότα. Για να τα δούμε όμως 
ψυχρά και λογικά τα πράγματα.  Είναι μόνο ο Μουά 
που δεν τον συγκινούν οι πενηντάρες? Πόσο δημο-
φιλείς στο ανδρικό φύλο είναι οι 50ρες? 
Όταν είσαι 20 νομίζεις ότι θα ζήσεις για παντα. 
Δεν σκέπτεσαι γηρατειά και θάνατο. Η νιότη μας 
όμως πάντα μας φεύγει πιο γρήγορα απ τι περιμε-
νουμε. Φυσιολογικά το ανθρώπινο σώμα, ανδρών 
και γυναικών, αλλάζει προς το χειρότερο με τα χρό-
νια,  και μειώνονται και ορισμένες λειτουργίες του. 
Αυτό είναι αναμφισβήτητο γεγονός που επιβεβαι-
ώνει η επιστήμη.  
Οι άνδρες όσο μεγαλώνουν τόσο ψάχνουν τη 
χαμένη ν ιότη τους, σ τις πιο μικρές γυναίκες. Ο 
άνδρας 50 και περνά μια δύσκολη φάση. Η συμπε-
ριφορά του τείνει να είναι μια αντίδραση και άμυνα 
απέναντι στον θάνατο. 
Ο 50ρηδες λοιπόν θέλουν να προσποιηθούν τον 
πάλε ποτέ νεαρό εαυτό τους, γ ι’ αυτό χωρίζουν 
τ ις γυναίκες τους και κοιτάνε να βρουν καμιά 
μικρούλα. Το σώμα τους μπορεί να αλλάζει, καρά-
φλα, άσπρα μαλλιά,  ρυτίδες  κοιλίτσα κλπ. αλλα 
ψυχικά δεν αλλάζουν.  Αισθάνονται  νέοι μέσα 
τους.  Οπότε με την μικρή γκόμενα,  αισθάνονται  
ότι ξαναζούν την εφηβεία τους. Για αυτό και παλιά 
οι έξυπνοι άντρες έπαιρναν μικρές γυναίκες, 10 με 
12 χρόνια μικρότερές τους. «Παντρέψου γυναικά 
μικρή, να τη χάρεις μεγάλη» λέει μια λαϊκή παρό-
μοια. Φυσικά και υποστηρίζει αυτή τη νοοτροπία.
Ο άν τρας δεν προτ ιμά την μικρότερη γυναικά 

επειδή είναι μόνο πιο φρέσκια. Την προτιμά επειδή 
η νέα γυναίκα είναι πιο ρομαντική,  ερωτεύεται 
ακόμα,  και μπορεί να ξαναζήσει μαζί της, τους 
έρωτες της πρώτης νεανικής ηλικίας. Η γυναίκα 
των 50 και, όμως δεν «μασάει» όπως λέμε. Δεν 
θα του πει «αγόρι μου είσαι καταπληκτικός,  είσαι 
ο καλύτερος», δε θα τον θαυμάσει όπως η μικρή.  
Του εναντίον πολλοί  άνδρες νιώθουν «μαμά» τους 
τη μεγαλύτερη γυναίκα που τους φροντίζει χωρις 
ρομαντισμό,  και ερωτικό ενδιαφέρον. 
Για την γυναίκα, ένας μικρός άνδρας που δεν έχει 
προβλήματα υγείας και ε ίναι δυναμικός ε ίναι 

πάντα καλύτερος εραστής όχι όμως και σύντρο-
φος. Πρώτα απ όλα η  ζωή  δεν τελειώνει στα 50.  
Οι 50ρες  γυναίκες  είναι ακόμα νέες αλλα βέβαια 
αλλά δεν είναι 20ρες.  Μπορεί λοιπόν οι 50 και, να 
μην  έχουν  τη νιότη, δυναμικότητα και σφριγηλό-
τητα μια  20ρας αλλά ξέρουν  τι ζητούν απ τη ζωή.  
Η 50ρα δεν ψάχνει για ένα  άνδρα που αναζητά μια 
ακόμη γυναίκα να προσθέσει στη συλλογή του. 
Οι 50ρες που είναι παν τρεμένες, η αυτές που 
είναι σε  πολύχρονες σχέσεις με μόνιμους συντρό-
φους,  δεν ειναι στην «αγορά», δεν αναζητούν νέο 
σύντροφο.  Δυστυχώς, πολλές φορές σ αυτή τη 
σχέση δεν υπάρχει πραγματική έλξη μεταξύ τους, 
όλα είναι μια διαδικασία άνεσης, συνήθειας, και 

ρουτίνας.
Η γυναικά που αναζητά σύντροφο  σ τα 50 και, 
είναι χωρισμένη με παιδιά η όχι,  χήρα, η δεν εχει 
παντρευτεί ποτέ της αλλα σε όλες τις περιπτώσεις, 
εχει ήδη περπατήσει αρκετά στη ζωή.  Αναζητά 
λοιπόν, το κούρνιασμα στην αγκαλιά ενός μεστού, 
ώριμου, και ειλικρινούς άντρα. Επιζητά  αγάπη, 
γαλήνη, στοργή, και συντροφικότητα.  

Η 50ρα που είναι μόνη, ίσως να είναι απελπιστικά 
διαθέσιμη  αλλα δε σημαίνει πως είναι εύκολη ή 
αποτυχημένη.  Δεν είναι μίασμα να είναι μια 50ρα 
μόνη και χωρισμένη.   Στην ηλικία της, και μέσα 
από τις εμπειρίες της, εχει καταλάβει  τα λάθη της, 
εχει αναθεωρήσει τις απόψεις της, και τις αξίες της, 
στο κυνήγι της αναζήτησης ευτυχίας.
Αντιλαμβάνεται ότι ο πλούτος δεν είναι μόνο στα 
χρήματα, αλλά σ τα απλά και καθημερινά γεγο-
νότα. Στο χέρι που θα κρατήσει το δικό της, και 
στον άνθρωπο που θα βασιστεί  στη δύσκολη ώρα.  
Αντιλαμβάνεται ότ ι η ζωή σε κάθε ηλικία είναι 
όμορφη, και η ψυχή έχει ανάγκη να μοιράζεται.  
Έχεις την ανάγκη να ανοίξεις την καρδιά σου και να 
μοιράζεσαι.  
Μοιράζεσαι με τον άνθρωπό σου επιτυχίες και 
αποτυχίες.  Τι να το κάνεις ένα όμορφο ηλιοβασί-
λεμα αν δεν μπορείς να το μοιραστείς με κάποιο; 
Δηλαδή αν έχεις χαρούμενα η άσχημα νέα να τα λες 
μόνο στις φίλες σου;  Το να είσαι άνθρωπος γεμά-
τος αγάπη, ενέργεια, σεβασμό, καλλιέργεια, και 
μόρφωση, αλλα να είσαι μόνος είναι πικρό. 
Το πρόβλημα. Στα 50 και, λόγω της εμμηνόπαυσης, 
η  σεξουαλική λειτουργία, και επιθυμία  μιας γυναί-
κας είναι μειωμένες. Βέβαια εξακολουθούν μεν να 
είναι σε θέση να απολαύσουν τη  σεξουαλική ζωή 
αλλα η επιθυμία,  το κύριο κίνητρο για τη σεξουα-
λική δραστηριότητα, είναι πεσμένη.  Με την ηλικία, 

η επιθυμία, η διέγερση, ο οργασμός και ο πόνος 
λόγω της ξηρότατος του κόλπου κατά τη συνουσία 
είναι  πραγματικά και γνωστά προβλήματα. Ετσι η 
«ανάγκη» για σεξ στις μεγάλες γυναίκες περιορίζε-
ται.  Όλα αυτά βέβαια μπορούν να αντισταθμιστούν  
σε ένα βαθμό με ένα ερωτικό σύντροφο  που μπο-
ρεί να επηρεάσει την επιθυμία μιας γυναίκας ή την 
ικανότητα της να απολαύσει το σεξ.
Βέβαια οι  ορμονικές αλλαγές που σχετ ίζον ται 
με την εμμηνόπαυση δεν σημαινει ότι οι μεγάλες 
γυναίκες δεν μπορούν να έχουν μια ικανοποιητική 
σεξουαλική ζωή.  Ωστόσο, οι γυναίκες που βρίσκο-
νται  στην εμμηνόπαυση είναι πιο πιθανό να βιώ-
νουν κάποια σεξουαλική δυσλειτουργία.     Οι ηλι-
κία επισης, επηρεάζει την εμφάνιση και το βάρος 
μιας γυναίκας.   Δύσκολα μπορεί να συναγωνιστεί 
μια πενηντάρα και, μια νέα γυναικά. Γι αυτό αλώ-
στε, δισεκατομμύρια ξοδεύονται για την ομορφιά 
και τα σύνεργα της ομορφιάς της γυναίκας.   Προ-
φανώς υπάρχει ημερομηνία λήξεως στα νιάτα και 
την ομορφιά.

Πόσο δημοφιλείς στο ανδρικό φύλο 

είναι οι 50ρες και?

Ο άντρας προτιμά την μικρότερη 

γυναίκα επειδή είναι πιο φρέσκια, 

πιο ρομαντική, και μπορεί να 

ξαναζήσει μαζί της, τους έρωτες της 

πρώτης νεανικής ηλικίας

Πολλοί  άνδρες νιώθουν «μαμά» 
τους τη μεγαλύτερη γυναίκα που 

τους φροντίζει χωρις ρομαντισμό,  
και ερωτικό ενδιαφέρον

Η γυναίκα των 50 και, δεν «μασάει» 
δεν θα του πει «αγόρι μου                

είσαι ο καλύτερος»
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ΑΣΦΥΚΤΙΚΑ ΓΕΜΑΤΗ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ Ι.Ν. ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, ΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΙΠΝΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ 

Π
ράγματι χαίρομαι να καλύπτουμε εκδηλώσεις 
περισσότερο όταν έχουν να κάνουν με την χρι-
στιανό-ορθόδοξη πίστη μας. Κάρι τέτοιο έγινε 
την περασμένη Κυριακή στην προοδευτική κοι-

νότητα του Ι.Ν. των Αγίων Παντελεήμονος, Άννης και Πα-
ρασκευής. Στις 5μμ η αίθουσα ήταν κατάμεστη με 400 ά-
τομα. Έλληνες από όλες τις Ενορίες του Τορόντο ήταν εκεί.
Το εξαιρετικό φαγητό που σέρβιραν και που έχει ως 

παράδοση η κοινότητα του Αγ. Παντελεήμονα ήταν ο 
προπομπός της όμορφης βραδιάς. Οι ομιλίες της προέ-
δρου της Κεντρικής Φιλοπτώχου, κα Σαπφούς Ρασσιάς, 
του προέδρου, κ. Γιάννης Ψύχου, του πολύ αγαπητού 
ιερέα, κ. Οδυσσέα Δρόσσου, αλλά και η παρουσίαση της 
προέδρου της Φιλοπτώχου του Ναού, κα Βάνγκου, κατα-
χειροκροτήθηκαν από όλους όσους έδωσαν το παρών.
Συγκινητική η βράβευση των παλαιών προέδρων καθώς 

και τα υπέροχα λόγια της κας Ρασσιάς για την κα Δώρα 
Λιαγκάκη. Φυσικά, τιμητικές διακρίσεις κι αναγνώριση 
των υπηρεσιών που προσφέρουν οι κυρίες αφιλοκερ-
δώς και ανιδιοτελώς στην πετυχημένη αυτή κοινότητα 
του Τορόντο. Ο Θεός να σας ευλογεί για το έργο σας και 
να είμαστε όλοι καλά μέχρι την επόμενη εκδήλωση σας. 
Συγχαρητήρια σε όλους για την άκρως επιτυχημένη βρα-
διά.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Στο τραπέζι των επισήμων ο π. Οδυσσέας Δρόσσος με την σύζυγο του Μαρία και τον μονάκριβο γιό τους. Επίσης, η πρόεδρος 
της Φιλοπτώχου, κα Σαπφώ Ρασσιά, ο πρόεδρος, κ. Γιάννης Ψύχος και η πρόεδρος της Φιλοπτώχου του Ι.Ν., κα Α. Βάνγκου

Η κα Βάνγκου, πρόεδρος της Φιλοπτώχου του Ι.Ν. 
των Αγίων Παντελεήμονος, Άννης και ΠαρασκευήςΗ πρόεδρος της Φιλοπτώχου, Σαπφώ Ρασσιά

Οι κυρίες του Ι.Ν. των Αγιών Παντελεήμονος, Άννης και Παρασκευής ήταν για άλλη 
μία φορά υπέροχες στην φιλοξενία τους

Ο πρόεδρος, κ. Γιάννης Ψύχος, 
η κα Ελισσάβετ Παραβάντης 
και ο π. Οδυσσέας Δρόσσος

Ο πρόεδρος του Ι.Ν. του Αγίου Παντελεήμονα, ο π. Οδυσσέας 
Δρόσσος, ο κ. Μιρκόπουλος και ο κ. Νάσκος Ο κ. Ψύχος με τον κ. Μιρκόπουλο

Η Πρεσβυτέρα Μαρία Δρόσσου
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ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ 

Ο κ. Καραγεωργίου και ο κ. 
Παραβάντης

Η κα Δώρα Λιαγκάκη και η κα Ελισσάβετ 
Παραβάντης με τον κ. Θανάση Κουρτέση Η κουζίνα που ετοίμασε το γευστικό φαγητό για τους εκατοντάδες φιλοξενούμενους

Ο π. Οδυσσέας Δρόσσος, 
με τον κ. Θεόδωρο Βελούδο

Ο κ. Ανδρέας Μπουκάρας από το European 
μαζί με τον επίτημο πρόεδρο του Ι.Ν. του Αγ. 

Παντελεημόνα κ. Γ. Λιαγκάκη και τον πρόεδρο 
του Ι.Ν. των Αγίων Κωνσταντίνου κι Ελένης

Ο πρόεδρος του Ι.Ν. των Αγίων Παντελεήμονος, 
Άννης και Παρασκευής με τη σύζυγο του Σοφία

Ο κ. Γιάννης Λιαγκάκης 
με τον κ. Ευτύχιο Μοσχόπουλο

Η κα Δώρα Λιαγκάκη με τον κ. Μιρκόπουλο

Η κα Μαρία Κωνσταντάκος και η κα Άντζελα Λεβέντη O κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον κ. Ευγένιο Μοσχόπουλο

Άντζελα Λεβέντης, Πέτρος Ζαχαριάς μετά της συζύγου του, Λευτέρης Παραβάντης μετά της συζύγου 
του και η μεγάλη παρέα από τον Ι.Ν. των Αγίων Παντελεήμονα, Άννης και Παρασκευή

Το τραπέζι του Ι.Ν. της Παναγίας από την Όσαβα

Οι κυρίες Θεοδώρα Λεγουρδάς
και Μαρία Κωνσταντάκος

Η παρέα του κ. Μάικ Δούκα

Οι κυρίες Μαρία Κωνσταντόπουλος
και Τζούλι Θειακός

Η κα Τούλα Προύσσης με τον σύζυγο και την παρέα της
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ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ

Το τραπέζι του ζεύγους Κλινάκη Το τραπέζι με μερικά από τα μέλη του Συμβουλίου των Αγίων Παντελεήμονος, Άννης και Παρασκευής

Το τραπέζι του κ. Ανδρέα Μπουκάρα από το European Poultry Από τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου κι Ελένης

Από τον Ιερό Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Το τραπέζι του κ. Μιρκόπουλου

Από τον Ι.Ν. του Αγ. Νικολάου

Το τραπέζι του Αγ. Ιωάννη Το τραπέζι της κα Έφης Κουτσόγερα

Οι κυρίες της Κεντρικής Φιλοπτώχου
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Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΟΥΛΑ
ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ

ΝΕΟ ΕΓΓΟΝΙ!!!

ΝΑ ΣΑΣ ΖΗΣΗΗΗΗ!!!
ΑΠ’ΤΗΝ ΗΕLLAS NEWS
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

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

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

Τέσσερα ποιήματα του Βασίλη 

Αθανασίου από το υπό έκδοση βιβλίο 

«Μνημογένεια»

Ενοιαύσιες Ισορροπίες

Υπάρχεις ως διαμεσολαβητής του θανάτου

και βιώνω ως αγαπητικός της καθημερινότητας.

Ταξιδεύω ως γαλαξιακή πιγoλαμπίδα

και oρέγεσαι ως ερωτοκορμική αναρχία!

Αφήνεσαι στη ρέμβη μιας παθoγενούς τρυφηλότητας

και άρχω ως αστερισμός του αχρήστου.

Σκέφτομαι ως ανήλικη περιέργια

και τα πίνεις ως συνταξιούχος εκατόνταρχος.

Ακαρτέρεις ως ταξιθέτης της χαρμολύπης

και στοχάζομαι ως απόκριμνον πλεονέκτημα.

Ενδογενείς Λεπτομέριες

Άπαξ και ορίσεις

με δάκρυ αληθή

ορίζοντα σαρκοφυή

και εύδημα παιγνιώδη.

Άπαξ και πεις

την Δωρίς, ελπίς

την δε Σίκαλη

ευεργεσίας πνεύμα.

Άπαξ και ενστερνιστείς

το αρειμάνιο ενδογενή

και πιείς Ελασσονίτικο

υπό τον ίσκιο φλαμουριάς.

Άπαξ και πεις

για πολλοστή φορά

πάνω στην μέθη σου,

-   είμαι εδώ από τότε που πρωτομίλησε η νοσταλγία.

Άπαξ και...

«ή εκ των πάντων, εν και εξ ενός

τα πολλά»!
Εναλλακτικό για τρυφερές 

ηλικίες

Λέξη τη λέξη

στον οίκο των θεών

στοιχειώνουν οι κουβέντες

και μαθαίνω τα νέα των παιδιών.

Σχέδια, όνειρα, ταξίδια

και του Μηνά κρασί

με «ας τον τρελλό στην τρέλλα του»

και μύρια όσα πάθια στο καρφί.

Στίχο το στίχο

ν’ ακουστεί τ’ αθάνατο νερό

και τα σπουδαία...άλγινο οδοιπορικό

σε Νέα Ελληνικά κι Αρχαία.

Βλέμα το βλέμα

μα σίγουρος επ’ ουδενί δεν είμαι,

αν διασχίζω όνειρο

ή αν διαβαίνω ρέμα.

Καρτερία

Πόσο ακόμα να σε περιμένει,

στο κεφαλόσκαλο όπου βρίσκεται του τρίτου 

κύκλου.
Δε βλέπεις;

σαν λέπια κρέμονται

τα χρόνια επάνω της.

Και οι γάτες της κι αυτές βυθισμένες στο γήρας.

Και το σκυλί που κάποτε της χάρισες

χρόνους πεθαμένο.

Δε βλέπεις;

η μόνη της παρηγοριά

ο ταχυδρόμος και η τηλεόραση.
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ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗΣΕ ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Μ
ε κατάνυξη και σε συγκινησιακό περιβάλλον η 
Κυπριακή Κοινότητα του Τορόντο, παρουσία 
του Ύπατου Αρμοστή της Κύπρου, το αγαπητό 
κ. Βασίλη Φιλίππου, μετά της συζύγου του, του 

Γενικού Προξένου, κ. Βίκτωρα Μαλιγκούδη, του εξαίρετου 
κι αγαπητού Δημοτικού Συμβούλου, κ. Δημήτρη Καρύγιαν-
νη, του προέδρου της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργου Παπα-

δάκη και πολλών άλλων γνωστών ομογενών, σε μια αίθου-
σα διακοσμημένη με φωτογραφίες των «ΑΘΑΝΑΤΩΝ ΑΓΩ-
ΝΙΣΤΩΝ» που έδωσαν την ζωή τους για την αγαπημένη τους 
πατρίδα, με ομιλίες επισήμων που έφεραν δάκρυα στα μά-
τια για αυτές τις δραματικές στιγμές που πέρασε η Κύπρος 
μας, τιμήθηκε και φέτος η επέτειος αυτή.
Πάρα πολύ καλή οικοδεσπότης η πρόεδρος της Κυπριακής 

Κοινότητας, κα Ειρήνη Ραμφάλη, που με το διοικητικό της 
συμβούλιο και τους εθελοντές διοργάνωσαν αυτήν την πολύ 
ιδιαίτερη επέτειο για το μαρτυρικό Νησί της Αφροδίτης. Να 
‘στε όλοι καλά και να θυμώσαστε και να μας θυμίζετε πάντα  
να τιμούμε αυτούς τους «μάρτυρες». 
ΖΗΤΩ Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ. 
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ!

