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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,

Γεια σας και χαρά σας κι αυτήν την εβδομάδα για 

όλους, κι αυτούς που νηστεύουν κι αυτούς που 

δεν θυμούνται ακόμη πότε έχουμε Πάσχα (αλή-

θεια γιατί τέτοια αδιαφορία;) 

Ευτυχώς που έχουμε τα ελληνικά καταστήματα τροφίμων 

που είναι κατάφορτα με ελληνικά πασχαλινά προϊόντα και 

μας φέρνουν αυτήν την όμορφη αναμονή της Θείας Ανάστα-

σης. Με το καλό κι όσο μπορείτε ειδικά οι πιο μεγάλοι και 

πιο «σιτεμένοι» προσπαθήστε να μεταλαμπαδεύσετε αυτές 

τις ημέρες στους νέους της οικογένειας τι γινόταν στο νησάκι 

σας, στο χωριουδάκι σας ή στην πόλη σας τις Άγιες αυτές 

ημέρες.

Πραγματικά, λόγω χαρακτήρα άλλα και δημοσιογραφικής 

εμπειρίας μ’ αρέσει να συζητώ διάφορα θέματα με νεαρά 

παιδιά όταν βρίσκονται μπροστά και οι γονείς τος, ειδικά οι 

μητέρες και θα μου πείτε γιατί; Ε, γιατί να μην σας πω…

Τα παιδιά μας που γεννήθηκαν εδώ αλλά κι αυτά που ήρθαν 

από την Ελλάδα μεγαλομένα λίγο, όσο και να θέλουμε να 

τους συμβουλέψουμε, όσο και να γκρινιάζουμε σκεπτόμενοι 

πως μεγαλώσαμε εμείς, πολλές φορές δεν βρίσκουμε άκρη. 

Και τσαντιζόμα-στε και φωνάζουμε και...και…και…

Κακά τα ψέματα αδέλφια δεν υπάρχει γονιός που να μην 

θέλει το καλό του παιδιού του, αλλά ότι του λες εσύ στο σπίτι 

τις περισσότερες φορές είναι 100% το αντίθετο από αυτά 

που συζητάει με τους φίλους του και τους συμμαθητές του. 

Υπάρχει κι εκείνο το ρημάδι το κομπιούτερ που για καλό 

ήρθε και κατέστρεψε την καθημερινότητα, τον ρομαντισμό 

και τόσα άλλα πράγματα. Μιλάς, μιλάς με το παιδί σου, σου 

λέει ναι έχεις δίκιο μαμά μην στεναχωριέσαι και κάνει του 

κεφαλιού του. Και το χειρότερο, εάν το αγριέψεις μπορεί και 

να το χάσεις, οπότε τι να κάνεις συμβιβάζεσαι και σε τρώει 

το μεράκι και μονολογείς γιατί ρε γαμώτο…

Αδέλφια, καθημερινώς λόγω του επαγγέλματος μου κάνω 

πάρα πολλές συζητήσεις με μικρούς και μεγάλους για διά-

φορα θέματα. Τελευταία μόλις συναντάω «τοίχο» σε μια 

συζήτηση αποχωρώ. Γιατί; Επειδή δεν υπάρχει περίπτωση 

να γεφυρώσεις το χάσμα δύο γενεών. Από ακατόρθωτο 

μέχρι ουτοπία. Εξάλλου όπως είπα και σε άλλο γράμμα ο 

καλός Θεούλης μου είπε να ανακατεύομαι μόνο με τη δου-

λειά μου και να μην μπαίνω στα χωράφια του, να φτιάξω 

δηλαδή τον κόσμο.

Καλή τύχη σε όλους για ό,τι ψάχνουν στην ζωή τους. Μάταια 

ή όχι!

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ;
ΧΑΣΜΑ ΓΕΝΕΑΣ;

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΟ;

ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Κάθεσαι και χαλιέσαι και 

αρρωσταίνεις με τους 

άλλους. Τι σου είπαν, 

τι σου έκαναν, πως σε 

βλέπουν, αν σε θέλουν κτλ, 

διότι ξεχνάς τη δύναμή 

σου, την ομορφιά σου, 

την αξία σου.

Αγάπα και λίγο τον 

ταλαίπωρο εαυτό σου!!

Και πάτα στα πόδια σου, 

ψυχή μου!

Ανδρέας Κονάνος
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Φιάσκο Novartis: Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση 
για το καινούργιο «προπέτασμα καπνού» του Μαξίμου 

Τ
ην υπόθεση της Novartis βγάζει για μια ακόμα φορά 
από το «μαύρο» συρτάρι το Μέγαρο Μαξίμου προ-
κειμένου να δημιουργήσει παραμορφωτικές συνθή-
κες και να ξεφύγει από την ζοφερή πραγματικότητα 

που δημιουργούν τα δημοσκοπικά ευρήματα και οι υπαρ-
κτές συνδέσεις κυβερνητικών στελεχών με τις offshore των 
Πετσίτη – Αρτεμίου.
Το δεύτερο κεφάλαιο του αφηγήματος της Novartis, που 
έχει χαρακτηριστεί και ως σκευωρία, διαβιβάστηκε από 
την εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη στην Βουλή 
και αυτή την φορά εστιάζει αποκλειστικά στον κ. Ανδρέα 
Λοβέρδο.
Από την πλευρά του ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής 
δηλώνει έτοιμος να απαντήσει στις νέες καταγγελίες των 
ανώνυμων μαρτύρων, υπογραμμίζει πως «Πρώτος εγώ θα 
ψηφίσω την άρση ασυλίας μου. Είναι πολύ η συγκινητική 
η στήριξη των συναδέλφων μου. Η ψήφος μας θα είναι η 
έναρξη της τελικής τους αποκαθήλωσης» και προειδοποιεί 
ότι «θα πάει εως τέλους τους άθλιους σκευωρούς».
«Στην Βουλή των Ελλήνων και στις μηνύσεις μου κατά των 
κουκουλοφόρων ψευδομαρτύρων κονιορτοποίησα όλες τις 
συκοφαντίες των άθλιων κακοποιών. Από τον φάκελο που 
εστάλη στη Βουλή προκύπτει, πως οι συμπληρωματικές 
καταθέσεις ανθρώπων που δόθηκαν έως και την 4η Απρι-
λίου, δηλαδή πριν μία εβδομάδα (!!!), το εντός εισαγωγικών 
«κατηγορητήριο», εξαφανίζεται πλήρως. Επαναλαμβάνω 
όσα έχω ήδη με αδιάσειστα επιχειρήματα διευκρινίσει στις 
μηνύσεις μου κατά των κουκουλοφόρων και στις ομιλίες 
μου στη Βουλή» ανέφερε ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
Σύμφωνα με την ουσία των νέων μαρτυρικών καταθέσεων 
των προστατευόμενων μαρτύρων «Κελέση» και «Μάξιμο 
Σαράφη» αλλά και νέων επώνυμων προσώπων, το κατη-
γορητήριο για τον πρώην υπουργό στοιχίζεται πίσω από 
την τιμολόγηση τριών συγκεκριμένων φαρμάκων. Οι μάρ-
τυρες υποστηρίζουν ότι υπήρξε προνομιακή τιμολόγηση 
προκειμένου να ευνοηθεί ο φαρμακευτικός κολοσσός και 
εκτιμούν – χωρίς να γνωρίζουν όπως οι ίδιοι παραδέχονται 
– πως υπήρξε χρηματισμός κρατικών αξιωματούχων. Από 
την άλλη πλευρά ο κ. Λοβέρδος επισημαίνει για τα συγκε-
κριμένα φάρμακα πως:
«-Gilenya: Υπήρχε ομόφωνη απόφαση της αρμόδιας επιτρο-
πής για ένα φάρμακο που συμπυκνωνόταν σε χάπι και ήταν 
θεραπευτικό για τη σκλήρυνση κατά πλάκας και αντικαθι-
στούσε νοσοκομειακή θεραπεία. Είχαμε τεράστια συνολική 
ωφέλεια με το χάπι αυτό και για τους ασθενείς και για τα 
οικονομικά του συστήματος υγείας. Δεν υπήρχε τότε αίτηση 
από άλλη εταιρεία για άλλο φάρμακο. Η επόμενη αίτηση 

έγινε το 2014. Ο ΕΟΦ μάλιστα το τιμολογούσε ακριβότερα 
και οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου το έβαλαν σε 
χαμηλότερη τιμή. Να σημειωθεί ότι και για το φάρμακο αυτό 
και για τα επόμενα φάρμακα αλλά και για όλες τις χιλιάδες 
των φαρμάκων που ετιμολογούντο στην αρμόδια επιτροπή 
συμμετείχαν και εκπρόσωποι των εταιριών και εάν μερολη-
πτούσε η επιτροπή, θα αντιδρούσαν όλες οι υπόλοιπες. Ήταν 
εντυπωσιακό ότι μετά από κάθε τιμολόγηση είχαμε πέντε-
δέκα ενστάσεις για περίπου 10.500 φάρμακα.
Tasigna: Υπήρχαν ομόφωνες εισηγήσεις από την αρμόδια 
επιτροπή. Δεν ήταν καινούργιο φάρμακο όπως ψευδέστατα 
λέγεται. Είχε μπει από το 2010 και απλώς έγινε μία νέα τιμο-
λόγηση για μικρότερη και πιο οικονομική συσκευασία.
Lucentis-Avastin: Η κυκλοφορία του Lucentis έγινε προ της 
υπουργίας μου και η παραμονή του συνεχίστηκε με απολύ-
τως νόμιμο τρόπο. Οι άθλιοι με κατηγορούν γιατί δεν επι-
τρέψαμε να χρησιμοποιείται για την ίδια ασθένεια και το 
Avastin! Και αποκρύπτουν δολίως ότι ο ΕΟΦ είχε απαγο-
ρεύσει τη χρήση αυτού του φαρμάκου για οφθαλμολογι-
κές παθήσεις, επειδή είχε παγκοσμίως άδεια κυκλοφορίας 

για τη θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος. Άρα, όποιος 
Υπουργός επέτρεπε την χρήση του Avastin για οφθαλμολο-
γικούς σκοπούς, θα κινδύνευε να κατηγορηθεί και να πάει 
στο ειδικό δικαστήριο».
Πέραν αυτών οι ανώνυμοι μάρτυρες υποστηρίζουν ότι ο 
πρώην υπουργός και ο κ. Φρουζής είχαν τακτικές επικοι-
νωνίες και συνεννοήσεις με email, τηλέφωνα και ραντεβού 
όπου πραγματοποιούνταν και οι φερόμενες δωροδοκίες. 
«Για την αθλιότητα αυτή επαναλαμβάνω πως τον κ.Φρουζή 
τον αγνοούσα ως όνομα, ως πρόσωπο και ως οτιδήποτε 
άλλο έως τα τέλη Μαρτίου του 2012, οπότε και μου συστή-
θηκε ως νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακοβιομη-
χάνων. Ένα μήνα μετά έφυγα από το Υπουργείο. Όμως οι 
κουκουλοφόροι και οι λοιποί ψευδομάρτυρες λένε, ότι τον 
γνώριζα από το 2009» τονίζει ο κ. Λοβέερδος και υπογραμ-
μίζει «Σε πλήρη αντίθεση με όσα λέγονται από τους κου-
κουλοφόρους, με τον κ. Φρουζή δεν έχω ανταλλάξει ποτέ 
ούτε τηλέφωνο, ούτε e-mail. Δυόμιση χρόνια «ερευνούν» 
την υπόθεση, το ξέρουν καλά αυτό! Πολύ καλά μάλιστα! Και 
το κρύβουν! Με τον κ. Φρουζή ουδέποτε έχουμε συναντη-
θεί εκτός υπουργείου και εντός μόνο την φορά που προα-
νέφερα. Η συνάντηση αυτή διήρκησε όσο διαρκεί μια χει-
ραψία. Ακόμη κι αν τον είχα δει οποτεδήποτε ή οπουδήποτε 
δεν τον αναγνώριζα ούτε ως Φρουζή, ούτε ως Novartis. 
Χρήματα δεν έχω, γι’ αυτό δεν βρήκαν ούτε ένα ευρώ. Κι 
ας έψαξαν εμένα, τα ανήλικα παιδιά μου, τους συγγενείς και 
τους συνεργάτες μου. Κι όμως απέφευγαν να το δώσουν στη 
δημοσιότητα».

ΝΔ: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα λογοδοτήσει για την μεγαλύ-
τερη σκευωρία
Ως τη μεγαλύτερη σκευωρία που έζησε ο τόπος, χαρακτη-
ρίζει η Νέα Δημοκρατία την υπόθεση Novartis μετά και τις 
νέες εξελίξεις.
Σε ανακοίνωσή της, η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, 
Σοφία Ζαχαράκη, τονίζει πως πριν από 14 μήνες, η κυβέρ-
νηση πανικόβλητη από τα συλλαλητήρια για το Σκοπιανό, 
επινόησε το δήθεν μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως 
ελληνικού κράτους» προσθέτοντας πως «έστησε δέκα κάλ-
πες και επιχείρησε να διασύρει δέκα πολιτικούς της αντίπα-
λους, ανάμεσα στους οποίους και δύο πρώην πρωθυπουρ-
γούς».
Τώρα που η υπόθεση Νοvartis αποδεικνύεται η μεγαλύτερη 
πολιτική σκευωρία που έζησε ο τόπος, οι σκευωροί δεν 
έχουν καν το θάρρος να απολογηθούν. Ας το γνωρίζουν από 
σήμερα. Θα λογοδοτήσουν», καταλήγει στη δήλωσή της η 
κ. Ζαχαράκη.

Με νέες καταθέσεις και λόγια 
του αέρα επιχειρεί ξανά το 
Μαξ ίμου να ξεφύγε ι  από 
την ζοφερή πραγματικότητα 
των δημοσκοπήσεων και της 
υπόθεσης Πετσίτη –  Ο ΣΥΡΙΖΑ θα 
λογοδοτήσει για τη μεγαλύτερη 
σκευωρία, δηλώνει η ΝΔ
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Α
θώοι μεταξύ άλλων οι Αντώνης Ρέμος 
και Ντέμης Νικολαΐδης, άδικος ο υπο-
βιβασμός του Ηρακλή το 2011.
Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών απο-

φάσισε πως απαλλάσσονται από τις κατηγο-
ρίες τους όλοι όσοι βρέθηκαν εμπλεκόμενοι 
στο σκάνδαλο των πλαστών φορολογικών και 
ασφαλιστικών ενημεροτήτων. Σύμφωνα με την 
ιστοσελίδα «dikisports.blogspot.com», το υπ’ 
αριθ. 260/2019 βούλευμα του Ανώτατου Δικα-
στικού Συμβουλίου, αποφάσισε την παύση της 
ποινικής δίωξης των 46 κατηγορούμενων της 
υπόθεσης.
Μεταξύ αυτών που ελέγχθηκαν για κακουργη-
ματική απιστία και αθωώθηκαν είναι οι Αντώ-
νης Ρέμος  Ντέμης Νικολαΐδης, Βασίλης Γκα-

γκάτσης, Σοφοκλής Πιλάβιος, Γιώργος Σαρρής, 
Θωμάς Μητρόπουλος, Γιώργος Αρβανιτίδης, 
Αριστείδης Σταθόπουλος, και Θόδωρος Κου-
ρίδης.
Προφανώς και αυτή η εξέλιξη, επαναφέρει τη 
συζήτηση για τον υποβιβασμό του Ηρακλή το 
2011, καθώς ο «γηραιός» τότε είχε υποβιβαστεί 
για το θέμα των ενημεροτήτων, και δεδομένα 
στη Θεσσαλονίκη θα έχουν πλέον κάθε λόγο να 
μιλάνε για άδικη τιμωρία της ομάδας τους. Από 
εκεί και πέρα, σημαντική είναι αυτή η εξέλιξη 
για τον Αντώνη Ρέμο που ταλαιπωρήθηκε ιδι-
αίτερα στο δικαστικό κομμάτι λόγω της εμπλο-
κής του με τον Ηρακλή, αλλά και για τον Ντέμη 
Νικολαΐδη που επίσης είχε εμπλακεί λόγω της 
παρουσίας του στην προεδρία της ΠΑΕ ΑΕΚ…  

Απαλλάχθηκαν οι κατηγορούμενοι 
για τις πλαστές φορολογικές 
ενημερότητες

Συνελήφθη ο Χρήστος 
Πατσατζόγλου 

Σ
ύμφωνα με αποκ λε ισ τ ικέ ς 
πληροφορίες του piperata.gr, 
ο πρώην διεθνής ποδοσφαιρι-
στής, Χρήστος Πατσατζόγλου, 

συνελήφθη για εισαγωγή και εμπο-
ρία «μαϊμού προϊόντων», μέρος των 
οποίων πουλούσε σε καταστήματα 
συμφερόντων του στην Αγία Βαρβά-
ρα Αττικής και στη Χαλκίδα.
Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές 
ο παλαίμαχος άσος, ο οποίος σ τη 
διάρκεια της καριέρας του φόρεσε, 
μεταξύ άλλων, τη φανέλα του Ολυμπι-
ακού και της ΑΕΚ,  φέρεται να προμή-
θευε τα «μαϊμού προϊόντα», που εισή-
γαγε από την Τουρκία, ακόμη και σε 
μεγάλα εμπορικά καταστήματα σε όλη 
την Αθήνα και στον Πειραιά.
Συγκεκριμένα στις 3/4/2019 σε τυχαίο 
αστυνομικό έλεγχο της ομάδας ΔΙΑΣ 
στο όχημα του Πατσα-
τζόγλου στη συμβολή 
των οδών Ηπε ίρου 
και Πύργου στην Αγία 
Βαρβάρα, σ τ ις 17:30 
το απόγευμα, εντοπί-
στηκαν προϊόντα απο-
μίμησης - παπούτσια, 
εσώρουχα, ρολόγ ια 
και γυαλιά.
Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής παρέ-
μεινε το βράδυ σ το Α.Τ. της Αγ ίας 
Βαρβάρας,  και  το επόμενο πρωί 
παρουσ ιάσ τηκε σε ανακριτή και 
εισαγγελέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες την υπε-
ράσπισή του ανέλαβε το δικηγορικό 
γραφείο του πρώην δημάρχου, βου-
λευτή και υπουργού του ΠΑΣΟΚ, 
Λάμπρου Μίχου, με τον οποίο μάλι-
στα είχε ανακοινωθεί ότι ο Χρήστος 
Πατσατζογλου θα ήταν υποψήφιος 
δημοτικός σύμβουλος στις προσεχείς 
αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 
2019 (έχει το επίσημο χρίσμα του 
ΚΙΝΑΛ).
Για το συμβάν ο Λάμπρος Μίχος ανήρ-
τησε τα εξής σ τον προσωπικό του 
λογαριασμό στο facebook:

Η καριέρα του Χρήστου Πα-
τσατζόγλου
Ξεκίνησε τη σ ταδιοδρομία του από 
την ομάδα της Αγίας Ελεούσας στη Δ΄ 
Εθνική την περίοδο 1995-96 σε νεαρή 
ηλικία και σ τη συνέχεια εν τάχθηκε 

σ την Ξάνθη, όπου αγωνίσ τηκε γ ια 
τέσσερα χρόνια (1996-97 έως 1999-
2000).
Λόγω του πολυσύνθετου ταλέν του 
του,  μπορούσε να αγων ισ τ ε ί  ως 
δεξιός ή κεν τρικός αμυντικός αλλά 
και ως μέσος. Την αγωνιστική περί-
οδο 2000-01 υπέγραψε συμβόλαιο 
σ τον Ολυμπιακό και γρήγορα έγινε 
βασικός, αγωνιζόμενος συνήθως ως 
δεξιός μπακ.
Το 2003 ο Πατσατζόγλου τραυματί-
στηκε στον αχίλλειο τένοντα σε ένα 
ντέρμπι μεταξύ του Ολυμπιακού και 
της ΑΕΚ. Του πήρε περισσότερο από 
τρία χρόνια να επιστρέψει στους αγω-
νιστικούς χώρους, καθώς το ένα χει-
ρουργείο διαδεχόταν το άλλο.
Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να επιστρέ-
ψει σ το τέλος της περιόδου 2004-05 

σ τα γήπεδα της Α’ Εθν ι-
κής. Ο τότε προπονητής του 
Ολυμπιακού, Τροντ Σόλιντ, 
του έδωσε και άλλες ευκαι-
ρίες την περίοδο 2005-06, 
κυρίως στη θέση του αμυ-
ντικού μέσου.
Το 2009, έπειτα από εννέα 
χρόνια σ τον Ολυμπιακό, 

αναζήτησε νέα ποδοσφαιρική στέγη 
στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην 
Ομόνοια Λευκωσ ίας.  Έναν χρόνο 
αργότερα επέστρεψε στην Ελλάδα για 
λογαριασμό της ΑΕΚ, ενώ τον Ιανουά-
ριο του 2011 εντάχθηκε στο δυναμικό 
του ΠΑΣ Γιάννινα.
Τον Ιούλιο του 2013 υπέγραψε στον 
Ηρακλή Ψαχνών, όπου παρέμεινε δύο 
χρόνια, όταν το 2015 αποκτήθηκε από 
την ΑΕΚ Χαλκίδας, με τη φανέλα της 
οποίας αγωνίστηκε έναν χρόνο.
Τον Σεπτέμβριο του 2016 συμφώνησε 
αρχικά με τον Α.Ο. Χαλκίδας, ωστόσο 
τον Οκτώβριο αποχώρησε για να συνε-
χίσει στην Προοδευτική, με την οποία 
αγωνίστηκε το υπόλοιπο της περιόδου 
2016-17 στην Γ’ Εθνική. Τον Σεπτέμβριο 
του 2017 υπέγραψε στον Φωστήρα.
O Χρήστος Πατσατζόγλου υπήρξε διε-
θνής με την εθνική Ελλάδας και συμ-
μετείχε σ τα προκριματικά του Euro 
2004, αλλά όχι και στην τελική φάση 
της διοργάνωσης, λόγω του μακρο-
χρόνιου τραυματισμού του. Συμμε-
τε ίχε ωσ τόσο σ τα τελικά του Euro 
2008 και στο Μουντιάλ 2010. 
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Εκτός από τις δύο αγωγές που συζητήθηκαν στη δίκη της περασμένης Δευτέρας, όπου η πρώην 
σύζυγος του Γιάννη Κούστα απαιτεί 234 εκατ. ευρώ

Η 
τελευταία απόπειρα της κυρί-
ας Σοφίας Γιαννικοπούλου να 
αποσπάσει 234 εκατ. ευρώ 
από τον πρώην σύζυγό της, 

εφοπλιστή Γιάννη Κούστα, αντιμετωπί-
στηκε τουλάχιστον από το ακροατήριο 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθη-
νών με περιέργεια και σε αρκετές στιγ-
μές με θυμηδία.
Και αυτό διότι τα «ουσιώδη» επιχειρή-
ματα της Σοφίας Γιαννικοπούλου βάσει 
των οποίων αξιώνει τα 234 εκατ. ευρώ 
ήταν εντέλει ότι «έχει καλό γούστο», 
«διαθέτει μια λαμπερή και εξωστρεφή 
προσωπικότητα», «φρόντιζε το σπίτι 
και την ανατροφή των παιδιών» και 
«προσέφερε ψυχολογική υποστήριξη» 
στον εφοπλιστή Γιάννη Κούστα κατά 
τη διάρκεια του συζυγικού τους βίου. 
Περίπου αυτά πιστοποίησαν με ένορ-
κες έγγραφες καταθέσεις τους κάποιοι 
μάρτυρες που θέλησαν να προσφέ-
ρουν τη στήριξή τους στην ενάγουσα. 
Το ίδιο έκανε όμως με τη διά ζώσης 
κατάθεσή της και η κυρία Αιμιλία Γιαν-
νικοπούλου, μία από τις έξι μεγαλύτε-
ρες αδελφές της Σοφίας, η μάρτυρας 
που εξετάστηκε από την πλευρά της 
κυρίας Σοφίας Γιαννικοπούλου.
Και αν με την επίκληση των προανα-
φερθέντων προσόντων της ενάγου-
σας κάποιοι κρυφοχαμογέλασαν κατά 
την ακροαματική διαδικασία, φαντά-
ζεται κανείς εύκολα πώς θα αντιδρού-
σαν εάν άκουγαν τα νέα αιτήματά της, 
από τα οποία ξεχωρίζουν π.χ. τα περί-
που 700 ευρώ τον μήνα για τον καλ-
λωπισμό της σκυλίτσας Μπουμπούς, 
τα 45.000 τον χρόνο για ταξίδια και 
διακοπές, τα 5.300 ευρώ μηνιαίως για 
την προσωπική περιποίηση, την ψυχα-
γωγία και την κοινωνική ζωή των δύο 
θυγατέρων Κούστα-Γιαννικοπούλου, 
τα 550 ευρώ που χρειάζεται η ίδια για 
τα καλλυντικά της σε μηνιαία βάση 
κ.ο.κ. Ομως, όλα αυτά δεν ακούστηκαν 
στη δίκη της Πρωταπριλιάς -αν και θα 
ταίριαζαν στον εύθυμο χαρακτήρα της 
ημέρας- καθώς περιέχονται σε μια δια-
φορετική, καινούρια αγωγή διατρο-
φής, η οποία θα συζητηθεί ενώπιον 

δικαστηρίου τον Ιανουάριο του 2020. 
Τότε θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη εάν 
ο κ. Κούστας θα υποχρεωθεί να κατα-
βάλει την τριπλή διατροφή που απαι-
τεί η κυρία Γιαννικοπούλου (για τις δύο 
κόρες και τον εαυτό της), η οποία και 
θα ξεπερνά τα 50.000 ευρώ μηνιαίως.
Σε ό,τι αφορά τη δίκη της προηγούμε-
νης Δευτέρας, συζητήθηκαν δύο δια-
φορετικές πλην αλληλένδετες υποθέ-
σεις: η αγωγή της κυρίας Γιαννικοπού-
λου με επίδικο το κολοσσιαίο μερίδιο 
των 234 εκατ. ευρώ από την περιουσία 
του κ. Κούστα και η αγωγή του εφο-
πλιστή εναντίον της πρώην συζύγου 
του για ακίνητα που της είχε δωρίσει. 
Θεωρώντας ότι η συμπεριφορά της 
δεν ήταν η πρέπουσα και καταλογίζο-
ντάς της αχαριστία, ο κ. Κούστας απαι-
τεί να του επιστραφούν πέντε πολυ-
τελείς οικίες στα νότια προάστια της 
Αθήνας. Οι δύο αυτές αγωγές θεωρού-

νται ότι συναπαρτίζουν μια ενιαία υπό-
θεση και η απόφαση που θα εκδοθεί 
σε μερικούς μήνες -άγνωστο πόσους- 
ενδεχομένως θα είναι κοινή.
Κατά την εκδίκαση, η οποία διήρκεσε 
σχεδόν τρεις ώρες και παρόλο που 
αφορούσε συγκεκριμένα και αποκλει-
στικά υλικά αποκτήματα, ακούστη-
καν και πάλι δημοσίως λεπτομέρειες 
για τη συζυγική ζωή των δύο αντιδί-
κων: αναπόφευκτα υπήρξε νέος γύρος 
αλληλοκατηγοριών για απιστίες, ενώ 
ανακινήθηκε και το περιβόητο ζήτημα 
της υποτιθέμενης διγαμίας του κ. Κού-
στα. Να σημειωθεί ότι αυτό το ζήτημα 
έχει κλείσει οριστικά, εφόσον αποδει-
κνύεται, βάσει των ημερομηνιών σε 
επίσημα έγγραφα που περιλαμβάνο-

νται στον φάκελο της αντιδικίας, ότι 
δεν υπήρξε διγαμία. Οταν ο δρ Κού-
στας τέλεσε πολιτικό γάμο με τη νυν 
σύζυγό του Δήμητρα Μέρμηγκα, ήταν 
και τυπικά διαζευγμένος με την κυρία 
Γιαννικοπούλου.
Η Σοφία Γιαννικοπούλου ισχυρίζε-
ται στην αγωγή της ότι υπήρξε μια 
σοβαρή, σ τιβαρή παρουσία στο 
πλευρό του εφοπλιστή πρώην συζύ-
γου της
Κατά την εκδίκαση υπήρξε ακόμη και 
διακοπή της διαδικασίας με απόφαση 
της προέδρου. Το διάλειμμα ολίγων 
λεπτών κρίθηκε επιβεβλημένο όταν 
προκλήθηκε ένταση ανάμεσα στους 
δικηγόρους των δύο πλευρών γύρω 
από κάποιες εικόνες της κυρίας Γιαν-
νικοπούλου. Μολονότι επρόκειτο για 
φωτογραφίες που έχουν δημοσιευτεί 
ευρύτατα, οι συνήγοροι της ενάγου-
σας αμφισβήτησαν διά βοής την αυθε-
ντικότητά τους. Επρόκειτο για γνωστές 
εικόνες, με την ίδια σε στιγμές οικειό-
τητας με τον πολίστα και προσωπικό 
της γυμναστή Τόνυ Κουτσογιάννη. 
Ωστόσο, πέρα από τη διαμάχη των 
δικηγόρων για τη γνησιότητα, η ουσία 
που διαφάνηκε για άλλη μία φορά 
γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα 
είναι η αξιοπιστία των μαρτυριών αλλά 
και των μαρτύρων.
Οπως φάνηκε από την ακροαματική 
διαδικασία, η κυρία Γιαννικοπούλου, 
ιδιαίτερα ζωντανή προσωπικότητα, 
δεν απέφευγε τις δημόσιες διαχύσεις 
με άνδρες και δεν δίσταζε να φωτογρα-
φηθεί περιχαρής μαζί τους, βεβαίως 
ενόσω ήταν ακόμη παντρεμένη με τον 
κ. Κούστα. Εκείνος επικαλείται μαρ-
τυρίες αξιόπιστων προσώπων που 
καταθέτουν συγκεκριμένες σκηνές με 
λεπτομέρειες για το πού, πότε και με 
ποιον σε σχέση με τη «ζωηρή» συμπε-
ριφορά της τότε συζύγου του. Από την 
άλλη πλευρά, όταν η κυρία Αιμιλία 
Γιαννικοπούλου στο δικαστήριο ανα-
φέρθηκε στις απιστίες του εφοπλιστή, 
δεν βασίστηκε σε ιδίαν γνώση, αλλά 
στις κατηγορίες που έχει διατυπώσει η 
αδελφή της.

Γιάννης Κούστας: Η πρώην σύζυγος του ζητά 
€50.000 τον μήνα για ταξίδια, καλλυντικά και σκύλο! 

Bloomberg για 
Τσίπρα: Ο «εξπέρ» στις 
κωλοτούμπες μετά από 
δημοψηφίσματα λέει ότι 
μπορεί να αποτραπεί το 
Brexit! 

«Ο Τσίπρας ξέρει κάνα δυο πραγματάκια 
σχετικά με την ακύρωση των αποτελεσμάτων 
σε δημοψηφίσματα» αναφέρει το δημοσίευμα 
«καταπέλτης» του πρακτορείου, επισημαίνοντας τις 
ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα σε Βρετανία 
και Ελλάδα

Τ
η γνώμη του ως «ειδήμων» στις κωλοτούμπες μετά 
από δημοψηφίσματα εξέφρασε στη χθεσινή σύνο-
δο στις Βρυξέλλες για το Brexit ο Αλέξης Τσίπρας, ε-
πισημαίνει σήμερα δημοσίευμα του πρακτορείου 

Bloomberg.
Όπως εξηγεί ο αρθογράφος, ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε 
εχθές στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι υπάρχει ακόμα περιθώ-
ριο να αποτραπεί το Brexit, αφού, «εάν το βρετανικό κοινο-
βούλιο δεν εγκρίνει τη συμφωνία αποχώρησης μέσα στις 
επόμενες έξι εβδομάδες, η χώρα να αναγκασθεί να διενερ-
γήσει ευρωεκλογές».
«Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη ήττα των Brexiteers και ίσως 
ακόμη και η αρχή του τέλους για τον Brexit» δήλωσε χαρα-
κτηριστικά ο Τσίπρας, σύμφωνα με το κείμενο της παρέμβα-
σής του που προμηθεύτηκε το πρακτορείο από διπλωματικές 
πηγές, ενώ στη συνέχεια προέτρεψε τους ομολόγους του να 
αναλογιστούν αν η ΕΕ θα έπρεπε να στηρίξει αυτό το σενάριο.
«Ο Τσίπρας ξέρει κάνα δυο πραγματάκια σχετικά με την ακύ-
ρωση των αποτελεσμάτων σε δημοψηφίσματα. Ζήτησε τη 
λαϊκή ψήφο για μια συμφωνία που προσέφεραν στην Ελλάδα 
οι ευρωπαίοι εταίροι της το 2015 και στη συνέχεια διεξήγαγε 
εκστρατεία εναντίον της. Όταν όμως κέρδισε το δημοψήφι-
σμα ανέκρουσε πρύμναν και τελικά αποδέχτηκε τη συμφω-
νία σε μια ολονύχτια σύνοδο στις Βρυξέλλες», αναφέρει ο 
αρθρογράφος του Bloomberg.
Και συνεχίζει: «Η διαφορά είναι ότι, στην περίπτωση της 
Ελλάδας, η αντιπολίτευση υποστήριζε τη συμφωνία, κάτι 
που βοήθησε τον Τσίπρα να ξεπεράσει την ανταρσία των 
βουλευτών του οι οποίοι ψήφισαν εναντίον της στο Κοινο-
βούλιο. Η Μέι έχει αποτύχει επανειλημμένα να αποσπάσει 
αυτή την υποστήριξη, και όταν ρωτήθηκε την Τετάρτη για τις 
συνομιλίες της με την αντιπολίτευση, ήταν όλο υπεκφυγές, 
σύμφωνα με δύο διπλωμάτες που έχουν γνώση της συζή-
τησης».
Όπως επισημαίνει το Bloomberg, «ένα κοινό στοιχείο ανά-
μεσα στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ότι και στις 
δύο περιπτώσεις υπάρχει ένας ισχυρός πυρήνας υποστηρι-
κτών της ΕΕ».
«Ο Τσίπρας είπε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι δεν μπορούν 
να αγνοήσουν τους 6 εκατομμύρια ψηφοφόρους που έχουν 
υπογράψει μέχρι στιγμής το αίτημα για ακύρωση του Brexit. 
Κατά ειρωνικό τρόπο, στην περίπτωση της Ελλάδας, οι υπο-
στηρικτές της ΕΕ στο δημοψήφισμα χλευάστηκαν με έναν 
όρο αντίστοιχο του βρετανικού «remoaners»», καταλήγει το 
δημοσίευμα.
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επικαιρότητα

Το Κίνημα Αλλαγής σχολιάζει ότι ο 
πρωθυπουργός διαστρεβλώνοντας 
κυνικά την πραγματικότητα, 
επιχείρησε να εμφανίσει ότι 
μαζί με τους «ξεχασμένους» 
που περισυνέλεξε, εκφράζει 
δήθεν ορισμένες δυνάμεις της 
Κεντροαριστεράς

Μ
ε αναλυτικό σημείωμα το 
Κίνημα Αλλαγής απάντησε 
στην πρωτοβουλία του ΣΥ-
ΡΙΖΑ για Προοδευτική Συμ-

μαχία, υπογραμμίζοντας ότι ο Αλέξης 
Τσίπρας πήρε οριστικό διαζύγιο από την 
Προοδευτική Παράταξη και επιχειρεί και 
πάλι να φορέσει το «προσωπείο» του δή-
θεν προοδευτικού.
«Το Κίνημα Αλλαγής και η Φώφη Γεν-
νηματά εκφράζουν το 
μεγάλο προοδευτ ικό 
ρεύμα των πολιτών, των 
ζωντανών κοινωνικών και 
παραγωγικών δυνάμεων 
της χώρας, που καθημε-
ρινά μεγαλώνει. Ενισχυ-
μένοι από την επιτυχία 
του συνεδρίου μας, είμα-
στε ξανά μπροστά για την 
προοδευτική ανατροπή 
που έχει ανάγκη ο τόπος», αναφέρει το 
ενημερωτικό σημείωμα του Κινήματος 
Αλλαγής.
Το ΚΙΝΑΛ ασκεί οξεία κριτική στον Αλέξη 
Τσίπρα υποστηρίζοντας ότι είναι ο πιο 
«πρόθυμος» για τους ισχυρούς της Ευρώ-
πης, αφού «υπονόμευσε με την εξοντω-
τική φορολογία την ανάπτυξη και την κοι-
νωνική συνοχή, παρέδωσε στα χέρια των 
ξένων τον εθνικό πλούτο, και χτίζει σχέ-
σεις διαπλοκής με τα κρατικοδίαιτα οικο-
νομικά συμφέροντα». Ταυτόχρονα, όπως 
σημειώνει το Κίνημα Αλλαγής «διαλύει το 
κοινωνικό κράτος, μειώνει το αφορολό-
γητο για μισθωτούς-συνταξιούχους, περι-
ορίζει τις ευκαιρίες για τους νέους, τους 
άνεργους, τους εργαζόμενους, εξοντώνει 
με την υψηλή φορολογία νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις, φτωχοποιεί τους Έλληνες 
και εξοντώνει την μεσαία τάξη, αντικαθι-
στά την κοινωνική πολιτική με τα προσω-
ρινά επιδόματα ελεημοσύνης».
«Ο κ. Τσίπρας είναι ο δημιουργός της 

παράταξης της νέας Δεξιάς», τονίζει το 
ΚΙΝΑΛ, καθώς αναφέρει «τέσσερα χρό-
νια στην κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας συνερ-
γάζεται στενά με την ακροδεξιά των ΑΝΕΛ 
και την Καραμανλική συνιστώσα. Εφαρ-
μόζει καθεστωτική πολιτική, επιχειρώ-
ντας να ελέγξει την δικαιοσύνη, να επα-
ναφέρει το πελατειακό κράτος, να υπο-
νομεύσει τους θεσμούς που δεν μπορεί 
να ελέγξει.. Με αυτές τις ενέργειες ο κ. 
Τσίπρας γίνεται ο πολιτικός χορηγός της 
Ακροδεξιάς».
Ανεβάζοντας τους τόνους το Κίνημα Αλλα-
γής σχολιάζει πώς ο πρωθυπουργός τη 
μόνη «γέφυρα» που κατάφερε να στή-
σει είναι με την Ακροδεξιά και τη Δεξιά. 
Αυτούς που υποτίθεται ότι «πολεμά».
«Πολύ αργά. Η αυλαία της θητείας του 
πέφτει οριστικά. Τίποτε πια δεν μπορεί 
να τους σώσει. Ο κ. Τσίπρας επιστρα-

τεύει τώρα γυρολόγους, 
θεσιθήρες, αζήτητα των 
κομμάτων, ακροδεξιούς 
και δεξιούς, νομίζοντας 
ότι μπορεί ακόμη να 
κοροϊδεύει τους πολί-
τες. Ο κ. Τσίπρας σφι-
χταγκαλιάζει το παλιό, 
και το φθαρμένο, αφού 
δεν έχει καμία σχέση με 
το νέο. Διαστρεβλώνο-

ντας κυνικά την πραγματικότητα, επιχεί-
ρησε να εμφανίσει ότι μαζί με τους «ξεχα-
σμένους» που περισυνέλεξε, εκφράζει 
δήθεν ορισμένες δυνάμεις της Κεντροα-
ριστεράς. Δυστυχώς γι’ αυτόν δεν εκφρά-
ζει απολύτως τίποτε», υπογραμμίζει το 
Κίνημα Αλλαγής και επικαλείται τις ανα-
κοινώσεις τόσο των PES Activists, όσο και 
των επώνυμων στελεχών που προέρχο-
νται από την «Αριστερή Πρωτοβουλία» 
που έδωσαν σκληρή απάντηση, τονίζο-
ντας ότι συνεχίζουν να αγωνίζονται μέσα 
από τις τάξεις του Κινήματος Αλλαγής.
Αφήνει τέλος αιχμές για τη στάση του 
Θανάση Θεοχαρόπουλου επισημαίνοντας 
ότι «δεν δίστασε να διαλύσει τη ΔΗΜΑΡ, 
για μια χειραψία και μια υπόσχεση από 
τον κ. Τσίπρα. Είναι όμως προφανές ότι η 
πλειοψηφία των στελεχών της Ανανεωτι-
κής Αριστεράς είτε παραμένει μαχητικά 
στο Κίνημα Αλλαγής, είτε διαχωρίζουν 
πλήρως τη θέση τους από τους τυχοδιω-
κτισμούς και την πολιτική συναλλαγή».

