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ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ (ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ) 

Η HELLAS NEWS  ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ 

ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΔΕΙΑ.

Μην ξεχνάτε ότι φέτος το Πάσχα κυκλοφόρησε κι ο υπέροχος, ποιοτικός 

κι ενημερωτικός τηλεφωνικός κατάλογος της HELLAS NEWS, το GREEK 

BUSINESS DIRECTORY 2019. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για αυτήν την 

έκδοση κι εσείς από την προσεχή εβδομάδα θα μπορείτε να τον προμηθευ-

τείτε από όλες τις επιχειρήσεις που παίρνετε την HELLAS NEWS. 

Καταλαβαίνεται, λοιπόν, ότι με δύο τεράστιες εκδόσεις, του καταλόγου και 

τον 120 σελιδών της Πασχαλινής έκδοσης της εφημερίδος, οι άξιοι συνεργά-

τες μου χρειάζονται μία εβδομάδα ξεκούρασης. Μιας και το καλοκαίρι όλοι 

σχεδόν περνάτε  κάποιες ημέρες σε διακοπές, το δικό μας λειτούργημα δεν 

το επιτρέπει.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, λοιπόν, δηλαδή στις 3 ΜΑΪΟΥ 

ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΠΑΡΕΑ.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
Από τον Θανάση, τον Ηλία και τη Χριστιάνα καθώς

και τους δύο Παναγιώτηδες 

Τους συντελεστές αυτή τη στιγμή της HELLAS NEWS.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 

ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΚΑΘΕ 
ΕΛΛΗΝΑ ΚΙ ΕΛΛΗΝΙΔΑ

ΑΓΑΠΗ, ΥΓΕΙΑ ΚΙ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ
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Πάσχα 2019: «Νεκρώνει» η Αθήνα - Αναχωρούν κατά 
χιλιάδες οι εκδρομείς 

Μ
ε αεροπλάνα, βαπόρια, τρένα, λεωφορεία και αυ-
τοκίνητα χιλιάδες εκδρομείς εγκαταλείπουν το 
κλεινόν άστυ.
Aυξημένη ήταν η κίνηση καθό́λη τη διάρκεια της 

Μεγάλης Πέμπτης και στα δύο μεγάλα οδικά δίκτυα του λεκανο-
πεδίου. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στη εθνική 
οδό Αθηνών - Κορίνθου, καθώς στο ύψος της Ελευσίνας δημι-
ουργήθηκαν ουρές χιλιομέτρων.
Καλύτερα ήταν τα πράγματα στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας. 
Παρότι κι εκεί η κίνηση ήταν αυξημένη, ωστόσο δεν σημειώθη-
καν μποτιλιαρίσματα.
Μέχρι αργά το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτη είχαν περάσει 
από τα διόδια της Ελευσίνας 51.649 οχήματα, ενώ από τα διόδια 
των Αφιδνών 38.648 οχήματα.
Από το πρωί Μεγάλης Πέμπτης ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η 
κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου 
με χιλιάδες ταξιδιώτες να γεμίζουν τα καράβια με την πληρότητες 
να ξεπερνούν το 90%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του λιμενικού, μόνο τη Μεγάλη Τετάρτη, 
από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 18 δρομολόγια, όταν 
πέρυσι είχαν γίνει 16, και αναχώρησαν 18.328 επιβάτες, σε 
σχέση με τους 14.954 του περασμένου έτους. Συνολικά 3.167 
οχήματα αναχώρησαν χθες, όταν πέρυσι ήταν 2.458 αυτοκίνητα.
Τη Μεγάλη Παρασκευή η έξοδος αναμένεται να κορυφωθεί, 
καθώς το κλεινόν άστυ θα «εγκαταλείψει» μεγαλύτερος αριθ-
μός εκδρομέων.

Σε επιφυλακή Τροχαία και Λιμενικό
Τόσο η Τροχαία όσο και το Λιμενικό Σώμα βρίσκονται σε επιφυ-
λακή προκειμένου η έξοδος των Αθηναίων να πραγματοποιηθεί 
όσο το δυνατόν ομαλότερα.
Σύμφωνα με στελέχη ακτοπλοϊκών εταιρειών, η κίνηση φέτος 
αναμένεται να κυμανθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα, με αυξη-
τική τάση στους δημοφιλείς προορισμούς, όπως Κυκλάδες και 
Κρήτη.
Πάντως για τις αυξημένες ανάγκες των ημερών οι ακτοπλοϊκές 
εταιρείες έχουν ήδη προσθέσει από την Μεγάλη Τετάρτη έκτα-
κτα δρομολόγια για την εξυπηρέτηση των εκδρομέων.
Το Λιμενικό συστήνει σε επιβάτες και οδηγούς να βρίσκονται 
έγκαιρα στις αποβάθρες αναχώρησης των πλοίων, προκειμένου 
να επιβιβαστούν χωρίς να ταλαιπωρηθούν και να ακολουθούν 
τις οδηγίες των λιμενικών.

Θα ταξιδέψετε το Πάσχα; Δείτε πως δεν θα σας κο-
στίσει μια περιουσία
Οι τιμές των διοδίων μαζί με αυτές των καυσίμων -η σειρά ανα-
φοράς φυσικά και δεν είναι τυχαία- έχουν κάνει τις μετακινήσεις 

με το αυτοκίνητο ιδιαίτερα ακριβές. Η έξοδος του Πάσχα είναι 
όμως παραδοσιακά δεδομένη, οπότε ο μόνος τρόπος για να μην 
κοστίσει ακριβά είναι στην πράξη μόνο η μείωση της κατανάλω-
σης, μιας και οι «παρακάμψεις» στα διόδια διφορούμενες είναι 
ως προς το οικονομικό τους αποτέλεσμα. Άλλωστε είναι δεδο-
μένα πως η τελική κατανάλωση εξαρτάται έως και κατά 30% από 
τον οδηγό και τις συνήθειές του.
Έτσι λοιπόν και πριν ξεκινήσουμε:   

 ª     Ελέγχουμε την πίεση των ελαστικών, ενώ την προσαρ-
μόζουμε σε αυτήν που ορίζει ο κατασκευαστής όταν είναι φορ-
τωμένο. Μάλιστα μπορούμε να την αυξήσουμε και κατά 0,3 bar 
προκειμένου να κάψουμε ακόμα λιγότερο, χωρίς να χάσουμε σε 
οδική συμπεριφορά.  

 ª     Αδειάζουμε το πορτμπαγκάζ από πράγματα που μόνο 
θεωρητικά μπορούν να φανούν κάποτε χρήσιμα. Έτσι και το 
βάρος μειώνουμε και χώρο κερδίζουμε, μήπως και τελικά απο-
φύγουμε τη μπαγαζιέρα. 

 ª     Μπαγαζιέρα ή σχάρα χρησιμοποιούμε μόνο αν πραγμα-
τικά δεν γίνεται αλλιώς. Και αυτό γιατί επηρεάζουν αρνητικά την 
αεροδυναμική και αυξάνουν την κατανάλωση, ενώ σου παίρ-

νουν και τα αυτιά. Ειδικά στις μεγάλες ταχύτητες. 
 ª     Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τις βάσεις ποδηλάτων, ενώ 

εδώ τι αξιοσημείωτο είναι όσες τοποθετούνται στο πίσω μέρος 
των αυτοκινήτων είναι μεν πιο πρακτικές αλλά είναι και πιο ενερ-
γοβόρες από αυτές της οροφής, μιας και καταστρέφουν ακόμα 
περισσότερο τη ροή του αέρα.

 ª     Αν ο προορισμός δεν θα μας είναι γνώριμος δεν ξεκινάμε 
απροετοίμαστοι. Ενημερωνόμαστε για τη διαδρομή, ενδεχό-
μενα και για εναλλακτικές σε περίπτωση που συναντήσουμε 
μποτιλιάρισμα, ενώ φυσικά και χρησιμοποιούμε σύστημα 
πλοήγησης. Μάλιστα α πιο σύγχρονα μοντέλα έχουν και πρό-
γραμμα Eco, στην οποία λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες για 
την κίνηση (TA η επιλογή στο ηχοσύστημά σας), αλλά και για τη 
μορφολογία του εδάφους, μιας και η πολύ ανηφόρα κοστίζει σε 
καύσιμο.
Στο ταξίδι:

 ª     Βλέπουμε τι γίνεται μπροστά μας και δεν περιορίζουμε το 
οπτικό μας πεδίο στο προπορευόμενο αυτοκίνητο και μόνο. Έτσι 
θα μπορέσουμε να αποφύγουμε  άσκοπες επιταχύνσεις και φρε-
ναρίσματα που κοστίζουν πάρα πολύ σε καύσιμο.

 ª     Δεν αγνοούμε τις ενδείξεις για αλλαγή σχέσης που ενδε-
χομένως έχει το αυτοκίνητό μας. Αν τις ακολουθούμε θα έχουμε 
εξοικονόμηση καυσίμου που μπορεί να φτάσει και το 15 %, ενώ 
δεν πρέπει να απορούμε αν μας υποδεικνύει να περάσουμε 5η 
από τα 50- 60 χλμ./ ώρα.

 ª     Σηκώνουμε το πόδι από το γκάζι, αλλά σε καμία περί-
πτωση δεν βάζουμε νεκρά. Ούτε στις κατηφόρες. Πέρα από το 
ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο δεν υπάρχει και κανένα απολύ-
τως όφελος. Αντίθετα αν αφήσουμε το αυτοκίνητο να ρολάρει 
–χωρίς δηλαδή να πατάμε γκάζι- με οποιαδήποτε σχέση στο 
κιβώτιο λόγω της λειτουργίας cut off διακόπτεται πλήρως η τρο-
φοδοσία και η κατανάλωση είναι μηδενική.

 ª     Στη φάση της επιτάχυνσης –κι αυτό οι περισσότεροι το 
αγνοούμε- το σωστό είναι να πατάμε τέρμα το πεντάλ του γκα-
ζιού. Κι αυτό γιατί έτσι ανοίγει φουλ η «πεταλούδα» και ο κινη-
τήρας αναπνέεει καλύτερα και γίνεται πιο αποδοτικός.

 ª     Από την άλλη αυτό δεν σημαίνει ότι οι αλλαγές σχέσεων 
θα πρέπει να γίνονται λίγο πριν από το κόφτη. Κάθε άλλο μιας και 
μπορούν χωρίς κανένα πρόβλημα –ειδικά αν πρόκειται για σύγ-
χρονο κινητήρα turbo- να γίνονται γύρω στις 2.500, άντε 3.000 
σ.α.λ., ενώ μόλις φτάσουμε στην επιθυμητή ταχύτητα ταξιδίου 
περνάμε στο κιβώτιο τη μεγαλύτερη δυνατή σχέση και πατάμε 
το γκάζι τόσο όσο χρειάζεται για να διατηρήσουμε την ταχύτητα 
αυτή. Μάλιστα επειδή η κατανάλωση εξαρτάται και από τη θέση 
του πεντάλ του γκαζιού, αν σηκώσουμε το πόδι μας και το πατή-
σουμε ελάχιστα λιγότερο θα δούμε στο trip computer μεγάλη 
διαφορά στη στιγμιαία κατανάλωση.

Αδειάζει η Αθήνα - Αυξημένη 
κίνηση σε λιμάνια, αεροδρόμια 
και εθνικές οδούς



8 26 Απριλίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
επικαιρότητα

Μ
ε… απορία για την «ντροπή» 
που τον κάλεσε να αισθανθεί ο 
αναπληρωτής υπουργός Υγεί-
ας, απάντησε ο υποψήφιος ευ-

ρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στέλ-
λιος Κυμπουρόπουλος. 
Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ πάντως 
μίλησε και για την ανάγκη ύπαρξης επιδο-
μάτων, μέχρι τουλάχιστον να «χτιστεί» το 
πραγματικό κοινωνικό κράτος. Ο υποψή-
φιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρα-
τίας, σημείωσε ότι δεν αισθάνεται προσβε-
βλημένος «Στεναχωρημένος και απογοητευ-
μένος, γιατί συνεχίζει δυστυχώς μια μικρή 
μερίδα ανθρώπων να διαχειρίζεται την ανα-
πηρία, σαν να είναι έξω από την κοινωνία». 

Ερωτώμενος σχετικά με το τι θα έλεγε στον 
Παύλο Πολάκη, αν τον είχε απέναντί του, 
ο Στέλλιος Κυμπουρόπουλος, απάντησε: 
«Θα έλεγα ένα «γιατί;», «γιατί θεωρείτε 
κύριε Πολάκη ότι αυτή η κατάσταση είναι 
ντροπή;». Όχι, έκανα χρήση μιας νομοθε-
σίας μέσω νόμιμης οδού και έχω την θέση 
επιμελητή β’. Το ότι καταλαμβάνω αυτή την 
θέση είναι η μικρή εικόνα. Η μεγάλη εικόνα 
είναι το πως σηκώνομαι το πρωί από το 
αμαξίδιο, μπαίνω στο αμάξι… Ποιος οδη-
γεί; Ποιος με περιμένει στο νοσοκομείο έξω 
από την εργασία μου; Ποιος εργάζεται στο 
πλευρό μου και πως εγώ ξαναεπιστρέφω 
για να συνεχίσω την ζωή μου μετά την εργα-
σία μου».

Κυμπουρόπουλος: Γιατί πρέπει να 
ντρέπομαι κύριε Πολάκη;

Πάνω από €2 δισ. τα νέα 
ληξιπρόθεσμα χρέη προς το 
Δημόσιο το α’ δίμηνο του 
2019 

«Υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης» 
1.186.380 οφειλέτες του Δημοσίου τον 
Φεβρουάριο - Στα 104,652 δισ. ευρώ τα 
ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο

Τ
ην ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρί-
ζει για το περυσινό «ματωμένο» υπερ-
πλεόνασμα, οι φορολογούμενοι αδυ-
νατούν να αντεπεξέλθουν στο τεράστιο 

βάρος υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα να κατα-
γράφονται 2,038 δισ. ευρώ νέων ληξιπρόθε-
σμων χρεών προς την εφορία μέσα στο πρώτο 
δίμηνο του 2019, ενώ το συνολικό ύψος των λη-
ξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο έφθα-
σε τα 2,147 δισ. ευρώ.
Όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), κατά τη διάρκεια 
του Φεβρουαρίου δημι-
ουργήθηκαν 1,37 δισ. ευρώ 
νέων ληξιπρόθεσμων οφει-
λών προς το Δημόσιο. Τα 
«φρέσκα» χρέη μόνο προς την Εφορία αυξήθη-
καν κατά 1,324 δισ. ευρώ, ενώ τον Ιανουάριο 
είχαν διευρυνθεί κατά 714 εκατ. ευρώ.
Μαζί με τις συσσωρευμένες οφειλές των προ-
ηγούμενων ετών, το συνολικό ληξιπρόθεσμο 
χρέος διαμορφώθηκε τον Φεβρουάριο στα 
104,652 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 18,251 
δισ. έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως «ανεπίδεκτα 
είσπραξης», περιορίζοντας το «πραγματικό» 
ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο σε 86,401 δισ. ευρώ.
Τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και οι ρυθ-
μίσεις απέφεραν στα κρατικά ταμεία το πρώτο 
δίμηνο της φετινής χρονιάς 881 εκατ. ευρώ. 
Ειδικότερα, εισπράχθηκαν 652 εκατ. ευρώ από 
τα «παλαιά» ληξιπρόθεσμα χρέη και 229 εκατ. 
ευρώ (ποσοστό μόλις 11,3%) από τα «φρέσκα» 
ληξιπρόθεσμα.
Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών διαμορ-
φώθηκε τον Φεβρουάριο στα 4.005.773, ένα-
ντι 4.124.197 τον Ιανουάριο, αλλά εξακολου-
θεί να αντιστοιχεί σε περίπου ένας στους δύο 
φορολογουμένους. Οι οφειλέτες στους οποί-
ους μπορούν να επιβληθούν αναγκαστικά 
μέτρα είσπραξης ήταν 1.836.953 φυσικά και 
νομικά πρόσωπα. Υπό αναγκαστικά μέτρα 
είσπραξης βρίσκονταν το Φεβρουάριο 
1.186.380 φορολογούμενοι ή 64,58% των 

οφειλετών στους οποίους μπορούν να επιβλη-
θούν αναγκαστικά μέτρα.

Εκτός 120 δόσεων ένας στους δύο 
οφειλέτες!
Σε πονοκέφαλο για την κυβέρνηση -με πενιχρό 
όφελος όμως για τους πολίτες- εξελίσσονται τα 
σχέδια του υπουργείου Οικονομικών για την 
ρύθμιση με τις «120 δόσεις» προς την εφορία, η 
οποία θα ενεργοποιηθεί μετά το Πάσχα.
Πρακτικά, για τα περισσότερα νοικοκυριά, το 
νέο σύστημα δεν θα προσφέρει παρά 10 – 20 
δόσεις το πολύ. Και για τις επιχειρήσεις όμως, 
από τις οποίες εξαρτώνται χιλιάδες θέσεις εργα-
σίας στην αγορά, στο οικονομικό επιτελείο δεν 

έχουν επιλύσει ακόμη πώς θα τις 
αντιμετωπίσει.
Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε 
εχθές το newmoney.gr η νέα 
ρύθμιση δεν θα προβλέπει εισο-
δηματικά ή περιουσιακά κριτή-
ρια για όσα φυσικά πρόσωπα 
δηλώνουν κάτω από 10.000 
ευρώ το χρόνο. Ωστόσο, προβλέ-

πεται να διατηρηθεί ο «κόφτης» της ελάχιστης 
μηνιαίας δόσεως. Έστω και αν μειωθεί δρα-
στικά έως 50% όπως σχεδιάζεται, από 50 ευρώ 
που ίσχυε ως τώρα σε άλλες ρυθμίσεις σε μόλις 
25-30 ευρώ το μήνα, το μέτρο θα διευκολύνει 
μόνον 1 στους 2 μικρο-οφειλέτες.
Η λογική του μέτρου αυτού είναι σχετικά απλή: 
το πόσα μπορεί να δίνει ο φορολογούμενος δεν 
μπορεί να επαφίεται απλώς στην καλή του πρό-
θεση, αλλά θα καθορίζεται κλιμακωτά ανάλογα 
με το ύψος του εισοδηματός του. Κάτι ανάλογο 
δηλαδή και με τον τρόπο που τους επιβάλλεται 
ο φόρος εισοδήματος.
Για παράδειγμα, για όσους ξεπερνούν ελαφρώς 
τα 10.000 ευρώ, θα τους ζητηθεί να πληρώ-
νουν ετησίως ένα πολύ μικρό ποσοστό από 
όσα βγάζουν, της τάξεως του 5% ή 6%. Για 
παράδειγμα, για εισόδημα 12.000 ευρώ μπο-
ρεί να απαιτείται να πληρώνουν 600 ή 720 
ευρώ το χρόνο, ασχέτως πόσο υψηλή ή χαμηλή 
είναι ο οφειλή τους. Σε αυτήν την περιπτωση, 
εάν χρωστούν κάτω από το ετήσιο όριο απο-
πληρωμής δεν θα έχουν παραπάνω από 12 
δόσεις, ενώ αν χρωστούν πχ 7.200 ευρώ, θα 
πρέπει να τα εξοφλήσουν σε 120 δόσεις των 60 
ευρώ το μήνα (αφού με τα 600 το χρόνο ή 50 το 
μήνα θα χρειάζονταν 144 μήνες).
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Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΝΔ είπε ότι θα ρωτούσε τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας θεωρεί 
ντροπή την κατάστασή του

Σ
την επίθεση που εξαπέλυ-
σε εναντίον του ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Υγείας, 
Παύλος Πολάκης, στην στά-

ση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στις 
μάχες που θα δώσει από την ευρω-
βουλή, εάν εκλεγεί, μίλησε  ο υπο-
ψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας 
Δημοκρατίας, Στέλιος Κυμπουρό-
πουλος.
«Κατεβαίνω ως πολίτης με ιστο-
ρία, με απόψεις, θέσεις, που θέλει 
να μιλήσει για τον άνθρωπο, αυτό 
ειναι η πολιτική. Θεωρω σε αυτήν 
την πορεία θα συμβούν κι αυτά, 
θα ακουστούν απόψεις γνώμες, 
όπως του Πολάκη. Είναι βέβαια, η 
άποψη ενός υπουργού, αλλα είναι 
μία γνώμη που τη διαχειρίζομαι και 
προχωράω», ανέφερε ο κ.Κυμπου-
ρόπουλος.
Ερωτηθείς αν νιώθει προσβεβλη-
μένος από την επίθεση του ανα-
πληρωτή υπουργού, υπογράμμισε: 
«Προσβεβλημένος δεν μπορώ να 
αισθάνομαι, μόνο απογοητευμένος 
και στεναχωρημένος, γιατί συνεχί-
ζει μία μερίδα ανθρώπων να δια-
χειρίζεται την κατάσταση της ανα-
πηρίας ως ξένη από την κοινωνία. 
Θα έλεγα ενα «γιατί;» στον κύριο 
Πολάκη. Γιατ ί θεωρείτε ν τροπή 
αυτήν την κατάσταση», ενώ πρό-
σθεσε ότι έκανε χρήση μίας νομο-
θεσίας και κατέχει μέσω της νόμι-
μης οδού τη θέση επιμελητή β’.
Μάλιστα, εξήγησε το νόημα της 
ε ικόνας που αναρτήθηκε σ το 
Twitter με τα τρία παιδιά που 
παρακολουθούν ποδόσφαιρο 
πάνω σε τρία κουτιά και τη δια-
φορά μεταξύ ισότητας και ισονο-
μίας.
«Το θέμα στις ίσες ευκαιρίας είναι 
ότι πρέπει να δούμε ποιος έβαλε 
αυτά τα κουτ ιά, πώς τα παιδιά 
εκπαιδεύτηκαν για να ξέρουν τ ι 
σημαίνει ποδόσφαιρο, μόνο τότε
το ότ ι καταλαμαβάνω μία θέση 
επιμελητή, ε ιναι μικρή ε ικόνα. 
Μεγάλη εικόνα είναι πώς σηκώ-

νομαι από το κρεβάτι μου, μπαίνω 
στο αμαξίδιό μου, ποιος οδηγεί, 
ποιος με περιμένει σ το νοσοκο-
μείο, ποιος εργάζεται στο πλευρό 
μου και πώς επισ τρέφω γ ια να 
συνεχίσ τη ζωή μου. Όταν το κοι-
νωνικό κράτος τις δημιουργήσει, 
τότε θα μιλάμε για ίσες ευκαιρίες», 
ανέφερε.
Σε ερώτηση για το αν ενοχλήθηκε 
με την κάλυψη Τσίπρα στον Πολάκη 
και αν περιμένει κάτι από τον πρω-
θυπουργό, ανέφερε: «Με εξέπληξε 
ο τρόπος που ο Αλέξης Τσίπρας 
επέλεξε να υποστηρίξει τον κ.Πο-
λάκη και αυτός δεν συνάδει με την 
έννοια του πολιτικού γίγνεσθαι και 
της ομαλότητας. Σ’ αυτό που επι-
μένω είναι ότι η πολιτική πρέπει να 
μιλά για τον άνθρωπο και τήν έχω 
επιλέξει να ακολουθήσω»

Για την απόφασή του να βά-
λει υποψηφιότητα
«Ήταν μία απόφαση μετά από προ-
ταση του Κυριάκου Μητσοτάκη 
και με βρήκε σύμφωνο. Ήθελα να 
μιλήσω για μία Ευρώπη που δεχε-
ται την διαφορε τ ικότητα, τους 
νέους, αυτούς που έφυγαν και 
αυτούς που έμειναν και κράτη-
σαν την Ελλάδα όρθια. Να μιλήσω 
γ ια το τ ι μπορεί να προσφέρει 
η Ελλάδα στον τουρισμό και τον 
ευρωπαϊκό πολιτισμό», τόνισε ο 
κ.Κυμπουρόπουλος.
Αναφερόμενος, στη συνέχεια, στις 
μάχες που θα δώσει από την Ευρω-
βουλή, εφόσον εκλεγεί, υποστή-
ριξε ότι δεν μπορεί να διαχωρίσει 

την Ελλάδα από την Ευρώπη.
«Οι πολιτ ικές που δημιουργού-
νται στην Ευρώπη επηρεάζουν και 
τη χώρα μας. Τα νομοθετήματα 
της Ευρώπης μεταφέρονται και σε 
εθνικό επίπεδο. Θέλω να μιλήσω 
για τεχνολογία, για την καινοτο-
μία και την επένδυση στην έρευνα. 
Αυτές οι πολιτικές θέλω να μετα-
φερθούν άμεσα σ την Ελλάδα», 
πρόσθεσε ο υποψήφιος ευρωβου-
λευτής.

«Δεν θέλω να επεκταθώ για 
τον κ.Πολάκη»
Ερωτηθείς αν αξιώνει συγγνώμη 
από τον Παύλο Πολάκη, απάντησε: 
«Θέλω να πω για το κομμάτι του 
κόσμου. Εκείνο του ανθρώπου, του 
πολίτη που ειναι γνωστός, αλλά και 
λιγότερο γνωστός, που ήρθε κοντά 
μου και μου είπε «είμαι εδώ, δίπλα 
σου». Δεν θέλω να επεκταθώ και 
για τον κ.Πολάκη, και θα ήθελα να 
μιλήσουμε για τα μείζονα θέματα, 
όπως η ικανότητα πρόσβασης για 
όλους, και αφορά όλα τα επίπεδα».
Τέλος, για το αν το γεγονός αυτό 
τον ωφελήσει πολιτ ικά, ο κ.Κυ-
μπουρόπουλος σχολίασε: «Στρέ-
φει τα φώτα για να μιλήσουμε για 
θέματα που αφορούν την αναπη-
ρία, θέματα ουσιαστικά και πολι-
τικά. Εγώ ειμαι εδώ να κάνω αγώνα 
και σε αυτόν θα γίνουν διάφορα. 
Δεν σταματάω, δεν επαναπαύο-
μαι και επειδή θέλω να είναι όμορ-
φος αυτός ο αγώνας θα μιλήσω για 
θέματα που άπτονται της καθημερι-
νότητας του ανθρώπου».
Ο  υ π ο ψ ή φ ιο ς  Ευ ρ ω β ο υλ ε υ -
τής χαρακτήρισε την απόφαση 
του Κυριάκου Μητσοτάκη να τον 
συμπεριλάβει στο ευρωψηφοδέλ-
τιο του κόμματος ως ένα μήνυμα 
ότι ο πρόεδρος της ΝΔ δείχνει το 
δρόμο για ένα κοινωνικό κράτος.
Αποκάλεσε μάλιστα το ευρωψηφο-
δέλτιο της ΝΔ πολυποίκιλο, αποκα-
λώντας το «οι 50 αποχρώσεις του 
μπλε

Κυμπουρόπουλος: Θα έλεγα ένα «γιατί;» 
στον Πολάκη, με εξέπληξε ο Τσίπρας

Πρόστιμο 2.600 ευρώ 
στην 90χρονη με τα 
τερλίκια για μη έναρξη 
επαγγέλματος

Δεν υπάρχει οριστικό πρόστιμο, αλλά 
προσωρινός προσδιορισμός με βάση την 
αναφορά της αστυνομίας, λένε πηγές της ΑΑΔΕ - 
Πρωτοβουλία του διοικητή της ΑΑΔΕ για «δίκαιη 
επίλυση του θέματος» - «Να τα βρείτε από τα 
έξοδα κηδείας μου ή να μου κατασχέσετε το 
φέρετρο», απαντά η γιαγιά

Π
ρόστιμο ύψους 2.600 επιβλήθηκε από την εφο-
ρία Αμπελοκήπων στην 90χρονη, η οποία είχε 
συλληφθεί να πουλάει πλεχτές κάλτσες (τερλί-
κια) στην λαϊκή αγορά των Αμπελοκήπων, στη 

Θεσσαλονίκη, στις 22 Μαρτίου.
Ειδικότερα, τα 2.500 ευρώ του προστίμου επιβλήθηκαν 
στην ηλικιωμένη, διότι δεν τηρούσε λογιστικά βιβλία, 
ενώ τα 100 ευρώ γιατί δεν είχε κάνει έναρξη... επαγγέλ-
ματος.
Το πρόστιμο επιδόθηκε χθες στην ηλικιωμένη, ημέρα 
κατά την οποία έπεσε θύμα κλοπής από σπείρα τριών 
ατόμων, όταν δύο γυναίκες την πλησίασαν και της άρπα-
ξαν τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε.
Σύμφωνα με πηγές της ΑΑΔΕ, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει 
οριστικό πρόστιμο, αλλά ένας προσωρινός προσδιορι-
σμός, με βάση την αναφορά της αστυνομίας από τη σύλ-
ληψη της 90χρονης γυναίκας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, 
ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ανέλαβε πρω-
τοβουλία, προκειμένου να βρεθεί μία δίκαιη επίλυση 
στο θέμα, «με ευαισθησία και κατανόηση απέναντι στην 
90χρονη συμπολίτη μας».
«Ευχαριστώ για το πασχαλινό δώρο που μου κάνετε» 
ήταν η απάντηση της ηλικιωμένης στους αρμοδίους, 
μέσω του δικηγόρου της.
«Είμαι 90 χρονών και ελπίζω ότι θα βρείτε να κατάσχετε 
τα 2.600 ευρώ που μου καταλογίσατε αστραπιαία, από 
τα έξοδα της κηδείας μου ή κατάσχοντας το φέρετρό 
μου», απάντησε, όπως μετέδωσε o ALPHA στο κεντρικό 
του δελτίο ειδήσεων.
Να υπενθυμίσουμε ότι η σύλληψη της υπέργηρης γυναί-
κας είχε σηκώσει θύελλα αντιδράσεων, καθώς κατά την 
σύλληψη της οδηγήθηκε σε αστυνομικό τμήμα για την 
λήψη αποτυπωμάτων, όπου και παρέμεινε 12 ώρες, όταν 
μετά από εντολή του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη. Ο 
Γολγοθάς της γυναίκας, τελείωσε τα... μεσάνυχτα. Μάλι-
στα, όπως είχαν καταγγείλει δικοί της άνθρωποι, κατά 
την διάρκεια της παραμονής της στο αστυνομικό τμήμα 
την είχαν αφήσει χωρίς φαγητό και νερό.
Ωστόσο η ταλαιπωρία της δεν είχε σταμάτησε εκεί, 
καθώς τότε της είχε επιβληθεί πρόστιμο 200 ευρώ από 
το αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων- Μενεμένης με 
εντολή να το πληρώσει στο ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης. 
Ποσό το οποίο για την ηλικιωμένη είναι υπέρογκο. Τότε 
η υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Κατερίνα Παπα-
κώστα είχε δηλώσει ότι το συγκεκριμένο πρόστιμο ότι 
θα το πληρώσει το υπουργείο «διότι το κράτος επέβαλε 
το πρόστιμο κατά νόμο», είχε πει η υπουργός.
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Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας 
το βράδυ θα εκκλησιαστεί στον 
Πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου 

Ε
ίναι ιδιαίτερη χαρά να σας υποδεχό-
μεθα εδώ στο Φανάρι και για εμένα 
και για το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
σήμερα μεγάλη Πέμπτη εν αναμονή 

της Αναστάσεως», είπε ο Προκαθήμενος της 
Ορθοδοξίας κκ Βαρθολομαίος απευθυνόμε-
νος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη στο πατριαρ-
χικό γραφείο σήμερα νωρίς το απόγευμα.
«Παναγιώτατε ήθελα Μεγάλη Πέμπτη να μου 
δοθεί η ευκαιρία να βρεθώ εδώ μαζί σας σε 
αυτή την τόσο σπουδαία μέρα της Ορθο-
δοξίας να σας μεταφέρω τα για μια ακόμη 
φορά την βαθιά αγάπη και τον σεβασμό μας» 
σημείωσε
Ο κ. Μητσοτάκης στην συνάντηση του με τον 
κ. Βαρθολομαίο και θυμήθηκε την πρόσφατη 
επίσκεψη του στην Ίμβρο 
όπου παρευρέθη σε θυρα-
νοίξια Παρεκκλησίου που 
ανακαίνισης πρόσφατα για 
να ξαναλειτουργεί μετά από 
δεκαετίες.
Ο πρόεδρος της Νέας Δημο-
κρατίας το βράδυ θα εκκλη-
σιαστεί στον Πατριαρχικό 
ναό του Αγίου Γεωργίου και 
αύριο θα επιστρέψει στην 
Ελλάδα.

Μητσοτάκης: Η εβδομάδα των Πα-
θών για τον Τσίπρα θα ξεκινήσει 
μετά το Πάσχα
«Η εβδομάδα των Παθών για τον κ. Τσίπρα 
θα ξεκινήσει μετά το Πάσχα. Θα αναγκα-
στεί είτε να αποπέμψει τον κ. Πολάκη ή να 
τον στηρίξει ή ακόμα χειρότερα να τον πάρει 
αγκαλιά» ανέφερε ο κ. Κυριάκος Μητσοτά-
κης σε συνομιλία του με κοινοβουλευτικούς 
συντάκτες αμέσως μετά την ομιλία του στην 
Βουλή όπου ανακοίνωσε ότι η ΝΔ θα καταθέ-
σει πρόταση μομφής κατά του αναπληρωτή 
υπουργού Υγείας.
Ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
εξήγησε ότι δεν ζήτησε την άμεση ενεργοποί-
ηση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας σεβό-
μενος τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας.
Επίσης, εξήγησε ότι με την συζήτηση που θα 
προκληθεί αμέσως μετά τις εορτές του Πάσχα 
απαντώνται και οι προσκλήσεις του κ. Αλέξη 
Τσίπρα για debate.

«Εδώ θα γίνει το debate. Στην Βουλή ενώ-
πιον του ελληνικού λαού» είπε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης.

«Ισχυρή ανάπτυξη δεν έρχεται με 
τη λιτότητα Τσίπρα»
Μήνυμα ότι η ελληνική οικονομία δεν μπορεί 
να αναπτυχθεί με τα υπερβολικά φορολογικά 
βάρη που επέβαλε η κυβέρνηση του Αλέξη 
Τσίπρα, έστειλε ο πρόεδρος της Νέας Δημο-
κρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας 
ζωντανά το πρωί από την Αθήνα στο παγκό-
σμιο τηλεοπτικό δίκτυο του Bloomberg.
«Ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% 
του ΑΕΠ είναι υπερβολικά υψηλός» τόνισε ο 
κ. Μητσοτάκης και επανέλαβε τη δέσμευσή 
του ότι θα διαπραγματευθεί με τους Ευρω-
παίους εταίρους τη μείωσή του, αποκαθι-
στώντας παράλληλα την αξιοπιστία της Ελλά-
δας στο πεδίο της υλοποίησης ουσιαστικών 
μεταρρυθμίσεων.
«Η ελληνική οικονομία έχει επιβαρυν-

θεί υπέρμετρα από τους 
φόρους και δεν μπορεί 
να αναπτυχθεί με αυτό 
το φορολογικό βάρος», 
σημείωσε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης αναφερόμε-
νος στην παρατεταμένη 
λιτότητα που επέβαλε 
στην οικονομία η κυβέρ-
νηση του ΣΥΡΙΖΑ και 
τόνισε ότι η μείωση των 

φόρων δεν θα δώσει μόνο ανάσα στη μεσαία 
τάξη, αλλά θα λειτουργήσει ευεργετικά για 
τις επενδύσεις και τις τράπεζες. «Ο κ. Τσίπρας 
δέχτηκε υψηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα 
από ό,τι ήταν αναγκαίο» υπογράμμισε.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε 
ότι είναι ήδη έτοιμο το πρώτο φορολογικό 
νομοσχέδιο της νέας κυβέρνησης που θα 
δώσει ανάσα στην οικονομία και δεσμεύ-
τηκε, μεταξύ άλλων, για τις εξής ενέργειες:
1. Άμεση μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από 
το 24% στο 13%
2. Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% σε βάθος 
διετίας
3. Μείωση του φόρου για τις επιχειρήσεις 
από το 28% στο 20% σε βάθος δύο ετών.
Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα και στην 
απλοποίηση των διαδικασιών για την προ-
σέλκυση επενδύσεων στην χώρα μας, όπως 
και στην βελτίωση του επιχειρηματικού περι-
βάλλοντος παράλληλα με την οικοδόμηση 
μιας νέας αξιοπιστίας στη σχέση της Ελλάδας 
τους εταίρους της.