Η κα Αναστασία Ζάικος
O πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητος, 

κ. Αντώνης Αρτεμάκης

Η πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας, 
κα Ειρήνη Ραμφάλη

Ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στον Καναδά, 
κ. Βασίλειος Φιλίππου

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης Καρύγγιανης

Ο π. Φίλιππος Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Β. Μαλιγκούδης

Ο Βουλευτής, κ. Άρης Μπαμπικιάν

Η πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας, 
κα Χριστίνα Αμυγδαλίδη

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργος 
Παπαδάκης

Ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου, κ. Βασίλης 
Φιλίππου, με τον π. Φίλιππο και τον Γενικό Πρόξενο, 

κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδη λίγο πριν καταθέσουν το 
στεφάνι στη μνήμη των ηρώων της Κύπρου
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ΤΟΥ ΤΟΥΣ «ΑΘΑΝΑΤΟΥΣ» ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΘΗΡΙΩΔΙΑΣ

Οι κυρίες Στέλλα Παπαδόπουλος και Μαρία Πέτρου με τους κυρίους 
Γρηγόρη Μάρκου και Θανάση Κουρτέση

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τις αξιολάτρευτες κυρίες 
από το «Χαμόγελο Ζωής», Πένυ Κόντος, Στέλλα 

Παπαδόπουλος και Μαρία Πέτρου

Ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου, κ. Βασίλειος 
Φιλίππου μετά της συζύγου του

Η πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας, κα Ειρήνη Ραμφάλη, με 
τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Δημήτρη Καρύγιαννη, τον Βουλευτή, κ. 

Άρη Μπαμπικιάν και την κα Πένυ Κόντος

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης, με τον κ. Στέλιο 
Γεωργίου και τον Γενικό Πρόξενο, 

κ. Β. Μαλιγκούδη

Ο Βουλευτής, κ. Άρης Μπαμπικιάν, ο Ύπατος 
Αρμοστής, κ. Βασίλης Φιλίππου και ο Δημοτικός 

Σύμβουλος, κ. Δημήτρης Καρύγιαννης

Η οικογένεια Πετρή Η παρέα των κυρίων Στέλιου Γεωργίου και Γιώργου Αδαμίδη

Από τα αριστερά: Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργος Παπαδάκης, η πρόεδρος της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας, κα Χριστίνα Αμυγδαλίδη, ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, ο Ύπατος 

Αρμοστής της Κύπρου, κ. Βασίλης Φιλίππου με την σύζυγο του, ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης 
Καρύγιαννης και ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητος, κ. Αντώνης Αρτεμάκης
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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

Οικία Δεσπόζιτου - Κουλούρα: Ο κάποτε παραθαλάσσιος μοναδικός πύργος του Παλαιού Φαλήρου1865 Αθήνα

Λιμνοσπήλαιο Μελισσάνης Φυροπόταμος Μήλου Στο νησί της Θάσσου

Η παλιά πόλη της Πάργας Μυκονόόόόόόόόόόόόόςςςςς Άγιος Νικόλαος, Κρήτη Η απίστευτη θέα της Αθήνας 
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ΕΥΚΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

BURGER & FISH & CHIPS 
RESTAURANT

«KING’S
DRIVE-IN»

ZHTA ΑΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ COUNTER

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
& FLEXIBLE ΩΡΑΡΙΟ

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

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ/-ΗΣ

ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΣ ΣΥΖΗΤΙΣΗΜΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΗΝ κα ΑΝΝΑ
437-922-1016

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
647-768-3799

ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΨΗΣΤΗΣ
ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟ ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ AJAX
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΤΗΛ. 647-241-2929

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΣΤΗ ΣΕΡΙΦΟ

Πωλείται οικοπέδο 4,5 στρέμματων 
εκτός σχεδίου άρτιο και οικοδομησιμο 

στην περιοχή Πλατύς Γιαλός. 
Το οικόπεδο έχει ένα μικρο κτίσμα 

και διαθέτει νερό και ρεύμα.  

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

Σε περίπτωση που βρεθεί το κατάλληλο
μπορεί να γίνει συμφωνία 

και να πληρωθεί εδώ στο Τορόντο
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

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

ΜΟΝΙΜΗ ΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ
ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ/ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ

κ. Αντωνία
416.266.9699 - 416.357.1477

KΥΡΙΑ 
ΜΟΡΦΩΜΕΝΗ & ΕΥΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ 

Ζητεί γνωριμία με καλλιεργειμένο 
κύριο 60-67 ετών για σοβαρή 

γνωριμία κι ότι προκύψει.

Επικοινωνία με email:
maroulla9963@yahoo.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΥΡΙΟ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ MARKHAM
ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ Η ΔΙΑΜΟΝΗ
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Τ
ο θύμα, η 40χρονη Yunying Pan, ζούσε στην περιοχή Hurontario Street και 
Ceremonial Drive στο Mississauga και τα ίχνη της χάθηκαν λίγο πριν τις 11 μ.μ. στις 
5 Δεκεμβρίου 2017. Σε ένα δελτίο τύπου που εκδόθηκε την περίοδο της εξαφάνισής 
της, η αστυνομία είχε ανακοινώσει πως η σωματική της ακεραιότητα βρίσκεται σε 

κίνδυνο. Σχεδόν δύο μήνες αργότερα, στις 26 Ιανουαρίου 2018, ο 51χρονος Shaofeng Han 
κατηγορήθηκε για δολοφονία δευτέρου βαθμού σε σχέση με το θάνατο της Pan. Οι αστυ-
νομικοί δεν μπορούσαν να βρουν το πτώμα της. Στις 29 Μαρτίου 2019, ανθρώπινα οστά 
βρέθηκαν σε μια δασώδη περιοχή κοντά στη λεωφόρο Matheson και την οδό Kennedy στο 
Mississauga. Η ανακάλυψη εξετάστηκε από ιατροδικαστή και αργότερα προσδιορίστηκε ό-
τι ανήκαν στην Pan. 

Τ
α πρώτα ιδιωτικά καταστήματα πώλη-
σης κάνναβης άνοιξαν την Δευτέρα στο 
Οντάριο, προκαλώντας τον ενθουσι-
ασμό των καταναλωτών της επαρχίας, 

της πλέον πυκνοκατοικημένης του Καναδά, 
σχεδόν έξι μήνες μετά τη νομιμοποίηση της 
ουσίας για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Μετά τη 
νομιμοποίησή της την 17η Οκτωβρίου, οι κά-
τοικοι του Οντάριο δεν μπορούσαν να προ-
μηθευτούν κάνναβη παρά μονάχα παραγγέλ-
λοντάς την διαδικτυακά από την κυβερνητική 

υπηρεσία διανομής. Στο Τορόντο, δεκάδες άν-
θρωποι κατασκήνωσαν όλη τη νύχτα μπροστά 
από τη μοναδική μπουτίκ, που ανοίγει τις πόρ-
τες της για το κοινό. Στην Οττάβα, ένας κατα-
ναλωτής είπε ότι περίμενε δύο ώρες στο κρύο 
προκειμένου να είναι ο πρώτος πελάτης του 
καταστήματος Fire and Flower. Ο Καναδάς έγι-
νε τον Οκτώβριο η δεύτερη χώρα στον κόσμο 
που νομιμοποίησε την κατοχή και κατανάλωση 
κάνναβης για ψυχαγωγικούς σκοπούς, πέντε 
χρόνια μετά την Ουρουγουάη.

Ο
ι μαθητές στο Οντάριο υποτίθε-
ται ότι πρέπει να έχουν εμβολι-
ασθεί για την προστασία τους 
από μια μεγάλη ποικιλία μολυ-

σματικών ασθενειών που μπορεί να βρε-
θούν αντιμέτωποι έως την ηλικία των έξι 
ετών, ωστόσο τα στοιχεία από τη δημόσια 
υγεία του Τορόντο υποδηλώνουν ότι μόνο 
το 76,3% των επτά ετών παιδιών κατά τη 
διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018 
έχουν εμβολιαστεί πλήρως για ιλαρά, πα-
ρωτίτιδα και ερυθρά (MMR). Πρέπει, ω-
στόσο, να σημειωθεί ότι τα ποσοστά εμ-
βολιασμού στα μεγαλύτερα παιδιά ήταν 
πολύ υψηλότερα. Το 88% των μαθητών 
που ήταν οκτώ ετών κατά τη διάρκεια του 
σχολικού έτους 2017-2018 είχαν ενημε-
ρωμένα αρχεία εμβολιασμού. Ο αριθμός 
αυτός έφθασε τότε στο 90% για τους φοι-
τητές που ήταν εννέα ετών κατά τη διάρ-
κεια του σχολικού έτους 2017-2018. Συνο-
λικά, το 89% των μαθητών ηλικίας μεταξύ 
7 και 17 εμβολιάστηκαν πλήρως κατά της 
ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς κατά τη 
διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018.

Ουρές έξω από τα πρώτα ιδιωτικά 
καταστήματα πώλησης κάνναβης 

Μόλις το ένα τέταρτο των παιδιών ηλικίας 
επτά ετών στο Τορόντο έχουν κάνει τους 

σωστούς εμβολιασμούς

Δύο πρώην υπουργοί 
εκδιώχθηκαν από τον Τριντό

Δ
ύο πρώην υπουργοί που βρέθη-
καν στην καρδιά της χειρότερης 
κρίσης της θητείας του Τζάστιν 
Τριντό εκδιώχθηκαν από το κυ-

βερνών Φιλελεύθερο κόμμα. Η Τζόντι Ου-
ίλσον-Ρέιμπουλντ, πρώην υπουργός Δικαι-
οσύνης, και η Τζέιν Φίλποτ, πρώην υπουρ-
γός Προϋπολογισμού, αποπέμφθηκαν αμ-
φότερες από την κοινοβουλευτική ομάδα 
των Φιλελεύθερων, λίγο καιρό μετά τις πα-
ραιτήσεις τους, εν μέσω του σάλου εξαιτί-
ας των καταγγελιών της πρώτης περί πολι-
τικής παρέμβασης του πρωθυπουργού και 
του περιβάλλοντός του σε μια δικαστική 
έρευνα. Αφού «ηχογραφήθηκαν συνδια-
λέξεις χωρίς συναίνεση του ενός μέρους, 
ή εκφράστηκε άπειρες φορές έλλειψη ε-
μπιστοσύνης προς την κυβέρνησή μας και 
προς εμένα προσωπικά, έγινε προφανές 
ότι η κυρία Ουίλσον-Ρέιμπουλντ και η Δρ. 
Φίλποτ δεν μπορούν πλέον να αποτελούν 
μέρος της [κοινοβουλευτικής] ομάδας μας 
των Φιλελεύθερων», τόνισε ο Τριντό ενώ-
πιον στελεχών του κόμματός του. 

Ο πρωθυπουργός και το περιβάλλον του 
έχουν βυθιστεί σε σοβαρή πολιτική κρίση 
τους τελευταίους δύο μήνες, μετά τις κα-
ταγγελίες της Ουίλσον-Ρέιμπουλντ ότι της 
ασκήθηκαν «ανάρμοστες» πιέσεις για να 
παρέμβει στη δικαιοσύνη ώστε η έρευνα 
σε βάρος της καναδικής κατασκευαστικής 
SNC-Lavalin για μια υπόθεση διαφθοράς 
στη Λιβύη να μην καταλήξει στα δικαστή-
ρια.

Βρέθηκε το πτώμα 40χρονης που 
αγνοούνταν μετά από σχεδόν 
ενάμιση χρόνο
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LIFE

Gina Stewart: 
Η πιο καυτή γιαγιά 

Η Gina Stewart, 
στα 48 της χρόνια, 
έχει τέσσερα παιδιά 
27, 25, 23 και 4 
ετών κι ένα εγγόνι 
και συνεχίζει να 
προκαλεί με τις 
εμφανίσεις της.

 Έχει γίνει γνωστή ως 
«η πιο καυτή γιαγιά 
του κόσμου», αλλά 
αυτό δεν πτόησε 
το Instagram στο 
παρελθόν να της 
λογοκρίνει μία 
φωτογραφία.

Η 48χρονη συνηθίζει 
να «ανεβάζει» 
στο λογαριασμό 
της ιδιαίτερα 
αποκαλυπτικές 
φωτογραφίες.
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Η 
Κάτια Ζυ-
γούλη έχει 
αποφασίσει 
εδώ και αρ-

κετά χρόνια να αφήσει 
τις πασαρέλες στην ά-
κρη, και γενικώς τον 
χώρο της μόδας και να 
αφοσιωθεί στην οικο-
γένειά της. Τα παι-διά 
της είναι η προτεραι-
ότητά της και μαζί με 
τον Σάκη Ρουβά έχουν 
καταφέρει να δη-μι-
ουργήσουν κάτι πολύ 
όμορφο. 
Η καλλονή Κάτια μας 
ανακοίνωσε μέσω 
του Instagram το νέο 
μέλος για την οικο-
γένειά τους. Πλέον 
στο σπίτι θα υπάρχει 
και ένα πανέμορφο 
γατάκι.
Μάλιστα, κάτω από 
τ η ν  φ ω τ ο γρ α φ ία 
που ανέβασε σ το 
instagram έγραψε, 
«She thinks she’s 
cute!» #catinthebox 
#weekend #family

Έχει κορμάρα και τη 

δείχνει!

Η Τόνια Σωτηροπούλου έγινε 
για λίγη ώρα μοντέλο και συμ-
μετείχε στην επίδειξη του 
πε-ριοδικού «Yes I Do» στο 
Mec Παιανίας! Πώς να μην 
κλέψει τα βλέμματα η όμορφη 
ηθο-ποιός… Εμφανίστηκε με 
νυφικά εσώρουχα και τράβηξε 
όλα τα βλέμματα.
Μάλιστα, το show έγινε για την 
ενίσχυση του «Make-A-Wish 
Ελλάδος».

Ανδρέας Γεωργίου: 

Το στενάχωρο 

μήνυμα του 

O ηθοποιός ενώ ποστάρει 
συνήθως στιγμιότυπα από 
τα γυρίσματα των τηλεο-
πτικών του σειρών, αυτή τη 
φορά έκανε τη διαφορά. Και 
μας συγκίνησε πολύ, αφού η 
φωτο-γραφία αυτή ήταν αφι-
ερωμένη στον παππού του, 
ο οποίος έχει φύγει από την 
ζωή.
Που ε ίσαι ρε παππού;; 
#missyou, γράφει κάτω από 
την κοινή τους φωτογραφία 
και κά-πως έτσι εκφράζει τα 
συναισθήματά του. 

Στο Instagram μετρά περισσό-
τερους από 200.000 followers, 
ενώ κατάφερε να γίνει γνω-
στή ως Filio Lou! Η Φιλιώ Τσί-
νογλου, με καταγωγή από το 
Βόλο, είναι σύζυγος, μη-τέρα, 
μα κυρίως μία σέξι και εκρη-
κτική γυναίκα που έκανε το 
χόμπι της… επάγγελμα.

Νέο μέλος για την οικογένεια 
της Κάτιας Ζυγούλη και του 
Σάκη Ρουβά

Η Ελισάβετ Δοβλιατίδου 
έβαλε… φωτιά στο 
Instagram με την πόζα της

Από το Βόλο… 

πρωταγωνίστρια 

του Instagram

Ε
ίναι το κορίτσι που θα αναρωτιόμαστε 
πάντα πως έγινε κι έφυγε τόσο νωρίς α-
πό το Next Top Model. Τα επιχειρήματα 
του στυλ «είναι ωραία γυναίκα, αλλά όχι 

μοντέλο», δε μας καλύπτουν. Αν τη συγκρίνεις 
μάλιστα με κάποιες που έμειναν περισσότερο, 
ανα-ρωτιέσαι. Η Ειρήνη Στεριανού θα έπαιρνε 
την πρωτιά σε κάθε είδους διαγωνισμό αν ήμα-
σταν εμείς κριτές.
Κι όχι μόνο για αυτό που δείχνει και φαίνεται. 
Όχι μόνο γιατί διαθέτει ένα κορμί που θέλει 

ψάξιμο ημερών για να του βρεις ψεγάδι. Αλλά 
γιατί είναι κι ένα κορίτσι που έχει σπου-δάσει, 
τα όνειρα της δεν βρίσκονται με το ζόρι στην 
τηλεόραση, αν και σίγουρα θα πρέπει να κάνει 
λίγο κράτει στις τηλεοπτικές της εμφανίσεις που 
είναι πολλές ήδη.
Σε κάθε περίπτωση η Ειρήνη Στεριανού, που 
θα ήθελε να ασχοληθεί με τη μεταναστευτική 
πολιτική, επηρεασμένη κι από όσα είδε στη 
Λέσβο, το νησί της καταγωγής της, έχει όλο το 
πακέτο.

Η Ειρήνη Στεριανού έχει το πακέτο όλο 
και το κρύβει καλά

Ε
κτός από το «ε-
κρηκτ ικό» της 
μπούστο, η ξαν-
θιά καλλονή δι-

ατηρεί ένα καλοσχημα-
τι-σμένο σώμα το οποίο 
όπως φαίνεται και από 
τις δημοσιεύσεις της, το 
προσέχει και φροντίζει 
να βρίσκεται σε εγρή-
γορση κάθε μέρα, προ-
κειμένου να βελτιώνει 
συνεχώς τον εαυτό της.

Αυτή τη φορά, η Ελισά-
βετ Δοβλιατίδου φορώ-
ντας αθλητικά ρούχα 
πόζαρε -πιθανώς- στο 
γυμναστήριο, ωστόσο 
ο τρόπος που το κάνει 
είναι… ξεχωριστός και 
αισθησιακός, κάτι που 
πιστοποιείται και από 
την αποθέωση των χιλιά-
δων ακόλουθων της.
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Μ
ία επίσκεψη 
στην σελίδα 
της θα σας φέ-
ρει ζάλη. Το 

προφανές είναι πως οι ζα-
λάδες θα σας… έρθουν από 
την εμφάνισή της αλλά αυτό 
που θα δείτε σε κάποιες α-
πό τις φωτογραφίες της σελί-
δας της στο Instagram είναι 
κάτι διαφορετικό. Η Victoria 
Odintcova αναρτά  ιδιαίτε-
ρα θεαματικές φωτογραφί-
ες ακροβατώντας επικίνδυ-
να. Όπως στην κορυφή των 
73 ορόφων (305 μέτρα) του 
Πύργου του Dubai, του υψη-
λότε-ρου ουρανοξύστη του, 
κόσμου, ή του Πύργου στην 
Σανγκάη.

Ο 
Σέρχιο Ράμος 
μετά από επτά 
χρόνια σχέσης 
με την Πιλάρ 

Ρούμπιο και έχοντας απο-
κτήσειτρία παιδιά, θα πα-
ντρευτούν τον ερχόμενο Ι-
ούνιο στη Σεβίλλη.
Το παρών στο μυστήριο 
θα δώσουν πολλοί συνά-
δελφοι του Ράμος αλλά και 
συνεργάτες της «καυτής» 
Ισπανίδας τηλεπερσόνας.
Η μέλλουσα κυρία Ράμος 
μιλώντας σε ισπανικό 
περιοδικό, αποκάλυψε την 
απαγόρευση πουν θα επι-
βάλλει το ζευγάρι στους 
καλεσμένους του, καθώς 
δεν θα τους επιτραπεί να 
κάνουν χρήση των κινητών 
τηλεφώνων τους.
«Δεν είναι ότι θα τους 
πάρουμε τα κινητά. Είναι 
μια αρνητική κίνηση και 
δεν σκέφτομαι έτσι. Απλά 
όλοι θα αφήσουμε τα 
κινητά μας σε ένα μέρος, 
για να μπορέσουμε να 
ευχαριστηθούμε. Νομίζω 
ότι και οι καλεσμένοι θα 
νιώθουν καλύτερα χωρίς 
κινητά και κάμερες» είπε 
η Πιλάρ.

H απαγόρευση που επιβάλλει 
στους καλεσμένους του o Ράμος

Τ
η νέα κολεξιόν 
μαγιό που σχε-
δίασε με την α-
δερφή της και 

την κολλητή της προωθεί 
η Αλεσάντρα Αμπρόσιο, 
με τον καλύτερο τρόπο, 
φορώντας η ίδια τις δημι-
ουργίες τους.