ΚΙΝΑΛ κατά Τσίπρα για την «πλατιά 
απεύθυνση»: Σφιχταγκαλιάζει το 
παλιό και φθαρμένο 

Θύματα άγριου βασανισμού έπεσαν ένας 33χρονος Έλληνας κι ένας 27χρονος 
Αλβανός - Ομάδα κρατουμένων άρχισε να τους χτυπά με μαστίγια από καλώδια - 
Ένα ακόμη  επεισόδιο στον φαύλο κύκλο βίας των φυλακών

Νέο επεισόδιο βίας στις φυλακές 
Κορυδαλλού: Μαστίγωσαν κρατούμενους 
και τους έστειλαν στο νοσοκομείο 

Ν
έο κρούσμα βίας και ανομίας 
στις φυλακές Κορυδαλλού κα-
ταγράφηκε σήμερα το πρωί, ό-
ταν ομάδα κρατουμένων έβαλε 

στο στόχαστρό της δύο νεαρούς, στη Δ’ 
πτέρυγα.
Οι κρατούμενοι άρχισαν να χτυπούν με 
αυτοσχέδια μαστίγια που είχαν δημι-
ουργήσει από καλώδια έναν 33χρονο 
Έλληνα που είχε συλληφθεί για κλοπές 
και ληστείες, και έναν 27χρονο Αλβανό 
που βρίσκεται στη φυλακή για υπόθεση 
ναρκωτικών.
Οι δύο κρατούμενοι μεταφέρθηκαν σε 
άσχημη κατάσταση στο νοσοκομείο.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά 
τα κίνητρα του μαστιγώματος. Όμως το 
περιστατικό έρχεται σε συνέχεια βίαιων 
κρουσμάτων στη μεγαλύτερη φυλακή της 
χώρας
Για το νέο περιστατικό βίας στις φυλακές 
Κορυδαλλού, το υπουργείο Δικαιοσύνης, 
διέταξε μεν έρευνα, ωστόσο πηγές του, 
επιχειρούν να το υποβαθμίσουν, αφού 
δεν επιβεβαιώνουν το μαστίγωμα και 
μιλούν για «τραυματισμό».
Το νέο αυτό κρούσμα βίας έρχεται να 
προστεθεί σε ένα μπαράζ αιματηρών επι-
θέσεων στο σωφρονιστικό κατάστημα, 
με αποκορύφωμα το μακελειό της 7ης 
Μαρτίου. Τότε ένας κρατούμενος σκοτώ-

θηκε και πολλοί τραυματίστηκαν, όταν 
Έλληνες, Αλβανοί, Αρμένιοι και Γεωργια-
νοί συνεπλάκησαν με αυτοσχέδια μαχαί-
ρια στο ψυχιατρείο των Φυλακών.
Τον ίδιο μήνα, το φως της δημοσιότητας 
είδε ένα βίντεο, στο οποίο καταγράφεται 
μία καταδίωξη και αλλεπάλληλα μαχαι-
ρώματα μεταξύ κρατουμένων στους δια-
δρόμους των φυλακών με θύμα έναν 
Αλβανό.
Tο αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στην 
Ε’ πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, 
όπου το θύμα είχε μεταφερθεί στις 14 
Ιανουαρίου από τις φυλακές Χανίων.  Το 
θύμα ήταν ο Αλβανός Άλμπερτ Μπάκο, 
που για τα μάτια μιας χορεύτριας είχε 
ανοίξει πυρ με καλάσνικοφ σε μπαρ στο 
Μικρολίμανο το Νοέμβριο του 2014, 
τραυματίζοντας 14 άτομα- τότε είχε γίνει 
γνωστός ως ο «μακελάρης του Μικρολί-
μανου».
Στις 14 Ιανουαρίου το πρωί έγινε η μετα-
γωγή του από τις φυλακές Χανίων όπου 
κρατείτο προκειμένου να δικαστεί στις 
19 Ιανουαρίου ως ηθικός αυτουργός 
στη δολοφονία του δικηγόρου Μιχάλη 
Ζαφειρόπουλου.
Στον Κορυδαλλό κρατήθηκε στο ίδιο κελί 
με τους συγκατηγορουμένους του στην 
υπόθεση της δολοφονίας του δικηγόρου, 
στην πέμπτη πτέρυγα του Κορυδαλλού.
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«Έχω διαφωνήσει μαζί του 
για τις μισαλλόδοξες απόψεις 
που έχει κατά καιρούς 
εκφράσει» λέει ο υποψήφιος 
ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Α
πάντηση στις επικρίσεις που 
δέχεται για τη συνάντησή 
του με τον μητροπολίτη Αμ-
βρόσιο επιχείρησε να δώ-

σει, με ανάρτησή του στο Facebook, ο 
υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, Παναγιώτης Κουρουμπλής.
«Στο πλαίσιο της περιοδείας που κάνω 
σε πόλεις όλης της Ελλάδας, επισκε-
πτόμενος κάθε φορά και ιδρύματα 
πρόνοιας, πήγα στο Ίδρυμα Κλειστής 
Περίθαλψης Ηλικιωμένων στο Αίγιο 
-στη δημιουργία του οποίου είχα 
συντελέσει ως Γενικός Γραμματέας 
Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας. Με 
λύπη μου διαπιστώνω ότι ορισμένοι 
προσπάθησαν να συσχετίσουν την 
εθιμοτυπική επίσκεψή μου αυτή με 
τον Μητροπολίτη Αμβρόσιο» αναφέ-
ρει ο κ. Κουρουμπλής.
Και συνεχίζει:  «Επειδή δεν συνη-
θίζω να κρύβομαι πίσω από τις λέξεις, 
θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Στη δημό-
σια πορεία μου μέχρι σήμερα έχω 
αγωνιστεί ενάντια σε κάθε είδους 
ρατσισμό και μίσος. Όμως στη Δημο-

κρατία δεν χωρούν αποκλεισμοί. Γι’ 
αυτό δέχτηκα να συναντήσω τον 
Μητροπολίτη, παρότι έχω διαφωνή-
σει μαζί του για τις μισαλλόδοξες από-
ψεις που έχει κατά καιρούς εκφράσει».
Ο κ. Κουρουμπλής ωστόσο δεν κάνει 
καμία αναφορά στις πληροφορίες, 
που αναφέρουν ότι ο γραμματέας του 
κόμματος, Πάνος Σκουρλέτης, επικοι-
νώνησε μαζί του και του εξέφρασε 
τη δυσαρέσκεια του ΣΥΡΙΖΑ για την 
κίνησή του, με αποτέλεσμα να «κατε-
βάσει» τις επίμαχες φωτογραφίες 
με τον Αμβρόσιο, αλλά ούτε και στις 
φήμες που τον θέλουν να τίθεται εκτός 
ευρωψηφοδελτίου της παράταξης...
Οργή πάντως φέρεται να επικρα-
τεί στην Κουμουνδούρου κατά του 
Παναγιώτη Κουρουμπλή για τη συνά-
ντησή του με τον μητροπολίτη Αμβρό-
σιο, μία επιλογή η οποία προκάλεσε 
μεγάλη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό 
του ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα να έρθει η 
επίπληξή του από την ηγεσία του κόμ-
ματος.
Λίγο μετά την «κατσάδα», ο κ. Κου-
ρουμπλής κατέβασε τις επίμαχες 
αναρτήσεις.
Οι φωτογραφίες του υποψηφίου 
ευρωβουλευτή και πρώην υπουρ-
γού με τον μητροπολίτη Καλαβρύ-
των εξόργισαν κόμμα και στελέχη, 
αφού ο Αμβρόσιος αφενός έχει επι-

τεθεί προσωπικά κατά του Αλέξη Τσί-
πρα και αφετέρου εκφράζει ακραίες 
ρατσιστικές και ξενοφοβικές απόψεις. 
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γραμ-
ματέας του κόμματος Πάνος Σκουρ-
λέτης επικοινώνησε με τον κ. Πανα-
γιώτη Κουρουμπλή και του εξέφρασε 
τη δυσαρέσκεια του ΣΥΡΙΖΑ για την 
κίνησή του.
Στον κ.Κουρουμπλή καταλογίζεται ότι 
«ψαρεύει» ψήφους από τη δεξαμενή 
των ακραίων και παράλληλα, με την 
κίνησή του πλήττει το αφήγημα του 
πρωθυπουργού και του ΣΥΡΙΖΑ για 

μέτωπο εναντίον της ακροδεξιάς, 
αφού ο μητροπολίτης Καλαβρύτων 
θεωρείται ως κατ εξοχήν εκφραστής 
ακραίων θέσεων.
Ο κ. Κουρουμπλής φέρεται ειπών 
στον Πάνο Σκουρλέτη ότι η συνά-
ντησή του με τον μητροπολίτη δεν 
ήταν προγραμματισμένη, για να 
εισπράξει την απάντηση ότι ακόμη κι 
αν είναι πράγματι έτσι, τότε γιατί ο κ. 
Κουρουμπλής έσπευσε να αναρτήσει 
φωτογραφίες και να κάνει και αντί-
στοιχα tweets από την «μη προγραμ-
ματισμένη» συνάντηση. 

«Στο πλαίσιο της περιοδείας μου 
στην Αχαΐα, επισκέφθηκα το Αγάπης 
Μέλαθρον «O Άγιος Χαράλαμπος», 
το ίδρυμα αγάπης και προστασίας ηλι-
κιωμένων στο Αίγιο, όπου με υπο-
δέχθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας 
κ.κ.Αμβρόσιος», έγραψε ο κ.Κουρου-
μπλής και συνόδευσε την ανάρτηση 
με φωτογραφίες από τη συνάντηση, 
προσθέτοντας σε ανάρτηση που ακο-
λούθησε -και στη συνέχεια «εξαφανί-
σθηκε» ότι βραβεύθηκε από τον κ.Αμ-
βρόσιο.

Κουρουμπλής για Αμβρόσιο: Συναντήθηκα μαζί του, 
γιατί στη Δημοκρατία δεν χωρούν αποκλεισμοί 

επικαιρότητα
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Άμφισσα: 29 χρόνια στον 
δικηγόρο που ασελγούσε στην 
7χρονη εγγονή του

Με κάθειρξη 29 χρόνων καταδίκασε 
το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο 
Άμφισσας τον συνταξιούχο 
δικηγόρο από τη Λαμία που 
ασελγούσε στην 7χρονη εγγονή 
του.

Η 
υπόθεση είχε συγκλονίσει το 
πανελλήνιο, όταν αποκαλύφθη-
κε ότι ο 70χρονος συνταξιούχος 
δικηγόρος, ασελγούσε στο μι-

κρό κορίτσι.
Τον Ιούνιο του 2018 προφυλακίστηκε με 
σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα 
και σήμερα ο 70χρονος άκουσε την ετυ-
μηγορία της δικαιοσύνης, που αποφάσισε 
την καταδίκη του σε 29 χρόνια κάθειρξης.
Όταν έπαιρνε το δρόμο για τη φυλακή, 
κατεβαίνοντας τα σκαλιά των δικαστη-
ρίων, υποστήριξε ότι είναι αθώος και ότι 
η αλήθεια θα λάμψει στο δικαστήριο, κάτι 
που όμως δεν έγινε, αντιθέτως ο πέλεκυς 
της δικαιοσύνης ήταν βαρύς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στην ιατρο-
δικαστική έκθεση φέρεται να περιγρά-
φονται «Σημάδια τριβής στα γεννητικά 
όργανα και μερική ρήξη παρθενικού 
υμένα» για το 7χρονο κοριτσάκι, «η οποία 
προήλθε τρεις με πέντε μέρες πριν από την 
7/6», με την σημείωση ωστόσο ότι «χρει-
άζονται και περαιτέρω εξετάσεις...».
Εκτός από το 7χρονο κορίτσι, ανάλογες 
ανατριχιαστικές περιγραφές στους ειδι-
κούς που εξέτασαν τα δύο παιδιά, φέρε-
ται να έδωσε και ο 9χρονος αδερφός της 
παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. 
Μάλιστα φέρεται να έχει καταθέσει ότι 
δεν θέλει να είναι με τον παππού του ο 
οποίος τον χτυπάει και τον βρίζει. Επίσης 
σε ερώτηση αν τον ακουμπούσε σε ευαί-
σθητα σημεία, η απάντησή του ήταν κατα-
φατική.
«Οι αρχές μου δε μου επιτρέπουν να 
συνεχίσω την υπεράσπιση του συναδέλ-
φου...» είπε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης 
Κρούπης μετά τα όσα ανατριχιαστικά 
ήρθαν στο φως.

επικαιρότητα

«Οι Έλληνες, ενωμένοι έχουμε 
τη δύναμη να συμβάλουμε στην 
εμπέδωση του κράτους δικαίου»

Η 
Ελλάδα -κράτος μέλος της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης- υπερασπίζεται τα σύ-
νορά της υπερασπίζεται το έδαφός 
της, υπερασπίζεται την Αποκλειστι-

κή Οικονομική Ζώνη -σύμφωνα με το Διεθνές 
Δίκαιο της Θάλασσας- αλλά και τα τρία αυτά 
είναι ταυτοχρόνως σύνορα, έδαφος και Απο-
κλειστική Οικονομική Ζώνη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης» δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας Προκόπης Παυλόπουλος στον χαιρετι-
σμό του κατά την επίσκεψή του στη φρεγάτα 
«Νικηφόρος Φωκάς» που επισκέφθηκε στη 
Βηρυτό.
Απευθυνόμενος στον κυβερνήτη και στα μέλη 
της φρεγάτας ο κ.Παυλόπουλος εξέφρασε την 
εθνική υπερηφάνεια του ελληνικού λαού για 
τη διεθνή αποστολή, που υπηρετούν υπε-
ρασπιζόμενοι το διεθνές αλλά και το ευρω-
παϊκό δίκαιο και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα 
ότι «εμείς οι Έλληνες, ενωμένοι μπροστά 
στα μεγάλα και τα σημαντικά, έχουμε και τη 
δύναμη και την αποφασιστικότητα να συμβά-
λουμε -όπως επιβάλλει η δημοκρατία μας, η 
ιστορία μας και ο πολιτισμός μας- στην εμπέ-
δωση του κράτους δικαίου».
Όπως σημείωσε το παραπάνω μήνυμα «το 
στέλνουμε εκεί που πρέπει για να καταλάβει 
καθένας ότι εμείς οι Έλληνες επιδιώκουμε την 
ειρήνη, την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου 
και τη δικαιοσύνη. Δεν είμαστε εμείς που την 
παραβιάζουμε αλλά απέναντι σε οποιονδή-
ποτε την παραβιάσει, εμείς θα είμαστε εδώ, 
πανταχού παρόντες, πέρα και έξω από τα 
σύνορά μας».
Εξήρε, επίσης, το αξιόμαχο των Ελληνικών 
Ένοπλων Δυνάμεων, και ιδίως του Πολεμι-
κού Ναυτικού σημειώνοντας ότι «επιτελείτε 
αποστολή των Ηνωμένων Εθνών, πράγμα 

που δείχνει ότι τα Ηνωμένα Έθνη, εμπιστεύ-
ονται τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας, και 
το Πολεμικό της Ναυτικό». Παρατήρησε, ότι 
η αποστολή τους έχει να κάνει με την υπερά-
σπιση κατ’ ουσίαν του ανθρώπου, της ειρή-
νης και ιδίως της εφαρμογής του διεθνούς 
δικαίου και σημείωσε ότι η παρουσία τους 
στη Βηρυτό υπενθυμίζει ότι «εκτός από Πολε-
μικό Ναυτικό της Ελλάδας, είσθε και Πολε-
μικό Ναυτικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και 
συμπλήρωσε λέγοντας «καθένας οφείλει να 
αντιλαμβάνεται την αποστολή σας αυτή. Για 
να αντιληφθεί ότι, όταν αμφισβητεί την απο-
στολή την οποία εσείς επιτελείτε, αμφισβητεί 
ευθέως -και δυστυχώς γι’ αυτόν- το διεθνές 
δίκαιο, αλλά και το ευρωπαϊκό δίκαιο».
Υπενθύμισε, ακόμη, ότι η «μεγάλη μας ευρω-
παϊκή οικογένεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση, σ’ 
αυτόν τον πόλεμο δεν υπήρξε όσο θα έπρεπε 
παρούσα σ’ αυτήν την περιοχή. Αν το είχε 
αποφασίσει, θα είχαν αποτραπεί πολλά -είμαι 
βέβαιος- από τούτο τον φριχτό πόλεμο. Και 
ιδίως από τη δοκιμασία του ανθρώπου, που 
εκφράζεται μέσα από την προσφυγιά την 
οποία όλοι έχουμε ζήσει, και ιδίως εμείς οι 
Έλληνες» πρόσθεσε.
Τέλος, επανέλαβε ότι μαζί τους κουβαλούν 
την Ελλάδα, την Ευρώπη, μεγάλες αρχές και 
αξίες που έχουν τεράστια σημασία στον 
ταραγμένο κόσμο και ιδίως σ’ αυτήν την 
ταραγμένη περιοχή και κατέληξε λέγοντας 
«Να είστε βέβαιοι καθώς θα ανεβαίνετε στην 
ιεραρχία, ότι αυτές οι μνήμες θα είναι ισχυ-
ρές μέσα σας για να σας εμπνέουν, γιατί είναι 
εκείνες ακριβώς που θα σας εμπνέουν για 
να επιτελείτε και στο μέλλον την αποστολή 
από οποιοδήποτε πόστο θα σας διατάξει η 
πατρίδα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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«Πράσινο φως» στο master plan 
της Cosco για το λιμάνι του Πειραιά 

Ομόφωνα «πέρασε» σήμερα από 
το Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων 
Μνημείων (ΚΣΝΜ) η έγκριση της 

μελέτης του Αναπτυξιακού Σχεδίου (Master 
Plan) του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς 
(ΟΛΠ) ΑΕ ως προς τα έργα στο λιμάνι του 
Πειραιά, που υπόκεινται στην αρμοδιότητά 
του.
Το ΚΣΝΜ έθεσε κάποιους όρους ως προς 
το χαρακτηρισμένο νεότερο μνημείο της 
«Παγόδας» (όπως είναι γνωστός, λόγω της 
πρωτοποριακής του στέγης, ο πρώην Σταθ-
μός Επιβατών Αγίου Νικολάου), καθώς και 
ως προς τις δυο κτιστές δεξαμενές που βρί-
σκονται κοντά στο Σιλό, ηλικίας άνω των 
100 ετών.
Συγκεκριμένα:
* Ως προς την «Παγόδα», το ΚΣΝΜ γνωμο-
δότησε υπέρ της αλλαγής χρήσης σε ξενο-
δοχείο και συνεδριακό κέντρο, με τον όρο 
όλες οι επεμβάσεις να σέβονται και να μην 
αλλοιώνουν τα μορφολογικά και δομικά 

στοιχεία του κελύφους και το ύφος του κτι-
ρίου.
* Ως προς δύο κτιστές δεξαμενές του λιμένα 
Πειραιά, που είναι παλαιότερες των τελευ-
ταίων 100 χρόνων, οι όποιες επεμβάσεις θα 
πρέπει να τύχουν της έγκρισης του υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμ-
φωνα με τον αρχαιολογικό νόμο.
Επίσης, το ΚΣΝΜ συμφώνησε με το 
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο σε δύο 
περιπτώσεις: το κτίριο της Πέτρινης Απο-
θήκης στο λιμάνι του Πειραιά να μπορεί να 
μετατραπεί σε Μουσείο Μετανάστευσης, 
ενώ οι δυο πενταόροφες αποθήκες που 
βρίσκονται κοντά στον αρχαιολογικό χώρο 
της Ηετιώνειας Πύλης να διατηρηθούν και 
να μπορούν να διαμορφωθούν ως ξενο-
δοχεία.
Στη συνεδρίαση τονίστηκε η σπουδαιότητα 
της «Παγόδας», κτιρίου της δεκαετίας του 
1960, που κηρύχθηκε νεότερο μνημείο το 
2013. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Η 
νέα  σύσκεψη των 
αρχηγών των κοινο-
βουλευτικών κομμά-
των υπό τον Πρόεδρο 

Αναστασιάδη για συνέχιση της 
συζήτησης του θέματος που 
προέκυψε μετά τις αποφάσεις 
του Διοικητικού Δικαστηρίου 
για τις αποκοπές μισθών υπαλ-
λήλων του δημοσίου, ορίστηκε 
για την ερχόμενη Δευτέρα, 15 
Απριλίου, όπως πληροφορείται 
το ΚΥΠΕ.
Στη σύσκεψη στο Προεδρικό 
Μέγαρο θα συμμετέχει αυτή τη 
φορά και ο Γενικός Εισαγγελέας 
Κώστας Κληρίδης για να κατα-
θέσει τις δικές του θέσεις και 
απόψεις επί της νομικής πτυχής 
του θέματος.
Σε δηλώσεις του μετά το πέρας 
της σύσκεψης της περασμέ-
νης Δευτέρας, ο Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προ-
δρόμου δήλωσε πως ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας και ο 
Υπουργός Οικονομικών ενημέ-
ρωσαν τους πολιτικούς αρχη-
γούς για τις προσπάθειες που 
γίνονται σε συνεργασία με τον 
Γενικό Εισαγγελέα για να ασκη-
θεί έφεση στην απόφαση του 
Διοικητικού Δικαστηρίου.
Είπε, επίσης, πως έγινε ενημέ-
ρωση για τα μέτρα τα οποία 
προετοιμάζει η Κυβέρνηση, 
ανεξαρτήτως της τελικής έκβα-
σης της έφεσης,  για την ενδε-
χόμενη ανάγκη τροποποίησης 
του Συντάγματος και για τυχόν 
νομοθετικά πρόσθετα μέτρα 
που μπορεί να χρειαστούν.
«Η Κυβέρνηση, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας βρίσκεται 
σε συνεχή συνεννόηση με τον 
Γενικό Εισαγγελέα. Κάποια ερω-
τήματα νομικής φύσεως που 
τίθενται θα ήταν καλύτερα να 
μη τα μεταφέρει ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας ή η κυβέρ-
νηση, είτε απόψεις της Νομι-
κής Υπηρεσίας είτε του Γενι-
κού Εισαγγελέα, αλλά ο ίδιος ο 
Γενικός Εισαγγελέας έγκριτα να 
βοηθήσει τις πολιτικές δυνάμεις 
στις αποφάσεις που θα πρέπει 
να πάρουν”, ανέφερε ο κ. Προ-
δρόμου.

Στις 15/4 η νέα 
σύσκεψη για τις 
αποφάσεις του 
Διοικητικού

 Οι ισχυροί οικονομικοί 
δεσμοί αποτελούν 
αναπόσπαστη συνιστώσα 
μιας ισχυρής πολιτικής 
σχέσης, δήλωσε ο 
Υπουργός Εξωτερικών 
Νίκος Χριστοδουλίδης, 
μιλώντας κατά τη διάρκεια 
επιχειρηματικού φόρουμ, 
στη Βηρυτό, όπου 
πραγματοποιείται σήμερα 
η πρώτη επίσημη τριμερής 
Κύπρου – Ελλάδας – Λιβάνου 
σε επίπεδο ΥΠΕΞ.

Σ
ύμφωνα με ανακοίνωση 
του Υπουργείου Εξωτερι-
κών, ο κ. Χριστοδουλίδης 
παρευρέθηκε σήμερα το 

πρωί, μαζί με τον Υπουργό Εξωτε-
ρικών της Ελλάδας και τους Υπουρ-
γούς Εμπορίου και Τηλεπικοινωνι-
ών του Λιβάνου, στο επιχειρηματι-
κό φόρουμ με συμμετοχή επιχει-
ρηματιών από τις τρεις χώρες.
«Προσφωνώντας τις εργασίες του 
φόρουμ, ο κ. Χριστοδουλίδης επε-
σήμανε πως οι ισχυροί οικονομι-
κοί δεσμοί αποτελούν αναπόσπα-
στη συνιστώσα μιας ισχυρής πολι-
τικής σχέσης», αναφέρεται.
Σημείωσε ότι η διοργάνωση του 
φόρουμ συμβάλει στις προσπά-
θειες των κυβερνήσεων Κύπρου, 
Ελλάδας και Λιβάνου για περαι-
τέρω διεύρυνση και εμβάθυνση 
των σχέσεων σε μια σειρά από 
τομείς, προς όφελος των λαών των 
τριών χωρών, αλλά και της ευρύ-
τερης περιοχής της Ανατολικής 
Μεσογείου.
Αναφερόμενος στην τριμερή 
συνάντηση είπε ότι αποτελεί απτή 
απόδειξη της προσήλωσης των 
τριών κυβερνήσεων προς αυτή την 
κατεύθυνση.
«Ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε στη 
συνέχεια ότι τον χαροποιεί ιδιαί-
τερα το γεγονός πως συνοδεύεται 

κατά την επίσκεψή του στο Λίβανο 
από πολυμελή αποστολή Κυπρίων 
επιχειρηματιών, οι οποίοι προ-
έρχονται από ένα ευρύ φάσμα 
τομέων της οικονομίας, που περι-
λαμβάνει μεταξύ άλλων τους 
τομείς της παροχής νομικών, οικο-
νομικών και επιχειρηματικών υπη-
ρεσιών, τον τομέα των ακινήτων, 
τον κατασκευαστικό τομέα, και 
τους τομείς της φιλοξενίας και της 
εκπαίδευσης», προστίθεται.  
Σημειώνοντας ότι η κυπριακή 
οικονομία καταγράφει έναν από 
τους υψηλότερους ρυθμούς ανά-
πτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρ-
θηκε επίσης στα συγκριτικά πλε-
ονεκτήματα της Κύπρου ως διε-
θνούς επιχειρηματικού κέντρου, 
υπογραμμίζοντας ανάμεσα σε 
άλλα τη μοναδική ευκαιρία που 
παρέχει η γεωγραφική θέση της 
χώρας στο σταυροδρόμι τριών 
ηπείρων, σε συνάρτηση με την 
ιδιότητα του Κράτους μέλους της 
ΕΕ, την ασφάλεια που παρέχει το 
νομικό σύστημα, το προνομιακό 
φορολογικό πλαίσιο, το ευρύτατο 
δίκτυο διμερών συμφωνιών για 
τις επενδύσεις και 
τον υψηλό βαθμό 
κατάρτ ισης του 
εργατικού δυναμι-
κού.    
Α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς 
σ ε  με γαλύ τ ε ρη 
έκταση σε τομείς 
της κυπριακής οικο-
νομίας που προσφέρονται ιδιαί-
τερα για ενίσχυση της συνεργα-
σίας, όπως είναι αυτοί του τουρι-
σμού, της ναυτιλίας, της ενέργειας 
και της ανώτερης εκπαίδευσης, 
ο κ. Χριστοδουλίδης επεσήμανε 
ότι η κυβέρνηση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας υιοθετεί νέα μέτρα 
και κίνητρα, όπως είναι για παρά-
δειγμα η θεσμοθέτηση μηχανι-
σμού ταχείας αδειοδότησης για 

μεγάλες επενδύσεις, στόχος των 
οποίων είναι η περαιτέρω διευκό-
λυνση των επενδυτών, καταλήγει η 
ανακοίνωση.

Στην Κύπρο εντός 2019 η 
πρώτη Τριμερής Σύνοδος 
Κορυφής Κύπρου-Ελλά-
δας-Λιβάνου
Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος 
Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε ότι η 
Κύπρος θα φιλοξενήσει την πρώτη 
Σύνοδο Κορυφής της τριμερούς 
συνεργασίας Κύπρου – Ελλάδας- 
Λιβάνου αργότερα φέτος, κατά την 
οποία οι ηγέτες των τριών χωρών 
θα έχουν την ευκαιρία να ανασκο-
πήσουν την πρόοδο που θα έχει 
επιτευχθεί μέχρι τότε και να χαρτο-
γραφήσουν την περαιτέρω εξέλιξη 
της συνεργασίας τους.
Σε δηλώσεις του στη Βηρυτό, όπου 
συμμετείχε στις εργασίες της πρώ-
της επίσημης τριμερούς Υπουργι-
κής Συνάντησης Κύπρου – Ελλά-
δας – Λιβάνου, μαζί με τους ομο-
λόγους του από το Λίβανο, Gebran 
Bassil, και την Ελλάδα, Γιώργο 
Κατρούγκαλο, ο κ. Χριστοδουλί-
δης, χαρακτήρισε ως ιστορική τη 

σημερινή μέρα, 
καθώς σηματοδοτεί 
την επίσημη έναρξη 
του «τριμερούς 
ταξιδιού», τονίζο-
ντας πως οι τρεις 
εταίροι θα πρέπει 
τώρα να εργαστούν 
με στόχο να απο-

δώσει η συνεργασία τους απτά 
αποτελέσματα στους τομείς που 
έχουν συμφωνηθεί.     
Σύμφωνα με ανακοίνωση του 
Υπουργείου Εξωτερικών, επιση-
μαίνοντας ότι η συνεργασία των 
τριών χωρών βασίζεται σε μια 
θετική ατζέντα και δεν στρέφεται 
κατά της όποιας άλλης χώρας, ο κ. 
Χριστοδουλίδης τόνισε την πρό-
θεση της Κυπριακής πλευράς να 

μετατρέψει τον υποσχόμενο αυτό 
μηχανισμό σε ένα παραγωγικό 
πλαίσιο διάδρασης μεταξύ των 
τριών χωρών και των κοινωνιών 
τους, που θα λειτουργήσει ευεργε-
τικά για τους πολίτες, και ιδίως για 
τη νέα γενιά.
Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε στη 
συνέχεια ότι είχε την ευκαιρία κατά 
τη συνάντηση να ενημερώσει τον 
Λιβάνιο ομόλογό του για την από-
φαση σύστασης Μόνιμης Γραμ-
ματείας στη Λευκωσία, με στόχο 
την βελτίωση της αποτελεσματι-
κότητας και του συντονισμού που 
θα γίνεται στο πλαίσιο του τριμε-
ρούς μηχανισμού συνεργασίας, 
με όραμα να καταστεί η Ανατο-
λική Μεσόγειος περιοχή ειρήνης, 
ασφάλειας και συνεργασίας, παρά 
τις πολλαπλές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει σήμερα.    
Αναφορικά με τις σχέσεις ΕΕ-Λι-
βάνου, ο κ. Χριστοδουλίδης υπο-
γράμμισε ότι η Κύπρος θα συνεχί-
σει να εργάζεται και να συνδράμει 
ενεργά στην περαιτέρω ενίσχυσή 
τους, προσθέτοντας ότι είναι 
πεποίθησή του πως η ΕΕ οφείλει 
να συνεχίσει να επιδεικνύει έντονο 
ενδιαφέρον και δραστηριότητα 
στην περιοχή, μέσω της πολιτικής 
της για τη γειτονία  και των εταιρι-
κών της προτεραιοτήτων.
Στο πλαίσιο της συνάντησης υιο-
θετήθηκε Κοινή Δήλωση, σύμ-
φωνα με την οποία οι τρεις Υπουρ-
γοί, μεταξύ άλλων, αναγνωρίζουν 
τη σημασία και την αξία του τρι-
μερούς μηχανισμού συνεργα-
σίας και επαναβεβαιώνουν την 
ισχυρή τους δέσμευση για περαι-
τέρω διεύρυνση και εμβάθυνση 
της συνεργασίας των χωρών τους 
σε αυτό το πλαίσιο, καθώς και για 
τον εντοπισμό συνεργειών σε διά-
φορους τομείς κοινού ενδιαφέρο-
ντος, προς όφελος των πολιτών 
των τριών χωρών και των πολιτών 
τους.

Αναπόσπαστη συνιστώσα της πολιτικής σχέσης 
οι οικονομικοί δεσμοί, είπε ο ΥΠΕΞ
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Έ
να βραβείο Emmy απονεμήθηκε στη 14χρονη 
Κύπρια Νίκκη Χρήστου (Nikki Christou), που 
δίνει μαθήματα θάρρους με τη δύναμή και τη 
γενναιότητα της.

Στην τελετή απονομής για τα 7α Διεθνή Παιδικά Βρα-
βεία Emmy που πραγματοποιήθηκαν στις Κάννες, το 
ντοκιμαντέρ «My Life: Born To Vlog» για τη ζωή της 
Νίκκη Χρήστου απέσπασε το βραβείο στην κατηγορία 
“Kids: Factual”.
Μέσα από το ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι σε παραγωγή 
της βρετανικής Blakeway North, εξιστορείται η ζωή 
της νεαρής Κύπριας, μιας όχι και τόσο συνηθισμένης 
Blogger.
Η σκηνοθέτιδα Λαούνα Κέννετ διεισδύει στον κόσμο 
της Νίκκη με την σπάνια και απειλητική για τη ζωή της 
ασθένεια, η οποία αψηφά το μπούλινγκ με τους χαρα-
κτηρισμούς «τέρας», «αηδιαστική» αλλά και τις προσ-
δοκίες των ιατρών.
Αυτό δεν είναι το πρώτο βραβείο για το ντοκιμαντέρ, 
αφού έχουν προηγηθεί το βραβείο RTS και το διεθνές 
Prix Jeunesse, ενώ έχει ήδη επιλεγεί και για ένα Bafta.
H Nίκη συμμετείχε και στην εκστρατεία του Πρίγκιπα 
Γουίλιαμ κατά του cyberbullying.
Η Νίκκη Χρήστου γεννήθηκε στο Λονδίνο από Ελλη-
νοκύπριους γονείς, την Τάνια και τον Γιώργο. Μέχρι 
την ηλικία των 6 είχε μια φυσιολογική ζωή. Άρχισε το 
σχολείο, πήγαινε μπαλέτο, ενώ έπαιζε ακόμα και ποδό-
σφαιρο.

Όλα αυτά όμως άλλαξαν ριζικά, όταν σε εκείνη την 
ηλικία οι γονείς της παρατήρησαν φλέβες στη δεξιά 
πλευρά του προσώπου της και οι γιατροί διέγνωσαν 
ότι έπασχε από αρτηριοφλεβική δυσπλασία (AVM).
Πρόκειται για μια ανωμαλία στη διάπλαση των αγγείων 
που προκαλεί από πονοκέφαλο μέχρι επιληπτικές κρί-
σεις, εγκεφαλική αιμορραγία και μπορεί να επιφέρει 
μέχρι και θάνατο.
Από εκείνη την στιγμή κι έπειτα, η ζωή της μετατρά-
πηκε σε σωρεία επισκέψεων σε νοσοκομεία, ραντεβού 
με γιατρούς, εξετάσεις και εγχειρίσεις. Η Νίκκη υπέ-
φερε συχνά από αιμορραγίες και οι γιατροί της συνέ-
στησαν να απέχει από όλες τις δραστηριότητες που θα 
ανέβαζαν την πίεσή της.
Όπως αναφέρει η βρετανική Mirror, μια μέρα οι γονείς 
της την βιντεοσκόπησαν να τραγουδάει ένα τραγούδι 
και ανέβασαν το βίντεο στο Youtube. Οι αναρτήσεις 
άρχισαν να γίνονται πιο συχνές, καθώς αυτός ήταν ο 
τρόπος της Νίκης να διατηρεί επαφή με τον έξω κόσμο.
Τα βίντεο αυτά είχαν μεγάλη απήχηση, ενώ πολλοί ήταν 
αυτοί που ρωτούσαν για την κατάστασή της. Μια μέρα, 
η Νίκκη έφτιαξε ένα βίντεο, στο οποίο μοιραζόταν την 
ιστορία της και πως έχει επηρεαστεί η ζωή της.
Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα το βίντεο ακούμπησε το 
1 εκατομμύρια προβολές – σήμερα ξεπέρασε τα 4 εκα-
τομμύρια. Από τότε το κανάλι της Νίκκη στο Youtube 
μετρά πάνω από 50 εκατομμύρια προβολές και έχει 
ήδη ξεπεράσει τους 600.000 ακόλουθους.

14χρονη Κύπρια κέρδισε βραβείο Emmy 

Στις 20 Απριλίου στη Λεμεσό η αναβίωση 
των Λανιτείων Αγώνων 

Σ
τις 20 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί 
στη Λεμεσό η αναβίωση των Λανιτείων 
Αγώνων και θα διεξαχθούν, παράλλη-
λα,  οι αγώνες δρόμου 10.000 μέτρων 

ανδρών και γυναικών του Παγκυπρίου Πρωτα-
θλήματος Στίβου 2019, το Παγκύπριο Φοιτητι-
κό Πρωτάθλημα 2019 και επιπλέον αγωνίσμα-
τα των επαρχιακών αγώνων του ΕΣΥΑΑ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΟΕΑΣ, πραγμα-
τοποιήθηκε χθες η τακτική συνεδρία του Δ.Σ. 
της ΚΟΕΑΣ, το οποίο, μεταξύ άλλων, ενέκρινε 
τ ις εισηγήσεις της Τεχνικής Επιτροπής της 
Ομοσπονδίας για τις διοργανώσεις αγώνων 
κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2019.
Βάσει της εισήγησης της Τεχνικής Επιτροπής 
της ΚΟΕΑΣ στις 20 Απριλίου 2019 θα διεξα-
χθούν στη Λεμεσό οι αγώνες «Τα Λανίτεια». 
Πρόκειται για αναβίωση της ιστορικής διορ-
γάνωσης, η οποία διεξαγόταν ετησίως από τη 
δεκαετία του 1950 έως και το 1974, με τη συμ-
μετοχή μαθητών-αθλητών, στην μνήμη του 

λαμπρού αθλητικού παράγοντα του ΓΣΟ (και 
του κυπριακού αθλητισμού), Νικόλαου Κλ. 
Λανίτη.
Παράλληλα με τα «Λανίτεια» θα διεξαχθούν 
οι αγώνες δρόμου 10.000 μέτρων ανδρών και 
γυναικών του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος 
Στίβου 2019, το Παγκύπριο Φοιτητικό Πρω-
τάθλημα 2019 και επιπλέον αγωνίσματα των 
επαρχιακών αγώνων του ΕΣΥΑΑ.
Στο μεταξύ, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτε-
χνικού Αθλητισμού Στίβου (ΚΟΕΑΣ) θα εκπρο-
σωπηθεί στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομο-
σπονδίας Κλασικού Αθλητισμού (ΕΑΑ), το 
οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Πράγα από 
12-13 Απριλίου 2019, με τη συμμετοχή όλων 
των ομοσπονδιών στίβου της ευρωπαϊκής 
ηπείρου.
Το συνέδριο είναι εκλογικό, καθώς οι εκπρό-
σωποι των ομοσπονδιών-μελών της ΕΑΑ θα 
εκλέξουν τη νέα ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ομο-
σπονδίας για την περίοδο 2019-2013.

Επίδομα 5 εκ. ευρώ στους 
κατοίκους 110 κοινοτήτων 
με υψόμετρο πέραν των 600 
μέτρων, ανακοίνωσε ο ΥΠΕΣ 

Τ
ην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για παραχώρηση ε-
πιδόματος στήριξης των κατοίκων 110 ορεινών κοινοτήτων, με 
υψόμετρο πέραν των 600 μέτρων, συνολικού ποσού πέραν των 
πέντε εκατομμυρίων ευρώ, ετησίως, ανακοίνωσε σήμερα ο Υ-

πουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης.
Σε δηλώσεις ύστερα από συνάντηση με την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, 
ο κ. Πετρίδης είπε ότι πέραν των έργων ανάπτυξης σε κοινότητες και 
ορεινές περιοχές στα οποία έδωσε προτεραιότητα το προηγούμενο 
διάστημα η Κυβέρνηση, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει χθες 
επίδομα στήριξης των ορεινών περιοχών στα πλαίσια της πολιτικής της 
Κυβέρνησης για στήριξη των κατοίκων ορεινών κοινοτήτων αλλά και 
της υπαίθρου.
Εξήγησε πως το επίδομα αφορά «οικονομική βοήθεια που καταβάλλε-
ται από φέτος κατά την χειμερινή περίοδο για κάθε νοικοκυριό και οικι-
στική μονάδα ανάλογα με το υψόμετρο» και επηρεάζει περίπου 20.000 
άτομα και 110 κοινότητες. Σημείωσε ότι το ποσό θα περιληφθεί σε 
συμπληρωματικό προϋπολογισμό και οι πληρωμές για φέτος θα γίνουν 
περίπου Σεπτέμβρη – Οκτώβρη.
Ειδικότερα, ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι για υψόμετρο 600-800 
μέτρων, το επίδομα για κάθε νοικοκυριό θα ανέρχεται στα €175, για 
υψόμετρο 801-1.000 μέτρων στα €225 και για υψόμετρο πέραν των 
1.000 μέτρων στα €260.
Πρόσθετα, ανέφερε, για κάθε συνταξιούχο άτομο θα καταβάλλεται 
ποσό €85 και για κάθε μη συνταξιούχο άτομο €165.
Σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη, είναι μια πολύ σημαντική βοήθεια για να 
βοηθήσει τις ορεινές περιοχές ούτως ώστε να διατηρήσουν και να αυξή-
σουν τη ζωή μαζί και με άλλα μέτρα τα οποία έχουν συζητηθεί σήμερα 
με την Ένωση Κοινοτήτων τα οποία θα αντιμετωπιστούν με άλλο πλαίσιο.
Σημείωσε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της οικονομι-
κής βοήθειας είναι η υποβολή από τον αρχηγό της οικογένειας αίτησης 
στο ειδικό έντυπο, η οποία θα υποβάλλεται στις επαρχιακές διοικήσεις 
και στο ΚΕΠ Πελεντρίου.
Με αυτό τον τρόπο θα συνεχίσουμε και με άλλα στοχευμένα μέτρα να 
βοηθούμε και τις ορεινές περιοχές αλλά και την ύπαιθρο γενικότερα, 
πρόσθεσε.
Δικαίωμα στην οικονομική βοήθεια, σύμφωνα με την απόφαση του 
Υπουργικού, έχουν όλοι οι Κύπριοι και Ευρωπαίοι υπήκοοι (συμπε-
ριλαμβανομένων και εργατών ή και υπαλλήλων) οι οποίοι κατοικούν 
μόνιμα σε κοινότητες με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600 μέτρων και 
αποδεδειγμένα διαμένουν ολόχρονα στην κοινότητα κατά τα τελευταία 
δύο έτη. Άτομα που διαθέτουν εξοχικές κατοικίες στις κοινότητες που 
καλύπτονται από το εν λόγω σχέδιο δεν είναι δικαιούχοι του επιδόμα-
τος.
Έντυπα αιτήσεων διατίθενται στο Υπουργείο Εσωτερικών, στις Επαρχια-
κές Διοικήσεις, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Πελένδρι και 
στην Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου.  
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο στα γραφεία των οικείων Επαρχιακών 
διοικήσεων ή/και στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) Πελεν-
δρίου από τις 2 Μαϊου, 2019 μέχρι και τις 31 Μαΐου, 2019.
Αιτήσεις που υποβάλλονται ιδιοχείρως ή με ταχυδρομική σφραγίδα 
μετά τις 31.5.2019, δεν θα παραλαμβάνονται.