Στον Οικουμενικό Πατριάρχη ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης 

Σε συνέχεια της απόφασης της 3ης συνεδρίασης της Κεντρικής Πολιτικής 
Επιτροπής, η Επιτροπή Ψηφοδελτίων ανακοίνωσε υποψηφίους σε 14 
εκλογικές περιφέρειες 

Καστανίδη, Μαγκριώτη και 
Κουκουλόπουλο στα εθνικά 
ψηφοδέλτια ανακοίνωσε το ΚΙΝΑΛ 

Τ
ους Χάρη Καστανίδη, Ιωάννη Μα-
γκριώτη και Πάρι Κουκουλόπου-
λο ανακοίνωσε –μεταξύ άλλων- 
στα εθνικά ψηφοδέλτια του, το Κί-

νημα Αλλαγής.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «σε 
συνέχεια της απόφασης της 3ης συνεδρί-
ασης της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής 
του Κινήματος Αλλαγής στις 16/12 και της 
εξουσιοδότησης στην Επιτροπή Ψηφο-
δελτίων για την ανακοίνωση των ψηφο-
δελτίων των εθνικών εκλογών που δεν 
συμπεριλήφθηκαν στη διαδικασία αυτή, 
ανακοινώνονται οι ακόλουθοι υποψήφιοι 
για τα εθνικά ψηφοδέλτια του Κινήματος 
Αλλαγής»
Ν. Καβάλας:
Γεωργιάδης Παύλος
Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
Τσαλδαρίδης Αναστάσιος
Α’ Θεσ/νίκης:
Αβραμίδης Κώστας
Γιαννακίδου Κούλα
Καστανίδης Χάρης
Μαγκριώτης Γιάννης
Μουτίδου Σοφία
Ξυλούρης Νίκος
Σαουλίδης Αντώνης
Σπυροπούλου Νικολέτα
Ν. Κοζάνης:
Βράκας Κώστας

Κουκουλόπουλος Πάρις
Τσιλφίδης Αναστάσιος
Ν. Χαλκιδικής:
Βλαχόπουλος Μιχάλης
Ευτατόγλου Σάσα
Ζέππου Μάρθα
Κανέλλης Άρης
Πάνας Απόστολος
Ν. Λακωνίας:
Κακαβά Γεωργία
Μουζόπουλος Γιώργος
Ν. Ζακύνθου:
Βούτος Σπύρος
Μποτώνης Διονύσης
Ν. Λευκάδας:
Ρόκκος Στέλιος
Ν. Αιτ/νίας:
Μπουμπούλη Γιώτα
Φούντα Νίκη
Α’ Αθηνών:
Καρανικόλας Σπύρος
Β’ Αθηνών (Νότιος Τομέας):
Κομματάς Κώστας
Α’ Πειραιά:
Βουρεξάκη Κατερίνα
Ν. Καρδίτσας:
Ευθυμιάδης Νίκος
N. Λαρίσης:
Κουκούλης Δημήτρης
Ν. Λασιθίου:
Ανδρουλάκη Αναστασία
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Έχασε την ψυχραιμία 
του στη Θεσσαλονίκη 
ο πρωθυπουργικός 
σύμβουλος και ζήτησε 
παρέμβαση... αστυνόμου 
όταν αντιλήφθηκε ότι 
πολίτης κατέγραφε την 
αντιπαράθεσή του με 
γυναίκα που του είπε: 
«Ψηφίσατε την προδοσία, 
είστε προδότες» - 
Προσπάθησε να ερμηνεύσει 
τη Συμφωνία των Πρεσπών 
λέγοντας ότι τους 
χαρακτηρίζει Σλάβους

Τ
ην ερμηνεία του για τη 
Συμφωνία των Πρεσπών 
έδωσε από τη Θεσσαλο-
νίκη ο σύμβουλος στρα-

τηγικής του πρωθυπουργού Νί-
κος Καρανίκας, λέγοντας ότι «η 
Συμφωνία λέει ότι είναι σλάβοι», 
αναφερόμενος στους κατοίκους 
των Σκοπίων. Ο πρωθυπουργι-
κός σύμβουλος βρέθηκε να κα-
βγαδίζει με πολίτες και εν τέλει να 
ζητά να κληθεί... ένας αστυνόμος, 
όταν αντιλήφθηκε ότι πολίτης κα-
τέγραφε την αντιπαράθεση με το 
κινητό του, κινούμενος μάλιστα, 
θυμωμένος προς το μέρος του.

Ο κ.Καρανίκας βρισκόταν με 
φιλική του παρέα σε καφετέ-
ρια της οδού Καρόλου Ντηλ στη 
Θεσσαλονίκη, όταν μία γυναίκα 
άρχισε να διαμαρτύρεται για 
τη Συμφωνία των Πρεσπών. 
«Η Μακεδονία είναι ελληνική, 
είναι Ελλάδα. Μαζέψατε όπως 
όπως τις ψήφους και ψηφίσατε 
αυτή την προδοσία. Είστε προ-
δότες», του είπε μεταξύ άλλων, 
ενώ ο πρωθυπουργός σύμβου-
λος άρχισε να υπερασπίζεται τη 
Συμφωνία. «Η Μακεδονία είναι 
ε λλην ική. Μακεδόνες ε ίμα-
στε εμείς»,του είπε η γυναίκα. 
«Τόσα χρόνια λεγόταν Μακεδο-
νία σκέτη. Τώρα λέγεται Βόρεια 
Μακεδονία....» άρχισε να λέει 
για να πάρει απάντηση: «Εμείς τί 
είμαστε Νότια;» Τότε ο κ.Καρα-
νίκας υποστήριξε ότι η Συμφω-
νία «λέει ότι είναι σλάβοι» (σ.σ. 
οι Σκοπιανοί).
«Ποιός σας έδωσε το δικαίωμα;» 
ρώτησε ξανά η γυναίκα, πριν 
παρέμβει και δεύτερος πολίτης 
ο οποίος απευθυνόμενος στον 
Νίκο Καρανίκα, του είπε ότι «δεν 
έχεις δουλειά στη Μακεδονία». 
Εμφανώς εκνευρισμένος, ο σύμ-
βουλος του πρωθυπουργού 
σηκώθηκε από τη θέση του και 

αντιληφθείς ότι ο πολίτης κατέ-
γραφε με το κινητό του την αντι-
παράθεση ζήτησε επιτακτικά 
να σταματήσει. «Είμαι σε δημό-
σιο χώρο...» αντέτεινε ο πολί-
της, ενώ ο σύμβουλος στρατηγι-
κής ζήτησε να κληθεί ένας αστυ-
νόμος. Στο σημείο αυτό η κατα-
γραφή σταματά...

Χαμός στο Twitter
Το βίντεο που δείχνει τον Νίκο 
Καρανίκα να τσακώνεται για τη 
Συμφωνία των Πρεσπών και τη 

Μακεδονία, έχει γίνει viral στα 
social media και πλέον η συζή-
τηση περιστρέφεται γύρω από 
τον «αντιστασιακό» σύμβουλο 
του πρωθυπουργού.
Πολλοί τον παρομοιάζουν με 
τον αείμνηστο ηθοποιό Στάθη 
Ψάλτη, ενώ δεν είναι λίγοι εκεί-
νοι που καυτηρίασαν την κίνηση 
του Καρανίκα να φωνάξει την 
αστυνομία, διότι τον «έκραξαν» 
για τη Μακεδονία.
Ο κ.Καρανίκας βρισκόταν με 
φιλική του παρέα σε καφετέ-

ρια της οδού Καρόλου Ντηλ στη 
Θεσσαλονίκη, όταν μία γυναίκα 
άρχισε να διαμαρτύρεται για 
τη Συμφωνία των Πρεσπών. «Η 
Μακεδονία είναι ελληνική, είναι 
Ελλάδα. Μαζέψατε όπως όπως 
τις ψήφους και ψηφίσατε αυτή την 
προδοσία. Είστε προδότες», του 
είπε μεταξύ άλλων, ενώ ο πρω-
θυπουργός σύμβουλος άρχισε 
να υπερασπίζεται τη Συμφωνία. 
«Η Μακεδονία είναι ελληνική. 
Μακεδόνες είμαστε εμείς»,του 
είπε η γυναίκα. 

Ο Καρανίκας καβγαδίζει για τα Σκόπια - «Φύγε από 
εδώ, δεν έχεις καμία δουλειά στη Μακεδονία» 

επικαιρότητα
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Γρίπη: Στους 145 οι νεκροί - 
Άλλοι 4 έχασαν τη ζωή τους 
την τελευταία εβδομάδα

O απολογισμός παραμένει 
βαρύς - Συνολικά, από  τον 
περασμένο Οκτώβριο μέχρι και 
τις 21 Απριλίου καταγράφηκαν 
386 σοβαρά κρούσματα 
εργαστηριακά επιβεβαιωμένης 
γρίπης, εκ των οποίων τα 372 
χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ

Α
φήνοντας άλλους τέσσερις 
νεκρούς και τρεις ακόμη α-
σθενείς σε Μονάδα Εντατι-
κής Θεραπείας (ΜΕΘ) πίσω 

του υποχωρεί το κύμα της εποχικής 
γρίπης.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία επι-
δημιολογ ική έκθεση του Εθν ι -
κού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 
(ΕΟΔΥ, πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ), κατά το 
διάστημα 15-21 Απριλίου καταγρά-
φηκαν άλλα τέσσερα θανατηφόρα 
κρούσματα, καθώς και τρεις εισα-
γωγές ασθενών με επιπλοκές της γρί-
πης σε ΜΕΘ.

Οι ε ιδικοί του ΕΟΔΥ κηρύσσουν 
σχεδόν τη λήξη της περιόδου γρί-
πης, καθώς αναφέρουν στην έκθεσή 
τους πως «η δραστηριότητα της γρί-
πης κινείται σε χαμηλά, εκτός εποχής 
επίπεδα» και πως η επιτήρηση λήγει 
τον Μάιο.

Ωστόσο, ο απολογισμός παραμένει 
βαρύς: από την αρχή της περιόδου, 
δηλαδή τον περασμένο Οκτώβριο 
μέχρι και τις 21 Απριλίου, καταγρά-
φηκαν 145 θάνατοι λόγω επιπλο-
κών από τη γρίπη και 386 σοβαρά 
κρούσματα εργαστηριακά επιβε-
βαιωμένης γρίπης, εκ των οποίων 
τα 372 χρειάστηκαν νοσηλεία σε 
ΜΕΘ.

Από αυτά τα περιστατικά, εμβολια-
σμένα ήταν τα 56 (ποσοστό 15%).

Σε ό,τι αφορά τους νεκρούς λόγω της 
γρίπης, οι 131 κατέληξαν σε ΜΕΘ και 
οι 14 σε ασθενείς χωρίς νοσηλεία σε 
ΜΕΘ.

επικαιρότητα

Αλέξης Γεωργούλης: «Έφαγε πόρτα» 
απ’ τη ΝΔ και πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ 

Ο ηθοποιός και υποψήφιος 
ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε 
σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ-1 
ότι «λόγω της ενασχόλησής 
του με τα κοινά στη Λάρισα, 
βρισκόταν σε συζητήσεις με τη 
ΝΔ για τη συμμετοχή του στις 
ευρωεκλογές» - Δεν του έγινε 
πρόταση, κατεβαίνει τελικά με τον 
ΣΥΡΙΖΑ 

Τ
ην αποκάλυψη ότι πριν δεχθεί 
και αποδεχθεί την πρόταση του 
ΣΥΡΙΖΑ να είναι υποψήφιος στις 
ευρωεκλογές συζητούσε με τη 

ΝΔ, έκανε ο ηθοποιός Αλέξης Γεωργού-
λης, σε συνέντευξη που παραχώρησε 
στην ΕΡΤ -1!
Μάλιστα, ο ηθοποιός, όπως μεταδίδει 
το ΑΠΕ,  υποστήριζε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ 
βρήκε «τον χώρο να υποστηρίξει τον 
πολιτισμό» και πρόσθεσε ότι απεδέχθη 
την πρόταση που του έγινε γιατί θεώ-
ρησε υποχρέωσή του να το κάνει.
Ωστόσο, όπως αποκάλυψε - και σε 
μια εμφανή προσπάθεια να εμφανί-
σει υπερκομματική την υποψηφιότητά 
του- «λόγω της ενασχόλησής του με τα 
κοινά στη Λάρισα, βρισκόταν σε συζη-
τήσεις και με τη ΝΔ για τη συμμετοχή 
του στις ευρωεκλογές, χωρίς όμως να 
έχουν γίνει επίσημες προτάσεις από τα 
δύο κόμματα».
«Αυτή η εποχή είναι η καλύτερη για να 
μιλήσουμε για τον πολιτισμό μας, για 
την Ελλάδα και πώς μπορεί να παίξει 

σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη», είπε 
ο κ. Γεωργούλης, αναφερόμενος στη 
συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο του 
ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι ήταν υποχρέ-
ωση να υποστηρίξει όσα έχουν ήδη 
αρχίσει να γίνονται.
Συγκεκριμένα, εξήρε τη δουλειά που 
έχει γ ίνει σ το υπουργείο Ψηφιακής 
Πολιτικής, αναφερόμενος στην εται-
ρεία που διαχειρίζεται την επιστροφή 
φόρων από παραγωγές οπτικοακου-
σ τικού υλικού που γυρίζον ται σ την 
Ελλάδα. Όπως είπε, αυτό που γίνεται 
τώρα «είναι απίσ τευτο» προσθέτο-
ντας ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια 
καμία κυβέρνηση δεν είχε ασχοληθεί 
μ’ αυτό, το οποίο αποτελεί «ένα πολύ 
καλό εργαλείο» για να προχωρήσει η 
Ελλάδα με ιδιαίτερη εξωστρέφεια στα 
πολιτιστικά.
Ερωτηθείς κατά πόσο τον αγγίζει το 
μήνυμα του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-Προοδευτ ική Συμμαχία ενάν τ ια 
στον φασισμό και την Ακροδεξιά, ο 
υποψήφιος ευρωβουλευτής σημεί-
ωσε ότι δεν θα «πατούσε» πάνω στο 
πεδίο του πολιτισμού αν δεν τον άγγιζε, 
συμπληρώνοντας πως «αν ο πολιτισμός 
δεν αφήνει τον πλουραλισμό, δεν υπο-
στηρίζει τη διαφορετικότητα ή τη μονα-
δικότητα που έχει ο κάθε άνθρωπος, 
δεν είναι πολιτισμός».
Αναφορικά με πρόσφατη δήλωσή του 
ότι δεν θα γίνει πολιτικός, ο κ. Γεωργού-
λης είπε ότι η λέξη πολιτικός έχει πολλές 
ερμηνείες και ο ίδιος δεν θέλει να φθά-
σει σε επίπεδο επαγγελματία πολιτικού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Στο Πεκίνο ο Τσίπρας: Συνάντηση με 
τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ 

Στο βροχερό Πεκίνο έφτασε πριν από 
λίγο ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσί-
πρας προκειμένου να συμμετάσχει 

στο δεύτερο φόρουμ υψηλού επιπέδου 
της Πρωτοβουλίας του «Δρόμου του Μετα-
ξιού» (Belt & Road Initiative).
Στο φόρουμ συμμετέχουν συνολικά 150 
χώρες, οι 37 εκ των οποίων εκπροσω-
πούνται σε επίπεδο αρχηγών κρατών και 
κυβερνήσεων, αλλά και εκπρόσωποι από 
90 και πλέον διεθνείς οργανισμούς. Οι δε 
συμμετέχοντες ανέρχονται σε περίπου 
5.000.
Ο πρωθυπουργός θα είναι παρών στην επί-
σημη τελετή έναρξης του φόρουμ το πρωί 
της Μεγάλης Παρασκευής, που θα εγκαι-
νιάσει με ομιλία του ο πρόεδρος της Κίνας 
και στη συνέχεια θα κάνει παρέμβαση στην 
Ολομέλεια Διαλόγου Υψηλού Επιπέδου.
Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ο πρωθυ-
πουργός θα παρακαθίσει σε γεύμα με το 

μέλος της Διαρκούς Επιτροπής και του 
Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΚ Wang Yang, 
θα ακολουθήσουν διμερείς συναντήσεις 
με τον Κινέζο Πρωθυπουργό, Li Keqiang 
(15:30 τοπική) και με τον Κινέζο Πρόεδρο, 
Xi Jinping (17:00 τοπική) και στις 19:30 
θα παραβρεθεί στο επίσημο δείπνο του 
φόρουμ.
Την επόμενη μέρα, Μ. Σάββατο, ο κ. Τσί-
πρας θα μιλήσει στην 1η Στρογγυλή Τρά-
πεζα ηγετών, με θέμα: «Ενίσχυση της Συν-
δεσιμότητας για την εξεύρεση νέων μορ-
φών ανάπτυξης».
Στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο 
πρωθυπουργός στην κινεζική πρωτεύ-
ουσα θα βρεθεί η περαιτέρω εμβάθυνση 
της ελληνοκινεζικής συνεργασίας και η ενί-
σχυση των κινεζικών επενδύσεων, κατά την 
επόμενη περίοδο, ιδιαίτερα στην υψηλή 
τεχνολογία, στα logistics και στον χρηματο-
πιστωτικό τομέα.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Μ
ε αφορμή τις πρό-
σφατες τρομοκρα-
τικές ενέργειες που 
έχουν συγκλονίσει 

το παγκόσμιο και το πρωτοφα-
νές έγκλημα που άφησε άφωνη 
την κυπριακή κοινωνία, o Yπουρ-
γός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου 
διαβεβαιώνει ότι η ασφάλεια 
του πολίτη είναι προτεραιότητα 
της Κυβέρνησης και αξιοποιεί-
ται κάθε μέσο για τη διασφάλιση 
του πολυτιμότερου αγαθού της 
ζωής των ανθρώπων, των ατομι-
κών ελευθεριών και των δικαιω-
μάτων των πολιτών.
Σε μήνυμα με την ευκαιρία των 
εορτών του Πάσχα, ο Υπουργός 
αναφέρει ότι ενεργώντας στο 
πλαίσιο των νόμων, των αρχών 
και των αξιών της Δημοκρατίας, 
οι αρχές ασφαλείας της χώρας 
θα συνεχίσουν να επιτελούν το 
καθήκον τους, με αίσθημα ευθύ-
νης και αυταπάρνηση, εντατικο-
ποιώντας τα μέτρα ασφάλειας 
στους δρόμους, σε ναούς και 
εκκλησίες εν όψει των εορτών 
του Πάσχα.
“Ας επιδείξουμε ορθή οδική 
συμπεριφορά και με το αίσθημα 
κοινωνικής ευθύνης που πρέπει 
να διακρίνει τον καθένα μας, ας 
μην επιτρέψουμε οι στιγμές οικο-
γενειακής ευτυχίας να χαθούν 
στην άσφαλτο, λόγω απερισκε-
ψίας και αλόγιστης συμπεριφο-
ράς.
Το παράδειγμα της Ανάστασης 
του Θεανθρώπου μεταδίδει μέσα 
από τους αιώνες την απελευθέ-
ρωση από τα δεσμά της αγωνίας 
του σκότους και του θανάτου, 
δείχνοντας τον φωτεινό δρόμο 
της ειρήνης, της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας και της αλληλεγ-
γύης”, αναφέρει.
Επιπρόσθετα ο  κ. Νικολάου 
καλεί όλους να συμπορευτούν με 
τις προσπάθειες που καταβάλλει 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για 
εθνική ανάσταση, ώστε να θωρα-
κίσουμε την πατρίδα μας και να 
διασφαλίσουμε τη διαβίωση του 
κυπριακού λαού σε ένα υγιές και 
ασφαλές περιβάλλον ανάπτυξης 
και προόδου.

Ιωνάς Νικολάου: 
Η ασφάλεια 
του πολίτη είναι 
προτεραιότητα της 
Κυβέρνησης 

Με επιτυχία στέφθηκε η 
διπλή έξοδος της Κύπρου 
στις διεθνείς αγορές, σήμερα. 
Με τα δύο ευρωπαικά 
ομόλογα EMTN 5ετούς και 
30ετούς διάρκειας που 
εξέδωσε ταυτοχρόνως 
άντλησε 1.25 δισ. ευρώ από 
τους επενδυτές. Αξίζει να 
σημειωθεί πως η Κύπρος 
βγήκε για πρώτη φορά 
στην ιστορία της με 30ετές 
ομόλογο.

Τ
ο Bloomberg αναφέρει 
πως το επιτόκιο του 5ε-
τούς ομολόγου έκλεισε στο 
0.65% και για το 30ετές ο-

μόλογο στο 2.88%. Σημειώνεται 
πως τα βιβλία προσφορών για τα 
δύο ομόλογα άνοιξαν στις 10 προ 
μεσημβρίας στο 0.85% για το 5ε-
τές και στο 3.12% για το 30ετές.
Από το 5ετές ομόλογο η Κύπρος 
άντλησε 500 εκατ. ευρώ, ενώ από 
το 30ετές άντλησε 750 εκατ. ευρώ. 
Όσον αφορά στη ζήτηση, οι επεν-
δυτές προσέφεραν 4.9 δισ. ευρώ 
για το 5ετές, και 5.9 δισ. ευρώ για 
το 30ετές.
Το ποσό που άντλησε το Υπουρ-
γείο Οικονομικών θα δώσει την 
ικανότητα στη χώρα να αποπλη-
ρώσει πρόωρα το Ρωσικό δάνειο 
ύψους 1.57 δισ. ευρώ, προσθέτο-
ντας χρήματα από τα ρευστά δια-
θέσιμά του.

Χάρης: Εξαιρετικά θετική 
η διπλή πράξη δανεισμού
Ως εξαιρετικά θετική χαρακτήρισε 
ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης 
Γεωργιάδης, την διπλή έξοδο της 
Κύπρου στις αγορές με την έκδοση 
ενός 5ετους ομολόγου και ενός 
30ετούς, του πρώτου ομολόγου 
στην ιστορία της Κυπριακής Δημο-
κρατίας με τόσο μακροχρόνια 
διάρκεια.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε πως τα χρή-
ματα που αντλήθηκαν θα δαπα-
νηθούν αποκλειστικά για την πρό-
ωρη αποπληρωμή του ρωσικού 
δανείου, το υπόλοιπο του οποίου 
ανέρχεται στα €1,6 δισ., τονίζο-
ντας πως η διπλή αυτή η έκδοση 
εξασφαλίζει εξοικονόμηση στις 
δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους 
και εξασφάλιση δανεισμού πολύ 
μακράς διάρκειας, που διευκολύ-
νει τη διαχείριση του χρέους.
«Είναι εξαιρετικά θετικές οι ενδεί-
ξεις, σε αυτό το συμπέρασμα 
είχαμε καταλήξει από το προηγού-
μενο διάστημα, ότι δηλαδή διε-
θνώς έχει σχηματιστεί μια πολύ 
θετική εικόνα για την οικονομία 
της χώρας μας. Αυτό αντικατοπτρί-
ζεται από τις αναβαθμίσεις που 
πετύχαμε το τελευταίο διάστημα 
και από την εξαιρετικά θετική αντί-
κριση στη διεθνή επενδυτική κοι-
νότητα», ανέφερε στις δηλώσεις 
του ο κ. Γεωργιάδης, που μιλούσε 
λίγο πριν κλείσει το βιβλίο προ-
σφορών.
Επανέλαβε πως ο σκοπός της έκδο-
σης αφορά αποκλειστικά την πρό-
ωρη εξόφληση του συνόλου του 
δανείου που είχε 
αναληφθεί το 2011 
από τη Ρωσ ική 
Κυβέρνηση.
Εκφράζον τας εκ 
νέου ευχαριστίες 
προς την ρωσική 
κυβέρνηση, που 
πρόθυμα παραχώ-
ρησε τότε εκείνο το δάνειο, ο κ. 
Γεωργιάδης τόνισε ωστόσο πως 
«όπως και σήμερα στην πράξη επι-
βεβαιώνεται, μπορούμε να βασι-
ζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις 
και εκτιμώ πως εντός της ημέρας 
θα έχουμε μια επιβεβαίωση μιας 
εξαιρετικά θετικής διπλής έκδο-
σης ομολόγων στις διεθνείς αγο-
ρές που θα επιβεβαιώνουν θα 
ενισχύουν τη βιωσιμότητα του 

δημοσίου χρέους, τη βιωσιμότητα 
ουσιαστικά των δημοσίων οικο-
νομικών της χώρας μας με ένα συν-
δυασμό νέου δανεισμού χαμηλού 
κόστους, αλλά και νέου δανεισμού 
πολύ μακράς διάρκειας που ακρι-
βώς διευκολύνει απόλυτα τη δια-
χείριση του δημοσίου χρέους».

Πολιτική ατζέντα η βιωσι-
μότητα των δημοσίων οι-
κονομικών
Κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύ-
ματα που κάνουν λόγο για πολιτική 
ατζέντα σε σχέση με την πρόωρη 
εξόφληση του ρωσικού δανείου, 
ο κ. Γεωργιάδης είπε πως η πολι-
τική ατζέντα αφορά την εξυγίανση, 
ενδυνάμωση και την εξασφάλιση 
της βιωσιμότητας των δημοσίων 
οικονομικών.
«Είναι κορυφαίος πολιτικός στό-
χος η πλήρης εξυγίανση, η ενδυνά-
μωση και η εξασφάλιση της βιωσι-
μότητας των δημοσίων οικονομι-
κών. Αν σε αυτό αναφέρεστε είναι 
βεβαίως εξόχως πολιτική ατζέντα, 
επειδή μέσα από αυτές τις πολιτι-
κές πρωτοβουλίες εξασφαλίζουμε 
συγκεκριμένο και χειροπιαστό 

οικονομικό όφελος. 
Αυτή ήταν η επιδί-
ωξη, μία επιδίωξη, 
η οποία φαίνεται 
να επιτυγχάνεται», 
πρόσθεσε.
Ερωτηθε ίς σ χε-
τικά για τις αναφο-
ρές στον Τύπο περί 

προσπάθειας να μειωθεί η επιρ-
ροή της Ρωσίας στην Κύπρο κατό-
πιν κινήσεων των Αμερικανών, ο 
κ. Γεωργιάδης απάντησε λέγο-
ντας ότι «δεν υπήρχε καμιά επιρ-
ροή, πρέπει να πω, μέσα από την 
παραχώρηση ενός δανείου και 
για αυτό δεν είχα κανένα δισταγμό 
ξανά προ ολίγου να επαναλάβω, 
τη ευγνωμοσύνη μου προς τη 
ρωσική κυβέρνηση», προσθέτο-

ντας πως ο ίδιος δεν θεωρεί «πως 
υπήρξε κανένα πολιτικό αντάλ-
λαγμα όταν τότε επί προηγούμενης 
κυβέρνησης είχε αναληφθεί εκείνο 
το δάνειο».
«Στα πλαίσια της οικονομικής πολι-
τικής ως αποτέλεσμα της ουσια-
στικής βελτίωσης στα οικονομικά 
δεδομένα της χώρας μας, μπο-
ρούμε να προβούμε σε τέτοιες 
κινήσεις που βελτιώνουν τη βιω-
σιμότητα του δημοσίου χρέ-
ους, ρίχνουν το κόστος, επεκτεί-
νουν τη διάρκεια και επιβεβαιώ-
νουν με τον πιο χειροπιαστό τρόπο 
πόσο σημαντική είναι η πρόοδος 
που έχει γίνει, μια πρόοδος που 
οφείλεται στις προσπάθειες των 
παραγωγικών μας δυνάμεων, των 
συμπολιτών μας, των εργαζομέ-
νων, προσπάθειες τις οποίες μέσα 
από τέτοιες κινήσεις οφείλουμε να 
αξιοποιήσουμε», κατέληξε.

Μείωση ΜΕΧ κατά €743 εκ
Κατά €743 εκατ. ή 6,7% μειώθη-
καν στο τέλος του 2018 οι μη εξυ-
πηρετούμενες  χορηγήσεις (ΜΕΧ), 
σε σύγκριση με το τέλος Σεπτεμ-
βρίου του 2018, υποχωρώντας στα 
€10,27 δισεκατομμύρια, ενώ στο 
καθαρό υπόλοιπο των αναδιαρ-
θρωμένων χορηγήσεων παρουσι-
άστηκε πτώση ύψους €660 εκατ., 
σύμφωνα με την Κεντρική Τρά-
πεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) , η οποία 
σημειώνει πως «βελτιώνονται οι 
παράγοντες που συμβάλλουν στη 
μείωση των μη εξυπηρετούμενων 
χορηγήσεων».
Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης μη εξυ-
πηρετούμενων χορηγήσεων προς 
το σύνολο των χορηγήσεων υπο-
χώρησε από 31,8% στο τέλος 
Σεπτεμβρίου 2018 στο 30,3% στο 
τέλος Δεκεμβρίου 2018. Ο δεί-
κτης κάλυψης ανήλθε στο 50,9% 
στο τέλος Δεκεμβρίου 2018 σε 
σύγκριση με 51,9% στο τέλος 
Σεπτεμβρίου 2018.

Εξαιρετικά πήγαν τα κυπριακά ομόλογα, 
αποπληρώνεται το ρωσικό δάνειο
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Α
πανωτά σοκ: Ο 35χρονος αξιωματικός με 
το ψευδώνυμο “Ορέστης” φέρεται να πα-
ραδέχθηκε άλλους δύο φόνους, μιας γυ-
ναίκας από τη Ρουμανία και του ανήλικου 

κοριτσιού της.
Με αυτή του την ομολογία οι φόνοι γυναικών που 
έχει παραδεχθεί μέχρι στιγμής ανέρχονται στους 
επτά. Πρόκειται για τις:
 1. Mary Rose 38χρονών
2. Sierra κόρη της Mary Rose 6χρονών
3. Arian Palanas Lozano 28χρονών
4. Maricar Valdez Arquila 30χρονών
5. Μία γυναίκα (Νεπάλ ή Ινδία) (δήλωσε πως δεν 
θυμόταν την εθνικότητά της)
6+7 Μία γυναίκα από Ρουμανία μαζί με την ανή-
λικη κόρη της. 
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη διαλεύκανση των 
φόνων που παραδέχθηκε ότι διέπραξε ο 35χρονος 
“Ορέστης”, ο αξιωματικός της Εθνικής Φρουράς 
και φερόμενος ως κατά συρροήν δολοφόνος. Την 
Πέμπτη εντοπίστηκε άλλο ένα πτώμα και θεωρεί-
ται βέβαιο πως πρόκειται για θύμα του 35χρονου 
αφού αυτός υπέδειξε τον χώρο στο πεδίο βολής της 

Ορούντας.
Τα μέλη της ανακριτικής ομάδας βρέθηκαν στο 
πεδίο βολής της Ορούντας, συνοδεύοντας τον 
35χρονο ο οποίος τους υπέδειξε το σημείο που 
βρέθηκε το πτώμα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληρο-
φορίες στον χώρο έφθασαν λίγο αργότερα και οι 
ιατροδικαστές Νικόλας Χαραλάμπους και Σοφο-
κλής Σοφοκλέους για αυτοψία στη σκηνή.
Το πτώμα βρέθηκε σε λάκκο, σε πλήρη αποσύν-
θεση και ανασύρθηκε από άνδρες της Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας.
Πληροφορίες φέρουν τον 35χρονο να έχει παρα-
δεχθεί τη δολοφονία της 30χρονης Φιλιππινέζας 
Μaricar και άλλης μίας αλλοδαπής γυναίκας πιθα-
νόν από το Νεπάλ ή την Ινδία ενώ αναφέρεται ότι 
αυτός ίσως να είναι ο πέμπτος του φόνος.
Nωρίτερα, σήμερα ο αξιωματικός οδηγήθηκε στο 
δικαστήριο το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησής 
του για δύο ημέρες για τον φόνο της Μaricar. Αργό-
τερα ολοκληρώθηκαν και οι έρευνες της Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας στο φρεάτιο του μεταλλείου της 
Κοκκινόγειας, όπου τα μέλη της ΕΜΑΚ δεν εντόπι-
σαν οτιδήποτε.

Απανωτά σοκ: Ο “Ορέστης” παραδέχθηκε 
άλλους δύο φόνους: 7 οι φόνοι στη λίστα της 
φρίκης

Ινδικό ενδιαφέρον για επενδύσεις στην 
Κύπρο 

Π
ρόγευμα εργασίας σε μέλη της ινδικής επιχει-
ρηματικής κοινότητας του Λονδίνου, παρέθε-
σε πρόσφατα ο Κυπριακός Οργανισμός Προ-
ώθησης Επενδύσεων (Invest Cyprus).

Ανακοίνωση από τον Invest Cyprus αναφέρει ότι το 
πρόγευμα εργασίας εντάσσεται στο πλαίσιο της απο-
στολής του Invest Cyprus για προώθηση της Κύπρου 
ως επενδυτικού προορισμού και ως επιχειρηματικού 
κέντρου, αλλά και της ευρύτερης προσπάθειας του 
Οργανισμού να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προ-
κύπτουν από το Brexit για την Κύπρο, ως προορισμού 
για μεταφορά εταιρικής έδρας. Στο πρόγευμα εργα-
σίας παρευρέθηκαν πέραν των τριάντα εκπροσώπων 
ινδικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε ένα 
ευρύ φάσμα τομέων, με παρουσία στην Ινδία και την 
Ευρώπη.
Στη διάρκεια του προγεύματος εργασίας, ο Γενικός 
Διευθυντής του Invest Cyprus πραγματοποίησε λεπτο-
μερή παρουσίαση των οικονομικών προοπτικών, 
αλλά και των επενδυτικών ευκαιριών που προσφέρει 
η Κύπρος σε βασικούς τομείς ανάπτυξης, καθώς και τα 

χαρακτηριστικά, αλλά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
που διαθέτει. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στους τομείς των 
επενδυτικών ταμείων, των τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνίας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
την εκπαίδευση. Η συζήτηση που ακολούθησε ήταν ιδι-
αίτερα αποδοτική, όπως αναφέρεται, με τους παρευ-
ρισκόμενους να επιδεικνύουν  έντονο ενδιαφέρον για 
επενδύσεις στην Κύπρο.
Προστίθεται ότι το πρόγευμα εργασίας αποτέλεσε μία 
χρήσιμη πλατφόρμα για την προώθηση της Κύπρου 
ως επενδυτικού προορισμού και εταιρικής έδρας, ενώ 
έδωσε την ευκαιρία διερεύνησης των δυνατοτήτων 
ανάπτυξης συνεργασιών και επιχειρηματικών σχέσεων.
Από κυπριακής πλευράς, στη συνάντηση παρευρέθηκε 
και ο Ανδρέας Ηλιάδης, Σύμβουλος Πολιτικών Υποθέ-
σεων στην Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας στο Λονδίνο, ο οποίος εξέφρασε τη βούληση της 
κυβέρνησης να παρέχει πολιτική στήριξη, αλλά και την 
ετοιμότητά της να βοηθήσει πρακτικά επιχειρηματίες 
και εταιρείες που επιθυμούν να επεκτείνουν τις επιχει-
ρηματικές τους δραστηριότητες στην Κύπρο.

Αναστολή των διορισμών 
στην Ελ. Υπηρεσία εισηγείται 
η Επίτροπος Διοικήσεως – 
Απορρίπτει η ΕΥ

Η 
Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων, Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη με έκθεσή της καλεί τον Γε-
νικό Ελεγκτή να μην προχωρήσει στην καταρτισμό συμβάσε-
ων απασχόλησης 20 εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου, με 

την Ελεγκτική Υπηρεσία να απορρίπτει τη θέση της Επιτρόπου λέγοντας 
ότι η έκθεση «πάσχει εκ βάθρων».
Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, ήδη οι 20 νέοι εργαζόμενοι πιά-
νουν δουλειά στις 2 Μαΐου, ενώ επισημαίνεται ότι η πρόσληψη των 
νέων εργαζομένων θα βοηθήσουν το έργο της υπηρεσίας, το 20% των 
θέσεων της οποίας παραμένουν κενές.
Σε σημερινή έκθεσή, κατόπιν εξέτασης παραπόνου της η Επίτροπος 
Διοικήσεως εισηγείται στον Γενικό Ελεγκτή να επανεξετάσει την από-
φαση του και να μην προχωρήσει στον καταρτισμό των συμβάσεων 
απασχόλησης 20 εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνο στην Ελεγκτική 
Υπηρεσία της Δημοκρατίας μέχρι την αποκρυστάλλωση των ζητημάτων 
που εγείρονται με το Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού.
Η κ. Λοττίδου υποβάλλει την έκθεση στο Γενικό Διευθυντή του ΥΠΟΙΚ 
και στη διεύθυνση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 
για σκοπούς διαβούλευσης με τον Γενικό Ελεγκτή στα πλαίσια της επα-
νεξέτασης του όλου ζητήματος ως προς την προϋπόθεση καταρτισμού 
του αναγκαίου σχεδίου υπηρεσίας και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων 
των υφισταμένων λειτουργών της υπηρεσίας που υπηρετούν στην κλί-
μακα Α8,Α10,Α11.
Συναφώς, στην έκθεσή της, η Επίτροπος Διοικήσεως διερωτάται κατά 
πόσο υπήρξε συμμόρφωση με τις πρόνοιες του οικείου Νόμου και διε-
ρωτάται κατά πόσον η πρόσληψη προσωπικού σε ιεραρχικά ανώτερες 
κλίμακες από αυτές που κατέχουν οι υφιστάμενοι υπάλληλοι στη βάση 
της πυραμίδας δύναται να δημιουργήσει θέματα στη ιεραρχική τους 
σχέση και να επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.
Σε απαντητική ανακοίνωσή της, η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ότι η 
έκθεση, ‘πάσχει εκ βάθρων’, προσθέτοντας πως «τούτο φαίνεται από 
τη θέση της ότι δήθεν οι 20 αυτές θέσεις αφορούν θέσεις πρώτου διο-
ρισμού».
«Ομοίως αυθαίρετοι και ανυπόστατοι είναι οι ισχυρισμοί της Επιτρό-
που ότι δήθεν τα προσόντα και τα καθήκοντα της θέσης καθορίζονται 
μετά από συλλογικές διαβουλεύσεις. Αυτό, στο οποίο κτίζει όλη την επι-
χειρηματολογία της, είναι αποκύημα φαντασίας και δεν στηρίζεται στο 
σχετικό νόμο, ουσιώδεις πρόνοιες του οποίου παραγνωρίζει», προ-
σθέτει.
Για τους όρους απασχόλησης, (μισθός, ωράριο εργασίας, άδειες κλπ), η 
Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει πως «προφανώς είναι αυτοί που ισχύ-
ουν για όλους τους έκτακτους, όλης της Δημόσιας Υπηρεσίας».
Χαρακτηρίζει ως «εντελώς ανυπόστατες και ασύνδετες» τις αναφορές 
της Επιτρόπου για τη δήθεν ιεραρχική σχέση των 20 εργοδοτουμένων 
ορισμένου χρόνου με τους μόνιμους υπαλλήλους.
«Προφανώς η Επίτροπος συγχέει τη σημασία της λέξης ‘ιεραρχία’ με 
την «αρχαιότητα» όταν αναφέρει ότι σε μία Υπηρεσία όλοι έχουν μεταξύ 
τους σχέση ιεραρχίας», αναφέρει.
Όπως αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία, «είναι κρίμα που μέσα από μία 
επιδερμική προσέγγιση τόσο σοβαρών θεμάτων η Επίτροπος οδηγεί σε 
απαξίωση τον τόσο μεγάλης σημασίας θεσμό που υπηρετεί».
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B
έρα στο δεξί έβαλε η πιο όμορφη υ-
πουργός της Γερμανίας, επιλέγοντας τη 
Νότιο Αφρική για την γαμήλια τελετή.
Η υπουργός Γεωργίας, Διατροφής και 

Προστασίας του Καταναλωτή Γιούλια Κλέκνερ, 
ένα από τα πρωτοκλασάτα στελέχη των Χρι-
στιανοδημοκρατών, παντρεύτηκε τον αγαπη-
μένο της παρουσία λίγων και εκλεκτών φίλων, 
όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η γερμανική 
εφημερίδα «Bild».
Ο 49χρονος σύζυγός της Ραλφ Γκρίσνερ έχει 
εργαστεί στο παρελθόν ως διευθύνων σύμ-
βουλος σε εταιρείες Πληροφορικής. Σήμερα 
διευθύνει μία εταιρεία κατασκευής αυτοκινή-
των «εποχής».
Η Γιούλια όπως και ο σύντροφός της δεν ήθε-
λαν ανοιχτό γάμο. Γι’ αυτό και οι Γερμανοί 

υπουργοί δεν ήταν καλεσμένοι στη γαμήλια 
τελετή, όπως επισημαίνει η γερμανική εφη-
μερίδα.
Μιλώντας για τους σχέση τους, η όμορφη 
υπουργός έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο 
Ραλφ είναι εξαιρετικός σύντροφος κι ότι της 
φτιάχνει κάθε πρωί καφέ και της τον πηγαίνει 
στο κρεβάτι.
Η 46χρονη Γερμανίδα γεννήθηκε σε μια οικο-
γένεια οινοπαραγωγών. Μάλιστα το 1995 ανα-
κηρύχθηκε «βασίλισσα του κρασιού της Γερ-
μανίας».
Προτού ασχοληθεί επαγγελματικά με την πολι-
τική, εργάστηκε από το 1994 έως το 1998 ως 
δασκάλα Θρησκευτικών σε δημοτικό σχολείο 
στο Βιζμπάντεν, ενώ στη συνέχεια ασχολήθηκε 
επαγγελματικά με τη δημοσιογραφία.