Victoria Odintcova: Η απίστευτη 
σύντροφος του Fernando Alonso

Η διάσημη πορνοστάρ 
Little Caprice για πρώτη 

φορά στην Αθήνα

Τ
ο «EROTIC ART Festival» επι-
στρέφει ανανεωμένο με διε-
θνείς αφίξεις. To κλειστό γήπε-
δο του «Τae Kwon Do» ανοίγει 

τις πύλες του και υποδέχεται, από τις 
17 έως τις 20 Μαΐου, το πιο ερωτικό 
κοινό της πόλης των Αθηνών.
Πάνω από 30 international performers 

θα καταλάβουν την κεντρική σκηνή του 
«Εrotic Art Festival». Mετά το δυνατό 
παρών της Cicciolina σε προηγούμενη 
διοργάνωση, σειρά παίρνει η νέα γενιά, 
ο λόγος για την  πολυβραβευμένη Little 
Caprice, η οποία έρχεται για πρώτη 
φορά στην Αθήνα για χάρη των θαυμα-
στών της και όχι μόνο.

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο 
κακομαθαίνει τους φαν της
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Τολμηρή αρχιτεκτονική και νέες αφίξεις 
αλλάζουν το προφίλ μιας πόλης που 
ξέρει να διαφυλάσσει τις παραδόσεις 
της. Τι πρέπει να έχει μια πόλη, αν 
δεν έχει μουσεία; Ανθρώπους που τα 
οραματίζονται και τα δημιουργούν. 

Σ
την Κοζάνη αυτό συνέβη δύο φορές: 
η πρώτη ήταν το 1969, όταν ο Σύνδε-
σμος Γραμμάτων και Τεχνών ίδρυσε το 
Λαογραφικό Μουσείο, η δεύτερη τον 

Φεβρουάριο, όταν τα μέλη του Αρχείου Ιστο-
ρίας και Τέχνης μίσθωσαν ένα τριώροφο κτί-
ριο στο κέντρο της πόλης και το μετέτρεψαν 
σε Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το πρώτο στον 
νομό Κοζάνης. «Χρόνια ολόκληρα περίμενε 
το κοινό της περιοχής έναν χώρο αφιερωμέ-
νο στα σύγχρονα εικαστικά», λέει ο πρόεδρος 
του Μουσείου Τεχνών, Γιώργος Παπαθανασί-
ου, καθώς περιηγούμαστε στην πρώτη μεγάλη 
έκθεση που φιλοξενεί, τα «Αρχέτυπα» του κα-
ταξιωμένου γλύπτη Θεόδωρου Παπαγιάννη. 
«Ονειρευτήκαμε ένα ζωντανό μουσείο που 
θα αναδεικνύει τη σύγχρονη εικαστική σκηνή, 
δίνοντας βήμα σε αναγνωρισμένους, αλλά και 
νέους καλλιτέχνες και φοιτητές από σχολές Κα-
λών Τεχνών που ακόμα βρίσκονται στο στάδιο 
του πειραματισμού».
Με το ίδιο πάθος εδώ και πενήντα χρόνια, 
ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Κοζά-
νης συντηρεί και εμπλουτίζει το Λαογρα-
φικό Μουσείο. Το πέτρινο κτίριο, ύψους 19 
μέτρων, στο οποίο στεγάζεται είναι αντιπρο-
σωπευτικό δείγμα μακεδονίτικης αρχιτεκτο-
νικής. «Όταν το χτίζαμε, είχα μόλις επιστρέψει 
ενθουσιασμένος από το Guggenheim – από 
εκεί πήραμε την ιδέα της κυκλικής περιήγησης. 
Ο επισκέπτης, όπου κι αν σταθεί, έχει πανορα-
μική θέα στους εκθεσιακούς χώρους των έξι 
ημιωρόφων», λέει ο πρόεδρος του μουσείου, 
Πολυνείκης Αγγέλης.
Η επίσκεψη στο μουσείο –στην πραγματικό-
τητα είναι τρία μουσεία σε ένα, Ιστορικό, Λαο-
γραφικό και Φυσικής Ιστορίας– είναι το καλύ-
τερο πρώτο «check-in» στην πόλη. Τα 19.000 
εκθέματά του είναι χωρισμένα σε θεματικές 
ενότητες και καλύπτουν την περίοδο από την 
Προϊστορική εποχή μέχρι τους νεότερους χρό-
νους. Ανάμεσά τους, χαυλιόδοντες και οστά 
πρωτελεφάντων που βρέθηκαν στη Δυτική 
Μακεδονία, εργαλεία της Νεολιθικής επο-
χής, μια μεγάλη συλλογή ταριχευμένων ζώων, 
αυθεντικοί κοζανίτικοι οντάδες του 19ου 
αιώνα. Στα highlights της επίσκεψης, το πλα-
κόστρωτο δρομάκι που θυμίζει στενά σοκά-
κια άλλων εποχών και είναι γεμάτο μικρομά-
γαζα-αναπαραστάσεις παραδοσιακών επαγ-
γελμάτων. Σου δίνει την αίσθηση ότι περπατάς 
στην παλιά Κοζάνη.

ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Από τα πρώτα λεπτά της άφιξης, είναι εμφα-
νές ότι η πόλη της Koζάνης δεν εξαιρέθηκε 
από την παθογένεια της άσχημης νεοελλη-
νικής πολυκατοικίας. Ελάχιστα από τα αρχο-
ντικά μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής που συνέ-
θεταν τον χαρακτήρα της μέχρι τον 19ο αιώνα 
γλίτωσαν από την τσιμεντοποίηση. Δύο από 
αυτά, τα αρχοντικά Βούρκα (1748) και Λασ-
σάνη, είναι καλοσυντηρημένα και επισκέψιμα. 

Ωστόσο, έχουν ολοκληρωθεί δύο μεγάλα και 
τολμηρά έργα σύγχρονης αρχιτεκτονικής, 
που έχουν αναζωογονήσει το αστικό τοπίο. 
Πρόκειται για την κεντρική πλατεία Νίκης, η 
οποία μετά τη ριζική ανάπλασή της (ολοκλη-
ρώθηκε το 2016 από το αρχιτεκτονικό γρα-
φείο 406 architects) απέσπασε το πρώτο βρα-
βείο της Πανελλήνιας  Ένωσης Αρχιτεκτόνων 
στην κατηγορία των δημόσιων χώρων, και 
για το πιο πρόσφατο απόκτημα, το φουτου-
ριστικό κτίριο της Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης. 
Στη νέα εποχή της περιλαμβάνει αναγνωστή-
ριο, τμήμα δανεισμού, αίθουσες παλαιτύπων 
και αρχείων, παιδική βιβλιοθήκη, αμφιθέα-
τρο, χώρους εργαστηρίων και αναψυχής και 
ένα μουσείο –το πρώτο που αποκτά ελληνική 
βιβλιοθήκη–, το οποίο θα ανοίξει σε λίγους 
μήνες.
Αντικρίζοντας το εντυπωσιακό έργο της 
αρχιτεκτονικής ομάδας των  Έντι Κάστρο και 
Πάνου Τζώνου, ο επισκέπτης θα αναρωτηθεί 
για τον λόγο ύπαρξής του σε μια μικρή πόλη. 
Η εξήγηση έρχεται μέσα από την ίδια την ιστο-
ρία της Βιβλιοθήκης, αλλά και την «κρυφή» 
της πλευρά, με τους θησαυρούς στο υπό-
γειο. Ξεκίνησε ως σχολική βιβλιοθήκη τον 17ο 
αιώνα –η πρώτη δανειστική στην Ελλάδα–, 
συστάθηκε από δωρεές και διασώθηκε από 
τις λεηλασίες των Γερμανών την περίοδο της 
Κατοχής χάρη σε έναν δημοτικό φύλακα, τον 
Νικόλαο Δελιαλή.
Σήμερα φυλάσσονται εδώ 120.000 χειρό-
γραφα, βιβλία και κειμήλια του 15ου αιώνα, 
ανάμεσα στα οποία η Χάρτα του Ρήγα σε 
εκτύπωση 1796-97, ο Παγκόσμιος Χάρτης 
του Άνθιμου Γαζή και παλιές εκδόσεις από 
κωμωδίες του Αριστοφάνη. «Η υπεραξία των 
βιβλίων είναι οι αφιερώσεις που είναι γραμμέ-
νες σε αυτά», σημειώνει ο πρόεδρος της βιβλι-
οθήκης, Παναγιώτης Δημόπουλος (ο οποίος, 
λόγω έλλειψης προσωπικού, την ανοίγει μόνος 
τα Σαββατοκύριακα). Το όραμά του είναι «στα-
διακά η Βιβλιοθήκη να αποτελέσει την αιχμή 
του δόρατος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλ-

κανίων και να εξελιχθεί στη Βόρεια Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Ελλάδας».
Άλλος λόγος για τον οποίο η Κοζάνη μπο-
ρεί πλέον να υπερηφανεύεται είναι το θέα-
τρό της. Η ανακαίνιση του ΔΗΠΕΘΕ Κοζά-
νης, που ολοκληρώθηκε τον περασμένο 
Σεπτέμβριο, του έδωσε νέα πνοή, καθώς 
απέκτησε σύγχρονο φουαγέ, ολοκαίνουρ-
γιες ταπετσαρίες, παρασκήνια, κουίντες, μια 
γέφυρα 25 μέτρων που εξασφαλίζει ακρί-
βεια στους φωτισμούς και εξοπλίστηκε με 
τελευταίας τεχνολογίας κυκλόραμα, αλλά και 
Εναλλακτική Σκηνή. «Η ανακαίνιση άνοιξε την 
πόρτα σε παραγωγές που στα 21 χρόνια λει-
τουργίας του θεάτρου ήταν απαγορευτικές, 
όπως η συμπαραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ Κοζά-
νης με το Εθνικό Θέατρο της Κροατίας – ήταν 
η πρώτη φορά που ΔΗΠΕΘΕ συνεργάστηκε 
με εθνικό θέατρο. Υπάρχει θεατρόφιλο κοινό 
στην Κοζάνη και ο στόχος είναι να διπλασι-
αστεί», λέει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του 
ΔΗΠΕΘΕ, Λευτέρης Γιοβανίδης.

ΚΡΟΚΟΣ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ
Το συσκευαστήριο κρόκου είναι ένα δωμά-
τιο ερμητικά κλειστό, όμως η μυρωδιά του, 
«ωραία σαν του μύρου, βαριά, σκοτεινή και 
πυκνή», όπως την περιέγραφε ο αρχαίος  
Έλληνας γιατρός Διοσκουρίδης, έχει ποτίσει 
κάθε χιλιοστό του αέρα στον Αναγκαστικό 
Συνεταιρισμό Κρόκου Κοζάνης, υπεύθυνο για 
τη σοδειά των 1.000 παραγωγών του νομού. 
Πίσω από τη διαχωριστική τζαμαρία παρακο-
λουθώ τη διαδικασία διαλογής, καθαρισμού, 
ζυγίσματος και συσκευασίας των αποξηραμέ-
νων στιγμάτων του άνθους. Οι γυναίκες κρο-
κοπαραγωγοί, φορώντας αποστειρωμένες 
ρόμπες, μάσκες, καπέλα και γάντια, κάνουν 
τη λεπτοδουλειά: βγάζουν από μια σακούλα 
τούφες από βαθυκόκκινα λεπτά νήματα και τα 
ελέγχουν για τυχόν ατέλειες. Μία από αυτές 
παραλαμβάνει το καθαρό προϊόν και το τοπο-
θετεί σε ζυγαριά ακριβείας. Αφού συσκευα-
στεί σε μπουκαλάκια του ενός γραμμαρίου, 

ξεκινάει το ταξίδι του: το 70% της παραγω-
γής εξάγεται κυρίως στην Ιταλία, στην Ισπανία, 
στις ΗΠΑ και στις Αραβικές χώρες, τελευταία 
και στο Βιετνάμ. Αν και ο κρόκος καλλιεργείται 
στην Κοζάνη εδώ και 300 χρόνια, στις τοπικές 
κουζίνες μπήκε μόλις τις τελευταίες δεκαετίες. 
Και είναι απογοητευτικό το ότι στην εποχή των 
foodies και του γαστρονομικού τουρισμού, 
τα εστιατόρια της πόλης δεν υποστηρίζουν 
το ΠΟΠ προϊόν της περιοχής: πολλές φορές 
απουσιάζει εντελώς από τα πιάτα τους.
Αξιόλογη είναι η προσπάθεια που γίνεται στο 
εστιατόριο Τρυποκάρυδος από τον σεφ Γιώργο 
Καλογερίδη, ο οποίος αξιοποιεί το προϊόν σε 
διαφορετικές συνταγές. Δοκιμάστε την κοτό-
σουπα, το φιλέτο με κρόκο, μέντα και λάιμ, το 
εκμέκ και το παγωτό με κρόκο. «Είναι δύσκολο 
προϊόν στη διαχείριση και γι’ αυτό εντάσσεται 
δύσκολα στα μενού. Πάντα προτείνω, ακόμα 
και στους πιο επιφυλακτικούς, να δοκιμά-
σουν», λέει η σεφ Νανά Γκαμπούρα, ιδιοκτή-
τρια της «Κουζίνας της μαμάς Άννας» στα Σέρ-
βια. Ανάμεσα στις σπεσιαλιτέ της με κρόκο, 
το ριζότο, η κολοκυθόσουπα και ο χαλβάς με 
κρόκο και τυρί γαΐς.

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΟΥΝ
Αν σας συγκινούν τα μυστικά που επιβιώνουν 
και περνούν από γενιά σε γενιά, δύο μέρη 
θα βάλετε στα SOS της λίστας: το πρώτο είναι 
ο φούρνος Σιδέρη, στη συνοικία του Αγίου 
Δημητρίου. Από το 1948, όταν τα ηνία είχε ο 
πατέρας του, μέχρι σήμερα, εδώ παρασκευά-
ζεται με την ίδια συνταγή (συνοψίζεται στο τρί-
πτυχο «πλάστης, φέτα και αυγό») και ξεφουρ-
νίζεται καθημερινά το παραδοσιακό κοζα-
νίτικο κιχί. Πάνω από το ταμείο δεσπόζει το 
κορνιζαρισμένο προσωπικό «πάνθεον» του 
αρτοποιού, που περιλαμβάνει από τον Τσε 
μέχρι τον Νικόλα Άσιμο. Αξίζει να σταθείτε 
λίγα λεπτά, να δείτε τη διάδρασή του με τους 
πελάτες του –στις εκλογές στήνει κάλπη για 
δικό του exit poll– και να ακούσετε τις καρδε-
ρίνες να σολάρουν στα ξύλινα κλουβιά.

Kοζάνη: Άλλη ατμόσφαιρα
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Πηγαίνει στην Κρήτη ένας τύπος με 
πολλά λεφτά και μαγεύεται από τις 
ομορφιές της.
Κάποια στιγμή συναντάει έναν ντόπιο 
ο οποίος κρατάει ένα κρητικό μαχαίρι.
– Φίλε, του λέε ι, πολύ ωραίο το 
μαχαίρι σου. Πόσα θέλεις για να μου 
το δώσεις;
– Δεν είναι για πούλημα, απαντά ο 
Κρητικός.
– Θα σου δώσω όσα θες, λέει ο πλού-
σιος.
– Όχι, ξαναλέει ο Κρητικός.
– Να, θα σου δώσω το… χρυσό μου 
ρόλεξ, λέει με λαχτάρα ο πλούσιος.
– Σου ‘πα,  δε ν σου τη δίνω τη 
μαχαίρα!
– Μα γιατί; ρωτά ο πλούσιος.
– Γροίκα, λέει ο Κρητικός. Άμα μου 
δώκεις το ρόλεξ και σου δώκω την 
μαχαίρα και πάω στο χωριό και κάτσω 
στον καφενέ και πιω δύο ρακές, και 
με πιάσει ο πεν τοζάλης, και έρθει 
κάποιος και με βλαστημίξει, εγώ ήντα 
θα του πω; «Εννιά παρά τέταρτο;».

Μια μέρα ο πατέρας του Τοτού φέρ-
νει στο σπίτι ένα τελευταίας τεχνολο-
γίας ρομπότ που όταν έλεγες ψέματα 
σε χαστούκιζε.
Μια μέρα λοιπόν, ο Τοτός γύρισε αργά 

στο σπίτι από το φροντιστήριο και ο 
πατέρας του τον ρωτάει:
– Παιδί μου γιατί άργησες να γυρίσεις;
Ο Τοτός του απαντάει:
– Πατ έρα μας έβαλαν έ να πολύ 
δύσκολο διαγώνισμα και έκατσα λίγο 
παραπάνω στο φροντιστήριο.
Τότε το ρομπότ έρχεται και του ρίχνει 
ένα χαστούκι.
Ο πατέρας τότε λέει στον Τοτό:
– Τοτέ παιδί μου, αυτό το ρομπότ μπο-
ρεί να διακρίνει όποιον λέει ψέματα 
και τον χαστουκίζει. Πες μου λοιπόν, 
γιατί άργησες;
– Επειδή πήγα σε μια ταινία, απάντησε 
ο Τοτός.
– Σε ποια ταινία; αποκρίνεται ο πατέ-
ρας.
– Σε μια παιδική ταινία… και τότε αμέ-
σως ο Τοτός τρώει άλλο ένα χαστούκι.
– Συγγνώμη μπαμπά, πήγα σε μία 
πονηρή ταινία.
– Ντροπή σου γ ιε μου, εγώ όταν 
ήμουν σ την ηλικία σου, ποτέ δεν 
έβλεπα τέτοιες ταινίες!
Αμέσως ο πατέρας τρώει και αυτός 
ένα χαστούκι από το ρομπότ.
Η μητέρα του Τοτού που τους άκουγε 
από την κουζίνα λέει στον πατέρα:
– Ε, αυτά θα κάνει κι αυτός αφού δικός 
σου γιος είναι!
Τότε το ρομπότ γυρίζει και ρίχνει και 
στη μητέρα ένα χαστούκι…

FUN

ΚΡΙΟΣ
Αυτή την εποχή ενδέχεται να ανήκετε σε 
αυτούς που ταλαιπωρούνται εξαιτίας 
κάποιων οικονομικών εκκρεμοτήτων. Όμως 
θα πρέπει να ξέρετε ότι ότι έγινε έγινε. Για 
αυτό καλό θα ήταν να μην χρησιμοποιή-
σετε διαφορετικούς τρόπους, προκειμένου 
να διατηρήσετε τα πράγματα όπως εσείς 
θα επιθυμούσατε, καθώς έχουν πάρει το 
δρόμο τους. 

ΤΑΥΡΟΣ
Η εποχή αυτή φέρνει επανάσταση σε σχέ-
σεις και ιδέες. Σας δίνει μοναδικές ευκαι-
ρίες για να βοηθήσετε, να διακριθείτε, να 
κερδίσετε σε αντιπαλότητες, να φύγετε από 
το πατρικό σας, να βρείτε νέους συντρό-
φους ή συνεργάτες και να γίνετε πιο λογικοί 
στην οικονομική σας διαχείριση. Στον επαγ-
γελματικό τομέα θ’ αλλάξουν τα πράγματα 
προς όφελός σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Θα έχετε μία μεγάλη επιτυχία σε ένα πνευ-
ματικό ή εμπορικό έργο και θα σας ενθου-
σιάσει υπερβολικά, αλλά η συμπεριφορά 
σας δικαιολογείται. Κατακτάτε ένα σημα-
ντικό στόχο, που επιθυμείτε, αλλά και το 
αξίζετε. Μην μένετε όμως αδρανείς γιατί θα 
ζημιωθείτε και δείξτε ότι όλα τα αποκτάτε 
με την αξία σας. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Τις επόμενες μέρες ένα άτομο 
από τον επαγγελματικό σας 
χώρο θα σας πλησιάσει 
με σκοπό να μοιραστεί 
μαζί σας τα μελλοντικά 
του σχέδια και στόχους. 
Η εκμυστήρευση αυτή 
θα είναι πέρα για πέρα 
αληθινή. Βλέπει σε εσάς 
κάποια χαρακτηριστικά 
που σας κάνουν τον ιδανικό 
σύμμαχο για την επίτευξη του 
στόχου του. Ακούστε με σοβαρό-
τητα ότι έχει να σας πει και εξετάστε προσε-
κτικά την πρότασή του!

ΛΕΩΝ
Αυτή την εποχή προσέξτε ιδιαίτερα τη δια-
τροφή σας και την υγεία σας, τις υπερβο-
λικές απαιτήσεις της δουλειάς που απει-
λούν να σας ρίξουν ακόμα και στο κρεβάτι. 
Διαρκώς μετράτε τα συν και τα πλην και 
βγάζετε ισολογισμούς, κάτι που δεν σας 
κολακεύει. Γεγονός όμως είναι ότι βρίσκε-
στε σε μία φάση που αισθάνεστε γενικώς 
πιο γενναιόδωροι απέναντι στο ανθρώ-
πινο είδος.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Κανείς δεν έχασε ποτέ ακούγοντας διαφο-
ρετικές γνώμες. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέ-
πει να περιμένετε μόνος σας στη γωνία. Το 
αντίθετο μάλιστα. Εσείς θα έχετε την πρωτο-
βουλία των κινήσεων. Οι κόποι σας ανταμεί-
βονται και οι προσπάθειές σας αναγνωρίζο-
νται. Θα κερδίσετε τη συμπάθεια όχι μόνο 
των εργοδοτών αλλά και των συναδέλφων 
σας, κάτι που αξίζει πολύ περισσότερο από 
όλες τις οικονομικές απολαβές.