1912 Απριλίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ο 
Αμερικανός πρόεδρος Ντό-
ναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ό-
τι δεν θα επαναφέρει την πολι-
τική διαχωρισμού των παιδιών 

από τις οικογένειές τους, που πέρασαν πα-
ράνομα τα σύνορα της χώρας, μια μέρα 
μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι 
η κυβέρνησή του εξετάζει να επαναφέρει 
αυτή την πολιτική.
Η Κίρστεν Νίλσεν, τέως υπουργός Εσω-
τερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, την οποία 
απομάκρυνε ο Τραμπ από το πόστο της 
την Κυριακή, είχε επιβλέψει την πολιτική 
της «μηδενικής ανοχής» που είχε εφαρ-
μόσει η Ουάσινκγτον, προκειμένου να 
ασκήσει ποινικές διώξεις και να οδηγή-

σει στη φυλακή όλους όσοι διέσχιζαν 
παράνομα τα σύνορα, ακόμα κι εκείνους 
που ταξίδευαν με τα παιδιά τους. Η Κίρ-
στεν Νίλσεν, τέως υπουργός Εσωτερι-
κής Ασφαλείας των ΗΠΑ, την οποία απο-
μάκρυνε ο Τραμπ από το πόστο της την 
Κυριακή, είχε επιβλέψει την πολιτική της 
«μηδενικής ανοχής» που είχε εφαρμόσει 
η Ουάσινκγτον, προκειμένου να ασκή-
σει ποινικές διώξεις και να οδηγήσει στη 
φυλακή όλους όσοι διέσχιζαν παράνομα 
τα σύνορα, ακόμα κι εκείνους που ταξί-
δευαν με τα παιδιά τους.
Η πολιτική αυτή προκάλεσε δημόσια 
κατακραυγή και σειρά νομικών προσφυ-
γών πριν τελικά αποσυρθεί.

διεθνή νέα

Μ
ε μία κοινή ανακοίνωση στους 
New York Times, τέσσερις γε-
ρουσιαστές και πρόεδροι αντί-
στοιχων επιτροπών της αμερι-

κανικής Γερουσίας για θέματα εξοπλισμών 
και άμυνας αλλά και διεθνών σχέσεων εξη-
γούν το πώς θα κινηθεί η διπλωματική, βιο-
μηχανική και αμυντική πολιτική των ΗΠΑ σε 
περίπτωση που η Τουρκία εγκαταστήσει τελι-
κά το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα S-400.
«Η Τουρκία μέχρι το τέλος του χρόνου θα 
πρέπει να διαλέξει. Είτε θα αγοράσει το 
σύστημα των S-400, είτε τα μαxητικά F- 35 
και τα δύο μαζί δεν γίνεται».
Με αυτή την φράση οι τέσσερις γερουσια-
στές ξεκαθάρισαν το τοπίο και τοποθετούν 
την Τουρκία μπροστά σε ένα αμείλικτο στρα-
τηγικό δίλημμα.
Στο άρθρο εξηγείται βήμα - βήμα και η διαδι-
κασία που θα ακολουθηθεί, εάν και εφόσον η 
Άγκυρα εγκαταστήσει τους S-400.
Οι γερουσιαστές εξηγούν το πώς θα καταρ-
ρεύσουν οι βιομηχανίες που κατασκευάζουν 
εξαρτήματα για τα F - 35, το πώς θα μεταφερ-
θούν οι παραγγελίες σε άλλες ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες και τελικά πως «θα εξατμισθεί» 
σε μικρό χρονικό διάστημα το ποσό του 1,3 
τρισ. δολαρίων που έχει δαπανήσει η Τουρ-
κία μέχρι σήμερα ως εταίρος του προγράμ-
ματος κατασκευής των F-35.
Οι αμερικανοί γερουσιαστές εξηγούν επίσης 
πως η Τουρκία θα αναγκαστεί να αγοράσει 
κάποιο άλλο μαχητικό κατώτερης ποιότητας 
και αποτελεσματικότητας, το οποίο θα αργή-
σει να παραδοθεί, χρονικά θα χάσει το πλεο-
νέκτημα να αποκτήσει ένα πραγματικό μαχη-
τικό πέμπτης γενιάς που αλλάζει το δόγμα 
του σύγχρονου πολέμου.
Το άρθρο των τεσσάρων γερουσιαστών 
στους NEW YORK TIMES έχει ως εξής:
Η επιλογή του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν της 
Τουρκίας θα έχει σοβαρές συνέπειες για τη 
θέση της χώρα του στον κόσμο, τις σχέσεις 
του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη θέση 
του στο ΝΑΤΟ. Το πρόγραμμα κατασκευής 
των F-35 είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο 
για μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς, με 
επενδύσεις άνω των ενός τρισεκατομμυρίου 
δολαρίων από δώδεκα διεθνείς εταίρους, 
συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, και 
των πελατών. Σε μεγάλο βαθμό, η ικανότητα 
των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων 
τους να διατηρήσουν ένα στρατιωτικό πλε-
ονέκτημα στον ουρανό είναι ακριβώς αυτό 

το πρόγραμμα. Τον Ιούλιο του 2017, η Τουρ-
κία ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει το σύστημα 
επίγειας άμυνας S-400  από τη Ρωσία. Το 
S-400 είναι το πιο προηγμένο σύστημα που 
παράγεται μέχρι σήμερα στην προσπάθεια 
της Ρωσίας να νικήσει την τεχνολογία stealth 
– είναι το σύστημα που έχτισε η Ρωσία για 
να καταρρίπτει τα μαχητικά F-35. Το ρωσικό 
σύστημα πυραύλων S-400 Triumph μεσαίας 
εμβέλειας και μεγάλης εμβέλειας μπορεί να 
επανασχεδιαστεί για να καταρρίψει τα αμερι-
κανικά μαχητικά αεροσκάφη F-35.
Το ρωσικό σύστημα S-400 Triumph μεσαίας 
εμβέλειας και μεγάλης εμβέλειας πυραύ-
λων επιφανείας-αέρα θα μπορούσε να επα-
νασχεδιαστεί για να καταρρίψει τα αμερικα-
νικά μαχητικά αεροσκάφη F-35. Η αγορά του 
S-400 από την Τουρκία θα ήταν ασυμβίβα-
στη με τις δεσμεύσεις της έναντι του ΝΑΤΟ 
και θα μείωνε τη διαλειτουργικότητά της με 
τους συμμάχους. Η αγορά του S-400 θα δημι-
ουργούσε έναν απαράδεκτο κίνδυνο επειδή 
το σύστημά του ραντάρ θα μπορούσε να 
δώσει τη δυνατότητα στον ρωσικό στρατό να 
καταλάβει πώς λειτουργεί το F-35. Η απειλή 
αυτή υποχρέωσε το Πεντάγωνο να αναστεί-
λει ορισμένες δραστηριότητες που σχετίζο-
νται με την F-35 της Τουρκίας την περασμένη 
εβδομάδα. Η Τουρκία έχει νόμιμες ανάγκες 
αεράμυνας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, από το 
2012, προσέφεραν το σύστημα αεροπορι-
κής άμυνας Patriot ως εναλλακτική λύση για 
το S-400, αλλά η Τουρκία απέρριψε αυτήν 
την προσφορά. Με το S-400 προγραμματι-
σμένο να φτάσει στην Τουρκία τον Ιούλιο και 
το F-35 που προγραμματίζεται να φτάσει τον 
Νοέμβριο, είναι καιρός ο πρόεδρος Ερντογάν 
να επιλέξει.
Είναι η ελπίδα μας ότι θα επιλέξει να εγκατα-
λείψει το S-400, να υπερασπιστεί τον τουρ-
κικό ουρανό με το σύστημα Patriot και να 
σώσει τη συμφωνία για τα F-35.
Εάν ο Πρόεδρος Ερντογάν δεν καταφέρει να 
κάνει αυτή την επιλογή και αποδεχθεί την 
παράδοση των S-400, στην  Τουρκία θα επι-
βληθούν κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις 
του νόμου των Ηνωμένων Πολιτειών σύμ-
φωνα με τον Νόμο περί Καταπολέμησης των 
εχθρών της Αμερικής (CAATSA). Οι κυρώ-
σεις θα πλήξουν την οικονομία της Τουρκίας, 
με σκληρές κινήσεις στις διεθνείς αγορές, θα 
τρομάξουν τους επενδυτές και θα παραλύ-
σουν την αεροδιαστημική και την αμυντική 
βιομηχανία της Τουρκίας.

ΗΠΑ προς Τουρκία: «Διαλέξτε... S-400 
ή F-35»
«Η Τουρκία μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να διαλέξει. Είτε θα αγοράσει 
το σύστημα των S-400, είτε τα μαxητικά F- 35 και τα δύο μαζί δεν γίνεται».

Ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν 
θα επαναφέρει την πολιτική 
διαχωρισμού μεταναστών παιδιών 
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«Βρίσκεται σε ασφαλή τοποθεσία» 
είπε ο υπουργός Άμυνας της 
χώρας - Χιλιάδες διαδηλωτές 
βγήκαν στους δρόμους του 
Χαρτούμ - Ελεύθεροι οι πολιτικοί 
κρατούμενοι

Υ
πό κράτηση βρίσκεται ο έκπτω-
τος πρόεδρος του Σουδάν, Ο-
μάρ αλ Μπασίρ, όπως δήλω-
σε ο υπουργός Άμυνας της χώ-

ρας, τονίζοντας ότι βρίσκεται «σε ασφα-
λή τοποθεσία» και πως ένα στρατιωτικό 
συμβούλιο θα κυβερνά τη χώρα για με-
ταβατική περίοδο δύο ετών.
«Ανακοινώνω, ως υπουργός Άμυνας, 
την πτώση του καθεστώτος και την κρά-
τηση σε ασφαλή τοποθεσία του επικε-
φαλής του», δήλωσε σε ανακοίνωση 
που μεταδόθηκε από την κρατική τηλε-
όραση ο Άουαντ Μοχάμεντ Άχμεντ Ιμπν 
Αούφ.
Ο Σουδανός υπουργός Άμυνας είπε πως 
θα διεξαχθούν εκλογές σ το τέλος της 
μεταβατικής περιόδου.
Νωρίτ ερα, ο υπουργός Παραγωγής 
και Οικονομικών Πόρων του Βόρειου 
Νταρφούρ, Άντελ Μάχτζουμπ Χουσέιν, 
δήλωσε στο τηλεοπτικό 
δίκτυο al Hadath με έδρα 
το Ντουμπάι ότι «διεξά-
γον τα ι  διαβουλεύσε ις 
για τον σχηματισμό ενός 
σ τρατ ιωτ ικού συμβου-
λίου το οποίο θα ανα-
λάβει την εξουσία αφού 
ο  π ρ ό εδ ρ ο ς  Μπ α σ ίρ 
παραιτηθεί».
Την ίδια ώρα αυτόπτες μάρτυρες δήλω-
σαν ότ ι  σ τρατ ιώτε ς ε ισέβαλαν σ τα 
κεντρικά γραφεία του Ισλαμικού Κινή-
ματος, του κόμματος του Μπασίρ, στο 
Χαρτούμ.

Χιλιάδες διαδηλωτές  στο κέ-
ντρο του Χαρτούμ
Στο μεταξύ δεκάδες χ ιλιάδες διαδη-
λωτές πραγματοποίησαν πορεία σ το 
κέντρο του Χαρτούμ σήμερα το πρωί, 
ενώ χιλιάδες άνθρωποι συνέρρευσαν 
στην καθιστική διαμαρτυρία που πραγ-
ματοποιείται τις τελευταίες έξι ημέρες 

έξω από το κτίριο του επιτελείου του 
στρατού στην πρωτεύουσα του Σουδάν.
Ο στρατός του Σουδάν ανέπτυξε νωρίς 
σήμερα το πρωί σ τρατεύματα γύρω 
από το υπουργείο Άμυνας, την ώρα που 
σ τρατιώτες και μέλη των υπηρεσιών 
ασφαλείας έχουν παραταχθεί σε κεντρι-
κές οδούς και γέφυρες του Χαρτούμ.
Νωρίτερα ο στρατός του Σουδάν είχε 
ανακοινώσει ότ ι πρόκειται να κάνει 
«σύντομα μια σημαντική αναγγελία». 
«Να είστε έτοιμοι», ανέφερε η ανακοί-
νωση που μεταδόθηκε από την κρα-
τική τηλεόραση, χωρίς ωστόσο να δίνει 
περισσότερες λεπτομέρειες.
Ήδη χιλιάδες Σουδανοί έχουν βγει στους 
δρόμους του Χαρτούμ γ ια να εκφρά-
σουν τη χαρά τους, χορεύον τας και 
φωνάζοντας συνθήματα κατά του Μπα-
σίρ.
Διαδηλωτές έξω από το υπουργείο Άμυ-
νας φώναζαν: «Έχει πέσει, κερδίσαμε».
Η κρατική τηλεόραση και το ραδιόφωνο 
μεταδίδουν μόνο πατριωτικά τραγού-
δια, υπενθυμίζοντας σ τους γηραιότε-
ρους Σουδανούς τον τρόπο που εξελί-
χθηκαν στρατιωτικά πραξικοπήματα στη 
χώρα στο παρελθόν.

Ελεύθεροι οι πολι-
τικοί κρατούμενοι
Η Εθνική Υπηρεσία Πλη-
ροφοριών του Σουδάν 
ανακοίνωσε την απελευ-
θέρωση όλων των πολι-
τικών κρατουμένων στη 
χώρα, μετέδωσε το κρα-
τ ικό πρακτορε ίο ε ιδή-
σεων SUNA.

Λίγο μετά την ανακοίνωση αυτή, οι χρή-
στες του Twitter ανάρτησαν φωτογρα-
φίες που δείχνουν διαδηλωτές να υπο-
δέχονται θερμά πρώην κρατούμενους 
καθώς προσχωρούν στις διαδηλώσεις 
εναντίον του Όμαρ αλ-Μπασίρ.
Ένας από τους απελευθερωθέντες είναι 
ο Μοχάμεντ Νατζί Ελάσαμ, εκπρόσω-
πος της Ένωσης Σουδανών Επαγγελμα-
τιών (SPA), που διοργανώνει τις διαδη-
λώσεις που πραγματοποιούνται σε όλο 
το Σουδάν από τον Δεκέμβριο. Ο Ελά-
σαμ κρατείτο γ ια περισσότερους από 
τρεις μήνες.

διεθνή νέα

Σουδάν: Στο στρατό η εξουσία 
- Συνελήφθη ο έκπτωτος 
πρόεδρος 

Σ
τα δίχτυα της φερόμενης ως ερωμέ-
νης του πρίγκιπα Ουίλιαμ, είχε πέ-
σει και ο διάσημος ηθοποιός, Χιου 
Γκράντ.  Προτού βάλει βέρα στο δε-

ξί, η Ρόουζ Χάνμπερι δεν έχανε τα κοσμικά 
πάρτι.
Η Ρόουζ ανέκαθεν προσπαθούσε να κερδί-
σει την προσοχή των γύρω της. Ως πρώην 
μοντέλο είχε πολλές κατακτήσεις. Όταν 
όμως παντρεύτηκε τον κατά 23 χρόνια 
μεγαλύτερό της μαρκήσιο του Χολμεντελέϊ, 
τότε σταμάτησε να ποζάρει με διάφορους 
άνδρες στο πλευρό της.
Το 2005, η καλλίγραμμη Βρετανή είχε ποζά-
ρει στο πλευρό του Τόνι Μπλερ φορώ-
ντας ένα καυτό μπικίνι. Τότε η ανύπαντρη 
Ρόουζ χαμογελούσε στο φακό μαζί με τον 

πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας και την 
αδερφή της σε παραλίας της Ιταλίας.
Η Ρόουζ Χάνμπερι, την οποία η Δούκισσα 
του Κέιμπριτζ έχει πλέον, ξεγράψει από την 
ζωή της βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στο 
επίκεντρο της προσοχής των βρετανικών 
ΜΜΕ.
Αμερικανικά περιοδικά ισχυρίζονται 
πως πρίγκιπας Γουίλιαμ απάτησε την Κέιτ 
Μίντλετον με την φίλη της Ρόουζ, μαρκησία 
του Χολμοντελέϊ πριν από ένα χρόνο, την 
εποχή που η Δούκισσα του Κέιμπριτζ ήταν 
έγκυος στο τρίτο της παιδί.
Η Κέιτ το είχε μυριστεί γιατί ξέσπασε μεγά-
λος καβγάς ανάμεσά στις δύο γυναίκες και 
ζήτησε από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ να απομα-
κρύνει την Ρόουζ.

Ρόουζ Χάνμπερι: Η μαρκησία με 
το μπικίνι που έβαλε φωτιά στο 
Μπάκιγχαμ ως κρυφή ερωμένη 
του Ουίλιαμ 

ΗΠΑ: Γιος βοηθού σερίφη έκαιγε 
εκκλησίες Αφροαμερικανών στη 
νότια Λουιζιάνα 

O 
γιος ενός βοηθού σερίφη κα-
τηγορείται για εμπρηστική επί-
θεση ενάντια σε τρεις εκκλησί-
ες Αφροαμερικανών στην νότια 

Λουϊζιάνα των ΗΠΑ τις τελευταίες δύο ε-
βδομάδες, δήλωσαν σήμερα αξιωματού-
χοι, αναφέροντας ότι έδρασαν γρήγορα 
συλλαμβάνοντας τον φερόμενο δράστη 
φοβούμενοι ότι θα εξαπέλυε και άλλες ε-
πιθέσεις.
Ο Χόλντεν Μάθιους, 21 ετών, λευκός και 
κάτοικος της κομητείας Σέιντ Λόντρι Πάρις 
όπου συνέβησαν οι πυρπολήσεις, διώκε-
ται με τρεις κατηγορίες για εμπρησμό σε 
χώρους λατρείας, μία κατηγορία για κάθε 
μία από τις επιθέσεις του. Κάθε κατηγο-
ρία προβλέπει ποινή κάθειρξης έως και 15 
έτη, ανέφερε ο αρχηγός πυροσβεστικής 
της Λουϊζιάνα Μπουτς Μπράουνιγκ.
«Αποδεικτικά στοιχεία επιβεβαίωσαν 
ότι ο Μάθιους είναι ο ύποπτος», τόνισε 
ο Μπράουνιγκ σε μια συνέντευξη Τύπου.
Ο γιος του βοηθού σερίφη Ρόι Μάθιους 
από το γραφείο του σερίφη της κομη-
τείας Σέιντ Λόντρι Πάρις συνελήφθη αργά 
χθες, περίπου 12 ώρες μετά την ταυτοποί-
ησή του ως φερόμενου δράστη, τόνισε ο 

Μπράουνιγκ.
«Αισθανθήκαμε ότι επίκειντο και άλλα 
εγκλήματα», δήλωσε. «Για χάρη της δημό-
σιας ασφάλειας εξασφαλίσαμε τάχιστα 
εντάλματα και τον συλλάβαμε», πρόσθεσε.
Οι τρεις εκκλησίες, που κατεστράφησαν 
από τις πυρκαγιές, ήταν κυρίως χώροι 
λατρείας Αφροαμερικανών πιστών, εγεί-
ροντας υποψίες στις αρχές ότι οι εμπρη-
σμοί ήταν φυλετικά υποκινούμενα εγκλή-
ματα μίσους. Δεν έχουν απαγγελθεί μέχρι 
στιγμής ομοσπονδιακές κατηγορίες για 
έγκλημα μίσους εις βάρος του Μάθιους.
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Η 
βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε 
την σύλληψη του Τζούλιαν Ασάνζ 
και την μεταφορά του από την πρε-
σβεία του Ισημερινού σε τόπο ό-

που κρατείται στο κεντρικό Λονδίνο.
O Ισημερινός αποφάσισε την άρση του καθε-
στώτος ασύλου, ενώ λίγα λεπτά μετά την εκδί-
ωξή του από την πρεσβεία του Ισημερινού 
στο Λονδίνο, οι βρετανικές αρχές προχώρη-
σαν στη σύλληψή του ιδρυτή του ιστοτόπου 
WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ, με πρόσχημα το 
σκάνδαλο των υπεράκτιων εταιρειών για τα 
INAPapers.
Ο Ασάνζ είχε βρει άσυλο στην πρεσβεία του 
Ισημερινού από το 2012, για να αποφύγει την 
έκδοσή του στη Σουηδία, όπου κατηγορείται 
για βιασμό, αλλά και τις ΗΠΑ, όπου του έχει 
ασκηθεί δίωξη για δημοσιοποίηση απόρρη-
των κυβερνητικών εγγράφων.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μητροπο-
λιτικής Αστυνομίας ο Ασάνζ θα παρουσια-
στεί στο δικαστήριο στο 
Westminster το συντομό-
τερο δυνατόν. 
Ο ιδρυτής της WikiLeaks 
συνελήφθη από την βρε-
τανική αστυνομία, η οποία 
εκλήθη στους χώρους της 
πρεσβείας του Ισημερινού, 
όπου ο Τζούλιαν Ασάνζ είχε 
καταφύγει από το 2012.
«Η σύλληψη του Ασάνζ είναι παράνομη και 
παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», απαντά ο 
ιστότοπος Wikileaks σύμφωνα με τον βρετα-
νικό δίκτυο του ΒΒC.

Σε συνεργασία με τις ΗΠΑ η σύλ-
ληψη
Ένας από τους δικηγόρος του Ασάνζ, ο Τζεν 
Ρόμπινσον, υποστηρίζει ότι η σύλληψή του 
έχει να κάνει με το αίτημα έκδοσή του στις 
ΗΠΑ, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα 
Guardian. 
Η Σκότλαντ Γιαρντ επιβεβαίωσε ότι ο Ασάνζ 
συνελήφθη έπειτα από αίτημα έκδοσης που 
υπέβαλαν οι ΗΠΑ.
Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ έχουν ασκήσει 
δίωξη σε βάρος του ιδρυτή του ενοχλητικού 
ιστότοπου «Wikileaks» για δημοσιοποίηση 
απόρρητων κυβερνητικών εγγράφων. 

Του αφαιρέθηκε η υπηκοότητα του 
Ισημερινού
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισημερινού 

Χοσέ Βαλένσια ανακοίνωσε ότι αφαιρέθηκε 
η υπηκοότητα που είχε χορηγηθεί στον Τζού-
λιαν Ασάνζ, μετά την αφαίρεση της διπλωμα-
τικής του ασυλίας.
«Η χορήγηση της υπηκοότητας του Ισημε-
ρινού ήρθη χθες με εισήγηση του υπουρ-
γείου Εξωτερικών, μετά την διαπίστωση πλή-
θους ανωμαλιών της διαδικασίας», δήλωσε ο 
υπουργός Εξωτερικών του Ισημερινού.

Για συνωμοσία τον κατηγορούν οι 
ΗΠΑ
Κατηγορίες που αφορούν συνωμοσία με 
την πρώην στρατιωτική αναλύτρια Τσέλσι 
Μάνινγκ προκειμένου να αποκτήσουν πρό-
σβαση στα αρχεία κυβερνητικού ηλεκτρο-
νικού και να αποσπάσουν απόρρητα αρχεία, 
υπολογιστή απηύθυνε το αμερικανικό 
Υπουργείο Δικαιοσύνης στον ιδρυτή του 
WikiLeaks Τζούλιαν Ασανζ.
Ειδικότερα, όπως εκτιμούν Αμερικανοί 

εισαγγελείς ο Ασάνζ βοή-
θησε την Μάννινγκ, να 
«σπάσει» ένα κωδικό ασφα-
λείας και να έχει πρόσβαση 
σε ηλεκτρονικούς υπολογι-
στές στο Πεντάγωνο.
Ο συνήγορος του Ασανζ 
εξέφρασε πως εκείνος και 
ο πελάτης του, σκοπεύουν 
να αποκρούσουν τις κατη-

γορίες.
Αντιδράσεις μετά τη σύλληψη του Τζούλιαν 
Ασάνζ στην πρεσβεία του Ισημερινού στο 
Λονδίνο 
«Ο Τζούλιαν Ασάνζ δεν είναι ήρωας και 
κανείς δεν είναι πάνω από το νόμο. Έχει 
κρυφτεί από την αλήθεια εδώ και χρόνια. 
Ευχαριστώ τον Ισημερινό και τον Πρόεδρο 
Λένιν Μορένο για την συνεργασία τους με το 
υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου ο Ασάνζ 
να βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη», 
αναφέρει ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, 
Τζέρεμι Χαντ.
O Άλαν Ντάνκαν, υφυπουργός Εξωτερι-
κών της Βρετανίας , εξέδωσε την ακόλουθη 
δήλωση:
«Είναι απολύτως σωστό που ο Aσάνζ θα 
αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη με τον δέοντα 
τρόπο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εναπόκειται 
στο δικαστήριο να αποφασιστεί τι θα συμβεί 
στη συνέχεια. Είμαστε πολύ ευγνώμονες στην 
κυβέρνηση του Ισημερινού υπό τον Πρόεδρο 
Mορένο για τη δράση που έχει αναλάβει».

Συνελήφθη ο Ασάνζ στη Βρετανία 
- Τον έβγαλαν σηκωτό από την 
πρεσβεία του Ισημερινού! 

Δίωξη για 36 οικονομικά αδικήματα 
ασκήθηκε στον δικηγόρο Μάικλ 
Αβενάτι

Ο 
δικηγόρος Μάικλ Αβενάτι, 
γνωστός από τις δικαστικές 
διαμάχες του με τον πρόεδρο 
των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, βρί-

σκεται αντιμέτωπος με 36 κατηγορίες που 
αφορούν κατά κύριο λόγο οικονομικά α-
δικήματα – κατάχρηση, φορολογική και 
τραπεζική απάτη και δόλια χρεοκοπία– 
όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ομοσπονδι-
ακός εισαγγελέας του Λος Άντζελες Νικ 
Χάνα.

Ο Αβενάτι κατηγορείται και στη Νέα 
Υόρκη, σε μια άλλη υπόθεση, για από-
πειρα εκβίασης της εταιρείας αθλητικών 
ειδών Nike. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατη-
γορίες και με ανάρτησή του στο Twitter 
επικαλέστηκε το δικαίωμά του «στο τεκ-
μήριο της αθωότητας».

Ο 48χρονος δικηγόρος, που κατοικεί και 
ασκεί τη δικηγορία στην Καλιφόρνια, 
συνελήφθη στα τέλη Μαρτίου στη Νέα 
Υόρκη μετά την καταγγελία ενος πελάτη 
του που ισχυρίστηκε ότι καταχράστηκε 
τα χρήματα που του οφείλονταν. Φέρε-
ται επίσης ότι έκανε ψευδείς φορολογικές 
δηλώσεις ώστε να λάβει τραπεζικά δάνεια 
ύψους πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Από την έρευνα που ακολούθησε, οι 

κατηγορίες σε βάρος του διευρύνθηκαν, 
για να φτάσουν συνολικά τις 36 – μεταξύ 
άλλων φέρεται ότι καταχράστηκε τα χρή-
ματα που έπρεπε να αποδοθούν σε πέντε 
πελάτες του προκειμένου να πληρώσει 
προσωπικά χρέη του.

Ο Αβενάτι, ιδιοκτήτης ενός πολυτελούς 
αυτοκινήτου και ενός ιδιωτικού αεροσκά-
φους, δεν δήλωνε τα έσοδά του και δεν 
κατέβαλε τους φόρους του ιδίου καθώς 
και δύο εταιρειών του επί πολλά χρόνια.

Αν κριθεί ένοχος κινδυνεύει να καταδι-
καστεί σε κάθειρξη 335 ετών, όπως είπε 
ο Χάνα.

Ο δικηγόρος είπε ότι θα δηλώσει αθώος 
στο δικαστήριο όπου κλήθηκε να εμφα-
νιστεί στις 29 Απριλίου. Μέχρι τότε, θα 
παραμείνει ελεύθερος με την καταβολή 
εγγύησης ύψους 300.000 δολαρίων. «Επί 
20 χρόνια εκπροσωπούσα τον Δαβίδ 
εναντίον του Γολιάθ (...) Έκανα ισχυρούς 
εχθρούς. Έχω το δικαίωμα να μου ανα-
γνωριστεί πλήρως το τεκμήριο της αθωό-
τητας», έγραψε στο Twitter.

Ο Μάικλ Αβενάτι έγινε διάσημος σε όλον 
τον κόσμο καθώς εκπροσωπούσε την 
πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς στη δικα-
στική διαμάχη της εναντίον του Ντόναλντ 
Τραμπ. Κάποια στιγμή μάλιστα σκεφτόταν 
να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία 
των ΗΠΑ στις εκλογές του 2020, όμως 
τελικά υπαναχώρησε.

ΗΠΑ: Δικηγόρος, γνωστός για 
τις διαμάχες με τον Τραμπ, 
κινδυνεύει με κάθειρξη 335 ετών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ
Πώς να διαχειριστούμε 
τον χρόνο των παιδιών 

μας μπροστά στις οθόνες

Κ
άποτε δεν αποτελούσε καν πρό-
βλημα. Δεν υπήρχαν οθόνες τότε. 
Τώρα, έχει γίνει ένας από τους με-
γαλύτερους καημούς που ταλαι-

πωρεί γονείς ανά την υφήλιο: ο χρόνος που 
τα παιδιά μας περνούν (δαπανούν) μπροστά 
σε κάποια οθόνη.
Δε θα μιλήσουμε εδώ για το είδος του περι-
εχομένου που συναρπάζει τόσο τα παιδιά 
μας και τα καθηλώνει στις οθόνες, είτε αυτό 
είναι βιντεάκια, ή ένα παιχνίδι, ή κάποιο 
επεισόδιο. Το περιεχόμενο ευελπιστούμε 
να είναι πάντα ανάλογο με την ηλικία του 
παιδιού ή στην καλύτερη περίπτωση ακόμα 
και εκπαιδευτικό, εδώ όμως θα μάς απα-
σχολήσει ένα και μόνο θέμα: το πώς να 
‘ξεκολλήσουμε’ τα παιδιά μας από τις οθό-
νες. Ό,τι και αν βλέπουν.

Η δική μας συμπεριφορά ως πα-
ράδειγμα προς μίμηση
Συνήθως δεν είναι μόνο τα παιδιά μας προ-
σκολλημένα σε μία οθόνη, αλλά και εμείς. 
Άρα το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι 
να εξυγιάνουμε πρώτοι εμείς τη σχέση μας 
με το κινητό μας ή τον υπολογιστή, ώστε το 
παιδί μας να μάς πιστέψει όταν του πούμε 
ότι είναι ανάγκη να περιορίσουμε τον χρόνο 
που περνά μπροστά σε μία οθόνη. Επομέ-
νως, προσπαθούμε να μην διακόπτουμε 
ό,τι κάνουμε κάθε λίγο και λιγάκι για να 
ελέγξουμε το κινητό. Πόσο μάλλον όταν 
αυτό που διακόπτουμε είναι το παιχνίδι ή η 
συνομιλία με τα παιδιά μας.

Τα ενδεδειγμένα όρια screen time 
που ισχύουν σήμερα
Κάθε γονιός επιλέγει τον χρόνο που το 
παιδί του μπορεί να ασχοληθεί με τις διά-
φορες συσκευές. Για να είστε όμως ήσυχοι 
ότι συμβαδίζετε με τις τελευταίες επίσημες 
οδηγίες, ανατρέξτε στο τέλος του άρθρου 
για τις κατευθυντήριες γραμμές της Αμε-
ρικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής (2016) 
που ισχύουν σήμερα.
“Για τα παιδιά κάτω των 18 μηνών, αποφύ-
γετε τη χρήση οθονών εκτός από το βίντεο 

chatting. Οι γονείς των παιδιών ηλικίας 18 
έως 24 μηνών που επιθυμούν να εισαγά-
γουν ψηφιακά μέσα πρέπει να επιλέξουν 
προγράμματα υψηλής ποιότητας και να τα 
παρακολουθούν με τα παιδιά τους για να τα 
βοηθήσουν καταλάβουν τι βλέπουν.
Για τα παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών, η χρήση 
της οθόνης πρέπει να περιορίζεται σε 1 
ώρα ημερησίως για προγράμματα υψηλής 
ποιότητας. Οι γονείς πρέπει να παρακολου-
θούν μαζί με τα παιδιά για να τα βοηθούν 
να καταλάβουν τί βλέπουν και να το εφαρ-
μόζουν στον κόσμο γύρω τους.
Για παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω θα πρέ-
πει οι γονείς να θέτουν σταθερά όρια στο 
χρόνο και στους τύπους των μέσων που 
παρακολουθούν τα παιδιά και να διασφα-
λίζουν ότι ο χρόνος στην οθόνη δεν αντι-
καθιστά τον απαραίτητο χρόνο ύπνου, τη 
σωματική άσκηση και άλλες βασικές για 
την υγεία συμπεριφορές.
Θα πρέπει να υπάρχουν στιγμές που η ενα-
σχόληση με οθόνες απαγορεύεται όπως 
κατά τη διάρκεια του φαγητού ή στο αυτο-
κίνητο αλλά και χώροι όπου απαγορεύεται, 
όπως τα υπνοδωμάτια.
Να επικοινωνούν ανοιχτά σχετικά με την 
ηλεκτρονική ταυτότητα και την ασφάλεια 
στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της 
μεταχείρισης των άλλων με σεβασμό, είτε 
είμαστε online ή offline.
Οι κατευθυντήριες γραμμές της Αμερικανι-
κής Ακαδημίας Παιδιατρικής έχουν αμφι-
σβητηθεί σε έναν βαθμό και έχουν χαρα-
κτηριστεί έως και υπερβολικά αυστηρές 
γιατί το ευρύτερο οικογενειακό πλαίσιο, ο 
τρόπος με τον οποίο οι γονείς ορίζουν κανό-
νες σχετικά με τον χρόνο ενασχόλησης με 
οθόνες και το αν συμμετέχουν ενεργά στην 
εξερεύνηση του ψηφιακού κόσμου μαζί με 
το παιδί, είναι πιο σημαντικά από το πόσο 
χρόνο αφιερώνουν τα παιδιά στις οθόνες. 
Γι’αυτό είναι σημαντικό να αποφασίσουμε 
κάποια όρια με τα οποία συμφωνούμε εμείς 
ως γονείς, και να βρούμε τον τρόπο να τα 
τηρήσουμε σε συνεργασία με τα παιδιά 
μας.

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

Γ
ιατί αγωνίζεσαι στη ζωή;Για να κά-
νεις πιο πολλά λεφτά για τον εαυ-
τό σου ή για να απολαύσει η οικο-
γένειά σου; Αυτός που σκοτώνε-

ται για να βγάλει πολλά λεφτά το κάνει 
πιο πολύ για τον εαυτό του, γιατί η ζωή 
του είναι αφιερωμένη βασικά στον εαυ-
τό του μόνο. Φανταστείτε έναν επιχειρη-
ματία που δουλεύει εβδομήντα ώρες τη 
βδομάδα ψάχνοντας κάθε φορά κάποια 
μεγάλη ευκαιρία και κάποια οικονομική 
αποζημίωση. Κι αν τον ακούσετε λέει ότι 
το κάνει για την οικογένειά του αλλά η οι-
κογένειά του δεν τον απολαμβάνει. Ενώ ο 
πραγματικός αγωνιστής και βιοπαλαιστής 
αγωνίζεται και πασχίζει για έναν σκοπό 
πολύ ανώτερο από το ίδιο του το άτομο – 
για μια ανώτερη κλήση. Είναι ο άνθρωπος 
που φροντίζει να υπάρχει μια ισορροπία 
ανάμεσα στη δουλειά του και στην οικο-
γένειά του. Δουλεύει για να εξασφαλίσει 
τα απαραίτητα στην οικογένειά του αλλά 
και σε κείνους που είναι λιγότερο τυχεροί 
απ’ αυτόν. Εσύ για ποιον αγωνίζεσαι; Για 
τον εαυτούλη σου ή για τους άλλους;

Μήπως τα επαγγελματικά σου 
ταξίδια στέκονται εμπόδιο στη 
σχέση σου με τα παιδιά σου;  
Μήπως τα ταξίδια που κάνεις λόγω της 
δουλειάς σου γίνονται αιτία να απομα-
κρύνεσαι από τα παιδιά σου; Αν είσαι 
υποχρεωμένος να λείπεις από το σπίτι 
φρόντισε να διατηρείς την επαφή σου με 
την οικογένειά σου. Να μιλάς με τα παι-
διά σου κάθε μέρα. Να τα ρωτάς πώς 
πήγαν στο σχολείο με τα μαθήματά τους. 
Να μαθαίνεις τι έκαναν ή τι πρόκειται να 
κάνουν στο σχολείο ή έξω απ’ αυτό. Πριν 
φύγεις για ταξίδι, άφησε κάποιο μικρό 
δωράκι ή ένα σημείωμα για κάθε μέρα 
που θα λείπεις. Όταν γυρνάς στο σπίτι 
δείξε τη χαρά σου και τον ενθουσιασμό 
σου που είστε όλοι μαζί ξανά. Αγκάλιασε 

τα παιδιά σου και πες τους ότι τα αγαπάς 
κι ότι σου έλειψαν. Δείξτους αμέριστη την 
προσοχή σου και αξιοποίησε όσο καλύ-
τερα μπορείς το χρόνο που έχεις μαζί 
τους.

Πατέρες, δίνετε στα παιδιά σας 
τα δύο πράγματα που πραγματι-
κά χρειάζονται; 
Για να γίνεις καλύτερος πατέρας πρέπει 
ν’ αρχίσεις δίνοντας χρόνο για τα παιδιά 
σου και εμπνέοντάς τους εμπιστοσύνη. 
Τα παιδιά σου χρειάζονται το χρόνο σου. 
Όταν είναι μικρά, παίξε μαζί τους, κρά-
τησέ τα και διάβασέ τους. Καθώς μεγαλώ-
νουν, να μιλάς μαζί τους και να τα ακούς 
με προσοχή  όταν σου μιλάνε. Εκτός από 
το χρόνο σου τα παιδιά σου  πρέπει να 
μπορούν να σε εμπιστεύονται. Μην υπό-
σχεσαι πράγματα που δεν πρόκειται να 
κάνεις. Να ζεις μία ζωή ειλικρινή και ακέ-
ραιη.