διεθνή νέα

Α
ντιστροφή των αρχικών τάσεων 
για το πετρέλαιο, το οποίο ση-
μείωσε σημαντικές απώλειες, 
καθώς αυξάνονται οι ανησυχί-

ες των επενδυτών για την αγορά, μετά τις 
κυρώσεις των ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά και τη 
διακοπή εισαγωγών ρωσικού πετρελαί-
ου από Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες.
Ειδικότερα, το προθεσμιακό συμβόλαιο 
Ιουνίου 2019 για το Brent υποχώρησε 
0,59% με την τιμή του να διαμορφώνε-
ται στα 74,13 δολάρια, ενώ ενδοσυνε-
δριακά είχε φθάσει στα 74,81 δολ. ανά 
βαρέλι, την ίδια στιγμή που το προθε-
σμιακό συμβόλαιο Ιουνίου 2019 για το 
αμερικανικό αργό υποχώρησε 1,26% στα 
65,06 δολ. ανά βαρέλι.
Η τιμή του πετρελαίου παραμένει στα 
υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι 
μηνών, μετά την ανακοίνωση της Ουά-
σιγκτον ότι δεν πρόκεται να χορηγήσει 
περαιτέρω απαλλαγές στις χώρες που 
εισάγουν ιρανικό πετρέλαιο, αυξάνοντας 
με αυτόν τον τρόπο τις πιέσεις προς της 
Τεχεράνη.
«Μετά την απόφαση των ΗΠΑ να ενι-
σχύσουν τις κυρώσεις τους απέναντι στο 
Ιράν, αναθεωρήσαμε την πρόβλεψη για 
την τιμή του Brent για το τέλος του έτους 
από τα 50 δολ. ανά βαρέλι στα 60 δολ. 
ανά βαρέλι», ανέφεραν σε σημείωμά 
τους οι αναλυτές της Capital Economics.
Παρά το γεγονός ότι η τιμή του πετρε-
λαίου έχει αυξηθεί πάνω από 40% το 
τρέχον έτος, οι αναλυτές της Capital 
Economics αναμένουν ότι θα σημειωθεί 
πτώση κατά τους επόμενους μήνες, επι-
καλούμενοι την επιβράδυνση της παγκό-
σμιας ανάπτυξης, η οποία θα μπορούσε 
να επηρεάσει τη ζήτηση.
Όσον αφορά τα αποθέματα αμερικανι-
κού αργού, την περασμένη εβδομάδα 
σημειώθηκε αύξηση κατά 1,3 εκατ. 
βαρέλια συνολικά, σ τα 460,63 εκατ. 
βαρέλια, γεγονός που αποτελεί το υψη-
λότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 
2017.

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ 
για συνέπειες αν υπάρξει ε-
μπλοκή στο Στενό του Ορμούζ
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών του 
Μοχάμαντ Τζαβάντ Ζαρίφ προειδοποί-

ησε σήμερα τις ΗΠΑ με «συνέπειες» 
αν προσπαθήσουν να εμποδίσουν την 
πρόσβαση της Ισλαμικής Δημοκρατίας 
στο στρατηγικής σημασίας Στενό του 
Ορμούζ, βασικό θαλάσσιο δίαυλο για 
το πετρέλαιο στον Κόλπο.
Οι ΗΠΑ ζήτησαν τη Δευτέρα από τους 
αγοραστές ιρανικού αργού να σταμα-
τήσουν τις αγορές έως την 1η Μαΐου 
διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν κυρώ-
σεις, τερματίζοντας έξι μήνες εξαιρέ-
σεων που επέτρεψαν στους οκτώ μεγα-
λύτερους αγοραστές του Ιράν –κυρίως 
στην Ασία- να συνεχίσουν να εισάγουν 
περιορισμένες ποσότητες.
«Πιστεύουμε ότι το Ιράν θα συνεχίσει 
να πουλά το πετρέλαιό του, θα συνεχί-
σουμε να βρίσκουμε αγοραστές για το 
πετρέλαιό μας και θα συνεχίσουμε να 
χρησιμοποιούμε το Στενό του Ορμούζ 
ως ένα ασφαλές πέρασμα για τις πωλή-
σεις του πετρελαίου μας», τόνισε ο επι-
κεφαλής της ιρανικής διπλωματίας από 
την Νέα Υόρκη, όπου παρευρέθηκε σε 
μια εκδήλωση των Ηνωμένων Εθνών.
«Αλλά αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν στο 
τρελό βήμα να επιχειρήσουν να μας 
εμποδίσουν να το πράξουμε αυτό, τότε 
θα πρέπει να είναι έτοιμοι για συνέ-
πειες», πρόσθεσε, χωρίς να επεκταθεί.
«Είναι προς το συμφέρον της εθνικής 
μας ασφάλειας να παραμείνει ανοι-
κτός ο Περσικός Κόλπος, να παραμείνει 
ανοιχτό Στενό του Ορμούζ, το κάναμε 
στο παρελθόν και θα συνεχίσουμε να 
το κάνουμε στο μέλλον», ανέφερε ο 
Ζαρίφ.
«Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να 
γνωρίζουν όταν εισέρχονται στο Στενό 
του Ορμούζ ότι πρέπει να μιλούν με 
εκείνους που προστατεύουν το Στενό 
του Ορμούζ- τους Φρουρούς της Ιρανι-
κής Επανάστασης», συμπλήρωσε.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές Απρι-
λίου κατέταξαν τους Φρουρούς της 
Επανάστασης, το επίλεκτο σώμα των 
ιρανικών ενόπλων δυνάμεων στη λίστα 
των «ξένων τρομοκρατικών οργανώ-
σεων».
Ο δ ιο ικη τ ής  τ ου  Ναυ τ ικού  τ ων 
Φρουρών της Επανάστασης απείλησε 
τη Δευτέρα ότι το Ιράν θα κλείσει το 
Στενό του Ορμούζ, εάν απαγορευθεί η 
χρήση του από την Τεχεράνη.

Πετρέλαιο: Σημαντικές απώλειες μετά 
τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο Ιράν 
Οι αναλυτές προβλέπουν επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας και μείωση στη 
ζήτηση του «μαύρου χρυσού»

Η «πιο όμορφη υπουργός» της 
Γερμανίας παντρεύτηκε τον άντρα που 
της «φέρνει τον καφέ στο κρεβάτι» 
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«Το να κοιτάμε τη φρίκη 
καταπρόσωπο είναι προϋπόθεση 
για την απόδοση δικαιοσύνης», είπε 
ο Εντουάρ Φιλίπ

Η 
Γαλλία τίμησε χθες Τετάρτη για 
πρώτη φορά επίσημα την επέ-
τειο της γενοκτονίας των Αρμε-
νίων, με τον πρωθυπουργό της 

χώρας Εντουάρ Φιλίπ να επισημαίνει ότι 
«το να κοιτάμε τη φρίκη καταπρόσωπο εί-
ναι προϋπόθεση για την απόδοση δικαι-
οσύνης».
Ο Φιλίπ κατέθεσε στεφάνι στο Παρίσι στο 
άγαλμα του Πατέρα Κομιτάς, διανοούμε-
νου που επέζησε από τους μαζικούς εκτο-
πισμούς των Αρμενίων από τις οθωμανι-
κές αρχές το 1915 και πέθανε στη Γαλλία.
Η Γαλλία «δεν θα αφεθεί να επηρεαστεί 
από καμία πίεση, από κανένα ψέμα», 
πρόσθεσε ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, 
προφανώς σχολιάζοντας τις εκδηλώσεις 
οργής από μέρους της Τουρκίας για την 
απόφαση του Παρισιού να οριστεί επί-
σημα ημέρα κατά την οποία τιμάται η 
γενοκτονία.
Η ομιλία του Φιλίπ επευφημήθηκε ηχηρά 
από εκατοντάδες ανθρώπους συγκεντρω-
μένους σ τ ις όχθες του 
Σηκουάνα, πολλοί εκ των 
οποίων ανέμιζαν αρμενι-
κές και γαλλικές σημαίες.
Ο τούρκος  πρόεδρος 
Ρε τζέπ Ταγ ίπ Ερν τογάν 
κατηγόρησε νωρίτ ερα 
χθες Τετάρτη τη Γαλλία ότι 
ευθύνεται για τις γενοκτο-
νίες στη Ρουάντα και στην 
Αλγερία κι ότι αποπειράται να «παρα-
πλανήσει όλο τον κόσμο διασπείροντας 
παραπληροφόρηση». Ακόμη, στηλίτευσε 
όλους όσοι προσπαθούν να «δώσουν 
μαθήματα» στη χώρα του.
Η κυβέρνηση της Τουρκίας αρνείται ότι 
η σφαγή 1,5 εκατομμυρίων Αρμενίων 
από την Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά 
τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
αποτελούσε γενοκτονία.
Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν κατηγόρησε νωρίτερα χθες Τετάρτη 
τη Γαλλία ότι ευθύνεται για τις γενοκτο-
νίες στη Ρουάντα και στην Αλγερία κι ότι 

αποπειράται να «παραπλανήσει όλο τον 
κόσμο διασπείροντας παραπληροφό-
ρηση». Ακόμη, στηλίτευσε όλους όσοι 
προσπαθούν να «δώσουν μαθήματα» στη 
χώρα του.
Ο Φιλίπ αντέταξε στην ομιλία του ότι η 
μαζική σφαγή των Αρμενίων από την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία, διάδοχη οντό-
τητα της οποίας είναι η Τουρκία, αποτέ-
λεσε προάγγελο «των άλλων γενοκτονιών 
του 20ού αιώνα».
Οι Αρμένιοι, σημείωσε, υπέστησαν στιγ-
ματισμό, μποϊκοτάζ, και «απόπειρες εξό-
ντωσης» πριν από την απέλαση των δια-
νοουμένων τους από την Κωνσταντινού-
πολη την 24η Απριλίου 2015 που σήμανε 
«την έναρξη της γενοκτονίας».
«Από τον Απρίλιο του 1915 ως τον Ιού-
λιο του 1916 ενάμισι εκατομμύριο Αρμέ-
νιοι απαγχονίστηκαν, διαμελίστηκαν, ή 
κάηκαν ζωντανοί. Οι μαζικοί εκτοπισμοί 
μεταμόρφωσαν τα μονοπάτια της Ανατο-
λίας σε δρόμους του θανάτου», συνέχισε 
ο πρωθυπουργός της Γαλλίας.
Το γεγονός ότι διαπράχθηκε γενοκτονία 
έχει «αποδειχθεί από τα γεγονότα και έχει 
εδώ και πολύ καιρό διαπιστωθεί από τους 
ιστορικούς», επέμεινε ο Φιλίπ.
«Το να θυμόμαστε τη φρίκη δεν σημαί-

νει ότι τη συνηθίζουμε: 
σημαίνει ότι παίρνουμε 
ένα μάθημα από αυτή 
κι ότι εργαζόμαστε γ ια 
να οικοδομήσουμε έναν 
καλύτερο κόσμο», τόνισε 
από τη δική της πλευρά η 
δήμαρχος του Παρισιού 
Αν Ινταλγκό.
Η δήμαρχος απέτισε φόρο 

τιμής στην αρμενική κοινότητα της Γαλλίας 
-- μια από τις μεγαλύτερες της ευρείας 
αρμενικής διασποράς σε όλη την Ευρώπη, 
τη Μέση Ανατολή και τις ΗΠΑ -- που απο-
τελεί τη συνέχεια όσων επέζησαν των 
σφαγών της περιόδου 1915-1916.
Η Ινταλγκό πρόσθεσε στην ομιλία της ότι 
«με τον ίδιο τρόπο που τον προηγούμενο 
αιώνα μπορέσαμε να υποδεχθούμε τους 
επιζήσαντες της γενοκτονίας των Αρμε-
νίων, έχουμε το καθήκον να υποδεχό-
μαστε όσους φεύγουν για να σωθούν 
από τον πόλεμο, την τρομοκρατία και τη 
δυστυχία».
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Γενοκτονία των Αρμενίων:     
Η απάντηση της Γαλλίας στον 
Ερντογάν 

Α
ντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές 
περιστατικό βρέθηκαν άντρες 
της ασφάλειας αυτοκινητοδρό-
μων στην πολιτεία της Βικτόρια 

στην Αυστραλία, όταν σταμάτησαν για έ-
λεγχο ένα όχημα που κινούνταν με υπερ-
βολική ταχύτητα.
Μόλις, οι άντρες της αστυνομίας προσέγ-
γισαν την θέση του οδηγού διαπίστω-
σαν ότι στο τιμόνι βρισκόταν ένα ανήλικο 
κορίτσι 15 ετών, η οποία όχι μόνο οδη-
γούσε παράνομα το αυτοκίνητο της μητέ-
ρας της χωρίς να διαθέτει το απαραίτητο 
δίπλωμα οδήγησης, αλλά εντός του οχή-
ματος βρισκόταν κι 3χρονη αδερφούλα 
της.

    Κάνε like στην σελίδα του Gazzetta.gr/
plus στο Facebook για να είσαι ενημερω-
μένος για ΟΛΑ!
Και σα να μην έφταναν μόνο τα παρα-
πάνω, η 15χρονη την στιγμή που προσεγ-
γιζόταν από τους αστυνομικούς, στο χέρι 
της κρατούσε ένα αναμμένο τσιγάρο, το 
οποίο κάπνιζε με κλειστά παράθυρα στον 
ίδιο χώρο που βρισκόταν κι η 3χρονη 
αδερφούλα της.
Όπως είναι φυσικό, η 15χρονη τέθηκε 
υπό προσωρινή κράτηση στο τοπικό 
αστυνομικό τμήμα, ενώ κατηγορίες για 
αμέλεια και τροχονομικές παραβάσεις 
απαγγέλθηκαν εναντίον της μητέρας της, 
καθώς το όχημα ήταν στο όνομά της.

Μία 15χρονη οδηγούσε καπνίζοντας 
το αυτοκίνητο της μητέρας της, με την 
3χρονη αδελφούλα της μέσα στο αμάξι 

DW: Όχι του Σαλβίνι σε εθνική γιορτή 
απελευθέρωσης από τον φασισμό

Η 
Ιταλία γιορτάζει σήμερα την εβδομη-
κοστή τέταρτη επέτειο της απελευθέ-
ρωσης από τον ναζισμό και τον φασι-
σμό, αλλά ο Ματτέο Σαλβίνι δεν θέ-

λησε να δώσει το παρών, αναφέρει σε ρεπορ-
τάζ της η DW.
Στην πορεία της Ρώμης πήραν μέρος σημαντικά 
στελέχη των Πέντε Αστέρων, συμπεριλαμβανο-
μένου και αντιπροέδρου της κυβέρνησης Λου-
ίτζι Ντι Μάιο. Στο Μιλάνο η συμμετοχή ξεπέ-
ρασε τις πενήντα χιλιάδες ανθρώπους με την 
παρουσία και της ηγεσίας της κεντροαριστεράς. 
Δεν λείπουν, όμως, τα πολιτικά προβλήματα. Ο 
Ματτέο Σαλβίνι -όπως είχαν προβλέψει πολ-
λοί- δεν θέλησε να δώσει το παρών. O γραμμα-
τέας της Λέγκα προτίμησε να πάει στην Σικελία, 
σε πρωτοβουλία κατά της μαφίας και δηλώνει 
ότι «κατά την άποψή μου, αυτή είναι η πραγ-
ματική απελευθέρωση», σημειώνει το ρεπορ-
τάζ της DW.
«Φυσικά, δεν είναι τυχαίο. Ο υπουργός εσω-
τερικών, με την κίνηση του αυτή, ουσιαστικά 
δεν αναγνωρίζει την αξία του αγώνα κατά του 
φασισμού. Πιστεύει, δηλαδή, ότι η σημερινή 
γιορτή, διχάζει τους Ιταλούς, αντί να τους ενώ-
νει, όπως υπογραμμίζει και μερίδα του τύπου 
που πρόσκειται στο κόμμα του» γράφει ακόμα 
το ρεπορτάζ.
Ο Ματέο Σαλβίνι προτίμησε να βρεθεί στη Σικε-

λία. Πρόκειται για μια ακόμη αιτία έντασης μέσα 
στην κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε, σημειώ-
νει η DW. Πριν από όλα αυτά, ο Ματτέο Σαλβίνι 
αρνήθηκε να εγκρίνει μέτρο που θα ρύθμιζε τα 
τεράστια χρέη της Ρώμης, παρά το ότι η δήμαρ-
χος, Βιρτζίνια Ράτζι ανήκει στους συμμάχους 
του, των Πέντε Αστέρων.
Παράλληλα, συνεχίζει να τους κατηγορεί ότι το 
μέτρο για τo «κοινωνικό εισόδημα» για τους 
άνεργους δεν θα φέρει τα θεαματικά αποτελέ-
σματα που πολλοί ανέμεναν. Και την ίδια στιγμή, 
ο Σαλβίνι θεωρεί ότι ο υφυπουργός μεταφορών 
της Λέγκα, Αρμάντο Σίρι δεν πρέπει να παραιτη-
θεί έστω και αν έχει λάβει δικαστική κλήση για 
διαφθορά. Αδιαφορώντας για το ότι ο Ντι Μάιο 
ζητά με έμφαση το ακριβώς αντίθετο.
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Ο 
ιδρυτής της ισλαμοφοβικής ακρο-
δεξιάς οργάνωσης, EDL (English 
Defence League), Τόμι Ρόμπινσον, 
ο οποίος είχε οριστεί από τον η-

γέτη του επίσης ακροδεξιού κόμματος Ανε-
ξαρτησίας, Ukip, Γκέραρντ Μπάτεν, ως σύμ-
βουλος του κόμματος πέρσι, ανακοίνωσε ότι 
θέτει την υποψηφιότητά του στις ευρωεκλο-
γές για την βορειοδυτική περιοχή της Αγγλί-
ας, ως ανεξάρτητος.
Ο Ρόμπινσον αντιμετωπίζει ποινή φυλάκι-
σης μέχρι και δύο χρόνια για δικαστική υπό-
θεση που εκκρεμεί εις βάρος του, ενώ έχει 
ήδη εκτίσει ποινές φυλάκισης για εγκλή-
ματα, που μεταξύ άλλων αφορούν απάτες. 
Η ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του έγινε 
προς τους οπαδούς του με κωδικοποιημένο 
μήνυμα μέσω της εφαρμογής Telegram, 
εφόσον έχει απαγορευτεί από τα κυρί-
αρχα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το 
Facebook, Twitter, Instagram και Snapchat.
Η υποψηφιότητά του ως 
ανεξάρτητος, σημαίνει ότι 
θα βρεθεί αντιμέτωπος με 
πολιτικούς αντιπάλους από 
εννέα πολιτικά κόμματα 
που θέτουν επίσης υποψη-
φιότητα στην περιοχή της 
βορειοδυτικής Αγγλίας για 
τις ευρωεκλογές, όπως το 
κόμμα του Brexit του Νάι-
τζελ Φάρατζ, αλλά και το Ukip, του οποίου 
είναι σύμβουλος. Στις ευρωεκλογές του 
2014 η βορειοδυτική Αγγλία εξέλεξε οχτώ 
ευρωβουλευτές, τρεις από τους οποίους 
προέρχονταν από το Ukip.
Με αφορμή εκδήλωση που διοργανώνει σε 
περιοχή έξω από το Μάντσεστερ, θρησκευ-
τικοί ηγέτες Χριστιανών, Εβραίων και Μου-
σουλμάνων υπέγραψαν κοινή ανακοίνωση 
με βουλευτή του Εργατικού κόμματος, με 
την οποία καταδικάζουν την παρουσία του 
και επισημαίνουν ότι οι ακροδεξιές πολι-
τικές του απόψεις δεν είναι ευπρόσδεκτες 
στην περιοχή.

Θέλει «Brexit» πριν αναλάβει το 
νέο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο τον 
Ιούλιο
Η κυβέρνηση της Βρετανίδας πρωθυπουρ-
γού Τερέζα Μέι θέλει η τρεις φορές ηττη-
θείσα συμφωνία της για το Brexit να εγκρι-
θεί από το κοινοβούλιο πριν ανοίξει το νέο 
ευρωπαϊκό κοινοβούλιο τον Ιούλιο, δήλωσε 

σήμερα ο ντε φάκτο αντιπρόεδρος της 
κυβέρνησης Ντέιβιντ Λίντινγκτον.
Ο Λίντινγκτον δήλωσε ότι ο χρόνος εξαρτά-
ται από το πώς θα προχωρήσουν οι συνομι-
λίες με το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα 
για την εξεύρεση συναίνεσης σε μια συμ-
φωνία, αλλά είπε ότι το θέμα δεν μπορεί να 
τραβά εις μάκρος.
«Δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένο 
χρόνο. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το 
πώς προχωρούν οι συζητήσεις με το Εργα-
τικό Κόμμα», δήλωσε ο Λίντινγκτον στο 
Reuters στη Γλασκόβη όπου συμμετείχε σε 
συνέδριο για την κυβερνοασφάλεια.
«Δεν θέλω να ορίσω μια αυστηρή ημερο-
μηνία διότι αυτό ξεκινά από μόνο του να 
δημιουργεί ακαμψίες αλλά δεν νομίζω ότι 
μπορεί να επιτραπεί να τραβήξει αυτό για 
πολύ ακόμα. Πραγματικά, χρειάζεται να το 
τελειώσουμε αυτό πριν έλθει το νέο ευρω-
παϊκό κοινοβούλιο, φέτος τον Ιούλιο».

Η Βρετανία βυθίστηκε στο 
πολιτικό χάος αφού το κοι-
νοβούλιο απέρριψε τρεις 
φορές τη συμφωνία απο-
χώρησης που διαπραγμα-
τεύθηκε η Μέι με την ΕΕ και 
είναι ακόμα ασαφές το πότε 
και το εάν η χώρα θα απο-
χωρήσει από το μπλοκ.
Η ΕΕ παρέτεινε τη σχεδια-

ζόμενη συμφωνία διαζυγίου από τον Μάρ-
τιο προκειμένου να δώσει στη Μέι περιθώ-
ριο έως τις 31 Οκτωβρίου προκειμένου να 
πείσει το κοινοβούλιο για τους όρους της 
εξόδου της χώρας. Η Μέι έχει πει πως ελπί-
ζει ότι η Βρετανία θα μπορέσει να αποχω-
ρήσει πριν η χώρα να πρέπει να λάβει μέρος 
στις ευρωεκλογές στα τέλη Μαΐου. Ωστόσο, 
το χρονοδιάγραμμα για κάτι τέτοιο είναι 
πολύ στενό.
Ερωτηθείς για το εάν η συμφωνία μπορεί 
να επανέλθει πριν από τότε, ο Λίντινγκτον 
δήλωσε: «Θέλουμε να φέρουμε αυτή την 
απόφαση και πάλι πίσω στο κοινοβούλιο το 
συντομότερο δυνατόν αλλά θέλουμε να νιώ-
σουμε ότι υπάρχει πράγματι η πιθανότητα το 
κοινοβούλιο να συνταχθεί σε ένα συγκεκρι-
μένο αποτέλεσμα».
«Νομίζω ότι υπάρχει μια ευθύνη για όλους 
τους βουλευτές όλων των κομμάτων να 
καταλήξουν το πώς να προχωρήσει η χώρα, 
αυτό σημαίνει συμβιβασμούς από όλες τις 
πλευρές».

Βρετανία: Υποψήφιος 
ευρωβουλευτής ο ιδρυτής της 
ισλαμοφοβικής ακροδεξιάς 

Ο Γάλλος πρόεδρος υποσχέθηκε 
σημαντική μείωση του φόρου 
εισοδήματος, ενώ δεσμεύτηκε 
για την απλοποίηση των 
διαδικασιών για τη διενέργεια 
δημοψηφισμάτων - Είπε ότι οι 
Γάλλοι θα πρέπει να εργάζονται 
πιο πολλά χρόνια, καθώς... ζουν 
περισσότερο!

Μ
ε μειώσεις φόρων «απα-
ντά» ο Εμανουέλ Μακρόν 
στις κινητοποιήσεις των 
«Κίτρινων Γιλέκων». 

Στο αποψινό διάγγελμά του προς 
τον γαλλικό λαό, ο Γάλλος πρόεδρος 
υποσχέθηκε σημαντική μείωση του 
φόρου εισοδήματος, μιλώντας από 
την αίθουσα τελετών του Μεγάρου 
των Ηλυσίων. Ταυτόχρονα, δεσμεύ-
τηκε για την απλοποίηση των διαδι-
κασιών για τη διενέργεια δημοψηφι-
σμάτων.
Όπως εξήγησε, η «σημαντική» μείωση 
στον φόρο εισοδήματος για τη μεσαία 
τάξη θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί 
από την περιστολή των κυβερνητικών 
δαπανών και την κατάργηση ορισμέ-
νων επιστροφών φόρων για τις επι-
χειρήσεις, όμως οι Γάλλοι θα πρέπει, 
επίσης, να εργαστούν περισσότερο. 
«Οι Γάλλοι πρέπει να εργάζονται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, διότι 
ζουν περισσότερα χρόνια» τόνισε, 
προσθέτοντας πως θέλει να αυξήσει 

τον χρόνο που οι Γάλλοι καλούνται 
να συμβάλουν στο συνταξιοδοτικό 
σύστημα, προτού συνταξιοδοτηθούν.
Όπως σημείωσε, οι επιπλέον μειώσεις 
φόρων θα μπορούσαν να ανέλθουν 
στο ποσό των πέντε δισεκατομμυρίων 
ευρώ.
Ο ίδιος υπερασπίστηκε το έργο της 
κυβέρνησής του, λέγον τας πως οι 
πολιτικές του έχουν φέρει ανάπτυξη. 
«Διερωτήθηκα: πρέπει να σταματή-
σουμε ό,τι έγινε τα τελευταία δύο χρό-
νια; Πήραμε λάθος πορεία; Πιστεύω 
ότι ισχύει το αντίθετο» σημείωσε. Επί-
σης, δήλωσε πως η κυβέρνηση σχε-
διάζει να συνδέσει τις χαμηλότερες 
συντάξεις με τον πληθωρισμό.
Ο ίδιος τόνισε πως «λυπάται», καθώς 
ενδεχομένως έδωσε την «αίσθηση» 
πως ήταν «σκληρός», «κάποιες φορές 
άδικος» προς τους Γάλλους. Όπως μεέ-
δωσε το Reuters, ο κ. Μακρόν χαρα-
κτήρισε παράλληλα το πολιτικό Ισλάμ 
ως μια απειλή, λέγοντας ότι επιχειρεί 
«απόσχιση» από τη Γαλλική Δημοκρα-
τία.
Υπενθυμίζ ε ται  ότ ι  το διάγ γε λμα 
Μακρόν είχε αρχικά προγραμματι-
στεί για την περασμένη εβδομάδα, 
ωστόσο η καταστροφική πυρκαγιά 
στην Παναγία των Παρισίων ανέτρεψε 
τα σχέδια του Γάλλου προέδρου, την 
ίδια ώρα που η κοινή γνώμη της Γαλ-
λίας δείχνει πλέον να τάσσεται κατά 
των κινητοποιήσεων των «Κίτρινων 
Γιλέκων».

Διάγγελμα Μακρόν: Με μειώσεις 
φόρων και δημοψηφίσματα 
«απαντά» στα Κίτρινα Γιλέκα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ
Πώς να ανακτήσουμε 

τον έλεγχο στο 
διαιτολόγιο των 

παιδιών μας

Έ
να παιδί τρώει συνήθως κάθε 
3 ώρες. Αυτό μεταφράζεται χο-
ντρικά σε τρία κυρίως γεύματα 
και δύο σνακ μέσα στην ημέρα. 

Την ώρα λοιπόν που σερβίρεται το φα-
γητό, είναι σημαντικό το παιδί να πει-
νάει. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να 
τσιμπάει συνεχόμενα ακόμα και αν εί-
ναι κάποιο φρούτο ή κάτι που εγκρί-
νουμε διατροφικά. Αν το παιδί δεν πει-
νάσει, δε θα φάει φαγητό.

Αν όταν έρθει η ώρα του φαγητού το 
παιδί αρνείται να φάει αυτό που έχει, 
δε χρειάζεται να κάνετε κάτι, απλώς 
αποσύρετε το πιάτο του στο τέλος του 
γεύματος αφότου σας έχει πει ότι έχει 
τελειώσει.

Όταν έρθει μετά από λίγο να ζητήσει 
γάλα και μπισκότα πείτε του ότι το επό-
μενο γεύμα ή σνακ είναι πχ. στις 5μμ. 
Όταν σας πει ότι πεινάει τώρα πείτε 
πχ. ‘λυπάμαι που πεινάς από τώρα 
και που θα πρέπει να περιμένεις μέχρι 
το επόμενο γεύμα.’ Σε οποιαδήποτε 
αντίδραση (γκρίνια, κλάμα, επιθετική 
συμπεριφορά) μείνετε αμετακίνητοι. 
Το παιδί θα εκφράσει τη δυσαρέσκειά 
του όπως είναι φυσικό, αλλά αν δει ότι 
είστε αποφασισμένοι, σύντομα θα το 
δεχτεί.

Μην πέσετε στην παγίδα να του πείτε 
ότι αν δεν φάει το φαγητό που έχει, θα 
πεινάσει μέχρι το επόμενο γεύμα. Αυτό 
ακούγεται εκδικητικό και στα μάτια του 
παιδιού μοιάζει με τιμωρία. Η φυσική 
συνέπεια του να μην φας είναι να πει-
νάσεις. Αφήστε στο παιδί την επιλογή 
του αν θα φάει ή όχι. Δεν είναι δική 
σας υπόθεση.

Το πιο πιθανό είναι όταν φτάσει η ώρα 
του φαγητού να φάει με όρεξη αυτό 
που θα του προσφέρετε. Σε κάθε γεύμα 

να έχετε μία ποικιλία τροφών ώστε 
το παιδί να μπορεί να φάει κάτι που 
εγκρίνετε ακόμα και αν απεχθάνεται 
το κυρίως φαγητό. Πχ. αν δεν τρώει 
αγκινάρες, έχετε λίγη φέτα, ελιές και 
ψωμί στο τραπέζι, μία σαλάτα κτλ. Με 
αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να φάει 
κανονικά ακόμα και αν δεν θέλει καθό-
λου κάποιο φαγητό. Είναι λίγα όμως 
τα φαγητά που θα αποκλείσει εντελώς 
από το διαιτολόγιό του.

Μπορεί να ακούγεται βάρβαρο το να 
αφήσουμε ένα παιδί να πεινάσει, όμως 
δεν θα πάθει τίποτα για λίγη ώρα.

Αν ακολουθήσε τ ε την παραπάνω 
τακτική 2 ή 3 φορές, το παιδί θα κατα-
λάβει ότι αν δεν φάει την ώρα του 
φαγητού, θα πρέπει να περιμένει μέχρι 
το επόμενο γεύμα.

Ίσως το σημαντικότερο πράγμα που 
μπορούμε να κάνουμε για να καλλι-
εργήσουμε στα παιδιά μας μία υγιή 
σχέση με το φαγητό, είναι οι δικές 
μας διατροφικές συνήθειες. Αν ελέγ-
χουμε με ευλάβεια ότι το παιδί μας 
τρώει σωστά, τις ώρες που πρέπει και 
τις τροφές που πρέπει και εμείς από 
την άλλη τρώμε πρόχειρα και ό,τι πιο 
γρήγορο και ανθυγιεινό υπάρχει, δε 
θα μπορέσουμε να καταφέρουμε και 
πολλά. Στις ίδιες γραμμές, αν τρώμε 
σωστά και έχουμε μία αδυναμία πχ. 
για τα αναψυκτικά, δεν είναι δίκαιο το 
παιδί μας να μην μπορεί να τα αγγί-
ξει. Σε αυτή την περίπτωση, όταν ανοί-
ξετε ένα αναψυκτικό με το φαγητό σας, 
βάλτε και στο παιδί σας δύο γουλιές 
αν το θέλει. Να θυμάστε: η δική μας 
συμπεριφορά και οι δικές μας συνή-
θειες είναι ο πιο δυνατός και ακλόνη-
τος οδηγός για τα παιδιά μας. Οι πρά-
ξεις μας είναι πιο δυνατές από οποια-
δήποτε λόγια.

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

Έ
να παλιό ρητό λέει, «Όπου δεν 

υπάρχει όραση, ο λαός διαφθεί-

ρεται.» Φυσικά δεν αναφέρεται 

στην όραση ως αίσθηση. Μιλάει 

αν έχεις οραματισμό, αν έχεις κάποιο ό-

νειρο, κάποιο στόχο. Αν θέλεις λοιπόν να 

νιώσεις πιο κοντά στον άντρα σου ή στη 

γυναίκα σου, μίλησε για τα όνειρα που έ-

χεις για την οικογένειά σου. Ίσως να ονει-

ρεύεσαι να αποκτήσεις δικό σου σπίτι, ί-

σως να θέλεις να ξοφλήσεις τα χρέη σου, 

ή να κάνεις διακοπές σε κάποιο εξωτικό 

μέρος. Συζητήστε μαζί το όνειρο που έ-

χετε και στη συνέχεια κοιτάξτε πώς μπο-

ρεί να πραγματοποιηθεί. Βάλτε το σχέδιο 

σε εφαρμογή και ακολουθήστε το όνειρό 

σας -- μαζί.  

Γίνεται κάποιο πάρτυ. Άραγε θα 
πρέπει ν’ αφήσετε το παιδί σας 
να πάει; 
Τα πάρτυ που διοργανώνουν οι έφη-

βοι είναι κάπως επικίνδυνα. Οι κίνδυ-

νοι είναι πολλοί, αλλά οι τρεις μεγαλύ-

τεροι είναι τα ναρκωτικά, το ποτό και το 

σεξ. Γι αυτό, πριν αφήσετε το παιδί σας 

να πάει στο πάρτυ, να σας απαντήσει στις 

εξής ερωτήσεις. Ποιος είναι αυτός που 

διοργανώνει το πάρτυ; Θα είναι και μεγα-

λύτερα παιδιά ή παιδιά του κολλεγίου; 

Ποιες είναι οι απόψεις τους σχετικά με τα 

ναρκωτικά και το ποτό; Τι ώρα περίπου 

θα τελειώσει; Αν εξακολουθείς να έχεις 

κάποιες αμφιβολίες, τηλεφώνησε τους 

γονείς που θα γίνει το πάρτυ στο σπίτι 

τους.

Ποιες είναι οι πιο σημαντικές 
στιγμές για ένα γονιό;
Ποιες είναι οι πιο όμορφες και σημαντι-

κές στιγμές για ένα γονιό; Σύμφωνα με 

μία καινούργια μελέτη , αυτές οι σημα-

ντικές στιγμές είναι όταν το παιδί φεύ-

γει για το σχολείο, όταν γυρνάει από το 

σχολείο, και όταν πάει για ύπνο. Πράγ-

ματι, τα αγόρια που στην ηλικία 13 έως 

18 ετών ο μπαμπάς τους ήταν παρών σ’ 

αυτές τις στιγμές είχαν λιγότερες πιθα-

νότητες να παρασυρθούν από το σεξ. 

Το ίδιο ισχύει και για τα κορίτσια που 

οι μητέρες τους τις ξεπροβόδιζαν για το 

σχολείο, τις υποδέχονταν όταν γυρνού-

σαν σπίτι και τις έβαζαν στο κρεβάτι για 

ύπνο το βράδυ. Γενικά τα παιδιά είναι πιο 

ισορροπημένα όταν ξέρουν ότι κάποιος 

είναι πάντα κοντά τους. 

Τι ξέρουν τα παιδιά σου για το 
κακό; 
Τι γνώμη έχουν τα παιδιά σου για το 

κακό; Όταν η τηλεόραση και οι ειδήσεις 

αναφέρονται σε περιστατικά βίας ή σε 

εγκλήματα κάποιος γνωστός μου πατέ-

ρας προτιμάει να μη λέει στο πεντάχρονο 

κοριτσάκι του για τα εγκλήματα και τη βία 

που υπάρχει στον κόσμο μας. Υποστη-

ρίζει ότι πρέπει να σκέφτεται τις νεράι-

δες και τις κούκλες και όχι τους εγκλη-

ματίες. Καθώς όμως μεγαλώνουν τα παι-

διά ανακαλύπτουν τελικά ότι υπάρχουν 

κακοί άνθρωποι που κάνουν το κακό. 

Είναι καλύτερα να το ακούσουν από σένα, 

αγαπητέ πατέρα. Επιβεβαίωσέ τα ότι εσύ 

είσαι πλάι τους για να τα προστατεύ-

εις. Ακόμα βεβαιώσου ότι ξέρουν ποιες 

είναι οι συνέπειες της κακής  και άπρεπης 

συμπεριφοράς. Τέλος, δίδαξέ τους ότι η 

πίστη μπορεί να τους δίνει ελπίδα ακόμα 

κι όταν τα πράγματα φαίνονται απελπι-

στικά.