ΖΥΓΟΣ
Το ξεκίνημα αυτής της περιόδου σας βρί-
σκει μοιρασμένους σε δύο διαφορετικούς 
προσανατολισμούς. Ο ένας σχετίζεται με τις 
καθημερινές συναλλαγές σας, ο άλλος όμως 
συνδέεται με πολύ ιδιαίτερα ζητήματά σας, 
που μπορεί να αφορούν την ιδιωτική σας 
ζωή, την οικογενειακή σας ή και τις περιου-
σιακές υποθέσεις σας. Πρέπει να δείτε πιο 
ρεαλιστικά το μέλλον σας βάζοντας μια καλή 
τάξη στις προσωπικές υποχρεώσεις σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αφήστε τον εαυτό σας ελεύθερο και μην 
καταπιέζετε τα συναισθήματά σας. Ασχο-
ληθείτε και λίγο με την οικογένειά σας, 
που σας έχει ανάγκη τον τελευταίο καιρό. 
Αν θέλετε να νιώσετε καλύτερα, αλλάξτε 
το καθεστώς που υπάρχει μέχρι τώρα. Στα 
σημαντικά προβλήματα που υπάρχουν στη 
ζωή σας, διαθέστε και τον ανάλογο χρόνο. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αυτό το διάστημα θα δημιουργηθούν οι 
κατάλληλες συνθήκες για να αναδείξετε τα 
προσόντα σας και να τραβήξετε την προσοχή 
των ανωτέρων σας, αυξάνοντας τις πιθανό-
τητες για προαγωγή ή για κάποιες αξιόλογες 
συνεργασίες. Τα ταξίδια, οι δικαστικές υπο-
θέσεις, οι σπουδές, είναι οι τομείς που έχουν 
τις περισσότερες πιθανότητες να πάνε καλά 

στη διάρκεια αυτού του μήνα. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Καιρός να ασχοληθείτε 

σοβαρά με τα οικονο-
μικά σας. Θα παρου-
σ ιασ τούν κάποιε ς 
δυσκολίες. Είναι θέμα 
δικού σας χειρισμού 
αν θα επωφεληθείτε 

από ευκαιρίε ς που 
έρχονται. Καιρός να επα-

νορθώσετε τα λάθη του 
παρελθόντος. Πάντως πολλά 

έχουν αλλάξει στις συνθήκες 
εργασίας σας και μάλιστα οριστικά. Από το 
πόσο έχετε προετοιμαστεί, εξαρτάται και η 
επιτυχία σας. Στο μεταξύ μην κάνετε παρά-
λογα έξοδα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Πρέπει να φανείτε προσεκτικοί στις επιλο-
γές και στις αποφάσεις σας γιατί αυτές είναι 
που καθορίζουν και την πορεία της ζωής 
σας. Κοιτάξτε πίσω στο παρελθόν και προ-
σπαθήστε να διορθώσετε το μέλλον. Στο 
χώρο της εργασίας σας, η στάση σας και η 
θετικότητά σας, σας κάνει να απολαμβά-
νετε την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση 
από άτομα κύρους. Οι ευθύνες είναι πολλές 
αλλά πολύ αποδοτικές.

ΙΧΘΕΙΣ
Φανείτε συντηρητικοί στα οικονομικά σας, 
που φαίνονται να περνάνε σε καλύτερη φάση 
και μη ριψοκινδυνεύετε. Εξωτερικά τουλάχι-
στον δείχνετε πολύ κοινωνικοί, πολύ ανοι-
χτοί και φιλικοί με τους άλλους και πολύ πρό-
θυμοι στο σπίτι. Υπάρχουν όμως δύσκολες 
επιρροές που μπορεί να τονίσουν τυχόν ανα-
σφάλειές σας.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Το πολυθεματικό φεστιβάλ 
πολιτισμού «Η πόλη 
γιορτάΖΕΙ» ξεκίνησε δειλά- 
δειλά το 2017 ως μια εβδομάδα 
εκδηλώσεων και σήμερα, τρία 
χρόνια μετά, συνεχίζεται με 
την ίδια ορμή.

A
πό τις 5 έως τις 21 Απριλί-
ου, η Πτολεμαΐδα θα γιορ-
τάζει στις πλατείες, στους 
δρόμους, στα καφέ, σε ό-

λες τις δημόσιες και δημοτικές αί-
θουσες, όπου θα παίζεται Θέατρο, 
θα γίνονται συναυλίες, θα ακούγο-
νται αισθαντικές μουσικές του δρό-
μου, θα γίνουν εκθέσεις εικαστι-
κών, θα προβληθούν ταινίες και θα 
λάβουν χώρα παρουσιάσεις βιβλί-
ων, που το προηγούμενο διάστημα 
βράβευσε με τις επιλογές του το ανα-
γνωστικό κοινό. Για τους πιο «ψαγ-
μένους» θα υπάρχουν σεμινάρια για 
το θέατρο, τη μουσική, την απόδοση 
και έκφραση του λόγου από θεατρι-
κό κείμενο, τη χαρακτική, καθώς και 
δημιουργικές δράσεις για τα παιδιά 
της πόλης.
Ο πολιτιστικός σύλλογος «Υψικάμι-
νος», σαν αυτές τις παρέες που στο 
τέλος μπορεί να γράφουν ιστορία, 
ήταν αυτός που είχε την αρχική ιδέα 
της γιορτής στην Πτολεμαΐδα. Τα 
μέλη του φιλοδοξούν για 16 ημέρες 

να «σηκώσουν» την πόλη στο πόδι, 
να βγάλουν τους κατοίκους στις πλα-
τείες, στους δρόμους, στα καφέ, στις 
αίθουσες συναυλιών και θεάτρου, 
δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα 
γιορτής και δημιουργίας.
Από τις μουσικές βραδιές ξεχω-
ρίζουν, το Σάββατο 6 Απριλίου 
η ζωντανή εμφάνιση του Δημή-
τρη Ζερβουδάκη και την Τρίτη 16 
Απριλίου η συναυλία του Χρήστου 
Θηβαίου, στη διάρκεια της οποίας 
θα αναβιώσει την ατμόσφαιρα και 
τους ήχους της πλατείας Εξαρχείων, 
μέσα από μουσικές αναφορές στον 

Παύλο Σιδηρόπουλο και τον Νικόλα 
Άσιμο. Επίσης το Σάββατο 20 Απρι-
λίου η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, μέσα 
από τη μουσική παράσταση «Σε 
απευθείας σύνδεση», θα ξεδιπλώ-
σει, με κέφι, ευαισθησία και με πολ-
λές δόσεις νοσταλγίας σε μικρούς 
και μεγάλους, όλα τα αγαπημένα 
δικά της τραγούδια.
Η Πτολεμαΐδα είναι αμιγώς προσφυ-
γική πόλη και με τα δεκάδες χωριά, 
που περιμετρικά αποτελούν το 
περιαστικό της ιστό, φέρει όχι μόνο 
τα τραύματα της προσφυγιάς, αλλά 
και τα τραύματα ορισμένων από τις 

μεγαλύτερες θηριωδίες που διέ-
πραξαν οι Ναζί στον Β’ Παγκόσμιο 
πόλεμο στα χωριά Μεσόβουνο, 
Πύργοι και Ερμακιά Εορδαίας. Έτσι 
οι Εικαστικοί Σάββας Πουρσανίδης 
και ο Παναγιώτης Τανιμανίδης με τα 
έργα τους, αναψηλαφούν το παρελ-
θόν και σκαλίζουν την τραυματι-
σμένη μνήμη, προσκαλώντας τον 
επισκέπτη σε αναστοχασμό για την 
κατανόηση του παρελθόντος. Με το 
έργο των δύο εικαστικών αλληλοε-
πιδρά μια ομάδα επτά καλλιτεχνών 
σε επιμέλεια του Μάνου Στεφανίδη 
και της Αλεξάνδρας Τσιτσιντά.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο 
τρίτος κύκλος των Ημερών Λατρευ-
τικής Μουσικής αντλεί την έμπνευ-
σή του από το έργο του Στρατηγού 
Μακρυγιάννη Οράματα και θάματα 

και φέρνει στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής έξι μοναδικές μουσικές εκδη-
λώσεις με κοινό θεματικό άξονα. Με πρώτες 
παρουσιάσεις νέων έργων μουσικού θεάτρου, 
αλλά και με θεματικές συναυλίες κομβικών έρ-
γων της λατρευτικής μουσικής παράδοσης δι-
ακεκριμένων μουσικών και ερμηνευτών, αυτό 
το πολυδιάστατο φεστιβάλ συνεχίζει να προσ-
δίδει ιδιαίτερο χρώμα στην περίοδο που προ-
ηγείται του Πάσχα. Από τις 11 έως τις 23 Απρι-
λίου 2019 στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο 
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Ο φετινός προγραμματισμός των Ημερών 
Λατρευτικής Μουσικής επικεντρώνεται σε 
δύο σημαντικές έννοιες που διατρέχουν κάθε 
λατρευτική πρακτική: το όραμα και το θαύμα. 
Με τις δύο αυτές έννοιες συνομίλησαν διαχρο-
νικά όλες οι μορφές τέχνης και ιδιαίτερα η πιο 
αφαιρετική από αυτές, η μουσική.
Στις έξι εκδηλώσεις που περιλαμβάνονται στον 
φετινό κύκλο του φεστιβάλ, διαφορετικά είδη, 
ιστορικές περίοδοι, αισθητικές κατευθύνσεις, 

θρησκευτικές παραδόσεις επιστρατεύονται 
για να σκιαγραφήσουν το αόρατο, που μετα-
μορφώνεται σε έντονο βίωμα.
Στις Ημέρες Λατρευτικής Μουσικής 2019 της 
Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ, το κοινό θα 
έχει την ευκαιρία να απολαύσει το πολυφω-
νικό έργο Επιστροφή του συνθέτη Νίκου Γαλε-
νιανού με τη συμμετοχή της Σαβίνας Γιαννά-
του, μια συναυλία με το εξαιρετικό αυστρι-
ακό γυναικείο κουαρτέτο Ensemble airborne 
extended, ένα αφιέρωμα στη μεσαιωνική Ανα-

τολή και Δύση με το σύνολο παλαιάς μουσικής 
Ex Silentio, μια συναυλία με θρησκευτικά έργα 
του Βρετανού συνθέτη σερ Τζων Τάβενερ σε 
μουσική διεύθυνση του Νίκου Λαάρη με ερμη-
νεύτριες τη Μαρία Παλάσκα και τη Μόνικα, 
μια σπάνια μουσική αντιπαράθεση από δύο 
εξαιρετικούς μουσικούς, τον βιολιστή Σίμο 
Παπάνα και τον τσελίστα Δήμο Γκουνταρούλη, 
καθώς και μια συναυλία με έργα των Μπέντζα-
μιν Μπρίττεν, Άρβο Παιρτ, Μιχάλη Αδάμη, σε 
μουσική διεύθυνση Νίκου Βασιλείου.

«Ανθρώπινες 
αγωνίες» στο 
μουσείο της 
Καλαβρίας

Οταν πριν από τρία χρό-
ν ια  παρουσ ιάσ τ η -
καν στο Μουσείο της 

Ακρόπολης, στην περιοδική 
έκθεση που είχε ως θέμα της 
το Μαντείο της Δωδώνης, τα 
μικροσκοπικά μολύβδινα ελά-
σματα από το Αρχαιολογικό 
Μουσείο Ιωαννίνων, προκά-
λεσαν τη συγκίνηση των επι-
σκεπτών για τις ανθρώπινες 
αγωνίες που έκρυβαν χαραγ-
μένες επάνω τους.
Από τις αρχές Μαρτίου παρό-
μοια ενεπίγραφα μολύβδινα 
χρησμοδοτικά ελάσματα με 
τα οποία οι πιστοί ζητούσαν 
τη θεϊκή συμβουλή του Δία 
και της Διώνης σε ό,τι τους 
απασχολούσε, παρουσιάζο-
νται στο Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο στο Ρήγιο της Καλα-
βρίας. Κι εκεί τα εκθέματα 
προκαλούν το ενδιαφέρον 
των επισκεπτών. Λεπτά και 
μικρά, «όσο το εσωτερικό της 
παλάμης, όπου με τη μορφή 
“τηλεγραφήματος”, οι πιστοί 
ζητούσαν τη θεϊκή γνώμη», τα 
περιγράφει εύστοχα ο έφο-
ρος Κωνσταντίνος Σουέρεφ. 
Οι ερωτήσεις που χάραξαν 
επάνω τους, αφορούσαν προ-
σωπικά διλήμματα, οικογενει-
ακά προβλήματα, ακόμη και 
κοινωνικές ανησυχίες.
Τα ελάσματα από τις συλλο-
γές του Αρχαιολογικού Μου-
σείου Ιωαννίνων που θα μεί-
νουν έως τον Ιούνιο στο μου-
σείο της Καλαβρίας, μαρτυ-
ρούν τη δημοφιλία που είχε το 
φημισμένο ιερό της Δωδώνης.
Η  έ κ θ ε σ η  «D o d o na io s . 
L’oracolo di Zeus e la Magna 
Grecia» ε ίναι αποτέλεσμα 
της συνεργασίας του Εθνικού 
Αρχαιολογ ικού Μουσείου 
του Ρηγίου με το Πανεπιστή-
μιο του Salerno και την Εφο-
ρεία Αρχαιοτήτων Ιωαννί-
νων. Πραγματικά μια ενδιαφέ-
ρουσα διοργάνωση που φωτί-
ζει τις όψεις της σπουδαίας και 
πολύπλευρης αρχαίας Δωδώ-
νης.

Πτολεμαΐδα: 3ο Πολυθεματικό Φεστιβάλ 
Πολιτισμού «Η πόλη γιορτάΖΕΙ»

«Ημέρες Λατρευτικής Μουσικής»: Μουσικό 
φεστιβάλ στην Εθνική Λυρική Σκηνή 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ο 
ΠΑΟΚ πήρε προβάδισμα στη «μάχη» για 
το ένα εισιτήριο που οδηγεί στον τελικό 
του Κυπέλλου Ελλάδας, χάρη στο Λέο Μά-
τος που «υπέγραψε» τη νίκη του με 2-0.

Μέχρι τις καθυστερήσεις το 1-0 που είχε δια-
μορφωθεί από νωρίς (17’) δεν εξασφάλιζε τους 
«ασπρόμαυρους» ενόψει της ρεβάνς στην Τρίπολη 
απέναντι σ’ έναν Αστέρα που πήρε άριστα στο αμυ-
ντικό κομμάτι και πρόσεξε πως θα κρατήσει ανοι-
κτή την υπόθεση της πρόκρισης. Νικήθηκε, όμως, 
στις καθυστερήσεις από τον Μάτος.

ΕΤΣΙ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου το’ πε και το έκανε… 
Όσα δοκίμασε στην τελευταία προπό-
νηση επιβεβαιώθηκαν με την σέντρα 
του ημιτελικού. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε 
με αρκετά νέα πρόσωπα ( Ίνγκα-
σον, Κάνιας, Μίσιτς, Γιαννούλης) στο 
αρχικό σχήμα του και εξ ορισμού είχε 
ενδιαφέρον να δούμε πως θα ανταπο-
κρινόταν η ομάδα, με τόσες διαφορο-
ποιήσεις στο αρχικό σχήμα της.
Οι Ίνγκασον – Βαρέλα έπαιξαν για πρώτη 
φορά μαζί στο κέντρο της άμυνας, όπως και το 
δίδυμο των Κάνιας – Μίσιτς στον άξονα της μεσαίας 
γραμμής, με τον Αντρέ Βιεϊρίνια να επιστρέφει στη 
φυσική θέση του, αυτή του δεξιού χαφ, μετά από 
ένα πολύ μεγάλο διάστημα, που όλοι τον είχαμε 
συνηθίσει στο αριστερό άκρο της άμυνας.
Κι ο Γιώργος Παράσχος είχε κποιες αλλαγές στο 
αρχικό σχήμα του Αστέρα, με τον Αραβίδη να ξεκι-
νάει στην επίθεση, αντί του απόντα Μανιά, και τον 
Καλτσά να μένει στον πάγκο των Αρκάδων.

«ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ» ΥΠΕΡΟΧΗ
Ο ΠΑΟΚ είχε την μπάλα στην κατοχή του και στο 16’ 
η προσπάθεια του Αντρέ Βιεϊρίνια να στείλει την 
μπάλα στα δίχτυα με απευθείας εκτέλεση κόρνερ 
έμοιαζε με προειδοποιητική βολή για την άμυνα του 
Αστέρα, που νικήθηκε στην αμέσως επόμενη φάση.
Μ’ ένα γκολ «made in Brazil», μετά την συνεργασία 
Ζαμπά – Μάτος, οι «ασπρόμαυροι» πήραν κεφάλι 
στο σκορ, με τον Βραζιλιάνο αμυντικό να κατεβά-
ζει την μπάλα και ελάχιστα μπροστά από τον τελευ-

ταίο αμυντικό, να «εκτελεί» τον Αθανασιάδη για το 
1-0 (17’).
Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του 
ημιχρόνου, με τους γηπεδούχους να έχουν περισ-
σότερη ώρα την μπάλα στα πόδια τους (η κατοχή 
ήταν 64%-36% υπέρ του ΠΑΟΚ), αλλά να μην βρί-
σκουν τον τρόπο να «ξεκλειδώσουν» την πολυ-
πρόσωπη άμυνα του Αστέρα, που δεν βγήκε από 
το καβούκι του και δεν φάνηκε καθόλου επιθετικά 
στο πρώτο μισό του ημιτελικού, δίχως να απειλή-
σει ούτε μια φορά την εστία του Πασχαλάκη.

ΧΩΡΙΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να διαχει-

ρίζονται το παιχνίδι με στόχο στο σκορ 
να μείνει στο 1-0, άρχισαν σιγά σιγά 
να κερδίζουν μέτρα στο γήπεδο και 
να φτάνουν συχνότερα στην εστία 
του ΠΑΟΚ, που μονότονα από τα 
άκρα επιχειρούσε να φτάσει σ’ ένα 
δεύτερο γκολ. Ο άξονας του, με 

Κάνιας και Μίσιτς, δεν μπορούσε να 
βοηθήσει καθόλου στο επιθετικό κομ-

μάτι.
Ο Λουτσέσκου πέρασε στο 65’ τον Ελ Καντουρί 
στη θέση του Ζαμπά σε μια προσπάθεια να 
αλλάξει την εικόνα της ομάδας, πηγαίνοντας τον 
Βιεϊρίνια στο αριστερό άκρο της επίθεσης, την 
ίδια ώρα που ο Ιγκλέσιας μόνος του απέναντι 
στον Πασχαλάκη έχασε την πολύ μεγάλη ευκαι-
ρία να ισοφαρίσει για τον Αστέρα (67’).

«ΜΙΛΗΣΕ» Ο ΜΑΤΟΣ
Η άνοδος του Αργεντινού έκανε τους Αρκάδες 
πιο απειλητικούς για ένα δεκαπεντάλεπτο (60’ – 
75’), με τους γηπεδούχους να εμφανίζονται ξανά 
στο 77’ με τη βολίδα εκτός περιοχής του Βιεϊρί-
νια που έστειλε την μπάλα να περάσει δίπλα από 
το κάθετο δοκάρι της εστίας του Αθανασιάδη.
Στο 89’ το γυριστό σουτ του Ιγκλέσιας καρδιο-
χτύπησε τους ΠΑΟΚτσήδες, που έφτασαν στα 
ουράνια βλέποντας τον Μάτος να ξαναχτυπά 
στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων και 
με εντυπωσιακό «βολέ» να στέλνει για δεύτερη 
φορά την μπάλα στα δίχτυα του Αστέρα.

SPORTSNEWS

Ο Μάτος τον στέλνει τελικό! Με ένα γκολ από θέση οφσάιντ, αλλά και μια τεράστια γκολάρα 
στην τελευταία φάση του αγώνα ο Βραζιλιάνος έδωσε στον ΠΑΟΚ το... μισό εισιτήριο για τον 
τελικό του Κυπέλλου, με το 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης!  