Τα καταφέρνεις στον καινούργιο 
σου ρόλο ως  πατριός ή μητριά; 
Κάνει καλό να ξέρεις τα βασικά. Πρώτα, 
πρώτα να ξέρεις ότι τα παιδιά, σύμφωνα 
με έρευνες που έγιναν, χρειάζονται γύρω 
στα πέντε χρόνια για να προσαρμοστούν 
και να συνηθίσουν τον καινούργιο πατέρα 
ή την καινούργια μητέρα. Κάνε υπομονή. 
Χρειάζεται περισσότερος καιρός απ’ ό,τι 
νομίζεις. Στο μεταξύ, μην επιμένεις τα 
παιδιά να σε φωνάζουν μαμά ή μπαμπά 
και μην περιμένεις να εκδηλώνονται και 
να εκφράζουν την αγάπη τους. Όλα αυτά 
χρειάζονται χρόνο. Προσπάθησε να τα 
ενθαρρύνεις να διατηρούν καλές σχέσεις 
με τη βιολογική τους μητέρα ή το βιολο-
γικό τους πατέρα. Τα παιδιά που διατη-
ρούν αυτήν τη σχέση λειτουργούν πολύ 
καλύτερα. Μάθε τα βασικά για να πετύχεις 
στον καινούργιο σου ρόλο ως πατριός ή 
μητριά. 

Αγωνίζεσαι 
για τον εαυτό σου 
ή για τους άλλους; 



2312 Απριλίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η 
ισχιαλγία προκαλεί-
ται από την πίεση 
του ισχιακού νεύρου 
στην περιοχή της μέ-

σης. Μπορεί να εμφανιστεί ε-
ντελώς ξαφνικά ή να προϋπάρ-
χει μια ενόχληση που με τον 
καιρό θα επιδεινωθεί.

Ποιες οι αιτίες εκδήλω-
σης της ισχιαλγίας;
Το ισχιακό νεύρο ξεκινά από 
την σπονδυλική στήλη και φτά-
νει μέχρι το πίσω μέρος κάθε 
ποδιού. Αποτελεί το μεγαλύ-
τερο νεύρο του σώματος. 
Σχηματίζεται στη λεκάνη 
από νεύρα της σπονδυ-
λικής στήλης. Ο κύριος 
ρόλος του είναι ο έλεγ-
χος των μυών της 
π ί σ ω  π λ ε υ ρ ά ς 
των ποδιών, του 
μηρού, της κνή-
μης, του πέλματος. 
Όταν δημιουργηθεί 
πίεση ή κάποιου είδους 
βλάβη σε αυτό το νεύρο 
προκαλείται η ισχιαλ-
γία. Παράγοντες που 
ενοχοποιούνται για 
την εμφάνιση ισχιαλ-
γίας είναι:

 ª Η δισκοπάθεια
 ª Το σύνδρομο απιοει-

δούς
 ª Η κακή στάση του 

σώματος
 ª Η παχυσαρκία
 ª Οι όγκοι
 ª Τα  ψ η λ ο τ ά κο υ ν α 

παπούτσια
 ª Το πυελικό κάταγμα
 ª Το μαλακό στρώμα στο 

κρεβάτι
 ª Η εγκυμοσύνη

Με ποια συμπτώματα εκ-
δηλώνεται η ισχιαλγία;
Το σημαντικότερο σύμπτωμα 
είναι ο οξύς πόνος που αφορά 
μόνο τη μία πλευρά. Πολλές 
φορές ξεκινά σιγά σιγά και 
σταδιακά επιδεινώνεται ακόμα 
και με απλές κινήσεις όπως 
όταν το άτομο σηκωθεί όρθιο, 
φτερνιστεί, βήξει, σκύψει προς 
τα πίσω ή ξεκινήσει να περ-
πατά.

Ποια είναι η αντιμετώπιση της 
ισχιαλγίας;
Επειδή η ισχιαλγία είναι ένα 
σύμπτωμα κάποιας  άλ λης 
πάθησης η θεραπείας της απαι-
τεί τον εντοπισμό της αιτίας. 
Υπάρχουν περιπτώσεις που 
δε χρειάζεται ιδιαίτερη θερα-
πεία για να αντιμετωπιστεί και 
η ισχιαλγία σταδιακά υποχωρεί.
Ο γιατρός θα συστήσει συντη-
ρητ ική θεραπεία σε πρώτη 
φάση. Αυτή περιλαμβάνει την 
λήψη αναλγητικών γ ια ανα-
κούφιση του πόνου και την 
αλλαγή στον τρόπο που κοι-

μάται κάποιος, με χρήση 
ενός μαξιλαριού κάτω από 
τα γόνατα. Είναι πιθανό να 

ζητηθεί και η παραμονή 
στο κρεβάτι για μια με 
δύο μέρες ώσπου να 
περιορισ τε ί η φλεγ-

μονή γύρω από τις ρίζες 
του νεύρου. Ανάλογα με 
την πορεία του ασθενή 
ο γιατρός μπορεί να 
προτείνει ενέσεις για 

μείωση της φλεγμο-
νής γύρω από το νεύρο. 

Η χειροπρακτική μπορεί να 
φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη 

για την αντιμετώπιση της 
ισχιαλγίας. Ένας χειρο-
πράκτης με την εμπει-

ρία και τις γνώσεις που 
διαθέτει, μπορεί μέσα από 
ειδικές ωθήσεις να ξεμπλο-

κάρει τις αρθρώσεις και 
να επαναφέρει το φυσι-
ολογικό εύρος κίνησης, 

με απόλυτη ασφάλεια και 
χωρίς να προκαλεί κακώσεις.

 Η πιο σύγχρονη χειρουργική 
θεραπεία ισχ ιαλγ ίας λόγω 
κήλης μεσοσπονδύλιου δίσκου 
ε ίναι η μικροδισεκ τομή η 
οποία δίνει πολύ καλά αποτε-
λέσματα.
Όταν η αιτία βλάβης του ισχι-
ακού νεύρου εντοπιστεί, τότε 
ο γιατρός θα μπορέσει να την 
αντιμετωπίσει. Ο πόνος στα 
περισσότερα περιστατικά είναι 
ισχυρός και διαρκεί αρκετό 
καιρό. Με βάση την έκταση 
της βλάβης μπορεί να υπάρ-
ξει μερική ή πλήρης αποκατά-
σταση του ασθενή.

Δ
ιεθνής επισ τημον ική ομάδα δημοσ ίευσε σ το Nature 
Communications μελέτη σύμφωνα με την οποία βρήκε έναν εναλ-
λακτικό τρόπο θεραπείας της βακτηριακής μηνιγγίτιδας, που αν α-
φεθεί χωρίς αντιμετώπιση μπορεί να προκαλέσει σήψη.

Οι ερευνητές των Πανεπιστημίων του Λουντ και της Κοπεγχάγης, αναγνω-
ρίζοντας την αυξανόμενη απειλή της αντίστασης στα υπάρχοντα αντιβιο-
τικά αναζήτησαν έναν νέο τρόπο αντιμετώπισης των απειλητικών για τον 
άνθρωπο βακτηριακών λοιμώξεων.
Το ανοσοποιητικό σύστημα έχει αρκετούς τρόπους να αμυνθεί των λοιμώ-
ξεων του κεντρικού νευρικού συστήματος. Οι επιστήμονες χαρτογράφησαν 
τι συμβαίνει όταν τα ουδετερόφιλα (λευκά αιμοσφαίρια), παρεμβαίνουν 
στην βακτηριακή μηνιγγίτιδα. Τα ουδετερόφιλα αναπτύσσονται στην μολυ-
σμένη περιοχή για να συλλάβουν και να εξουδετερώσουν τα βακτήρια. Είναι 
μια σκληρή «μάχη» κατά την οποία τα ουδετερόφιλα πεθαίνουν συνήθως, 
αλλά αν τα βακτήρια είναι δύσκολο να εξαλειφθούν, τα ουδετερόφιλα κατα-
φεύγουν σε άλλες τακτικές.
Κι ενώ στο παρελθόν τα αντιβιοτικά κατάφεραν να μειώσουν την θνησιμό-
τητα της βακτηριακής μηνιγγίτιδας κατά 30% περίπου, η σημερινή αντί-
σταση στα αντιβιοτικά αποτελεί ουσιαστικό πρόβλημα που θέτει σε κίνδυνο 
την ανθρώπινη ύπαρξη. Έτσι η παρούσα μελέτη με τη νέα τακτική που ανα-
πτύσσει παρέχει μια εφικτή και οικονομικά προσιτή λύση κατά διαφόρων 
βακτηρίων και λοιμώξεων. Επόμενος στόχος των ειδικών είναι να κάνουν μια 
μεγάλη κλινική μελέτη και να χρησιμοποιήσουν τα φάρμακα DNase, καθώς 
είναι ήδη εγκεκριμένα για ανθρώπινη χρήση, σε ασθενείς με βακτηριακή 
μηνιγγίτιδα, ώστε να επιβεβαιώσουν τα πειραματικά αποτελέσματα.

Μ
ια νέα μελέτη που 
δ η μ ο σ ι ε ύ θ η κ ε 
σ το Frontiers in 
Microbiology απο-

καλύπτει για πρώτη φορά ότι ένα 
κοινό είδος από θαλάσσια φύκια, 
το Laminaria ochroleuca, αποτε-
λεί μια πλούσια πηγή βακτηρίων 
με αντιμικροβιακές και αντικαρ-
κινικές ιδιότητες, δημιουργώντας 
έτσι προοπτικές για την ανάπτυ-
ξη νέων φαρμάκων
Έχει περάσει σχεδόν ένας αιώ-
νας από τότε που ο Fleming ανα-
κάλυψε την πενικιλίνη σε ένα 
μύκητα, με τους επιστήμονες να 
αναζητούν ακόμη και σήμερα 
νέα αντιβιοτικά και φάρμακα στα 
μικρόβια. Μέχρι στιγμής, κανένα 
από αυτά τα μικρόβια δεν έχει 
αποδειχθεί πιο «γενναιόδωρο» 
από τα ακτινοβακτήρια, μια οικο-
γένεια βακτηρίων που κατοικούν 
τόσο στο έδαφος όσο και στο 
βυθό της θάλασσας και ανήκουν 
στην κατηγορία των μυκήτων.
«Περίπου τα μισά από τα 20.000 
υποψήφια φάρμακα που προ-
έρχονται από μικρόβια και είναι 
γνωστά σήμερα έχουν ως πηγή 
τους τα ακτινοβακτήρια. Όμως, το 
απόθεμα νέων τέτοιων ειδών στη 
γη – όπου σχηματίζουν σπόρια 
και διακλαδισμένα δίκτυα ακρι-
βώς όπως ένας μύκητας – αρχίζει 
πλέον να εξαντλείται», λέει η συγ-
γραφέας της μελέτης, Δρ. Maria 
de Fatima Carvalho, από το Διε-
πιστημονικό Κέντρο Θαλάσσιας 
και Περιβαλλοντικής Έρευνας 
(CIIMAR) στην Πορτογαλία.
Τα ακτινοβακτήρια που εντο-
πίζονται κυρίως στα θαλάσ-
σια ιζήματα μπορούν επίσης να 
ζήσουν μέσα σε άλλους οργανι-
σμούς που ζουν και τρέφονται 
εκεί, όπως τα θαλάσσια (ή καφέ) 
φύκια.
Σε άλλα είδη φυκιών, τα ακτινο-
βακτήρια είναι γνωστό ότι παρέ-
χουν τις προστατευτικές ενώσεις 
τους ως ‘αντάλλαγμα’ για θρε-
πτικά συστατικά και «καταφύ-
γιο», τα οποία θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν πηγή νέων υποψή-
φιων φαρμάκων.

Θαλάσσιο 
φύκι «δίνει» 
αποτελεσματικά 
αντιβιοτικά και 
αντικαρκινικά 
φάρμακα Νέος τρόπος θεραπείας της 

βακτηριακής μηνιγγίτιδας

Πώς αντιμετωπίζεται η 
ισχιαλγία

υγεία

Σύμφωνα με τους ισχυρι-
σμούς της έρευνας, αν 
βρίσκεται κάτω από ένα 

συγκεκριμένο όριο, η πολύ 
χαμηλή «κακή» χοληστερόλη 
μπορεί να αυξήσει στις γυναί-
κες τον κίνδυνο αιμορραγι-
κού εγκεφαλικού επεισοδίου. 
Κάτι ανάλογο ισχύει και για τα 
πολύ χαμηλά τριγλυκερίδια.
Ιδανικά η λιποπρωτεΐνη χαμη-
λής πυκνότητας (LDL), που 
θεωρε ίται  «κακή» επε ιδή 
μπορεί να οδηγήσει σε εναπό-
θεση λιπιδίων μέσα στις αρτη-
ρίες, πρέπει να είναι κάτω από 
100 mg/dL. Όμως σε επίπεδα 
κάτω από 70 mg/dL ο κίνδυ-
νος για αιμορραγικό εγκεφα-
λικό επεισόδιο γίνεται είναι 
υπερδιπλάσιος, σε σχέση με 

τ ις γυναίκες των οποίων η 
«κακή» χοληστερόλη κυμαί-
νεται μεταξύ 100 και 130.
Οι ερευνητές ανέλυσαν στοι-
χε ία από σ χεδόν 28.000 
γυναίκες ηλικίας άνω των 45 
ετών σε βάθος 19 ετών.
Διαπιστώθηκε ότι οι τελευ-
ταίες ε ίχαν κατά μέσο όρο 
2,2 φορές μεγαλύτερη πιθα-
νότητα για αιμορραγικό εγκε-
φαλικό επεισόδιο, σε σχέση 
με όσες ε ίχαν LDL 100 ως 
130. Επίσης οι γυναίκες με τα 
χαμηλότερα επίπεδα τριγλυ-
κεριδίων (κάτω των 74 mg/
dL) είχαν διπλάσια πιθανό-
τητα εγκεφαλικού επεισοδίου 
σε σχέση με εκείνες που είχαν 
τριγλυκερίδια πάνω από 156 
(σε φάση νηστείας). 

Οι γυναίκες με πολύ χαμηλή 
«κακή» χοληστερόλη κινδυνεύουν 
περισσότερο από αιμορραγικό
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Το δεύτερο ‘’ΟΧΙ’’
Η γερμανική επίθεση στην Ελλάδα (Απρίλιος 1941)

Οι πολεμικές προετοιμασίες στην Ελλάδα- Η γερμανική 
εισβολή στη Γιουγκοσλαβία- Οι Γερμανοί επιτίθενται 
στη χώρα μας (Απρίλιος 1941)- Η γενναία ελληνική 
αντίσταση- Ενέργειες απαράμιλλου ηρωισμού που 
άφησαν άναυδους τους Γερμανούς- Η προέλαση των 
Γερμανών ως την ανακατάληψη της Αθήνας.

Σ
υμπληρώθηκαν στις  6 Απριλίου 78 χρόνια από τη γερμα-
νική επίθεση- εισβολή στη χώρα μας (6/4/1941). Ο ελληνι-
κός Στρατός, που έδινε σκληρές μάχες με τους Ιταλούς του 
Μουσολίνι σε αλβανικό έδαφος, έπρεπε πλέον να αντιμε-

τωπίσει κι έναν ακόμη πολύ πιο δύσκολο αντίπαλο. Τις δυνάμεις 
του Χίτλερ, που είχαν καταλάβει χωρίς αντίσταση πολλές ευρω-
παϊκές χώρες.
Από τα μέσα του 1936, όταν την ηγεσία του ΓΕΣ ανέλαβε ο Παπά-
γος, έγιναν σημαντικές τροποποιήσεις και προσθήκες στη γραμμή 
οχύρωσης.
Μέχρι την έκρηξη του ελληνοϊταλικού πολέμου, είχαν κατασκευ-
αστεί 21 οχυρά σε όλη την έκταση της αμυντική τοποθεσίας. Στον 
τομέα Μπέλες, κατασκευάστηκαν τα οχυρά Ποποτλίβιτσα, Ιστί-
μπεη, Κελκαγιά, Αρπαλούκι και Παληουριώνες. Στον τομέα Αγκί-

στρου κατασκευάστηκαν τα οχυρά Ρούπελ, Καρατάς και Κάλη. 
Στον τομέα Καραντάγ κατασκευάστηκαν τα οχυρά Περσέκ, Μπα-
μπαζώρα, Μαλιάγκα, Περιθώρι και Παρταλούσκα. Στο υψίπεδο 
Κάτω Νευροκοπίου, κατασκευάστηκαν τα οχυρά Ντάσαβλη, 
Λίσσε και Πυραμιδοειδές. Τέλος, στον τομέα Φαλακρού κατα-
σκευάστηκαν τα οχυρά Καστίλλο, Άγιος Νικόλαος και Μπαρτί-
σεβα. 
Τα οχυρά αυτά κάλυπταν τους άξονες εισβολής από τη Βουλγα-
ρία στην Ελλάδα μέσω των κοιλάδων των ποταμών Στρυμόνα και 
Νέστου. Άλλα δύο οχυρά στη Δυτική Θράκη (Εχίνος και Νυμφαία), 
κάλυπταν αντίστοιχα τις κατευθύνσεις Πασμακλή-Εχίνος-Ξάνθη 
και Κίρτζαλη-Νυμφαία-Κομοτηνή.
Μετά τα σύνορα, υπήρχαν ελαφρά έργα εκστρατείας, τα οποία θα 
επιβράδυναν τους επίδοξους εισβολείς, οι οποίοι αν περνούσαν 
αυτά τα πρώτα εμπόδια, θα αντιμετώπιζαν την κύρια οχυρωμένη 
τοποθεσία που την αποτελούσαν τα κύρια οχυρά και έργα εκστρα-
τείας, ενισχυμένα κατά τμήματα με πολυβολεία από σκυρόδεμα.
Υπήρχε πρόβλεψη και για αντιμετώπιση αρμάτων, ενώ 50.000 
παλαιά βλήματα πυροβολικού με την τοποθέτηση ενός πυροσω-
λήνα (οι… αιώνιες ελληνικές πατέντες) μετατράπηκαν σε νάρκες! 
Ωστόσο, η αντιαεροπορική άμυνα των οχυρών ήταν ιδιαίτερα 
ελλιπής, καθώς διατέθηκαν μόνο 16 αντιαεροπορικά πυροβόλα 
και ένας αριθμός πυροβόλων Saint-Etienne.

Η γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
Στις 5.00 π.μ. της 6ης Απριλίου 1941, ο Γερμανός πρεσβευτής στην 

Αθήνα πρίγκιπας Βίκτορ φον Έρμπαχ και ο ελληνομαθής στρατι-
ωτικός ακόλουθος Αντισυνταγματάρχης Κλεμ Φον Χόχενμπεργκ, 
επισκέφτηκαν τον πρωθυπουργό Κορυζή στο σπίτι του και του 
επέδωσαν διακοίνωση, σύμφωνα με την οποία τα γερμανικά 
στρατεύματα θα εισέλθουν σε λίγο στο ελληνικό έδαφος, λόγω 
της άφιξης στην Ελλάδα αγγλικών στρατευμάτων. Ο Κορυζής απά-
ντησε: 
«Παρακαλώ διαβιβάσετε εις την Υμετέραν κυβέρνησιν ότι η Ελλάς, 
υπεραμυνομένη του πατρίου εδάφους, θα αντιτάξει αντίστασιν 
δια των όπλων εις πάσαν απόπειραν των γερμανικών στρατευμά-
των όπως εισβάλλουν εις αυτό». 
Να σημειώσουμε εδώ, ότι ο φον Χόχενμπεργκ, είχε μεγαλώσει 
στη Σμύρνη, όπου συναναστρεφόταν ελληνόπουλα. Αγαπούσε 
την Ελλάδα και τους Έλληνες, ενώ μιλούσε τόσο καλά ελληνικά, 
ώστε μπορούσε ν’ απαγγείλει από μνήμης, στίχους από την 
«Ιλιάδα» και την «Οδύσσεια»!
Στις 7.00 π.μ., συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την προ-
εδρία του Βασιλιά Γεώργιου Β’, ενώ το Γενικό Στρατηγείο εξέδωσε 
το υπ’ αριθμ. 162 Πολεμικό Ανακοινωθέν: 
«Πρωία 6ης Απριλίου 1941. Από τις 05.15 ώρας της σήμερον, ο εν 
Βουλγαρία ευρισκόμενος γερμανικός στρατός, προσέβαλεν απρο-
κλήτως τα ημέτερα στρατεύματα της Ελληνοβουλγαρικής μεθο-

ρίου. Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του πατρίου εδάφους».
Η διεξαγωγή της επιχείρησης «Μαρίτα», ανατέθηκε στην 12η 
Στρατιά, που απαρτιζόταν από τις εξής μονάδες:
40o Σώμα Τεθωρακισμένων (Στρατηγός Georg Stumme) 
18o Ορεινό Σώμα Στρατού (Στρατηγός Franz Bohme)
30ο Σώμα Στρατού (Στρατηγός Otto Hartmann).
Τις πρώτες πρωινές ώρες της 6ης Απριλίου, εκδηλώθηκε η γερ-
μανική επίθεση. Η κύρια προσπάθεια των εχθρών, εκδηλώθηκε 
προς το Μπέλες και το Ρούπελ. Οι Γερμανοί είχαν την αμέριστη 
υποστήριξη της αεροπορίας. Τα αεροπλάνα Stuka, σφυροκοπού-
σαν ανελέητα τα οχυρά αλλά και στρατόπεδα και σιδηροδρομι-
κούς σταθμούς στη Μακεδονία.
Να σημειώσουμε εδώ, ότι τα περιβόητα Stuka, ονομάζο-
νταν «κανονικά» Junkers Ju 87. Το Stuka(s) είναι ακρωνύμιο του 
SturzKampfflugzeng, και σημαίνει «καθέτου εφορμήσεως». Όσο 
για το επώνυμο «Στούκας», υπάρχει, τουλάχιστον στην Ήπειρο, 
εδώ και δύο αιώνες, το λιγότερο…
Οι μάχες ήταν σκληρές, αλλά άνισες. Οι Έλληνες στρατιώτες, πολε-
μούσαν μέχρι τον τελευταίο, ώσπου να μην έχουν πλέον πυρομα-
χικά, προξενώντας μεγάλες απώλειες στους Γερμανούς.
Στη Θράκη, οι γερμανικές δυνάμεις άρχισαν να σημειώνουν 
κάποια πρόοδο. Στον Έβρο, η ελληνική Ταξιαρχία, πιεζόμενη, 
κατέφυγε στην Τουρκία, μεταφέροντας και τον οπλισμό της. Οι 
Τούρκοι αφόπλισαν στους Έλληνες, ενώ ο διοικητής της Ταξιαρ-
χίας, Υποστράτηγος Ιωάννης Ζήσης, αυτοκτόνησε μετά από δύο 
μέρες στα Ύψαλα της Ανατολικής Θράκης… Τη νύχτα της 6ης προς 

7η Απριλίου, τα γερμανικά στρατεύματα κατέλαβαν την Κομοτηνή. 
Στις 8 Απριλίου, τα περισσότερα οχυρά της «γραμμής Μεταξά» 
(Παληουριώνες, Ρούπελ, Καρατάς, Κάλη, Περσέκ, Μπαμπαζώρα, 
Μαλιάγκα, Περιθώρι, Παρταλούσκα, Λίσσε, Πυραμιδοειδές, Ντά-
σαβλη, Καστίλλο, Άγιος Νικόλαος και Μπαρτίσεβα), παρέμεναν 
σε ελληνικά χέρια. Όμως η κάμψη της ασθενούς αντίστασης των 
Σέρβων στα ανατολικά της Στρώμνιτσας από τους Γερμανούς, είχε 
σαν αποτέλεσμα την κάθοδο των ναζί στην κοιλάδα του Αξιού. 
Το βράδυ της 8ης Απριλίου μάλιστα, τα γερμανικά στρατεύματα 
έφτασαν στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης. Στην περιοχή, δεν 
υπήρχαν ελληνικές δυνάμεις, ενώ η βρετανική τεθωρακισμένη 
ταξιαρχία που ήταν εγκατεστημένη μεταξύ Βέροιας και κοιλάδας 
Αξιού, παρακολουθούσε τις εξελίξεις χωρίς να κάνει απολύτως 
τίποτα. Πλέον, το Τ.Σ.Α.Μ. ήταν αποκομμένο από τις υπόλοιπες 
ελληνικές δυνάμεις και η καταστροφή του φάνταζε αναπόφευκτη. 
Ο διοικητής του, Αντιστράτηγος Κ. Μπακόπουλος, επικοινώνησε 
με το Γενικό Στρατηγείο που του έδωσε την άδεια να ξεκινήσει δια-
πραγματεύσεις για τη συνθηκολόγηση του Τ.Σ.Α.Μ.
Το βράδυ της 8ης Απριλίου, ο Μπακόπουλος γνωστοποίησε στους 
εχθρούς την πρόθεσή του για κατάπαυση του πυρός υπό όρους. 
Το πρωί της επομένης, οι Γερμανοί ανακοίνωσαν ότι δέχονται 
όλους τους όρους, εκτός από εκείνον που προέβλεπε τη διατή-
ρηση του ατομικού οπλισμού των οπλιτών. Το μεσημέρι της 9ης 
Απριλίου, υπογράφτηκε το σχετικό Πρωτόκολλο μεταξύ του Κ. 
Μπακόπουλου και του Γερμανού Αντιστράτηγου Rudolf Veiel, με 
ιδιαίτερα τιμητικούς όρους για τα ελληνικά όπλα.
Επειδή οι διαταγές από ελληνικής πλευράς άργησαν να φτάσουν 
στην πρώτη γραμμή, οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν και την 9η 
Απριλίου. Τελικά, οι ελληνικές δυνάμεις παραδόθηκαν, ενώ λίγοι 
άνδρες κατάφεραν να φτάσουν στη Θάσο. Οι Γερμανοί παρουσί-
ασαν όπλα κατά την έξοδο των εναπομεινάντων υπερασπιστών 
της «γραμμής Μεταξά». Μάλιστα, στο οχυρό Παληουριώνες, ο 
Γερμανός Ταγματάρχης που το παρέλαβε ,συγχάρηκε τον Έλληνα 
διοικητή και επέτρεψε στους Έλληνες αξιωματικούς να αποχω-
ρήσουν με τα ξίφη και τη σημαία τους. Στις 10 Απριλίου οι Γερμα-
νοί κατέλαβαν τη Φλώρινα. Ακολούθησαν η Καστοριά, το Άργος 
Ορεστικό, η Νεάπολη και τα Γρεβενά. Στις 15 Απριλίου οι Γερμανοί 
νίκησαν τους Νεοζηλανδούς στο Λιτόχωρο και στη συνέχεια τους 
Αυστραλούς στα Σέρβια.
Οι Βρετανοί κατέβηκαν στις Θερμοπύλες, για να αντιμετωπίσουν 
εκεί τους Γερμανούς. Οι Θερμοπύλες όμως, είναι για ήρωες, όπως 
ο Λεωνίδας και ο Δέξιππος και οι Βρετανοί ηττήθηκαν. Στις 21 
Απριλίου κατευθύνθηκαν προς την Αττική και την Πελοπόννησο. 
Στις 20 Απριλίου, είχε υπογραφεί πρωτόκολλο συνθηκολόγησης 
των ελληνικών δυνάμεων στην Αλβανία με τους Γερμανούς, από 
τον Τσολάκογλου, στο χωριό Βοτονόσι.
Στις 20 Απριλίου, καταλήφθηκαν από τους Γερμανούς η Λάρισα και 
τα Τρίκαλα, στις 22 ο Βόλος και η Λαμία ενώ στις 24 και 25 Απρι-
λίου, εγκαταλείφθηκε η αμυντική γραμμή στον Αλιάκμονα
Στις 18 Απριλίου, είχε αυτοκτονήσει ο πρωθυπουργός Κορυζής. 
Στις 26 Απριλίου, Γερμανοί αλεξιπτωτιστές προσγειώθηκαν κοντά 
στην Κόρινθο. Οι Βρετανοί μόλις που πρόλαβαν ν’ ανατινάξουν τη 
γέφυρα του Ισθμού, ενώ ο αρχηγός του βρετανικού εκστρατευτι-
κού σώματος στην Ελλάδα, Στρατηγός Wilson, επιβιβάστηκε σε 
αεροπλάνο για τη Μέση Ανατολή.
Στις 27 Απριλίου, τα γερμανικά στρατεύματα μπήκαν στην Αθήνα. 
Ο βασιλιάς Γεώργιος και τα μέλη της κυβέρνησης, είχαν αναχωρή-
σει για την Κρήτη στις 22 Απριλίου. Στη Μεγαλόνησο, με τη μάχη 
της Κρήτης, τον Μάιο του 1941, έλαβε τέλος η ηρωική ελληνική 
αντίσταση απέναντι στους Γερμανούς.
Οι Γερμανοί από την εκστρατεία στην ηπειρωτική Ελλάδα, είχαν 
σημαντικές απώλειες: 948 νεκρούς, 3.360 τραυματίες και 385 
αγνοούμενους. Ο Ελληνικός Στρατός, στις μάχες με Ιταλούς και 
Γερμανούς, είχε: 13.325 νεκρούς, 62.663 τραυματίες και 1.290 
αγνοούμενος, ενώ οι δυνάμεις της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, 
είχαν 900 νεκρούς, 1.250 τραυματίες και 13.900 αιχμαλώτους.

Πηγές: Δρ. Ιωάννης Σ. Παπαφλωράτος
«Η Ιστορία του Ελληνικού Στρατού (1833-1948)»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2014
ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: «Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ-

ΔΑ-ΤΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟ «ΟΧΙ», 
Εκδόσεις HISTORICAL QUEST, 2015.
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απόψεις

VIVA CUBA! ΜΙΑ ΩΔΗ ΓΙΑ ΤΗ ΚΟΥΒΑ

Η 
Κούβα το πανέμορφο νησί της Καραβαικής είναι γνωστή 
σαν η χώρα που βγάζει ζάχαρη, ρούμι και πούρα.  Ειναι 
η χώρα  που εχει  ατελείωτες (πάνω από 400 χλμ.) αμμώ-
δεις παραλίες, εκει  που ακούνε το γνωστό παγκοσμίως 

Buena Vista Social Club, χορεύουν  Ρούμπα, και Σάλσα, πίνοντας 
τα πασίγνωστα ανά το κόσμο κουβανέζικα ποτά όπως το daiquiri 
και το mojito.
Η Κούβα διαθέτει ζωντανό πολιτισμό, αποικιακή αρχιτεκτονική, 
συναρπαστική ιστορία, παρθένα φύση, ευνοϊκό κλίμα, και κατα-
πληκτικούς ανθρώπους. Όλα αυτά τη καθιστούν προσβάσιμοι, 
διαθέσιμη και προσιτή στους Καναδούς και στους δυτικό Ευρω-
παίους τουρίστες.
Η Κούβα έσπασε πέρυσι ρεκόρ με 5 εκατομμύρια επισκέπτες.  Η 
Κούβα καλωσορίζει, περισσότερους επισκέπτες από τον Καναδά 
από οποιαδήποτε άλλη χώρα. (1,2 εκατ. το 2018). Η Κούβα παρα-
μένει ο νούμερο ένα προορισμός για τους Καναδούς στην Καρα-
ϊβική. Το Varadero, Cayo Coco, Cayo Santa Maria, Holguin και 
Αβάνα είναι πιο δημοφιλείς προορισμοί στο νησί του Κάστρο.
 Οι Καναδοί ήταν οι πρώτοι που «ανακάλυψαν» τη Κούβα σαν του-
ριστικό προορισμό αφού τις περασμένες δυο 10ετιες αντιπροσω-
πεύαν το 45% του συνόλου των τουριστών στη Κούβα. Τώρα που 
έρχονται περισσότεροι δυτικοευρωπαίοι και Αμερικανοί το ποσο-
στό των Καναδών αναλογικά πέφτει. 
Υπάρχουν περίπου 30 απευθείας πτήσεις από διάφορες καναδικές 
πόλεις στην Κούβα, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη χώρα.   
Οι Καναδοί  σίγουρα αγαπούν τη Κούβα που κομπάζει 330 ηλιό-
λουστες μέρες το χρόνο!
Το 44% των Καναδών επισκεπτών το 2017 ειχε επισκεφτεί στο 
παρελθόν την Κούβα, πράγμα που σημαινει ότι οι Καναδοί είναι 
πιστοί τουριστικοί πελάτες της Κούβας, πάνε και ξανάπανε.
Οι προστατευόμενες περιβαλλοντικά περιοχές της Κούβας, αντι-
προσωπεύουν περίπου το 25% της γης της χώρας, και περιλαμβά-
νουν 7 εθνικά πάρκα, και περιοχές υγροτόπων! Η Κούβα διαθέτει 
10 περιοχές παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, 
τις περισσότερες σε όλη την Καραϊβική, καθώς και πολλά ιστορικά 
μνημεία.
Μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1950, η Αβάνα ειχε γίνει μια 
από τις κύριες οδούς εμπορίας ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολι-
τείες.  Το αμερικανικό οργανωμένο έγκλημα ειχε κυριαρχήσει 
στις τουριστικές, χαρτοπαικτικές και ψυχαγωγικές βιομηχανίες 
της Κούβας. 
Μετά την Επανάσταση του 1959, η κομμουνιστική κυβερνηση του 
Φιντέλ Κάστρο που διαδέχτηκε το δικτάτορα Μπατίστα, διέταξε 
το κλείσιμο πολλών μπαρ και αιθουσών τυχερών παιχνιδιών που 
συνδέονται με την πορνεία και το εμπόριο ναρκωτικών, καταργώ-
ντας αποτελεσματικά την εικόνα της Κούβας σαν το νησί της ηδο-
νιστικής απόδρασης.  Επισης, απαλλοτρίωσε και εθνικοποίησε τις 
κυρίως Αμερικάνικες επιχειρήσεις. Οι  σχέσεις μεταξύ Κούβας και 
Ηνωμένων Πολιτειών, επιδεινώθηκαν. 
Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν σήμερα εμπορικό,  και οικο-
νομικό εμπάργκο κατά της Κούβας. Το εμπάργκο των Ηνωμένων 
Πολιτειών ξεκίνησε το 1958 με μέτρα κατά της πώλησης όπλων 
στην Κούβα.  Το 1960-62 επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει όλες 
τις εξαγωγές και της Κούβας και όλες τις εισαγωγές εκτός από τα 
τρόφιμα και τα φάρμακα. Το νησί κόπηκε από τις παραδοσιακές 
αγορές του με εμπορικό αποκλεισμό . Οι πολίτες των ΗΠΑ απαγο-
ρευτήκαν να ταξιδεύουν στη Κούβα και οι απ ευθείας πτήσεις ΗΠΑ 
- Κούβας διακοπήκαν.
Το εμπάργκο βασίζεται στην ιδέα ότι δεν εμπορεύεται κανεις με τον 
εχθρό. Συνεπώς οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών δεν μπορούν 
να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κούβα ή με την 

Κούβα. Μάλιστα το 1999 ο Πρόεδρος Μπιλ Κλίντον επέκτεινε το 
εμπορικό εμπάργκο, απαγορεύοντας επίσης και σε ξένες θυγατρι-
κές εταιρειών των ΗΠΑ να εμπορεύονται με την Κούβα. 
Απαντώντας στην αποτυχημένη εισβολή στη Κούβα το 1961 και 
την παρουσία αμερικανικών βαλλιστικών πυραύλων στην Ιτα-
λία και την Τουρκία, ο σοβιετικός ηγέτης Νικήτα Χρουστσόφ και 
ο Φιντέλ Κάστρο συμφώνησαν να τοποθετήσουν πυρηνικούς 
πυραύλους στο νησί για να αποτρέψουν μια μελλοντική εισβολή 
στην Κούβα. Η κατασκευή εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυραύλων 
ξεκίνησε αργά το καλοκαίρι του 1962.
Οι ΗΠΑ ζήτησαν την αποσυναρμολόγηση των όπλων στην Κούβα 
και την επιστροφή στη Σοβιετική Ένωση,  και πραγματοποίησαν 
ναυτικό αποκλεισμό στο νησί για να αποφευχθεί η μεταφορά 
περαιτέρω πυραύλων στην Κούβα.
Η Κρίση των πυραύλων στην Κούβα, ήταν μια αντιπαράθεση 13 

ημερών τον Οκτώβριο του 1962 μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών 
και του Σοβιετικών.   Μετά από αρκετές ημέρες έντονων διαπραγ-
ματεύσεων, επετεύχθη συμφωνία μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ 
Τζον Φ. Κένεντι και Νικήτα Χρουστσόφ.  Οι Σοβιετικοί αποσυναρ-
μολογήσαν τα όπλα τους στην Κούβα και τα επιστρέψαν στη Σοβιε-
τική Ένωση, και οι ΗΠΑ συμφωνήσαν να μην κάνουν άλλη εισβολή 
στην Κούβα και να αποσυναρμολογήσουν  όλες τις πυραυλικές 
εγκαταστάσεις στην Τουρκία.
Με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης του κύριου εμπορικού 
εταίρου της Κούβας, η Κούβα ξεκίνησε ένα σημαντικό πρόγραμμα 
να ενισχυθεί η τουριστική βιομηχανία και να φέρει το αναγκαίο 
ξένο συνάλλαγμα στο νησί.
Στη δεκαετία του 1980 η  κυβέρνηση της Κούβας  μετρίασε τη πολι-
τική της κρατικής μόνο ιδιοκτησίας και επέτρεψε τη λειτουργία 
μικρών τοπικών ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Το 1991, δήλωσε ο Φιντέλ Κάστρο, ο οποίος ήταν μεν κομμου-
νιστής αλλά και μεγάλος ρεαλιστής:  "Στις συνθήκες μιας μικρής 
χώρας όπως η Κούβα ... Είναι πολύ δύσκολο να αναπτυχθούμε 
... στηριζόμενοι αποκλειστικά σε δικούς μας πόρους. Για το λόγο 
αυτό δεν έχουμε άλλη εναλλακτική λύση παρά να συνεργαστούμε 
με ξένες επιχειρήσεις που μπορούν να προμηθεύσουν κεφάλαιο, 
τεχνολογία,  και αγορές. "
Το πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης πέτυχε. Το 1995 ο τουρι-
σμός ξεπέρασε τα έσοδα των δυο παραδοσιακών κυρίαρχων βιο-
μηχανιών της Κούβας της ζάχαρης και καπνού. 
Έως το 2015, όλοι οι επισκέπτες στη Κουβά πλήρωναν  στο αερο-

δρόμιο πριν από την αναχώρηση τους, ένα εισιτήριο εξόδου $25. 
Τώρα το ποσό αυτό περιλαμβάνεται στο κόστος της πτήσης.
Το 2015 η Κούβα και οι Ηνωμένες Πολιτείες,  υπό την προεδρία του 
Ομπάμα, αποκατέστησαν  διπλωματικές σχέσεις μεταξύ τους.  Οι 
ΗΠΑ έχουν πρεσβεία στην Κούβα στην Αβάνα, και υπάρχει παρό-
μοια Κουβανέζικη Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον, D.C.
Οι Κούβα έχει περίπου 70.000 δωμάτια ξενοδοχείων και σχεδι-
άζουν να έχουν πάνω από 170.000 μέχρι το 2030.  Οι ξένες επεν-
δύσεις στον τουριστικό τομέα της Κούβας αυξήθηκαν σταθερά τα 
τελευταία χρονιά.  Αυτό κατέστη δυνατό με συνταγματικές αλλαγές 
και αλλαγές στη διοίκηση της οικονομίας.  Μια από τις πιο αξιοση-
μείωτες εξελίξεις τα τελευταία χρόνια είναι η επένδυση της Κίνας 
στον τουριστικό τομέα της Κούβας. Το 2018, οι κινεζικές εταιρείες 
είχαν επενδύσει πάνω από 700 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στην 
κατασκευή ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών προγραμμάτων.