Έχετε μαζί με τον άντρα 
σου ή με τη γυναίκα σου 

κάποιο όνειρο;
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Η 
ομοφυλοφιλία δεν εί-
ναι καθόλου ασυνήθι-
στη στον κόσμο μας. 
Οι ερευνητές εκτι-

μούν ότι η συχνότητα προσέλκυ-
σης του ιδίου φύλου είναι περί-
που 20% στις γυναίκες και 10% 
στους άνδρες. Δεδομένου του υ-
πολογίσιμου ρυθμού επιπολα-
σμού της, δεν αποτελεί έκπλη-
ξη το γεγονός ότι η έλξη του ιδί-
ου φύλου είναι η πηγή πολλών 
κρουσμάτων απιστίας. Αλλά η α-
πιστία του ίδιου φύλου πρέπει 
να θεωρείται σεξουαλική 
απιστία; Ή, όλες οι απιστί-
ες είναι ίσες;
Αυτό ήταν το ερώτημα που 
οι ερευνητές του πανε-
πιστημίου της Λευ-
κωσίας προσπάθη-
σαν να απαντήσουν 
σε μια νέα μελέτη 
που δημοσιεύεται 
στο Journal of Individual 
Differences. Για να συγκε-
ντρώσουν δεδομένα 
σχετικά με αυτή τη 
συναρπαστική ερώ-
τηση, οι ερευνη-
τές διενήργησαν μια 
σύντομη έρευνα με 590 
συμμετέχοντες, που περι-
ελάμβανε τρία τμήματα.
Στο πρώτο τμήμα, οι 
συμμετέχοντες κλήθη-
καν να εξετάσουν δύο 
υποθετικά σενάρια. Το 
πρώτο ζήτησε από τους 
συμμετέχοντες να φαντα-
στούν μια κατάσταση στην 
οποία ο σύντροφός τους είχε 
σεξουαλική επαφή με άτομο του 
αντίθετου φύλου.
Το δεύτερο σενάριο ζήτησε από 
τους συμμετέχοντες να εξετά-
σουν την ίδια κατάσταση, με τη 
διαφορά ότι η πράξη είχε συμβεί 
με άτομο του ιδίου φύλου.
Μετά από κάθε σενάριο, οι συμ-
μετέχοντες ρωτήθηκαν, σε μια 
κλίμακα πέντε σημείων, πόσο 
θυμωμένοι και θιγμένοι ήσαν. 
Στη συνέχεια, οι ερευνητές ζήτη-
σαν από τους συμμετέχοντες να 
απαντήσουν στην εξής ξεκάθαρη 
ερώτηση: «Αν έπρεπε να επι-

λέξω, θα προτιμούσα ο σύντρο-
φός μου να εξαπατήσει με (α) ένα 
άτομο του ίδιου φύλου ή (β) ένα 
άτομο του αντίθετου φύλου;
Τι βρήκαν; Λοιπόν, ίσως δεν 
προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι 
τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναί-
κες ήταν πιο ανεκτικοί στην απι-
στία με άτομο του ίδιου φύλου. 
Αλλά εδώ τελειώνουν οι ομοι-
ότητες. Οι άντρες ήταν πολύ 
περισσότερο ανεκτικοί στο 
ενδεχόμενο να τους απατήσουν 
με γυναίκα και πολύ λιγότερο 

στο να γίνει αυτό με άλλον 
άνδρα. Από την άλλη, οι 
γυναίκες φαίνονται να είναι 

πιο αυστηρές στο ζήτημα 
της απιστίας και να μη 
συγχωρούν.
Γιατί οι άντρες ήταν τόσο 

ανεκτικοί στην απιστία του 
ίδιου φύλου; Οι θεω-
ρίες αφθονούν, αλλά 
οι ερευνητές προ-
σφέρουν μια ερμη-

νεία: Το κάνουν επειδή 
η απιστία μπορεί να τους 

ανοίξει ένα παράθυρο στο να 
κάνουν σεξ με μία γυναίκα 

παραπάνω. Υπάρχε ι 
όμως και ένας βιολογι-
κός λόγος που μπορεί να 

συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οι 
άνδρες δεν μπορούν να είναι 
ποτέ βέβαιοι ότι τα παιδιά 

των συντρόφων τους είναι 
πραγματικά δικά τους, κάτι 
που τους κάνει ανελαστι-

κούς απέναντι στην απιστία 
με άτομο του άλλου φύλου. 

Αντιθέτως, με το ίδιο φύλο μπο-
ρεί να αποδειχθεί και επωφελές.
Αντιθέτως, για τις γυναίκες η 
απιστία είτε με άτομο του ίδιου 
φύλου είτε όχι είναι το ίδιο επι-
ζήμιες, καθώς και οι δύο θα μπο-
ρούσαν να σηματοδοτήσουν τη 
διακοπή της σχέσης και την εξα-
σθενημένη πιθανότητα παρα-
γωγής μελλοντικών απογόνων. 
Πάντως, άλλοι υποστηρίζουν ότι 
οι στάσεις απέναντι στην απιστία 
είναι απολύτως κοινωνικά κατα-
σκευασμένη και ότι η εξέλιξη δεν 
έχει καμία σχέση με αυτήν. Δια-
λέγετε στρατόπεδο…

Μ
ια ανισορροπία της εγκεφαλικής δραστηριότητας ανάμε-
σα στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου 
φαίνεται να είναι υπεύθυνη για τους εφιάλτες, σύμφω-
να με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο The Journal of 

NeuroscienJneurosci.
Επιστήμονες από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Φινλανδία και τη Σουηδία 
μελέτησαν την εγκεφαλική δραστηριότητα 17 υγιών εθελοντών (επτά 
άνδρες και 10 γυναίκες) πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον ύπνο, εξε-
τάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος ρυθμίζει συναισθήματα 
όπως ο θυμός και η περιέργεια κατά τη διάρκεια των ονείρων.
Όπως φάνηκε από τις μετρήσεις, οι συμμετέχοντες βίωσαν το αίσθημα 
του θυμού σε ποσοστό 41% των ονείρων και το αίσθημα του ενδιαφέρο-
ντος σε ποσοστό 88%.
Οι συμμετέχοντες στη μελέτη πέρασαν δύο νύχτες σε ένα εργαστήριο 
ύπνου, όπου οι ερευνητές πραγματοποίησαν ηλεκτροεγκεφαλογραφι-
κές καταγραφές (EEG) της εγκεφαλικής τους δραστηριότητας για σύντο-
μες περιόδους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον ύπνο.
Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες που είχαν χαμηλότερη 
εγκεφαλική δραστηριότητα στον δεξιό μετωπιαίο λοβό από ό,τι στον 
αριστερό (φαινόμενο που ονομάζεται εγκεφαλική ασυμμετρία) τόσο ενώ 
ήταν ξύπνιοι, όσο και κατά τη διάρκεια του ύπνου σταδίου REM, βίωναν 
περισσότερο θυμό στα όνειρά τους.

Η 
άσκησης υψηλής έντα-
σης στην καθημερινή 
ζωή θα μπορούσε να εί-
ναι το κλειδί για τη βελ-

τίωση της υγείας ηλικιωμένων, 
υπέρβαρων και ανθρώπων που 
δεν έχουν χρόνο, σύμφωνα με μια 
διεθνή ερευνητική ομάδα που έ-
χει ως επικεφαλής τον Εμμανου-
ήλ Σταματάκη, Καθηγητή Φυσικής 
Δραστηριότητας και Τρόπου Ζω-
ής στο Κέντρο Charles Perkins του 
Πανεπιστημίου του Σύδνεϋ.
Από το πλύσιμο του αυτοκινήτου 
μέχρι το να ανεβαίνετε τις σκά-
λες και να κουβαλάτε τα ψώνια 
της ημέρας ή να πηγαίνετε στη 
δουλειά σας με τα πόδια, προ-
σπαθήστε όλα να τα κάνετε γρή-
γορα, σε υψηλή ένταση. Η τυχαία 
αυτή φυσική δραστηριότητα 
είναι εξαιρετικά ευεργετική για το 
σώμα και ειδικά για την καρδιά, 
οδηγεί στη γρήγορη μείωση θερ-
μίδων και χτίζει αντοχή.
Η μελέτη δημοσιεύθηκε πρό-
σφατα στο British Journal of 
Sports Medicine, όπου ο καθηγη-
τής Σταματάκης και οι συνάδελ-
φοί του υποστηρίζουν ότι όταν 
εξετάζουμε τις διαφορές στις 
φυσικές δυνατότητες ανά ηλικία, 
φύλο και βάρος, πολλές καθη-
μερινές λειτουργίες μπορούν 
να ταξινομηθούν ως σωματική 
δραστηριότητα υψηλής έντασης, 
φτάνει να γίνονται γρήγορα. Το να 
κάνετε καθημερινά μια απόσταση 
500 μέτρων από το σταθμό του 
Μετρό μέχρι τη δουλειά σας με 
το πάσο σας δεν αποτελεί υψη-
λής έντασης άσκηση. Το να κάνετε 
όμως το ίδιο με γρήγορο περπά-
τημα είναι!
Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι 
σημαντικά οφέλη για την υγεία 
θα μπορούσαν να επιτευχθούν 
με την πραγματοποίηση τριών 
έως πέντε σύντομων συνεδριών 
εργασιών υψηλής έντασης καθη-
μερινά. Περίπου ένα τέταρτο είναι 
αρκετό. Η εν λόγω προσέγγιση 
αποτελεί εξαιρετική λύση για 
όσους θεωρούν πολύ δύσκολο να 
ξεκινήσουν και να ακολουθήσουν 
ένα πρόγραμμα άσκησης. Το μόνο 
που χρειάζεται ουσιαστικά είναι 
να ανεβάσουν ταχύτητες στην 
καθημερινότητά τους.

Άσκηση: Αυτή 
είναι η λύση 
για όσους δεν 
έχουν χρόνο

Να γιατί έχουμε εφιάλτες

Πόσο ανεκτικοί είμαστε 
στην απιστία με άτομο του 
ιδίου φύλου

υγεία

Ο βηματοδότης χωρίς μπα-
ταρία προς το παρόν έχει 
δοκιμασθεί με επιτυ-

χία σε πειραματόζωα (χοίρους) 
που έχουν καρδιά παρόμοιου 
μεγέθους με την ανθρώπινη, 
εκτός από την κυρίως εργασία 
της, δηλαδή την παραγωγή ηλε-
κτρικών παλμών για τη ρυθμική 
σύσπαση της καρδιάς, μπορεί 
επίσης να διορθώσει την καρ-
διακή αρρυθμία.
Οι ερευνητές του Ινστιτού-
του Τεχνολογίας της Τζόρτζια 
(GeorgiaTech) στην Ατλάντα 
και του Ινστιτούτου Νανοενέρ-
γειας και Νανοσυστημάτων της 
Κινεζικής Ακαδημίας Επιστη-
μών στο Πεκίνο, έκαναν τη σχε-
τική δημοσίευση στο Nature 
Communications.
Οι υπάρχοντες βηματοδότες 
και άλλες εμφυτεύσιμες ιατρι-
κές συσκευές τροφοδοτούνται 
με ρεύμα από μικρές μπαταρίες, 
που όμως είναι βραχύβιες, άκα-
μπτες και εμποδίζουν την περαι-
τέρω συρρίκνωση του μεγέθους 

των συσκευών. Οι έως τώρα 
υπάρχουσες αυτοτροφοδοτού-
μενες εμφυτεύσιμες συσκευές 
είχαν δοκιμαστεί μόνο σε μικρά 
ζώα με μικρές ενεργειακές απαι-
τήσεις.
Ο νέος βηματοδότης -που δοκι-
μάσθηκε σε μεγάλο πλέον ζώο- 
είναι ο πρώτος που μπορεί να 
αντλήσει από την ίδια την καρδιά 
αρκετό ρεύμα, ώστε να τροφο-
δοτήσει με ενέργεια ένα κανο-
νικό βηματοδότη για το εμπό-
ριο. Η νανογεννήτρια μέσα στο 
βηματοδότη είναι βιοσυμβατή 
και ανθεκτική στο χρόνο.
Προς το παρόν ο βηματοδό-
της χωρίς μπαταρία δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε ανθρώ-
πους, επειδή πρέπει να βελτιω-
θεί περαιτέρω και να ελεγχθεί 
η μακρόχρονη ασφάλεια του. 
Μελλοντικά, η εν λόγω τεχνολο-
γία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί 
και σε άλλες εφαρμογές, όπως η 
εμβιομηχανική ιστών, η αναγέν-
νηση νεύρων και ο επαναπρο-
γραμματισμός βλαστοκυττάρων.

O πρώτος βηματοδότης χωρίς 
μπαταρία
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ιστορίες

Ο 
Δημήτριος Λάλας γεννήθηκε στο Μεγάροβο του 
Μοναστηρίου (σήμερα στα Σκόπια) το 1844. Πα-
λαιότερες αναφορές που χρονολογούν τη γέννη-
σή του το 1848 μάλλον είναι ανακριβείς. Ο πα-

τέρας του Στέργιος ήταν πλούσιος υφασματέμπορος και η 
οικογένεια του Λάλα μία από τις πλουσιότερες των Βαλκα-
νίων. Ο Δημήτριος είχε μια αδελφή, τη Δόμνα και τρεις α-
δελφούς, τον Κωνσταντίνο, τον Μιχαήλ και τον Πέτρο.
Σπούδασε στο Μοναστήρι, τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα 
και μεταξύ 1865 και 1868 οικονομικές επιστήμες στο Ινστι-
τούτο Thudicum της Γενεύης. Έχοντας προφανώς αξιόλογες 
βάσεις μουσικής παιδείας, μεταξύ 1868 και 1870 σπού-
δασε στο Ωδείο του Μονάχου. Το 1870 φαίνεται ότι γνώ-
ρισε τον μεγάλο Γερμανό συνθέτη Ρίχαρντ Βάγκνερ και ως 
το 1876 υπήρξε μαθητής και συνεργάτης του. Αν και ο βιο-
γράφος του Βάγκνερ Κ. Φ. Γκλάζεναπ απλώς αναφέρει τον 
Λάλα μεταξύ των μουσικών βοηθών του, τα ‘’Ημερολόγια’’ 
(‘’Die Tagebucher’’) της Κόζιμα, της δεύτερης συζύγου του 
Βάγκνερ, κόρης του Φραντς Λιτς (η οποία σε πρώτο γάμο 
είχε παντρευτεί τον μαέστρο Χανς φον Μπίλοφ), με εννέα 
αναφορές στον Λάλα, τεκμηριώνουν πέρα από κάθε αμφι-
βολία την φιλική σχέση του ζεύγους με τον Λάλα.
Μάλιστα ο νεαρός συνθέτης είχε γίνει γνωστός στον κύκλο 
του Βάγκνερ ως ο ‘’Μακεδόνας’’. Ο ίδιος θεωρούσε ότι ήταν 
Έλληνας, που καταγόταν από μια συγκεκριμένη περιοχή της 
Ελλάδας, τη Μακεδονία και ότι ήταν απόγονος των αρχαίων 
Ελλήνων. Όπως σημείωνε η Κόζιμα Βάγκνερ, το πρώτο 
βράδυ της επίσκεψης- συνεργασίας στο σπίτι του ζευγαριού 
έγινε μια ‘’παράξενη συζήτηση με τον Μακεδόνα, που δια-
τείνεται ότι κατάγεται από τους αρχαίους Έλληνες’’.
Από τα ‘’Ημερολόγια’’ της Κόζιμα είναι σχεδόν προφανές 
ότι ανάμεσα σ’ αυτήν και τον Δ. Λάλα υπήρξε αμοιβαία 
ερωτική έλξη. Ο Λάλας μην θέλοντας να προδώσει τον 
δάσκαλό του εγκατέλειψε την Γερμανία. Πάντως το όνομά 
του χαράχτηκε, όπως άλλωστε και τα ονόματα όλων των 
συνεργατών του Βάγκνερ, στην αναμνηστική πλάκα στο 
θέατρο όπου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το μελό-
δραμα ‘’Το Δαχτυλίδι των Νιμπελούγκεν’’. Ο Λάλας υπήρξε 
ένας από τους βοηθούς του Βάγκνερ κατά την πρώτη διδα-
σκαλία του έργου αυτού.
Μετά τη Γερμανία ο Λάλας φαίνεται ότι πήγε στην Αυστρία. 
Στη Βιέννη τον ερωτεύτηκε παράφορα η πανέμορφη κόρη 
του βαρόνου Χιλ. Διετέλεσε επίσης διευθυντής ορχήστρας 

στο Σάλτσμπουργκ, ενώ στο Πρέσμπουργκ θριάμβευσε 
αντικαθιστώντας τον αρχιμουσικό Χανς Ρίχτερ σε συναυ-
λία έργων του Βάγκνερ παρουσία του ίδιου του συνθέτη.
Το 1877 επέστρεψε στη Γερμανία προκειμένου να αποχαι-
ρετήσει τον δάσκαλό του και στη συνέχεια γύρισε στην 
Ελλάδα.

Ο Δ. Λάλας στη Θεσσαλονίκη
Μεταξύ 1877 και 1881 ο Δ. Λάλας αφού επέστρεψε αρχικά 
στο Μοναστήρι δίδαξε μουσική στη Χάλκη (ένα από τα 
Πριγκιποννήσια της Κων/πολης) και τελικά εγκαταστάθηκε 
στη Θεσσαλονίκη (1881).
Εκεί είχε μαθητές μεταξύ άλλων τον Σωτήρη Γραικό, τον 
ιδρυτή του πρώτου Ωδείου της ‘’νύμφης του Θερμαϊκού’’ 
και τον Αιμίλιο Κου, ο οποίος αργότερα άλλαξε το επίθετό 
του και έγινε ο πασίγνωστος, μεγάλος συνθέτης Αιμίλιος 
Ριάδης.
ργότερα, ο Λάλας απέρριψε προτάσεις για να εργαστεί 
στην Αθήνα και την Οδησσό και παρέμεινε στη Μακεδο-
νία. Το 1888 σε άρθρο της εφημερίδας ‘’Ακρόπολις’’ ανα-
φέρεται ότι ο Λάλας ‘’θα διέλθει τον χειμώνα’’ στην ελλη-
νική πρωτεύουσα. Ο Λάλας χαρακτηρίζεται ως ένας ‘’εκ 
των θερμοτέρων φιλοπατρίδων Μακεδόνων’’ και αναφέ-
ρεται ότι ο ‘’ευδόκιμος’’ συνθέτης υπήρξε ‘’πεφιλημένος 
μαθητής του Βάγκνερ’’.
Τότε ο Λάλας συνέχισε το ‘’Μακεδονικόν Εμβατήριον’’ με 
την προοπτική να παιχτεί στις εκδηλώσεις για την εικοσι-
πενταετηρίδα του βασιλιά Γεώργιου στον θρόνο. Δυστυ-
χώς σε δημοσίευμα της εφημερίδας ‘’Ακρόπολις’’ διαβά-
ζουμε ότι:’’…δι’ έλλειψιν χρόνου δεν ηδυνήθη να μάθει 
και εκτελέσει τας εορτάς της εικοσιπενταετηρίδος η του Κ. 
Σάιλερ μουσική’’.
Τελικά την 1η Νοεμβρίου του 1888 (παλαιό ημερολόγιο) 
‘’ωραιότατον εμβατήριον ήκουσαν (…) προ των Ανακτό-
ρων εκτελούμενον υπό της του Κ. Σάιλερ μουσικής της 
φρουράς όσοι παρευρέθησαν εκεί. Ήτο το Μακεδονικόν 
Εμβατήριον, το οποίον συνέθεσεν ο Έλλην μουσικός κ. Δ. 
Λάλας. Για το Εμβατήριο αυτό η αθηναϊκή ‘’Εφημερίς’’ των 
αδελφών Δημητρίου και Λάμπρου Κορομηλά έγραψε τα 
εξής:
«Ως μουσικόν έργον το εμβατήριον τούτο είναι όντως κλα-
σικόν, θαυμασίως δ’ απεικονίζει το εξεγειρόμενον πατρι-
ωτικόν φρόνημα των Μακεδόνων και τον προς δράσιν 
οργασμόν αυτών, ενώ το χαριέστατον ανατολίζον minore 
δια του πενθίμου και μελαγχολικού του ήχου μαρτυρεί 
την δουλικήν έτι κατάστασιν της ενδόξου εκείνης ελληνι-
κής χώρας (ενν. της Μακεδονίας). Ουδεμία αμφιβολία ότι 
το μακεδονικόν τούτο εμβατήριον του κ. Λάλα θέλει κατα-
στεί η Μασσαλιώτις (ο γαλλικός εθνικός ύμνος) του ελλην. 
λαού δια το ζήτημα της Μακεδονίας, είναι δ’ αληθώς θερ-
μών συγχαρητηρίων άξιος και ο συνθέτης του έργου και ο 
εκτελεστής αυτού κ. Σάιλερ».
Συνεργάστηκε στενά με Έλληνες πατριώτες της Μακεδο-
νίας, με τους οποίους ίδρυσε στα τέλη του 1902 τη «Μακε-
δονική Άμυνα», επιτροπές της οποίας έκαναν την εμφά-
νισή τους σε πόλεις και χωριά της Μακεδονίας, προετοιμά-
ζοντας τους κατοίκους της για ένοπλο αγώνα.
Από το 1904, ξεκινά ο Μακεδονικός Αγώνας, ο οποίος 
γιγαντώνεται μετά τον θάνατο του Παύλου Μελά τον 
Οκτώβριο αυτού του έτους. Το 1906, ο Αγώνας διένυε τον 
τρίτο χρόνο της ένοπλης φάσης του. Στην Αθήνα, που απο-
τελούσε το κέντρο των πολιτικών και διπλωματικών εξελί-
ξεων, η κοινή γνώμη είχε ευαισθητοποιηθεί, άρθρα γρά-
φονταν καθημερινά στον Τύπο για το θέμα της Μακεδο-
νίας, ενώ είχε αναπτυχθεί έντονη φιλανθρωπική δραστη-
ριότητα για την οικονομική ενίσχυση του ένοπλου αγώνα.
Η οικογένεια Δραγούμη, με καταγωγή από το Βογατσικό 
της Μακεδονίας, πρωτοστατεί στη δράση υπέρ του Μακε-
δονικού Αγώνα. Να μην ξεχνάμε, ότι η αδελφή του Ίωνα 
Ναταλία, ήταν η σύζυγος του ήρωα Παύλου Μελά.
Ο Ίων Δραγούμης γνώρισε στο Μοναστήρι τον Δημήτριο 

Λάλα. Οι λεπτομέρειες των σχέσεών τους δεν είναι γνω-
στές, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες του Φίλιππου Δρα-
γούμη, ο αδελφός του Ίων, εκτιμούσε ιδιαίτερα τον Μακε-
δόνα συνθέτη.
Κάποια στιγμή, πριν το 1906, ο Λάλας συνθέτει ένα έξοχο 
μουσικό έργο για τον Μακεδονικό Αγώνα, με τίτλο «Μακε-
δονικός Παιάν». Δεν γνωρίζουμε αν αυτό έγινε μετά από 
παρότρυνση του Δραγούμη ή αν ο Λάλας συνέθεσε τον 
«Παιάνα» με δική του πρωτοβουλία.
Στις 18 Φεβρουαρίου 1906, ο Λάλας με επιστολή του ενη-
μερώνει τον Ίωνα ότι του στέλνει τη μουσική του δημι-
ουργία όπως είχαν συμφωνήσει, με σκοπό «την ταχυτέ-
ραν αντιγραφήν και ευπρεπεστέραν εκτέλεσιν της συνθέ-
σεώς του». Ο Λάλας ζητά να παραλάβει το έργο ο Καίσαρης 
(δεν διευκρινίζει αν αναφέρεται στον Ιωσήφ ή τον Σπυ-
ρίδωνα Καίσαρη, δύο σπουδαίους Κερκυραίους συνθέ-
τες και αρχιμουσικούς της εποχής), να το μελετήσει καλά 
«καθόσον το έργον τυγχάνει ολίγον περίπλοκον» και δεν 
θα ήθελε «να εντροπιάσει την φιλτάτην πατρίδαν και τους 
Μακεδόνας» και να του το επιστρέψει, καθώς δεν έχει 
άλλο αντίγραφο.
Τον Μάρτιο του 1906, ο Ίων Δραγούμης σε επιστολή του 
στον πατέρα του Στέφανο, προτείνει να γίνουν προσπά-
θειες για να ακουστεί το έργο αυτό κατά τη διάρκεια της 
Μεσολυμπιάδας που θα διοργανώνονταν στην Αθήνα. 
Σε ένα τέτοιο γεγονός, η εκτέλεση του «Παιάνα» θα απο-
κτούσε μεγάλη σημασία και, όπως σημειώνει ο Ίων Δρα-
γούμης, «οι συνηγμένοι Έλληνες και οι ξένοι θα έβλεπον 
ότι εν πάση περιπτώσει συμπάσχομεν και συναισθανό-
μεθα μετά της Μακεδονίας.
Τελικά ο «Μακεδονικός Παιάν», δεν παίχτηκε στους Μεσο-
λυμπιακούς Αγώνες του 1906, που θυμίζουμε ότι παρά 
την τεράστια επιτυχία τους και τη συμμετοχή εκατοντάδων 
αθλητών από πολλές χώρες, δεν αναγνωρίστηκαν ποτέ 
από τη ΔΟΕ.
Παίχτηκε όμως στις 21 Φεβρουαρίου 1907 σε χορό υπέρ 
της Μακεδονικής Περιθάλψεως, που δόθηκε στη Στρατιω-
τική Λέσχη Αθηνών, από μπάντα 30 μουσικών. Στο ανέκ-
δοτο προσωπικό ημερολόγιο του Φίλιππου Δραγούμη, ο 
Γιώργος Λεωτσάκος εντόπισε, μεταξύ άλλων, την εξής ανα-
φορά για τον «Μακεδονικό Παιάνα»: «…κατ’ αρχάς παρι-
στάνει την λυπηράν κατάστασιν της Μακεδονίας, αίφνης 
ακούγονται σάλπιγγες εξεγείρουσαι πάλιν την συνείδησιν 
των Ελλήνων και εις το τέλος συναρμολογεί την αρχήν του 
εθνικού ύμνου, δηλών ούτω τας ελπίδας του Ελληνισμού 
και τελειώνει με ήχους ενθουσιασμού. Αισθάνεται κανείς 
ότι (ο Λάλας) είναι μαθητής του Wagner και μαθητής του 
Beethoven».
Όπως γράφει η Στέλλα Κουρμπανά: «Ο εθνικός ύμνος 
συνειδητή αναφορά και πραγματικό εξαγγελτικό μοτίβο 
ήταν αυτό που συνέδεε άρρηκτα τη μοίρα της Μακεδο-
νίας με εκείνη της υπόλοιπης, της απελευθερωμένης πλέον 
Ελλάδας υπογραμμίζοντας την ελληνικότητα της Μακεδο-
νίας, ενώ η σχέση με την αρχαία Ελλάδα υποδηλωνόταν 
από τον ίδιο τον τίτλο, δηλαδή, την επιλογή της αρχαιοελ-
ληνικής λέξης «παιάν». 
Δεν είναι γνωστό αν ο Λάλας είχε εμπλακεί ενεργά στον 
Μακεδονικό Αγώνα.
Όπως αναφέραμε, ο Δ. Λάλας επισκεπτόταν πολύ συχνά το 
Μοναστήρι, από τα σημαντικότερα κέντρα του ελληνισμού 
της Μακεδονίας εκείνη την εποχή, κυρίως για να συλλέξει 
δημοτικά τραγούδια. Σε μία από τις επισκέψεις του εκεί, το 
καλοκαίρι του 1911, προσβλήθηκε από χολέρα και πέθανε.
Το 1917, κατά τη συμμαχική Κατοχή της Θεσσαλονίκης, 
συγγενείς του εμπιστεύτηκαν τα χειρόγραφά του σε έναν 
Ιταλό ταγματάρχη που εκδήλωσε θαυμασμό για τα έργα 
του Λάλα και τα έστειλε με ιταλικό πλοίο για να εκδοθούν 
στην πατρίδα του. Γερμανικό υποβρύχιο όμως, τορπίλισε 
το ιταλικό πλοίο έξω απ’ τη Θεσσαλονίκη και τα περισσό-
τερα έργα του Λάλα χάθηκαν στα νερά του Θερμαϊκού, 
καθώς ο ίδιος δεν κρατούσε αντίγραφα.

Δημήτριος Λάλλας (1844 - 1911)
Ένας μεγάλος Μακεδόνας συνθέτης και πατριώτης
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απόψεις

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Η Μάνα εκκλησία, 
η πρώτη του Ελληνισμού στο Τορόντο

Ξ
εχωριστή θέση στην καρδιά των Ελλήνων του Καναδά 
έχει η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στο κέντρο της πό-
λης του Τορόντο. Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου 
Γεωργίου γράφω σήμερα για αυτή τη περίφημη εκκλη-

σία  και χρόνια πολλά  σ όλες τις Γεωργίες και  Γιώργηδες που  ε-
κτός του ότι είναι μάλαμα, είναι και το πρώτο ονομα στην Ελλά-
δα αφού το 12% των ανδρών είναι Γεώργηδες!
H Ελληνική ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ιδρύθηκε 
το 1909 και είναι η δεύτερη σε αρχαιότητα Ελληνική Ορθόδοξη 
εκκλησία στο Καναδά. Προηγήθηκε η εκκλησία του Ευαγγελι-
σμού της Θεοτόκου στο Μόντρεαλ το 1896, και ακολούθησε η 
εκκλησία της Αγίας Τριάδος στο Θάντερ Μπέι το 1918.
Ο Άγιος Γεώργιος ήταν μέχρι το 1961 η μόνη Ελληνορθόδοξη 
εκκλησία στο Τορόντο του Καναδά.  Σήμερα υπάρχουν  16 Ελλη-
νορθόδοξες εκκλησίες ενορίες (parishes) στη περιοχή (GTA) του 
Τορόντο.   
Σημειωτέον η λέξη parish - μέσω της Λατινικής γλώσσης- προ-
ερχεται απ τη συνθέτη Ελληνική λέξη παροικία, παρά (beside), 
και οίκος (house) που σημαινει αυτοί που μένουν κοντά ο ένας 
στον άλλο, και κοντά στην εκκλησία της ενορίας.
Η ιστορια του Αγίου Γεωργίου αρχίζει με τη πρώτο κύμα μετα-
νάστευσης από την Ελλάδα στο Τορόντο. Tο 1900 υπήρχαν 
μόνο 30 Έλληνες μετανάστες στο Τορόντο. Το 1909 είχαν γίνει 
200.  Οι Ελληνορθόδοξοι του Τορόντο συναντηθήκαν λοιπόν 
στο YMCA,  συγκροτήθηκαν σαν κοινότητα με προτεραιότητα 
την ίδρυση Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας.  Το νεοσυσταθέν συμ-
βούλιό ζήτησε από την Ιερά Σύνοδο στην Ελλάδα να τους στεί-
λει  ιερέα. Ο πρώτος ιερέας στο Τορόντο ήταν ο αιδεσιμότατος 
Αμβρόσιος Παρασχάκης.
Το 1910, με δωρεές από πολλούς Ελληνοκαναδους και Έλληνες 
επιχειρηματίες αγοράστηκε μια αποθήκη στην οδό Jarvis 170 
and Shuter.  Η αποθήκη μετατράπηκε σε εκκλησία και χρησί-
μευσε επισης σαν το πρώτο  Ελληνικό δημοτικό σχολείο στο 
Τορόντο.  
Με το ξέσπασμα των βαλκανικών πολέμων το 1912 ο Έλληνας 
πατριώτης πατέρας Παρασχάκης  διοργάνωσε μια εθελοντική 
μονάδα δώδεκα ανδρών που επέστρεψαν στην Ελλάδα  να εντα-
χθούν και να πολεμήσουν για τον Ελληνικό στρατό. Ο πατέρας 
Παρασχάκης δυστυχώς σκοτώθηκε στη μάχη, και τον αντικατέ-
στησε νέος ιερέας ο 25χρονος Σάββας Ιωσηφίδης.
Το 1921 ο μόνιμος ελληνικός πληθυσμός Τορόντο έφτασε τους 
850 περίπου.  Η πολιτική δυσαρμονία της εποχής όμως μοί-
ρασε και την Ελληνική κοινότητα του Τορόντο. Μια μερίδα με 
τον πρωθυπουργό Βενιζέλο και μια άλλη με το Βασιλια Κων-
σταντίνο.
Το 1923, η διαμάχη έγινε τόσο μεγάλη ώστε η μικρή εκκλησία 
στην οδό Jarvis έκλεισε! Το 1930, οι πολιτικές διαμάχες στην 
Ελλάδα άρχισαν να υποχωρούν, οι τάξεις των Ελλήνων πλήθυ-
ναν απ τους Μικρασιάτες πρόσφυγες που ήρθαν στο Καναδά 
μετα τη Μικρασιάτικη καταστροφή, και πολλούς άλλους. Οι 
Έλληνες του Τορόντο ενωθήκαν  σιγά-σιγά, και το 1930 το Ελλη-
νικό σχολειό της μια αίθουσας στο δεύτερο όροφο της εκκλη-
σίας ειχε 50 Ελληνοπούλα! 
Το 1937 η σημερινή Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία on 115 Bold 
Street αγοράστηκε μέσω των προσπαθειών του τότε προέδρου 
της Ελληνικής κοινότητας, Χρήστου Γεώργα ο οποίος ταξίδεψε 
σε όλη την επαρχία του Οντάριο, οπού υπήρχαν Έλληνες, να 
συγκεντρώσει χρήματα.

Τα θυρανοίξια έγιναν στις 19 Ιουνίου του 1938, από τον τότε 
Αρχιεπίσκοπο Βορείου και Νοτίου Αμερικής  Αθηναγόρα  (Σπύ-
ρου), που αργότερα έγινε Οικουμενικός Πατριάρχης στη Κων-
σταντινούπολη. 
Το κτήριο του Αγίου Γεωργίου από τις 15 Σεπτέμβριου 1887 
που φτιάχτηκε, μέχρι της αγοράς του από τους Έλληνες λει-
τουργούσε σαν  Εβραϊκή συναγωγή με το ονομα Holy Blossom 
Temple. Τα μελη της συναγωγής ξεπέρασαν τη χωρητικότητα 
του κτηρίου, και οι ανάγκες τους τις δυνατότητες του, ετσι 
το 1936, μετακόμισαν στη νέα συναγωγή στο 1950 Bathurst 
Street,Toronto.
Η όμορφη, Eλληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου είναι 
για 110 χρόνια τώρα το πνευματικό κέντρο των Ελληνορθόδο-
ξων του Τορόντο.
Το αρχικό κτήριο σχεδιάστηκε απ το Καναδό αρχιτέκτονα  
John Wilson Siddall. Η αρχιτεκτονική του κτιρίου ήταν απ την 
αρχή Νέο-Βυζαντινού ρυθμού  που είναι επισης γνωστή ως 
Romanesque Revival style. Αυτό συνετέλεσε στη σχετικά εύκολη 
μεταβολή της συναγωγής σε Ορθόδοξη Ελληνική εκκλησία.
Το Νοέμβριο του 1976 η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ανακη-
ρύχτηκε διατηρητέο κτήριο ,  (Heritage Property of the City of 
Toronto) που σημαινει ότι οποιαδήποτε επισκευή και συντή-
ρηση του κτιρίου δεν μπορεί να μετατρέψει την εξωτερική του 
όψη. Παράδειγμα πριν τρία χρόνια προστέθηκε ασανσέρ να 
διευκολύνονται οι ηλικιωμένοι με το να αποφεύγουν τις σκάλες, 
αλλα ο χαρακτήρας και η όψη του κτιρίου δεν άλλαξε. 
Μεταξύ των ετών 1981-1987 το εσωτερικό της εκκλησίας απο-
καταστάθηκε και ανανεώθηκε με υπέροχη τεχνική και χρώμα 

ετσι ώστε ο Άγιος Γεώργιος να θεωρείται μια απ τις ωραιότερες 
εκκλησίες εκτός Ελλάδος. Ακολούθησαν και άλλες βελτιώσεις 
μέχρι το 1992.  Ο Αι Γιώργης είναι η μονή εκκλησία της  εκτός 
Ελλάδος της οποίας το εσωτερικό έχει αγιογραφηθεί με εικονο-
γραφίες εξολοκλήρου ζωγραφισμένες  από τους πρωτοκλασά-
τους μονάχους εικονογράφους Θεόφιλο και Χρυσόστομο του 
Αγίου Όρους.
Την ιδιά περίπου εποχή αντικαταστάθηκαν οι αρχικοί τρούλοι 
στη κορυφή των δυο πύργων  δεξιά και αριστερά στη πρόσοψη 
του κτιρίου με νέους ημικυκλίους διακοσμητικούς τρούλους 
κατά το πρότυπο του ναού της Αγίας Σοφίας στη Κωνσταντινού-
πολη.  Ο κεντρικός τρούλος επισης μεταποιήθηκε για να συμπε-
ριλάβει παραθυράκια με χρωματιστό γυαλί (stained-glass) 
γύρω - γύρω στη βάση του τρούλου. Περίπου την ιδιά εποχή η 
πρόσοψη αποκαταστάθηκε με μωσαϊκό που ζωγράφισε ο φημι-
σμένος Ιταλός mosaicist Sirio Tonelli.
Μεταξύ όλων των άλλων λαμπρών τοιχογραφιών του ναού 
δεσπόζουν η πλατυτέρα πίσω και επάνω απ το εικονοστάσι, και 
ο παντοκράτωρ στο κεντρικό τρούλο του ναού. Είναι πραγματικά 
μια πανδαισία χρωμάτων και ομορφιάς στο ματι των πιστών.
Η αρχιτεκτονική, και η  εικονογραφία του Αγίου Γεώργιου εχει 
γίνει αντικείμενο πόλων τηλεοπτικών και κινηματογραφικών 
παραγωγών. Πολλές ταινίες που περιλαμβάνουν Ελληνορθό-
δοξο γάμο η αλλα μυστήρια έχουν γυριστεί στο ναό. Πολλά 
περιοδικά έχουν αφιερώσει σελίδες στο ναό. Μάλιστα το 2000 
ο εκκλησιαστικός αρχειολόγος  Δόκτωρ Peter Jeffreys έγραψε 
ένα ξεχωριστό βιβλίο: Saint George’s Greek Orthodox Church 
church’s official guide book, An Architectural and Iconographic 
Guide. Είναι διαθέσιμο προς πώληση απ το γραφείο του ναού.
Τα τελευταία  περίπου 15 χρόνια η εκκλησία συμμετέχει στη 
εκδήλωση της πόλης του Τορόντο «Το Τορόντο ανοίγει τις πόρ-
τες του» που γίνεται στο τελος Μαΐου  και το κοινό μπορεί να 
επισκεφτεί αξιόλογα κτήρια σ όλη  τη πόλη.
Η ενορία διοικείται  από εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο εθε-
λοντών, που αγαπούν τον Αι Γιώργη. Επιπλέον ο δραστήριος 
σύλλογος των κυριών της φιλόπτωχου οργανώνει και υλοποίει 
πολλές εκδηλώσεις, όλες τις χρονιάρες μέρες της Ορθοδοξίας  
πού όχι μόνο προσφέρουν στους πιστούς ευκαιρία για διασκέ-
δαση, συναναστροφή, και καλή παρέα, αλλα και στηρίζουν 
οικονομικά την εκκλησία.
Από τον Οκτώβρη μέχρι και το Μάιο η εκκλησία προσφέρει 
κατηχητικό σχολειό για παιδιά. Συνήθως το κατηχητικό περι-
λαμβάνει διαλέξεις ,συζητήσεις, διάφορες συλλογικές δραστη-
ριότητες,  μουσική και τραγούδια, όλα κατάλληλα για τις ηλικίες 
των παιδιών. 
Η εκκλησία εορτάζει το μεγαλομάρτυρα Γεώργιο στις 23 Απρί-
λιου η αν η ημερομηνία αυτή είναι πριν το Πάσχα τη δεύτερη 
ημέρα του Πάσχα.  Η ενορία ακολουθεί το Ιουλιανό (Νέο) ημε-
ρολόγιο.
Η ενορία του Αγίου Γεωργίου ανήκει στη Ελληνορθόδοξη 
Μητρόπολή Καναδά  του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνστα-
ντινουπόλεως,  Μητροπολίτης είναι ο σεβασμιότατος Σωτήριος 
Αθανασούλας. Ο σημερινός Μητροπολίτης,  εξελέγη Επίσκοπος 
Κωνσταντίας, το 1973 προήχθη σε επίσκοπο του Τορόντο το 
1979 και έλαβε τον τίτλο του Μητροπολίτη το 1996. 
Τα τελευταία χρόνια υπηρετεί την εκκλησία ο αγαπητός σε 
όλους μας ο δραστήριος Τριαντάφυλλος Πορφυρης. Βοήθεια 
μας ο τροπαιοφόρος, μεγαλομάρτυς Γεώργιος.