Μάτος και... πέταξε για 
τελικό! Το θέμα της αναδιάρθρωσης παρέμεινε ανοιχτό μετά την εισήγηση 

της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Πως Λίγκα και ΕΠΟ πάνε 
κόντρα σε ψηφισμένη προκήρυξη, η... διπλωματική διαρροή της 
Super League και η... αναμονή από την μεριά του Βασιλειάδη.
Σαν το γιοφύρι της Άρτας μοιάζει το story της αναδιάρθρωσης. Η Επι-

τροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ ως γνωστόν πήρε την από-
φαση να εισηγηθεί στον Γιώργο Βασιλειάδη την διεξαγωγή του πρωταθλή-
ματος της Super League με 16 ομάδες για την επόμενη σεζόν. Για να επιχει-
ρήσουμε όμως να δώσουμε απαντήσεις σε ορισμένα βασικά ερωτήματα:
 - Έχει σταλεί σχετικό έγγραφο στον Βασιλειάδη και θα γίνει άμεσα συνά-
ντηση; Όχι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο χαρτί στην στιγμή που μιλάμε. Όσο για 
την συνάντηση οι ποδοσφαιρικοί θεσμοί θέλουν επαφή με το Υπουργείο την 
Πέμπτη αλλά ο Βασιλειάδης θα λείπει στην Πάτρα.
 - Σύμφωνα με τον ΚΑΠ και το καταστατικό μπορούν οι ομάδες να μεί-
νουν 16; Όχι. Η προκήρυξη που έχει ψηφιστεί απαγορεύει ρητά να αλλά-
ξει μεσούσης της περιόδου το θέμα της αυξομείωσης των ομάδων. Ποιος 
λοιπόν θα πάρει την ευθύνη να πάει κόντρα στον ΚΑΠ και το καταστατικό; 
Θυμίζουμε πως η προκήρυξη για το 2019-2020 προβλέπει πρωτάθλημα 14 
ομάδων. Έχει ψηφιστεί και εγκριθεί από την ΕΠΟ, όπως και οι άλλες προκη-
ρύξεις.
 - Τι ισχυρίζεται η Λίγκα; Η διαρροή της Super League αναφέρει πως να μεί-
νουν οι ομάδες 16 αρκεί να μην θίγονται τα τηλεοπτικά δικαιώματα των επτά 
από την ΕΡΤ. Πως θα γίνει όμως αυτό ακριβώς;
 - Τι ειπώθηκε στην ΕΕΠ; Η Λίγκα επανέλαβε ότι είπε και στον Βασιλειάδη. 
Ότι δεν βγαίνουν τα χρονοδιαγράμματα και ότι καλό είναι να μην αλλάξει ο 
αριθμός των ομάδων.
 - Ποιά είναι η αντίδραση της ΕΠΟ; Καμία απολύτως. Ούτε επικοινωνιακά και 
ούτε σε κανένα άλλο επίπεδο.
 - Τι περιμένουν οι ποδοσφαιρικοί φορείς; Την πιθανότητα να αλλάξει στάση 
ο Βασιλειάδης και να κάνει πίσω. Ο Υφυπουργός Αθλητισμού πάντως έχει 
ξεκαθαρίσει με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο ότι δεν πρόκειται να υπαναχω-
ρήσει.
 - Που καταλήγουμε στο θέμα; Η προθεσμία του Βασιλειάδη προς την ΕΠΟ 
λήγει την Παρασκευή. Μένει να φανεί το εάν θα υπάρξουν σχετικές επόμε-
νες συζητήσεις και εάν θα αποφέρουν άλλο αποτέλεσμα. Ξανατονίζουμε 
πως ο Βασιλειάδης θέλει να το πάει μέχρι τέλους.

Την ερχόμενη εβδομάδα κρίνεται η... τύχη του ντέρμπι!
Μετά την προσεχή Δευτέρα αναμένεται να κριθεί από την Επιτροπή Εφέ-
σεων της ΕΠΟ η τύχη του ντέρμπι του ΟΑΚΑ και το εάν θα συνεχιστεί ή όχι.
Το προεδρείο της Εφέσεων της ΕΠΟ έδωσε στις δύο ομάδες περιθώριο 
μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα (16.00) για να δώσουν τα υπομνήματά τους. 
Συνεπώς η απόφαση για το εάν θα συνεχιστεί ή όχι το ντέρμπι θα κριθεί ορι-
στικά και θα ανακοινωθεί μες στην ερχόμενη εβδομάδα.
Ο Παναθηναϊκός έφτασε να ζητήσει ακόμα και να διεξαχθεί το ντέρμπι χωρίς 
κόσμο, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των ερυθρόλευκων. Επί-
σης στάθηκε στο ότι υπήρχε η ομαλότητα για να συνεχιστεί το ντέρμπι και 
ήταν λανθασμένη η απόφαση του διαιτητή. Πάντως σχετικά με το σκέλος 
που αφορούσε στην ομαλότητα της συνέχισης του ντέρμπι που αναφέρει ο 
Παναθηναϊκός «πατώντας» στις εγγυήσεις της Αστυνομίας, όλες οι διακοπές 
στο ντέρμπι έγιναν κατόπιν διαβουλεύσεων και με την Αστυνομία. 

Super League και ΕΠΟ θα 
πάνε κόντρα σε ψηφισμένη 
προκήρυξη;

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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Ο 
Ολυμπιακός έχει στις τάξεις 
του πέντε παίκτες των οποί-
ων τα συμβόλαια εκπνέουν 
το 2020, εκ των οποίων είναι 

μέσα και εκείνα των Φορτούνη και Χρι-
στοδουλόπουλου. Ο αστερίσκος με Ο-
μάρ και τα δεδομένα...
Στην παρούσα φάση ο Ολυμπιακός 
έχει ρίξει το βάρος σε συγκεκριμένους 
τομείς όπως την διασφάλιση της αγοράς 
των δικαιωμάτων του Σα. Ωστόσο υπάρ-
χουν και παίκτες των οποίων τα συμβό-
λαια λήγουν το 2020 και ήδη έχουν γίνει 
και σχετικές συζητήσεις είτε προς την 
θετική πλευρά είτε προς την αρνητική. 
Πιο συγκεκριμένα:
 ΚΩΣΤΑΣ ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ: Υπάρχει ήδη 
θετικότατη διάθεση, επαφές αλλά και 
δεδομένη επιθυμία για άμεσο deal για 
νέο συμβόλαιο 2 ή 3 ετών (σ.σ. ακόμα 
και για 4 με κλιμακωτές αποδοχές). 
Είναι κάτι που έχει ουκ ολίγες πιθανό-
τητες να γίνει πράξη. Ο Φορτούνης που 
κάνει τρομερή χρονιά φέτος είναι 
εξάλλου αρνητικός στις τουρ-
κικές κρούσεις. 
 - Ποσοστό για νέο συμβό-
λαιο: 75% 
ΓΙΑΓΚΟΣ ΒΟΥΚΟΒΙΤΣ: Το 
τελευταίο διάστημα δια-
φοροποιήθηκαν τα δεδο-
μένα και με αφορμή και 
κάποιες εμφανίσεις του Σέρ-
βου που δεν ήταν τόσο καλές. Το 
ζήτημα του συμβολαίου του Γιάγκος 
Βούκοβιτς παρέμενε ανοιχτό και δεν 
είναι τόσο βέβαιο ότι θα υπάρξει τελική 
συμφωνία.
 - Ποσοστό για νέο συμβόλαιο: 45%
 ΜΠΙΜΠΡΑΣ ΝΑΤΧΟ: Είναι μέσα στους 
σχεδόν σίγουρους προς αποχώρηση. Ο 
έμπειρος διεθνής Ισραηλινός μέσος δεν 
προσέφερε τα αναμενόμενα και από ένα 
σημείο και μετά δεν φάνηκε να υπάρ-
χει και η απαιτούμενη «χημεία» με την 
ομάδα. 
- Ποσοστό για νέο συμβόλαιο: 5%
 ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: 
Ξεκίνησε καλά και με διάθεση την χρο-
νιά. Η συνέχεια του επεφύλαξε δυστυ-
χώς έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό, 
για τον οποίο χρειάστηκε και χειρουρ-

γείο. Ο Ολυμπιακός θέλει να τον κρα-
τήσει και ο Λάζαρος θα επιθυμούσε να 
κλείσει την καριέρα του στο Λιμάνι.
 - Ποσοστό για νέο συμβόλαιο: 58%
 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ: Ο πέμπτος 
της... παρέας των ποδοσφαιρισ τών 
με τα συμβόλαιά τους να εκπνέουν 
το 2020. Είναι ένας παίκτης που αρέ-
σει πολύ στον Πέδρο Μαρτίνς και τον 
έχει στηρίξει πολύ αγωνιστικά. Φέτος 
έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια. Παρόλα 
αυτά δεν είναι τόσο βέβαιο ότι ο Ολυ-
μπιακός θα του δώσει ένα καινούριο 
συμβόλαιο. Ωστόσο να θυμίσουμε πως 
οι Πειραιώτες είχαν δώσει μαζί σε Φορ-
τούνη και Μπουχαλάκη νέα συμβόλαια 
την προηγούμενη φορά.
 - Ποσοστό για νέο συμβόλαιο: 50%
 * Εκτός των παραπάνω υπάρχει η περί-
πτωση του Ομάρ για τον οποίο η ενημέ-
ρωση ήταν ότι έχει συμβόλαιο έως το 
2021 αλλά κατά άλλες πηγές είναι μέχρι 
το 2020. Ο ίδιος ο Νορβηγός έχει ξεκα-

θαρίσει πως θέλει να μείνει στον 
Ολυμπιακό, πλην όμως μένει 

να αποσαφηνιστεί σχετικά 
αυτό.

Σε πολύ καλό δρό-
μο η παραμονή του 
Σα στον Ολυμπιακό!

Ο Ζοσέ Σα σύμφωνα με τις 
τελευταίες πληροφορίες και 

από την Πορτογαλία, είναι πιο 
κοντά από ποτέ στην επίτευξη της παρα-
μονής του στον Ολυμπιακό.
Όπως έχουμε σημειώσει ξανά ο Ζοσέ 
Σα είναι μία βασική προτεραιότητα των 
Πειραιωτών καιρό τώρα. Στην παρούσα 
φάση οι εμπλεκόμενες πλευρές είναι 
πιο κοντά από ποτέ στο τελικό deal, 
προς επιβεβαιώση και των παλαιότε-
ρων ρεπορτάζ του Gazzetta αλλά και 
των όσων έχουμε παραθέσει το τελευ-
ταίο διάστημα. Ο 26χρονος διεθνής 
πορτιέρο έχει φέτος 28 παιχνίδια με την 
φανέλα του Ολυμπιακού.
Αυτήν την στιγμή ο Σα συνεχίζει να είναι 
μία ανάσα από το να είναι στο Λιμάνι 
και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Το 
πλάνο είναι για ένα συμβόλαιό του που 
θα είναι πάνω από δύο χρόνια. 

Τα πέντε συμβόλαια του 
Ολυμπιακού που λήγουν το 
2020 και το πλάνο!

Ο τελικός του Κυπέλλου περιμένει 
και την ΑΕΚ! Η Ένωση με τα γκολ 
των Πόνσε και Κρίστιτς νίκησε 
2-0 την Λαμία και έχει ξεκάθαρο 
προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της 
ρεβάνς. 

Α
ν κάποιος το δει καθαρά ποδο-
σφαιρικά, μπορεί να πει ότι η Α-
ΕΚ είχε δύο πρόσωπα στον πρώ-
το ημιτελικό κυπέλλου με την 

Λαμία: Κακό στο α’ μέρος, καλύτερο στο 
β’. Υπάρχει όμως και άλλη οπτική: Σε ένα 
ματς πρόκρισης, η Ενωση έβαλε δύο γκολ, 
θα μπορούσε να βάλει και τρίτο, δεν α-
πειλήθηκε παρά μόνο σε μία περίπτωση 
από τον αντίπαλο, οπότε τέλεια, τι παρα-
πάνω να κάνει; Οπως και να έχει, το γκολ 
του Πόνσε άνοιξε τον δρόμο προς τον τε-
λικό και αυτό του Κρίστιτσιτς ουσιαστικά 
σφράγισε το εισιτήριο αφού στη ρεβάνς 
θα πρέπει η Λαμία να κάνει όχι νέο άθλο 
αλλά... τον άθλο των άθλων για να ανατρέ-
ψει τα δεδομένα...
Από τα πρώτα λεπτά το ματς πήρε τη 
μορφή που αναμενόταν: Η ΑΕΚ την μπάλα, 
η Λαμία στην άμυνα. Αυτό που δεν ανα-
μενόταν, ήταν ότι το πρώτο 45λεπτο θα 
έφευγε... ακριβώς έτσι. Η ΑΕΚ την μπάλα, 
η Λαμία στην άμυνα, φάση καμία με εξαί-
ρεση μια σέντρα-σουτ του Μάνταλου, στο 
37’, που κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι 
του Μελίσσα. Αυτή ήταν, όλη κι όλη, η 
φάση του πρώτου μέρους, στο οποίο η 
Ενωση είχε μια ανούσια κατοχή και πολλά 
λάθη στις μεταβιβάσεις, με συνέπεια να 
μην προβληματίσει ιδιαίτερα τους φιλο-
ξενούμενους. Οι οποίοι, από την πλευρά 
τους, ήταν πολύ σοβαροί ανασταλτικά, 
κάλυπταν σωστά όλους τους χώρους και 
έβαλαν, έτσι, ακόμη πιο δύσκολα στην 
-ούτως ή άλλως- κακή ΑΕΚ.
Στην ανάπαυλα, πάντως, ο Μανόλο Χιμέ-
νεθ έβγαλε τον Γκάλο για να βάλει τον Κλω-
ναρίδη και θα μπορούσε να είχε δικαιω-
θεί στο 59’, αν αυτός δεν έκανε αδύναμη 
κεφαλιά, την οποία μπλόκαρε ο Μελίσσας, 
μετά την σέντρα του Μάνταλου. Οπως και 
να έχει ήταν η φάση που προειδοποιούσε 
για καλύτερη συνέχεια... Δηλαδή για την 
μεγάλη ευκαιρία του Πόνσε στο τετ α τετ 
του 61’ -όταν ο Καρυπίδης πρόλαβε να 
βάλει το πόδι- και για το γκολ τελικά του 
Αργεντίνου φορ στο 63’: Αψογη σέντρα 
του Μάνταλου με το αριστερό, τέλεια 

κεφαλιά του Πόνσε, 1-0 η ΑΕΚ.
Η ψυχολογία, πλέον, ήταν πολύ καλύτερη 
για τους Κιτρινόμαυρους και στο 70’ θα 
μπορούσε να γίνει πολύ καλύτερο και 
το σκορ, όταν ο Αργεντίνος έβγαλε πολύ 
όμορφα στον Κρίστιτσιτς, αλλά ο Βάντερ-
σον πρόλαβε να διώξει πάνω στη γραμμή. 
Η Ενωση ήταν εμφανώς καλύτερη σε 
σχέση με το πρώτο ημίχρονο και έβγαζε 
πλέον φάσεις με μεγαλύτερη συχνότητα, 
αφού στο 75’ ήταν η σειρά του Μπογέ 
-στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, έχο-
ντας αντικαταστήσει τον Λιβάια- να αγγί-
ξει το γκολ με το πλασέ που έφυγε ελάχι-
στα άουτ.
Οι Κιτρινόμαυροι δεν πτοήθηκαν πάντως 
και έψαξαν ως το τέλος το 2-0, το οποίο 
τελικά βρήκαν στο 91’: Γύρισμα του Κλω-
ναρίδη από δεξιά, προβολή του Κρίστι-
τσιτς, η μπάλα στα δίχτυα και η ΑΕΚ -με 
βάση την λογική τουλάχιστον- στον τελικό 
για 4η σερί χρονιά... Ειδικά από την στιγμή 
που ο Μπάρκας στο 95’ έκανε μεγάλη 
επέμβαση σε γυριστό σουτ του Αντέτζο.
Man of the match: Αυτός που κρίνει το 
ματς, έχει και το προβάδισμα για τον 
συγκεκριμένο τίτλο, οπότε... Πόνσε. Με 
βάση τη συνολική απόδοση, πάντως, ο 
κορυφαίος του παιχνιδιού ήταν ο Μάντα-
λος, ο οποίος έφτιαξε το γκολ και γενικά 
περνούσε μπαλιές για τους συμπαίκτες του. 
Αδύναμος κρίκος: Ολη η ΑΕΚ του πρώ-
του 45λεπτου. Δεν έκανε ούτε μία φάση, 
με εξαίρεση το δοκάρι στη σέντρα-σουτ 
του Μάνταλου. Θα ήταν μάλλον άδικο να 
βάλουμε σε αυτή την κατηγορία κάποιον 
παίκτη της Λαμίας, γιατί έκαναν ό,τι καλύ-
τερο μπορούσαν και ακριβώς αυτό που 
αναμενόταν.
Στο ύψος του: Ο Μάνταλος και έχουμε εξη-
γήσει παραπάνω το γιατί. 
Η γκάφα: Μια φάση στο πρώτο ημίχρονο, 
όταν ο Μπακάκης κατέβασε την μπάλα και 
ήταν σε θέση για γκολ, αλλά έκανε ό,τι χει-
ρότερο.
Το στραγάλι: Δεν υπήρξε κάποιο πρό-
βλημα με τη διαιτησία. 
ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Μπάρκας, Μπα-
κάκης, Τσόσιτς, Οικονόμου, Γκάλο (46’ 
Κλωναρίδης), Χουλτ, Σιμόες, Κρίστιτσιτς, 
Μάνταλος, Λιβάια (74’ Μπογέ), Πόνσε.
Λαμία (Μάκης Χάβος): Μελίσσας, Αντέχο, 
Καρυπίδης, Βάντερσον, Πλιάτσικας, Μπλά-
ζιτς (70’ Πίτι), Δημούτσος, Μπεχαράνο, 
Τομάς (77’ Μπερτόλιο), Καραμάνος, Μπα-
ράλες (56’ Επστάιν).

ΑΕΚ - Λαμία 2-0

«Διπλό» χτύπημα τελικού!
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Ο Εργοτέλης έφυγε με το διπλό από 
την Πάτρα επικρατώντας 0-1 της 
Παναχαϊκής και κρατώντας ζωντανές 
τις ελπίδες για την δεύτερη θέση. 
Νίκη-ανάσα για τον Ηρακλή κόντρα 
στον Απόλλωνα Πόντου με 0-1. 
Νίκες για Καραϊσκάκη, Αιγινιακό, 1-
1 για ΑΟΧ Κισσαμικό και Απόλλων 
Λάρισας.