Το επικρατέστερο επιχειρηματικό μοντέλο στη Κούβα σήμερα 
είναι (joint ventures) από κοινού ξένες και εγχώριες δημοσιές επι-
χειρήσεις. 
Το αμερικανικό εμπάργκο στην Κούβα, 60 ολόκληρα χρόνια είναι 
το πιο διαρκές εμπορικό εμπάργκο στην παγκόσμια ιστορία.  
Στην Κούβα το εμπάργκο ονομάζεται «αποκλεισμός». Οι Ηνωμέ-
νες Πολιτείες δεν εμποδίζουν το εμπόριο της Κούβας με τρίτους, αν 
και οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να τιμωρήσουν ξένες χώρες που εμπο-
ρεύονται με την Κούβα.  
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οικονομικές αξιώσεις ύψους 6 δισε-
κατομμυρίων δολαρίων έναντι της κουβανικής κυβέρνησης και το 
χρησιμοποιούν ως δικαιολογία για το συνεχιζόμενο εμπάργκο. 
Πολλοί ισχυρίζονται, ότι συνεχίζεται χάριν των Κουβανό-Αμερικά-
νων  οι ψήφοι των οποίων είναι κρίσιμοι για την εκλογή ενός υπο-
ψήφιου στην πολιτεία της Φλόριντας.
Οι περισσότεροι από τους δημοκρατικά και ελεύθερους ανθρώ-
πους σκέψης σε όλο τον κόσμο πιστεύουν ότι η Κούβα δεν αποτε-
λεί σοβαρή απειλή κατά των ΗΠΑ.  Η συνεχιζόμενη αμερικανική 
στάση εναντίον της Κούβας είναι σκληρή, άδικη, και ασυνήθιστη, 
τιμωρία για τη μικρή χώρα της Καραϊβικής, Ο χαρισματικός κου-
βανέζος ηγέτης Φιντέλ Κάστρο, ο οποίος πέθανε στην ηλικία των 
90 ετών, κυβέρνησε την Κούβα για 49 χρόνια και επέζησε πολιτικά 
10 Αμερικανών Προέδρων Αϊζενχάουερ, Κένεντι, Τζόνσον, Νίξον, 
Φορντ, Κάρτερ, Ρέιγκαν, Μπους, Κλίντον και Ομπάμα. Συνεχίζει ο 
νεότερος αδελφός του Ραουλ Κάστρο που θα είναι και ο τελευταίος 
Κάστρο κυβερνήτης της Κούβας.
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ΓΕΛΑΣΑΜΕ – ΦΑΓΑΜΕ – ΧΟΡΕΨΑΜΕ
ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΟΜΟΡΦΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ

Δ
εν ξέρω πώς να σας το πω αλλά πηγαίνοντας με 
την συνεργάτιδα μου, την Χριστιάνα Κιέσκου, 
να καλύψουμε την βραδιά της Κυπριακής Κοι-
νότητας δεν περιμέναμε ότι θα δούμε μια τέτοια 

ποικιλία διασκέδασης και φαγητού, που με τόση αγάπη 
και μεράκι είχαν επιμεληθεί οι υπεύθυνοι της κοινότητος. 
Σε μια στην κυριολεξία κατάμεστη αίθουσα, που μετά την 

ριζική ανακαίνιση είναι σαν ξενοδοχείο πέντε αστέρων, 
όλοι οι παρευρισκόμενοι αφού έφαγαν από μια ποικιλία 
σολομού, γεμιστών, καλαμαράκια, και πάρα πολλών ο-
ρεκτικών, απόλαυσαν το απίστευτα διασκεδαστικό κω-
μικό σκετς. 
Πραγματικά έπεσε το γέλιο του αιώνα και ατελείωτο χει-
ροκρότημα. Η ορχήστρα με τους Κεν, Στέφανο και Χόι 

συνόδεψαν τα 12 μπουζούκια, που για άλλη μία φορά 
ήταν απολαυστικοί. Μπράβο σε όλους !
Συγχαρητήρια στην πρόεδρο, κα Ειρήνη Ραμφάλη, το 
Διοικητικό Συμβούλιο, τους εθελοντές, τον υπεύθυνο της 
κουζίνας και της αίθουσας κ. Γρηγόρη. Πραγματικά όλοι 
συνέβαλαν σε αυτήν την υπέροχη βραδιά. 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΔΕΛΦΙΑ!

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ο κ. Ανδρέας Χατζηγιάννης

Η πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας, κα Ειρήνη 
Ραμφάλη, ήταν κι αυτή απολαυστική φορώντας 

την παραδοσιακή στολή της Κύπρου
Ο κ. Νίκος Χατζηγιάννης απολαυστικός κατά την 

διάρκεια της ομιλίας του

Η κα Αναστασία Ζάικου

Τα 12 ανεπανάληπτα μπουζούκια «Kings», τα μοναδικά σε Αμερική και Καναδά
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O κ. Στέλιος Γεωργίου με το εγγονάκι του
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Ο 
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός  ΔΗΜΗΤΡΑ 
(ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) είναι οργανισμός ιδιωτικού 
δικαίου που υπάγεται στο Υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Σκοπός του ΕΛΓΟ 

- ΔΗΜΗΤΡΑ είναι μεταξύ άλλων, η προβολή των πιστο-
ποιημένων αγροτικών προϊόντων και η ενίσχυση της α-
νταγωνιστικότητάς τους.
Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση 
δύο (2) προγραμμάτων για την προώθηση της φέτας ΠΟΠ 
στο εξωτερικό, τα οποία εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στο πλαίσιο του Κανονισμού (EE) 1144/2014. Η 
εταιρία ΝΟVACERT έχει αναλάβει μετά από διαγωνιστική 
διαδικασία, την υλοποίηση των δυο (2) προγραμμάτων, 
τριετούς διάρκειας (2018-2021):

 ª στις αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασι-
λείου και της  Γαλλίας, με συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 
2.916.640 € και ποσοστό χρηματοδοτικής εισφοράς της 
ΕΕ 75%

 ª στις αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά, με συνολικές 
επιλέξιμες  δαπάνες 3.373.224 €  και ποσοστό χρηματο-
δοτικής εισφοράς της ΕΕ 85%.
Οι κύριοι στόχοι των προγραμμάτων είναι:
1.    Η παροχή πληροφοριών και η αύξηση της ευαισθη-
τοποίησης (σε σχέση  με το έτος 2016) των καταναλωτών, 
σχετικά με το γεγονός ότι η Φέτα ΠΟΠ είναι η μοναδική 
αυθεντική Φέτα και ως τέτοια παράγεται στην Ελλάδα:

 ª 20% στις αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασι-
λείου και  της Γαλλίας,

 ª 30% στην Αμερική και στον Καναδά
2.    H αύξηση (σε σχέση με το έτος 2016) στις εξαγωγές 
της Φέτας ΠΟΠ:

 ª 48% στις αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασι-
λείου και  της Γαλλίας,

 ª 107% στην Αμερική και στον Καναδά
Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς μας, που απορρέει από την 
παρ. 3 του άρθρου 20 της 419/18559 Κοινής Απόφασης 

των Υπουργών Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, σας ενημερώνουμε ότι, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
πρόκειται να πραγματοποιήσει τις παρακάτω δράσεις 
στο Τορόντο του Καναδά:
1.   Στις 10/04/2019  εκδήλωση τύπου : Η εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε στο  εστιατόριο Soula's (διεύθυνση 
500 A Danforth Ave, Toronto, ON M4K 1P6 (http://www.
soulas.ca). Το μενού περιλάμβανε δείπνο τριών πιάτων, 
με βάση τη Φέτα ΠΟΠ και συνδυάστηκε με την Καναδική 
κουζίνα.

Στο «Soula’s Restaurant» άρχισε η παρουσίαση της

Η κα Σκαφιδάκη Ο σεφ Χρήστος Καλησπέρας Ο Dr. Katis
O κ. Κωνσταντίνος Αστρίδης από την 

εταιρεία Novacert Ο κ. Πήτερ Κλεισούρας
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Από 09/04/2019 έως 12/04/2019  εργα-
στήρια σε σχολές μαγειρικής : Η δράση 
θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τις 
σχολές μαγειρικής: α) George Brown 
College https://www.georgebrown.
ca/ (160 Kendal Ave, Toronto, ON M5R 
1M3) β) Liaison College https://www.
liaisoncollegetoronto.com (2974 Lake 

Shore Blvd. W., Toronto, ON M8V 1J9).  
Ομιλητής-επαγγελματίας chef θα είναι 
ο Peter Minaki. Θα επικεντρωθεί στην 
αυθεντικότητα, την ποιότητα, τη γεύση 
και τις πολλαπλές χρήσεις του προϊόντος, 
καθώς και στη χρήση του στη μεσογειακή 
και τη διεθνή γαστρονομία. Στο μάθημα 
θα πραγματοποιηθεί θεωρητική και πρα-
κτική εκπαίδευση για να εμπνευστούν οι 
συμμετέχοντες και να βοηθηθούν ώστε 
να εκτιμήσουν την αυθεντική Φέτα ΠΟΠ.

Από 10/4 εως 19/04/2019 ημέρες 
γευσιγνωσίας – POS
Η δράση περιλαμβάνει διανομές δωρεάν 
δειγμάτων φέτας ΠΟΠ σε καταναλωτές, σε 
σημεία πώλησής του προϊόντος με βάση 
συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε να μεγιστο-
ποιήσουν την αποτελεσματικότητα της 
δράσης. Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε 
αλυσίδες πωλήσεων στις οποίες ήδη δια-
νέμεται φέτα ΠΟΠ και σε αλυσίδες με τις 
οποίες υπάρχει δυνατότητα να συναφθούν 
νέες συνεργασίες. Σε κάθε περίπτωση, το 
προϊόν θα είναι διαθέσιμο στα ράφια προς 

πώληση.
Στόχος είναι η προσέλκυση νέων κατανα-
λωτών, η παγίωση σχέσεων με παλιούς 
καταναλωτές της φέτας ΠΟΠ, η ενίσχυση 
της μεταστροφής στη ζήτηση (από τις 
απομιμήσεις στο αυθεντικό προϊόν) και η 
γενική αύξηση της ζήτησης και προβολής 
της φέτας μέσα από τη διανομή δωρεάν 

δειγμάτων και φυλλαδίων.
Κατά τη διάρκεια της δράσης ένα εκθετήριο 
και ένα banner με την οπτική ταυτότητα και 
τα μηνύματα της εκστρατείας θα τοποθετη-
θούν στα σημεία πώλησης, όπου ένα άτομο 
υπεύθυνο προώθησης (promoter) θα καλεί 
τους καταναλωτές να γευτούν το προϊόν, 
θα τους ενημερώνει για την αυθεντικότητά 
του, καθώς και για τα μοναδικά και απαρά-
μιλλα χαρακτηριστικά του, και θα τους προ-
σφέρει ένα διαφημιστικό φυλλάδιο και ένα 
δωρεάν δείγμα του προϊόντος.
Η δράση θα υλοποιηθεί για 7 ώρες ημε-
ρησίως σε κάθε κατάστημα όπως φαίνε-
ται στον παρακάτω πίνακα. Φωτογραφικό 
υλικό της δράσης θα χρησιμοποιηθεί σε 
αναρτήσεις στον ιστότοπο και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης του προγράμματος, 
αλλά και των social media των καταστη-
μάτων:

 ª Sobeys (Maple Grove): April 11 - 12
 ª Sobeys (Danforth): April 10 - 12
 ª Sobeys (Dupont): April 10 - 12
 ª Pusateri’s (Avenue): April 10- 12
 ª Sobeys (Kipling): April 10 - 14

 ª Sobeys (Vaughan): April 10 - 14
 ª Sobeys (High Park): April 10 -14 / 17 

- 18
 ª Bloor Street Market: April 10 - 14
 ª Sobeys (Missisauga): April 14 - 15
 ª Pusateri’s (Toronto Eaton Centre): 

April 15 - 19

Από 08/04 έως 22/04/2019 ε-
βδομάδες ειδικών προσφορών 
σε  εστιατόρια
Συνεργασία με δέκα (10) εστιατόρια στο 
Τορόντο για την προώθηση της φέτας 
ΠΟΠ για περίοδο 2 εβδομάδων ανά εστι-
ατόριο και προμήθεια του προϊόντος για 
χρήση του στο μενού του κάθε εστιατο-
ρίου.  
Τα 10 εστιατόρια που θα συμμετέχουν 
στη δράση φαίνονται στον παρακάτω 
πίνακα.

 ª Colossus Greek Taverna
280 Lakeshore Rd E, Mississauga, ON L5G 
1H2, 
http://www.colossusgreektaverna.com

 ª Mamakas taverna
80 Ossington Ave, Toronto, ON M6J 2Y7, 
https://mamakas.ca

 ª Mezes
456 Danforth Ave, Toronto, ON M4K 1P3, 
http://www.mezes.com

 ª Floga
1957 Kennedy Rd, Scarborough, ON M1P 
2L9 

http://www.flogatoronto.com
 ª Penelope Restaurant

225 King St W, Toronto, ON M5V 3M2, 
https://www.peneloperestaurant.com

 ª The Arkadia House
2007 Eglinton Ave E, Scarborough, ON 
M1L 2M9 
http://www.arkadiahouse.com

 ª Pantheon Restaurant
407 Danforth Ave, Toronto, ON M4K 1P1, 
http://pantheondanforth.ca

 ª Soula's
500 A Danforth Ave, Toronto, ON M4K 
1P6, 
http://www.soulas.ca

 ª Santorini
288 John St, Thornhill, ON L3T 6M8, 
http://www.santorini.ca

 ª Volos
133 Richmond St W, Toronto, ON M5H 
2L3, 
https://volos.ca
Από 01/04/2019 έως 28/04/2019 δια-
φήμιση εξωτερικού χώρου : Ανάρτηση 
τριών (3) γιγαντοαφισών/αφισών/διαφη-
μιστικών πλαισίων σε εξωτερικό χώρο 
στο Τορόντο του Καναδά. Η ανάρτηση 
των 3 γιγαντοαφισών θα υλοποιηθεί για 4 
εβδομάδες από 1-28 Απριλίου 2019, ενώ 
σε περίπτωση διαθεσιμότητας, η διάρκεια 
προβολής των γιγαντοαφισών θα επεκτα-
θεί για επιπλέον 2 εβδομάδες, δηλαδή 
από 29 Απριλίου έως 12 Μαΐου 2019.

    «Taste of Europe Authentic Greek Cheese»

O κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον κ. 
Αλεξάκη από το KRINOS

Ο κ. Χρήστος Χριστοδούλου, ιδιοκτήτης του 
πολυτελούς εστιατορίου Soula’s

Ο Dr. Katis και ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας, κ. 
Αντώνης Αρτεμάκης

Η κα Αλεξία Μανούσου με την κα Μαργαρίτα 
Καλαφατάκη

Ο κ. Γ. Κερογλίδης από το HHF, με τον κ. Γ. Δημητρακόπουλο, τον κ. Δ. Γκεκόπουλο, τον πρόεδρο της 
Παμμακεδονικής, κ. Γ. Παπαδάκη, τον κ. Μεδίτσκο, καθώς και τον κύριο και την κυρία Καλομοίρη
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Μ
ε ρίγη και συγκίνηση αλλά 
και περηφάνια για την έν-
δοξη καταγωγή των προγό-
νων μου μέσα από τις σελί-

δες της Hellas-News θα προσπαθήσω να 
γνωρίσει ο αναγνώστης ένα συναρπα-
στικό κομμάτι της ιστορίας 2.850 χρό-
νων ενός περήφανου τμήματος του Ελ-
ληνισμού, που παρέμεινε ζωντανό και 
δημιουργικό παρά τις ιδιαίτερα αρνητι-
κές συνθήκες που συνεπάγονταν η απο-
μόνωσή του στις μακρινές και απόκρη-
μνες βορειοανατολικές ακτές της Μαύ-
ρης Θάλασσας. Θα υπάρξει μία εκτενής 
αναφορά που θα περιγράφει την ιστο-
ρία της οικογένειάς μου και τη διαδρο-
μή της από τις παραλιακές περιοχές της 
Τραπεζούντας (1461– 1660 μ.χ), στην εν-
δοχώρα, στα μεταλλεία της Αργυρού-
πολης νοτίως της Τραπεζούντας (1660-
1880), από εκεί στα Κοτύωρα (1880-
1882) και τέλος στα μαρτυρικά χωριά  
του Karasu Adapazari στα παράλια της 
Μαύρης Θάλασσας ανατολικά του Σαγ-
γάριου ποταμού.
Πρόκειται για τη μοναδική ίσως οικογέ-
νεια στα παγκόσμια χρονικά, που έχει 
να αναδείξει 52 συνεχόμενες γενεές 
Ιερέων στον Πόντο. Αν αναλογιστούμε 
ότι με το Χριστό μας χωρίζουν μόνο 
85 γενεές, ο αναγνώστης διακρίνει τη 
σπουδαιότητα της εν λόγω καταγραφής  
και αφήγησης.

 Δεν υπάρχει αμφισβήτηση για την αρχέ-
γονη καταγωγή των Ποντίων. Η ποντι-
ακή διάλεκτος κατάλοιπο της Ιωνικής 
διαλέκτου, τα εθνολογικά χαρακτη-
ριστικά, τα ονόματα, οι συνήθειες, οι 
δοξασίες συνθέτουν ένα πολιτισ τικό 
μωσαϊκό του αρχαίου Ελληνικού πνεύ-
ματος και πολιτισμού μας. Αυτούσιες 
λέξεις της Ομηρικής συναντώνται μόνο 
στην Ποντιακή διάλεκτο σήμερα. Αυτή 
τη  μητρική μου γλώσσα που άκουγα 
μέσα στο σπίτι από τους παππούδες 
μου.    
 Πανάρχαια η παρουσία των Αρχαίων 
Ελλήνων στις ακτές του Ευξείνου ή του 
Άξενου Πόντου τουλάχιστον από το 785 
π.χ. Η Αργοναυτική εκστρατεία και οι 
μύθοι του Τρωικού πολέμου, αποδει-
κνύουν  την πανάρχαια παρουσία των 
Ελλήνων στον Πόντο.

 Με πρώτη πόλη αποικισμού τη Σινώπη, 
εποικίζεται ο παράλιος Πόντος και δημι-
ουργούνται σημαντικά εμπορευματικά 
και διακομιστικά κέντρα μέσα σε μικρό 
χρονικό διάστημα.  Ηράκλεια, Ινέπολη, 
Αμισός, Θέρμη, Οινόη, Κοτύωρα, Τρί-
πολη, Κερασούς, Τραπεζούς, Αθήνα, 
Αργυρούπολη, Κασσ ιόπη, Κόραλα, 
Ρίζαιον, Πλάτανα κλπ.
 Αν σήμερα μπορούμε να είμαστε περή-
φανοι για την ποντιακή μας καταγωγή 
είναι διότι ειδικά μέσω του διαδικτύου 
παρακολουθούμε τους παραχαράκτες 
της ιστορίας να προσπαθούν να αλλοιώ-
σουν την Ελληνικότητά μας. Δεν είμαστε 
«ΠΟΝΤΙΟΙ», όπως θέλουν να μας απο-
καλούν μερικοί αφελείς και με βασική 
έλλειψη γνώσεων στο βασικό μάθημα 
της ιστορίας. Είμαστε «ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ 
ΠΟΝΤΟΥ». Από το μεγάλο Γεωγράφο το 
Στράβωνα, το μεγαλύτερο Γεωγράφο 
όλων των εποχών που καταγόταν από 
τον Πόντο και το “EΣΤΙΝ ΟΥΝ ΕΛΛΑΣ 
ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» μας χωρίζουν 20 
ένδοξοι αιώνες.
 Χαρακτηριστική η έκπληξη των Μυρίων 
του Ξενοφώντα στην περιοχή της Τρα-
πεζούντας στις αρχές του 400 π.χ. όταν 
κατάπληκτοι συνάντησαν ανθρώπους 
να μιλούν την ίδια γλώσσα με αυτούς, 
να πιστεύουν στους Αρχαίους Έλληνες 
Θεούς, όταν αναφώνησαν το περίφημο 
«ΘΑΛΑΤΤΑ, ΘΑΛΑΤΤΑ», από τη βουνο-
κορφή της Ζύγανας, νότια της Τραπεζού-
ντας.
 Σθεναρή η απειλή της κοσμοκράτειρας 
Ρώμης με τη συμμαχία του Βασιλείου 
του Πόντου (363-63 π.χ) με το Βασίλειο 
της Μακεδονίας και με την Αθήνα. Ο γεν-
ναίος τελευταίος και βασιλιάς ο Μιθρι-
δάτης ο 6ος ο Ευπάτορας σημαντικότε-
ρος όλων κυριαρχεί σ' όλη τη Μ. Ασία.
 Ο ποντιακός Ακριτ ικός κύκλος τρα-
γουδιών που τραγουδιούνται από τους 
νέους ποντιακής καταγωγής ακόμα και 
σήμερα, αποτυπώνει, αποδεικνύει και 
αντικατοπτρίζει τη βαθιά ελληνικότητά 
μας. Απαράμιλλο το πάθος για την Ελευ-
θερία.
 Είμασ τε περήφανοι γ ια ακόμα ένα 
μεγάλο σταθμό στην ιστορία. Η Αυτο-
κρατορία της Τραπεζούντας (1204-1461 
μ.χ), αποτελούσε ένα διαυγή, συνεκτικό, 
καθαρό και συμπαγές κρατικό μόρ-
φωμα κατά την περίοδο του Μεσαίωνα, 
σωστό Ελληνικό στολίδι στην Ανατολή.
 Μετά την Άλωση της Κωνσταντινού-
πολης από τους Σταυροφόρους και για 
2,5 σχεδόν αιώνες η καρδιά του Ελλη-

νισμού που ήδη είχε εκχριστιανιστεί 
χτυπούσε στον ηρωϊκό Πόντο. Θρύλοι, 
κώδικες, σιγίλια, κατέγραφαν οι Μονα-
χοί μας στα Μοναστήρια του Πόντου, 
στο Βαζελώνα, στην Παναγία του όρους 
Μελά (Σουμελά), στον Άγιο Γεώργιο τον 
Περιστερεώτα. 
 Η Τραπεζούντα αποτελεί το διακομι-
στικό λιμάνι για το δρόμο του μεταξιού 
για πάρα πολλούς αιώνες. Ο Πόντος 
αποτελεί την καλύτερη χαρτογραφημένη 
περιοχή όλου του κόσμου, γεγονός που 
αποδεικνύει τη γεωστρατηγικής σημα-
σίας θέσης του Πόντου.
 Μπορεί οι επόμενες αιώνες που ακο-
λούθησαν κατά τη διάρκεια της Οθω-
μανικής κυριαρχίας, να μην αποτυπώ-
νουν την περασμένη αίγλη και τα μεγα-
λεία του παρελθόντος, όμως θα πρέπει 
να παραδεχτούμε ότι κατά τον 17ο-18ο 
αιώνα οι Ελληνικοί Χριστιανικοί πληθυ-
σμού βιώνουν ένα σφοδρό βίαιο κύμα 
μαζικών εξισλαμισμών.
 Η ισ τορία των Παπαδοπουλαίων ή 
Παπαζογλάντ ή Παπαδάντ, (ανιόντες 
συγγενείς πρόγονοι από την πλευρά 

της μητέρας μου), αλλά και των Αμα-
νατάντ ή Αμανατιδέων (από την πλευρά 
του πατέρα μου που ακολουθούσαν τις 
μετοικεσίες στον Πόντο), αποτελούν το 
πιο κλασσικό παράδειγμα των δεινών 
που υπέστησαν οι Έλληνες του Πόντου 
μετά την πτώση της Αυτοκρατορίας της 
Τραπεζούντας του τελευταίου προπύρ-
γιου του Ελληνισμού στον κόσμο.
Είναι από τις οικογένειες που προσπα-
θούσαν να αποφύγουν το βίαιο εξισλα-
μισμό με τις συνεχείς μετοικεσίες από 
τόπο σε τόπο. Η συμβολή στα γράμ-
ματα των Ιερέων προγόνων μου, συνα-
ντώνται σε πάμπολλες βιβλιογραφικές 
πηγές.  

Αμμανατίδου Παναγιώτα 
Απόγονος προσφύγων Ελλήνων 

του Πόντου
www.adapazari-pontians.blogspot.com

Η άγνωστη ιστορία των Ελλήνων του Πόντου
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ
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ΕΓΕΝΝΗΘΗ Η ΕΙΡΗΝΗ
ΝΑ ΣΑΣ ΖΗΖΕΙ!!!

Οι πανευτυχείς γονείς 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
και ΚΑΡΟΛΑΪΝ 

ΚΕΡΟΓΛΙΔΗ

Οι γιαγιάδες και παππούδες 
ΕΙΡΗΝΗ και ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΚΕΡΟΓΛΙΔΗΣ
ΣΟΥΜΕΛΑ και ΛΑΖΑΡΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
Και τα ΑΔΕΛΦΙΑ τους 
ΝΑ ΣΑΣ ΖΗΣΟΥΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ HELLAS NEWS ΜΕ 
ΤΙΣ ΠΙΟ ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΜΑΣ



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 43TOΡΟΝΤΟ
12 Απριλίου 2019

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ44 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

12 Απριλίου 2019
www.hellasnews-radio.com

Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

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

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ
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ΕΥΚΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

BURGER & FISH & CHIPS 
RESTAURANT

«KING’S DRIVE-IN»
ZHTA ΑΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ COUNTER
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

& FLEXIBLE ΩΡΑΡΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟΝ κ. ΓΙΩΡΓΟ

416.655.9888
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΘΑΡΟ
BASEMENT

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ SCARBOROUGH
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟΝ Κ. STEVE
647-768-3799

ΜΙΛΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

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

και για συνταξιούχους
Η συμφωνία μπορεί να γίνει 

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

Ελλάδα: 0 11 30 27430 26823

ΖΗΤΩ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΣΠΙΤΙ)
Στην περιοχή της Γλυφάδας (Αθήνα)

Σε περίπτωση που βρεθεί το κατάλληλο
μπορεί να γίνει συμφωνία 

και να πληρωθεί εδώ στο Τορόντο
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Τηλ. κ. Τed: 416-720-2811

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΣΤΗ ΣΕΡΙΦΟ

Πωλείται οικοπέδο 4,5 στρέμματων 
εκτός σχεδίου άρτιο και οικοδομησιμο 

στην περιοχή Πλατύς Γιαλός. 
Το οικόπεδο έχει ένα μικρο κτίσμα 

και διαθέτει νερό και ρεύμα.  

Πληροφορίες στο
437-345-6651  Κος Ραγκουζα
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΑΣ 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

ΜΕ ΚΑΛΟ ΜΙΣΘΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΑΓΕΙΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ κ. ΓΡΗΓΟΡΗ

416-220-0166

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ 

ή ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ
για συγκατοίκηση

με ευγενέστατο κύριο
Τηλ. στον κ. Στηβ
416.755.7819

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ 
ΓΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ 

ΜΕ ΣΟΒΑΡΟ ΚΥΡΙΟ
ΓΙΑ ΦΙΛΙΑ ΚΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ 

ΠΡΟΚΥΨΕΙ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΑ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΟ
437-213-6212

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ κ. ΓΙΩΡΓΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

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

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΕΝΟΙΚΙΟ - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ή ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΝ κ.ΚΡΙΣ
905-475-0700

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ITHACA
ΣΤΟ MARKHAM

ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΥΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ 
ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ, HOSTESS ΜΕ 

ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ BAR ΚΑΙ ΚΟΠΕΛΕΣ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΑΚΕ OUT

ΤΗΛΕΦΩΝΑ (ζητήστε τον κ. Βασίλη)

905-471-4590416-834-5057
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ
ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ/ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ

κ. Αντωνία
416.266.9699 - 416.357.1477

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΚΥΡΙΟ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ MARKHAM
ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ Η ΔΙΑΜΟΝΗ

ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΓΙΩΡΓΟ

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

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
647-768-3799
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Τ
ην Τετάρτη, η επαρχία ανακοίνωσε ένα νέο σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει μια ανανε-
ω-μένη γραμμή του μετρό στο κέντρο του Τορόντο, που ονομάστηκε Γραμμή του Ο-
ντά-ριο. Συγκεκριμένα, έρχονται δύο ακόμη στάσεις στο κέντρο, οι οποίες δεν ήταν 
μέρος των προηγούμενων σχεδίων για τη γραμμή. Οι πρόσθετες στάσεις θα βρίσκο-

νται στις πυκνοκατοικημένες διασταυρώσεις της Queen-Spadina και King-Bathurst.. Η νέα 
γραμμή θα περιλαμβάνει τώρα τις ακόλουθες επεκτάσεις: Η γραμμή θα εκτείνεται βόρεια 
προς το Κέντρο Επιστημών του Οντάριο αντί να τερματίζεται στο σταθμό Pape. Η γραμμή θα 
επεκταθεί περαιτέρω δυτικά, πέρα από το σταθμό Osgoode, μέσω του του κέντρου και ως 
το Οντάριο Place. Τα σχέδια περιλαμβάνουν επίσης την ανάπτυξη κα-λύτερων σχεδίων για 
τους νέους σταθμούς που θα συνδεθούν με άλλες υφιστάμενες σιδηροδρομικές υποδομές.

2
00,000 κλήσεις συνολικά για υπερ-
βολική ταχύτητα συνέβησαν στο Ο-
ντάριο το περα-σμένο έτος, ενώ φέ-
τος έχουν δοθεί περίπου 600 κλή-

σεις για κόντρες ή κόλπα μόλις στους δρό-
μους του GTA. Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία 
του Οντάριο (OPP) ανησυχεί για τον  αριθμό 

των ανθρώπων που θέτουν σε κίνδυνο τις 
ζωές τους με τον τρόπο αυτό και ανακοίνω-
σε πως το Σαββατοκύριακο του Πάσχα θα 
είναι σε εγρήγορση. Την ίδια στιγμή πρό-
κειται να  προωθήσουν επίσης την εκστρα-
τεία τους για την ασφάλεια των ζωνών α-
σφαλείας.

Η 
οικονομία του Κα-
ναδά έχασε 7.200 
θέσεις εργασίας τον 
Μάρτιο, σύμφωνα 

με τα στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας της χώρας που δη-
μοσιεύει το Reuters. Παράλ-
ληλα, το ποσοστό ανεργίας 
διατηρήθηκε σταθερό στο 
5,8%.

Αναλυτές που συμμετείχαν σε 
έρευνα του Reuters προέβλε-
παν οριακά κέρδη μεγέθους 
1.000 θέσεων εργασίας, μετά 
τη μεγάλη άνοδο των τελευ-
ταίων δύο μηνών και καμία 
αλλαγή στο ποσοστό ανερ-
γίας.

Παρά την πτώση του Μαρ-
τίου, η απασχόληση ενισχύ-
θηκε κατά 116.000 θέσεις 
εργασί-ας το πρώτο τρίμηνο 
της χρονιάς.

5,700 κλήσεις για κόντρες στο 
Οντάριο το 2018

Σταθερή στο 5,8% η ανεργία στον 
Καναδά τον Μάρτιο

Η κυβέρνηση Ford χαλαρώνει 
τους νόμους για τον τζόγο και τα 

αλκοολούχα ποτά

Οι νόμοι για το αλκοόλ, τα μπαρ και 
τα εστιατόρια συνεχίζουν να χαλα-
ρώνουν καθώς πλέον θα μπορούν 

να αρχίσουν να λειτουργούν στις 9 π.μ., ε-
πτά ημέρες την εβδομά-δα. Επίσης, θα μπο-
ρούν να διαφημίζουν δημοσίως περιόδους 
έκπτωσης όπως το happy hour. Οι Δήμοι θα 
είναι σε θέση να παρέχουν περιοχές για την 
την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών 
έξω από αθλητικούς χώρους των αθλητικών 
εκδηλώσεων και γενικότερα σε δημόσιους 
χώρους όπως τα πάρκα. Όλες οι προγραμ-
ματισμένες αυξήσεις στον φόρο κρασιού 
και μπύρας έχουν ακυρωθεί και υπάρχει 
συνεχής προ-σπάθεια ώστε τα μπακάλικα 
και τα μικρά καταστήματα να μπορούν να 
πωλούν μπύρα και κρασί. Ο Υπουργός Οι-
κονομικών δήλωσε ότι όλοι «πρέπει απλώς 
να εμπιστεύονται τον γείτονά τους για να 
κάνουν το σωστό». Για τους «τζογαδόρους» 
η κυβέρνηση του Ford έχει παραγγείλει 
στην Επιτροπή Λοταρίας και Τυχερών Παι-

χνιδιών του Οντάριο να αναπτύξει τρόπους 
για τους ανθρώπους να αγοράζουν εισιτή-
ρια ProLine ή Lotto 6/49 χρησιμοποιώντας 
ένα smartphone. Νέα καζίνο θα κατασκευ-
αστούν στο Peterborough και το Pickering 
και κάθε καζίνο θα είναι πλέον σε θέση να 
προσφέρει δωρεάν ποτά ως τρόπο για να 
κάνει τους παίκτες να συνεχίζουν να παί-
ζουν.

Έρχονται περισσότερες στάσεις 
μετρό στο κέντρο
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LIFE

Amanda Chrishell: 
η ωραιότερη Κύπρια

Η 180 εκατοστών 
Βραζιλιάνικης 
καταγωγής 
πτυχιούχος Ιατρικής 
και μοντέλο είναι, 
πολύ απλά και 
ξεκάθαρα, η τέλεια 
γυναίκα.

Πανέξυπνη, 
πανέμορφη και 
ταλαντούχα 
στα πάντα όλα 
(μαγείρεμα, χορό, 
μαθηματικά κτλ), η 
-εσαεί αριστούχα- 
κόρη του δεύτερης 
γενιάς Κύπριου 
βιομηχάνου και 
της πάλαι ποτέ 
Βραζιλιάνας 
προέδρου του 
Ομοσπονδιακού 
Οργανισμού 
Αρχείων (και 
νυν διευθύντριας 
αλυσίδας 
supermarket), 
στοιχειώνει εντελώς 
τα όνειρα και το 
instagram feed 
μας για πάνω από 1 
χρόνο.

Κάθε της insta 
post ή insta story, 
ειδικά αυτά που την 
δείχνουν να χορεύει 
χαμογελώντας 
διάπλατα, σε κάποιο 
εξωτικό προορισμό, 
αποτελούν τον 
ορισμό του joie de 
vivre και ξεχωρίζουν 
με την μια από το 
σωρό.
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Ο 
Γ ι ά ν ν η ς 
Σπαλιάρας 
α κ ο λ ο υ -
θεί τις τά-

σεις της μόδας. Άλλω-
στε, ως μοντέλο δεν 
θα μπορούσε να κάνει 
και διαφορετικά. Το 
μοντέλο μετά την συμ-
μετοχή του σε Survivor 
και Nomads κατάφερε 
ν’ ανεβάσει τις μετο-
χές του και να δείξει 
τον χαρακτήρα του 
και να μάθει το κοινό 
πράγματα για εκείνον 
που δεν ήταν γνωστά.

Όσο, για την ατάκα 
του πως έχει βρεθεί 
με 4.000 γυναίκες, 
σίγουρα είναι κάτι 
που θα μείνει στην 
ιστορία και θα τον 
ακολουθεί για πολλά 
χρόνια ακόμα.

Η Ασημίνα Ιγγλέζου 

ολόγuμνη στο 

Instagram

Το σέξι μοντέλο και γυμνά-
στρια Ασημίνα Ιγγλέζου έχει 
συνηθίζει να «τρελαίνει» τους 
ακολούθους της στο Instagram 
με σέξι φωτογραφίες.
Αυτή τη φορά προτίμησε να 
κάνει ένα βήμα παραπάνω, 
ποστάροντας φωτογραφίες 
στις οποίες είναι εντελώς 
γυμνή, με μόνο κάποια επί-
μαχα σημεία να κρύβονται επι-
μελώς. 

Το απίστευτο 

σώμα γνωστού 

επιχειρηματία

O λόγος για τον Τζίμη Σταθο-
κωστόπουλο! 
Ο επιχειρηματίας-καρδιο-
κατακτητής από το νέο του 
«άντρο», το «Dorsia», café-
bar-restaurant στη Γλυφάδα 
(στην περιοχή γεννήθηκε, 
μεγάλωσε και δεν την αλλάζει 
με τίποτα) ανοίγει την καρδιά 
του στη «News» και αναφέ-
ρεται σε «φίλους που δεν έχει 
από το χώρο», στα μπουζού-
κια που τα «προτιμά από το 
clubbing».

Η Βρισηίδα Ανδριώτου ήταν 
ένα από τα κορίτσια που 
ξεχώρισαν από τον πρώτο 
κύκλο του «My Style Rocks» 
και μπορεί να μην κατάφερε 
να κερδίσει το παιχνίδι, όμως 
κέρδισε μια θέση στην καρ-
διά του ανδρικού κοινού.
Το 22χρονο μοντέλο λίγους 
μήνες μετά το σοβαρό τρο-
χαίο που είχε, χαμογελάει 
ξανά και ποζάρει με καυτό 
μαύρο μπικίνι, βρεγμένη, 
μέσα στην σάουνα και πραγ-
ματικά… αναστατώνει.

Έχει στυλ και μας το δείχνει

Ανέβασε φωτογραφίες 
χωρίς ρούχα και μας… 
τρέλανε

Σε χαμάμ η 

«καυτή» Βρισηίδα 

του My Style Rocks!

Η 
Ζοζεφίν Βέντελ βρίσκεται στη Θεσσα-
λονίκη εδώ και λίγα 24ωρα, δημοσι-
εύοντας μάλιστα και από το ξενοδο-
χείο του Ιβάν Σαββίδη, Μακεδονία 

Παλάς, στη Νέα Παραλία.
Η ξανθιά τραγουδίστρια -που πιθανότατα βρί-
σκεται στη Θεσσαλονίκη λόγω εμφανίσεων σε 
νυχτερινά κέντρα διασκέδασης μετά και την 
κυκλοφορία του τραγουδιού της «Τι»-  φορώ-

ντας ένα «καυτό» μπλε ηλεκτρίκ φόρεμα, 
ξάπλωσε στα παπλώματα του ξενοδοχείου του 
μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ και προκάλεσε απα-
νωτά «εγκεφαλικά» στους χιλιάδες «πιστούς» 
της στο Instagram.
Εκτός από τους θαυμαστές της, η Ζοζεφίν Βέντελ 
αποθεώθηκε και από την Κόνι Μεταξά, η οποία 
της σχολίασε: «είσαι λάβα στο SKG», εννοώντας 
τη Θεσσαλονίκη.

Ο Σαββίδης φιλοξένησε την «καυτή» 
Ζοζεφίν

Η 
Ράλλη μετά το 
χωρισμό της 
με τον Γιώργο 
Μαυρίδη έγινε 

και πάλι η Νικολέττα που 
το ανδρικό κοινό αγάπη-
σε και… αναστατώθηκε!

Η μελαχρινή παρου-
σιάστρια διαθέτει το 
πιο πληθωρικό μπού-
στο εντός συνόρων και 
δεν διστάζει να το δεί-
χνει μέσω των φωτο-
γραφιών που δημοσι-
εύει ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα στον προ-
σωπικό της λογαριασμό 
στο Instagram, προκα-
λώντας απανωτά «εγκε-
φαλικά» στους χιλιά-
δες ακόλουθους της, οι 
οποίοι -όπως πάντα- την 
αποθεώνουν με τα σχό-
λιά τους κάτω από την 
ανάρτηση.
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H 
Ν ί ν α  Σ ε ρ έ -
μπροβα, το δι-
εθνέ ς μον τέ λο 
και f itness girl 

της Pleinsports, με τους ε-
κατομμύρια followers στο 
Instagram, βρίσκεται στην 
Ελλάδα!
Η Ρωσίδα καλλονή κάνει 
διακοπές στη χώρα μας και 
έχει αναστατώσει ολόκληρη 
την Κρήτη με το κάτι παρα-
πάνω από sexy κορμί της… 
Η Νίνα απολαμβάνει τις δια-
κοπές της στο Stella Island 
Luxury Resort & Spa, στη Χερ-
σόνησο, και οι φωτογραφίες 
που αναρτά έχουν ήδη χιλιά-
δες like. Οι λόγοι; Εμφανείς…

Ο 
Νταν Μπιλζέ-
ριαν μεγάλω-
σε στην Τάμπα 
της Φλόριντα, 

σε μια βίλα έντεκα υπνο-
δωματίων, με γήπεδο μπά-
σκετ, πισίνα και απίστευ-
τη θέα. Ο πατέρας του, Πολ 
Μπιλζέριαν, με καταγω-
γή από την Αρμενία, ήταν 
σύμφωνα με έρευνα της α-
μερικανικής οικονομικής 
εφημερίδας «Wall Street 
Journal», ένας… «μά-
γος»… Αναλάμβανε εται-
ρίες, αύξανε εικονικά την 
αξία τους κι έτσι αποκόμι-
ζε αστρονομικά ποσά. Το 
1989 συνελήφθη και κατα-
δικάστηκε για απάτη σε 13 
μήνες φυλάκισης και του 
επιβλήθηκε πρόστιμο 62 
εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Νταν κατάφερε όσα χρή-
ματα του άφησε ο πατέ-
ρας του να τα επενδύσει 
στον τζόγο, από τον οποίο 
κέρδισε αλλά έχασε και 
πολλά.

O αθεράπευτος βασιλιάς του 
Instagram σε νέες περιπέτειες

Έ
βγαλε τις ρούχα 
της και… ξεσή-
κωσε κόσμο!
Μ ε  έ μ φ α σ η 

κυρίως στο μπούστο 
και τα ζουμερά οπίσθιά 
της η Ντέμι έβαλε φωτιά 
στο Instagram και στους 
χιλιάδες διαδικτυακούς 
της φίλους. Τα συμπε-
ράσματα δικά σας στο 
βίντεο που ακολουθεί…

Αυτή η Ρωσίδα “τρέλανε” την 
Κρήτη

Προκαλεί η 22χρονη 
Ρωσίδα με τις… εκρηκτικές 

καμπύλες

Έχει… τρελάνει τον κόσμο και το 
instagram.
Είναι μία από τις πιο εκρηκτικές Ρωσί-

δες που κυκλοφορούν. Οι καμπύλες της 
σούπερ πληθωρικές και το στυλ της πρό-
στυχο όσο δεν πάει.