Διεύθυνση: 115, Bond Street, ΤToronto,  ON M5B 1Y2

Subway stop: Dundas Station 

Τηλ : 416-977-3342 

Εμαιλ: office@stgeorgestoronto.org

Ιστότοπος: http://www.stgeorgestoronto.org/ς

Facebook: https://www.facebook.com/Saint-George-

Greek-Orthodox-Church-Toronto-185801508102593/
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ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΤΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΛΥΓΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ 
ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Π
ολλοί οι φίλοι που τους αρέσει να 
ενημερώνονται για διαχρονικές ι-
στορικές εκκρεμότητες όπως η α-
ναγνώριση του Ποντιακού Ελλη-

νισμού παγκοσμίως. Ένας ιστορικός ξερι-
ζωμός  για τα αδέλφια μας από τον Πόντο, 
που δυστυχώς υπάρχουν ακόμη κυβερνή-
σεις που δεν έχουν πάρει μέρος για αυτή τη 

Τουρκική θηριωδία. 
Ό,τι κι αν γίνεται όμως οι απανταχού 
Πόντιοι μάχονται παγκοσμίως για την ιστο-
ρία τους. Ο κ. Λυγερός ανέφερε ιστορικά 
ντοκουμέντα που ενισχύουν τις θέσεις τους 
παγκοσμίως. Δείτε στιγμιότυπα από την 
εκδήλωση στο φωτορεπορτάζ που ακολου-
θεί…

Ο κ. Βασίλης Νούσης με τον κ. Γιώργο Καλομοίρη

Ο κ. Κώστας Τσιλφίδης και η κα Παναγιώτα Αμμανατίδου έδωσαν κι αυτοί το παρών 

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν και ο γνωστός επιχειρημάτιας από το 
Mega Iron, κ. Νίκος Χρηστίδης

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργος Παπαδάκης, με τον κ. Νίκο Λυγερό, τον πρόεδρο της  
Ελληνικής Κοινότητας, κ. Αντώνη Αρτεμάκη και τον πρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων, κ. Χρήστο 

Κοτσαμποϊκίδη

Ο επίτιμος πρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων, κ. Νίκος Χριστοφορίδης, με 
τον κ. Δημήτρη Γκεκόπουλο, τον κ. Σίμος Λεπτοκαρύδης και ο κ. Γεωργίου

O πρόεδρος κ. Χρήστος Κοτσαμποϊκίδης με τον κ. Μιλτιάδη Τσαβδαρίδη
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Την Κυριακή των Βαΐων έγινε μια λαμπρή γιορτή στον κατάμεστο απο 
εκκλησίασμα Ναό του Αγίου Γεωργίου. Μετά απο μια όμορφη Θεία Λει-
τουργία, ο π. Τριαντάφυλλος Πορφύρης, μέλη του εκκλησιάσματος, παι-
διά του Ιερού και του Κατηχητικού Σχολείου κρατώντας κλάδους φοινή-

κων έκαναν μια κατανυχτική πομπή μέσα στην εκκλησία σε ανάμνηση της εισό-
δου του Χριστού στην Ιερουσαλήμ. Για να θυμηθούμε και τα λόγια του Ψαλμού (8:2) 
“Εκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν σου 
τοῦ καταλῦσαι ἐχθρὸν καὶ ἐκδικητήν”. Στη συνέχεια παρετέθει το ετήσιο γεύμα με 
ψάρι στην αίθουσα του Nαού. Ανάμεσα στους ενορίτες που έλαβαν μέρος διακρί-
ναμε τον Kώστα Μίσθιο Άρχοντα Χαρτουλάριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
τον Νίκο Καπέλο με την κόρη του Vassy απο το CBC, Ζαχαρία Πράττα πατέρα του 
Πατρός Τιμολέοντα, Λουκά Κατσιλίρα, Γεώργιο Λύκουρα, Χρήστο Κοτσαμποϊκίδη, 
οικογένειες Τζήκα και πολλούς άλλους. Όλοι έμειναν ενθουσιασμένοι απο το εξαί-
σιο γεύμα που μαγείρεψαν οι κυρίες της Φιλοπτώχου με τον chef Σπύρος Καρα-
γιάννη και εθελοντές της ενορίας μας. 

Ο Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου 
γιόρτασε την Κυριακή 

των Βαΐων
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ΣΥΝΈΧΈΙΑ ΑΠΌ ΤΌ ΠΡΌΗΓΌΥΜΈΝΌ ΤΈΥΧΌΣ

Β
ρισκόμαστε στο 18ο πλέον αιώνα 
και αφηγούμαστε την  ιστορία των 
Παπαδοπουλαίων ή Παπαζογλάντ 
ή Παπαδάντ ή Κοροξενάντ, (ανιό-

ντες συγγενείς πρόγονοι από την πλευρά 
της μητέρας μου), που αποτελούν τις πολυ-
πληθέστερες οικογένειες στον Πόντο.  Έκα-
στος  πρωτότοκος γιός γινόταν ιερέας για 52 
συνεχόμενες γενεές .  Για να αποφύγουν το 
βίαιο εξισλαμισμό εργάστηκαν ως μεταλλω-
ρύχοι, στα μεταλλεία της Κορόνιξας Αργυ-
ρούπολης έχοντας την «εύνοια» του Σουλτά-
νου. Με το κλείσιμο των μεταλλείων ( 1760 
μ.χ), 85 οικογένειες μετοικούν στην παρα-
λιακή πόλη Φάτσα (αρχαία Φαδισάνη). Το 
μέρος ήταν πεδινό αλλά το καλλιεργούσαν 
Μπέηδες. Αναγκάστηκαν πάλι να ανέβουν 
στα δύσβατα βουνά, να εκχερσώσουν γη 
για την εγκατάστασή τους. Η γεωργία άγο-
νη, επιδόθηκαν στην κτηνοτροφία. Οι έμπο-
ροι φοβόντουσαν να αγοράσουν τα αγρο-
τοκτηνοτροφικά προιόντα τους για το φόβο 
των Τούρκων . 
Ανακάλυψαν την καλλιέργεια ήμερης Κάννα-
βης (στα τουρκικά Κεντήρ) από όπου παρή-
γαγαν σχοινιά, παλαμάρια πλοίων, καλά-
θια, πατάκια, χειροτεχνήματα κ.λ.π. Παρή-
γαγαν τόνους βελτιωμένης κάνναβης με τη 
λίπανση των χωραφιών που πουλούσαν 
στο λιμάνι της Φάτσας και πέτυχαν πάλι την 
οικονομική ευρωστία τους.  Επειδή κάθε 
οικογένεια είχε 10-15 παιδιά οι καλλιερ-
γήσιμες εκτάσεις ήταν ανεπαρκείς γι’ αυτό 
σκέφτηκαν να νοικιάσουν χωράφια από 
τους Μπέηδες. Το πέτυχαν με τη συμφω-
νία με το τέλος της παραγωγής, να βοσκούν 
τα κοπάδια των Μπέηδων ελεύθερα στα 
χωράφια αυτά (στα Τουρκικά «σαλμάν»).  
Εκτός από την Κάνναβη καλλιεργούσαν 
καλαμπόκια (στα ποντιακά «λαζούδια», 
ζαρζαβατικά, πεπόνια, καρπούζια, ξυλάγ-
γουρα, κολοκύθια, ντομάτες, φασόλια, 
κ.λ.π. Η διατροφή τους ήταν πλουσιοπά-
ροχη, μέχρι που ξεκίνησε η πέτρα του σκαν-
δάλου, και να πως:

Mόλις οι Χριστιανοί θερίζαν τα καλαμπό-
κια, οι βουκόλοι των Μπέηδων βάζαν τα 
ζώα τους μέσα στα χωράφια καταστρέφο-
ντας και την υπόλοιπη παραγωγή των ζαρ-
ζαβατικών. Οι Έλληνες κατάπιναν την πίκρα 
τους και από το φόβο των εκτελέσεων δεν 
τολμούσαν να μιλήσουν.  Ήρθε η ώρα που 
από τη γενιά των ατρόμητων Ταχτσογλαίων 
ο Χατζή Γιώργης Ταχτσόγλου, γιατρός στο 
επάγγελμα, έδωσε εντολή στα 5 αδέλφια 
του και στον Χατζή Παπαγιάννη Ταχτσόγλου 
(τον προπάππο του παππού μου Ιωάννη 
Παπαδόπουλο) να αντισταθούν. Όταν  οι 8 
βοσκοί των Μπέηδων οδήγησαν τα κοπάδια 
τους στα αλωνισμένα χωράφια, οι πρόγονοί 
μου διαμαρτυρήθηκαν και οι βοσκοί βασι-
ζόμενοι ότι ήταν περισσότεροι στον αριθμό, 
τους είπαν ότι η ενοικίαση ισχύει για παρα-
γωγή καλαμποκιού και όχι ζαρζαβατικών. 
Με τα πολλά δεν άργησε η συμπλοκή επειδή 
ανάψανε τα αίματα και οι ψυχωμένοι Ταχτσο-
γλάντ, παλληκάρια έδειραν τους βουκόλους, 
μέχρι θανάτου. Ο παππούς μου διηγήθηκε 
ότι «εποίκαν ατς πόστ ασό ξύλον», τους λιά-
νισαν τα κόκκαλα.  Με φορεία τους μετέ-
φεραν μισοπεθαμένους από τους αγρούς. 
Αυτό συνέβη το φθινόπωρο του 1859. Οι 
Μπέηδες κατήγγειλαν το περιστατικό και 
απόσπασμα Τζανταρμάδων κυνηγούσε τα 
αδέρφια των Ταχτσογλαίων, οι οποίοι κρύ-
φτηκαν στα δάση.  Ο Δικαστής (τουρκικά 
«Κατής») έκρινε ως ηθικό αυτουργό το μεγα-
λύτερο αδελφό Χατζή- Γιώργη   Ταχτσόγλου, 
ο οποίος συνελήφθη το Πάσχα του 1860 και 
με άλλους 5 υπόδικους θα οδηγούνταν στις 
φυλακές της Αμισού όπου θα καταδικάζο-
νταν πολλά χρόνια φυλακή. 
Τους Χριστιανούς κατάδικους τους έδενα με 
12 οκάδες αλυσίδα, ένα βαρίδι και μεγάλες 
κλειδαριές (τουρκικά «λαλέ»). 

Συνεχίζεται
Αμμανατίδου Παναγιώτα 
Απόγονος προσφύγων Ελλήνων του Πόντου 
www.adapazari-pontians.blogspot.com
Adapazari Karasu Greek Pontians

Η άγνωστη ιστορία των 
Ελλήνων του Πόντου

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ
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Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταμένους,
Εντιμοτάτους Προέδρους και Αξιότιμα Μέλη των Δ.Σ.,
Φιλοπτώχους Αδελφότητες,
Διδασκάλους, Διδασκάλισσες, Μαθητές και Μαθήτριες,
Νεολαία των Κοινοτήτων και άπαν το ευλαβές πλήρωμα
της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Τορόντο (Καναδά)
Χριστός Ανέστη! Ζήστε την Ανάστασή Του

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
 Μητροπολίτη Σωτηρίου

 
Η Ανάσταση του Χριστού είναι ιστορικό γεγονός. Είναι η απόδειξη της θεό-
τητας του Χριστού. Μας το λέει αυτό κατακάθαρα ο Απόστολος Παύλος. Η 
Ανάσταση του Χριστού είναι κοσμοσωτήριο γεγονός. Οι ορθόδοξοι χριστια-
νοί τα ξέρουμε αυτά. Γι’ αυτό είμαστε εδώ απόψε. Όλοι μαζί να γιορτάσουμε 
την Ανάσταση του Χριστού. Να νιώσουμε τη θεία παρουσία Του. Να γεμίσει η 
ψυχή μας και η καρδιά μας χαρά και αγαλλίαση.
 
Με πόση χαρά και δύναμη ψυχής ψάλαμε το Χριστός Ανέστη! Πώς αγκαλιά-
σαμε ο ένας τον άλλον και πως φιληθήκαμε! Πώς έλαμπε και λάμπει η χαρά 
στα πρόσωπά μας! Χαρείτε, αγαπημένοι μου χριστιανοί, την Ανάσταση του 
Χριστού. Ζήστε την με όλη την ψυχή σας.
 
Προσέξτε, όμως. Να μην είναι η χαρά αυτή της Ανάστασης μόνο για απόψε. 
Να είναι για όλη μας τη ζωή. Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να προσέξουμε 
ορισμένα πράγματα.
 
Όταν σκέφτεσαι την Ανάσταση του Χριστού, σκέφτεσαι τη δική σου ανά-
σταση; Σκέφτεσαι, ότι η ζωή σου πάνω στη γη θα τελειώσει; Σκέφτεσαι, ότι 
υπάρχει ζωή μετά θάνατον; Πώς προετοιμάζεσαι για τον θάνατό σου και τη 
μετά θάνατο ζωή;
 
Ζήστε, αγαπημένοι μου χριστιανοί, την Ανάσταση του Χριστού μας. Αφήστε 
τον ίδιο τον αναστημένο Χριστό να ζει μέσα σας. Να νιώθετε την παρουσία 
Του. Να ζείτε στη γη, αλλά με το νου σας στους ουρανούς.
 
Πιστεύετε απόλυτα στην Ανάσταση του Χριστού; Πιστεύετε με όλο σας το 
είναι, ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός; Ο Θεός που δημιούργησε 
τον κόσμο; Ο Θεός που κυβερνά τον κόσμο; Ο Θεός που είναι Κύριος της ζωής 
και του θανάτου; Ο Θεός που θα μας αναστήσει όλους και θα ζούμε μαζί Του 
για πάντα;
 
Έχει μεγάλη αξία να αναγνωρίζουμε την Ανάσταση του Χριστού σαν ιστο-
ρικό και κοσμοσωτήριο γεγονός. Έχει, όμως, μεγαλύτερη αξία, το να ζούμε 
την Ανάσταση του Χριστού. Να έχουμε καθαρή καρδιά. Να κάνουμε παντού 
και πάντοτε το θέλημά Του. Να μη κρίνουμε για να μη κριθούμε. Διάκο-
νοι ζήτησε ο Χριστός να είμαστε, όχι κριτές. Κανείς δε μας έβαλε κριτές. Να 
αγκαλιάζουμε όλους με την πραγματική αγάπη, που είναι ο Χριστός. Η επιεί-
κειά μας να είναι γνωστή σε όλους. Να βρίσκουμε τον τρόπο να συγχωρούμε 
τους πάντες, όπως ο Χριστός συγχώρεσε την πόρνη και είπε. «Ο αναμάρτητος 
λίθον πρώτος βαλέτω».
 
Να έχουμε μνήμη θανάτου. Να ζούμε στη γη, προσβλέποντες πάντοτε στον 
ουρανό. Στη μετά θάνατο ζωή. Στην ανάστασή μας. Στην αιώνια ζωή μας με 
τον αναστημένο Χριστό. Τον Κύριο της ζωής και του θανάτου.
 
Χριστός Ανέστη, αγαπημένοι μου χριστιανοί. Ζήστε την Ανάστασή Του. Κρα-
τήστε τον αναστημένο Χριστό μέσα στην καρδιά σας. Αφήστε την αγάπη σας 
να αγκαλιάζει εχθρούς και φίλους.
 
Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ Αναστάντι
 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 
Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
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Σ
τα βάθη της ερήμου του Ιορδάνη, 
μόλις μερικά χιλιόμετρα μάλιστα μα-
κριά από τον Ιορδάνη ποταμό, στέ-
κεται αγέρωχο το άγαλμα του Μεγά-

λου Αλεξάνδρου.
Ο ανδριάντας αυτός φτιάχτηκε από Έλληνα 
μοναχό, τον Γέροντα Χρυσόστομο, ηγού-
μενο της Μονής Αγίου Γερασίμου, ο οποίος 
είχε την ιδέα και την ευθύνη του έργου. 
“Η βάση χτίστηκε από χέρια Αράβων εργα-
τών υπό την καθοδήγηση του ίδιου του 
ηγούμενου για να στηθεί πάνω σε αυτή το 
άγαλμα, που κατασκεύασε ο γλύπτης Μπαρ-
δής Ιωάννης και θα τοποθετηθεί στην τελική 
του μορφή μπροστά από το εξίσου μεγάλο 
έργο του 'Χάρτη της Μαδίβα', που έχει ήδη 
κατασκευαστεί και τοποθετηθεί στο μονα-

στήρι” όπως λέει στο iellada.gr, ο Γέροντας 
Χρυσόστομος.   
Η αγάπη για την Ελλάδα είναι βαθιά ριζω-
μένη μέσα στην ψυχή του Έλληνα μοναχού, 
που αν και από μικρό παιδί βρίσκεται στην 
έρημο, δεν έχει ποτέ ξεχάσει την πατρίδα, 
όπως τονίζει ο ίδιος.
“Πάντα με συγκινούσαν και με συγκινούν 
οι ήρωές μας, οι άνθρωποι, που θυσιάζο-
νται για την πατρίδα και θέλω όπου υπάρ-
χει Ελληνισμός, ακόμη και στα βάθη της 
ερήμου, να τιμούμε και να θυμόμαστε τους 
ήρωες και τους αγωνιστές μας. Ο Μέγας 
Αλέξανδρος δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο, 
τα μεγαλεπήβολα σχέδιά του, το όραμά του, 
οι αγώνες του, και τα δημιουργήματά του, 
τον έκαναν, να είναι αυτός που είναι και θα 

πρέπει να τον θυμόμαστε και να παραδειγ-
ματιζόμαστε.   
Όπως καταλαβαίνετε ένα τέτοιο μεγάλο έργο 
εδώ στην έρημο, βρήκε εχθρική αντιμετώ-
πιση από τις αρμόδιες Κυβερνήσεις. Πήγαν 
να μας το βγάλουν παράνομο, δεν ήθελαν 
να μας δώσουν άδεια. Και παρόλο που το 
μέρος στο οποίο στήθηκε, αν και είναι έρη-
μος, ανήκει στο Μοναστήρι μας, βρήκαμε 
πολλές αντιστάσεις.
Όμως δεν μας πτοεί κανείς, η Ελλάδα βρί-
σκεται παντού σήμερα και ειδικά εδώ στην 
έρημο, η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει πολύ 
δυνατά κι εγώ προσωπικά, ότι κάνω και ότι 
δημιουργώ με την βοήθεια του Θεού είναι 
όλα προς Δόξαν Κυρίου και προς Δόξαν της 
Πατρίδας μας”.   
Το άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου σε λίγο 
καιρό θα εγκαινιασθεί επίσημα και θα κλη-
θούν και οι κυβερνήσεις Ισραήλ και Παλαι-
στίνης αλλά και Ιορδανίας, να παραβρεθούν 
στα εγκαίνια, για να τιμήσουν τον Μέγα Αλέ-
ξανδρο, σε μια περίοδο μάλιστα που το θέμα, 
λόγω της ονομασίας των Σκοπίων, είναι στην 
καυτή επικαιρότητα και ατζέντα της Ελληνι-
κής Κυβέρνησης, η οποία έχει κάνει όπως 
φαίνεται πίσω στο θέμα του ονόματος.   
Στο Μοναστήρι αυτό, στο οποίο είναι ηγού-
μενος ο Γέροντας Χρυσόστομος, υπάρ-
χει άλλος ένας Έλληνας Μοναχός από την 
Κύπρο, αλλά δεκάδες Άραβες από φτω-
χές οικογένειες της Ιεριχούς εργάζονται 
για το μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου, το 
οποίο λόγω των δραστηριοτήτων του Γέρο-
ντα, είναι γνωστό σε όλο το Ισραήλ και την 
Παλαιστίνη.   
Η μονή αυτή είναι μια μία εκ των παλαιοτέ-
ρων Μονών της Παλαιστίνης. Η Ιερά Μονή 
του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου,  εκτί-
σθη το 455 από τον ίδιον τον Άγιον Γερά-
σιμο.   
Ο Άγιος Γεράσιμος κατήγετο εκ των Μύρων 
της Λυκίας. Υπήρξε σπουδαία μορφή του 
μοναχισμού της Παλαιστίνης, συνδυάζοντας 
τον αναχωρητικά με τον κοινοβιακό μονα-
χισμό. Τo Mοναστήρι είναι κτισμένο στην 
νοτιοανατολική κοιλάδα της Ιεριχούς κοντά  
στο ακριβώς σημείο του ποταμού Ιορδάνη, 
όπου βαπτίσθηκε ο Χριστός.

Ο Μέγας Αλέξανδρος 
στην έρημο του Ιορδάνη!

Ο τεραστίων διαστάσεων 
ανδριάντας του ήρωα στήθηκε 

εκεί από Έλληνα μοναχό

Ελλάδα μας, πατρίδα μας
που έχεις  θρόνο στην καρδιά
κάθε παιδιού δικού σου,
που ζεί στην ξενητειά.
Πονάμε που ακούμε
τα προβλήματά σου
τα οικονομικά. 
Εσύ που εγαλούχησες,
τις τρυφερές καρδιές μας,
με το «πάν μέτρον άριστον»
πως έτυχε και έφτασες,
στά άκρα της σπατάλης;

Εσύ που σμίλεψες
τον χαρακτήρα μας,
σαν άλλος Πραξιτέλης
με κάθε ωραίο και καλό,
πως σκόνταψες
στον άσχημο τον βράχο
τον οικονομικό;

Εσύ που έγινες γνωστή,

σ’ όλη την οικουμένη,
με την αθάνατη,
προκήρυξή σου,
που ο Θουκυδίδης σου 
με την φωνή του Περικλή,
ανήγγειλε στον κόσμο:
Αγαπούμε το ωραίο,
χωρίς όρους υπερβολικούς
και η φιλοσοφία μας
δεν μας κάνει μαλθακούς.
Πως μπλέχτηκες Ελλάδα μου,
με ξένες πολυτέλειες
και επιδείξεις περιττές;

Γύρισε πάλι στις αρχές
των άξιων προγόνων μας,
που πρωτοπόροι στάθηκαν
παγκόσμιου πολιτισμού   

Αμφιτρίτη (Ανθούλα)
Κωνσταντέλου- Εμμανουήλ

Μητέρα μας Ελλάδα
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

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

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ
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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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Η 
αστυνομία του Τορόντο έχει συλλάβει το δράστη. Σύμφωνα με την αστυνομία, 
ένας άνδρας μπήκε στο Καθολικό Δευτεροβάθμιο Σχολείο Morrow Park του Α-
γίου Ιωσήφ, κοντά στη λεωφόρο Bayview και τη λεωφόρο Steeles Avenue East, 
περίπου στις 11 το πρωί της Τρίτης. Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι ο άνδρας πήγε α-

πευθείας στο μπάνιο των κοριτσιών, όπου επιτέθηκε σεξουαλικά σε ένα 16χρονο κορίτσι. 
Το σχολείο παρέμεινε κλειστό για να ερευνήσει την υπόθεση. Ο Edison Diamante, 44 ετών, 
συνελήφθη στο σχολείο. Έχει κατηγορηθεί για σεξουαλική επίθεση και βίαιο εγκλεισμό.

Η 
αστυνομία συνέλαβε τον δρά-
στη, ο οποίος φέρεται να πα-
ρενόχλησε σε τρεις διαφορε-
τικές τοποθεσίες το θύμα. Συ-

γκεκριμένα η 29χρονη ήρθε πρώτα αντι-
μέτωπη με τον δράστη καθώς έμπαινε 
σε μια δημόσια τουαλέτα του σταθμού 
Union στην καρδιά του Τορόντο τη Δευ-
τέρα γύρω στις 10 το βράδυ. Μόλις η γυ-
ναίκα τον αντιλήφθηκε βγήκε αμέσως 
και συνέχισε προς τον σταθμό. Λίγο αρ-

γότερα κι ενώ περίμενε στο παγκάκι ο 
άνδρας την πλησίασε και την παρενό-
χληση. Στην συνέχεια η 29χρονη απο-
μακρύνθηκε από το σημείο και ο άνδρας 
φέρεται να την ακολούθησε ως το λεω-
φορείο. Αμέσως μόλις εκείνη μπήκε στο 
λεωφορείο ο άνδρας την ακολούθησε 
και συνέχισε να την παρενοχλεί. Από τις 
κάμερες ασφαλείας η αστυνομία κατά-
φερε να τον εντοπίσει και να τον συλλά-
βει το πρωί της Πέμπτης.

Η 
κοινο βουλ ευ τ ι -
κή βοηθός της υ-
πουργού Υγείας 
Christine Elliott 

δήλωσε την Τετάρτη ότι η 
κυβέρνηση επανεξετάζει το 
Πρόγραμμα Εξωτερικών Τα-
ξιδιωτών του OHIP ως μέρος 
των προσπαθειών για την α-
ντιμετώπιση του ελλείμμα-
τος 11,7 δισεκατομμυρίων 
δολα-ρίων της επαρχίας. Το 
πρόγραμμα καλύπτει σήμερα 
τις υπηρεσίες νοσοκομειακής 
πε-ρίθαλψης εκτός χώρας με 
ανώτατο όριο τα 400 δολά-
ρια ημερησίως για υψηλότε-
ρο ε-πίπεδο φροντίδας, όπως 
η εντατική φροντίδα, καθώς 
και τα 50 δολάρια ημερησίως 
για υπηρεσίες έκτακτης εξω-
τερικής παραμονής και οι υ-
πηρεσίες γιατρού.

29χρονη δέχθηκε σεξουαλική 
παρενόχληση στο Union Station

Η κυβέρνηση του Οντάριο σκέφτεται 
να κόψει τα προνόμια του OHIP για 

όσους ταξιδεύουν εκτός χώρας

Ο Τρουντό αποκαλεί την κυβέρνηση 
Οντάριο «ανεύθυνη» επειδή δεν 
δέχεται τον ομοσπονδιακό φόρο 

για τον άνθρακα

Ο πρωθυπουργός του 
Κα να δ ά,  Τ ζ ά σ τ ι ν 
Τρουντό, δήλωσε ότι 

η επαρχία του Οντάριο αλλά 
κι όσες άλλες επαρχίες προ-
σπαθούν να εμποδίσουν τον 
ομοσπονδιακό φόρο άνθρα-
κα είναι «ανεύθυνες και δεν 
. Η δήλωση αυτή συνέβη κα-
τά την διάρκεια της περιβαλ-
λοντολογικής διάσκεψης στο 
Μόντρεαλ την Πέμπτη. Η Μα-
νιτόμπα, το Σασκατσουάν, το 
Οντάριο και το Νιου Μπρούν-
σγουικ είτε αμφισβητούν τον 
φόρο άνθρακα στο δικαστή-
ριο είτε έχουν δηλώσει την 
πρόθεσή τους να το πράξουν.

Άνδρας μπήκε σε καθολικό γυμνάσιο 
του North York και φέρεται να 
επιτέθηκε σε 16χρονη
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Αναστασία Καρανικολάου: 
Η Ελληνίδα φίλη των 
Kardashian

Σαρώνει τα πάντα 
σε κάθε post. Πάρτε 
μάτι ελεύθερα…

H Αναστασία 
Καρανικολάου 
έχει γεννηθεί στις 
9 Ιουνίου 1997 
στην Καλιφόρνια, 
και έχει την 
Αμερικανική 
υπηκοότητα και 
ύψος που δεν 
ξεπερνάει τα 169 
εκατοστά.

Αν δείτε τον 
λογαριασμό της 
στο Instagram 
θα καταλάβετε 
γιατί η Αναστασία 
Καρανικολάου 
προκαλεί χαμό με τις 
αναρτήσεις της.
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T
ον γνωρίσαμε 
οι περισσότε-
ροι μέσα από 
το «Game of 

love» η τηλεόραση ως 
γνωστό έχει την δύνα-
μη να επιβάλει πρό-
σωπα άλλα πολύ λίγα 
είναι αυτά που τα κα-
ταφέρνουν στην πο-
ρεία.Ένας από αυτούς 
είναι και ο Μάνος,ένα 
πρόσωπο που μπήκε 
γρήγορα στην ζωή μας 
άλλα όπως όλα δεί-
χνουν θα μείνουν. 
Aυτό που ίσως ξέραμε 
είναι ότι είναι ένα 
πολύ καλό μον τέ-
λο,αυτό που ίσως μας 
διαφεύγει είναι ότι 
είναι και ένας σωστός 
επαγγελματ ίας και 
πολύ καλός personal 
trainer αφού όσοι 
τον ακολουθείτε στα 
social media θα ξέρετε 
είδη ότι λέμε άλλα και 
τις υπέροχες συμβου-
λές άλλα και σωστές 
ασκήσεις που δίνει.

Η Ηλιάνα 

Παπαγεωργίου 

εκπλήσσει

Mε την τελευταία της λήψη να 
αποδεικνύει πως το κορίτσια 
αυτό δεν το επηρεάζει κανείς 
και τίποτα.

Η ίδια μοιράστηκε με το κοινό 
της μια νέα επαγγελματική 
της λήψη, στην οποία ποζάρει 
με μικροσκοπικό μπικίνι και 
τα σχόλια ήταν αποθεωτικά. 
Δικαίως θα λέγαμε, μιας και το 
κορμί της είναι πιο ωραίο από 
ποτέ, με την ίδια να δηλώνει 
φανατική της γυμναστικής

Ο Αλεξάνδρου 

«γυμνός» στο 

Instagram

Eιχε καιρό να μας απασχολή-
σει μέσω των αναρτήσεων 
του στα κοινωνικά δίκτυα,ο-
πότε φρόντισε για μια ακόμη 
φορά να τον συζητάμε για 
καιρό.Αυτήν την φορά όμως 
δείχνει να είναι και εκείνος 
πιο έτοιμος να υπερασπιστεί 
ακόμη περισσότερο αυτό που 
είναι....είναι ο Δημήτρης Αλε-
ξάνδρου.

Η εμφάνισή της παραπέ-
μπει σε top model, ωστόσο 
η μουσική είναι αυτό που την 
κέρδισε! Η Στεφανία Λόκα ή 
αλλιώς Stefany Loca ακολου-
θεί τα όνειρά της στο εξω-
τερικό, εντυπωσιάζει με το 
παρουσιαστικό και τις φωτο-
γραφίες της στο Instagram, 
ωστόσο πρόσφατα έκανε μια 
μεγάλη αποκάλυψη. «Εγώ 
είμαι το Πουλάκι τσίου. Έγινε 
τεράστια επιτυχία. Το άκουγα 
συνέχεια, όπου πήγαινα»

Πρώην παίκτης του Game of 
Love προκαλεί

Υπαπαντή Βασιλά: Γνωρίστε 
την πιο hot «Μις Τουρισμό»

Στεφανία Λόκα: Το 

εκρηκτικό κορίτσι

Συνεχίζεται ο μήνας του μέλιτος για την εκρη-
κτική Αλεξάνδρα Παναγιώταρου η οποία απο-
λαμβάνει το αμερικάνικο όνειρο.

Από τη Νέα Υόρκη βρέθηκε στο Λας Βέγκας και 
μοιράζεται στιγμιότυπα από τις όμορφες στιγ-
μές της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Στο Λας Βέγκας η Αλεξάνδρα 
Παναγιώταρου

Σ
το Ins tagram 
μ ε τ ρ ά  π ε ρ ί -
π ο υ  6 0 . 0 0 0 
followers, όμως 

είναι από τα κορίτσια 
που κάνει καριέρα και ε-
κτός social media. Η Υ-
παπαντή Βασιλά, με κα-
ταγωγή από τη Ρόδο, βα-
δίζει επιτυχημένα στο 
χώρο του μόντελινγκ 
και κάνει συνεργασίες 
με μεγάλες εταιρείες και 
brands.

Η μελαχρινή καλλονή με 
τη μεσογειακή ομορφιά 
ξεκίνησε από τη Ρόδο, 
ήρθε στην Αθήνα κατα-
φέρνοντας να κερδίσει 
τον τίτλο «Μις Τουρι-
σμός 2014»,  ξεχωρίζο-
ντας και τραβώντας τα 
βλέμματα.



LIFE 55ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

26 Απριλίου 2019
www.hellasnews-radio.com GOSSIP

B
rittany Oldehoff α-
ναδείχθηκε νική-
τρια στα καλλιστεία 
της Florida το 2014 

και πλέον, στα 29 της, είναι 
πιο σέξι από ποτέ. Το μοντέ-
λο με τις χυμώδεις καμπύλες 
και τα αψεγάδιαστα πόδια α-
σχολείται με το Instagram, το 
Blogging, και το Youtube, και 
είναι πολύ εντυπωσιακή σε 
όλα.

Ο 
Justin Bieber τον 
τελευταίο καιρό 
είχε υιοθετή-
σει ένα look στα 

μαλλιά του πιο μακρύ κι 
ατημέλητο από αυτό που 
τον είχες συνηθίσει για 
πολλά χρόνια, ειδικά κα-
τά την περίοδο των μεγά-
λων του επιτυχιών. Συγκε-
κριμένα στις φωτογραφίες 
που κυκλοφορούσαν μα-
ζί με τη σύζυγό του, Hailey 
Baldwin, ο τραγουδιστής 
είχε φτάσει να έχει το μα-
κρύτερο μαλλί ever, αλλά 
-πλέον- αυτό αλλάζει.
Η Hailey, πριν μερικές 
μέρε ς, ανέβασε σ τον 
προσωπικό της λογαρια-
σμό στο Instagram μία 
φωτογραφία του συντρό-
φου της, δείχνοντάς μας, 
παράλληλα, και το και-
νούργιο του κούρεμα. Ο 
Justin επέστρεψε σε ένα 
πιο κοντό look, κι από 
εμάς είναι ξεκάθαρα ναι. 
Ο τραγουδιστής με το νέο 
του κούρεμα δείχνει πιο 
ανανεωμένος από ποτέ 
κι η αλήθεια είναι ότι του 
πάει απίστευτα.

Επιτέλους! Ο Justin Bieber έκανε 
μία αλλαγή στην εμφάνισή του 

Μ
οντέλο, 
fashion 
blogger, 
b r a n d 

a m b a s s a d o r , 
influencer. Έτσι αυτο-
προσδιορίζεται στις 
πληροφορίες του προ-
φίλ της στο Instagram 
η Μαριάννα Μπαφίτη. 
Αυτές όμως δεν είναι οι 
μόνες επαγγελματικές 
της ιδιότητες. Έχει του-
λάχιστον άλλη μία που 
κυριαρχεί.
Η Μαριάννα Μπαφίτη 
είναι ένας καμβάς όμορ-
φων χαρακτηριστικών 
και αναμφίβολα της αξί-
ζουν όσα έχει κατακτή-
σει. Και τα υλικά και τα 
άυλα που είναι τα μυαλά 
και οι ψυχές των απαντα-
χού αντρών. Αν φαινόμα-
στε υπερβολικοί είναι γιατί 
η ίδια το προκαλεί. 

Γνωρίστε την πρώην Miss Florida 
και τις χυμώδεις καμπύλες της

Η πιο hot Ισπανίδα 
ονομάζεται Blanca Suarez

Η 
Blanca Suarez  είναι μία α-
πό τις ομορφότερες Ισπα-
νίδες ηθοποιούς. Τη γνω-
ρίσαμε μέσα από τη σειρά 

του Netflix «Las Chicas del Cable», 
ε νώ έ χε ι συνεργασ τε ί και με τον 
Pedro Almodovar σ την ταιν ία «The 
Skin I Live In» (2011). Μάλιστα για 
αυτή την ταινία έχει τιμηθεί με βρα-
βείο Γκόγια Πρωτοεμφανιζόμενης Η-

θοποιού.
Αυτή τη σ τ ιγμή΄η 31χρονη Suárez 
ε ίναι ένα από τα πιο hot ονόματα 
σ την Ισπανία και συνεργάζεται με 
με γάλε ς φίρμε ς γ ια να προωθε ί 
ρούχα και εσώρουχα.

Μία βόλτα στο Instagram της δείχνει 
ότ ι δικαίως θεωρείται μία από τ ις 
πιο σέξι ηθοποιούς αυτή τη στιγμή.