Μ
ε ένα «τεράστιο» αποτέλεσμα 
«απέδρασε» σήμερα ο Εργο-
τέλης από την Πάτρα, καθώς 
κέρδισε την Παναχαϊκή με 1-0 

στο ντεμπούτο του Σάκη Τσιώλη και τη «βύ-
θισε» σε έναν κυκεώνα αμφισβήτησης και 
εσωστρέφειας.
Το πρώτο ημίχρονο ήταν κακό, οι Αχαιοί 
είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, 
αλλά εκατέρωθεν υπήρξαν μόνο ορισμένα 
μακρινά σουτ. Σε ανάλογο τέμπο κύλησε 
και το δεύτερο μισό, με τη μόνη διαφορά 
πως οι γηπεδούχοι θέλησαν να πιέσουν και 
ανέβασαν τις γραμμές τους. Ομως δεν κατά-
φεραν να φτιάξουν τη «μεγάλη» φάση και 
σα να μην έφτανε αυτό, ο Κούατενγκ στο 
86’, στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, 
χάρισε στους κρητικούς μία μεγάλη νίκη. 
Μάλιστα στις καθυστερήσεις ο Εφορντ 
απώλεσε μοναδική ευκαιρία να διπλασιά-
σει τα τέρματα της ομάδας του.
Παναχαϊκή (Τσιώλης): Κολοβούρης, Πολυ-
χρόνης, Σταμόπουλος, Πλέγας, Σωτηράκος, 
Φουρλάνος, Ελευθεριαδης, Κολ (54’ Αργυ-
ρόπουλος), Ντάσιος, Κυνηγόπουλος (75’ 
Μπαστακός), Κόβασετς (34’ λ.τρ. Μωραΐτης)
Εργοτέλης (Παπαβασιλείου): Κατσιμήτρος, 
Ζεράρ, Μπουρσέλης, Μπάτζιος, Μαζουλου-
ξης, Μπρους, Τσέλιος Οικονόμου, Μανου-
σάκης (54’ Μπουτσάκης, 85’΄Κούατενγκ), 
Ιατρούδης (90’ Καπνίδης), Έφορντ

Πέρασε από την Καλαμαριά και α-
νάσανε ο Ηρακλής
Με το διπλό έφυγε από την έδρα του Απόλ-
λωνα Πόντου ο Ηρακλής. Ο «Γηραιός», επι-
κράτησε 0-1 στο ντέρμπι της Θεσσαλονί-
κης και πήρε σημαντική ανάσα ενόψει της 
συνέχειας.
Οι φιλοξενούμενοι, δυσκολεύτηκαν αρκετά 
να βρουν το γκολ της νίκης, έχοντας στο 4’ 
δοκάρι με τον Παπαδόπουλο, ενώ το δικό 
τους δοκάρι είχαν και οι γηπεδούχοι με 
σουτ του Μπρίτο στο 75’.
Ο Απόλλων Πόντου δεν μπόρεσε να σκο-

ράρει στη φάση εκείνη με τον Βραζιλιάνο, 
με τον Ηρακλή να βρίσκει δίχτυα στο 84’. 
Συγκεκριμένα, ο Ορφανίδης βρήκε τον 
Περόνε ο οποίος πλάσαρε κι έκανε το 0-1, 
δίνοντας με αυτό τον τρόπο τη νίκη στην 
ομάδα του.
Απόλλων Πόντου (Καλαϊτζίδης): Πολί-
της, Σουντουρά (68’ Μπρίτο), Γεωργιάδης, 
Πουρτουλίδης, Κυβελίδης, Θεολόγου, Αμα-
ραντίδης, Χασομέρης, Σαμαράς, Λουφάκης 
(21’ Δημητριάδης), Καλογέρης
Ηρακλής (Τροΐζι): Καχριμάν, Βιτλής, Μου-
νιόθ, Κουκόλης, Κουτρομάνος, Κωστού-
λας (70’ Καθάριος), Παπαδόπουλος Γ. (61’ 
Ορφανίδης), Παναγιωτούδης, Ρόβας, Μπο-
ρίκο (79’ Γκναμπούγιου), Περόνε

Διπλό με τεσσάρα για τον Καραϊ-
σκάκη
Από την έδρα της Σπάρτης πέρασε ο Καρα-
ϊσκάκης, επικρατώντας εύκολα με 0-4 και 
τον Τζιώρα να σημειώνει χατ – τρικ!
Σε τρελά κέφια ήταν ο επιθετικός του Καρα-
ϊσκάκη ο οποίος οδήγησε την ομάδα του 
σε μια εύκολη νίκη στη Σπάρτη. Αρχικά 
άνοιξε το σκορ στο 23’ με σουτ, ενώ στο 48’ 
διαμόρφωσε το 0-2. Δύο λεπτά αργότερα 
σημείωσε χατ τρικ κάνοντας το 0-3.
Το... κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Χούσος, 
που στο 71’ διαμόρφωσε το τελικό 0-4 για 
τον Καραϊσκάκη.

Ο Αιγινιακός κράτησε μπλεγμένα 
τα Τρίκαλα
Την νίκη με 2-1 πήρε ο Αιγινιακός απέναντι 
στα Τρίκαλα, κρατώντας την ομάδα των Τρι-
κάλων σε δύσκολη θέση...
Τα Τρίκαλα βρέθηκαν στην Πιερία με σκοπό 
να πάρουν μια νίκη που θα τους δώσει 
μεγαλύτερη ασφάλεια για την συνέχεια. 
Ωστόσο η εικόνα τους δεν ήταν αυτή που 
έπρεπε, δίνοντας το δικαίωμα στον Αιγινι-
ακό να σκοράρει και να προηγηθεί στο 9’ με 
τον Κούστα.
Στην επανάληψη, οι φιλοξενούμενοι ισο-
φάρισαν στο 50’ με τον Τριανταφυλλάκο, 
αλλά αυτό το 1-1 δεν βοήθησε τα Τρίκαλα, 
που στο 80’ βρέθηκαν και πάλι πίσω στο 
σκορ μετά από γκολ του Τσολακίδη. Μάλι-
στα, οι γηπεδούχοι στο 85’ έφτασαν κοντά 
και στο 3-1 με τον Ζανάκη όμως να στέλνει 
την μπάλα στο δοκάρι.
Αιγινιακός (Καρατζά): Καραγκιόζης, Τοπαλί-
δης, Στάνιτς, Πετρούσης, Προσκυνητόπου-
λος, Βελκόσκι (72’ Ζανάκης), Κούστα (58’ 
Βλαχομήτρος), Έππας (67’ Σοφιάνης), Τσολα-

κίδης, Πιαστόπουλος, Παπαδόπουλος
ΑΟ Τρίκαλα (Κόστιτς): Ταΐρης, Πάνος, Ντό-
σης, Γκότοβος, Ντιαλό, Αντρονίκ (83’ Γκου-
γκούδης), Τριανταφυλλάκος, Ράντι, Τσιμί-
κας, Καπός, Σμυρλής (60’ Γουερέ)

Όλα κρίθηκαν στο πρώτο ημίχρο-
νο στα Χανιά
Στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου κρίθηκαν 
όλα στην Κρήτη, όπου τα Χανιά παραχώρη-
σαν ισοπαλία 1-1 στον Απόλλωνα Λάρισας, 
ο οποίος με αυτό το αποτέλεσμα πέρασε 
ξανά 2ος. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το 
σκορ στο 40’ με απευθείας εκτέλεση φάουλ 
του Μπραμπίγια, όμως στο 45’ οι γηπεδού-
χοι βρήκαν δίχτυα με την κεφαλιά του Κάσ-
σου. Το παιχνίδι ήταν καλό, είχε ρυθμό και 
τα Χανιά «παραλίγο» να πετύχουν την ανα-
τροπή στις καθυστερήσεις, όταν και πάλι ο 
Κάσσος με κεφαλιά, «άγγιξε» το 2-1.
ΑΟ Χανιά-Κισσαμικός (Αλέκος Βοσνιάδης): 
Παπαδόπουλος, Κάσσος, Σισέ, Σελινιωτά-
κης (74’ λ.τρ. Τόλι), Φαζός, Παπαχρήστος, 
Τεγούσης (57’ Σάλιακας), Μουμίν, Αρναρέλ-
λης, Ρίσκι (84’ Καραγεώργης), Κουσκουνάς.
Απόλλων Λάρισας (Γιάννης Μπελά): 
Μαντζάρης, Σκούπρα, Σουλιώτης, Καρα-
τάσιος, Κουρτεσιώτης, Χατζής, Πολέτο 
(84’ λ.τρ. Γκουντρουμπής), Λίταινας (90+1’ 
Κοντοές), Μαρκολίνο (56’ Τασιούλης), 
Μπραμπίγια, Λουκάο.

Κέρκυρα - Βόλος 1-1
Ακόμη πιο κον τά σ τη Super League 
βρίσκεται πλέον ο Βόλος, μετά το 1-1 

που απέσπασε στην  Κέρκυρα. Το ματς 
δεν ήταν καλό, ελέω και αγωνιστικού 
χώρου, υπήρξαν λίγε ς φάσεις, αλλά 
είδαμε ένα πολύ όμορφο γκολ. Εκείνο 
του Μότα στο 76’, όταν με σουτ διαμόρ-
φωσε το τελικό σκορ. Οι φιλοξενούμε-
νοι είχαν βρει πρώτοι δίχτυα στο 68’ 
με τον Γκαλίτσιο, ενώ στις καθυστερή-
σεις αποβλήθηκε ο Κούρος με δεύτερη 
κίτρινη κάρτα.  

Μετά τον Πέτριτς, ακολουθούν 
και άλλοι…
Ήρθε χωρίς να το ζητήσει ο Οφρυδό-
πουλος όπως είχε παραδεχτεί τότε στην 
«Media Day».
Υπέγραψε γ ια 1,5 χρόνο, αλλά έφυγε 
μέσα σε 53 ημέρες, έχοντας αγωνιστεί 
σε 2 ματ ς, έχοντας δεχτεί 4 γκολ και 
φέροντας τεράστια ευθύνη για το γκολ 
της Δράμας και το κάζο με τον Κισσα-
μικό.
Και την Κυριακή τελείωσε και επίσημα 
το πέρασμα του από την Παναχαϊκή. Ο 
λόγος για τον Νικόλα Πέτριτς, ενώ η ΠΑΕ 
με 25 λέξεις τον αποχαιρέτησε με την 
παρακάτω ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Παναχαϊκή 1891 ανακοινώνει 
την κοινή συναινέσει λύση της συνεργα-
σίας της με τον τερματοφύλακα Nicola 
Petric. Ευχόμαστε στον ποδοσφαιριστή 
καλή συνέχεια στην καριέρα του».
Και όπως είπε και ο Τσιώλης μετά το 
ματς με Εργοτέλη σε πηγαδάκι … «θα 
ακολουθήσουν και άλλοι».

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Διπλό ελπίδας στην Πάτρα για τον Εργοτέλη
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Η 
εθνική υδατοσφαίρισης αν-
δρών θα παίξει στην τελική 
φάση του Europa Cup που 
θα διεξαχθεί στο Ζάγκρεμπ 

από τις 5 έως τις 7 Απριλίου.
Για το Ζάγκρεμπ της Κροατίας αναχω-
ρεί την Πέμπτη η αποστολή της εθνι-
κής ομάδας υδατοσφαίρισης Ανδρών 
της Ελλάδος προκειμένου να συμμε-
τάσχει από τις 5 έως τις 7 Απριλίου 
στην τελική φάση του Europa Cup. 
Η ομάδα του Θόδωρου Βλάχου θα 
έχει πολύ δύσκολο έργο αφού στα 
προημιτελικά της Παρασκευής θα 

παίξει με την «οικοδέσποινα» Κρο-
ατία που είναι και η πιο φορμαρι-
σμένη ομάδα αυτή την εποχή στον 
κόσμο. 
Η Ελλάδα θα πρέπει να κερδίσει την 
Κροατία στην έδρα της για να συνεχί-
σει και να είναι παρούσα μαζί με τις 
άλλες τρεις ομάδες των ημιτελικών 
στην τελική φάση του World League 
(18-23 Ιουνίου, Βελιγράδι), μαζί με 
τ ις Αυσ τραλία, Ιαπωνία, Καναδά, 
Καζακστάν που πήραν το εισιτήριο 
από το Intercontinental Cup που 
έγινε στο Περθ.

Στο Ζάγκρμεπ για την υπέρβαση 
η εθνική ανδρών πόλο!

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague

Τσιτσιπάς: Έφτασε τα 1,2 εκ 
ευρώ το 2019

Ο 
Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει να 
γράφει ιστορία μέσα στα κορτ αλ-
λά αυξάνει συνεχώς και το ποσό 
που έχει στον τραπεζικό του λο-

γαριασμό! 
Ο Έλληνας τενίστας που δεν έχει κλείσει 
ακόμη 21 χρόνια ζωής μέσα στους τρεις 
πρώτους μήνες του 2019 έχει κερδίσει 
μέσα από τις επιτυχίες του στα τουρνουά 
1.193.793 ευρώ! 
Το ποσό αυτό τον στέλνει στην 5η θέση του 
κόσμου πίσω από τον Τζόκοβιτς (2.883.163 
ευρώ),τον Φέντερερ (2.494.680 ευρώ), 
τον Ναδάλ (1.658.498 ευρώ) και τον Τιμ 
(1.372.690 ευρώ). 
Στον σχετικό πίνακα μόνο έξι αθλητές έχουν 
7ψήφιο νούμερο στην ... τράπεζα και μετά 

από τον 5ο Τσιτσιπά είναι ο Ίσνερ. 
Ο Τσιτσιπάς κέρδισε φέτος χρήματα και από 
το διπλό (108.621 ευρώ) και έτσι αύξησε το 
συνολικό ποσό του! 
Στο μονό για την ιστορία ν΄αναφέρουμε ότι ο 
Έλληνας τενίστας έφτασε φέτος στους «4» του 
Australian Open, στον τελικό στο Ντουμπάι, 
κέρδισε τον τίτλο στη Μασσαλία, ενώ προ-
κρίθηκε στους «16» στο Masters του Miami. 
Στο διπλό στο Miami Open έφτασε για πρώτη 
φορά στην καριέρα του στον τελικό! 
Σύμφωνα με τη λίστα που ανανεώθηκε την 
1η Απριλίου 2019 ο Τζόκοβιτς έχει κερ-
δίσει 115.215.693 ευρώ και είναι στην 
κορυφή ενώ τον ακολουθεί ο Φέντε-
ρερ με 110.131.372 ευρώ και ο Ναδάλ με 
93.876.967 ευρώ. 
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Τη νίκη με σκορ 2-0 πέτυχε η 
Βέροια επί του ανταγωνιστικού ΓΑΣ 
Ροδοχωρίου, στον επαναληπτικό 
αγώνα της ημιτελικής φάσης του 
Κυπέλλου της ΕΠΣ Ημαθίας (πρώτο 
ματς 0-1), παίρνοντας την πρόκριση 
για τον τελικό της διοργάνωσης.

Ο
ι “κυανέρυθροι” χρειάστηκε να 
ενισχυθούν με κάποιους από 
τους βασικούς ποδοσφαιριστές 
τους στην επανάληψη, για να ξε-

περάσουν το εμπόδιο του μαχητικού ΓΑΣ 
και να κάνουν την ανατροπή.
Οι Βεροιώτες, που ξεκίνησαν το παιχνίδι 
με εφεδρικούς κυρίως παίκτες, στο πρώτο 
μέρος είχαν σχεδόν καθολική υπεροχή 
και έχασαν ευκαιρίες για να προηγηθούν 
πιο γρήγορα στο σκορ, όπως στο 7’ με τον 
Μελικιώτη που αστόχησε σε κενή εστία, 
στο 13’ με τον Μουρατίδη που με κοντινή 
κεφαλιά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ιωα-
κειμίδη, στο 30’ με το μακρινό σουτ του 
Τσιότρα που έσωσε και πάλι ο γκολκί-
περ του Ροδοχωρίου, αποκρούοντας την 
μπάλα με τα ακροδάχτυλα σε κόρνερ και 
στο 31’ με τον Μουρατίδη να αστοχεί σε 
γυριστή κεφαλιά.
Στο τελευταίο 5λεπτο οι φιλοξενούμενοι θα 
μπορούσαν να προηγηθούν και να βάλουν 
ακόμα πιο δύσκολα στους γηπεδούχους, 
αφού στο 42’ έχασαν τριπλή ευκαιρία, με 
τους Βούλγαρη (σουτ έξω από την περιοχή), 
Ουέλιγκτον (απευθείας εκτέλεση κόρνερ) 
και Μαγγίζη (κοντινή κεφαλιά), αλλά τον 
τερματοφύλακα της «Βασίλισσας» Μπλα-
τσιώτη να σώζει και τις τρεις φάσεις την 
εστία του, με εξαιρετικές επεμβάσεις! Στην 
εκπνοή του ημιχρόνου πάλι οι φιλοξενού-
μενοι έφτασαν κοντά στο γκολ, όμως η… 
πισινή κεφαλιά του Νίκου δεν αιφνιδίασε 
τον Μπλατσιώτη που μπλόκαρε τη μπάλα.
Στο ξεκίνημα της επανάληψης ο Σάκης Θεο-
δοσιάδης πραγματοποίησε τρεις αλλαγές, 
ρίχνοντας στον αγώνα τους έμπειρους Βερ-
γώνη, Κανούλα, Σκαθαρούδη και στο 61’ 
τον Μπλέτσα, θέλοντας να φρεσκάρει την 
ομάδα του και να έχει πιο πολλές επιλο-
γές στο σκοράρισμα. Αυτό και έγινε, αφού 
σχετικά γρήγορα και συγκεκριμένα στο 55’ 
ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα, 
με κεφαλιά του προωθημένου Ζούρκου, 
ύστερα από την εκτέλεση κόρνερ από τα 
δεξιά του Σκαθαρούδη.
Πέντε λεπτά νωρίτερα ο Κανούλας σού-

ταρε, όμως η μπάλα άλλαξε πορεία και 
έφυγε σύριζα άουτ, αφού αποκρούστηκε 
από πόδι αμυντικού του Ροδοχωρίου.
Το ίδιο έγινε και στο 58’, αυτή την φορά 
σε σουτ του Βεργώνη, ενώ μέχρι την φάση 
του δεύτερου τέρματος της Βέροιας, οι παί-
κτες της έχασαν δύο πολύ καλές ευκαιρίες, 
στο 74’ σε γυριστό σουτ του Μυλωνά που 
έφυγε άουτ και στο 77’ όταν σε απευθείας 
εκτέλεση φάουλ του Βεργώνη, ο Ιωακει-
ίδης με εκπληκτική εκτίναξη έδιωξε τη 
μπάλα κόρνερ.
Το δεύτερο τέρμα της “Βασίλισσας”, που 
της έδωσε και την πρόκριση στον τελικό, 
πέτυχε στο 82’ με κοντινή κεφαλιά ο 
Κανούλας, αφού προηγήθηκε σέντρα του 
Μυλωνά από δεξιά, με τους φιλοξενού-
μενους να διαμαρτύρονται για ανάποδο 
φάουλ στην αρχή της φάσης.
Το παιχνίδι τελείωσε με μία ακόμη καλή 
φάση στις καθυστερήσεις, με τον καλύτερο 
παίκτη του Ροδοχωρίου τον τερματοφύ-
λακά του Ιωακειμίδη, να πραγματοποιεί 
μία ακόμη εξαιρετική απόκρουση, αυτή 
την φορά σε απευθείας εκτέλεση φάουλ 
του Μπλέτσα και τη μπάλα να χτυπάει στην 
συνέχεια στο οριζόντιο δοκάρι.
Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ήταν η διαι-
τησία του Καραντώνη και των βοηθών του, 
Καραγκιζόπουλου και Χαλατζιούκα.
ΒΕΡΟΙΑ: Μπλατσιώτης, Ζούρκος, Τσιότρας, 
Μαραγκός, Μουρατίδης, Σοφιανίδης (46’ 
Βεργώνης), Καράμπελας (46’ Σκαθαρού-
δης), Παπουτσίδης (61’ Μπλέτσας), Τρούπ-
κος (46’ Κανούλας), Μυλωνάς, Μεληκιώτης.
ΡΟΔΟΧΩΡΙ: Ιωακειμίδης, Καρυπίδης (41’ 
λ.τ. Βούλγαρης), Κοτζαχρήστος, Παπαδό-
πουλος Ν., Μαγγίζης, Μπρέγκου, Ρίσσου, 
Πατατούκας, Νίκου (65’ Παπαδόπουλος 
Δ.), Ουέλινγκτον (71’ Σακελάρης), Λίπε (46’ 
Φράγγης).

Διαγόρας για Κύπελλο!
Είναι το φαβορί και πάει να το πάρει! Ο Γ.Σ. 
Διαγόρας έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα 
στην Α.Ε. ΔΙ.ΑΣ., την κέρδισε με χαρακτη-
ριστική άνεση (4-0) και πάει με φόρα στον 
τελικό του κυπέλλου Δωδεκανήσου, όπου 
θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα Καλυ-
θιών.
Ο «γηραιός» ήταν εξαιρετικός σήμερα, 
δεν άφησε σε καμία περίπτωση περιθώρια 
στους Κώους να αντιδράσουν και πήρε το 
εισιτήριο για τον τελικό του θεσμού. Από 
την αρχή του αγώνα η ομάδα του Πέτρου 
Ρουτζιέρη ήθελε να δείξει στην Α.Ε. ΔΙ.ΑΣ. 

ότι είναι το «αφεντικό» της αναμέτρησης. 
Η διαφορά κατηγορίας και δυναμικότη-
τας έγινε ορατή με το καλημέρα, με τους 
«κυανέρυθρους» να χάνουν την πρώτη 
τους ευκαιρία μόλις στο 3ο λεπτό, αλλά το 
δυνατό σουτ του Γλυνού έφυγε πάνω από 
το οριζόντιο δοκάρι.
Στο 8ο λεπτό το πλασέ του Γεωργίου κατέ-
ληξε στην αγκαλιά του Τσαραπατσάνη, ενώ 
στο 13ο λεπτό έγινε το 1-0. Ο Μαριάς ανέ-
τρεψε τον Πινιώτη και ο Χατζησάββα από 
την άσπρη βούλα δεν αστόχησε, ανοίγο-
ντας το σκορ. Στο 38ο λεπτό ο Ευαγγελιδά-
κης έκανε τη σέντρα, ο Χατζησάββας πήρε 
την κεφαλιά, αλλά ο Τσαραπατσάνης απέ-
κρουσε. Ο Γ.Σ. Διαγόρας «κλείδωσε» από 
νωρίς το παιχνίδι. Στο 57’ ο Χατζησάββας 
γύρισε τη μπάλα και ο Αντωνίου με κοντινή 
προβολή έκανε το 2-0. Οι Κώοι έχασαν 
την πρώτη τους ευκαιρία στο 64’ με κεφα-
λιά του Θωνιάτη, που απομάκρυνε ο Σικα-
λιάς. Στο 76ο λεπτό, ο «γηραιός» πέτυχε και 
τρίτο γκολ… Ο Αντωνίου με δυνατό σουτ 
από πλάγια θέση «έγραψε» το 3-0, ενώ το 
”κερασάκι στην τούρτα” έβαλε ο Τσαγκά-
ρης με ένα εξαιρετικό σουτ έξω από την 
περιοχή και πλάγια, κάνοντας το τελικό 4-0, 
με το οποίο ο Διαγόρας πήρε εύκολα, άνετα 
και απλά τη νίκη και την πρόκριση για τον 
τελικό του κυπέλλου Δωδεκανήσου.