Δεν έχεις ξαναδεί τέτοιες 
καμπύλες
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Βόλτες με καΐκια και πριάρια, 
μαθήματα ψαρέματος και 
ορνιθοπαρατήρηση, διαδραστικά 
παιχνίδια και γαλήνιοι περίπατοι σε 
μια ολοκληρωμένη οικοτουριστική 
απόδραση.

Α
πό τη μια, η άγρια ζωή: ρινοδέλφι-
να σε εντυπωσιακά σάλτα, αμέτρη-
τες θαλάσσιες χελώνες, καχύποπτοι 
αργυροπελεκάνοι που σε κρατούν 

σε απόσταση, αέρινοι ερωδιοί και κορμο-
ράνοι, τοπικιστές γοβιοί, φυλακισμένοι κέ-
φαλοι και ταξιδιάρικα χέλια. Από την άλλη, 
οι άνθρωποι: ιβαράδες, ψαράδες, αγρότες, 
ορνιθολόγοι, ιχθυολόγοι, εκπαιδευτικοί, φύ-
λακες του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού 
Κόλπου-Λευκάδας. Σε ένα τοπίο απόλυτα ε-
πίπεδο, γεμάτο νερό και λωρίδες γης.
Ο Αμβρακικός δεν είναι ένας υγροβιότοπος 
σαν όλους τους άλλους. Είναι Εθνικό Πάρκο 
από το 2008, μοιάζει με μικρογραφία της 
Μεσογείου και περιέχει τον μεγαλύτερο ενι-
αίο υγρότοπο της χώρας, που αποτελεί ένα 
από τα σημαντικότερα χειμερινά καταφύγια 
υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών.
Ένα σύμπλεγμα 450 τ.χλμ., που δέχεται τα 
αλμυρά νερά και τα ψάρια του Ιονίου από 
ένα άνοιγμα 600 μ., το Στενό της Πρέβεζας, 
από όπου περνά η υποθαλάσσια σήραγγα 
του Ακτίου. Στα νότια είναι τα βουνά της 
Ακαρνανίας, στις βόρειες όχθες του όμως 
συντελείται το θαύμα: τρία ποτάμια –Λού-
ρος, Άραχθος και ο μικρός Βωβός– παρασύ-
ρουν τις φερτές ύλες, κοντράρονται με τους 
νοτιάδες, φτιάχνουν λουρονησίδες κι εκεί-
νες, με τη σειρά τους, είκοσι λιμνοθάλασ-
σες. Μια έκταση με πυρήνα 70 τ.χλμ. (συνο-
λικά το υγροτοπικό σύστημα είναι γύρω στα 
150 τ.χλμ), χωρισμένη σε ζώνες προστασίας 
ανάλογα με το οικοσύστημα –λουρονησί-
δες, υφάλμυρους βάλτους, δέλτα, υγρολί-
βαδα, παραλίμνια δάση, καλαμιώνες– και σε 
φυσικά ιχθυοτροφεία, που τρέφουν γενιές 
και γενιές Αρτινών και Πρεβεζάνων. Και 
πάνω από 250 ειδών πουλιών, τα 78 εκ των 
οποίων είναι μόνιμοι κάτοικοι.

ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ
«Ο πελεκάνος τρώει υποδεέστερα ψάρια, το 
δελφινάκι όμως επιλέγει ό,τι κι εσείς», μας 
λέει ο Γιάννης Γιοβάνος καθώς ξανοιγόμα-
στε με το καΐκι του από την Πρέβεζα προς 
τον κόλπο. «Αν κάτσεις και τα παρατηρή-
σεις, θα δεις ότι λειτουργούν όπως εμείς. 
Παίζουν, ψαρεύουν, σχετίζονται μεταξύ 
τους και μ’ εμάς κατά τα κέφια τους. Δεν θα 
ξεχάσω ποτέ έναν αρσενικό που χήρεψε και 
επί έναν χρόνο γυρόφερνε μοναχός του, ενώ 
είναι πολύ συντροφικά πλάσματα. Κάποια 
στιγμή, δειλά δειλά, μπήκε σε μια άλλη οικο-
γένεια». Τα δελφίνια του Αμβρακικού υπολο-
γίζονται στα 150 άτομα. Ο Γιάννης Γιοβάνος, 
ως ψαράς, αλιεύει για τα προς το ζην, αλλά 
είναι και ένας από τους πρώτους ανθρώπους 
στην Ελλάδα που ασχολήθηκαν με τον αλι-
ευτικό τουρισμό. Η εκδρομή με το καΐκι του 
περιλαμβάνει μάθημα ψαρέματος με καλάμι, 
σνόρκελινγκ, παιχνίδι με τα δελφίνια, αλλά 
και καθάρισμα και τηγάνισμα των ψαριών 

εν πλω, το οποίο ακολουθεί το ωραιότερο 
τραπέζι στη μέση της θάλασσας. Τα δελφί-
νια, ως γνωστόν, καταστρέφουν ψαριές και 
δίχτυα. «Αν βγεις στη θάλασσα πριν φέξει, 
μειώνεις πολύ τις πιθανότητες να σου πειρά-
ξουν τα δίχτυα. Φτάνεις πριν από τα δελφίνια 
και τις χελώνες. Εδώ συμβιώνουμε, ο Αμβρα-
κικός δεν ανήκει σε κανέναν αποκλειστικά. 
Κάποτε δεν τα συμπαθούσα· τώρα όμως που 
τα παρατηρώ, τα αγαπώ».
Ο καπετάνιος είναι χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα της ζωής εδώ. Άνθρωποι και άγρια 
φύση συμβιώνουν με ειλικρινή αλληλοσεβα-
σμό. Τα οικοσυστήματα δείχνουν ανέγγιχτα, 
παρότι οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται τον 
φυσικό πλούτο της περιοχής. Υπάρχει μέτρο, 
έννοια για το οικοσύστημα και θαυμασμός 
για τα πλάσματά του. Ωστόσο, ο Αμβρακικός 
υποφέρει από ανοξία (έλλειψη οξυγόνου), 
όπως και οι περισσότερες κλειστές θάλασ-
σες παγκοσμίως, ένα φυσικό μεν φαινόμενο, 
που όμως επιδεινώνεται από την ανθρώπινη 
παρέμβαση.
Αυτή η συνύπαρξη μετράει αιώνες ζωής. Οι 
άνθρωποι ζουν με και από τον Αμβρακικό 
εδώ και πολλούς αιώνες. Το μαρτυρούν τα 
ψηφιδωτά που εντοπίστηκαν στη Νικόπολη, 
στη βασιλική Δουμετίου του 6ου αιώνα, 
όπου απεικονίζονται ψάρια, μαλάκια και 
ψαράδες επί το έργον. Σήμερα, από αυτόν 
τον πλούτο ζουν τα πουλιά, οι ψαράδες της 
θάλασσας που βγάζουν τελάρα από ονομα-
στές κουτσομούρες, σαρδέλες και γαρίδες 
(τη γνωστή γάμπαρη) και οι ιβαράδες των 
λιμνοθαλασσών μέσω των συνεταιρισμών 
τους. Στα φυσικά ανοίγματα των λουρονη-
σίδων, από όπου μπαινοβγαίνουν νερά και 
ψάρια, στήνονται τα παραδοσιακά ιβάρια. 
Όταν τα ψάρια γεννούν, ο γόνος εισχωρεί στις 
λιμνοθάλασσες, που έχουν πιο ζεστά νερά, 
και μεγαλώνει εκεί. Όταν μεγαλώσει και επι-
χειρήσει να βγει, δεν χωράει να περάσει. 
Εγκλωβίζεται σε μεγάλους κλωβούς και αλι-
εύεται εύκολα με απόχη.
«Οι ψαράδες σέβονται τα πουλιά. Είναι ευαι-
σθητοποιημένοι πια και καταλαβαίνουν πως 
μόνο αν επιβιώσει το οικοσύστημα θα επιβι-

ώσουν και εκείνοι, όπως τόσες χιλιάδες χρό-
νια. Μόνο με τις όφιες, τους κορμοράνους 
δηλαδή, τα βάζουν, που τα προηγούμενα 
χρόνια ήταν οι κύριοι ανταγωνιστές τους στο 
ψάρεμα. Η αλήθεια είναι ότι ο αριθμός τους 
είχε αυξηθεί υπερβολικά. Μέχρι που ήθελαν 
να τους επικηρύξουμε... Τελικά, ο πληθυσμός 
τους ήρθε σε φυσιολογικά νούμερα μόνος 
του και αυξήθηκαν οι λαγγόνες», μας λέει 
ο Σπύρος Κώνστας, ιχθυολόγος του Φορέα 
Διαχείρισης. «Οι αργυροπελεκάνοι επίσης 
αυξάνονται. Είναι είδος απειλούμενο παγκο-
σμίως και εδώ έχουμε πλέον δύο αποικίες, 
μία στη Λογαρού και μία στο Τσουκαλιό. Σε 
ελληνικό έδαφος φωλιάζουν σε ελάχιστες 
περιοχές», συμπληρώνει. Παρατηρούμε τους 
ψαράδες των λιμνοθαλασσών να σβήνουν τις 
μηχανές στα πριάριά τους όταν πλησιάζουν 
στις αποικίες των αργυροπελεκάνων και να 
προωθούνται μόνο με τη φουρκάτα, το ιδι-
ότυπο καλαμένιο κουπί που βυθίζεται στον 
λασπώδη βυθό.
Δυτικά του αναχώματος είναι οι λιμνοθάλασ-
σες της Πρέβεζας –Τσοπέλι, Μάζωμα, Πωγω-
νίτσα, Μαργαρώνα–, ωστόσο η μαγεία βρί-
σκεται στα ανατολικά. Εδώ μαθαίνεις να 
κάνεις ησυχία μην τρομάξεις τους σπάνιους 
αργυροπελεκάνους που κλωσούν τα αυγά 
με τα πόδια κι αν πετάξουν απότομα, μπορεί 
να τα σπάσουν. Μαθαίνεις ότι τα φλαμίνγκο 
είναι ροζ γιατί τρώνε πολλή γαρίδα και, όταν 
σταματάς με το αυτοκίνητο πλάι τους, τα βλέ-
πεις να ξεσηκώνονται στον ουρανό σε έναν 
απίθανο ροζ σχηματισμό. Περιηγείσαι σε 
έναν απόλυτα γαλήνιο τόπο, στους χωματό-
δρομους που τρέχουν πλάι στις λιμνοθάλασ-
σες, και ακούς ένα κρώξιμο από τη μια, ένα 
πλατσούρισμα από την άλλη, μια μάχη που 
δίνεται μέσα στο νερό. Παρατηρείς στα πόσα 
δευτερόλεπτα αντιλαμβάνεται την παρουσία 
σου το κάθε πλάσμα. Μαθαίνεις να βαδίζεις 
προσεκτικά: τα όρια είναι ασαφή, δεν ξέρεις 
τι είναι θάλασσα, τι λίμνη και τι ποταμός, τι 
είναι στέρεη γη και τι τρέσα από όστρακα 
και λάσπη που θα υποχωρήσει από το βάρος 
σου.
Υπάρχουν επίσης λίγα αγροκτηνοτροφικά 

χωριά, σαν τη Στρογγυλή, τη Βίγλα και την 
Ανέζα, που μοιάζουν να ζουν σε έναν άλλο, 
απροσδιόριστο χρόνο. Οδηγώντας πλάι 
στο νερό, χαζεύοντας το απερίγραπτο τοπίο 
που σχηματίζουν οι λιμνοθάλασσες της 
Ροδιάς και Τσουκαλιό –το σημαντικότερο 
σύμπλεγμα του υδροβιότοπου–, φτάνεις στη 
βυζαντινή Παναγία Ροδιάς. Στο εσωτερικό 
της οι τοιχογραφίες που έφτιαξαν τον 19o 
αιώνα Σαμαρινιώτες ζωγράφοι είναι εντυπω-
σιακές, με έντονα χρώματα, ασυνήθιστους 
αγίους και σκηνές από το Ευαγγέλιο.
Μαζί με τον φύλακα Γιάννη Γεροκώστα πλεύ-
σαμε μέσα στον βάλτο της Ροδιάς: έναν απέ-
ραντο καλαμιώνα, που θεωρείται από τους 
μεγαλύτερους της Ευρώπης και δεν χορταί-
νεις να τον κοιτάζεις. Είναι τόσο πυκνός, που 
τα περάσματα συχνά κλείνουν και οι βαρκά-
ρηδες αναγκάζονται να σηκώνουν τα πριάρια 
στα χέρια.
Στη λιμνοθάλασσα Στρογγυλή, οδηγώντας 
πάνω στη λουρονησίδα που ξεκινά από το 
λιμανάκι της Σαλαώρας, είδαμε τις παραλίες 
των ντόπιων, εντοπίσαμε το μοναδικό καλα-
μένιο διβάρι και μάθαμε πόσο δύσκολο είναι 
να το συντηρήσεις: η πλεκτή καλαμωτή, όσο 
όμορφη και αν είναι, θέλει ειδικούς τεχνίτες, 
που εκλείπουν, και έως και δύο φορές τον 
χρόνο συντήρηση, οπότε η αντικατάσταση 
με αλουμινένιες και τσιμεντοκολόνες είναι 
αναπόφευκτη.
Ο δρόμος που οδηγεί στην Κορωνησία είναι 
άκρως κινηματογραφικός. Ένα στενό κορ-
δόνι, 7 χλμ., που κατασκευάστηκε τη δεκα-
ετία του 1970 και έκανε το λιμανάκι στε-
ριά. Πριν ήταν ένα από τα 7 Κορακονήσια 
του Αμβρακικού. Σήμερα είναι το κεντρικό 
και πιο ανεπτυγμένο χωριό με τον άναρχο 
οικισμό και την αναστηλωμένη Παναγία του 
19ου αιώνα. Εδώ συναντήσαμε ψαράδες του 
Αμβρακικού να πλέουν στη θάλασσα με καΐ-
κια. Μας μίλησαν για την ενδημική γάμπαρη 
και το γαμπαρόδιχτο που την εγκλωβίζει, για 
την ιδιαίτερη γεύση και το μεγάλο της μέγε-
θος, που οφείλονται στη διπλάσια ποσότητα 
πλαγκτόν που έχει ο Αμβρακικός έναντι των 
ελληνικών θαλασσών.  

Αμβρακικός κόλπος: Μια θάλασσα από λίμνες
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Μια ξανθιά τηλεφωνεί στην αδελφή 

της και της ανακοινώνει απότομα.

-Η γάτα σου ψόφησε.

-Εντάξει, της λέει η αδελφή της, αλλά 

δεν το λένε έτσι απότομα.

-Δηλαδή πώς έπρεπε να σ το πω, 

απορεί η ξανθιά.

-Να. Θα μπορούσες να τηλεφωνή-

σεις και να μου πεις. «Η γάτα σου 

ανέβηκε σ τα κεραμίδια». Σε λίγο 

να μου ξανατηλεφωνήσεις και να 

μου πε ις «Η γάτα σου έπεσε από 

τα κεραμίδια, αλ λά ο κ την ίατρος 

το παλεύε ι». Μετά να με… ξανα-

πάρεις και να μου πεις «Ξέρεις…η 

κατάσταση της γάτας σου παραμένει 

δύσκολη».

Μετά από λίγη ώρα να με πάρεις και 

να μου πεις «Δυστυχώς… η γάτα σου 

δεν τα κατάφερε».

-Δίκιο έχεις, παραδέχεται η ξανθιά. 

Με συγχωρείς.

Μετά από μερικές μέρες η ξανθιά 

τηλεφωνεί στην αδελφή και της λέει.

-Ξέρε ις… η γ ιαγ ιά ανέβηκε σ τα 

κεραμίδια. Το ‘πιασες ή να σε πλα-

κώσω στα τηλεφωνήματα;

Ένας άντρας γυρνάει από τη δουλειά 

κουρασμένος, κάθεται σ την πολυ-

θρόνα, ανοίγει την τηλεόραση, παίρ-

νει το τηλεκοντρόλ στα χέρια του και 

λέει σ τη γυναίκα του, «αγάπη μου 

πιάσε μια μπύρα πριν αρχίσει».

Εκε ίνη του φέρνε ι μια μπύρα και 

δέκα λεπτά αργότερα, αυτός λέε ι 

πάλι, «μωρό μου πιάσε μια μπύρα 

πριν αρχίσει». Η γυναίκα του φέρ-

νει άλλη μια μπύρα. Μερικά λεπτά 

αργότερα, ο άντρας της λέει να φέρει 

άλλη μια μπύρα.

Η γυναίκα, τότε του λέει «Δεν νομί-

ζεις ότι πίνεις πολύ μπύρα; Δεν είναι 

ούτε μίση ώρα που γύρισες και ήπιες 

δύο μπύρες και δεν έβγαλες τα σκου-

πίδια, δεν άλ λαξε ς τη λάμπα σ τη 

κουζίνα, το γκαράζ είναι άνω κάτω 

και ο φούρνος δε δουλεύει. Ποτέ θα 

τα κάνεις όλα αυτά;»

Ο άντρας τότε μουρμουρίζει, «τώρα 

αρχίζει…».

FUN

ΚΡΙΟΣ
Υπέροχη εποχή αυτή που διανύουμε. Οι 
δουλειές σας πηγαίνουν καλά και θα πάνε 
ακόμα καλύτερα. Η οικογενειακή σας ζωή 
αναζωογονείται και τα οικονομικά σας είναι 
σε άνοδο. Ιδιαίτερα ευνοούνται τα επαγ-
γελματικά σας. Ήρθε επιτέλους η στιγμή 
να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας και να 
αποδείξετε την αξία σας.

ΤΑΥΡΟΣ
Την εποχή αυτή η φήμη σας και το κύρος 
σας θα αναπτυχθούν από τον κοινωνικό σας 
περίγυρο. Πρώτα να τακτοποιείτε τις εργα-
σίες σας και μετά είστε ελεύθεροι να συνα-
ντιέστε με τους φίλους σας και να διασκε-
δάζετε. Εάν είστε άσχημα ψυχολογικά, μη 
μεταφέρετε αυτή τη διάθεση. Καλή περίο-
δος για αγορές.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αυτή την εποχή δεν λείπουν ούτε οι συζητή-
σεις, ούτε οι απογοητεύσεις. Η μυστική σας 
ζωή οργιάζει. Βέβαια οι ανησυχίες σας είναι 
πολλές μια και διαισθάνεστε ότι κάτι δεν 
πάει καλά. Εξελίξεις λοιπόν στη ζωή σας. 
Αρχίζετε να συνειδητοποιείτε πως οι αλλα-
γές που έγιναν στη ζωή σας, τις είχατε ανά-
γκη. Μην παραμελείτε ένα τυπικό ή νομικό 
θέμα, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος περιπλοκών, 
που θα σας καθυστερήσουν και θα σας ανα-
στατώσουν.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Βάλτε τη λογική σας να δου-
λέψει αποφεύγοντας να 
αναμείξετε τα συναισθή-
ματά σας σε θέματα που 
χρειάζεται να πάρετε 
ψυχρέ ς αποφάσε ις. 
Εβδομάδα κατάλληλη 
για να αφιερωθείτε στους 
δικούς σας ανθρώπους. Η 
επαγγελματική σας επιτυχία 
είναι δεδομένη όμως θα ακο-
λουθήσουν μεγαλύτερες κοινωνικές 
υποχρεώσεις.

ΛΕΩΝ
Αυτή την περίοδο είναι απαραίτητο να 
μάθετε να ελέγχετε όλες τις ηθικές σας 
αδυναμίες. Τώρα, αντί να βασίζεστε στην 
εξωτερική σας εμφάνιση για να προσελ-
κύσετε τους γύρω σας, χρησιμοποιήσετε 
περισσότερο τη σοφία σας. Μάθατε πλέον 
να μπαίνετε στη θέση του άλλου και η εξαι-
ρετική γενναιόδωρη διάθεσή σας σας 
κάνει ιδιαίτερα αγαπητούς. Τώρα σας δίνο-
νται πολλές ευκαιρίες για να ανοιχθείτε 
οικονομικά. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Τακτοποιήστε τυχόν εκκρεμότητες που σας 
έχουν προκύψει, γιατί αυτή την εβδομάδα 
θα αναλάβετε νέες υποθέσεις και θα φορ-
τωθείτε με επιπλέον ευθύνες. Τα νεύρα σας 
θα είναι αρκετά χάλια αυτό το διάστημα. 
Καλό θα είναι να αποφύγετε τα μακρινά ταξί-
δια. Επίσης προσέξτε να μη βρεθείτε ανα-
μειγμένοι σε κουτσομπολιά που αφορούν 
τους συνεργάτες σας, γιατί θα κινδυνέψετε να 
χάσετε την καλή σας φήμη.

ΖΥΓΟΣ
Προσοχή σε παρασκηνιακές εκδηλώ-
σεις που μπορεί να γίνουν σε βάρος σας. 
Την περίοδο που διανύουμε, ζωντανεύ-
ετε. Ίσως υπάρξει και μία ξαφνική έκπληξη. 
Όμως χρειάζεται και να χαίρεστε, έστω κι 
αν η διάθεσή δεν είναι και την καλύτερή 
της φάση. Θα ασχοληθείτε με οικονομικά 
θέματα καθώς και με σκέψεις γύρω από την 
εργασία σας. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Πατήστε πόδι εκεί που σας παίρνει. Μη 
διστάσετε να διεκδικήσετε αυτά που σας 
ανήκουν. Προσέξτε ποιες είναι οι προτε-
ραιότητές σας και ισχυροποιήστε αυτό 
που θέλετε. Η εβδομάδα αυτή σας ευνοεί. 
Πολλή κίνηση και δουλειά. Φροντίστε να 
είστε ήρεμοι, διαυγείς και υγιείς για να επω-
φεληθείτε από τις ευκαιρίες που θα υπάρ-
ξουν για να επεκτείνετε την κοινωνική σας 
δραστηριότητα και τα επαγγελματικά σας 
σχέδια.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αξιοποιήστε τις δυνατότητες της επικοινω-
νίας σας, που είναι πάντα κρυμμένες μέσα 
σας, αιφνιδιάστε τους άλλους και πρωτοτυ-
πήστε στην εργασία σας. Θα νιώσετε λίγο 
εκτεθειμένοι και άλλο τόσο εκνευρισμένοι 
με διάφορα περιστατικά, επαγγελματικά και 

προσωπικά. Αυτές τις μέρες θα υπάρ-
ξουν αρκετές μεταβολές και 

εντάσεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Είστε καταπληκτικοί 
στις δημόσιες σχέσεις 
και έξοχοι στην προ-
σπάθεια να αυτοπρο-
βληθείτε... και μάλιστα 

χαριτωμένα. Η περίο-
δος είναι η καλύτερη για 

να διαπιστώσετε τις ικανό-
τητές σας που θα σας γεμί-

σουν αυτοπεποίθηση. Χρειάζεται 
όμως να δουλέψετε πιο σκληρά για να πετύ-
χετε τους στόχους σας. Μην αδρανήσετε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Εξορμήσεις και ταξιδάκια θα είναι το επί-
κεντρο των ενδιαφερόντων σας αυτή την 
εποχή. Προσοχή στις υπερβολές και τις 
σπατάλες. Θα αντιμετωπίσετε οικονομικά 
προβλήματα. Προσέξτε να είστε νομικά 
κατοχυρωμένοι για τα οποιαδήποτε ανοίγ-
ματα κάνετε. Μάθετε να ακούτε το περιβάλ-
λον σας γιατί έχουν τη διάθεση να σας βοη-
θήσουν και χρησιμοποιήστε τη λογική σας 
οπωσδήποτε.

ΙΧΘΕΙΣ
Εδώ και μέρες, είχατε μία μικρή ανησυχία 
σχετικά με την υγεία σας. Μέσα στην εβδο-
μάδα θα ηρεμήσετε αφού τα αποτελέσματα 
θα δείξουν ότι δεν ήταν απολύτως τίποτα. 
Μην επαναστατείτε όμως γιατί ο κίνδυνος 
παραμονεύει και επιστρέψτε στη ζωή με 
γυμναστική. Κάντε όποιο είδος γυμναστικής 
ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία σας και στον 
τρόπο ζωής σας και απομακρύνετε πιθανούς 
μελλοντικούς κινδύνους.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Επιστρέφει για άλλη μια 
χρονιά το Summer Nostos 
Festival

Ο
λοκληρώθηκε η καθι-
ερωμένη παρουσίαση 
του πλήρους προγράμ-
ματος του φετινού φε-

στιβάλ που διοργανώνει το Ιδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πο-
λιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
(23-30/6). 
Το φεστιβάλ θα ανοίξει η Αλκηστις 
Πρωτοψάλτη στις 23 Ιουνίου με 
μια μεγάλη συναυλία στο Ξέφωτο 
του Πάρκου – η ίδια, που ήταν 
παρούσα χθες, μας αποκάλυψε 
πως θα τραγουδήσει σε 8 (!) δια-
φορετικές γλώσσες. Πολυπολιτι-
σμικό και πολυσυλλεκτικό, όμως, 
είναι και το υπόλοιπο πρόγραμμα. 
Για να μείνουμε στη μουσική, 
στο Ξέφωτο θα δούμε ακόμη τον 
πολυοργανίστα και τραγουδιστή 
Αντριου Μπερντ (24/6), γνωστό 
για το μοναδικό του... σφύριγμα,  
την πολύ ιδιαίτερη και έντονα 
πολιτικοποιημένη Βρετανίδα Νένε 
Τσέρι (25/6), τη ράπερ και ποιήτρια 
Sho Madjozi (29/6), τον –δίχως 
περιττές συστάσεις– Γιώργο Μαρ-
γαρίτη (26/6), τους Αμερικανούς 
indie ρόκερς Low (27/6) και Local 
Natives (28/6), το νέο, πολυπληθές 
πρότζεκτ της Μαρίνας Σάττι (29/6) 
κ.ά.
Μουσική, βέβαια, θα παίζει και 

πλάι στο κανάλι με σχήματα όπως 
οι Balthazar (25/6), οι L.E.J. (29/6) 
και Mihalis Kalkanis Group (28/6) 
να ξεχωρίζουν, ενώ ωραία πράγ-
ματα θα δούμε και εντός αιθου-
σών. Εκεί οι Triptych του Μπράις 
Ντέσ νερ (The National)  θα 
παρουσιάσουν ένα ενδιαφέρον 
multimedia θέαμα, αφιερωμένο 
στον φωτογράφο Ρόμπερτ Μέιπλ-
θορπ (26/6). Ο Νίκος Κυπουργός 
και η Λένα Κιτσοπούλου θα μετα-
τρέψουν σε οπερέτα τη σατιρική 
«Μήδεια» του Μποστ (27/6), ενώ 
η Ιρλανδή Λίσα Χάνιγκαν (30/6) θα 
μας ξεναγήσει στον μυστηριώδη 
μουσικό της κόσμο. Το μεγαλύτερο 
όνομα, πάντως, είναι πιθανότατα 

αυτό της Ρίτα Γουίλσον (29/6) αφού 
η πολυσχιδής καλλιτέχνις μας 
έρχεται με την ιδιότητα της συν-
θέτριας-ερμηνεύτριας παρουσιά-
ζοντας το τελευταίο της άλμπουμ, 
«Bigger Picture».
Το Summer Nostos, βέβαια, δεν 
έχει μόνο μουσική. Η περίφημη 
ομάδα του Ακραμ Καν (27/6) θα 
βρίσκεται επίσης εκεί για να μας 
δείξει νέες χορευτικές κορυφές. 
Από την άλλη στα εικαστικά, ο 
μεγάλος Μπράιν Ινο θα μας δείξει 
μια άλλη, λιγότερο γνωστή πλευρά 
του ταλέντου του. Το «77 Million 
Paintings», που θα τοποθετηθεί 
στον Πύργο των Βιβλίων, είναι μια 
εγκατάσταση «ήχου και φωτός». 

Επιπλέον, εννοείται πως και φέτος 
θα υπάρχει πλήθος δραστηριοτή-
των για οικογένειες, όπως και ο 
αγώνας δρόμου S.N.F. Run.
Τέλος, αξίζει να σημειωθούν και 
δύο πράγματα που μάθαμε για 
πρώτη φορά χθες. Το πρώτο είναι 
η κατασκευή μιας νέας σκηνής-θό-
λου μέσα στον Λαβύρινθο του 
Πάρκου (θα μείνει μόνιμα εκεί) 
και το δεύτερο η συνεργασία του 
Ιδρύματος με τα μέλη της εθνικής 
ομάδας ποδοσφαίρου του 2004, 
τα οποία θα πάρουν μέρος σε διά-
φορες δραστηριότητες του φεστι-
βάλ, που αφορούν κυρίως τα παι-
διά. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώ-
σεις του φεστιβάλ είναι δωρεάν.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ε
ίναι μόλις έξι ετών και είχε την 
τιμή νμα παίξει πιάνο στο κοινό 
του Royal Albert Hall του Λονδί-
νου.

Ο μικρός Στέλιος Κερασίδης περιέγραψε 
την εμπειρία του αυτή, που θα ονειρεύ-
ονταν πολλοί, στον τηλεοπτικό σταθμό 
Open.
Το παιδί-θαύμα που έχει κατακτήσει 
πολλά βραβεία για τις επιδόσεις του στη 
μουσική, εμφανίσ τηκε με τον πατέρα 
του στον και μίλησε για την εμπειρία του 
στο Λονδίνο αλλά και για τα όνειρά του.
Ο Στέλιος άρχισε να παίζει πιάνο όταν 
ήταν περίπου 2,5 ετών και έμπνευσή του 
αποτέλεσε ο ίδιος ο πατέρας του
Μάλιστα έχει συνθέσει ένα τραγούδι και 
για την αδελφή του Βερόνικα.

Ένα παιδί - θαύμα
Ο Στέλιος γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2012 
στην Αθήνα όπου και ζει με τους γονείς 
του.
Είναι το δεύτερο από τα τρία παιδιά της 
οικογένειας και έχει δυο ακόμη αδερφές 
την Βερόνικα και την Αναστασία.

Όταν ήταν 3 ετών έδωσε το πρώτο του 
κονσέρτο. Παρακολουθεί μαθήματα από 
τον πατέρα του άλλα και από την καθη-
γήτρια πιάνου, Αγαθή Λεϊμονή.
Έχει κερδίσει την υψηλότερη βαθμολο-
γία, σε δύο ιστορικούς μουσικούς δια-
γων ισμούς σ την Ελ λάδα (Χ.Ο.Ν. και 

ΦΙΛΩΝ).
Αγαπάει τα μαθηματικά, του αρέσει να 
κάνει ποδήλατο και να παίζει παιχνίδια 
με τον μπαμπά του
Ο μικρός βιρτουόζος είχε γίνει ευρύτερα 
γνωστός σ το κοινό από τη συμμετοχή 
του στο «Ελλάδα έχεις ταλέντο».

Συναυλίες με 
μυσταγωγική 
ατμόσφαιρα

Στη δυτική παράδοση της 
λόγιας μουσικής η Εκκλη-
σία είχε πάντα πρωτα-

γωνιστικό ρόλο. Στο διάβα της 
Iστορίας υπήρξαν ασφαλώς 
περίοδοι που η εξουσία της 
επίσημης Εκκλησίας ήταν πολύ 
καταπιεστική απέναντι στους 
δημιουργούς. Υπήρξαν όμως 
και άλλες περίοδοι και περι-
πτώσεις που αναδείχθηκε σε 
μαικήνα και υποστηρικτή.
Ολα αυτά μοιάζουν πολύ 
μακρινά στη σημερινή εποχή 
και μάλιστα στη χώρα μας, 
όπου οι ναοί των δυτικών θρη-
σκευτικών δογμάτων αναδει-
κνύονται σε φιλόξενες εστίες 
της καλής μουσικής αλλά και 
κάποιων θεατρικών δράσεων. 
Και μάλιστα εκδηλώσεων που 
ξεπερνούν τον παλιό συντηρη-
τισμό.
Στην Αγγλικανική Εκκλησία 
του Αγίου Παύλου στην οδό 
Φιλελλήλων 27 πρωτοπαρου-
σίασε πριν από χρόνια ένα 
ροκ συγκρότημα, οι Raining 
Pleasure, τη νέα εκδοχή των 
περίφημων «Reflections» του 
Μάνου Χατζιδάκι. Η επιλογή 
του χώρου ήταν μια ευχάριστη 
έκπληξη. Τα τελευταία χρόνια, 
οι εκδηλώσεις στον νεογοτ-
θικό ναό είναι πλέον τακτικές 
και ποικίλες. Την Παρασκευή 
θα παρουσιαστεί η μουσική 
παράσταση των Απόστολου 
Κίτσου, Μιχάλη Καλογεράκη 
και Παντελή Καλογεράκη «Κάτι 
παράξενο», που περιλαμβά-
νει μελοποιημένα ποιήματά 
τους, ανέκδοτο υλικό αλλά και 
Χατζιδάκι, Μπιτλς, Λένα Πλά-
τωνος, μέχρι και ρεμπέτικα. Σε 
άλλο κλίμα θα είναι το ρεσιτάλ 
εκκλησιαστικού οργάνου από 
τον Σουηδό δεξιοτέχνη Ερλαντ 
Χίλντεν το επόμενο βράδυ, 
όπως και το μουσικοθεατρικό 
αναλόγιο της Μάγδας Μαυ-
ρογιάννη (24/4) βασισμένο 
στη ζωή της Μαρίας Μαγδα-
ληνής με τη σοπράνο Μαρισ-
σία Παπαλεξοπούλου. Ενώ η 
ομάδα ΑΣΙΠΚΑ βάζει το κοινό 
στην ατμόσφαιρα του Στρί-
ντμπεργκ με το «Δανειστές. 

Πανδαισία τεχνών στο Πάρκο

Στέλιος Κερασίδης: Ο μικρός Έλληνας Μότσαρτ που 
μάγεψε το Royal Albert Hall
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Κ
αταιγιστικός ήταν ο Ολυμπιακός στο Α-
γρίνιο, όπου κέρδισε με 5-0 και συνέχι-
σε να παραμένει αήττητος κόντρα στον 
Παναιτωλικό, όπου σε 18 αναμετρήσεις 

των δύο ομάδων μετρά 15 νίκες και 3 ισοπαλίες. 
Το αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει ανάγλυφα την ει-
κόνα του, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» ήταν... καται-
γιστικοί, έβγαλαν πάρα πολλές φάσεις και έπαιξαν 
ωραία μπάλα.  
 Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με τον Κυριακίδη κάτω 
από τα γκολπόστ, τους Λιάβα, Μαλή, Τσοκάνη, 
Αμαράλ στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αρι-
στερά, τους Τσιγγάρα, Λουσέρο, Μάρκος Πάουλο 
στον άξονα και τους Μανά, Μάζουρεκ, 
Μανά επιθετική τριπλέτα, χωρίς κλα-
σικό «9αρι». Ουσιαστικά η διάταξή 
του ήταν 4-1-4-1, με τον Τσιγγάρα 
μπροστά από τα στόπερ.  
Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον Σα στο 
τέρμα, τους Ομάρ, Μεριά, Σισέ, Τσι-
μίκα στην άμυνα από τα δεξιά προς 
τα αριστερά, τους Μπουχαλάκη, Γκιλι-
έρμε στον άξονα, τον Φορτούνη «οργα-
νωτή», τους Μασούρα, Ποντένσε στα άκρα 
και τον Χασάν στην κορυφή της επίθεσης.  
Το ματς ξεκίνησε όπως το περιμέναμε, καθώς οι 
δύο ομάδες διαθέτουν μεσοεπιθετική ποιότητα 
και παρουσιάστηκαν διατεθειμένες να αγωνι-
στούν ανοικτά. Τα «καναρίνια» παρατάχθηκαν με 
ένα κοντό και ευέλικτο σχήμα (θέλησαν να πιέ-
σουν ψηλά και να βγουν στην πλάτη της αντίπαλης 
άμυνας), ενώ οι «ερυθρόλευκοι» «χτύπησαν» από 
τα άκρα τους και κυρίως με τους Ποντένσε (από 
δεξιά), Τσιμίκα (αριστερά, ο Μασούρας συνέκλινε). 
 Μόλις στο 5’ οι «κυανοκίτρινοι» άγγιξαν το γκολ 
με την προβολή του Μάζουρεκ που αποκρούστηκε 
από το δεξί κάθετο δοκάρι του Σα (ωραία ενέρ-
γεια από τον Αμαράλ), αλλά τελικά οι Πειραιώτες 
άνοιξαν το σκορ λίγο αργότερα με τον Μασούρα 
(9’), ύστερα από φάση διαρκείας στα καρέ του 
Κυριακίδη (ξεκίνησε από την κεφαλιά του Χασάν 
σε σέντρα του Ποντένσε και αδυναμία της άμυνας 
του Παναιτωλικού να διώξει). 
 Ο αγώνας συνέχισε σε ανάλογο τέμπο και ο Ολυ-
μπιακός είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. 

Στο 26’ ο Φορτούνης με κεφαλιά από θέση φορ, 
έφτασε μια ανάσα από το να διπλασιάσει τα τέρ-
ματα των φιλοξενουμένων, οι οποίοι «πατού-
σαν» περιοχή, αλλά την ίδια στιγμή τα «κανα-
ρίνια» έδειχναν γρήγορα στο επιθετικό τρανζί-
σιον. Με ανάλογο τρόπο στο 27’ απώλεσαν τη 
2η καλή ευκαιρία του 45λεπτου με τον Πάολο και 
δεν έδειχναν διατεθειμένα να... πετάξουν «λευκή 
πετσέτα».   
Η ανάπαυλα βρήκε τον Ολυμπιακό με βραχεία 
κεφαλή στο σκορ, 8 τελικές έναντι 2 του Παναιτω-
λικού, σε ένα παιχνίδι με ρυθμό και φάσεις.  
Το όνομα του νικητή το «μάθαμε» με το «καλη-

μέρα» στο δεύτερο μισό (50’), όταν ο 
Ποντένσε έδωσε στον Φορτούνη και 

εκείνος με εξαιρετική πάσα βρήκε τον 
Χασάν, που πλάσαρε εύστοχα, διπλα-
σιάζοντας τα «ερυθρόλευκα» τέρ-
ματα. 
 Η παραπάνω εξέλιξη «ανάγκασε» 
τον Πανατωλικό να «ανοιχθε ί», 

καθώς με την είσοδο του Μπαϊροβιτς 
«γύρισε» το σύστημα σε ένα «κλασικό» 

4-2-3-1. Η σχετική εξέλιξη «άνοιξε» τις γραμ-
μές του και απώλεσε τη συνοχή του. Πλέον οι «ερυ-
θρόλευκοι» έγιναν τα «αφεντικά», ο Κυριακίδης 
αντέδρασε σωστά στις ενέργειες των Ομάρ (58’), 
Ντίας (60’), αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι στην 
κεφαλιά του Γκιλιέρμε στο 61’, που άρχισε να δίνει 
διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του Ολυμπιακού.  
Ο οποίος δεν κατέβασε «ταχύτητα», απείλησε 
με τον Φορτούνη στο 67’ και στο 71’ βρήκε και 
τέταρτο γκολ με τον Καμαρά. Οι φιλοξενούμενοι 
συνέχισαν να κυριαρχούν, στο 75΄ο Ποντένσε βρέ-
θηκε σε θέση βολής (απέκρουσε ο Κυριακίδης) και 
τελικά σημείωσε 5ο τέρμα με τον Ομάρ στο 78’, 
που διαμόρφωσε το μετέπειτα τελικό σκορ.  
Ο Μπαϊροβιτς στο 81’ θα μπορούσε να πετύχει 
το γκολ της τιμής για τα «καναρίνια» (είπε «όχι» ο 
Σα), μετά από ωραία μεταβίβαση του Ντουάρτε, 
που ντεμπουτάρισε απόψε στη Super League και 
ο 19χρονος μεσοεπιθετικός είναι το μόνο που 
«κρατά» ο Παναιτωλικός από το ματς. Που στα 
τελευταία του λεπτά κύλησε σε επίπεδο διαδικα-
στικού χαρακτήρα. 

SPORTSNEWS

Με τον φανταστικό Φορτούνη σε ρόλο... μαέστρου και 5 διαφορετικούς σκόρερ (Μασούρας, 
Γκιγιέρμε, Χασάν, Καμαρά, Ομάρ), ο Ολυμπιακός έκανε «περίπατο» στο Αγρίνιο καθώς 
σκόρπισε τον Παναιτωλικό με 5-0!