Η Μαριάννα Μπαφίτη θα σου 
κλείσει το στόμα και το σπίτι
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Οι λουτροπόλεις και τα ιαματικά 
νερά της πρωταγωνιστούν σε ένα 
αναζωογονητικό weekend.

Σ
την ελληνική μυθολογία υπάρχουν 
αναφορές στις θεραπευτικές ιδιότη-
τες των ιαματικών πηγών, ενώ τα Α-
σκληπιεία, που έκαναν την εμφάνισή 

τους τον 11ο αιώνα π.Χ., συστηματοποίη-
σαν τη λουτρική διαδικασία ως μέρος μιας 
συνολικότερης θεραπευτικής μεθόδου. Τον 
5ο αιώνα π.Χ., ο Ηρόδοτος υπήρξε ο πρώ-
τος που παρατήρησε και κατέγραψε γενικά 
τις ωφέλειες που προσφέρουν, ενώ την ίδια 
περίοδο ο Ιπποκράτης πήγε αρκετά βήματα 
παραπέρα, ασχολήθηκε συστηματικά και 
τεκμηρίωσε τις επιδράσεις των ιαματικών 
πηγών σε συγκεκριμένες ασθένειες.
Η γεωγραφική περιοχή της σημερινής Φθιώ-
τιδας, που περικλείει τις Θερμοπύλες και 
την Υπάτη –δύο εμβληματικά για τον αρχαίο 
κόσμο ιαματικά κέντρα, που σηκώνουν το 
ιστορικό βάρος του ιαματικού τουρισμού 
του νομού–, διαθέτει μεταξύ άλλων τις 
ιαματικές πηγές των Καμένων Βούρλων, που 
τα καθιέρωσαν ως λουτρόπολη τη δεκαε-
τία του 1960, καθώς επίσης και τις λιγότερο 
διάσημες πηγές του Καλλίδρομου και της 
Παλαιοβράχας.

Καμένα Βούρλα
Μεσουράνησε ως θέρετρο τη δεκαετία του 
1960, με επισκέπτες όπως ο Αριστοτέλης 
Ωνάσης και οι βασιλείς Ιμπντ Σαούντ και 
Ίντρι της Σαουδικής Αραβίας και της Λιβύης 
αντίστοιχα, οφείλοντας σε μεγάλο βαθμό τη 
δημοφιλία του στην αξιοποίηση των ιαμα-
τικών του πηγών. Έκτοτε τα κτιριακά σημεία 
αναφοράς της λουτρόπολης, όπως το εκπλη-
κτικό υδροθεραπευτήριο «Ασκληπιός» 
καθώς και τα εμβληματικά ξενοδοχεία-αρχι-
τεκτονήματα της σχολής Bauhaus «Ράδιον» 
και «Θρόνιον», που συνέθεταν ένα κοσμο-
πολίτικο σημείο αναφοράς ανάμεσα στους 
ευκάλυπτους και απέναντι από τη θάλασσα, 
είναι πλέον θύματα της φθοράς του χρόνου. 
Ομάδα κατοίκων των Καμένων Βούρλων 
κατάφερε, έπειτα από πολυετή αγώνα, να 
χαρακτηριστούν τα τρία κτίρια του αρχιτέ-
κτονα Γ. Μολφέση ως «μνημεία συνδεόμενα 
άρρηκτα με την ιστορία και την κοινωνική, 
πολεοδομική και πολιτιστική ταυτότητα της 
λουτρόπολης». Σήμερα ο χώρος έχει μισθω-
θεί στον  Όμιλο Μήτση. Το 4άστερο ξενο-
δοχείο Galini Wellness Spa & Resort είναι 
το μεγαλύτερο σε όλη τη Φθιώτιδα, με πλη-
θώρα θεραπευτικών προγραμμάτων, εξω-
τερική και εσωτερική πισίνα, ενώ 40 από τα 
215 δωμάτια διαθέτουν μπάνιο με ιαματικό 
νερό. Άνοιξε για τη σεζόν στις αρχές Απρι-
λίου, ενώ μέσα στον Μάιο αναμένεται να 
λειτουργήσει και το υδροθεραπευτήριο. Τα 
ιαματικά νερά των Καμένων Βούρλων ανα-
βλύζουν από πολλές πηγές, της ίδιας περί-
που χημικής σύστασης, διαφορετικής όμως 
ραδιενέργειας και θερμοκρασίας, και έχουν 
θεραπευτικές ενδείξεις για χρόνιους ρευ-
ματισμούς, αρθρίτιδες, νευρίτιδες, ισχιαλ-
γία, οσφυαλγία και διαταραχές ενδοκρινών 
αδένων.

Μόλις 1 χλμ. μακριά, τα λουτρά Κονιαβίτη 
βρίσκονται παράλληλα με την εθνική οδό, 
κοντά στον κυκλικό κόμβο των Καμένων 
Βούρλων (υπάρχουν πινακίδες που θα σας 
οδηγήσουν εύκολα έως εκεί) και αποτελούν 
ουσιαστικά τρεις μικρές εξωτερικές πισίνες 
με θερμοκρασία νερού 33°C. Περιέχουν 
υδρόθειο και ενδείκνυνται για παθήσεις του 
αναπνευστικού συστήματος και ρευματοπά-
θειες, ενώ είναι κατάλληλα για όσους υπο-
φέρουν από χρόνιο άσθμα, βρογχίτιδα και 
ρινίτιδα. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη.
Τα λουτρά Καλλυντικών διαθέτουν δύο 
παλιές, μικρές, εξωτερικές πισίνες και μία 
πετρόχτιστη, που αναμειγνύει θαλασσινό 
νερό με ιαματικό και είναι σαφώς πιο καλαί-
σθητη, καθώς εναρμονίζεται με το φυσικό 
περιβάλλον. Ανάμεσα στους πρόποδες του 
όρους Κνημίδα και των Καμένων Βούρλων, 
η βουτιά αποδεικνύεται ευεργετική για το 
δέρμα, εξ ου και η ονομασία των Καλλυντι-
κών.

Θερμοπύλες
Κατά τους μυθικούς χρόνους, η θεά Αθηνά 
ζήτησε από τη Γαία να δημιουργήσει τα λου-
τρά των Θερμοπυλών για να γιάνει ο Ηρα-
κλής τις πληγές μετά τους άθλους του. Οι 
υδρατμοί που αναδύονται από τη γη, πλησι-
άζοντας προς τα λουτρά, προσδίδουν στον 
χώρο μια μυστικιστική ατμόσφαιρα, παρότι 
αυτός παρουσιάζει έντονα σημάδια εγκατά-
λειψης. Καθώς το νερό αναβλύζει από τον 
καταρράκτη, σε θερμοκρασία 41 βαθμών, 
σώμα και πνεύμα παραδίδονται σε μια αργή 
κάθαρση. Η πρόσβαση στην πηγή είναι 
ελεύθερη και το νερό της περιέχει κυρίως 
θείο, χλώριο και νάτριο. Φημίζεται για τις 
θεραπευτικές ιδιότητές της σε ρευματικές, 
αρθριτικές, γυναικολογικές, νευρολογικές 
παθήσεις, καθώς επίσης σε παθήσεις ανα-
πνευστικού συστήματος, ασθματικές κατα-
στάσεις, βρογχίτιδες και πνευμονικό εμφύ-
σημα.

Λουτρά Καλλίδρομου
Μια κοριτσοπαρέα εφήβων κάνουν βου-
τιές από τα βραχάκια στα ιαματικά λουτρά 
Καλλίδρομου, διαταράσσοντας με τα γέλια 
τους την ησυχία που συνήθως επικρατεί σε 
αυτούς τους χώρους. Οι ηλικιωμένοι ουδό-

λως μοιάζουν να ενοχλούνται, συνεχίζοντας 
ατάραχοι τις αργόσυρτες κολυμβητικές τους 
βόλτες από τη μία άκρη των λουτρών στην 
άλλη. Δύο ζευγάρια, που έχουν κάνει ήδη το 
μπάνιο τους, χαλαρώνουν πίνοντας ουζάκι 
έξω από το τροχόσπιτό τους. Όπως μας 
είπαν, έρχονται τακτικά από τη Λάρισα για 
Σαββατοκύριακο. Αν και τα ιαματικά λου-
τρά Καλλίδρομου ή Ψωρονέρια –βρίσκονται 
παράλληλα με την εθνική οδό, στο ρεύμα 
προς Αθήνα, λίγο πριν από τη διασταύρωση 
για Μπράλο με ελεύθερη πρόσβαση– είναι 
αρκετά δημοφιλή στην περιοχή λόγω των 
ευεργετικών τους ιδιοτήτων στις δερματικές 
παθήσεις, και ιδιαίτερα στην ψωρίαση, δεν 
συμπεριλαμβάνονται ακόμη στις αναγνωρι-
σμένες πηγές του ΕΟΤ. Κάναμε και εμείς ένα 
μπάνιο για περίπου είκοσι λεπτά σε θερμο-
κρασία νερού 33°C, τη στιγμή που η εξω-
τερική δεν ξεπερνούσε τους 10 βαθμούς. 
Μοναδική «δυσκολία», το γεγονός ότι βγαί-
νοντας δεν υπάρχει κλειστός χώρος για να 
αλλάξεις και το κρύο σε… προσγειώνει τάχι-
στα στην πραγματικότητα, όπως εξάλλου 
συμβαίνει και στις άλλες πηγές, στις οποίες 
δεν υπάρχουν αποδυτήρια και αντίστοιχες 
υποδομές.

Λουτρά Υπάτης
Από την εξωτερική μεγάλη πισίνα του υδρο-
θεραπευτηρίου των Λουτρών Υπάτης, το 
σώμα δέχεται τις ευεργετικές ιδιότητες των 
ιαματικών νερών, θερμοκρασίας 33,5°C, 
ενώ το βλέμμα περιπλανιέται στις χιονοσκέ-
παστες ακόμη βουνοκορφές της Οίτης. Η 
λιτή αισθητική της δεκαετίας του 1960, σε 
συνδυασμό με τους άφθονους χώρους πρά-
σινου και τους λουομένους που λιάζονται 
στις ξαπλώστρες με τα μπουρνούζια, δημι-
ουργούν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα.
Τα Λουτρά Υπάτης (loutraypatis.gr, τηλ. 
22310-59526, ανοιχτά από Πέμπτη έως 
Δευτέρα 09.00-17.00, είσοδος από 4 ευρώ) 
είναι μία από τις παλαιότερες και πιο γνω-
στές ιαματικές πηγές της Ελλάδας. Περιδια-
βαίνοντας τον οικισμό, θαυμάζουμε την αξι-
οζήλευτη ρυμοτομία και βέβαια τα μεγα-
λοπρεπή ξενοδοχεία –εγκαταλελειμμένα τα 
περισσότερα– από την εποχή που άνθισε 
εδώ μία από τις πρώτες λουτροπόλεις της 
νεότερης Ελλάδας στα τέλη του 18ου αιώνα, 

φτάνοντας στο απόγειό της τη δεκαετία του 
1960, οπότε και απέκτησε το υπερσύγχρονο 
τότε υδροθεραπευτήριο. Στο κέντρο περί-
που του πάρκου των Λουτρών Υπάτης, ανά-
μεσα στα πανύψηλα πεύκα, αναβλύζει η 
πηγή από βάθος 16 μ., παραπέμποντας σε 
μικρό κρατήρα ηφαιστείου. Έχει ιδιότυπη 
φυσικοχημική σύσταση και ανήκει σε μια 
σπάνια κατηγορία υδροθειοχλωριονατρι-
ούχων και αλκαλικών γαιών οξυπηγών, που 
την κατατάσσει ανάμεσα στις καλύτερες του 
είδους της σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ευερ-
γετικές της ιδιότητες ωφελούν κυρίως διατα-
ραχές της καρδιακής λειτουργίας, υπέρταση, 
χρόνιες παθήσεις του νευρικού συστήματος 
και μετατραυματικές καταστάσεις.  
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η τοπική 
ξενοδόχος Ιουλία Αγγελάκη, «η λειτουργία 
του υδροθεραπευτηρίου, και κυρίως της 
εξωτερικής του πισίνας, αποτελεί το από-
λυτο βαρόμετρο για την επισκεψιμότητα στα 
Λουτρά Υπάτης. Ιδίως οι τουρίστες από το 
εξωτερικό, που πηγαίνουν στους Δελφούς, 
περπατούν στα μονοπάτια της Οίτης και 
κάνουν τα μπάνια τους στα Λουτρά Υπάτης, 
συνεχίζοντας για Μετέωραá αν είναι κλειστή 
η πισίνα, ακυρώνουν την κράτηση. Ευτυ-
χώς οι ιθύνοντες αντιλαμβάνονται όλο και 
περισσότερο ότι ο ιαματικός τουρισμός δεν 
πρέπει να είναι εποχικός, αλλά να προσφέ-
ρεται όλο τον χρόνο, καθώς είναι από τους 
βασικότερους πυλώνες επιμήκυνσης της 
τουριστικής περιόδου».
Μια άλλη βασική προϋπόθεση για την ανά-
πτυξη του ιαματικού τουρισμού είναι ο συν-
δυασμός του με ήπιες δραστηριότητες και 
επισκέψεις σε αξιόλογα σημεία ενδιαφέρο-
ντος. Ο Ιππικός Όμιλος Λαμίας (τηλ. 6974-
644507), για παράδειγμα, που βρίσκεται 
σε απόσταση δέκα λεπτών οδικώς από τα 
Λουτρά Υπάτης, διοργανώνει μεταξύ άλλων 
υπέροχες βόλτες με άλογα στην παραποτά-
μια διαδρομή του Σπερχειού, που περιβάλ-
λεται από πλατάνια και είναι περιοχή χαρα-
κτηρισμένη Natura. O πολύπειρος εκπαι-
δευτής και ιδιοκτήτης Κώστας Γιδαράκος 
χάρισε σε μια παρέα από αρχάριους ιππείς 
μια μοναδική εμπειρία καθώς τα άλογα 
κινούνταν με ηρεμία, εξοικειωμένα με μια 
διαδρομή που έμοιαζαν να απολαμβάνουν 
όσο εμείς.  

Φθιώτιδα: Στην πηγή
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Κυνηγάει η τροχαία έναν οδηγό ο οποίος 

τρέχει με 200 χιλιόμετρα.

Αρχικά τον καταδιώκει ένας μοτοσικλε-

τιστής αλλά λόγω της σοβαρότητας και 

επειδή δεν καταφέρνει τίποτα καλεί επει-

γόντως ενισχύσεις και βρίσκεται να τον 

καταδιώκουν 5 περιπολικά, καμιά δεκαριά 

μηχανές, μέχρι και ελικόπτερο.

Μετά από πολλά τον εγκλωβίζουν και τον 

ακινητοποιούν.

Τον πλησιάζει ο επικεφαλής των αστυνομι-

κών και του λέει:

- Φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεσαι τι θα σου 

συμβεί γιατί έχεις ξεσηκώσει ολόκληρη 

την αστυνομική δύναμη της πόλης. Όμως 

παρά την ταχύτητα που έτρεχες σε παραδέ-

χθηκα σαν οδηγό και θέλω να σου δώσω 

μια ευκαιρία. Αν λοιπόν μου πεις μια καλή 

δικαιολογία γιατί έτρεχες σαν παλαβός θα 

σε αφήσω να φύγεις. Σκέφτεται ο άλλος για 

πολύ λίγο και του λέει:

- Τι να σου πω...  την περασμένη εβδομάδα 

το έσκασε η γυναίκα μου με έναν αστυνο-

μικό και νόμιζα ότι με κυνηγούσατε για να 

μου την δώσετε πίσω!

Μετά από λίγα χρόνια γάμου, ένα ζευγάρι 

έχει σοβαρό πρόβλημα επικοινωνίας. Για 

να μη διαλύσουν τον γάμο τους, αποφασί-

ζουν να επισκεφθούν έναν κοινωνικό λει-

τουργό.

– Τι πρόβλημα έχετε; ρωτάει εκείνος.

Αμέσως, ο άντρας κατεβάζει μια μούρη 

μέχρι το πάτωμα και δεν βγάζει τσιμουδιά, 

ενώ η γυναίκα του, αρχίζει να μιλάει αστα-

μάτητα για όλα τα στραβά του γάμου.

Μετά από κάνα τέταρτο, ο κοινωνικός λει-

τουργός την πλησιάζει, την πιάνει από τους 

ώμους και τη φιλάει στο στόμα με πάθος 

για μερικά λεπτά.

Η γυναίκα μένει άφωνη.

– Είδατε; λέει στον σύζυγο. Αυτό χρειάζεται 

η γυναίκα σας δυο φορές την εβδομάδα κι 

όλα τα προβλήματα σας θα λυθούν!

– Εντάξει, λέει ο σύζυγος. Μπορώ να την 

φέρνω Δευτέρα και Πέμπτη…

FUN

ΚΡΙΟΣ
Είναι πιθανό να κάνετε στροφή στην 
καριέρα σας, κάτι που θα απομακρύνει την 
αβεβαιότητα και την πλήξη. Αυτό μπορεί να 
οφείλεται είτε σε δική σας πρωτοβουλία ή 
σε απόφαση των ανωτέρων σας. Η αλλαγή 
όμως θα σας κάνει να εξελιχθείτε προς το 
καλύτερο. Αποδεχτείτε τη χωρίς άγχος.

ΤΑΥΡΟΣ
Οι διαφωνίες με κάποιο δικό σας πρόσωπο 
με τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών 
σας είναι αναμενόμενες. Χρησιμοποιήστε 
τη λογική σας για να αντεπεξέλθετε στα 
καθημερινά σας προβλήματα. Κάποιες ανα-
μνήσεις από το παρελθόν έρχονται κινημα-
τογραφικά στη μνήμη σας θέλοντας να σας 
υπενθυμίσουν αντίστοιχες αποφάσεις που 
έχετε ήδη πάρει στον τομέα της δουλειάς 
σας. Οι γονείς σας δεν ευθύνονται πια για 
τα λάθη σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Οι μέρες αυτές φέρνουν επανάσταση σε 
σχέσεις και ιδέες. Σας δίνουν μοναδικές 
ευκαιρίες για να βοηθήσετε, να διακρι-
θείτε, να κερδίσετε σε αντιπαλότητες, να 
φύγετε από το πατρικό σας, να βρείτε νέους 
συντρόφους ή συνεργάτες και να γίνετε πιο 
λογικοί στην οικονομική σας διαχείριση. 
Στον επαγγελματικό τομέα θ’ αλλάξουν τα 
πράγματα προς όφελός σας. Προφυ-
λάξτε όσο μπορείτε την προσω-
πική σας ζωή.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Η κατάσταση αρχίζει να 
γίνεται αβέβαιη και ρευ-
στή στον επαγγελματικό 
σας χώρο και αυτό επη-
ρεάζει άμεσα τον εσω-
τερικό σας κόσμο. Παλιν-
δρομείτε ανάμεσα σε σκέ-
ψεις και δισ ταγμούς και 
δυσκολεύεστε να πάρετε μία ορι-
στική απόφαση. Οι διακυμάνσεις στη 
συμπεριφορά σας, εμποδίζουν τη συνεννόηση 
και τη συνεργασία με το στενό σας περιβάλλον.

ΛΕΩΝ
Στον επαγγελματικό τομέα, όλα σιγά σιγά 
θα αρχίσουν να πηγαίνουν προς το καλύ-
τερο. Όμως αυτό δεν σημαίνει διόλου ότι 
θα πρέπει να χαλαρώσετε την επαγρύ-
πνησή σας ή τις προσπάθειές σας. Θα πρέ-
πει να παλέψετε ακόμα πιο σκληρά για να 
φτάσετε στο σημείο που φιλοδοξείτε. Ένας 
αγαπημένος άνθρωπος ή αν είστε γονείς 
ένα παιδί σας, έχει μπει σε περίοδο ανακα-
τατάξεων και αλλαγών, που συνοδεύονται 
από νευρικότητα και ευθιξία. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Μπορεί να μην διανύετε την καλύτερη εποχή 
σας, όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο 
άσχημα όσο θέλετε να τα εμφανίζετε. Το 
πρόβλημά σας το ξέρετε. Είναι οικονομικό. 
Ήταν αναμενόμενο, καθώς ξέρατε ότι κάποια 
μέρα τα πράγματα θα έπαιρναν την τωρινή 
μορφή τους. Το γνωρίζατε πολύ καλά με το 
πολύ δυνατό ένστικτο που έχετε, αλλά και 
από τα μηνύματα που παίρνατε.

ΖΥΓΟΣ
Νέες προοπτικές ανοίγονται αυτή την περί-
οδο αλλά και φτερά για πετάξετε. Τώρα το 
αν θα τα καταφέρετε να σταθείτε στο στε-
ρέωμα, αν θα κουραστείτε, ή αν θα αντέ-
ξετε, αυτό μόνο εσείς μπορείτε να το απο-
φασίσετε. Είστε πάρα πολύ ικανοί και για 
το καλύτερο και για το χειρότερο. Τώρα θα 
δείτε τις κοινωνικές σας επαφές να διευρύ-
νονται. Θα δείτε φίλους να έρχονται κοντά 
σας, να σας αγκαλιάζουν παραβλέποντας τις 
ιδιορρυθμίες σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Από δω και πέρα όλα θα πάνε καλύτερα 
τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον 
αισθηματικό τομέα. Θα υποχρεωθείτε να 
αποφασίσετε οριστικά για μία σχέση σας 
που μέχρι τώρα σας δημιουργεί αρκετά 
προβλήματα. Για τους αδέσμευτους αρχίζει 
μια περίοδος αισθηματικών αναζητήσεων. 
Προσέξτε ώστε να εκμεταλλευτείτε ευκαι-
ρίες στην εργασία σας και να μην αμελείτε 
εκκρεμότητες ή αντιθέσεις που μπορεί να 
σας δυσκολέψουν. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Το ξάφνιασμα της τύχης έρχεται να σας κλο-
νίσει και να σας προκαλέσει εκνευρισμό. Οι 
αλλαγές είναι αναγκαστικές και οι ειδήσεις 
που θα πάρετε δεν είναι όλες τόσο ευχάρι-

στες. Προσέξτε όλες σας τις κινήσεις 
και μετρήστε τα βήματά σας. Ένα 

σοβαρό πρόβλημα που αντι-
μετωπίζετε θα λυθεί με 

λεπτούς χειρισμούς, εξυ-
πνάδα, αλλά και αμερό-
ληπτη συμπεριφορά.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Δεν θα πρέπει να αμφι-

βάλλετε για τις ικανότη-
τές σας. Οι μικροατυχίες 

που σας έχουν τόσο πολύ 
εκνευρίσει είναι εντελώς 

τυχαίες και άσχετες με την επαγ-
γελματική σας ικανότητα. Προσπαθήστε να 
μην κάνετε τίποτα βιαστικά ή απερίσκεπτα, 
πριν υπολογίσετε τις συνέπειες των εργα-
σιών σας μακροπρόθεσμα. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αναλάβετε μόνο όσες υποχρεώσεις είστε 
σίγουροι ότι μπορείτε να τις διεκπεραιώ-
σετε. Κάντε τις απαραίτητες αναθεωρήσεις 
για να ξεκαθαρίσετε ότι εκκρεμότητες κι 
αν έχετε. Αφήστε το χρόνο να δουλέψει για 
εσάς και μην πιέζετε περισσότερο τις κατα-
στάσεις. Στο τέλος θα ζημιωθείτε. Φανείτε 
προνοητικοί και επιφυλακτικοί σε ότι σχετί-
ζεται με τον οικονομικό σας τομέα.

ΙΧΘΕΙΣ
Αυτή η εποχή σας συμβουλεύει να ακολου-
θήσετε πρώτα τη διαίσθησή σας και μετά τη 
λογική σας. Έτσι θα μπορείτε να πάρετε τις 
σωστές πρωτοβουλίες την κατάλληλη στιγμή 
και να κάνετε καλές επιλογές. Στα οικονομικά 
σας πολλές δοσοληψίες θα είναι μυστικές 
αλλά να ξέρετε πως αυτή η τακτική σας κινδυ-
νεύει να ανακαλυφθεί. Γενικά όμως οι κινή-
σεις σας θα έχουν επιτυχία.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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α ευρήματα των πρόσφατων 
ανασκαφών χαρακτηρίζονται 
«άνευ προηγουμένου» στον 
τομέα της αρχιτεκτονικής και 
αναδεικνύουν την Κέρο σε 
κέντρο των Κυκλάδων της 
Πρώιμης Εποχής του Χαλκού

Σ
ημαντικό περιφερειακό κέντρο 
για όλες τις Κυκλάδες αποτε-
λούσε το ιερό στον Κάβο της 
Κέρου, σύμφωνα με την ανα-

κοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, που με λεπτομέρεια 
αναφέρεται στο τετραετές ερευνητικό 
πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώθηκε 
πρόσφατα «με την αποκάλυψη εντυ-
πωσιακών αρχιτεκτονικών λειψάνων 
ενός σημαντικού Πρωτοκυκλαδικού 
οικισμού».
Το ΥΠΠΟΑ αναφέρει, μεταξύ άλλων, 
στην ανακοίνωσή του:
«Στο πλαίσιο του πρόσφατου προ-
γράμματος, που ολοκληρώθηκε το 
περασμένο φθινόπωρο, πραγμα-
τοποιήθηκαν ανασκαφικές έρευ-
νες στο μικρό νησί του Δασκαλιού, 
που αρχικά συνδεόταν με μια στενή 
λωρίδα γης με την παρακείμενη θέση 
του Κάβου, και εντοπίστηκε ένας εξαι-
ρετικά σημαντικός οικισμός, που, σύμ-
φωνα και με τη ραδιοχρονολόγηση, 
άκμασε κατά την Πρώιμη Εποχή του 
Χαλκού. Οι έως τώρα ανασκαφές έφε-

ραν στο φως μια σειρά εντυπωσιακών 
κλιμάκων, αποστραγγιστικών αγω-
γών και λιθόκτιστων κατασκευών που 
αποκαλύπτουν μια εξελιγμένη αστική 
αρχιτεκτονική άνευ προηγουμένου 
για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Τα φετινά ευρήματα εμπλουτίζουν 
τις γνώσεις μας για τον οικισμό του 
Δασκαλιού. Απότομα μονοπάτια οδη-
γούσαν στην κορυφή του οικισμού, 
διασχίζοντας εκτενείς επίπεδες ανα-
βαθμίδες, οι οποίες είχαν δημιουργη-
θεί για να παρέχουν χώρους κατάλλη-
λους για δόμηση. Η περίπλοκη, δια-
συνδεδεμένη και πολυεπίπεδη αρχι-

τεκτονική μαρτυρά την ύπαρξη ενός 
καλά οργανωμένου και καλοκτισμέ-
νου οικισμού, πάνω σ’ ένα απότομο 
ακρωτήριο.
Τα κτίρια στο Δασκαλιό ήταν κατά το 
πλείστον κτισμένα με καλής ποιότη-
τας μάρμαρο, το οποίο ερχόταν από τη 
γειτονική Νάξο (περίπου 10 χλμ βορει-
ότερα), καθώς η ίδια η Κέρος δεν διέ-
θετε καλής ποιότητας μάρμαρο.
Σύμφωνα με τον καθηγητή Colin 
Renfrew, συν-διευθυντή της ανα-
σκαφής, στο Δασκαλιό παρατηρεί-
ται μια σειρά εξελιγμένων αρχιτεκτο-
νικών τεχνικών που χρησιμοποιού-

νταν με έναν καλά προγραμματισμένο 
τρόπο, όπως αυτό μαρτυρείται από 
την ύπαρξη τεράστιων εισόδων, λίθι-
νων κλιμάκων και ενός πολύπλοκου 
συστήματος αποστραγγιστικών αγω-
γών που καλύπτουν όλο το νησί.
Σύμφωνα με αυτή την ανάγνωση, τα 
παραπάνω φαίνεται να υποδηλώ-
νουν την ύπαρξη ενός εξειδικευμένου 
αρχιτέκτονα καθώς και ενός κεντρικού 
μηχανισμού σχεδιασμού και εκτέλε-
σης ενός οικοδομικού προγράμμα-
τος, το οποίο θα μπορούσε να συγκρι-
θεί μόνο με εκείνο της Κνωσού στην 
Κρήτη κατά την ίδια περίοδο».

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σ
την Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης 
του Σινά, στην Αίγυπτο, μια ομάδα α-
πό την Ελλάδα φωτογραφίζει χιλιά-
δες ευαίσθητα χειρόγραφα, ανάμεσά 

τους ορισμένα από τα πιο πρώιμα αντίγραφα 
των ευαγγελίων, χρησιμοποιώντας μια πολύ-
πλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει τη λήψη 
εικόνων σε κόκκινο, πράσινο και κυανό φως 
και τη συγχώνευσή τους με λογισμικό ηλε-
κτρονικού υπολογιστή προκειμένου να δη-
μιουργηθεί μια μοναδική υψηλής ποιότητας 
έγχρωμη εικόνα.
Αν και η μονή έχει επιβιώσει πολλών πολέ-
μων στη μακραίωνη ιστορία της, βρίσκεται σε 
μια περιοχή όπου ισλαμιστές μαχητές έχουν 
καταστρέψει αναρίθμητα τεχνουργήματα και 
έγγραφα στη Συρία και στο Ιράκ. Οι χριστια-
νικές εκκλησίες της Αιγύπτου έχουν τεθεί επί-
σης στο στόχαστρο από τους ισλαμιστές στο 
τραχύ και αραιοκατοικημένο βόρειο Σινά, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Η Ιερά Μόνη του όρους Σινά --που είναι 
τμήμα της ανατολικής ορθόδοξης Εκκλη-
σίας-- βρίσκεται στο ασφαλέστερο νότιο μισό 
της χερσονήσου του Σινά. Αλλά το 2017, το 
Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για επί-

θεση σε κοντινό στη μονή σημείο ελέγχου της 
αιγυπτιακής αστυνομίας, κατά την οποία ένας 
αστυνομικός σκοτώθηκε.Η αναταραχή που 
επικρατεί στους καιρούς μας απαιτεί μια γρή-
γορη ολοκλήρωση αυτού του προγράμμα-
τος», λέει ο καθηγούμενος της μονής και αρχι-
επίσκοπος Σινά Δαμιανός στο Reuters μέσω 
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο σκοπός είναι 
να δημιουργηθεί το πρώτο ψηφιακό αρχείο 

όλων των 4.500 χειρογράφων της βιβλιο-
θήκης, ξεκινώντας από περίπου 1.100 στη 
συριακή και αραβική γλώσσα, τα οποία είναι 
ιδιαίτερα σπάνια. Η εργασία αυτή μπορεί να 
πάρει περισσότερα από δέκα χρόνια, χρη-
σιμοποιώντας ψηφιακές κάμερες και σειρές 
ηλεκτρονικών υπολογιστών μαζί με πολύ-
πλοκες βάσεις στήριξης που έχουν σχεδια-
στεί για να υποστηρίξουν πιο ευαίσθητα χει-
ρόγραφα.

Γιάννης 
Μαρκόπουλος: 
Γιορτή για τα 80 
χρόνια του

Ο 
Γιάννης Μαρκόπου-
λος θα γιορτάσει τα 
80 του χρόνια με 
μία μεγάλη συναυ-

λία στο Ηρώδειο, τη Παρα-
σκευή 28 Ιουνίου. Με μια ζωή 
σαν παραμύθι με ένα έργο 60 
σχεδόν χρόνων που απλώνε-
ται από τραγούδια έως συν-
θέσεις για συμφωνική ορχή-
στρα και από την κινηματο-
γραφική και θεατρική μου-
σική έως την όπερα και τα 
Ορατόρια θα επιλέξει για την 
εορταστική αυτή βραδιά τα 
μεγάλα τραγούδια του από την 
Ιθαγένεια, τη Θητεία, το Χρο-
νικό κ.λ.π και διάσημα ορχη-
στρικά, αυτά που του χάρισαν 
την απόλυτη αποδοχή και που 
συνεχίζουν να περνούν από 
γενιά σε γενιά να συγκινούν 
και να κινητοποιούν το συλλο-
γικό αίσθημα.
Π ρ ο σ κά λ ε σ ε  μ ε  π ο λ λ ή 
αγάπη τους ιδανικούς ερμη-
νευτές γ ια να επικοινωνή-
σουν το έργο του, την Ελε-
ωνόρα Ζουγανέλη και τον 
Γιάννη Χαρούλη, συντοπίτη 
του στη ψυχή και στη κατα-
γωγή, δύο εξέχοντες καλλιτέ-
χνες της νέας μουσικής σκη-
νής με ερμηνευτική δεινό-
τητα και σεβασμό στο κλασ-
σικό ρεπερτόριο, να μοιρα-
σ τούν μαζί του τη μεγάλη 
αυτή γιορτή.
Ο Γιάννης Μαρκόπουλος με 
το μουσικό του κίνημα “Επι-
στροφή στις Ρίζες”, το οποίο 
έχει ορίσει ως σχεδιασμό του 
μέλλοντος, με στοιχεία από 
άφθαρτες πηγές της ζωντα-
νής μας παράδοσης, σε συν-
δυασμό με επιλεγμένες σύγ-
χρονες πληροφορίες τέχνης, 
δημιούργησε μία δική του 
σχολή σ την ελληνική μου-
σική, ενώ τα συμφωνικά του 
έργα όπου συναντώνται τα 
ελληνικά τοπικά όργανα όπως 
η λύρα και το σαντούρι με 
εκείνα της συμφωνικής ορχή-
στρας, αποτέλεσαν νέα πρό-
ταση για τη παγκόσμια κλα-
σική μουσική.

Κέρος: Κέντρο εφάμιλλο της Κνωσού με 
εξελιγμένη αστική αρχιτεκτονική 

Αίγυπτος: Έλληνες επιστήμονες ψηφιοποιούν 
αρχαία έγγραφα σε μονή του Σινά 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ν
αι, είναι αλήθεια, πιστέψτε το! Δεν είναι ψέ-
ματα, ούτε μοιάζει με παραμύθι που μετά α-
πό τριάντα τέσσερα χρόνια έχει «χάπι εντ». 
Είναι αλήθεια, κι ας πρέπει να το γράψουμε 

και μια και δύο και τρεις και… χίλες φορές μέχρι να το 
συνειδητοποιήσουμε απόλυτα:
Ο «Δικέφαλος» ήθελε έναν βαθμό για βρεθεί στη Γη 
της Επαγγελίας, επικράτησε με 5-0 του Λεβαδειακού 
και πλέον κοιτάζει μπροστά και για το πρώτο νταμπλ 
της ιστορίας του!
Μια μέρα μετά τα 93ά γενέθλιά του Συλλόγου, τα καλύ-
τερα γενέθλια της ζωής τους μέχρι τα επόμενα, την 
ώρα που η Τούμπα φλεγόταν, με το διαχρονικό και 
άκρως επίκαιρο «ασπρόμαυρο» σύνθημα, το 
«Σήκωσε το» να δονεί την ατμόσφαιρα 
και χιλιάδες λαού να περιμένουν την 
«κούπα», άλλοι με δάκρυα στα μάτια, 
άλλοι με ένα μόνιμο χαμόγελο ευτυ-
χίας στο πρόσωπο, εμείς μετρούσαμε 
μέρες, άλλωστε το ποδόσφαιρο είναι 
συναίσθημα, πάθος, λατρεία, αγάπη, μα 
πάνω απ’ όλα είναι στιγμές, όπως αυτές 
που έμειναν για 12.363 ημέρες (33 χρόνια, 
10 μήνες, 6 μέρες για την ακρίβεια) αιχμάλωτες 
στο χρόνο, ακριβώς μέχρι το τελευταίο σφύριγμα από 
τον Θανάση Τζήλο -τι συμβολισμός κι αυτός…-που 
σήμαινε πως οριστικά και αμετάκλητα ο ΠΑΟΚ ήταν 
πρωταθλητής Ελλάδας για τρίτη φορά στην Ιστορία 
του.
Αυτό το πρωτάθλημα που στοίχειωνε επί τριάντα τέσ-
σερα χρόνια ως το μεγαλύτερο απωθημένο για τους 
απανταχού της Γης ΠΑΟΚτσήδες, δεν είναι πια ούτε 
ψέματα, ούτε τρέλα, ούτε παράνοια, ούτε τίποτα. Είναι 
η πραγματικότητα. 
Οι εικόνες του Γιώργου Κούδα το ’76 και του Κώστα 
Ιωσηφίδη το ’85, που σίγουρα σε μια γωνιά της Τού-
μπας θα έβαλαν τα κλάματα, μπορεί να μοιάζουν 
κιτρινισμένες από το χρόνο που πέρασε από πάνω 
τους, αλλά παραμένουν το ίδιο δυνατές μ’ αυτές που 
ζήσαμε (και θα ζήσουμε στο μέλλον) απόψε στην Τού-
μπα περιμένοντας να τελειώσει το ματς και να φτάσει η 
«κούπα» στα χέρια του ενός και μοναδικού Αρχηγού, 
του Αντρέ Βιεϊρίνια.
Εδώ και μήνες οι «ασπρόμαυροι» οπαδοί, κάθε ηλι-
κίας, μετρούσαν τις βδομάδες, τις μέρες και τις ώρες, 

σαν να ήταν φαντάροι που περιμένουν το απολυτήριο, 
τα ενενήντα (και κάτι) λεπτά πέρασαν νεράκι…  Όπως 
πέρασαν και οι 240 μέρες από τη μέρα όπου ξεκίνησε 
αυτή η μαγική και αήττητη πορεία προς την κορυφή 
του ελληνικού ποδοσφαίρου, για την κατάκτηση του 
πιο μάγκικου, αρσενικού και τίμιου πρωταθλήματος.
Δεν ξέρουμε αν του χρόνου θα χρειαστεί να κάνει ένα 
καλύτερο σερί, αλλά έπρεπε να έρθει η 25η νίκη επί 
του Λεβαδειακού και μαζί με 4 ισοπαλίες, σε 29 αγώ-
νες να κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα. 
Τώρα αυτό που απομένει είναι να γράψει με χρυσά 
γράμματα ιστορία το απόγευμα της 5ης Μαΐου στους 
«Ζωσημάδες» και να γίνει η πρώτη ομάδα, μετά τον 

Παναθηναϊκό το 1964, που κατακτά ένα αήτ-
τητο πρωτάθλημα στην Ελλάδα.