Αποκλεισμός-σοκ για ΠΑΟ Βάρ-
δας!
Την Τετάρτη 3/4 σε ότι αφορά τις τοπικές 
διοργανώσεις ποδοσφαίρου, διεξήχθη ο 
χρονικά τρίτος (και δεύτερος στο συγκεκρι-

μένο ζευγάρι) αγώνας στην ημιτελική φάση 
του Κυπέλλου Ηλείας.
Στο 7’ εξαιρετική ατομική προσπάθεια του 
Μπακατσέλου και πλασέ έξω από την περι-
οχή που κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0 
υπέρ των γηπεδούχων – στο 21’ ο Ξενο-
φών είχε και σημαντική ευκαιρία όταν 
αρχικά έγινε φάση διαρκείας στα καρέ του 
ΠΑΟΒ, όπου ο γκολκήπερ έδιωξε ασθενώς 
και πλασέ του Μπουτσικάκη από το ύψος 
της περιοχής, έδιωξε προ της γραμμής ο 
Πέκεζ – στο 25’ σε αντεπίθεση του Ξενο-
φώντα, στρώσιμο του Κωνστσντόπουλου 
στον Μπουτσικάκη κι αυτός με εξαιρετικό 
βολέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα κάνο-
ντας το 2-0 και προσωρινό σκορ πρόκρι-
σης – στο 32’ μετά από φάση διαρκείας 
στα καρέ του Ξενοφώντα, πλασέ του Θαν. 
Νικολόπουλου, κόντραρε αρχικά η μπάλα, 
και νέο κοντινό πλασέ του ίδιου που κατέ-
ληξε στη ρίζα της κάθετης δοκού και έπειτα 
στα χέρια του Κουτρουμπή – διατηρήθηκε 
το σκορ αυτό και στο πρώτο τέταρτο της 
επανάληψης χωρίς ιδιαίτερες φάσεις στο 
διάστημα αυτό και με τον ΠΑΟΒ να δια-
τηρεί εδαφική υπεροχή – στο 69’ φάουλ 
του Μπούνα πέρασε ελάχιστα άουτ – στο 
90+2’ από πάσα του Κωνσταντόπουλου 
ο Α. Κουτσογιαννάκης είχε σουτ στο ορι-
ζόντιο δοκάρι – στο 90+4’ από φάουλ-γέ-
μισμα του ΠΑΟΒ, πετάχτηκε από κοντά ο 
Ντόμας, έπεσε όμως ο Κουτρουμπής και 
μπλόκαρε – έμεινε τελικό το 2-0 σε τερά-
στια πρόκριση με ανατροπή του Ξενοφώ-
ντα που έκανε τη μεγάλη έκπληξη και προ-
κρίθηκε αυτός στον τελικό.

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Πρόκριση στον τελικό για τη Βέροια
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Σε ένα απίστωτο ματς με πολλές 
«ανατροπές και απίστευτο φινάλε, 
Βιγιαρεάλ και Μπαρτσελόνα ήρθαν 
ισόπαλες 4-4 στο «Στάδιο Κεράμικα» 
για την 30ή αγωνιστική της Primera 
Division.

Μ
ετά από ένα απίθανο και εκ-
πληκτικό ματς στο «Στάδιο 
Κεράμικα», Βιγιαρεάλ και 
Μπαρτσελόνα ήρθαν ισόπα-

λες 4-4 σε ένα εντυπωσιακό και τρελό φι-
νάλε στις καθυστερήσεις, με την ομάδα 
του Ερνέστο Βαλβέρδε να ισοφαρίζει στο 
93’από 4-2 σε 4-4 για την 30ή αγωνι-
στική της Primera Divisιon και τις 
δύο ομάδες να αισθάνονται α-
δικημένες από το τελικό απο-
τέλεσμα. Έτσι, οι μεν «μπλα-
ουγκράνα» βρέθηκαν στο 
+8 από τη δεύτερη Ατλέτικο 
Μαδρίτης, την οποία υποδέ-
χονται στο ερχόμενο Σάββα-
το στο μεγάλο ντέρμπι της 31ης 
αγωνιστικής, το δε «κίτρινο υπο-
βρύχιο» έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία 
να ξεφύγει με περισσότερο από +2 από την 
επικίνδυνη ζώνη.
Η «Μπάρτσα» προηγήθηκε 0-2, στο 80’ 
βρέθηκε πίσω με 4-2, όμως με το φάουλ 
του Μέσι στο 85’, που είχε περάσει ως 
αλλαγή, και το σουτ του Σουάρες στο 93’ 
παρέμεινε αήττητη για 22ο ματς κόντρα 
στους Λεβαντίνους.
Οι ν ταμπλούχοι Ισπανίας ξεκίνησαν 
δυνατά κι έλεγχαν το ματς στο πρώτο ημί-
χρονο. Στο 12’, ο Κουτίνιο με πλασέ σε 
κενή εστία έκανε το 0-1, εκμεταλλευόμε-
νος τον έξοχο συνδυασμό των συμπαικτών 
του. Στο 16’, η κεφαλιά του Μάλκολμ έκανε 
το 0-2 μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ασέ-
νχο, ενώ λίγο αργότερα το πλασέ του Κου-
τίνιο σταμάτησε στο δεξί δοκάρι. Οι Λεβα-
ντίνοι μείωσαν με τη διπλή προσπάθεια 
του Τσουκουέζε στο 23’ και το πλασέ στη 
γωνία του Τερ Στέγκεν.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο δεύ-
τερο ημίχρονο και ισοφάρισαν με το 
πονηρό και έξυπνο πλασέ του Εκα-
μπί που εκμεταλλεύτηκε τη λάθος θέση 
του Τερ Στέγκεν μέσα στη μεγάλη περι-
οχή. Η μεγάλη «ανατροπή» ήρθε στο 62’ 
με το πλασέ του Ιμπόρα στο τετ α τετ και 
οι πολλές ευκαιρίες της Βιγιαρεάλ έφε-
ραν το δυνατό σουτ του Ιμπόρα να χτυπά 

στο οριζόντιο δοκάρι του Γερμανού γκο-
λκίπερ.Ο Καθόρλα με εκπληκτική κάθετη 
μπαλιά έφερε σε τετ α τετ τον νεοεισελθό-
ντα Μπάκα απέναντι στον Τερ Στέγκεν, τον 
οποίο ξεπέρασε και σε κενή εστία έκανε 
το 4-2 στο 80’, οπότε πηγαίναμε για μία 
μεγάλη έκπληξη. Όμως, η αποβολή του 
Αλβαρο στο 86΄ με δεύτερη κίτρινη κάρτα 
άλλαξε τις ισορροπίες. Έτσι, στο 90’ το 
απευθείας φάουλ του Μέσι, που είχε περά-
σει ως αλλαγή γύρω στο 70,’ μείωσε σε 4-3 
και το δυνατό σουτ του Σουάρες έξω από 
την περιοχή στο 93’ κράτησε τους «μπλα-
ουγκράνα» αήττητους για 18η αγωνιστική 
φέτος και για ενδέκατη χρονιά κόντρα στον 

συγκεκριμένο αντίπαλο.

Ρεάλ Μαδρίτης - Ουέσκα 
3-2
Ο Ζιντάν στο δεύτερο του 
ματς στον πάγκο της Ρεάλ 
μετά την επισ τροφή του 
παρουσίασε ενεδεκάδα με 

πολλά νέα πρόσωπα και τον 
Λούκα Ζιν τάν κάτω από τα 

δοκάρια. Η Βασίλισσα τα βρήκε 
σκούρα κόντρα στην ουραγό της βαθ-

μολογίας, Ουέσκα, ωστόσο ένα γκολ του 
Μπενζεμά στο 89’ έδωσε το τρίποντο... 
ηρεμίας με 3-2. Δεύτερο γκολ ο Ισκο με τον 
Γάλλο στον πάγκο. Στον -2 από την Ατλέ-
τικο η Ρεάλ.
Ιδανικότερο ξεκίνημα δεν μπορούσε να 
φανταστεί η Ουέσκα, η οποία μόλις στο 
3ο λεπτό άνοιξε το σκορ, αφού ο Ερνάντες 
με δυνατό μονοκόματο δεξί σουτ πέτυχε 
το 1-0. Μάλιστα, έγινε ο πρώτος Κολομ-
βιανός που σκοράρει την ίδια σεζόν σε 
Καμπ Νου και Μπερναμπέου. Η Ρεάλ αντέ-
δρασε, πίεσε και στο 25’ έφερε το ματς στα 
ίσα. Από την προσπάθεια του Μπενζεμά, 
η μπάλα έφτασε στον Ντίας και από την 
ασίστ του ο Ισκο πέτυχε το δεύτερο του 
γκολ με τον Ζιντάν στον πάγκο. Οι Μαδρι-
λένοι πίεσαν, αλλά τη μεγαλύτερη φάση 
του α’ μέρους την είχε η φιλοξενούμενη, 
αλλά ο Αβίλα δεν μπόρεσε από κοντά να 
σκοράρει. Η Βασίλισσα πίεσε στην επανά-
ληψη και στο 62’ ο Θεμπάγιος από κεφα-
λιά του Μπενζεμά πέτυχε το 2-1. Η ουρα-
γός δεν το παράτησε, εκμεταλλεύθηκε την 
τραγική εικόνα της αντιπάλου και στο 74’ 
πάγωσε δεύτερη φορά το Μπερναμπέου. 
Από κόρνερ του Γκόμεθ, ο Ετσέιτα με κεφα-
λιά πέτυχε το 2-2. Τη λύση έδωσε στο 89’ ο 
Μπενζεμά με ένα εντυπωσιακό τελείωμα. 

αθλητικά

Σώθηκε η Μπαρτσελόνα στο 
ματς της δεκαετίας

Σ
το Molineux κινδυνεύουν να... θα-
φτούν τα όνειρα της Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ για κατάκτηση κάποιου 
τίτλου ή για την έξοδο στο Champions 

League, αφού μετά τον αποκλεισμό στο κύ-
πελλο, ήρθε και η ήττα για το πρωτάθλημα. 
Οι Κόκκινοι Διάβολοι δέχθηκαν για τρίτο συ-
νεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι -για οποιαδή-
ποτε διοργάνωση- δύο γκολ (δεν είχαν δε-
χθεί περισσότερα από ένα στα πρώτα 9 ματς 
του Ολε Γκούναρ Σόλσκιερ) και έτσι έχασαν 
το προβάδισμα που πήραν από νωρίς με το 
παρθενικό γκολ του ΜακΤόμινεϊ, κινδυνεύο-
ντας πλέον να χάσουν και το εισιτήριο για το 
Champions League, αφού τα ματς που απο-
μένουν λιγοστεύουν και κάθε απώλεια πο-
νάει διπλά...
Και να σκεφτεί κανείς ότι το ματς άρχισε ιδα-
νικά για τη Γιουνάιτεντ. Μεγάλη ευκαιρία του 
Λουκάκου στο 5’ με κοντινή κεφαλιά, γκολ 
του ΜακΤόμινεϊ στο 13’ με διαγώνιο σουτ 
εκτός περιοχής (0-1), νέα μεγάλη ευκαιρία με 
την... χαλαρή κοντινή κεφαλιά του Λίνγκαρντ 
στο 17’. Οι παίκτες του Σόλσκιερ έδειχναν 
διατεθειμένοι να καθαρίσουν από νωρίς το 
παιχνίδι αλλά στο 25’ το λάθος του Φρεντ, 
έξω από την περιοχή του Ντε Χέα, οδήγησε 
στο 1-1 από το πλασέ του Ζότα μετά την 
κάθετη του Ραούλ. Και κάπως έτσι, ένα ματς 
που κυλούσε τέλεια για τους φιλοξενούμε-
νους, οι οποίοι έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο 
με ευκαιρία του Λουκάκου, έγινε και πάλι 
δύσκολο αφού οι γηπεδούχοι ήταν «ζωντα-
νοί». Και τυχεροί.
Αυτό φάνηκε όχι μόνο στο πώς ισοφάρισαν, 
αλλά και στο πώς έφεραν τούμπα το ματς: 
Στο 55’ ο Ρουί Πατρίσιο με μεγάλη επέμβαση 
στην κοντινή κεφαλιά του ΜακΤόμινεϊ κρά-
τησε το 1-1, στο 57’ ο Γιανγκ έχασε την μπάλα 
και είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα για το φάουλ 
στον Ζότα, στο 77’ ο Ντε Χέα έκανε απίστευτο 
-για αυτόν- λάθος και ο Σμόλινγκ με τάκλιν 
έβαλε αυτογκόλ για το 2-1 της Γουλβς! Με λίγα 
λόγια, τίποτα δεν πήγαινε όπως ήθελε η Γιου-
νάιτεντ, η οποία στα τελευταία λεπτά κινδύ-
νεψε να δεχθεί και τρίτο γκολ: Αρχικά με το... 
παραλίγο δεύτερο αυτογκόλ του Σμόλινγκ 
(90’), στη συνέχεια με το οριζόντιο δοκάρι 
στο τετ α τετ του Καβαλέιρο (93’). Αρκούσε 
και το 2-1, όμως, για να γίνει η ζημιά...

Η Γουότφορντ... υποβίβασε τη 
Φούλαμ
Στόχος είναι η 7η θέση, η οποία υπό προϋ-

ποθέσεις θα δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. 
Και σε αυτό το πλαίσιο καθάρισε εμφατικά 
με 4-1 τη Φούλαμ, που με τη σειρά της δεν 
μπορεί πλέον με τίποτα να σώσει την κατηγο-
ρία, καθώς υποβιβάστηκε και μαθηματικά. Ο 
Μπάμπελ (33’) είχε ισοφαρίσει προσωρινά το 
γκολ του Ντουκουρέ (23’), αλλά στο β’ μέρος 
οι γηπεδούχοι ξέσπασαν και σε 12 λεπτά 
έβαλαν ακόμα τρία (63’ Χιουζ, 69’ Ντίνι, 75’ 
Φεμενία), στέλνοντας τους Λονδρέζους ορι-
στικά στην Championship.

Αρσεναλ - Νιούκασλ 2-0
Η παράδοση έλεγε ότι ο Ράφα Μπενίτεθ δεν 
είχε ποτέ νίκη στο Λονδίνο επί της Αρσεναλ 
(0-4-7), ενώ η Νιούκασλ στις τελευταίες έξι επι-
σκέψεις της εκεί μετρούσε ισάριθμες ήττες. Το 
πιο πιθανό αποτέλεσμα, επομένως, ήταν η νίκη 
της Αρσεναλ και οι προβλέψεις επιβεβαιώθη-
καν, χάρη στα γκολ των Ράμσεϊ και Λακαζέτ. 
Ετσι, ο Ουνάι Εμερι μπορεί να καμαρώνει για 
το γεγονός ότι ισοφάρισε το ρεκόρ του Αρσέν 
Βενγκέρ από τη σεζόν 1997-98 με τις 10 σερί 
εντός έδρας νίκες και οι οπαδοί των Κανονιέ-
ρηδων μπορούν να πανηγυρίζουν για το γεγο-
νός ότι η ομάδα τους ανέβηκε στην 3η θέση, 
αφήνοντας πίσω της τις Τότεναμ (-2), Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ (-2) και Τσέλσι (-3), επτά στρο-
φές πριν το τέλος της Premier League...
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι πάντως, 
μάλλον λίγα πράγματα... Μετά το πρώτο 
10λεπτο η Αρσεναλ είχε την μπάλα και η 
Νιούκασλ ήταν συνεχώς στο δικό της μισό, 
έχοντας ως στόχο να κρατήσει το 0-0. Το κρά-
τησε τελικά ως το 30’, όταν ο Ράμσεϊ με ωραίο 
πλασέ με το αριστερό έστειλε την μπάλα στο 
κάθετο δοκάρι και στα δίχτυα για το 1-0. Με 
τους φιλοξενούμενους να είναι, πλέον, υπο-
χρεωμένοι να βγουν μπροστά, οι γηπεδούχοι 
μπορούσαν να βρουν πιο εύκολα χώρους, 
όπως θα μπορούσαν να βρουν και το 2-0 στο 
45’, αν ο Ρίτσι δεν έβαζε το κεφάλι του για να 
διώξει στο σουτ του Λακαζέτ από το ύψος του 
πέναλτι και με τον Ντουμπράβκα εξουδετε-
ρωμένο.
Οπως και να έχει, το τρίποντο δεν χάθηκε για 
τους Λονδρέζους, οι οποίοι μπορεί να έχασαν 
με τραυματισμό τον Ράμσεϊ, αλλά είχαν από 
το 61ο λεπτό τον Ομπαμεγιάνγκ στον αγωνι-
στικό χώρο και αυτό έκανε τη διαφορά. Πώς; 
Με την ασίστ που έδωσε, με το κεφάλι, στον 
Λακαζέτ στο 83’, για να κρεμάσει αυτός τον 
Ντουμπράβκα και να γράψει το τελικό 2-0 με 
το 15ο του γκολ στη φετινή Premier League.

Την «δάγκωσε» και για το 
Champions League! 
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Με δύο τέρματα του Χουράδο η ΑΕΛ κέρδισε τον Απόλλωνα 
στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για την ημιτελική φάση του 
Κυπέλλου και πήρε προβάδισμα ενόψει του επαναληπτικού. 

Ο νεαρός Ψύχας μείωσε σε 1-1 για τον Απόλλωνα.

A’ ΜΕΡΟΣ
Κακό ποιοτικά το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα στον Απόλλωνα και 
την ΑΕΛ καθώς οι δύο ομάδες δεν μπόρεσαν να παίξουν όμορφο 
ποδόσφαιρο και έμειναν μακριά από τον καλό τους εαυτό. Το πιο 
αρνητικό απο τα πρώτα 45 λεπτά στο Τσίρειο είναι το γεγονός πως 
οι ποδοσφαιριστές δεν έφτιαξαν καμία αξιόλογη φάση πέραν απο 
κάποια μακρινά σουτ και στατικές φάσεις.
Παρ όλα αυτά η ΑΕΛ ευτύχησε να σκοράρει και να πάει στα αποδυ-
τήρια με το υπέρ της 0-1, σημαντικό γκολ καθώς σε αυτό τον πρώτο 
αγώνα είναι τυπικά φιλοξενούμενη. Ο Άλεξ Ντα Σίλβα εκτέλεσε 
φάουλ που κέρδισε η ομάδα του στο κέντρο, έστειλε την μπάλα 
στην περιοχή του Απόλλωνα εκεί που ο Χουράδο ανέβηκε πιο 
ψηλά από όλους και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Βάλε.
Γενικά το πρώτο μέρος δεν ήταν και το καλύτερο μακριά από πάθος 
και φάσεις από τις δύο ομάδες. Κανένας αυτοματισμός από τους 
ποδοσφαιριστές και το μόνο που είδαμε θετικά ήταν το τέρμα στο 
40 το οποίο ήρθε και αυτό από στατική φάση.