Πεντάρα... σκουπίστε, 
τελειώσατε! Ο Παναθηναϊκός μετά το «δπλό» με τον Απόλλωνα Σμύρνης συνέ-

χισε με νίκη και... κράτησε γι’ ακόμα ένα ματς την υπόσχεση προς 
τ’ όνομά του για το θετικό σερί στο φινάλε. Με ωραίες συνεργα-
σίες και γκολ από τους Δώνη και Ινσούα (έβαλε... τρελή λόμπα ο 
Αργεντινός), οι «πράσινοι» που ανέβασαν ένταση στο δεύτερο 

μέρος, πήραν τους τρεις βαθμούς. Καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο ο 
Άρης, είχε δοκάρι με τον Μαρτίνες, έπεσε πολύ στο δεύτερο μέρος και η 
δεξιά του πλευρά αποδείχθηκε... Αχίλλειος πτέρνα.

Κρύο γήπεδο, κρύες και οι... μηχανές
Δίχως κόσμο, με ψιλόβροχο και με πολύ κρύο αέρα στο ΟΑΚΑ, Παναθη-
ναϊκός και Άρης δυσκολεύθηκαν πολύ να παρουσιάσουν κάτι ποιοτικό 
στον αγωνιστικό χώρο. Η ομάδα του Γιώργου Δώνη μετά το καλό δεύ-
τερο ημίχρονο στο ματς με τον Απόλλωνα Σμύρνης παρουσίασε ξανά 
πολύ νωχελικό και προβληματικό πρόσωπο, αφού ήταν κάτι παραπάνω 
από φανερή η δυσκολία να υπάρξει σωστή ανάπτυξη και επιθετικές 
προθέσεις από την ομάδα. Αρκετοί από τους παρόντες στην «πράσινη» 
ενδεκάδα υστέρησαν, απέναντι σε έναν Άρη που έδειξε να έχει μπει λίγο 
καλύτερα στο κλίμα της αναμέτρησης. Με πίεση κατά διαστήματα και 
επιλέγοντας κυρίως την αριστερή πλευρά, οι «κίτρινοι» έφτασαν πιο 
κοντά στο γκολ στο 22ο λεπτό! Ο Λάρσον έκανε το γύρισμα, ο Οικονό-
μου είχε αφήσει τη θέση του τρέχοντας δεξιά, ο Κουρμπέλης και ο Κολο-
βέτσιος έμειναν να κοιτάζουν και ο Μαρτίνες σούταρε με το αριστερό 
στο δοκάρι. Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη είχε υπεροχή, όμως όχι και 
ιδιαίτερες ευκαιρίες για γκολ, τη στιγμή που και οι τελικές φάσεις του 
Παναθηναϊκού στην εστία ήταν άνευ επικίνδυνότητας για τον Κουέστα.
Ο Παναθηναϊκός άλλαξε πρόσωπο και ανέβασε ρυθμούς στο δεύτερο 
μέρος – όπως είχε συμβεί και στη Ριζούπολη την περασμένη Δευτέρα – 
και επιμένοντας... από αριστερά, του βγήκε σε πολύ καλό, αφού βρήκε τα 
γκολ της νίκης. Με τον Βαγγέλη Οικονόμου να παρουσιάζει βελτιωμένη 
εικόνα στο δεύτερο 45λεπτο και την ομάδα του Γιώργου Δώνη να παίρνει 
περισσότερες προσπάθειες, αρχικά ο Ινσούα είχε μια καλή κεφαλιά που 
έδιωξε με υπερένταση ο Κουέστα στο 58’. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο 
Δώνης κατέβασε τη μπάλα αλλά δεν πρόλαβε να πλασάρει από γέμισμα 
του Οικονόμου, με τον νεαρό χαφ να... παίρνει το αίμα του πίσω στο 63’. 
Ατομική ενέργεια του θετικότατου αριστερού πάσα στον Μακέντα αρι-
στερά και εκπληκτική χαμηλή μπαλιά του Ιταλού στο δεύτερο δοκάρι για 
τον Δώνη και το 1-0! Η απάντηση του Παντελίδη από πλευράς Άρη είναι 
ο Ματίγια μήπως και διορθώσει τα πράγματα στο κέντρο, αλλά και ο 
Φετφατζίδης για να συνεισφέρει επιθετικά. Ο Παναθηναϊκός, όμως, είχε 
βρει την αδυναμία των Θεσσαλονικέων, έπαιξε πάλι από αριστερά και η 
έμπνευση του Ινσούα στο 74’ που άφησε για τον Άλτμαν και έτρεξε στην 
περιοχή για να πάρει το γύρισμα και να κάνει την τρομερή λόμπα, έφε-
ραν το 2-0 για το «τριφύλλι». Το παιχνίδι πλέον είχε τελειώσει, με τους 
φιλοξενούμενους να μην μπορούν ν’ απειλήσουν και τους «πράσινους» 
ν’ αντιδρούν πλέον σωστά στην άμυνα για να μη διατρέξουν κινδύνους.
MVP: Ο Ινσούα είναι... θεότρελος και η τρέλα του αυτή βγήκε σε καλό 
για τον Παναθηναϊκό, με γκολ που τελείωσε το ματς. Μόνιμα παθιασμέ-
νος και έτοιμος να... δαγκώσει σίδερα, ο Αργεντινός φουλ μπακ στο 74’ 
άφησε τη μπάλα πάνω στη γραμμή για τον Άλτμαν, έτρεξε στην περιοχή 
κι έκανε εκπληκτική λόμπα στον Κουέστα για το 2-0!

Παναθηναϊκός - Άρης 2-0
 Το σημάδι του Ινσούα!

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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αθλητικά

Π
αρότι δεν έχει οριστικοποι-
ηθεί ακόμα σχετικά στην πα-
ρούσα φάση το επικρατέστε-
ρο σενάριο είναι να υπάρ-

ξουν για του χρόνου 3 γύροι και στην 
Super League 1, αλλά και στην Super 
League 2.
Στο τραπέζι αυτήν την στιγμή υπάρχουν 
δύο προτάσεις για την διεξαγωγή του 
πρωταθλήματος της Super League 1. Η 
μία εκ μέρους του Λυσσάνδρου και της 
ΑΕΚ που δείχνει η επικρατέστερη και η 
άλλη με πλέι οφ και πλέι άουτ. Ο ΠΑΟΚ 
από μέρους του δεν δείχνει να συμφω-
νεί με τα πλέι οφ ενώ ο Ολυμπιακός το 
συζητάει για το θέμα των πλέι οφ. Τι 
λέει λοιπόν το πλάνο που δείχνει το επι-
κρατέστερο; Είναι ένα πρότζεκτ για 3 
γύρους στην Super League 1. Θα υπάρ-
χει ένα ενδιάμεσος γύρος (σ.σ. μεταξύ 
α’ και γ’ γύρου) που θα καθορίζεται 
από τη βαθμολογία του πρώτου γύρου. 
Σαν ένα μίνι πρωτάθλημα δηλαδή.
 Ο ενδιάμεσος γύρος θα τοποθετηθεί 
το διάστημα Δεκεμβρίου - Ιανουαρίου 
με 2 ομίλους των 7 ομάδων. Στον 
έναν όμιλο θα είναι οι μονές 
ομάδες, δηλαδή 1ος του α’ 
γύρου - 3ος - 5ος και ούτω 
καθεξής και σ τον β’ οι 
ζυγοί αριθμοί.
 Επίσης θα υπάρχει σε 
αυτό συγκεκριμένος τρό-
πος που θα επιλέγονται οι 
έδρες. Παράδειγμα οι πρώ-
τοι της βαθμολογίας θα έχουν 
εντός έδρας τους τρεις από κάτω τους. 
Ουσιαστικά αυτό το πλάνο θα βγάλει 
32 αγωνιστικές (σ.σ. με τη βαθμολο-
γία να μεταφέρεται κανονικά από τον α’ 
στον β’ γύρο και από εκεί στον γ’), όσες 
ζητούν και τα κανάλια δηλαδή χωρίς 
πλέι οφ ή πλέι άουτ. Οριστική από-
φαση δεν υπάρχει αλλά φαίνεται πως 
είναι η πιο βασική πρόταση που συζη-
τιέται για να γίνει. Όσο για την Super 
League 2 αναμένεται να γίνει και αυτή 
σε 3 γύρους σε στιλ... Σκωτίας. 
Πρέπει βέβαια να επισημανθεί πως τα 
παραπάνω πλάνα είναι σε διαδικασία 
επεξεργασίας. Ο στόχος είναι να μπο-
ρέσουν να καλυφθούν ικανοποιητικά 
όλες οι πλευρές αλλά και τα κανάλια 
(σ.σ. ΕΡΤ και NOVA).

Η ιδέα για έναν τεχνοκράτη 
πρόεδρο και όχι άλλους εκ-
προσώπους ομάδων
Η Super League για ακόμα μία φορά 
αναγκάζεται να προχωρήσει σε διαδι-
κασίες εκλογής νέου προέδρου και το 
Gazzetta παραθέτει μία κουβέντα που 
γίνεται χρόνια τώρα αλλά δεν υλοποι-
είται...
Η παραίτηση του Βαγγέλη Μπατα-
γιάννη ήρθε ως μία εξέλιξη μη αναμε-
νόμενη ως προς τον χρόνο λήψης της 
απόφασης αλλά αναμενόμενη με τα 
βάση τα δεδομένα που είχαν διαμορ-
φωθεί. Ο πρόεδρος της Super League 
ειδικά το τελευταίο διάστημα λειτουρ-
γούσε κάτω από το καθεστώς μεγάλης 
πίεσης, που έγινε ακόμα μεγαλύτερη 
με αφορμή και τα θέματα της αναδι-
άρθρωσης και του Γκαγκάτση αλλά και 
μίας μορφής άλλα ζητήματα. Η πρό-
θεση του Βαγγέλη Μπαταγιάννη είναι 
και λόγω επαγγελματικών και προ-
σωπικών του θεμάτων να απεμπλακεί 
από τα ποδοσφαιρικά δρώμενα, παρά 

την προσπάθεια που έκανε το 
τελευταίο διάστημα για να 

είναι ενωτικός και να λει-
τουγεί ως μία... γροθιά ο 
Συναιτερισμός. Οι ομά-
δε ς  κα τ έ ληξαν διχα -
σμένες και χωρισμένες 
ακόμα και σ το σκέλος 

της αναδιάρθρωσης και τα 
αποτελέσματα δεν ήταν τα 

επιθυμητά.
 Επίσης οι σχέσεις ΕΠΟ - Λίγκας πέρασαν 
από χίλια μύρια κύματα. Τα προβλήματα 
και με την ΕΠΟ έπαιξαν τον ρόλο τους. 
Με αφορμή λοιπόν την συγκεκριμένη 
εξέλιξη μία επιλογή που θα μπορούσε 
να δώσει μία άλλη υπόσταση στην Super 
League είναι εκείνη της επιλογής ενός 
τεχνοκράτη και προέδρου που δεν θα 
είναι εκπρόσωπος ομάδας. Που θα μπο-
ρεί να λειτουργεί ακόμα πιο αποστασι-
οποιημένα και όχι να αντιμετωπίζεται 
πιο θετικά ή καχύποπτα ανάλογα με τις 
ενδείξεις που μπορεί να έχουν οι ομά-
δες ή ανάλογα με το πως βλέπουν τον 
σύλλογο απ’ όπου προέρχεται. Είναι μία 
ιδέα και συζήτηση που έχει γίνει και 
παλαιότερα αλλά ουσιαστικά δεν τέθηκε 
ποτέ σε εφαρμογή.

Super League 1 και Super 
League 2 με τρεις γύρους!

Το φωνάζουν και το δείχνουν. Δεν 
μπορούν να περιμένουν! Ο αήττητος 
ΠΑΟΚ πέρασε και τον... κάβο της 
Λαμίας (3-0) και πλέον, την ερχόμενη 
Κυριακή, με νίκη στη Λάρισα θα 
είναι και τυπικά πρωταθλητής!   

Κ
αι την επόμενη βδομάδα θα είμα-
στε πρωταθλητές» τραγουδούσε 
η Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να ξεπερ-
νάει το εμπόδιο της Λαμίας, να 

φτάνει στην 24η νίκη του σε 27 αγώνες και 
να ξέρει πως με νίκη την επόμενη αγωνι-
στική στη Λάρισα, κόντρα στην ΑΕΛ, θα έ-
χει στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλητής!
Η κατάμεστη από 27.000 κόσμο Τούμπα το 
γιόρτασε με την ψυχή της, αποθέωσε τους 
εν δυνάμει πρωταθλητές, τον Λουτσέσκου, 
τον Ιβάν Σαββίδη και περιμένει, πλέον, να 
δει και την «κούπα» μπροστά της.

ΕΤΣΙ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ
Ο Δημήτρης Πέλκας, ο Σέρτζιο Ολιβέιρα 
και ο Τσούμπα Άκπομ, όπως και ο Χοσέ 
Κρέσπο επέστρεψαν στην ενδεκάδα του 
ΠΑΟΚ, με την οποία οι «ασπρόμαυροι» 
ξεκίνησαν τον αποψινό αγώνα κόντρα τη 
Λαμία.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επανέφερε, ουσια-
στικά, την ενδεκάδα με τη οποία ο «Δικέ-
φαλος» είχε περάσει νικηφόρα από την 
Ξάνθη την προηγούμενη αγωνιστική του 
πρωταθλήματος. Ο Πασχαλάκης ήταν κάτω 
από τα δοκάρια, με την γνωστή τετράδα 
στην άμυνα (Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιε-
ϊρίνια) μπροστά του. Ο Εβγέν Σάχοφ και ο 
Σέρτζιο Ολιβέιρα αποτελούσαν το δίδυμο 
των εσωτερικών χαφ, με τον Πέλκα μπρο-
στά τους σε ρόλο οργανωτή, ενώ στα άκρα 
της μεσοεπιθετικής γραμμής ξεκίνησαν ο 
Ντιέγκο Μπίσεσβαρ στα αριστερά και ο 
Πέντρο Ενρίκε στα δεξιά. Στην κορυφή της 
επίθεσης επέστρεψε ο Τσούμπα Άκπομ.
Από την άλλη πλευρά ο Μάκης Χάβος, 
στην επιστροφή του στην Τούμπα, είχε να 
αντιμετωπίσει τα προβλήματα των Καρυ-
πίδη και Πίτι, που δεν ήταν διαθέσιμοι, 
ενώ παράταξε την ομάδα του μ’ ένα 4-2-
3-1 και τον Μπαράλες στην κορυφή της 
επίθεσης.
Το ευχάριστο για τους σχεδόν 27.000 θεα-
τές, που κατέκλεισαν την Τούμπα, ήταν 
πως η Λαμία δεν κλείστηκε στην άμυνα 
της, δεν έπαιξε για το μηδέν, βγήκε μπρο-
στά και το έδειξε από το ξεκίνημα του 

αγώνα, απειλώντας πρώτη, με την κεφαλιά 
του Μπαράλες (3’) την εστία του Πασχα-
λάκη. Ο ΠΑΟΚ απάντησε με τον ίδιο τρόπο 
και την κεφαλιά του Βαρέλα (18’) προτού 
οι φιλοξενούμενοι φτάσουν με τον Ασού-
μπρε (19’) και πάλι κοντά στο γκολ.

ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΜΕ ΕΝΡΙΚΕ
Η Λαμία παίζοντας ελεύθερα έβαλε 
δύσκολα στον ΠΑΟΚ, που χωρίς να είναι 
καλύτερος, ευτύχησε και άνοιξε το σκορ 
στο 35’ με τον Πέδρο Ενρίκε, να δέχεται 
την ασίστ από τον Μάτος και με δυνατό 
σουτ να «εκτελεί» τον Σαράνοφ για το 
1-0. Oι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθη-
καν έντονα ζητώντας από τους παίκτες 
του «Δικεφάλου» να τηρήσουν το fair 
play, καθώς ο Μπαράλες ήταν στο έδα-
φος. Οι «ασπρόμαυροί» συνέχισαν τη 
φάση, καθώς ο διαιτητής Τάσης δεν είχε 
υποδείξει φάουλ, με τον Σάχοφ να βρίσκει 
καθαρά την μπάλα. Μέσα σ’ όλα ο Αργεντι-
νός επιθετικός της Λαμίας μια χαρά σηκώ-
θηκε από το έδαφος όταν έτρεξε για να 
διαμαρτυρηθεί μαζί με τους συμπαίκτες 
του…
Με το ξεκίνημα του β’ μέρους ο Λουτσέ-
σκου «ανακάτεψε την τράπουλα», αλλάζο-
ντας τη μεσοεπιθετική γραμμή του, όχι σε 
πρόσωπα αλλά σε θέσεις. Ο Πέλκας έγινε 
δεξιός χαφ (στο 60’ πέρασε στη θέση του ο 
Ελ Καντουρί), ο Ενρίκε πήγε στο αριστερό 
άκρο και ο Μπίσεσβαρ ανέλαβε επιτελικά 
καθήκοντα μπροστά από τους Σάχοφ και 
Ολιβέιρα.
Από την πάσα του Μπίσεσβαρ, ο Σάχοφ 
(56’) ολομόναχος απέναντι στον Σαράνοφ 
δεν μπόρεσε να κερδίσει τον τερματοφύ-
λακα της Λαμίας, που απάντησε με την απί-
στευτη (χαμένη) ευκαιρία του Ασούμπρε 
(59’), η κεφαλιά του οποίου σταμάτησε 
πάνω στον Βιεϊρίνια, που σαν φύλακας-άγ-
γελος έσωσε την εστία του ΠΑΟΚ.    
Ο «Δικέφαλος» έψαχνε ένα δεύτερο γκολ 
για να αισθάνεται πιο άνετα και το βρήκε 
στο 78’ με τον Εβγέν Σάχοφ. Υστερα από 
την σέντρα του Ντιέγκο Μπίσεσβαρ ο 
Ουκρανός με κεφαλιά έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα της Λαμίας.
Η 24η νίκη των «ασπρόμαυρων» στο 
δρόμο προς την κατάκτηση του φετινού 
πρωταθλήματος, εδραιώθηκε στο 83ο 
λεπτό με την γκολάρα του μάγου, Ντιέ-
γκο Μπίσεσβαρ, ο οποίος σημάδεψε και 
έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» της 
εστίας του Σαράνοφ.

«Και την επόμενη βδομάδα θα 
είμαστε πρωταθλητές...»
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Ο Βόλος διέλυσε 6-0 τον Αιγινιακό 
και σφράγισε την παρθενική του 
άνοδο στη Super League. Γκέλα για 
τον Απόλλων Λάρισας που ήρθε 
ισόπαλος 2-2 με τον Εργοτέλη, στο 
0-0 έμειναν Τρίκαλα - Παναχαϊκή και 
Καραϊσκάκης - Δόξα Δράμας, τεσσάρα 
(4-1) για τον Ηρόδοτο απέναντι στη 
Σπάρτη.

Α
γκαλιά με το πρωτάθλημα της 
Football League βρίσκεται ο Βό-
λος που μετά το 6-0 με τον Αιγι-
νιακό, είναι και μαθηματικά στη 

Super League! 
Το παιχνίδι στον Βόλο είχε έναν πρωτα-
γωνιστή ο οποίος ήταν οι γηπεδούχοι. Το 
πρώτο ημίχρονο έμεινε χαμηλά στο σκορ 
με την ομάδα του Βόλου να κάνει το 1-0 στο 
38’ με εκτέλεση πέναλτι του Πίτου Γκαρσία. 
Ωστόσο, στην επανάληψη η νίκη πήρε δια-
στάσεις θριάμβου.
Ο Μάντζης, ήταν το πρόσωπο της επανά-
ληψης, καθώς σκόραρε στο 63’, στο 66’ και 
στο 86’ πετυχαίνοντας χατ τρικ. Τα άλλα δύο 
τέρματα του Βόλου για το τελικό 6-0 σημεί-
ωσε ο Φράγκος στο 69’ και στο 71’.
Βόλος (Χουάν Φεράντο): Πίτκας, Ντεντά-
κης, Κόκας, Γκαλίτσιος, Ενγκουέμ, Κότο (68’ 
Πίσπας), Πίτου Γκαρσία (57’ Πέντα), Λούκας, 
Καμπαγέρο, Ηλιόπουλος (62’ Φράγκος), 
Μάντζης.
Αιγινιακός (Τζεμ Καρατζά): Καραγκιόζης, Σ. 
Τοπαλίδης, Στάνιτς, Πετρούσης, Προσκυνη-
τόπουλος, Βελκόσκι, Πολύζος, Πιαστόπου-
λος, Τσολακίδης, Παπαδόπουλος, Κούστα.

Γκέλα με ισοπαλία για τον Απόλ-
λωνα Λάρισας με τον Εργοτέλη
Ο Απόλλων Λάρισας δεν κατάφερε να κερ-
δίσει τον Εργοτέλη, χάνοντας έτσι βαθ-
μολογικό έδαφος στις πρώτες θέσεις της 
Football League με το τελικό 2-2. Παίζοντας 
στο γήπεδό του έμεινε πίσω στο σκορ από 
το πλασέ του Μανουσάκη στο 10ο λεπτό. 
Κατάφερε να ισοφαρίσει προτού κλείσει το 
α’ μέρος με σουτ του Μπραμπίγια, ωστόσο 
δεν μπόρεσε να βρει το 2ο γκολ που θα του 
έδινε τη νίκη. 
Στο 44’ υπήρξαν μεγάλες διαμαρτυρίες από 
τον Εργοτέλη για γκολ που δεν μέτρησε 
λόγω υπόδειξης οφσάιντ. Το γκολ εφόσον 
μετρούσε θα ήταν ξανά του Μανουσάκη. 
Νωρίτερα και για την ακρίβεια στο 35’ ο 
Απόλλων Λάρισας είχε ζητήσει πέναλτι. 

Στο 68’ ο Εργοτέλης πέτυχε και 2ο τέρμα 
με σουτ του Τσέλιου μετά από πάσα του 
Ροβίθη στην πλάτη της άμυνας του Απόλ-
λωνα και στο 89’ ο Απόλλων ισοφάρισε 
ξανά με τον Χατζή με κεφαλιά ενώ στο 87’ 
οι φιλοξενούμενοι είχαν χάσει τετ α τετ με 
τον Ροβίθη. Και οι Κρητικοί πάντως παραμέ-
νουν ψηλά στη βαθμολογία καθώς ήταν ήδη 
στην πρώτη τετράδα της κατηγορίας.
Απόλλων Λάρισας (Μπελά): Μαντζάρης, 
Σκούπρα, Καρατάσιος, Σουλιώτης, Χατζής, 
Κουρτεσιώτης, Μπραμπίγια, Λουκάο, 
Λύταινας, Μαρκολίνο & Πολέτο.
Εργοτέλης (Παπαβασιλείου): Κατσιμή-
τρος, Μπαχανάκ, Μπουρσέλης, Μπάτζιος, 
Μαζουλουξής, Μπρους, Τσέλιος, Οικονό-
μου, Μανουσάκης, Ιατρούδης & Κουάτενγκ 
(60’ Ροβίθης).

Ανώτερη η Δόξα αλλά δεν κέρδισε 
την ΑΕ Καραϊσκάκης
Σε παιχνίδι όπου οι Δραμινοί ήταν καλύτε-
ροι και είχαν φάσεις δεν μπόρεσαν να κερ-
δίσουν την ΑΕ Καραϊσκάκης. Στο 5’ ακυ-
ρώθηκε ως οφσάιντ το γκολ που πέτυχε ο 
Σιώπης μετά από πάσα του Μάρτινς. Στο 
24’ο Πεταυράκης έκανε τη σέντρα ο Σιώ-
πης έπιασε την κεφαλιά και ο Μέλκα απέ-
κρουσε.
Η Δόξα είχε και άλλες φάσεις στο α’ και το 
β’ μέρος. Στο 88’ είχε μία τεράστια ευκαιρία. 
Ο Λεμονής έκανε την πάσα προς τον Κρουθ 
που βρέθηκε μόνος και αμαρκάριστος από 
καλή θέση αλλά έστειλε αρκετά άουτ την 
μπάλα. Εν τέλει έμεινε το 0-0. Βαθμολογικά 
έτσι και αλλιώς οι δύο ομάδες δεν ήταν καν 
στην πρώτη επτάδα.
ΑΕ Καραϊσκάκης (Χαραλαμπίδης): Μέλκα, 
Παπανίκου, Παναγιώτου, Καπίας, Παντίδος, 
Χρουσιέλ, Μασούρας (88’ Καραγιαννίδης), 
Ψιάνος, Χούσος (60’ Βουκμίροβιτς), Κάκκο 
& Τζιώρας.
Δόξα Δράμας (Σπανός): Μένκα, Σιώ-
πης, Πεταυράκης, Ρουγκάλας, Καψάλης, 
Ανδρέου, Μακρής, Πατράλης (74’ Λεμιο-
νής), Μπαϊκαρά (91’ Πέρεθ), Μάρτινς (81’ 
Κρουθ) & Δούμτσιος.

«Χ»αλάστηκαν και οι δύο στα Τρί-
καλα
Τρίκαλα και Παναχαϊκή έμειναν στο ισόπαλο 
0-0, με το αποτέλεσμα αυτό να μην κάνει σε 
καμία από τις δύο ομάδες.
Το παιχνίδι στα Τρίκαλα δεν είχε καλό 
ρυθμό, αν και οι δύο ομάδες θέλανε μόνο 
τη νίκη για διαφορετικούς λόγους. Η Πανα-

χαϊκή μετά από αυτό το 0-0 έχασε έδα-
φος στην προσπάθεια που κάνει να βρε-
θεί στη δεύτερη θέση, ενώ τα Τρίκαλα είδαν 
τον Ηρόδοτο να μειώνει την διαφορά στον 
πόντο!
ΑΟ Τρίκαλα (Κόστιτς): Ταΐρης, Πάνος, Ντό-
σης, Ντιαλό, Συριόπουλος, Τσιάρας, Λάσκα-
ρης (81’ Σισέ), Τριανταφυλλάκος, Μαρκόφ-
σκι (54’ Συμελίδης), Ράντι (75’ Σμυρλής), Τσι-
μίκας
Παναχαϊκή (Τσιώλης): Σούλης, Σταμόπουλος 
(8’ λ.τρ. Πολίμος), Πλέγας, Σωτηράκος, Μαυ-
ριάς (46’ Μωραΐτης), Ελευθεριάδης, Παπα-
τόλιος, Πολυχρόνης, Λουμπαρδέας, Κυνη-
γόπουλος, Μοντιέλ (71’ Κολ)

Τεσσάρα ελπίδας για τον Ηρόδοτο
Ο Ηρόδοτος χωρίς να αντιμετωπίσει ιδι-
αίτερες δυσκολίες, επικράτησε της λειψής 
Σπάρτης (κατέβηκε στο παιχνίδι με 10 παί-
κτες) 4-1 και μείωσε την διαφορά από την 
12η θέση που σε κρατάει στην κατηγορία, 
στον ένα βαθμό.
Μόλις στο 8’, οι γηπεδούχοι άνοιξναν το 
σκορ με τον Αγγελούδη, με την απάντηση 
των φιλοξενούμενων να είναι άμεση, 
καθώς ο Καινούργιος στο 12’ ισοφάρισε 
από τα 11 βήματα. Το 2-1 έγινε στο 28’ με 
τον Μπαρέτα, ενώ στο 40’ ο Αγγελούδης 
και πάλι διαμόρφωσε το 3-1 που ήταν και 
το σκορ του πρώτου μέρους.
Στην επανάληψη, ο Σιαλμάς τέσσερα λεπτά 
μετά την είσοδό του στην αναμέτρηση 
διαμόρφωσε το τελικό 4-1 για την ομάδα 
της Κρήτης.

Ηρόδοτος (Λυρώνης): Κασμερίδης, Για-
λούσης, Γραικός (55’ Σιαλμάς), Χατζηλιά-
δης, Ζιώγας, Αργκιλέσι, Νύκταρης, Μπα-
ρέτας, Ηλιάδης, Γκούφας, Αγγελούδης.
Σπάρτη (Βάλης): Σφέτσος, Καλούσης, Φρα-
γκούλης, Μαρσέλ, Τιέντσε, Τουρέ, Ζαχαρι-
ουδάκης, Δανδάκος, Καινούργιος, Φόμο.

Πλατανιάς - Κέρκυρα 2-0
Δεδομένα δεν ήταν ένα αδιάφορο ματς 
και αναμφίβολα και οι δύο αντίπαλοι 
είχαν ισχυρό κίνητρο. Ωστόσο το ματς 
κρίθηκε με δύο υποδειγματικές επιθέ-
σεις των Χανιωτών που αποθεώθηκαν 
από τον κόσμο τους αλλά και την φανερή 
αδυναμία των Φαιάκων να αξιοποιήσουν 
τις φάσεις που είχαν ειδικά στο β’ μέρος. 
Ο Πλατανιάς με τη νίκη του αυτή με 2-0 
επί της Κέρκυρας ανέβηκε έτσι 2ος στην 
Football League και φουλάρει για άνοδο.
Το σκορ άνοιξε νωρίς. Στο 9ο λεπτό μετά 
από πλαγιοκόπηση των Χανιωτών και 
πάσα στον Νίλι εκείνος με εξαιρερικό 
τρόπο και σουτ εκτός περιοχής έγραψε 
το 1-0. Στο 86’ ήρθε το 2-0 μετά από μία 
χαμένη φάση της Κέρκυρας.
Ο Πλατανιάς βγήκε με την μία στην επί-
θεση, η μπάλα έφτασε στα πόδια του 
Ποζατζίδη και εκείνος με ωραίο τελείωμα 
πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του 
αντίπαλου κίπερ. Στην συνέχεια η Κέρ-
κυρα λόγω τραυματισμού είχε μείνει με 
δέκα για ένα διάστημα μέχρι το τέλος του 
ματς (σ.σ. που είχε έξι λεπτά καθυστερή-
σεων).

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Στη Super League και μαθηματικά ο Βόλος! 
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αθλητικά

Κ
αλή παρουσία των Ελλήνων ιστι-
οπλόων στο ευρωπαϊκό πρωτά-
θλημα RSX της Μαγιόρκα.
Με 3 ιστιοδρομίες ξεκίνησε στη 

Μαγιόρκα το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
RSX ανδρών, γυναικών και youth. Συμμε-
τέχουν 7 Ελληνες ιστιοπλόοι και ο Βύρω-
νας Κοκκαλάνης με τους Αλέξανδρο Καλ-
πογιαννάκη και Λεωνίδα Τσορτανίδη 
στους νέους ξεκίνησαν δυνατά τον αγώνα.
Συγκεκριμένα στους άντρες τρέχουν 104 
σκάφη και ο Κοκκαλάνης είναι 8ος με 22 
βαθμούς. Στις τρεις κούρσες τερμάτισε 6, 
9 και 7.
Στις γυναίκες αγωνίζονται 75 σκάφη. Η 

Κατερίνα Δίβαρη είναι 40η με 60 βαθ-
μούς (23, 23, 14) και η Ιωάννα Σίρτη 74η 
με 109 βαθμούς (33, 39, 37).
Στην κατηγορία youth λαμβάνουν μέρος 
110 σκάφη. Ο Αλέξανδρος Καλπογιαν-
νάκης άρχισε 10ος, αλλά στην δεύτερη 
κούρσα ήταν 3ος και στην τρίτη πήρε την 
1η θέση. Με 14 βαθμούς είναι 7ος στην 
γενική κατάταξη. 
Από κοντά είναι ο Λεωνίδας Τσορτανίδης. 
Τερμάτισε 4, 5, 5 και με τους ίδιους βαθ-
μούς βρίσκεται στην 8η θέση. Ο Ι. Καρ-
βουνιάρης είναι 34ος με 65 βαθμούς (20, 
14, 31) και ο Χ. Κόγιας είναι 36ος με 70 
βαθμούς (27, 25, 18). 

Δυνατό ξεκίνημα για τους 
Έλληνες στη Μαγιόρκα

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague

Ξεχώρισε ο Κωνσταντινίδης στο 
ευρωπαϊκό της Πολωνίας

Ο 
Χριστόφορος Κωνσταντινίδης 
πραγματοποίησε την καλύτερη 
εμφάνιση από ελληνικής πλευ-
ράς στην πρεμιέρα του ευρωπα-

ϊκού.
Ο Χριστόφορος Κωνσταντινίδης στις ασκή-
σεις εδάφους ξεχώρισε στην πρώτη ημέρα 
του ευρωπαϊκού πρωταλθλήματος ενόργα-
νης που διεξάγεται στο Στσέτσιν της Πολω-
νίας. 
Ο Έλληνας γυμναστής πήρε 14,300 βαθμούς 
στις ασκήσεις εδάφους. Μετά τη διεξαγωγή 
του 3ου και τελευταίου προκριματικού ομί-
λου κατετάγη 13ος. 
Ο Νίκος Ηλιόπουλος συγκέντρωσε 76,764 

βαθμούς στο σύνθετο ατομικό (έδαφος: 
11,733 β., πλάγιος ίππος: 12,433 β., κρίκοι: 
12,966 β., άλμα: 13,500 β., δίζυγο: 12,466 
β., μονόζυγο: 13,666 β.) και κατετάγη 35ος. 
Στο σύνθετο ατομικό αγωνίστηκε και ο 
Αντώνης Τανταλίδης, ο οποίος πήρε συνο-
λικά 75,432 βαθμούς (έδαφος: 13,400 β., 
πλάγιος ίππος: 12,833 β., κρίκοι: 12,133 β., 
άλμα: 14,600 β., δίζυγο: 13,166 β., μονό-
ζυγο: 9,300 β.).
Εξάλλου, ο Νίκος Κρανίτης δοκίμασε 
τις δυνάμεις του στις ασκήσεις εδάφους 
(12,900 β., 46ος έως τώρα) και ο Γιώργος 
Χατζηευσταθίου στον πλάγιο ίππο (11,833 
β., 38ος μέχρι στιγμής).
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Ο ΑΟ Υπάτου θα βρεθεί στον 
τελικό της ΕΠΣ Βοιωτίας (20/4 
με ΓΣ Ολυμπιάδας Οινόφυτων), 
καθώς επικράτησε στον ημιτελικό 
του Αμβρυσσέα Διστόμου στη 
διαδικασία των πέναλτι!

Π
αρουσία περίπου 200 φίλων 
του ποδοσφαίρου στο Αθλητι-
κό Κέντρο ΕΠΣ Βοιωτίας “Αγίου 
Σπυρίδωνα”, πραγματοποιήθη-

κε το απόγευμα της Τετάρτης ο ημιτελικός 
αγώνας μεταξύ του Αμβρυσσέα Διστόμου 
και του ΑΟ Υπάτου.
Μεγάλος πρωταγωνισ τής της αναμέ-
τρησης ήταν ο δυνατός ο αέρας, με τους 
τυπικά γηπεδούχος στο πρώτο μέρος να 
τον έχουν υπέρ τους, κάτι το οποίο είχε ως 
αποτέλεσμα να έχουν την υπεροχή και την 
πρωτοβουλία των κινήσεων. Στην επανά-
ληψη, ο αεράς ήταν με την πλευρά του ΑΟ 
Υπάτου και η κατοχή άλλαξε πόδια. Έτσι, 
στο 50· οι τυπικά φιλοξενούμενοι άνοι-
ξαν το σκορ με δυνατό σουτ έξω από την 
περιοχή του Καράι, για να έρθει μετά από 
είκοσι λεπτά η εκτέλεση φάουλ του Στάρις 
και να φέρει το ματς στα ίσα!
Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παρά-
ταση με το σκορ να μην αλλάζει και στη 
συνέχεια στη διαδικασία των πέναλτι. 
Εκεί, ο ΑΟ Υπάτου φάνηκε πιο ψύχραι-
μος, καθώς επικράτησε με 4-2 και πήρε 
το εισιτήριο για τον τελικό, όπου θα αντι-
μετωπίσει το Σάββατο 20 Απριλίου τον ΓΣ 
Ολυμπιάδας Οινόφυτων!

Ταξίδεψε με θαλασσοταραχή 
και… λύγισε στη Σαντορίνη…
Την ήττα με 4-0 γνώρισε ο ΑΟ Χαλκίς στη 
Σαντορίνη από τον Πανθηραϊκό, ένα εξ 
αναβολής ματς που ξεκίνησε με …μιάμιση 
ώρα καθυστέρηση (!), καθώς ο ΑΟΧ ταξί-
δεψε με θαλασσοταραχή και μετά από 9 
ώρες έφτασε στη Σαντορίνη!
Ομως, λόγω και της μεγάλης καθυστέρη-
σης στον Πειραιά, αντί να φτάσει στις 12 
το μεσημέρι στη Σαντορίνη, έφτασε στις 4 
το απόγευμα, ώρα που είχε προγραμματι-
στεί η σέντρα του ματς!
Η ΕΠΟ άναψε το πράσινο φως για να πάει 
το ματς …πιο πίσω (δεν γινόταν διαφορε-
τικά) και τελικά ο “θαλασσόλυκος” ΑΟΧ, 
ηττήθηκε με 4-0.
Βέβαια, ο αγώνας δεν είχε βαθμολογικό 
ενδιαφέρον, καθώς ο ΑΟ Χαλκίς έχει 
ήδη υποβιβαστεί, αλλά πήγε μέχρι το 

όμορφο νησί για το πρεστίζ και την τιμή 
των όπλων.

Νίκησε πάλι και πάει τελικό!
Στον τελικό κυπέλλου Φωκίδας προκρί-
θηκε και τυπικά ο Αστέρας Ιτέας, αφού 
νίκησε το απόγευμα της Τετάρτης τον 
Φωκικό στο Δημοτικό Στάδιο Άμφισσας 
με 2-1 στον 2ο ημιτελικό αγώνα.
Η ομάδα της Ιτέας που είχε τσεκάρει το 
εισιτήριο της, από τον πρώτο αγώνα στο 
“Αθανάσιος Νοικοκυράκης” με το ευρύ 
6-0, χωρίς να φορτσάρει ιδιαίτερα και σε 
έναν κακό αγωνιστικό χώρο νίκησε ακόμη 
μία φορά τον “αιώνιο” αντίπαλο της και 
πλέον θα διεκδικήσει τον τίτλο του κυπελ-
λούχου Φωκίδας στον Τελικό αντιμετωπί-
ζοντας τον φιλόδοξο Απόλλων Ευπαλίου 
(Πρωταθλητή Φωκίδας). Για την ιστορία 
τα γκολ του Αστέρα Ιτέας σημείωσαν οι 
Μαυρόπουλος (53·) και Αλεξίου (60·).

Ανώδυνη ήττα στη Λευκίμμη για 
Σούλι
Ολοκλήρωσαν τις αγωνιστικές τους υπο-
χρεώσεις για το πρωτάθλημα οι «πρά-
σινοι» και ετοιμάζονται για τον μεγάλο 
τελικό της Τετάρτης.
Η ΑΕΛ μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και 
κατάφερε στο 16· να ανοίξει το σκορ με 
τον Kυπτίου (1-0). Δυο λεπτά αργότερα ο 
Ντόκος χάνει ανεπανάληπτο τετ α τετ για 
να ισοφαρίσει με την μπάλα να περνάει 
λίγο πάνω απο το δοκάρι.  Στην συνέχεια 
και μέχρι την ανάπαυλα του ημιχρόνου το 
παιχνίδι ήταν μοιρασμένο με τους γηπε-
δούχους να είναι πιο κινητικοί.
Το δεύτερο ημίχρονο ανήκει στην ομάδα 
του Λευτέρη Βέρμπη η οποία πίεσε τη 
Λευκίμμη στο μισό γήπεδο για να πετύ-
χει την ισοφάριση, έφτασε πολλές φορές 
στην πηγή αλλά δεν κατάφερε να πιει 
νερό. Νάσιος, Τσουμάνης και Μελιγγιώ-
της χάνουν κλασικές ευκαιρίες, για να 
φέρουν το παιχνίδι στα ίσα, χωρίς όμως 
να μπορούν να παραβιάσουν την εστία 
του τερματοφύλακα της Λευκίμμης, με το  
1-0 να μείνει ως το τέλος της αναμέτρη-
σης.