Οι εικόνες ήταν τόσο δυνατές που προ-
καλούσαν ανατριχίλα! Γι’ αυτό και με 
τη εξέλιξη του αγώνα, όσο προσοχή κι 
αν έδωσε όλη την προηγούμενη εβδο-
μάδα η ομάδα, ελάχιστοι είναι αλήθεια 
ότι ασχολήθηκαν, με το πάρτι να έχει 

αρχίσει πέντε και έξι ώρες πριν από την 
σέντρα. Άλλωστε, από το 2ο λεπτό ο Εβγέν 

Σάχοφ είχε ανοίξει το σκορ (1-0) και στην Τού-
μπα όλοι μετρούσαν αντίστροφα. Στο 6’ ο Λεβαδεια-
κός θέλησε να απαντήσει με τον Νίκα, αλλά ο Αλέξαν-
δρος Πασχαλάκης του είπε «όχι».
Ο Έλληνας «πορτιέρε» ζήτησε από τον Λουτσέσκου να 
εκτελέσει το πέναλτι που κέρδισε στο 8’ ο Γιαννούλης, 
ο Ρουμάνος τεχνικός του το αρνήθηκε και ο Ντιέγκο 
Μπίσεσβαρ από την «άσπρη βούλα» έγραψε στο 9’ το 
2-0 για τον ΠΑΟΚ. Όλα είχαν πάρει το δρόμο τους και 
οδηγούσαν στη φιέστα!
Ολο το γήπεδο ρυθμικά ζητούσε από τον Λουτσέσκου 
να επιτρέψει την εκτέλεση του δεύτερου πέναλτι (30’) 
στον Πασχαλάκη, αυτός είπε ξανά όχι, ανέλαβε ο Πέλ-
κας, που δεν άφησε τον Μπίσεσβαρ, με τον Ελληνα 
μεσοεπιθετικό να αστοχεί ή καλύτερα τον Μπάγιτς 
να αποκρούει την μέτρια εκτέλεση του.  O Φερνάντο 
Βαρέλα, από το κόρνερ του Πέλκα, σκόραρε κι αυτός 
(53’) όπως και ο Σάχοφ (60’)  για δεύτερη φορά στη 
μαγική βραδιά της Τούμπας, που αδημονούσε να δει 
μπροστά την μαγική «κούπα» του πρωταθλητή. Στο 
81’ ήταν η σειρά του Σφιντέρσκι να γράψει το όνομά 
του στον πίνακα των σκόρερ ενός ιστορικού αγώνα.

SPORTSNEWS

Με εμφάνιση... πέντε αστέρων (5-0 τον Λεβαδειακό), ο ΠΑΟΚ μια αγωνιστική πριν το φινάλε 
είναι και μαθηματικά ο πρωταθλητής Ελλάδος. Στέψη μετά από 34 χρόνια και... ατέλειωτο 
πάρτι σε Τούμπα και Θεσσαλονίκη! 

Ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής, η 
Θεσσαλονίκη... καίγεται!

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου... κέντησε στην κάμερα μετά τη φιέ-
στα, λέγοντας τρομερές ατάκες!
Με το χαμόγελο στα χείλη, ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε 
στην κάμερα της NOVA μετά τη φιέστα του ΠΑΟΚ, αφού 

πρώτα αγκάλιασε τον Μάτος λέγοντάς του «Σε αγαπώ περισσό-
τερο και από μένα!». Στη συνέχεια, απέδωσε τα εύσημα σε όλους 
τους παίκτες: «Είναι δουλειά των παικτών αυτή, η αγάπη που 
λάβαμε, ό,τι συνέβη είναι δουλειά των παικτών», ενώ πρόσθεσε: 
«Όλα αυτά που ζούμε σήμερα είναι φανταστικές στιγμές. Τα 
συναισθήματα είναι τρομερά όχι μόνο σήμερα αλλλά όλη τη χρο-
νιά Όσα έχουμε περάσει, η δουλειά που έχουμε κάνει, ο κόσμος 
που εκφράζει τα όνειρά του, την επιθυμία του για τον τίτλο».
Στη συνέχεια, είπε που θα ήθελε πραγματικά να γιορτάζει: «Είμαι 
τώρα εδώ, αλλά παράλληλα θα ήθελα να είμαι κάπου στο σκο-
τάδι χαμένος, να... γυρίσει λίγο το μυαλό μου μετά από αυτό. Με 
ένα ποτήρι κρασί στο μπαλκόνι, μόνος μου και παρέα όλες αυτές 
τις σκέψεις».
Έπειτα, ρωτήθηκε αν είναι η καλύτερη στιγμή της καριέρας του, 
για να απαντήσει, αφού το σκέφτηκε λίγο: «Όχι μόνο της καριέ-
ρας μου, μάλλον της ζωής μου!», ενώ στη συνέχεια έδωσε τιο 
σύνθημα για... προσγείωση και για «να εστιάσουμε στην αναμέ-
τρηση της Πέμπτης, αλλά αυτή είναι η δουλειά των προπονητών».
Όσον αφορά την ατμόσφαιρα, τόνισε: «Το είπα ήδη, είναι κάτι 
απίστευτο. Όχι μόνο τώρα, αλλά όλο τον χρόνο και πέρυσι. Επί-
σης, δεν μπορώ να ξεχάσω τις στιγμές μετά από το παιχνίδι με 
τον Ολυμπιακό, το τι δίνει ο κόσμος. κατά τη διάρκεια αυτής της 
σεζόν προσπάθησε να δείξει ενθουσιασμό και σεβασμό σε κάθε 
στιγμή, αλλά σήμερα ενδεχομένως είναι το αποκορύφωμα, η 
μέρα που το χαίρεται πολύ περισσότερο».
Του ζητήθηκε για το κλείσιμο μια φράση στα ελληνικά, όμως 
απάντησε ότι: «Αύριο θα είμαι πάλι στις επιτροπές!», ενώ τόνισε 
ότι αγαπά την Ελλάδα. Όταν του επισημάνθηκε ότι το είπε σαν 
να θέλει να... αποχαιρετίσει, είπε: «Όχι, δεν το είπα σαν να λέω 
αντίο. Όταν θα πω ότι αγαπώ τους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης 
και τους ευχαριστώ για τα πάντα, τότε θα το καταλάβετε»!

Η FIFA για τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ!
Ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής Ελλάδας και η κατάκτηση του τίτλου 
από το «Δικέφαλο του Βορρά» κάνει το γύρο του κόσμου, με τη 
FIFA να κάνει λόγο για… «MondayΜotivation»!
Στον επίσημο λογαριασμό της στο twitter η Παγκόσμια Ομοσπον-
δία ποδοσφαίρου σχολίασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος 
από τον ΠΑΟΚ και στάθηκε στην αήττητη πορεία της ομάδας του 
Ραζβάν Λουτσέσκου
«Όταν κατακτάς τον τ ίτ λο σ το πρωτάθλημα σ τη χώρα 
σου μετά από 34 χρόνια και παραμένεις ακόμη αήττητος. 
#MondayΜotivation από τον ΠΑΟΚ», αναφέρει το σχετικό 
ποστάρισμα της FIFA, που συνοδεύεται από ένα βίντεο με τους 
πανηγυρισμούς των «ασπρόμαυρων» στα αποδυτήρια της Τού-
μπας.

Λουτσέσκου: Το... κρασί στο 
μπαλκόνι και η καλύτερη 
στιγμή της ζωής του!

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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Ο 
Αστέρας Τρίπολης δημιούργη-
σε αρκετές ευκαιρίες απέναντι 
στον ΠΑΟΚ και είδε τον Ευαγ-
γέλου να του ακυρώνει λαν-

θασμένα γκολ, όμως οι «ασπρόμαυροι», 
χωρίς να έχουν την αναμενόμενη από-
δοση, κράτησαν το μηδέν (0-0) και είναι 
στον τελικό Κυπέλλου!
Οι γηπεδούχοι ήξεραν πριν από την 
έναρξη του αγώνα, ότι είχαν να ανέ-
βουν ένα… βουνό και ότι δεν μπορού-
σαν να υπολογίζουν στον κορυφαίο παί-
κτη τους στον πρώτο ημιτελικό της Τού-
μπας, τον  Ματίας Ιγκλέσιας, που έμεινε 
εκτός με πρόβλημα στη γάμπα. Από την 
άλλη πλευρά ο Ραζβάν Λουτσέσκου, 
παρά τα πολλά προβλήματα (Βιεϊρίνια, 
Ελ Καντουρί, Ενρίκε, Μαουρίσιο), έδωσε 
χρόνο σε παίκτες όπως ο Ίνγκασον, ο 
Μίσιτς, επέστρεψε στο αρχικό σχήμα ο 
Άκπομ, ενώ ο Κρέσπο κάλυψε το κενό 
του αρχηγού της ομάδας, Αντρέ Βιεϊρί-
νια, στο αριστερό άκρο.

ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΟΡΕΞΑΤΟΣ Ο ΑΣΤΕ-
ΡΑΣ
Με πολύ καλή κυκλοφορία της 
μπάλας, ο Αστέρας απείλησε 
μόλις στο 6ο λεπτό, με τον 
Κώτσιρα να κάνει το σουτ, 
αλλά τον Πασχαλάκη να 
διορθώνει με εντυπωσι-
ακή απόκρουση το αρχικό 
λάθος του. O ΠΑΟΚ άρχισε 
να φαίνεται στο γήπεδο μετά το 
πρώτο 15λεπτο, ο Κρέσπο είχε μια 
καλή στιγμή (17’) για τους φιλοξενούμε-
νους, με την προβολή του Μουνάφο (20’) 
να μην ανησυχεί τον Πασχαλάκη.
Με τη νέα ευκαιρία στο 22’ όταν ο 
Τασουλής δεν μπόρεσε να κάνει την προ-
βολή, οι γηπεδούχοι υπενθύμισαν στους 
Πρωταθλητές Ελλάδας, ότι κατέβηκαν με 
στόχο να παλέψουν για την ανατροπή κι 
όσο το ματς έμενε στο 0-0, όλα μπορού-
σαν να συμβούν, ειδικά από την στιγμή 
που οι παίκτες του Λουτσέσκου έκα-
ναν το ένα λάθος μετά το άλλο, ενώ ήταν 
ζήτημα να άλλαξαν με επιτυχία πάνω από 
δύο φορές την μπάλα.
Στο 35’ ξανά ο Τασουλής απείλησε με 
σουτ, όπως και ο Ζαμπά (42’) για λογα-
ριασμό του ΠΑΟΚ και το μόνο θετικό για 
τους «ασπρόμαυρους» ήταν ότι έκλεισαν 

το ημίχρονο με το 0-0.

ΙΔΙΑ ΕΙΚΟΝΑ
Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε με το ξεκίνημα 
του β’ μέρους. Ο Αστέρας είχε την από-
λυτη υπεροχή, βρήκε με τον Τσιλιανίδη 
την ευκαιρία να φτάσει και πάλι κοντά 
στο γκολ, με τους «ασπρόμαυρους» να 
έχουν εμφανή πρόβλημα στην ανάπτυξη 
ακόμη και μετά την είσοδο του Σέρτζιο 
Ολιβέιρα, αντί του Μίσιτς, με τον Μπί-
εσβαρ και τους δύο ακραίους (Λημνιό, 
Ζαμπά) να είναι «εξαφανισμένοι» από το 
γήπεδο.  
Μένοντας μισή ώρα για το φινάλε, ο 
Λουτσέσκου έριξε και τον Πέλκα στον 
αγώνα, σε μια προσπάθεια να βρει 
λύσεις στο μεσοεπιθετικό κομμάτι του 
γηπέδου, την ίδια στιγμή που ο Πασχα-
λάκης κρατούσε το μηδέν στην εστία του, 
παρά τις προσπάθειες του Τσιλιανίδη και 
του Δοβίκα να τον νικήσουν.  
Με το χρόνο να κυλά αντίστροφα ήταν 
φανερό πως οι ποδοσφαιριστές του 
Άστέρα άρχιζαν να χάνουν τις όποιες 

ελπίδες είχαν για ανατροπή κι 
αυτό που ένοιαζε περισ-

σότερο τους παίκτες του 
ΠΑΟΚ ήταν να ακούσουν 
το τελευταίο σφύριγμα 
του Ευαγγέλου. Φάνηκε 
στη δεύτερη, μόλις, τελική 
του στο β’ μέρος από τον 

Ολιβέιρα που αστόχησε 
απελπιστικά.

MVP: Ο Κοσμάς Τσιλιανίδης ήταν 
πανταχού παρών όσο είχε δυνάμεις και 
όσο δεν τον επηρέαζε ένας πρόβλημα από 
το ξεκίνημα του αγώνα στην ωμοπλάτη.
Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Κάκιστο παιχνίδι 
από τον Λέο Ζαμπά, με ελάχιστη συμμε-
τοχή και συνεισφορά στον αγώνα, στα 62 
λεπτά που αγωνίστηκε πριν γίνει αλλαγή.
Αστέρας Τρίπολης (Γ. Παράσχος): Παπα-
δόπουλος, Βλάχος (41’ Δουβίκας), Ορτέ-
γκα, Πασαλίδης, Τριανταφυλλόπουλος, 
Μουνάφο, Βαλιέντε, Τασουλής (64’ Μπε-
λόκ), Φερνάντεζ, Κώτσιρας, Τσιλιανίδης 
(74’ Αραβίδης).
ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, 
Μάτος, Βαρέλα, Ίνγκασον, Κρέσπο, 
Σάχοφ, Μίσιτς (52’ Ολιβέιρα), Λημνιός, 
Ζαμπά (62’ Πέλκας), Μπίσεσβαρ, Άκπομ 
(77’ Σφιντέρσκι).

Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ 0-0
Άντεξε και... βλέπει νταμπλ! 

Η ΑΕΚ, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ 
και έχοντας τρία δοκάρια, έκανε 
επίδειξη δύναμης στη Λαμία (4-0) 
και έδειξε αποφασισμένη για την 
κατάκτηση του Κυπέλλου, στον 
τελικό του οποίου θα βρει για τρίτη 
σερί χρονιά τον ΠΑΟΚ.

Γ
ια τρίτη συνεχόμενη χρονιά η ΑΕΚ εί-
ναι στον τελικό του κυπέλλου και θα 
επιδιώξει να κλείσει με μια κούπα τη 
φετινή σεζόν. Εχοντας σαφές προβά-

δισμα μετά το 2-0 του πρώτου ημιτελικού 
στο ΟΑΚΑ, η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ 
παρουσιάστηκε απολύτως σοβαρή στη ρε-
βάνς και πήρε ακόμη μία νίκη, έχοντας για 
σκόρερ τους Πόνσε, Οικονόμου, Μπακα-
σέτα και... Βάντερσον με (πολύ ωραίο) αυ-
τογκόλ. Ετσι, οι Κιτρινόμαυροι πήραν το ει-
σιτήριο για τον τελικό και ο Χιμένεθ τη 12η 
πρόκριση του σε 12 νοκ-άουτ αναμετρήσεις 
για τον θεσμό, με την ομάδα να βγάζει αντί-
δραση μετά την ήττα από τη Λάρισα και να 
δείχνει πόσο πολύ θέλει αυτή την κούπα...
Το ματς άρχισε με τους παίκτες της Λαμίας 
να είναι γεμάτοι νεύρα, με χαρακτηριστικό 
παράδειγμα τον Μπαράλες, ο οποίος θα 
έπρεπε να έχει αποβληθεί στο 5λεπτο. Ο 
Τζήλος αποφάσισε να του χαρίσει όμως, με 
συνέπεια στη συνέχεια να έρθει σε δύσκολη 
θέση, αφού ο Μπαράλες επέμενε... Οπως 
επέμενε και η ΑΕΚ να σημαδεύει τα δοκά-
ρια, έχοντας σπάσει κάθε ρεκόρ από την 
έναρξη της φετινής σεζόν. Αυτή τη φορά 
το... καλό έγινε στο 25’ με την κεφαλιά του 
Πόνσε και στο 28’ με το κοντινό σουτ του 
Μάνταλου, μετά την πολύ ωραία συνεργα-
σία με τους Λιβάια-Μπακασέτα. Η ευκαιρία 
του Χουλτ που ακολούθησε, με το χαμένο 
τετ α τετ στο 33’, θα μπορούσε να στοιχίσει 
στην Ενωση αν η μπάλα στο 36’ κατέληγε 
στα δίχτυα του Μπάρκα και όχι στο δοκάρι 
μετά την εκτέλεση φάουλ του Μπερτόλιο.
Ηταν η στιγμή που η τύχη, για μια φορά, 
στάθηκε στο πλευρό της ΑΕΚ, η οποία δευ-
τερόλεπτα μετά άνοιξε το σκορ. Ο Λιβάια, 
βέβαια, είδε την μπάλα -κλασικά- να καταλή-
γει πάλι στο δοκάρι, έχοντας κοντράρει και 
σε αντίπαλο, αλλά στην επαναφορά ο Πόνσε 
την έστειλε στο παραθυράκι για το 0-1. Ενα 
γκολ που είχε ως αποτέλεσμα να... ηρεμή-
σουν οι γηπεδούχοι, οι οποίοι το πλήρωσαν 
με το 0-2 του Οικονόμου στο 42’, μετά το 
λάθος του Αντέτζο. Και θα μπορούσε ή μάλ-
λον θα έπρεπε να είναι 0-3 το αποτέλεσμα 

του ημιχρόνου, με το πλασέ του Μάνταλου, 
αλλά ο Τζήλος «είδε» φάουλ του αρχηγού 
των Κιτρινόμαυρων στον Ρόμανιτς...
Οπως και να έχει, το 0-3 έπρεπε να γίνει και 
έγινε τελικά στο 53’ από το σουτ του Μπακα-
σέτα, μετά το συνδυασμό με τον Μάνταλο. Οι 
δύο προπονητές άρχισαν τις αλλαγές αφού 
τα πάντα είχαν κριθεί, η ΑΕΚ έβγαζε διάθεση 
και στο 66’, από την σέντρα του Χουλτ και την 
κεφαλιά του Βάντερσον, ήρθε ένα εντυπωσι-
ακό αυτογκόλ για το 0-4. Ο Χιμένεθ έβγαλε 
και τον Μάνταλο για να περάσει στο ματς 
τον Γιούση, ο Λιβάια έψαχνε το γκολ αλλά 
ο Κατσικάς απέκρουε, όπως έκανε και σε 
σουτ του Μπογέ, ενώ η Λαμία άγγιξε το γκολ 
της τιμής στο 82’, όταν είχε δεύτερο δοκάρι, 
αυτή τη φορά σε εντυπωσιακό σουτ του Πίτι 
στο οριζόντιο δοκάρι.
Αν έμπαινε, θα ήταν μια καλή τελευταία 
εικόνα για την Λαμία στη φετινή εντυπωσι-
ακή πορεία της στο κύπελλο, την ώρα που 
ο Μπογέ αποχωρούσε με τραυματισμό στο 
88ο λεπτό...
Man of the match: Ο Μπακασέτας. Σκόραρε 
για πρώτη φορά μετά τον Οκτώβριο αλλά 
αυτό ήταν απλά το κερασάκι. Η τούρτα ήταν 
η γεμάτη εμφάνιση του, φτιάχνοντας φάσεις 
για τους συμπαίκτες του, όπως για παρά-
δειγμα στο δοκάρι του Μάνταλου.
Αδύναμος κρίκος: Ο Μπαράλες. Θα μπο-
ρούσε να είχε αποβληθεί από τα πρώτα 5-6 
λεπτά, φλέρταρε με την αποβολή και στη 
συνέχεια, με συνέπεια τελικά να αντικατα-
σταθεί στο ημίχρονο.
Στο ύψος του: Ακόμη ένα γκολ από τον 
Πόνσε, ο οποίος για ακόμη μία φορά έκανε 
το καθήκον του. Σκόραρε. Από εκεί και 
πέρα, πολύ καλοί ήταν και οι Μάνταλος, 
Σιμόες και Σβάρνας, χωρίς αυτό να σημαί-
νει ότι υστέρησαν οι άλλοι. Γενικά οι παίκτες 
του Χιμένεθ είχαν καλή παρουσία.
Η γκάφα: Την έκανε ο Αντέτζο στη φάση του 
0-2, βρίσκοντας την μπάλα για να τη στεί-
λει στον Οικονόμου, ενώ το αυτογκόλ του 
Βάντερσον για το 0-4 ήταν πραγματικά πολύ 
ωραίο...
Λαμία (Μάκης Χάβος): Κατσικάς, Αντέτζο, 
Μπεχεράνο, Πλιάτσικας, Μπαράλες (46’ 
Μπλάζιτς), Μπερτόλιο, Καραμάνος, Ρόμα-
νιτς (58’ Πίτι), Σκόνδρας, Βάντερσον, Ασού-
μπρε (69’ Βασιλαντωνόπουλος).
ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Μπάρκας, Μπακά-
κης, Σβάρνας, Οικονόμου, Χουλτ, Σιμόες, 
Κρίστιτσιτς (75’ Μπότος), Μπακασέτας, 
Μάνταλος (67’ Γιούσης), Λιβάια, Πόνσε (59’ 
Μπογέ).

Λαμία - ΑΕΚ 0-4

Αγριεμένη για το Κύπελλο!
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Η Δόξα Δράμας επικράτησε 0-1 του 
ΑΟΧ Κισσαμικού και εξασφάλισε 
και μαθηματικά την παρουσία της 
στη Super League 2. Την τελευταία 
αγωνιστική θα διεκδικήσει την 10η 
θέση ο Καραϊσκάκης. Νίκησε τον 
Αιγινιακό η Κέρκυρα (0-1), 2-0 τον 
Ηρόδοτο η Παναχαϊκή, στο 1-1 έμειναν 
Εργοτέλης και Καραϊσκάκης.

Η 
ομάδα της Δράμας επικράτησε 0-1 
του ΑΟΧ Κισσαμικού και σφράγισε 
και μαθηματικά την παρουσία της 
στη Super League 2 μία αγωνιστική 

πριν το τέλος της Football League.
Το παιχνίδι έγειρε προς την Δόξα από το 
πρώτο κιόλας ημίχρονο. Οι φιλοξενούμενοι, 
ευτύχησαν να βρουν το γκολ που έψαχναν 
στο 36’ με σουτ του Δούμτσιου. Αυτό το γκολ 
ήταν υπέρ αρκετό για την Δόξα ώστε αυτή να 
εξασφαλίσει και μαθηματικά την παρουσία 
της στη Super Legue 2 την επόμενη σεζόν.
Παρά την ήττα, στη Super League 2 θα αγωνι-
στεί τη νέα σεζόν και ο ΑΟΧ Κισσαμικός, μιας 
και οι Χανιώτες ακόμα και σε ισοβαθμία με 
τον Καραϊσκάκη στους 43 βαθμούς, έχουν το 
πάνω χέρι γιατί μετρούν μια νίκη και μια ισο-
παλία στα παιχνίδια με την ομάδα της Άρτας.
ΑΟΧ Κισσαμικός (Βοσνιάδης): Λαζαρίδης, 
Τόλι (75’ Αρναρέλλης), Σισάι (59’ Βρεττός), 
Ζιούλης, Φαζος, Παπαχρήστος, Τεγούσης, 
Μουμίν, Σάλιακας, Ρίσκι (69’ Χαλκιαδάκης), 
Κάσσος.
Δόξα Δράμας (Σπανός): Μένκα, Ρεβυθό-
πουλος, Σιώπης, Πεταυράκης, Ρουγκάλας, 
Ανδρέου, Πατράλης (73’ Λεμονής), Μακρής, 
Μάρτινς, Μπαϊκαρά (98’ Κρητικός), Δού-
μτσιος (97’ Πέρεθ).

Πέρασε από το Αιγίνιο η Κέρκυρα
Η Κέρκυρα πήρε την εκτός έδρας νίκη επί του 
Αιγινιακού με 0-1 και παρέμεινε στην έκτη 
θέση της βαθμολογίας.
Το τέρμα που χώρισε τις δυο ομάδες, σημεί-
ωσε ο Αποστολίδης στο 44’. Το 0-1 έμεινε 
μέχρι τέλους, με την Κέρκυρα να ελέγχει την 
αναμέτρηση και να φτάνει σε μια άνετη επι-
κράτηση.
Αιγινιακός (Καρατζά): Μαλέσιος, Τοπαλίδης 
(51’ Σοφιάνης), Καπετάνος, Έππας, Ζήσης, 
Βελκόσκι, Κούστα, Γιαλαμούδης (58’ Πια-
στόπουλος), Τσολακίδης, Ζαννάκης, Πολύζος
Κέρκυρα (Θέος): Κουτζαβασίλης, Σανδρα-
βέλης, Γεωργακόπουλος, Ζορμπάς, Σιατρα-
βάνης, Αποστολίδης, Αναστασίου, Ιωάννου, 

Θεοδωράκης, Νίκιτς, Μίσκου

Εύκολα η Παναχαϊκή τον Ηρόδοτο
Η Παναχαϊκή παίζοντας εντός έδρας είχε 
εύκολο έργο με αντίπαλο τον Ηρόδοτο, νικώ-
ντας με 2-0 με τα σουτ των Αργυρόπουλου 
στο 12’ και Κολ στο 76. Οι γηπεδούχοι είχαν 
και χαμένο πέναλτι στο 20’ με την εκτέλεση 
του Ελευθεριάδη να βρίσκει στο δοκάρι. 
Οι παίκτες του Τσιώλη είχαν τουλάχιστον 
πέντε καλές φάσεις για γκολ με Ελευθεριάδη, 
Κόβατσεκ και όχι μόνο.
Παναχαϊκή (Τσιώλης): Σούλης, Πολίμος, 
Σωτηράκος, Ντάσιος, Πολυχρόνης, Παπα-
τόλιος, Αργυρόπουλος (86’ Μαυριάς), Κολ, 
Κόβασετς, Ελευθεριάδης (58’ Κυνηγόπου-
λος) & Μωραΐτης (77’ Φουρλάνος).
Ηρόδοτος (Λυρώνης): Κασμερίδης, Γραικός, 
Χατζηλιάδης (37’ Παπαγγελής), Ανδρέου, 
Μουκίδης, Βινσέντο, Νύκταρης, Μπαρέττας, 
Ηλιάδης, Σιαλμάς (60’ Κονέ) & Γκούφας.

Πήρε ισοπαλία αν και έπαιζε με 10 
ο Εργοτέλης, αποβολή και η ΑΕ Κα-
ραϊσκάκης
Ο Εργοτέλης έμεινε με δέκα παίκτες για περί-
που 20 λεπτά στο ματς με την ΑΕ Καραϊ-
σκάκης αλλά δεν έχασε. Η ΑΕ Καραϊσκάκης 
προηγήθηκε 1-0 με τον Τζιώρα στο 62’ με 
τους Κρητικούς να ισοφαρίζουν σε 1-1 στο 
70’ με τον Ροβύθη. Στο 76’ οι Κρητικοί είχαν 
την αποβολή του Μαζουλουξή, στο 86’ το 
δοκάρι σε σουτ του Τσέλιου και στο 92’ απο-
βλήθηκε και ο Ροντρίγκεζ της ΑΕ Καραϊσκά-
κης.
Εργοτέλης (Παπαβασιλείου): Καλογεράκης, 
Μπαχανάκ, Μπουρσέλης (17’ λ.τρ. Οικονό-
μου), Μπάτζιος, Μαζουλουξής, Μπρους,Τσέ-
λιος, Kουάτενγκ (46’ Μπουτσάκης), Μανου-
σάκης, Ιατρούδης & Εφορντ.
ΑΕ Καραϊσκάκης (Χαραλαμπίδης): Μέλκα, 
Ροντρίγκεζ, Καψάλης, Παναγιώτου, Παπανί-
κου, Χούσος, Ψιάνος, Βουκμίροβιτς, Κάκκο, 
Aλέξιτς & Τζιώρας.

Ηρακλής - Βόλος 2-0
Με δυο γκολ του Χρήστου Ρόβα ο Ηρακλής 
επικράτησε με 2-0 του Βόλου στο Καυταν-
ζόγλειο και απέκτησε προβάδισμα για την 
παραμονή στη Super League 2, ψάχνοντας 
τη νίκη την τελευταία αγωνιστική στα Χανιά 
για το παιχνίδι με τον Πλατανιά, ενώ θα τον 
βολεύει και η ισοπαλία, αν δεν νικήσει ο 
Καραϊσκάκης Άρτας εντός έδρας τα Τρίκαλα.
Για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική ο 
«Γηραιός» πανηγύρισε το «τρίποντο», αφού 

τη νίκη επί των Τρικάλων διαδέχθηκε αυτή 
επί του προβιβασθέντα Βόλου με 2-0 στη 
Θεσσαλονίκη.
Ο Ρόβας ήταν ο σκόρερ της ομάδας του Τρο-
ΐζι, ανοίγοντας το σκορ στο 13’ με σουτ και 
διπλασιάζοντας ατομικά και ομαδικά τέρ-
ματα με κεφαλιά στο 24’. Οι φιλοξενούμενοι 
δεν κατάφεραν να αντιδράσουν ως το τέλος 
κι έτσι οι γηπεδούχοι έφτασαν στο πολυπό-
θητο αποτέλεσμα, που τους έφερε στη 10η 
θέση με 42 βαθμούς, στο +2 από τον Καραϊ-
σκάκη Άρτας (40β.), που έμεινε με τον Εργο-
τέλη στο 1-1.
Έτσι ο Ηρακλής θα προσπαθήσει να νική-
σει στα Χανιά τον Πλατανιά στην τελευταία 
αγωνιστική, ώστε να βρίσκεται σίγουρα στη 
Super League 2 την επόμενη σεζόν, ενώ θα 
τον βολεύει και η ισοπαλία, αν δεν νικήσουν 
οι Αρτινοί τα Τρίκαλα εντός έδρας.
Ηρακλής (Τροΐζι): Καχριμαν, Ζιαμπάρης, 
Μουνιόθ, Ντούνης (67’ Τσίπρας), Βιτλής, Στά-
μου, Καθάριος (76’ Γιαννίτσης), Παναγιωτού-
δης, Περόνε, Ρόβας, Μπορίκο
ΝΠΣ Βόλος (Φεράντο): Κραβαρίτης, Ντεντά-
κης, Πέντα, Πίσπας (56’ Φράγκος), Ενγκουέν, 
Καρρίκι, Ηλιόπουλος, Κότο, Δόρης (63’ Λού-
κας), Κορέλας, Παπαδόπουλος

«Αγκάλιασε» το μπαράζ ο Απόλ-
λων!
Ο Απόλλων Λάρισας βρίσκεται πλέον αγκα-
λιά με το μπαράζ ανόδου, μετά τη νίκη του 
1-0 επί του Πλατανιά στο ντέρμπι της προτε-
λευταίας αγωνιστικής στη Football League.
Η ομάδα της Λάρισας, έδειξε καλύτερο πρό-

σωπο για 70 λεπτά και κατάφερε να πάρει 
μια υπέρ πολύτιμη νίκη που τον έβαλε σε 
θέση οδηγού για την δεύτερη θέση και το 
μπαράζ. Το γκολ που χώρισε τις δύο ομάδες, 
σημείωσε μόλις στο 2’ ο Λουκάο, με τους 
Λαρισαίους να ελέγχουν το πρώτο ημίχρονο.
Από την άλλη ο Πλατανιάς, πίεσε ψάχνοντας 
την ισοφάρισε το τελευταίο 20λεπτο κι είχε 
αρκετές ευκαιρίες να πάρει τον βαθμό που 
θα έβαζε εκείνον σε θέση οδηγού για τα μπα-
ράζ. Στις μεγαλύτερες από αυτές, το δοκάρι 
και ο Μαντζάρης τον σταμάτησαν. Αρχικά 
στο 72’ ο Ποζατζίδης εκτέλεσε φάουλ κι είδε 
την μπάλα να σταματά στο αριστερό δοκάρι, 
ενώ στο 91’ ο γκολκίπερ της Λάρισας έκανε 
την επέμβαση της σεζόν για την ομάδα του, 
όταν ο Γουέις σέντραρε, ο Μπιανκόνι πήρε 
την κεφαλιά κι είδε τον Μαντζάρη με υπερέ-
νταση να σώζει πάνω στη γραμμή!
Πλέον ο Απόλλων Λάρισας είναι στη δεύτερη 
θέση με 54 βαθμούς, με τον Πλατανιά στην 
τρίτη με 52, με τους Κρητικούς να θέλουν 
δική τους νίκη επί του Ηρακλή κι ήττα του 
Απόλλωνα από τον Ηρόδοτο την τελευταία 
αγωνιστική για να προσπεράσουν.
Απόλλων Λάρισας (Μπελά): Μαντζάρης, 
Σκούπρας, Χατζής, Κουρτεσιώτης, Λίται-
νας (87’ Κοντοές), Ράμος, Καρατάσιος, Σου-
λιώτης, Λουκάο, Τασιουλής (70’ Γκουντρου-
μπής), Μπραμπίγια (45’ λ.τρ. Μαρκολίνο).
Πλατανιάς (Τάτσης): Γκολτζ, Ουές, Ποζατζίδης 
Σ., Τσαμούρης (58’ Παπουτσογιαννόπουλος), 
Ρουσσάκης, Μποσέτι, Λουκίνας, Παπανικο-
λάου, Μπιανκόνι, Μπόρχες, Κόρτσαμ (83’ 
Λάζιτς).

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Στη Super League 2 η Δόξα Δράμας και ΑΟΧ Κισσαμικός
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Γ
ια 7η φορά στην ιστορία του ο Ολυμπι-
ακός προκρίθηκε στην τελική φάση του 
Τσάμπιονς Λιγκ κερδίζοντας με 17-7 το 
Ανόβερο στον Πειραιά σ’ αγώνα της 

13ης ημέρας του Β’ ομίλου που διεξήχθη την 
Μεγάλη Τετάρτη. 
Η ομάδα του Θόδωρου Βλάχου έφτασε τους 
27β και θα είναι για 4η σερί χρονιά στο Final-8 
όπου θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 8 Ιουνίου 
στο Ανόβερο της Γερμανίας. 
Ο Ολυμπιακός θα έχει εκεί την ευκαιρία να 
υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε το 
2018 στη Γένοβα. Η ομάδα του Πειραιά πέτυχε 
ρεκόρ επίθεσης στη διοργάνωση και με τα 17 
γκολ έπιασε τα 138 που έχει και η Γιουγκ στο 
Β’ όμιλο. 

Την τελευταία αγωνιστική (15/5) θα παίξει 
εντός έδρας με τη Βερόνα. Μετά από την 13η 
ημέρα ο Ολυμπιακός και η Βερόνα έχουν από 
27 βαθμούς και μαζί με τη Γιουγκ (29β) είναι 
οι τρεις ομάδες που προκρίνονται στο Final-8 
μαζί με το Ανόβερο (λόγω έδρας) αλλά και την 
Προ Ρέκο, τη Μπρέσια, την Μπαρτσελονέτα 
και την Φερεντβσάρος.
Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν νίκη στον τελευ-
ταίο τους αγώνα απέναντι στους Ιταλούς για 
να πάρουν την 2η θέση! Σε περίπτωση ισοπα-
λίας ή ήττας θα είναι στην 3η θέση. Ο Ολυμπι-
ακός ανάλογα με τη θέση που θα καταλάβει 
και τα αποτελέσματα στον Α’ όμιλο θα παίξει 
στον προημιτελικό της 6ης Ιουνίου είτε με την 
Μπαρτσελονέτα είτε με τη Μπρέσια.

Στη Γερμανία για το back to back 
ο Θρύλος! 

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague

Στο κυρίως ταμπλό στο Παγκόσμιο 
οι Σγουρόπουλος και Τόλιου

Ε
ξαιρετικές εμφανίσεις πραγματοποι-
ούν στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ε-
πιτραπέζιας αντισφαίρισης της Βου-
δαπέστης ο Γιάννης Σγουρόπουλος 

και η Κατερίνα Τόλιου. 
Στο απλό ανδρών ο Σγουρόπουλος (νού-
μερο 233 στην τρέχουσα παγκόσμια κατά-
ταξη) έδειξε από το πρωί την καλή του κατά-
σταση. Στο καθοριστικό ματς για την πρω-
τιά στο 61ο γκρουπ, όχι απλά νίκησε, αλλά 
συνέτριψε τον επικεφαλής Αιγύπτιο Καλίντ 
Ασάρ (Νο 166) με 4-0 σετ! Πήρε με άνεση 
το 1ο σετ, είχε πίεση στα υπόλοιπα, όμως 
αντιδρούσε με ψυχραιμία και καλές επιλο-
γές στην επίθεση (11-2, 11-8, 11-7, 12-10).
Η κλήρωση τον έφερε αντιμέτωπο στον νοκ 
άουτ προκριματικό με τον Ράρες Σίπος.
Σε συγκλονιστικό παιχνίδι με φοβερές 

διακυμάνσεις και αγωνία μέχρι τον τελευ-
ταίο πόντο αναδείχτηκε νικητής στα 7 σετ 
και προκρίθηκε στον 1ο γύρο του απλού 
ανδρών! Στο 1-1 προηγήθηκε 9-6 κι έχασε 
καλή ευκαιρία να πάρει το προβάδισμα και 
σαν να μην έφτανε αυτό βρέθηκε αργότερα 
να χάνει 1-3. Χωρίς να επηρεαστεί ψυχο-
λογικά ανέβασε την απόδοσή του, υπερί-
σχυσε στα δύο επόμενα σετ και στο καθο-
ριστικό 7ο προηγήθηκε με 5-3. Τότε το 
σασπένς έπιασε… κόκκινο. Ο Ελευσίνιος 
άσος δέχτηκε τέσσερις πόντους στη σειρά 
για το 5-7, μετά ξαναπέρασε μπροστά με 9-7 
και ο Σίπος έφτασε στο ματς μπολ με 10-9.
Ο αθλητής του Κώστα Βατσακλή έδωσε 
συνολικά τρία ματς πόιντς και με την ηρεμία 
που τον διακρίνει πέρασε τα χτυπήματά του 
για να επικρατήσει στην παράταση.
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O Μακεδονικός Φούφα είναι 
κυπελλούχος της ΕΠΣ Κοζάνης, μετά 
τη νίκη του με 1-0 επί της Κοζάνης, στο 
Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κοζάνης.