Β ΜΕΡΟΣ
Στην επανάληψη ο ρυθμός του αγώνα ήταν καλύτερος και οι δύο 
ομάδες έφτιαξαν ευκαιρίες απέναντι στις δύο εστίες.
Με το καλημέρα στο δεύτερο μέρος ο Σαρδινέρο από κοντά έκανε 
το σουτ, έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στην συνέχεια της 
φάσης ο Βοζίνια απέκρουσε. Στο 49 οι γαλάζιοι απείλησαν ξανά 
όταν ο Ζελάγια έφυγε μόνος απέναντι στον Βοζίνια όμως άργησε 
να εκτελέσει και βγήκε άμυνα από την ΑΕΛ. Στην συνέχεια της ίδιας 
φάσης η μπάλα πήγε στον Σκέμπρι ο οποίος έκανε το σουτ όμως 
βρήκε σε ετοιμότητα τον κίπερ της ΑΕΛ.
Ακολούθησαν δύο καλές στιγμές για τους γαλαζοκίτρινους. Αρχικά 
ο Ν. Τεισέιρα από πλάγια και σε καλή θέση δεν μπόρεσε να ολο-
κληρώσει μια καλή προσπάθεια που πήγε να βγει ενώ στο 63′ ο 
Χουράδο έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Απόλλωνα μετά από 
λάθος του Ρομπέρζ όμως άργησε και βγήκε η άμυνα από τους γαλά-
ζιους.
Στο 68 η ΑΕΛ έχασε ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία με τον Λαφράνς 
όταν από κοντά έπιασε την κεφαλιά όμως δεν μπόρεσε να κερδί-
σει τον Βάλε.
Στο 75 ο Απόλλωνας κατάφερε να φέρει τον αγώνα στα ίσια. Ο Σαρ-
δινέρο έδωσε στον Ψύχα μέσα στην περιοχή της ΑΕΛ και ο νεαρός 
με όμορφο πλασέ έκανε το 1-1.
Η απάντηση για την ΑΕΛ ήρθε δύο λεπτά αργότερα όταν ο Χου-
ράδο με το δεύτερο δικό του τέρμα έδωσε ξανά προβάδισμα στην 
ομάδα του. Ο Ισπανός φορ εκτέλεσε εύστοχα πέναλτι που κέρδισε 
η ομάδα του και έκανε το 1-2.
Σε γενικές γραμμές το πρώτο μέρος δεν μας έδωσε πολλές φάσεις 
όμως στην επανάληψη οι δύο ομάδες έφτιαξαν πολλές φάσεις ενώ 
υπήρχε καλύτερος ρυθμός. Με το τελικό σφύριγμα η ΑΕΛ πήρε 
σημαντική νίκη που της δίνει προβάδισμα ενόψει του επαναληπτι-
κού.

Δυσκολεύτηκε αρκετά, αλλά έκανε το πρώτο 
βήμα ο ΑΠΟΕΛ απέναντι στην Ένωση Νέων 
Παραλιμνίου στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι 
για τα ημιτελικά του Κυπέλλου. Η πολυπρόσωπη 
άμυνα της ομάδας του Παραλιμνίου δυσκόλεψε 
τους γαλαζοκίτρινους και τελικά την λύση την 
έδωσε η… άμυνα! Ο Γιώργος Μερκής με κεφαλιά 
πέτυχε το μοναδικό γκολ του ΑΠΟΕΛ για το 
τελικό 1-0.

Ό
πως ήταν λογικό, ο ΑΠΟΕΛ προσπάθησε να 
πετύχει ένα γρήγορο γκολ στα πρώτα λεπτά, 
βρήκε σε δύο-τρεις περιπτώσεις τους χώρους, 
χωρίς όμως να τους εκμεταλλευτεί στο πρώ-

το δεκάλεπτο. Η ομάδα του Παραλιμνίου ισορρόπησε 
το παιχνίδι στη συνέχεια και κατάφερε να κρατήσει τους 
ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ μακριά από την περιοχή 
του. Η μεγαλύτερη ευκαιρία του ΑΠΟΕΛ δημιουργήθηκε 
στο 19’, λίγα λεπτά την αλλαγή των προσώπων στην κο-
ρυφή της επίθεσης από τον Ιταλό τεχνικό (Βιντιγκάλ στη 
κορυφή, Μπάλογκ αριστερά). Ο Μπάλογκ έβγαλε τη σέ-

ντρα, ο Ντε Βισέντι βρέθηκε σε καλή θέση για κεφαλιά, 
όμως ο Πέτρου ήταν έτοιμος και έδιωξε σε κόρνερ. Όσο 
παιρνούσε η ώρα, ο ΑΠΟΕΛ γινόταν πιο επικίνδυνος, με 
αποκορύφωμα το δοκάρι του Αλ Τάμαρι στο 32’. Η α-
πουσία του Ριέρα ήταν εμφανέστατη καθώς η Ένωση δεν 
μπορούσε να κρατήσει μπάλα. Παρόλα αυτά, ο ΑΠΟΕΛ 
δεν έβρισκε τον τρόπο να παραβιάσει την εστία του πολύ 
καλού Πίττας.
Ίδια εικόνα και στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, με 
τον ΑΠΟΕΛ να έχει μια φλύαρη κατοχή, χωρίς να απειλεί 
ιδιαίτερα την εστία του Πέτρου. Μετά το πρώτο δεκάλε-
πτο, το Παραλίμνι προσπαθούσε να κρατήσει λίγο περισ-
σότερο την μπάλα σε σχέση με το πρώτο μέρος. Ο Πάολο 
Τραμετσάνι έριξε και τον Μπέζιακ στην μάχη, κάνοντας 
εντελώς επιθετικό το σχήμα του. Ο ΑΠΟΕΛ συνέχιζε να 
πιέζει, με τον τεχνικό του να συνεχίζει να ενισχύει την 
επίθεση βάζοντας και τους Νατέλ και Αλωνεύτη. Στο 79’ 
ήρθε το πέναλτι για τον ΑΠΟΕΛ σε χέρι του Φυτανίδη. 
Το εκτέλεσε ο Ντε Βισέντι, το έπιασε όμως ο τρομερός 
Πέτρου! Οι γαλαζοκίτρινοι συνέχιζαν να πιέζουν και 
τελικά ένας αμυντικός έδωσε τη λύση! Ο Γιώργος Μερ-
κής έπιασε την κεφαλιά από σέντρα του Ντε Βισέντι και 

έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Πέτρου. 
Ο ΑΠΟΕΛ προσπάθησε να φτάσει και σε 
δεύτερο γκολ, χωρίς όμως να βρει άλλη 
ευκαιρία, έτσι το 1-0 έμεινε μέχρι το τελικό 
σφύριγμα του Λεόντιου Τράττου.

«Είμαι περήφανος για αυτούς 
τους παίκτες»
«Θα επαναλάβω αυτό που λέω μετά 
από κάθε παιχνίδι. Είμαι περήφανος για 
αυτούς τους παίκτες. Μου δείχνουν περισ-
σότερα πράγματα από αυτά που βλέπετε. 
Πιστεύαμε για τη νίκη μέχρι το τελευταίο 
λεπτό. Έκαναν ένα φανταστικό παιχνίδι. 
Φτιάξαμε πολλές ευκαιρίες. Θα συνεχί-
σουμε να κυνηγάμε το όνειρό μας εναντίον 
όλων» δήλωσε αρχικά μετά το τέλος του 
αγώνα με την ΕΝΠ ο Πάολο Τραμετσάνι.
Για το αν νιώθει πίεση: «Νομίζω πως 
όποιος κάνει αυτή τη δουλειά νιώθει την 
πίεση. Τη θετική πίεση. Όποιος είναι σε 
αυτή την ομάδα πρέπει να είναι δυνατός 
χαρακτήρας. Αποδέχομαι τα πάντα. Τα 
καλά και τα κακά. Είναι μια κατάσταση που 
μπορούμε να ελέγξουμε. Αυτό τον τρόπο 
σκέψης θέλω να χτίσω με τους παίκτες 
μας. Παίρνουμε πολλούς πόντους από το 
χαρακτήρα και το πάθος μας. Δε νιώθω 
πίεση. Ξέρω τη δουλειά μου και βλέπω τη 
θέληση των παικτών μου στα μάτια τους. 
Προσπαθώ να έχω την ισορροπία ώστε να 
πετύχω τους στόχους μου».

αθλητικά
ΑΠΟΕΛ-ΕΝΠ 1-0

Τη λύση την έδωσε η… άμυνα!
Απόλλωνας- ΑΕΛ 1-2
Ο Χουράδο έδωσε 
προβάδισμα στην ΑΕΛ



70 5 Απριλίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ - Μπουντούτσνοστ 87-67

Μύθος ο Καλάθης, επική πρόκριση

Με έναν Νικ Καλάθη βγαλμένο από... άλλον πλανήτη σημειώνοντας triple double (11π., 
11ρ., 18ασ.), ο Παναθηναϊκός πήρε την πολυπόθητη πρόκριση στα playoffs της EuroLeague 
κερδίζοντας την Μπουντούτσνοστ με 87-67 και θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας (και 
πάλι) τη Ρεάλ Μαδρίτης. 

Ν
ικ Καλάθης, οε, οε, οε» τραγουδούσαν 
οι φίλοι του Παναθηναϊκού και πήγαι-
νε να... πέσει το ΟΑΚΑ! Ο αρχηγός των 
«πρασίνων» θα θυμάται για πάντα το 

παιχνίδι με την Μπουντούτσνοστ (87-67), τόσο για 
την μεγάλη πρόκριση στα προημιτελικά της διορ-
γάνωσης, όσο φυσικά για το επικό triple double, 
το πρώτο της καριέρας του και το πρώτο στην 
EuroLeague ύστερα από 12 χρόνια. Άλλωστε το 
κυνηγούσε και ήταν θέμα χρόνου να επιτευχθεί! 
Ο Νικ Καλάθης ήταν ο μεγάλος μαέστρος για την 
επιστροφή του «τριφυλλιού» από την κόλαση και 
παρέα με έναν Τζέιμς Γκιστ από τα παλιά (23π., 6/7 
δίπ., 1/1τρ., 8/12β.) οδήγησαν τον «τελειωμένο» 
Παναθηναϊκό στον παράδεισο των playoffs. Εκεί... 
τα πάντα μπορεί να συμβούν, πολλώ δε μάλ-
λον από τη στιγμή που δεν θα κουβαλάει 
το βαρύ φορτίο του φαβορί. 
Η Μπουντούτσνοστ παρουσιάστηκε 
αρκετά ανταγωνιστική στο ξεκί-
νημα του αγώνα και έβρισκε λύσεις 
απέναντι στην άμυνα του Παναθη-
ναϊκού χάρη στους Μπιτάτζε και 
Κλαρκ. Το αρχικό 4-7 έγινε 10-13 
υπέρ των Μαυροβούνιων, οι οποίοι 
είχαν βάλει δύσκολα στους παίκτες 
του Ρικ Πιτίνο. Παρόλα αυτά ο Παναθη-
ναϊκός είχε υπομονή στην επίθεση, γύρισε 
καλά τη μπάλα και με τον Καλάθη να σκοράρει και 
να δημιουργεί, οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν 
ένα επιμέρους 10-2 και πήραν διαφορά 8 πόντων 
(23-15) δύο λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης 
περιόδου.
Όμως δεν... έμεινε για πολύ αφού η Μπουντού-
τσνοστ δεν άφησε ασυγχώρητο το χαλάρωμα 
μετά το +8 και με δικό της 6-0 μείωσε στο καλάθι 
(23-21) με τη λήξη του δεκαλέπτου. Ένα διάστημα 
όπου ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ είχε 5/12 δίποντα, 
3/6 τρίποντα, 4/6 βολές, τρία ριμπάουντ λιγότερα 
(7-10) και δύο ασίστ λιγότερες (5-7). Αντίστοιχα, 
οι Μαυροβούνιοι μέτρησαν σε αυτό το διάστημα 
6/11 δίποντα, 2/5 τρίποντα και 3/4 βολές.
Ο Γεωργιανός σέντερ συνέχισε να κάνει την 
ζημιά στους «πράσινους» έχοντας μέχρι το 12’ 
(26-26) 12 πόντους με 2/2 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 
5/6 βολές και 5 ριμπάουντ. Σε εκείνο το σημείο 
ωστόσο υπέπεσε στο 3ο του φάουλ αλλά τα προ-
βλήματα του Παναθηναϊκού από τη γραμμή των 

βολών (7/12 ως το 14’) έδιναν το δικαίωμα στην 
Μπουντούτσνοστ να μένει στο ματς και μάλιστα να 
προηγείται με 30-32 χάρη σε ατομικές ενέργειες 
του Νόρις Κόουλ. Σε εκείνο το σημείο ο Ρικ Πιτίνο 
χρησιμοποίησε για πρώτη φορά στο «πέντε» τον 
Τζέιμς Γκιστ (με την πεντάδα να συμπληρώνουν 
οι Καλάθης, Κιλπάτρικ, Παπαπέτρου, Τόμας) και 
ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε ένα επιμέρους 
17-2 (!) και πήρε διαφορά 13 πόντων (47-34) λίγο 
πριν από το ημίχρονο (49-36).
Συνολικά στο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός είχε 
13/25 δίποντα, 4/10 τρίποντα αλλά υπήρχε το 
ψεγάδι των βολών (11/18). Παρόλα αυτά ισορ-
ρόπησε τα ριμπάουντ (19-18) ενώ περιόρισε την 
Μπουντούτσνοστ (11/22δίπ., 3/11τρ., 5/6β.) σε 

μόλις δύο ασίστ σε ένα ολόκληρο δεκάλεπτο 
(15 ο Παναθηναϊκός, 9 οι Μαυροβού-

νιοι) ενώ υπέπεσε σε μόλις 2 λάθη. 
O Καλάθης είχε μοιράσει 11 ασίστ 
από το πρώτο μισό του ματς, ενώ ο 
Γκιστ ήταν... άχαστος (14π.) με 4/4 
δίποντα και 1/1 τρίποντο.
Έκτοτε το momentum ήταν ξεκά-
θαρα υπέρ του Παναθηναϊκού 

ΟΠΑΠ. Η Μπουτνούτσνοστ έδει-
χνε να... παραδίδει το πνεύμα της στο 

παρκέ και οι «πράσινοι» το μόνο που 
έκαναν ήταν να διαχειριστούν την διαφορά 

και να ελέγξουν τον ρυθμό του αγώνα. Αρχικά ο 
δείκτης του σκορ έφτασε στο +17 (58-41) στο 25’ 
με τον Νικ Καλάθη να δίνει... ρεσιτάλ στις ασίστ 
κάνοντας απίστευτα πράγματα. Βέβαια ο Γκόρντιτς 
με δύο σερί τρίποντα και ένα καλάθι του Μπάρο-
βιτς, η διάφορα έπεσε κάτω από τους 10 πόντους 
(58-49 στο 27’). Ουσιαστικά το 8-0 της Μπουντού-
τσνοστ έγινε μέσα σε ένα λεπτό, αφού οι «πράσι-
νοι» έκαναν τρία διαδοχικά λάθη στην επίθεσή 
τους. Μάλιστα η διαφορά μειώθηκε και στους 
οκτώ πόντους (64-56) λίγο από τη λήξη της τρίτης 
περιόδου (66-56).
Το σκηνικό δεν άλλαξε δραματικά ούτε στην τελευ-
ταία περίοδο, με τον Παναθηναϊκό να ελέγχει στα-
θερά το ματς, γνωρίζοντας ότι θα... παίξει με τη 
Ρεάλ. Φυσικά τα βλέμματα ειχαν στραφεί ολοκλη-
ρωτικά στον Νικ Καλάθη, ο οποίος έκανε triple 
double, το πρώτο στην EuroLeague ύστερα από 
12 χρόνια! Η διαφορά έφτασε και τους 20 πόντους 
(85-65) δύο λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα.

Ο Ράις στέρησε το όνειρο 
του repeat!

Η 
ΑΕΚ βρέθηκε και στο 
+12, αλλά... αυτοκτό-
νησε, αφού δεν κα-
τάφερε να πάρει δια-

φορά +5 πόντων (69-67) και α-
ποκλείστηκε από το Final 4 του 
BCL. Ασταμάτητος ο Ταϊρίς Ρά-
ις, έδωσε την πρόκριση στην 
Μπάμπεργκ.
Το όνειρο της δεύτερης παρου-
σίας στο Final 4 του BCL και του 
repeat έφτασε στο τέλος του!
Με 18.000 οπαδούς  σ το 
πλευρό της, η ΑΕΚ έφτασε στο 
+12 (63-51, 33’) και είχε στα 
χέρια της την πρόκριση, αλλά 
η Μπάμπεργκ, με τρία σερί τρί-
ποντα στο τέλος των Χάρις και 
Τέιλορ, πήρε τον έλεγχο και 
κατάφερε να υπερασπιστεί την 
διαφορά του πρώτου ματς (71-
67), παρά τη νίκη των γηπεδού-
χων (69-67).
Τρομερή η προσπάθεια των 
«κιτρινόμαυρων», παρά τ ις 
απουσίες, και πολλά τα παρά-
πονα για τη διαιτησία.
Χάν τερ (19π., 11ρ.), Τζέιμς 
(12π.), Λαρεντζάκης (10π., 6ρ.) 
και Θίοντορ (9π., 7ασ.) ξεχώρι-
σαν για τους γηπεδούχους.
Αποθεώθηκε ο Νίκος Ζήσης 
στην επιστροφή του στο ΟΑΚΑ.

Το ματς
Στο πρώτο μέρος η ΑΕΚ δεν είχε 
καθόλου καλό ποσοστό στα 
τρίποντα (7.6% - 1/13), όπως 
και η Μπάμπεργκ (10% - 1/10), 
αλλά οι καλές άμυνες που 
έβγαλε και τα ριμπάουντ (25 
με 12 επιθετικά), της έδωσαν 
το προβάδισμα στο ημίχρονο. 
Οι «κιτρινόμαυροι» βρέθηκαν 
στο 9-5 (5’), Ράις και Αλεξάντερ 
με ενέργειές τους έβαλαν μπρο-
στά την Μπάμπεργκ (12-13, 7’), 
αλλά οι πολύτιμες βοήθειες του 
Σάκοτα έκαναν το 20-17 στο 
10’. Η ΑΕΚ έφτασε τα 4 ομα-
δικά φάουλ στα πρώτα δύο 
λεπτά της δεύτερης περιόδου, 
ο Ρούμπιτ με έμμεσο έκανε το 
20-22 (12’), αλλά οι γηπεδού-
χοι έκαναν επιμέρους 8-1 με 
τους Χάντερ, Θίοντορ και Γιαν-

νόπουλο (28-23, 14’). Η γερ-
μανική ομάδα μείωσε (30-32, 
19’), αλλά ο Θίοντορ ελάχιστα 
δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο 
έβαλε το πρώτο του καλάθι για 
το 36-32 (20’).
Στην τρίτη περίοδο η ΑΕΚ 
έφτασε και στο +8 (45-37, 25’), 
αλλά ο Ράις με 8 πόντους του 
πλησίασε ξανά στο σκορ (45-
45, 27’). Τα τρίποντα των Τζέιμς 
- Γκρίφιν ήρθαν να δώσουν... 
ανάσα, όπως και η τάπα του 
πρώτου στον Ράις στη λήξη του 
δεκαλέπτου (54-49, 30’). Λαρε-
ντζάκης, Θίοντορ και Χάντερ 
έβαλαν την ΑΕΚ στο +12 (63-51, 
33’), αλλά η Μπάμπεργκ επέ-
στρεψε, αφού Χάρις και Τέι-
λορ εκτέλεσαν τρεις σερί φορές 
από τα 6.75 για το 65-60 (36’). 
Με το σκορ στο 67-65, Λαρε-
ντζάκης και Χάντερ αστόχη-
σαν σε τρίποντο και κοντά στο 
καλάθι, αντίστοιχα, και ο Ράις 
με καλάθια του μείωσε στο 
τελικό 69-67, για να προκρι-
θεί η Μπάμπεργκ στην τελική 
φάση του θεσμού.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Οι δύο ομάδες 
τα... έσπασαν γενικά από τα 
6.75, αλλά η Μπάμπεργκ βρήκε 
στόχο περισσότερες φορές, και 
ειδικά στο κρίσιμο σημείο και 
αυτό ήταν που έκανε την δια-
φορά. Επίσης, ο Ράις ήταν σε 
τρομερή βραδιά.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Ταϊρίς 
Ράις ολοκλήρωσε το ματς με 25 
πόντους και 5 ασίστ.
ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Ο Τέιλορ 
είχε 11 πόντους, ο Ρούμπιτ 9 με 
10 ριμπάουντ και ο Αλεξάντερ 
8 με 9 ριμπάουντ.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: 
Ο Γκρίφιν είχε 2/7 σουτ.
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Τα τρία σερί 
τρίποντα των Χάρις και Τέιλορ 
που μείωσαν σε 65-60 σ το 
37’ κράτησαν την Μπάμπεργκ 
κοντά στο στόχο της.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Αμφότερες τα τρί-
ποντα, αλλά ειδικά η ΑΕΚ που 
είχε 3/20.
Τα δεκάλεπτα: 20-17, 36-32, 
54-49, 69-67.
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