1ος όμιλος
Απόλλων Παραλιμνίου – Ασπίδα Ξάνθης  
4-0
ΠΑΟΚ Κοσμίου – Ορφέας Ξάνθης  0-1
Καβάλα – Εθνικός Αλεξανδρούπολης  3-1
Εθνικός Σιδηροκάστρου – Νέστος Χρυ-

σούπολης  0-2
Κεραυνός Πέρνης – ΑΕ Καλαμπακίου  1-1
Αετός Ορφανού – Πανσερραϊκός  1-2
Άρης Αβάτου – Αλέξανδρος Κιλκίς  3-0

2ος όμιλος
ΠΑΟ Κουφαλίων – Μακεδονικός  1-0
Ερμής Αμυνταίου – Νίκη Αγκαθιάς  0-1
ΠΟ Τριγλίας – ΑΣ Γιαννιτσά  3-1
ΑΠΕ Λαγκαδά – Εδεσσαϊκός  0-3
Αλμωπός Αριδαίας – Αγροτικός Αστέρας  
3-0
Άρης Παλαιοχωρίου – Μελιτέας Μελίτης  
2-0
Βέροια – Ολυμπιακός Κυμίνων  2-0

3ος όμιλος
Μακεδονικός Φούφα – Κρόνος Αργυρά-
δων  0-1
Τηλυκράτης – Θρίαμβος Σερβιανών  2-0
AΕ Λευκίμμης – Σούλι Παραμυθιάς  1-0
Θεσπρωτός – Ναυπακτιακός  3-0
ΑΟ Φλωριάδας – Μακεδονικός Σιάτιστας  
0-3 α.α.
Αχέρων Καναλακίου – Γρεβενά Αεράτα  
4-1

4ος όμιλος
ΑΟ Σελλάνων – Θησέας Αγριάς  3-0
ΑΟ Στυλίδας – Πιερικός  0-4
Φωκικός  – Αναγέννηση Καρδίτσας  3-0 
α.α.
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας – Ολυμπιακός 
Βόλου  0-2
Νίκη Βόλου – ΑΣ Μετέωρα  2-0
ΓΣ Αλμυρού – Αστέρας Ιτέας  1-1

Απόλλων Μακρυχωρίου – Οικονόμος 
Τσαριτσάνης  1-1

5ος όμιλος
Ατρόμητος Πειραιά – Γιούχτας  1-1
ΑΠΟ Κερατσίνι – ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ  3-2
Αμπελακιακός  – ΟΦ Ιεράπετρας  0-2
ΑΕ Νεάπολης – Ατσαλένιος  0-3
Εθνικός – ΑΟ Παλαιόχωρας  3-0
Ιωνικός – ΑΟ Επισκοπής  2-0

6ος όμιλος
Διαγόρας Ρόδου – Παλληνιακός  1-0
Παναιγιάλειος – Αστέρας Αμαλιάδας  3-0
Αχαρναϊκός  – Φοίβος Κρεμαστής  2-0
Ιάλυσος – Πανηλειακός  1-1
Διαγόρας Βραχνεΐκων- Θύελλα Ραφήνας  
1-0
Νίκη Τραγανού – Πανμοβριακός  2-2

7ος όμιλος – 21η αγωνιστική εξ 
αναβολής
Χαραυγιακός-Χαλκίδα 4-1 
Θύελλα Καμαρίου-Άγιος Ιερόθεος 2-0 
Καλλιθέα-Άγιοι Ανάργυροι 4-1
Απόλλων Ερέτριας-ΠΑΣ Κόρινθος 2-0 

8ος όμιλος
ΑΕ Ερμιονίδας – Καλαμάτα  0-2
Παναρκαδικός – Ασπρόπυργος  0-3
ΑΟ Κατασταρίου – ΑΕ Πελλάνας  1-1
Μανδραϊκός – Παναργειακός  1-3
Ένωση Λέρνας – ΑΟ Υπάτου  1-3
Πάμισος – ΑΟ Εικοσιμίας  1-1
Αστέρας Βλαχιώτη – Αμβρυσσέας Διστό-
μου  2-5

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Προκρίθηκε στα πέναλτι ο ΑΟ Υπάτου!
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Ο Αγιαξ ήταν καλύτερος αλλά 
η Γιουβέντους φεύγει από το 
Αμστερνταμ με αποτέλεσμα, χάρη στον 
Πορτογάλο που σκόραρε στη μοναδική 
ευκαιρία που του παρουσιάστηκε. 
Ματσάρα θα είναι η ρεβάνς.

Α
πό τη βραδιά της 25ης Μαρτίου ή-
ταν η απορία όλων: Θα προλάβει 
ή όχι τον πρώτο προημιτελικό του 
Champions League ο Κριστιάνο Ρο-

νάλντο; Τελικά τον πρόλαβε και έκανε και αυ-
τό που κάνει συνήθως στους προημιτελικούς 
ή γενικά στα νοκ-άουτ ματς της κορυφαίας δι-
οργάνωσης: Σκόραρε. Και με το 24ο γκολ 
σε 21 ματς νοκ-άουτ, ο Πορτογάλος 
έδωσε στη Γιουβέντους το 1-1 α-
πέναντι στον Αγιαξ, ο οποίος ή-
ταν καλύτερος αλλά δεν κατά-
φερε αυτό να το πιστοποιήσει 
και μέσω του σκορ. Αρκούσε 
η εμφάνιση του, όμως, για να 
καταλάβουν όλοι ότι η ρεβάνς 
της επόμενης Τρίτης στο Τορίνο 
θα είναι ανοιχτή σε όλα...
Οπως ήταν ανοιχτό το ματς στο Johan 
Cruyff Arena και φάνηκε από νωρίς. Οι Ιτα-
λοί είχαν την πρώτη καλή στιγμή με το σουτ 
του Μπερναρντέσκι, αλλά οι Ολλανδοί απά-
ντησαν με τρία του Ζίγιεκ, ο οποίος ήταν ο 
πιο επικίνδυνος. Γενικά, πάντως, όλος ο Αγιαξ 
λειτουργούσε σωστά και με το συνεχές πρέ-
σινγκ δυσκόλευε πολύ την κυκλοφορία της 
Γιούβε. Βασικά, δεν υπήρχε καθόλου κυκλο-
φορία γιατί οι Μπιανκονέρι δεν μπορούσαν 
να κρατήσουν την μπάλα, έχοντας να αντιμε-
τωπίσουν το συνεχές τρέξιμο των γηπεδού-
χων. Παρ’ όλα αυτά, όταν έχεις ποιότητα, μπο-
ρείς να σκοράρεις ακόμη κι αν δεν παίζεις 
καλά και αυτό αποδείχθηκε και στο 45’... Οι 
Ρονάλντο και Κανσέλο συνεργάστηκαν άψογα 
και ήταν ο CR7 αυτός που έκανε το 0-1, παγώ-
νοντας τους γηπεδούχους.
Στα πρώτα δευτερόλεπτα της επανάληψης, 
όμως, ζεστάθηκαν για τα καλά. Ο Κανσέλο 
είπε να... ακυρώσει την ασίστ που έκανε, 
αφού για κάποιον αδιευκρίνιστο λόγο δεν 
άφησε την μπάλα να βγει και αυτό είχε ως 
συνέπεια ο Νέρες να την πάρει, να μπει στην 
περιοχή και με πλασέ να γράψει το 1-1! Τα 
πιτσιρίκια του Αγιαξ δεν πρόλαβαν -αφού 
ισοφάρισαν αμέσως- να προβληματισμούν ή 
να αγχωθούν λόγω του 0-1, με αποτέλεσμα να 
συνεχίσουν όπως και στο πρώτο ημίχρονο. 
Η διαφορά είναι ότι δεν μπορούσαν, πλέον, 

να κάνουν ευκαιρίες παρά το γεγονός ότι 
υπερείχαν, απέναντι σε μια Γιούβε που πήρε 
βοήθειες από τον Ντάγκλας Κόστα, στην επι-
στροφή του μετά τον τραυματισμό του πριν 
μήνες.

Λίβερπουλ - Πόρτο 2-0
Ιδανικότερο ξεκίνημα δεν μπορούσε να 
φανταστεί ο Γιούργκεν Κλοπ, αφού μόλις 
στο 5ο λεπτό η ομάδα του άνοιξε το σκορ. Η 
Λίβερπουλ κυκλοφόρησε υπέροχα, ο Φιρ-
μίνο έβγαλε ιδανικά στον Κεϊτά κι αυτό με 
τη... βοήθεια του Τόρες πέτυχε το 1-0. Μάλι-
στα, από την περσινή σεζόν στη διοργάνωση, 
μόνο ο Κριστιάνο έχει συμμετοχή σε περισ-

σότερα γκολ (24) από τον Βραζιλιάνο (12 
γκολ, 8 συμμετοχές). Η Πόρτο ήταν 

επικίνδυνη, αλλά δεν είχε την 
ουσία και στο 17’ ο Μαρεγκά 
υπό την πίεση του Φαν Ντάικ 
δεν μπόρεσε να απειλήσει. 
Οι Reds είχαν εκρήξεις και σε 
μια από αυτές έχασαν μεγάλη 

ευκαιρία. Στο 22’ ο Σαλάχ εκμε-
ταλλεύθηκε το λάθος του Κορόνα, 

βρέθηκε σε θέση βολής, έκανε το 
πλασέ, αλλά η μπάλα πέρασε μόλις άουτ. 

Τέσσερα λεπτά αργότερα ήρθε το δεύτερο 
γκολ! 
Η μπάλα... χάθηκε από τους Κόκκινους, ο 
Χέντερσον έβγαλε ιδανικά στον Αρνολντ κι 
από την ασίστ του ο Φιρμίνο πέτυχε το 2-0. 
Ηταν το 3ο γκολ σε εννέα ματς στο Champions 
League. Oι Δράκοι προσπάθησαν να απαντή-
σουν και στο 30’ πλησίασαν στο γκολ, αλλά 
τη σουτάρα του Μαρεγκά έβγαλε ο Αλισον. Οι 
Πορτογάλοι ζήτησαν στην εξέλιξη της φάσης 
πέναλτι, το VAR δεν τους δικαίωσε, μιας και 
το χέρι του Αρνολντ θεωρήθηκε ακούσιο. Η 
Λίβερπουλ θα μπορούσε να εκμεταλλευθεί 
και τη φάση του 34’, αλλά από την πάσα του 
Χέντερσον, ο Φιρμίνο έστειλε τη μπάλα άουτ. 
Το σκηνικό στην επανάληψη δεν άλλαξε, η 
Λίβερπουλ στο 48’ είδε τον Μανέ να στέλ-
νει τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά το γκολ ακυ-
ρώθηκε ως οφσάιντ με τη βοήθεια του VAR. 
H Πόρτο δεν ήθελε να ρισκάρει από νωρίς, 
προσπάθησε να σταθεί σωστά ανασταλτικά 
και όταν έβρισκε χώρους έβγαινε στην αντε-
πίθεση. Μάλιστα, στο 78’ ο Μαρεγκά βρέ-
θηκε σε θέση βολής,αλλά ακόμα μια φορά 
αστόχησε! Οι φιλοξενούμενοι ρίσκαραν στο 
τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά οι Reds είχαν... 
Φαν Ντάικ και ηρεμία για να κρατήσουν το 
μηδέν και να κάνουν το τεράστιο βήμα για την 
πρόκριση στα ημιτελικά.

αθλητικά

Σώθηκε η Μπαρτσελόνα στο 
ματς της δεκαετίας

Η 
Μπαρτσελόνα ήξερε τι ήθελε στο 
Ολντ Τράφορντ και χάρη στο αυ-
τογκόλ του Σο επικράτησε 1-0 της 
Γιουνάιτεντ, αγκαλιάζοντας έτσι 

την πρόκριση στα ημιτελικά!
Η Μπαρτσελόνα είχε την ποιότητα, ήξερε 
τι ήθελε στο Ολντ Τράφορντ κι ένα... αυτο-
γκόλ ήταν αρκετό για να της δώσει μισή 
πρόκριση. Οι Καταλανοί επικράτησαν 1-0 
της Γιουνάιτεντ, η οποία δεν μπόρεσε... 
ποτέ να μπει στο κλίμα ενός τόσο μεγάλου 
ραντεβού. Αλλωστε, η Μάντσεστερ δεν 
είχε σουτ (!) εντός εστία για πρώτη φορά σε 
εντός έδρας αναμέτρηση του Champions 
League από το 2005. Τι λένε οι αριθμοί; Οι 
Καταλανοί κέρδισαν σε 42 ευρωπαϊκά νοκ 
άουτ ματς και τις... 40 κατάφεραν να προ-
κριθούν. 
Με σκληρά μαρκαρίσματα άρχισε το ματς 
στο Ολντ Τράφορντ, με τους Μπουσκέτς, 
Γιανγκ να γλιτώνουν την κίτρινη κάρτα. 
Η Μπαρτσελόνα κυκλοφορούσε καλύ-
τερα τη μπάλα και στο 13’ πάγωσε το 
Ολντ Τράφορντ. Ο Μέσι έκανε υπέροχη 
ασίστ, ο Σουάρες πήρε την κεφαλιά και 
από τη... βοήθεια του Σο η μπάλα κατέ-
ληξε στα δίχτυα. Βέβαια, χρειάστηκε το 
VAR για να πανηγυρίσουν οι φιλοξενού-
μενοι. Το αυτογκόλ του διεθνή μπακ δεν 
άλλαξε την εικόνα της ομάδας του. Φρεντ 
και ΜακΤόμινεϊ δεν κατόρθωσαν να ελέγ-
ξουν τον άξονα, η κατοχή της Μπαρτσε-
λόνα ξεπέρασε το 75% κι εκτός από μια 
ατομική ενέργεια του Ράσφορντ η Γιουνά-
ιτεντ δεν μπόρεσε να απειλήσει. Οι γηπε-
δούχοι δεν ήταν σε θέση να εκμεταλλευ-
θούν τις αμυντικές ανασφάλειες της αντι-
πάλου και σε μια περίπτωση στο 30’ πλη-
σίασαν, όταν ο ΜακΤόμινεϊ βρέθηκε στο 
έδαφος, αλλά ο διαιτητής ήταν κοντά και 
δεν έδειξε πέναλτι. Βέβαια, ανασταλτικά η 
ομάδα του Σόλσκιερ δεν ήταν κακή, αν και 
από το σκληρό ποδόσφαιρο του Σμόλινγκ, 
ο Μέσι βρέθηκε στο έδαφος με τη μύτη του 
μέσα στα αίματα. 
Το σκηνικό στην επανάληψη δεν άλλαξε, 
η Μπαρτσελόνα έπαιζε ιδανικά με το 
χρόνο, η κατοχή της  ξεπέρασε το 60% και 
η Γιουνάιτεντ ήταν αδύναμη να αντιδρά-
σει. Κακός ρυθμός στο παιχνίδι και είναι 
χαρακτηριστικό πως χρειάστηκε να φτά-
σουμε στο 65’ για την πρώτη φάση. Πολύ 
καλή κυκλοφορία της μπάλας, οι γηπεδού-
χοι αδράνησαν, αλλά ο Σουάρες δεν μπό-

ρεσε ποτέ να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα. 
Ο Βαλβέρδε φρέσκαρε την ενδεκάδα με 
Βιδάλ, Σέρχι Ρομπέρτο, ο Σόλσκιερ δεν είχε 
ποτέ τις λύσεις από τον πάγκο και... μοιραία 
δέχθηκε την ήττα. Αλλωστε, όταν χρειά-
στηκε, ο Πικέ (83’) με απίθανη τοποθέτηση 
νίκησε τον Μαρσιάλ και κράτησε το μηδέν!

Τότεναμ - Μάντσεστερ Σίτι 1-0
Πριν ένα χρόνο τέτοια εποχή, ο Πεπ 
Γκουαρδιόλα έβλεπε τα όνειρα του για 
Champions League να σβήνουν στα... 
πόδια της Λίβερπουλ, η οποία απέκλεισε 
την Μάντσεστερ Σίτι. Ενα χρόνο μετά, ο 
Καταλανός τεχνικός στοχεύει σε όλες τις 
κούπες με τους Citizens αλλά βλέπει ότι 
τα όνειρα του για το Champions μπορεί 
να μετατραπεί ξανά σε εφιάλτη λόγω μιας 
αγγλικής ομάδας. Της Τότεναμ, η οποία στο 
πρώτο της ευρωπαϊκό παιχνίδι στο νέο 
γήπεδο της, επέζησε από εκτέλεση πέναλτι 
του Αγουέρο, δεν γονάτισε όταν έχασε με 
τραυματισμό τον Κέιν και τελικά πανηγύ-
ρισε με το γκολ του Σον, ο οποίος βάζει 
τους Spurs σε θέση οδηγούν ενόψει της 
ρεβάνς στο Μάντσεστερ σε οκτώ μέρες...
Και να σκεφτεί κανείς ότι το ματς θα μπο-
ρούσε να «στρώσει» από πολύ νωρίς για 
τη Σίτι και συγκεκριμένα από το 11’, όταν 
μέσω VAR ο Κάιπερς υπέδειξε πέναλτι σε 
χέρι του Ρόουζ στο σουτ του Στέρλινγκ. Ο 
Γιορίς, όμως, απέκρουσε την εκτέλεση του 
Αγουέρο και κράτησε το 0-0, το οποίο θα 
μπορούσε να γίνει 1-0 στο 24’: Ο Εντερσον, 
όμως, απέκρουσε το κοντινό πλασέ του 
Κέιν. Ετσι, το πρώτο ημίχρονο έφυγε χωρίς 
γκολ, με τις δύο ομάδες να έχουν σχετικά 
καλό ρυθμό αλλά όχι και καλές φάσεις. 
Κάτι που άλλαξε στο β’ μέρος... Η Τότεναμ 
μπορεί να έχασε στο 58’ τον Κέιν με τραυ-
ματισμό αλλά δεν πτοήθηκε και με μπρο-
στάρη τον Σον, ή και τον ορεξάτο Λούκας 
Μόουρα, έψαχνε το γκολ.
Και το βρήκε, τελικά, στο 78’, όταν ο Σον 
κράτησε την μπάλα εντός γηπέδου, γύρισε 
και νίκησε από τον κοντά τον Εντερσον 
για το 1-0. Σκορ που δίνει τον πρώτο λόγο 
για την πρόκριση στην Τότεναμ, η οποία 
έχει προκριθεί και στις εννιά προηγούμε-
νες ευρωπαϊκές περιπτώσεις που νίκησε 
στο πρώτο ματς. αν και στη ρεβάνς θα πρέ-
πει να αναμένουμε ότι η Σίτι θα τα δώσει... 
όλα για όλα. Και ο Γκουαρδιόλα, λογικά, θα 
κάνει πιο νωρίς τις αλλαγές του...

Μισή πρόκριση στο «Θέατρο» 
η Μπάρτσα! 
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Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι Απόλλων και Νέα Σαλα-
μίνα έμεινα στο ισόπαλο 1-1. Οι ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ 
στο με τον Τιάγκο και ο Απόλλωνας ισοφάρισε με τον Γιούστε. 

Πολλές χαμένες ευκαιρίες για τις δύο ομάδες όμως αυτό που μένει 
είναι οι χαμένοι βαθμοί του Απόλλωνα που τον άφησαν πίσω και στο 
-4 από την κορυφή.
Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που πήραν προβάδισμα στο σκόρ μόλις 
στο 10 του αγώνα. Ο Ελουντού έφυγε γρήγορα από δεξιά και έκανε το 
γύρισμα στην περιοχή του Απόλλωνα. Εκεί ο Κίγκσλει δεν έκανε καλό 
κοντρόλς όμως η μπάλα κατέληξε πίσω στον Τιάγκο ο οποίος με πλασέ 
νίκησε τον Βάλε για το 0-1.
Στο 17 ο Απόλλωνας με δυνατό σουτ του Μάρκοβιτς απείλησε όμως 
ο τερματοφύλακας της Νέας Σαλαμίνας ήταν σε ετοιμότητα και απέ-
κρουσε.
Η ισοφάριση για την ομάδα της Λεμεσού ήρθε σχεδόν 10 λεπτά αργό-
τερα όταν μετά από κόρνερ του Πέδρο ο Γιούστε ανέβηκε πιο ψηλά απ 
όλους και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λύτρα για το 
1-1.
Στην συνέχεια του αγώνα οι δύο ομάδες έφτιαξαν απο μια μεγάλη 
φάση. Αρχικά ο Ζελάγια έπιασε την κεφαλιά από καλή θέση στην περι-
οχή της Νέας Σαλαμίνας, χωρίς να τον μαρκάρει κάποιος αντίπαλος 
όμως ο κίπερ των ερυθρολεύκων έκανε εντυπωσιακή απόκρουση. Η 
ομάδα του Σάββα Πουρσαιτίδη απάντησε 10 λεπτά μετά την φάση του 
Απόλλωνα. Ο Ελουντού έκανε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή όμως 
ο Βάλε απέκρουσε ασταθώς. Στην επαναφορά ο Γιούστε σωτήρια στα-
μάτησε τον Κίγκσλει που ήταν έτοιμος να πλασάρει από κοντά.
Πριν το τέλος του Α μέρους ο Πέδρο είχε ένα καλό σουτ όμως η μπάλα 
πέρασε λίγο έξω και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με σκορ 
1-1.
Στην επανάληψη το παιχνίδι είχε ρυθμό κυρίως από τους ποδοσφαι-
ριστές του Απόλλωνα που ήθελαν να σκοράρουν και να πάρουν προ-
βάδισμα στο σκορ
Στο 54΄ο Μάρκοβιτς με δυνατό σουτ απείλησε την εστία του Λύτρα 
όμως ο κίπερ της Σαλαμίνας σταμάτησε τον κίνδυνο. Η απάντηση των 
φιλοξενουμένων ήρθε τρία λεπτά αργότερα όταν ο Ελουντου έδωσε 
στον Τιάγκο που ήταν σε καλή θέση όμως το σουτ του πέρασε έξω.
Αμέσως μετά ο Μάρκοβιτς και πάλι με δυνατό σουτ προσπάθησε να 
απειλήσει την αντίπαλη εστία χωρίς αποτέλεσμα. Ο Απόλλωνας που 
παρουσίασε πρόβλημα στο να μπει στην περιοχή της Νέας Σαλαμίνας 
απείλησε εκ νέου έξω από την περιοχή με τον Σέρβο μέσο. Ο Μάρκο-
βιτς μόνος στο ύψος της περιοχής έκανε δυνατό σουτ και έστειλε την 
μπάλα λίγο έξω από το κάθετο δοκάρι του Λύτρα.
Ο Απόλλωνας ήταν η ομάδα που είχε την κατοχή της μπάλας και πίεσε 
αρκετά την Νέα Σαλαμίνα για να πετύχει κάποιο τέρμα όμως δεν μπό-
ρεσε να φτιάξει την μεγάλη ευκαιρία. Αντίθετα οι ερυθρόλευκοι στο 
87 σε μια γρήγορη αντεπίθεση έχασαν τεράστια ευκαιρία για να 
κάνουν το 1-2. Οι παίκτες του Πουρσαιτίδη έφυγαν στην επίθεση και ο 
Τινστελ απέναντι από τον Βάλε έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκά-
ρια.
Οι γαλάζιοι συνέχισαν να πιέζουν όμως η Νέα Σαλαμίνα έχασε ακόμα μια 
μεγάλη φάση. Στο 93 ο Κίγσλει μόνος απέναντι στο Βάλε έκανε δυνατό 
πλασέ όμως ο κιπερ του Απόλλωνα είπε όχι και διατήρησε το 1-1.
Οι γαλάζιοι έχασαν έδαφος και πλέον βλέπουν την κορυφή από το -4. 
Παλικαρίσιος βαθμός για την Νέα Σαλαμίνα μέσα στο Τσίρειο.

Μετά από ένα γεμάτο παιχνίδι, η Δόξα και 
η Ανόρθωση εξήλθαν ισόπαλες με 3-3. 
Προηγήθηκε η «Μεγάλη Κυρία», χάρις σε 
γκολ του Ντούρις στο 5’, ανάτρεψε τα εις 
βάρος της δεδομένα η Δόξα, που πήγε στο 
ημίχρονο προηγούμενη με 3-1 χάρις σε γκολ 
των Μπατίν, Μπόλιεβιτς και Ζαντλ.

Γ
ρήγορα γκολ μας επιφύλασσε το παιχνίδι, με 
την Ανόρθωση μόλις στο 5’ να παίρνει προβά-
δισμα στο παιχνίδι. Ο Μπεσάτ τροφοδότησε 
τον Κοφί από αριστερά, ο Κοφί έπαιξε με μία 

τον Ντούρις, βγάζοντας τον Σλοβάκο σε τετ-α-τετ με 
τον Γκρεμσλ τον οποίο και πλάσαρε εύστοχα βάζο-
ντας την Ανόρθωση σε θέση οδηγού.
Η αντίδραση της Δόξας ήρθε σχετικά νωρίς. Η ομάδα 
της Κατωκοπιάς επιδίωξε με πίεση από ψηλά να κλέ-
ψει μπάλες και να βρει σε αστάθεια την άμυνα της 
Ανόρθωσης. Κάτι τέτοιο έγινε στο 14’ όταν από μπα-
λιά από πίσω ο Ασαμόα από αριστερά πέρασε τον 
Σίλτενφελντ και με παράλληλο γέμισμα έβγαλε τον 

Μπατίν σε θέση βολής, που από κοντά δεν δυσκο-
λεύτηκε να γράψει το 1-1. Το γκολ της ισοφάρισης 
λειτούργησε θετικά για τη Δόξα, που έψαξε το δεύ-
τερο γκολ. Κάτι που πέτυχε στο 21’. Ο Μπόλιεβιτς 
επιχείρησε το μακρινό σουτ, η μπάλα κτύπησε στα 
πόδια του Λουίς Κάρλος άλλαξε πορεία και κατέληξε 
στα δίχτυα της Ανόρθωσης. Οι γηπεδούχοι παρέμει-
ναν καλύτεροι στο παιχνίδι μέχρι και το 35’. Μάλι-
στα στο 32’ ο Λουίς Κάρλοςαπό αριστερά ελίχθηκε, 
επιχείρησε το σουτ με τον Δημητρίου όμως να απο-
κρούει σε κόρνερ.
Η Ανόρθωση ανέβασε ρυθμούς στο τελευταίο δεκά-
λεπτο και έψαξε το γκολ της ισοφάρισης. Έφθασε 
πολύ κοντά στο 36’ χάνοντας τεράστια διπλή ευκαι-
ρία. Αρχικά ο Κοφί εκτέλεσε το κόρνερ, ο Σίλτεν-
φελντ πήρε την κεφαλιά με τον Περέιρα όμως να 
αποκρούει με τον ίδιο τρόπο πάνω στη γραμμή του 
τέρματος. Στη συνέχεια της φάσης, ο Ντούρις βρέ-
θηκε σε θέση βολής με το σουτ του από τη δεξιά 
γωνία της μικρής περιοχής, να μην είναι καλό και να 
καταλήγει άουτ.
Ωστόσο η τελευταία λέξη στο πρώτο ημίχρονο, 

άνηκε στους γηπεδούχους. Στο 44’ ο 
Μπόλιεβιτς εκτέλεσε φάουλ από αρι-
στερά, η μπάλα πέρασε από πολλούς 
και ο Ζατλ από δεξιά με προβολή 
έγραψε το 3-1, δίνοντας ισχυρό προβά-
δισμα στους γηπεδούχους για τη νίκη.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Ανόρθωση 
δεν είχε άλλη επιλογή από το να ψάξει 
ένα γκολ για να μπει εκ νέου στο παι-
χνίδι. Στο 54’ ο Ντούρις απώλεσε τερά-
στια ευκαιρία, μόνος με τον Γκρεμσλ 
επιχείρησε το πλασέ με τον τερματο-
φύλακα της Δόξας να αποκρούει με 
τα πόδια. Δύο λεπτά αργότερα ο Στρέ-
πελ πέρασε στο παιχνίδι τους Κατσα-
ράβα και Μπουφ αντί των Ιωάννου και 
Κυριάκου, επιχειρώντας να δώσει νέα 
στοιχεία στο παιχνίδι της ομάδας του. 
Στο 57’ ο Ντούρις έπιασε το σουτ μετά 
από εκτέλεση φάουλ, με τον Γκρεμσλ να 
είναι σε ετοιμότητα και να αποκρούει.
Στο 68’ μετά από κόρνερ, ο Ζοάο 
Βίκτορ έπιασε την γυριστή κεφαλιά, 
ο Γκρεμσλ αιφνιδιάστηκε και έτσι η 
Ανόρθωση μείωσε σε 3-2. Τέσσερα 
λεπτά αργότερα έμελλε να δούμε ένα 
από τα πιο όμορφα γκολ για φέτος. Ο 
Εγγλέζου από αριστερά επιχείρησε το 
παράλληλο γέμισμα, εκεί ο Μπουφ 
μπήκε στην πορεία της και με τακου-
νάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του 
Γκρεμσλ.

αθλητικά
Δόξα-Ανόρθωση 3-3

Ματσάρα με ανατροπές & γκολάρες
Απόλλωνας-Νέα Σαλαμίνα 1-1
Γκέλα, τώρα βλέπει την 
κορυφή από το -4
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αθλητικά
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 72-104

Σαρωτικός, πρώτος και καλύτερος!

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ήταν... καταιγιστικός στο ΟΑΚΑ και ύστερα από την εύκολη νίκη του 
απέναντι στην ΑΕΚ με 104-72 «κλείδωσε» την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο! Εξαιρετική 
δουλειά από την second unit των «πρασίνων». 

Ν
τέρμπι; Ποιο ντέρμπι; Οι απουσίες της ΑΕΚ (ε-
κτός οι Θίοντορ, Ματσιούλις, Τσαλμπούρης) 
σε συνδυασμό με το φορμάρισμα του Πανα-
θηναϊκού ενόψει και των αναμετρήσεων με 

τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα προημιτελικά της EuroLeague, 
έφτανε και περίσσευε για να μετατραπεί το παιχνίδι 
των πρωτοπόρων σε παράσταση για έναν ρόλο.
Οι «πράσινοι» ήταν... σαρωτικοί από την αρχή μέχρι 
το τέλος του παιχνιδιού, με τον Ρικ Πιτίνο να κάνει 
εκ νέου rotation και το κυριότερο; Να παίρνει πολλά 
πράγματα από την second unit της ομάδας και να δεί-
χνουν όλοι ετοιμοπόλεμοι για την κρίσιμη σειρά που 
ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα από την ισπανική 
πρωτεύουσα. Βουγιούκας (12π.), Λεκαβίτσιους (12π.) 
και Λοτζέσκι (11π.) ανέβασαν στροφές, με τον Αμερι-
κανό προπονητή να παίρνει σκορ και από τους 12 παί-
κτες που βρέθηκαν στο παρκέ.
Ο ΝτεΣόν Τόμας ισοφάρισε τη προσωπική 
του επίδοση όσον αφορά τα παιχνίδια 
της Basket League έχοντας 18 πόντους 
με 5/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 
βολές και 3 ριμπάουντ, ενώ ιδιαίτερα 
επιβλητική ήταν η παρουσία του Γιώρ-
γου Παπαγιάννη, ο οποίος τελείωσε 
το ματς με double-double έχοντας 17 
πόντους και 12 ριμπάουντ. Αντίθετα 
η ΑΕΚ παρουσιάστηκε πολύ κατώτερη 
των περιστάσεων, έχοντας βέβαια και πολλά 
προβλήματα να αντιμετωπίσει.
Ο Παναθηναϊκός είχε την εμφανή διάθεση να περάσει 
τη μπάλα μέσα στο καλάθι και να δημιουργήσει προ-
βλήματα στην ελλιπέστατη ΑΕΚ. Βέβαια στα πρώτα 
λεπτά , ο Χάντερ ήταν εκείνος που έκανε την διαφορά 
και έδειχνε να κυριαρχεί απέναντι στον Γιώργο Παπα-
γιάννη. Ο Πιτίνο αμέσως επιστράτευσε τον Ιαν Βου-
γιούκα, ο οποίος έμελλε να αποτελέσει τον key factor 
του αγώνα και να πετύχει 8 πόντους στο πρώτο δεκά-
λεπτο, ενώ ταυτόχρονα περιόρισε τη δράση του Αμε-
ρικανού σέντερ της ΑΕΚ. Με αυτόν τον τρόπο και έχο-
ντας δυναμώσει στην άμυνα, ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ 
άρχισε να «χτίζει» διαφορά στο σκορ και να προηγη-
θεί με 27-18 στο δεκάλεπτο.
Οι παίκτες του Λούκα Μπάνκι έκαναν αρκετά λάθη 
στην επίθεσή τους και αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο 
Παναθηναϊκός να ελέγξει απόλυτα το παιχνίδι και να 
μπαίνουν στην εξίσωση όλοι οι παίκτες που χρησιμο-
ποίησε ο προπονητής του «τριφυλλιού». Ο Παπαγιάν-
νης ανέβασε στροφές και έμοιαζε ασταμάτητος κάτω 
από το καλάθι της ΑΕΚ με αποτέλεσμα η διαφορά να 

φτάσει στο +13 για τον Παναθηναϊκό (24-37) αλλά και 
στο +17 (29-46) τρία λεπτά πριν από το τέλος του ημι-
χρόνου (37-55).
Άλλωστε η διαφορά που χώριζε τις δύο ομάδες στο 
πρώτο μισό του ματς αποτυπώθηκε στο φύλλο της στα-
τιστικής, αφού ο Παναθηναϊκός είχε το φοβερό 80% 
στα δίποντα με 20/25 (!) και έτσι μπόρεσε να καλύψει το 
«φτωχό» 20% στα τρίποντα (2/10). Επιπλέον είχε εννέα 
ριμπάουντ περισσότερα (22-13), τη στιγμή που η ΑΕΚ 
σούταρε με ποσοστό 38% στα δίποντα (7/18) ωστόσο 
ήταν εύστοχη στα τρίποντα με 46% (6/13).
Το σκηνικό δεν άλλαξε ούτε με την έναρξη του δευτέ-
ρου ημιχρόνου, αφού οι «πράσινοι» προηγήθηκαν 
και με 22 πόντους διαφορά (39-61 στο 21’ και 43-65 
στο 24’) με τους Παπαγιάννη και Τόμας να... συνεχί-
ζουν από εκεί που είχαν σταματήσει στο πρώτο ημί-

χρονο. Μάλιστα η διαφορά εκτοξεύθηκε και 
στους 26 πόντους (54-80) με τη λήξη του 

τρίτου δεκαλέπτου, με την second unit 
του Παναθηναϊκού να τα πηγαίνει άρι-
στα χάρη στους Λοτζέσκι και Λεκα-
βίτσιους.
Το «τριφύλλι» δεν σταμάτησε ούτε 
στην τελευταία περίοδο. Οι παί-
κτες έμοιαζαν να είχαν παραδώσει 

τελείως το πνεύμα τους στο παρκέ με 
αποτέλεσμα η διαφορά να φτάσει σε 

αστρονομικά νούμερα και πιο συγκεκρι-
μένα στους 36 πόντους (61-97) πέντε λεπτά πριν 

από το τέλος του αγώνα.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Παναθηναϊκός είχε φοβερό ποσο-
στό στα δίποντα με 73% και 38/52 προσπάθειες, 
πήρε εννέα ριμπάουντ περισσότερα (40-31), μοίρασε 
11 ασίστ περισσότερες (28-17), είχε πέντε λάθη λιγό-
τερα, όπως επίσης και έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό 
πόντων.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Οι Γιώργος Παπαγιάννης 
(17π., 11ρ.) και Ντεσόν Τόμας (18π.) ήταν εκείνοι που 
ξεχώρισαν λίγο περισσότερο από τους υπόλοιπους 
συμπαίκτες τους.
ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Από το πρώτο δεκάλεπτο είχε αρχί-
σει να ανοίγει η ψαλίδα της διαφοράς και... κορυφώ-
θηκε στην δεύτερη περίοδο.
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Η εντυπωσιακή τάπα του Ντίνου 
Μήτογλου στον Χάρη Γιαννόπουλο στην προσπάθεια 
του παίκτη της ΑΕΚ για τρίποντο στην τελευταία περί-
οδο, με τον φόργουορντ των «πρασίνων» να παίρνει 
τη μπάλα και να τελειώνει τη φάση στην άλλη άκρη του 
παρκέ με δύσκολο λέι απ.

Ο Ολυμπιακός ξεγυμνώθηκε 
κι από το Περιστέρι 

Τ
ο Περιστέρι Βίκος Cola 
μετά τον Παναθηναϊκό ε-
πικράτησε και του Ολυ-
μπιακού (81-76) ο οποί-

ος δε βλεπόταν. 
Το Περιστέρι έπαιξε πολύ καλύ-
τερο μπάσκετ από τον Ολυμπι-
ακό τον οποίο νίκησε δίκαια με 
81-76. Η ομάδα του Ντέιβιντ 
Μπλατ έπαιξε τραγικό μπάσκετ 
κάτι το οποίο κάνει επαναλαμ-
βανόμενα εδώ και τρεις μήνες.
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν πολύ 
καλύτερα την αναμέτρηση και 
εκμεταλλευόμενοι την κακή 
άμυνα των αντιπάλων τους προ-
ηγήθηκαν με 9-3 (3’) και 15-7 
(5’). Στη συνέχεια Πρίντεζης και 
Μιλουτίνοφ φρόντισαν ώστε να 
ισοφαρίσουν οι «ερυθρόλευ-
κοι» στους 16 πόντους (8’).
Με βελτιωμένη εικόνα στο δεύ-
τερο δεκάλεπτο και στις δύο 
πλευρές, ο Ολυμπιακός πήρε το 
πρώτο προβάδισμα στον αγώνα 
στο 12’ (22-24). Αυτό αποδεί-
χτηκε πάντως απλά μία έκλαμψη 
των παικτών του Μπλατ αφού 
το Περιστέρι ανέκαμψε άμεσα. 
Οι Πειραίωτες γυρνούσαν περ-
πατώντας στην άμυνα βλέπο-
ντας τους Μουρ και Μπέντιλ να 
σκοράρουν με καρφώματα και 
lay up (37-32, 16’). Ο Ουέμπερ 
ήταν ο μοναδικός παίκτης του 
Ολυμπιακού που προσπαθούσε 
ενώ στην άλλη πλευρά ο Αγρα-
βάνης κερδίζοντας κατά κράτος 
τον Παπανικολάου (τού έβαλε 7 
πόντους σε 2’) έκανε το 44-36 
(18’).
Το Περιστέρι παίζοντας όμορφο 
μπάσκετ στην επίθεση βρήκε 
τις λύσεις (Ντάνιελ) και προη-
γήθηκε με 50-42 (23’). Ο Ολυ-
μπιακός με φανερό έλλειμμα 
διάθεσης δεν έκανε τίποτα στο 
παρκέ πέραν ορισμένων προ-
σωπικών ενεργειών κι έτσι 
η διαφορά παρέμενε στο ίδιο 
επίπεδο (57-50, 27’). Με τον 
Ουέμπερ στον πάγκο ο Πρίντε-
ζης ήταν αυτός που προσπα-
θούσε σε άμυνα κι επίθεση, 
αλλά δεν ήταν αρκετός (59-55, 
30’).

Στην τε λευταία περίοδο ο 
Μπλατ προσπάθησε με χαμηλό 
σχήμα να αλλάξει την κατά-
σταση και με δίδυμο ψηλών 
Βεζένκοβ και Πρίντεζη, το κατά-
φερε (67-64, 34’). Όσο το παι-
χνίδι όδευε στο τέλος του γινό-
ταν ντέρμπι, αλλά με 6 συνεχό-
μενους πόντους του Μπέντιλ το 
Περιστέρι ξέφυγε με 80-74 και 
«σφράγισε» τη νίκη της ομάδας 
του.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Καλύτερο το 
Περιστέρι σε τρίποντα (36%-
21%), ριμπάουντ (41-33) και 
ασίστ (22-12).
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο 
Μπεν Μπέντιλ σε 18:01 είχε 15 
πόντους (2/3δ., 1/2τρ., 8/10β.), 
7 ριμπάουντ, μία ασίστ κι ένα 
λάθος.
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Με το σκορ 
στο 74-72, Τουπάν, Ουέμπερ 
και Πρίντεζης αστόχησαν σε 
εντελώς ελεύθερα τρίποντα. 
Στην άλλη πλευρά ο Μπέντιλ 
ευστόχησε πίσω από τα 6.75 και 
έκανε το 77-72 και εν συνεχεία 
με 3/3 βολές χάρισε τη νίκη στο 
Περιστέρι.

Πεδουλάκης: «Τέτοιες νίκες 
σφυρηλατούν τα κλαμπ»
Ο προπονητής του Περιστερίου 
εξήγησε τι σημαίνει αυτή η νίκη 
επί του Ολυμπιακούι.
Ο Αργύρης Πεδουλάκης μιλώ-
ντας στην κάμερα της ΕΡΤ είπε, 
«Όπως έχω ξαναπεί, αυτές οι 
νίκες έχουν δύο όψεις. Από τη 
μία σφυρηλατούν το κλαμπ, 
αλλά πιο σημαντικά στον αθλη-
τισμό είναι τα πρέπει. Είναι μία 
καλή νίκη. Κερδίσαμε και τον 
Ολυμπιακό και τον Παναθηνα-
ϊκό και την ΑΕΚ. Θέλει χρόνο η 
διαχείριση καταστάσεων. Σιγά 
σιγά το χτίζεις αυτό. Το Περι-
στέρι έχει κάνει μεγάλες νίκες 
και στο παρελθόν. Δεν θα πω 
στους παίκτες κάτι πέρα από το 
να κοιτάξουν το επόμενο ματς. 
Το σημαντικό είναι πως είδαμε 
στο ημίχρονο να βραβεύονται 
οι πιτσιρικάδες μας που είναι το 
μέλλον».
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