O 
Μακεδονικός Φούφα είναι κυπελ-
λούχος της ΕΠΣ Κοζάνης, μετά τη 
νίκη του με 1-0 επί της Κοζάνης, 
στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο 

Κοζάνης.
Το μοναδικό και “χρυσό” όπως αποδεί-
χτηκε τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε 
στο 18΄λεπτό ο Γιώργος Μαυρομματίδης. 
Το παιχνίδι αν και τελικός, δεν είχε ιδιαίτερη 
“ένταση”, πάθος και δύναμη. Ο αγώνας πραγ-
ματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα και τον 
παρακολούθησαν 500 περίπου θεατές.

Κυπελλούχος Χανίων για πρώτη 
φορά η ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ!
Στις καθυστερήσεις του αγώνα το ΣΥΝΚΑ με 
σκόρερ τον Σινγκ, που μέχρι τότε είχε απολέ-
σει σημαντικές ευκαιρίες, μπόρεσε να “λυγί-
σει” την αντίσταση του Απόλλωνα Αγίου 
Ιωάννη (1-0), κατακτώντας το πρώτο Κύπελλο 
Χανίων της ιστορίας του!
Άξιος φιναλίστ αποδείχθηκε ο Απόλλων, που 
όχι μόνο έβαλε δύσκολα στην ομάδα που ήταν 
το φαβορί για την κατάκτηση του Κυπέλλου, 
αλλά “φλέρταρε” μέχρι τέλους με την κούπα.
Το σύνολο του Μάνου Βεργανελάκη μπήκε 
πολύ αποφασιστικά στο παιχνίδι και μάλι-
στα “φωνάζει” για γκολ στο 6’, στη φάση του 
διπλού δοκαριού με τον Α. Ψαράκη Το ΣΥΝΚΑ 
“απάντησε” με τη μεγάλη ευκαιρία του Σινγκ 
στο 11’, ενώ για τον Απόλλωνα παρουσιά-
στηκε νέα ευκαιρία για το 1-0 στο 36’, αλλά ο 
Βλαχάκης αρνήθηκε το γκολ στον Α. Ψαράκη.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παγιαλάκης με σωτή-
ριες επεμβάσεις κρατούσε “ζωντανό” τον 
Απόλλωνα, ενώ και ο Βλαχάκης έκανε ό,τι περ-
νούσε από το… χέρι του για να μην αφήσει 
τους τυπικά φιλοξενούμενους να σκοράρουν.
Στο 59’ ο Παγιαλάκης αρνήθηκε το γκολ στον 
Φουκαράκη, στο 68’ στον Σινγκ και στο 89’ 
στον Τσίτα. Τελικά “νικήθηκε” στο 90+1’ από 
τον Σινγκ. Από την άλλη ο Βλαχάκης με σπου-
δαία επέμβαση δεν επέτρεψε στον Μ. Ψαράκη 
να σκοράρει στο 62’.
Με τη λήξη ακολούθησαν οι πανηγυρισμοί 
των νικητών για το πρώτο Κύπελλο Χανίων 
της ιστορίας τους, που ήρθε προς το τέλος 
της σεζόν, η οποία είχε “ανοίξει” με την κατά-
κτηση του Σούπερ Καπ.

Ο Πανσερραϊκός το Κύπελλο, το 
Παραλίμνιο τις εντυπώσεις…
Τα «λιοντάρια» επικράτησαν με 1-0 του πολύ 
καλού Απόλλωνα και κατέκτησαν το τρόπαιο!
Ήταν από τα ματς που έδειχναν ότι όποιος 
πετύχαινε το γκολ θα κέρδιζε και τον αγώνα. 
Ο τελικός Κυπέλλου Ερασιτεχνών των Σερ-
ρών, είχε άρωμα… Γ’ Εθνικής καθώς συναντή-
θηκε η… αφρόκρεμα του νομού, Πανσερραϊ-
κός και Απόλλων Παραλιμνίου με τους «κόκκι-
νους» να πανηγυρίζουν και τον τίτλο που ήταν 
ο βασικός τους στόχος για φέτος.
Ένα ζευγάρι που δεν άφησε ασυγκίνητο τον 
Σερραίο φίλαθλο καθώς περίπου 1.000 θεα-
τές βρέθηκαν στο Δημοτικό γήπεδο Σερρών 
και παρακολούθησαν τον αγώνα, σε έναν 
πετυχημένο τελικό για την ΕΠΣ Σερρών η 
οποία πήρε άριστα στον οργανωτικό τομέα. 
Τις ευκαιρίες ο Απόλλων στο ισόπαλο α’ μέρος 
Ο Απόλλων Παραλιμνίου, του Παύλου Δημη-
τρίου, ήταν η ομάδα που ξεκίνησε πιο ορε-
ξάτα τον αγώνα και κατάφερε να γίνει σοβαρά 
απειλητική σε δύο περιπτώσεις με τον Μουτε-
σίδη (11’) και με τον Ζυγκερίδη (15’).
Ο Πανσερραϊκός φάνηκε περισσότερο να 
περιμένει τον αντίπαλο έχοντας όμως κι αυτός 
δύο καλές στιγμές με τον Γκούρτσα (5’) και με 
τον Ομπόσου (19’), χωρίς ωστόσο να αλλά-
ξει το σκορ με τις δύο ομάδες να μπαίνουν 
στα αποδυτήρια με το ισόπαλο 0-0. Ομπόσου 
και… γκολ! Στο β’ μέρος και στα πρώτα λεπτά, 
ο Πανσερραϊκός μπήκε δυνατά με σκοπό ένα 
γρήγορο τέρμα κάτι που το πέτυχε στο 51ο 
λεπτό. Μετά από ωραία σέντρα του Κεχαγιά 
από τα δεξιά, ο Ομπόσου πιεζόμενος πλάσαρε 
εύστοχα από κοντά ανοίγοντας το σκορ.
Στη συνέχεια ο ρυθμός των «λιονταριών» 
έπεσε με αποτέλεσμα οι τυπικά φιλοξενού-
μενοι να προσπαθήσουν να διασπάσουν την 
πολύ καλά οργανωμένη άμυνα της ομάδας 
του Ηλία Εγγονίδη. Στο 62’ από πλεονεκτική 
θέση ο Νικολαϊδης πλάσαρε άστοχα, ενώ στο 
75’ το σουτ του Μουτεσίδη πέρασε λίγο πάνω 
από το οριζόντιο δοκάρι. Το τελευταίο σφύ-
ριγμα του Σερραίου διαιτητή Σαφούρη, βρήκε 
τους παίκτες του Πανσερραϊκού να γίνονται 
ένα… κουβάρι και να πανηγυρίζουν έξαλλα 
τον τίτλο ο οποίος θα τους φέρει την επόμενη 
αγωνιστική σεζόν να μετέχουν στο Κύπελλο 
Ελλάδος!
Κυπελλούχος Πέλλας ο Εδεσσαϊκός!

Σπουδαία μέρα για τον Εδεσσαϊκό, 
καθώς είναι ο Κυπελλούχος Πέλλας 
για τη σεζόν 2018/2019!
Σπουδαία μέρα για τον Εδεσσαϊκό, καθώς 

είναι ο Κυπελλούχος Πέλλας για τη σεζόν 
2018/2019!
Σε ένα κατάμεστο από κόσμο γήπεδο των 
Γαλατάδων (χαρακτηριστικό είναι πως επι-
στρατεύτηκαν και πλαστικές καρέκλες που 
τοποθετήθηκαν μπροστά από την κερκίδα) και 
υπό το βλέμμα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, 
Άγγελου Αναστασιάδη (καλεσμένος της ΕΠΣ 
Πέλλας, όπως επίσης και οι Στέλιος Γιαννα-
κόπουλος, Άγγελος Μπασινάς), η ομάδα του 
Ηλία Σαπάνη επικράτησε με 6-5 στα πέναλτι 
(1-1 ο κανονικός αγώνας) και πήρε τη σκυτάλη 
από τον περσινό Κυπελλούχο, ΑΣ Γιαννιτσά.
«Άριστα» παίρνει και η ΕΠΣ Πέλλας, που ετοί-
μασε ένα πολύ όμορφο τελετουργικό, με απο-
κορύφωμα το «Μακεδονία Ξακουστή» που 
ακούστηκε από την μπάντα που είχε επιστρα-
τεύτηκε γι αυτό το λόγο (εν μέσω επευφημιών 
από τον κόσμο), ενώ εντυπωσιακή ήταν και η 
είσοδος των δύο ομάδων, με χαρακτηριστικές 
φιγούρες τα παιδιά των δύο Ακαδημιών που 
συνόδευσαν τους παίκτες.
Μπροστά σε 1500 και πλέον θεατές, το πρώτο 
μέρος δεν είχε κάτι σημαντικό να παρουσιά-
σει πέρα από κάποια σουτ που δεν απείλησαν 
ουσιαστικά τους δύο τερματοφύλακες.
Στο δεύτερο μέρος όμως, ο Τίμος Καβακάς 
έριξε στο παιχνίδι τον Φερίτ Χουσεΐνογλου, 
ο οποίος βοήθησε σημαντικά επιθετικά και 
μάλιστα οι περσινοί Κυπελλούχοι πήραν 
κεφάλι στο σκορ στο 69’ όταν από σέντρα του 
Πέλκα, ο Παντελίδης πετάχτηκε στην καρδιά 
της άμυνας και με κεφαλιά νίκησε τον Σοϊλε-
μέζογλου.
Στο 86’ ο Εδεσσαϊκός είχε μια μεγάλη ευκαιρία 

να ισοφαρίσει σε πλασέ του Παπαδημητρίου, 
όμως το γκολ που έψαχνε ήρθε δύο λεπτά 
αργότερα με σκόρερ τον Λαφαζανίδη.
Έτσι, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παρά-
ταση, χωρίς όμως να σημειωθεί τέρμα και 
ακολούθησε η ψυχοφθόρος διαδικασία των 
πέναλτι, όπου οι «πράσινοι» επικράτησαν με 
6-5!
Διαιτητής της αναμέτρησης ο κ. Γιουματζίδης, 
με βοηθούς τους κ.κ. Δεμερτζή και Αρέστη. 
Τέταρτος διαιτητής ο κ. Καρατζάς.

O Καρλίτο “λύτρωσε” τον ΠΟΑ και 
του χάρισε το κύπελλο!
Ο Βραζιλιάνος με γκολ στο 87ο λεπτό έδωσε 
τον τίτλο στον ΠΟΑ και τη νίκη με 1-0 απένα-
ντι στον Ρωμανό που κέρδισε τις εντυπώσεις 
με την καταπληκτική του παρουσία.
Με το νόμισμα που πλήρωσε το 2018 ο 
ΠΑΝΟΜ τον ΠΟΑ, πλήρωσε η ομάδα του 
Ατσαλένιου τον Ρωμανό στον φετινό τελικό. 
Εν αντιθέσει με εκείνον του Τυμπακίου που ο 
ΠΑΝΟΜ είχε κατακτήσει το κύπελλο με γκολ 
στο 90’, φέτος ήταν η σειρά του ΠΟΑ να σκο-
ράρει στο 87’ και να κατακτήσει τον τίτλο.
Ο Καρλίτο άρισε το κύπελλο στον ΠΟΑ καθώς 
κατάφερε να πετύχει το χρυσό γκολ στο 87ο 
λεπτό όταν εκτέλεσε το φάουλ, η μπάλα βρήκε 
στον Ρουμπάκη αλλάζοντας πορεία με αποτέ-
λεσμα να καταλήξει στα δίχτυα της εστίας του 
Ρωμανού. Aξίζει να αναφέρουμε ότι ο Ρωμα-
νός διαμαρτυρήθηκε έντονα για την φάση 
από την οποία προήλθε το γκολ του ΠΟΑ 
καθώς υποστηρίζουν ότι δεν υπήρχε παρά-
βαση.

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Σήκωσε το κύπελλο ο Μακεδονικός Φούφα!
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Η Βαλένθια ισοφάρισε δύο φορές, 
αλλά η Ατλέτικο βρήκε και τρίτο γκολ, 
πήρε το τρίποντο (3-2) και ανέβαλε τη 
στέψη της Μπαρτσελόνα το λιγότερο 
έως το ερχόμενο Σάββατο.

Η 
εξαιρετικά φορμαρισμένη Βαλέν-
θια επισκέφτηκε τη Μαδρίτη, με 
την Μπαρτσελόνα να ελπίζει ότι 
θα μπορούσε να κάνει διπλό στο 

«Wanda Metropolitano», ώστε οι Καταλα-
νοί να πανηγύριζαν από τώρα και μαθημα-
τικά την κατάκτηση του τίτλου. Αυτή όμως 
θα πρέπει να αναβληθεί το λιγότερο για το 
Σάββατο το βράδυ. Σε ένα πολύ δυνατό 
ματς η Ατλέτικο νίκησε 3-2 και ε-
πέστρεψε στο -9 από την κορυ-
φή με τέσσερις αγωνιστικές να 
απομένουν μέχρι το φινάλε.
Η προβολή του Μοράτα (9’) 
και η κεφαλιά του Γκριεζμάν 
(49’) έδωσαν δύο φορές το 
προβάδισμα στους γηπεδού-
χους, αλλά το πλασέ του Γκαμε-
ϊρό (36’) και το πέναλτι του Παρέχο 
(77’) έδωσαν ισάριθμες απαντήσεις για τις 
Νυχτερίδες. Ωστόσο, ο Κορέα χτύπησε με 
υπέροχο φαλτσαριστό στο 81’ και τώρα θα 
πρέπει η Μπαρτσελόνα να νικήσει τη Λεβά-
ντε εντός, ώστε να πάρει το πρωτάθλημα 
για 26η φορά στην ιστορία της. Το άσχημο 
για τη Βαλένθια ήταν ότι έμεινε στο -2 από 
την 4η θέση, με τη εκπληκτική Χετάφε μάλι-
στα να έχει και ματς λιγότερο.
Ατλέτικο Μαδρίτης (Ντιέγο Σιμεόνε): 
Ομπλάκ, Γκοδίν, Σάβιτς, Χουανφράν, Φιλίπε 
Λουίς (64’ Κορέα), Ρόδρι, Κόκε, Σαούλ, 
Λεμάρ (71’ Παρτέι), Γκριεζμάν, Μοράτα (84’ 
Αρίας)
Βαλένθια (Μαρθελίνο): Νέτο, Γκαράι, Ντια-
καμπί, Βας, Γκαγιά, Κοκλέν, Παρέχο, Σολέρ, 
Γκουέντες (59’ Σομπρίνο), Μίνα, Γκαμεϊρό.

Λεγανές - Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-1
Η Μπιλμπάο πέρασε από την έδρα της 
Λεγανές και πάει φουλ για Europa League, 
την ίδια που Εσπανιόλ και Θέλτα έμεναν στο 
1-1.
Στον πρώτο γύρο της La Liga η Αθλέτικ 
Μπιλμπάο πήγαινε όσο χειρότερα μπο-
ρούσε, αλλά στον δεύτερο πάει όσο καλύ-
τερα γίνεται και έχει φτάσει πλέον κοντά 
στο να εξασφαλίσει την έξοδο της στο 
Europa League. Οι Βάσκοι αντιμετώπισαν 
εκτός έδρας την αδιάφορη Λεγανές και 

το... εντυπωσιακό αυτογκόλ του Εν Νεσιρί 
στο 43’ με κεφαλιά σήμανε το 0-1, το οποίο 
έμεινε ως το τέλος. Ετσι, η Αθλέτικ είναι 
στην 7η θέση, η οποία δίνει εισιτήριο για το 
Europa League, και στο -3 από την 6η.
Οσο για το άλλο ματς που γινόταν την ίδια 
ώρα, Εσπανιόλ και Θέλτα μοιράστηκαν τα 
πάντα με το τελικό 1-1. Οι Καταλανοί, οι 
οποίοι κυνηγούν την 7η θέση, προηγήθη-
καν στο 33’ με τον Λι, αλλά η ομάδα της 
Γαλικίας ισοφάρισε στο 72’ με τον Μάξι Γκό-
μες και έφυγε με βαθμό από τη Βαρκελώνη.

Μία ακόμα νίκη και το σήκωσε... 
Ξεκούραστα και αβίαστα, η Μπάρτσα 

πέρασε με 0-2 από την Αλαβές, απο-
γειώθηκε στο +12 και θέλει ακόμα 

ένα τρίποντο ή να ηττηθεί η 
Ατλέτικο, ώστε να πανηγυρί-
σει από τώρα τον τίτλο.
Πριν την επίσκεψη σ το 
«Μεντιθορόθα» ήθελε έξι 
βαθμούς για να κατακτήσει 

και μαθηματικά το τίτλο. Τους 
τρεις τους πήρε με το 0-2 επί της 

Αλαβές, για να βρεθεί στο +12 από 
τη 2η Ατλέτικο. Οπότε, η Μπαρτσελόνα 

έχει δύο τρόπους για να πανηγυρίσει το 
πρωτάθλημα. Είτε να νικήσει και την επό-
μενη αγωνιστική, είτε να ηττηθεί η Ατλέ-
τικο την Τετάρτη στο εντός με τη Βαλένθια. 
Βασικά, όπως και να εξελιχτεί η κατάσταση, 
η αλήθεια είναι ότι οι Μπλαουγκράνα απλά 
δεν το χάνουν...
Οι Μπλαουγκράνα ξεκίνησαν το ματς 
χωρίς Μέσι, Ζόρντι Αλμπα και Ράκιτιτς και 
δεν είχαν καλή παρουσία. Καμία αξιόλογη 
φάση δεν καταγράφηκε στα πρώτα 45’ και 
στις δύο εστίες. Στην επανάληψη ωστόσο, 
η Μπάρτσα μπήκε πιο δυνατά και σε τρία 
λεπτά χτύπησε δύο φορές. Αρχικά από 
ωραίο συνδυασμό (54’), ο Λουίς Σουάρες 
άφησε την μπάλα κάτω από τα πόδια του 
και ο Αλενιά πάτησε περιοχή, πλασάροντας 
χαμηλά αριστερά.
Στο 57’ το VAR έδειξε χέρι του Πίνα και 
πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Σου-
άρες, για να φτάσει τα 128 γκολ του Ντιέγο 
Φορλάν και να είναι μαζί οι κορυφαίοι 
Ουρουγουανοί σκόρερ στην ιστορία της 
La Liga. Λίγο αργότερα μπήκε στο παιχνίδι 
ο Μέσι και είχε δοκάρι στο 70’. Μέχρι το 
φινάλε δεν άλλαξε κάτι, οι Καταλανοί περι-
μένουν να σηκώσουν το τρόπαιο, ενώ η 
Αλαβές έχει ξεφουσκώσει και απομακρύ-
νεται από τις θέσεις της Ευρώπης.

αθλητικά

Ματσάρα, τριάρα και σε 
αναβολή ο τίτλος της Μπάρτσα

T
o Mάντσεστερ είναι... γαλάζιο και 
σε λίγες εβδομάδες ετοιμάζεται να 
υποδεχθεί τον τίτλο της Premier 
League. H Σίτι ήταν ανώτερη, επι-

κράτησε 2-0 της Γιουνάιτεντ στο Ολντ Τρά-
φορντ και θέλει τρεις νίκες για την κούπα!
Ανώτερη, κυρίαρχος και με σφραγίδα! Το 
Μάντσεστερ ανήκει στη Σίτι, η οποία με το 
2-0 στο Ολντ Τράφορντ επί της Γιουνάιτεντ 
βρέθηκε στην κορυφή της Premier League, 
στο +1 από τη Λίβερπουλ και θέλει τρεις 
νίκες για να πάρει τον δεύτερο διαδοχικό 
τίτλο. Δεν έπεισαν οι Κόκκινοι παρέμειναν 
στο -3 από την τετράδα. 
Η Γιουνάιτεντ μπήκε στο ματς όπως ακρι-
βώς με τη Μπαρτσελόνα, πίσω από τη 
μπάλα και η κατοχή στη Σίτι. Χωρίς ρυθμό 
το ματς στο πρώτο 20λεπτο, με τους φιλο-
ξενούμενους να έχουν τον έλεγχο, να πιέ-
ζουν, αλλά να μη βρίσκουν χώρους για την 
εστία του Ντε Χέα. Η πρώτη καλή φάση 
στο ματς ήταν για τη Γιουνάιτεντ, όταν ο 
Πογκμπά βρήκε ωραία τον Λίνγκαρντ, ο 
τελευταίος έπιασε το σουτ με τη μια αλλά 
η μπάλα κατέληξε άουτ. Η απάντηση των 
φιλοξενούμενων ήρθε στο 20ο λεπτό, 
αλλά ο Μπερνάρντο νικήθηκε από τον Ντε 
Χέα. Η πίεση των γηπεδούχων στα χαφ 
είχε εγκλωβίσει τους Πολίτες που δεν ήταν 
σε θέση να δημιουργήσουν. Μάλιστα, η 
καλύτερη φάση της ομάδας του Πεπ ήρθε 
στο 44’, η μπάλα κρύφτηκε, ο Στέρλινγκ 
όμως δεν έκανε το ιδανικό τελείωμα. 
Η αποχώρηση του Φερναντίνιο με το 
καλημέρα του β’ μέρους και η είσοδος του 
Σανέ, μάλλον... καλό έκανε στη Σίτι. Ο Γερ-
μανός μπήκε, έδωσε ώθηση και έβαλε την 
ομάδα του στην περιοχή της αντιπάλου. 
Ετσι, στο 54΄ ήρθε και το γκολ λύτρωσης, 
όταν ο Μπερνάρντο έκανε ό,τι ήθελε τον 
Νταρμιάν, πλάσαρε εξαιρετικά και πέτυχε 
το 1-0. Οι «πολίτες» θα μπορούσαν άμεσα 
να έχουν διπλασιάσει τα τέρματά τους, 
όταν στην αμέσως επόμενη φάση το σουτ 
του Αγουέρο βρήκε το δοκάρι του Ντε 
Χέα. Η Γιουνάιτεντ απάντησε στο 56’, αλλά 
ο Λίνγκαρντ από γύρισμα του Ράσφορντ 
απέτυχε σε κενή εστία να ισοφαρίσει στην 
τεράστια στιγμή για την ομάδα του. Αντί-
θετα, ο Σανέ ήταν πιο ουσιαστικός και στο 
66’ με όμορφη ενέργεια διαμόρφωσε το 
2-0 και κλείδωσε την 11η διαδοχική νίκη 
για την ομάδα του. 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ντε Χέα, Γιάνγκ, 

Νταρμιάν (83’ Σάντσες), Σμόλινγκ, Λίντε-
λεφ, Σο, Περέιρα (72’ Λουκάκου), Φρεντ, 
Πογκμπά, Ράσφορντ, Λίνγκαρντ (83’ Μαρ-
σιάλ)
Μάντσεστερ Σίτι: ‘Εντερσον, Γουόκερ, 
Κομπανί, Λαπόρτ, Ζιντσένκο, Γκουντο-
γκάν (89’ Ντανίλο), Φερναντίνιο (51’ Σανέ), 
Σίλβα, Μπερνάρντο Σίλβα, Αγουέρο (89’ 
Γκάμπριελ Ζέσους), Στέρλινγκ

Γουλβς – Αρσεναλ 3-1: Ξανά τρι-
άρα και αντίο τετράδα
Μετά την Κρίσταλ Πάλας εντός, η Αρσεναλ 
δέχτηκε ξανά τρία (3-1), με τη Γούλβς να 
της τα έχει βάλει από ημίχρονο και να την 
αφήνει εκτός Champions League. Γύρισε 
με γκολ ο Παπασταθόπουλος.
Η Γιουνάιτεντ γνώριζε την ήττα και έμενε 
από κάτω. Η Αρσεναλ λοιπόν είχε την 
ευκαιρία με το έξτρα ματς της, την έξοδο 
στο «Μολινό», για να επιστρέψει στην 
τετράδα. Ωστόσο, αντί να μπει κόντρα 
στη Γουλβς με το μαχαίρι στα δόντια, βρέ-
θηκε στα αποδυτήρια για ημίχρονο με το 
εις βάρος της 3-0. Τελικά η ήττα ήρθε με 
3-1, καθώς ο Σωκράτης Παπασταθόπου-
λος που εξέτισε τιμωρία δύο αγωνιστικών, 
επέστρεψε με γκολ. Μόνο που η ομάδα 
του έχει τα χάλια της, καθώς την Κυριακή 
είχε δεχτεί ξανά τριάρα και δείχνει να 
χάνει το τρένο του Champions League.
Οι Λύκοι άνοιξαν τον χορό με φαουλάρα 
του Ρουμπέν Νέβες (28’), ο Ντόχερτι με 
κεφαλιά έβαλε το δεύτερο (37’) και στο 
πλασέ του Ζότα 45’+2’ πέρασε κάτω από 
τα χέρια του Λένο. Η Αρσεναλ συνήλθε 
στην επανάληψη, αλλά δεν μπορούσε να 
μαζέψει τα ασυμμάζευτα και το γκολ του 
Ελληνα σέντερ μπακ, το πρώτου του στην 
Premier League, ήρθε με κεφαλιά καθυ-
στερημένα (80’). Το τρίποντο έστειλε τη 
Γουλβς στην 7η θέση, η οποία αναμένεται 
να βγάλει ομάδα στο Europa League.
Γουλβς (Νούνο Εσπίριτο Σάντο): Ρουί 
Πατρίσιο, Μπένετ, Μπολί, Ντόχερτι, 
Κόντι, Γιόνι Κάστρο, Ζοάο Μουτίνιο (90’ 
Γκιμπς-Γουάιτ), Ντεντόνκερ, Ρουμπέν 
Νέβες, Ζότα (78’ Καβαλέιρο), Ραούλ Χιμέ-
νες (82’ Τραορέ)
Αρσεναλ (Ουνάι Εμερι): Λένο, Παπαστα-
θόπουλος, Κοσιελνί, Μονρεάλ, Μέιτ-
λαντ-Νάιλς, Τορέιρα (59’ Γκεντουζί), 
Τσάκα, Οζίλ, Μχιταριάν (58’ Κολάσινατς), 
Ιβόμπι (71’ Νκετιά), Λακαζέτ.

Σίτι, η Βασίλισσα του 
Μάντσεστερ
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Ισοπαλία στο ντέρμπι τη Λεμεσού ανάμεσα στον Απόλλωνα και 
την ΑΕΛ ένα αποτέλεσμα που σίγουρα δεν ικανοποιεί τους γαλά-
ζιους καθώς έχασαν κι άλλο έδαφος στην μάχη για κατάκτηση του 

τίτλου. Αντίθετα η ΑΕΛ που έπαιξε χωρίς άγχος πήρε τον βαθμό σε ένα 
παιχνίδι που δεν είχε και την καλύτερη της απόδοση. Οι γαλαζοκίτρινοι 
ολοκλήρωσαν τον αγώνα με 10 ποδοσφαιριστές λόγο αποβολής του 
Αγκάνοβιτς. Στην φάση αυτή ο Απόλλωνας κέρδισε πέναλτι το οποίο δεν 
εκμεταλλεύτηκε ο Ζελάγια. Στους 58 βαθμούς πήγε ο Απόλλωνας στους 
49 η ΑΕΛ.
Το πρώτο ημίχρονο είχε αρκετά καλό ρυθμό από τις δύο ομάδες, ένταση 
φάσεις αλλά και σκληρά μαρκαρίσματα που είχαν ως αποτέλεσμα ο διαι-
τητής να δείξει τέσσερις φορές την κίτρινη κάρτα.
Στο 15 και το 17 η ΑΕΛ που είχε το δικό της καλό διάστημα απείλησε δύο 
φορές. Αρχικά με σουτ του Μακρή μέσα στην περιοχή του Απόλλωνα 
και μετά ο Χουράδο από αριστερά στην περιοχή των γαλάζιων έκανε το 
πλασέ όμως ο Γιούστε σταμάτησε την μπάλα πριν την γραμμή.
Η υπεροχή της ΑΕΛ μετουσιώθηκε σε τέρμα στο 19á. Οι γαλαζοκίτρινοι 
κέρδισαν φάουλ από πλάγια, εκτελέστηκε και η μπάλα πήγε εκτός περιο-
χής εκεί που βρισκόταν ο Γκαστανιάγκα ο οποίος με δυνατό σουτ άνοιξε 
το σκορ στο ντέρμπι της Λεμεσού.
Μετά το τέρμα της ΑΕΛ ο Απόλλωνας έφτιαξε τρεις καλές φάσεις για να 
ισοφαρίσει το παιχνίδι. Αρχικά ο Βσιλείου έπιασε δυνατό σουτ έξω από 
την περιοχή όμως η μπάλα σταμάτησε σε αμυντικούς της ΑΕΛ και στην 
συνέχεια της ίδιας φάσης ο Σκέμπρι με νέο σουτ σημάδεψε τον Βοζίνια.
Ακολούθησε ένα σουτ από τον Ζελάιγα το οποίο απέκρουσε και πάλι ο 
Βοζίνια πριν φτάσουμε στην τελευταία φάση για το πρώτο ημίχρονο που 
ήταν και πάλι για την ομάδα του Αυγουστή που πίεσε όμως δεν μπόρεσε 
να φέρει τον αγώνα στα ίσια.
Ο Βασιλείου από πλάγια επιχείρησε το σουτ όμως ο κίπερ της ΑΕΛ του 
είπε όχι στέλνοντας την μπάλα σε κόρενρ. Στην ίδια φάση ο Ζελάγια ανε-
νόχλητος ανέβηκε πιο ψηλά από όλους κε με κεφαλιά έστειλε την μπάλα 
στο δοκάρι.
Ο Απόλλωνας μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με πιο επιθετικές διαθέσεις 
με στόχο να καταφέρει να ισοφαρίσει τον αγώνα. Μάλιστα στο 53 του 
αγώνα κέρδισε πέναλτι και στην συγκεκριμένη φάση αποβλήθηκε με 
δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Αγκάνοβιτς της ΑΕΛ. Παρ ‘ όλα αυτά ο Ζελάγια 
που ανέλαβε την εκτέλεση του φάουλ δεν μπόρεσε να κερδίσει τον πολύ 
καλό σε ακόμα ένα παιχνίδι Βοζίνια και το 0-1 διατηρήθηκε.
Μετά το χαμένο πέναλτι ο Απόλλωνας συνέχισε να είναι πιο επιθετικός 
και έψαξε με αξιώσεις την ισοφάριση. Στο 67 ο Πέδρο είχε ένα καλό σουτ 
το οποίο σταμάτησε ο Βοζίναι ενώ στο 71 ο Σκέμπρι με κεφαλιά δεν μπό-
ρεσε να βρει στόχο. Δύο λεπτά αργότερα ο Παπουλής είχε ακόμα ένα 
σουτ το οποίο πέρασε εκτός.
Στην ακριβώς επόμενη φάση ο Απόλλωνας που ήταν καλύτερος από την 
ΑΕΛ κατάφερε να φέρει τον αγώνα στα ίσια με τον Γιούστε. Μετά από 
κόρνερ που είχαν οι γαλάζιοι και εκτελέστηκε γρήγορα η μπάλα πήγε 
στον Πέδρο από πλάγια, και έδωσε πάσα στον Ισπανό αμυντικό ο οποίος 
με όμορφο πλασέ έφερε τον αγώνα στα ίδια.
Στην συνέχεια ο Απόλλωνας και με την ψυχολογία με το μέρος του 
έψαξε το δεύτερο τέρμα. Στο 76 είχε μεγάλη διπλή φάση να το πετύχει 
όμως δεν τα κατάφερε. Αρχικά ο Μπρού με σουτ έξω από την περιοχή 
δεν μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ και στην επανα-
φορά ο Ζελάγια απο καλύτερη θέση έστειλε την μπάλα πάνω από τα 
δοκάρια.

Η ομάδα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ κέρδισε στην έδρα 
της με 1-0 τον ΑΠΟΕΛ χάρη σε γκολ το Γκονζάλεθ, 
ενώ άντεξε στην πίεση των πρωταθλητών και 
στην αριθμητική υπεροχή τους από την αποβολή 
του Ακοράν, έχοντας μάλιστα και σύμμαχο 
το οριζόντιο δοκάρι του Τόνιο στο τελευταίο 
δευτερόλεπτο του αγώνα.

Α
νοικτό, γοργό και ορθόδοξο ποδόσφαιρο έπαι-
ξαν ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ στο πρώτο μέρος του α-
γώνα στη Λάρνακα, δημιουργώντας αμφότερες 
προϋποθέσεις για γκολ.

Ωστόσο, το 45λεπτο κύλησε χωρίς κάποια από τις δύο 
ομάδες να έχει την υπεροχή και την αναμέτρηση να είναι 
ισορροπημένη από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα 
του διαιτητή.
Ξεχώρισε το γεγονός ότι ο Τιμόθεος Χριστοφή έδειξε την 
κίτρινη κάρτα συνολικά οκτώ φορές σε αυτό το διάστημα, 
από τέσσερις για κάθε ομάδα.
Το 0-0 παρέμεινε έτσι ως σκορ πρώτου ημιχρόνου, με τη 
μεγάλη ευκαιρία απέναντι στις δύο εστίες να απουσιάζει.

Πιο ενδιαφέρον ήταν το δεύτερο μέρος του ντέρμπι στη 
Λάρνακα με τις δύο ομάδες να ανεβάζουν ρυθμό και τους 
δύο προπονητές να δίνουν ακόμη περισσότερη έμφαση 
στην τακτική.
Ο ΑΠΟΕΛ πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων και είχε 
την περισσότερη κατοχή της μπάλας, αλλά αδυνατούσε να 
διεμβολίσει την αντίπαλη άμυνα.
Μάλιστα, ούτε η αποβολή του Ακοράν στο 60á μπόρεσε να 
γείρει τις ισορροπίες με το μέρος του, καθώς οι «κιτιρνο-
πράσινοι» κατάφεραν να πάρουν πρώτοι κεφάλι στο σκορ 
στο 66á με τον Γκονζάλεθ.
Στα τελευταία λεπτά ο ΑΠΟΕΛ πίεσε, αλλά δεν κατάφερε 
να φτάσει στην ισοφάριση. Η ΑΕΚ έκανε σωστή διαχείριση 
του 1-0, ενώ στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα με το 
δοκάρι του Ντε Βινσέντι φάνηκε τυχερή και πήρε τη νίκη.

ΕΝΠ – Ανόρθωση 2-2
Σε ένα παιχνίδι που επιφύλασσε γκολ και ανατροπές, ΕΝΠ 
και Ανόρθωση εξήλθαν ισόπαλες με 2-2, με τους μεν βυσ-
σινί να βρίσκονται πλέον σε δυσχερή θέση ενώ τους δε 
«κυανόλευκους» να παίζουν ακόμη μία φορά για την ιστο-
ρία τους, μακριά από ψιθυρολογία.

Ο Ντούρις από αριστερά μπήκε στην περι-
οχή τροφοδότησε τον Ράγιος που με σουτ 
στην κίνηση νίκησε τον Κλέιμαν και έκανε 
το 0-1. Ο Στρέπελ μετά την πάροδο του 
εικοσαλέπτου διαφοροποίησε το πλάνο 
του, ένεκα αναγκαστικής αλλαγής του Πρά-
νιτς.
Το γκολ της ισοφάρισης για τους βυσσινί, 
ήρθε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Ο 
Κοφί έκανε το λάθος, με τον Ενόχ να κλέβει 
την μπάλα και να τροφοδοτεί τον Πίττα που 
με σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής 
έφερε το παιχνίδι στα ίσα.
Στο δεύτερο ημίχρονο η ΕΝΠ, μπήκε με 
ξεκάθαρο σκοπό το δεύτερο τέρμα, προ-
κειμένου να έρθει πιο κοντά στη νίκη. Η 
ΕΝΠ ήταν πιο απειλητική και πατούσε καλύ-
τερα στο γήπεδο.
Στο 53’ η ΕΝΠ πέτυχε την ανατροπή.  Ο Πίτ-
τας έφυγε στην πλάτη της άμυνας της Ανόρ-
θωσης, πλάσαρε τον Δημητρίου, που απέ-
κρουσε ασταθώς με τον νεαρό της ΕΝΠ να 
παίρνει το ρημπάουντ και προ κενής εστίας 
να δίνει το προβάδισμα στους «βυσσινί».
Σε μία ανύποπτη φάση η Ανόρθωση πέτυχε 
το γκολ.  Συγκεκριμένα στο 85’ ο Αγγελή 
έκανε το λάθος, ο Ιωάννου έκλεψε την 
μπάλα  μπήκε στην περιοχή δίνοντας την 
μπάλα στον επερχόμενο από αριστερά 
Μικελτάντζε, ο Γεωργιανός επιχείρησε το 
παράλληλο γέμισμα και τον Ράγιος από 
κοντά με δυνατό σουτ να κάνει το 2-2.

αθλητικά
ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ 1-0

Ασταμάτητη και απίστευτη! 
Απόλλων – ΑΕΛ 1-1
Νέοι «Χ»αμένοι βαθμοί 
για τον Απόλλωνα
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αθλητικά
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ - Ρεάλ Μαδρίτης 82-89

Όσο και αν ήθελε, δεν... μπορούσε

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ γνώρισε την 3η ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης στα φετινά playoffs της 
EuroLeague (82-89) με αποτέλεσμα να αποκλειστεί με 3-0 από το Final 4 και να μείνει για 7η 
συνεχόμενη χρονιά μακριά από την τελική φάση της διοργάνωσης

Μ
ε άλλα όνειρα και με διαφορετικές φιλοδο-
ξίες ξεκίνησε τα playoffs ο Παναθηναϊκός 
ΟΠΑΠ, αλλά τα ολοκλήρωσε με τον ίδιο... 
εφιάλτη της τελευταίας επταετίας. Όπερ και 

σημαίνει με το ίδιο αποτέλεσμα! Αποκλεισμός από το 
Final 4 και σίγουρα όχι με τον τρόπο που θα είχαν στο 
μυαλό τους όλοι μέσα στην ομάδα. Με «σκούπισμα» α-
πό τη Ρεάλ, η οποία μετά το 2-0 στη Μαδρίτη, επικράτη-
σε των «πράσινων» και μέσα στο ΟΑΚΑ (82-89) για το 
3-0 στη σειρά.
Μάλιστα αυτή ήταν η 8η συνεχόμενη νίκη της Ρεάλ 
Μαδρίτης επί του Παναθηναϊκού τον τελευταίο έναν 
χρόνο (τρεις στα περσινή playoffs, δύο στη φετινή regular 
season και άλλες τρεις σε αυτήν την σειρά), κάτι που 
σημαίνει ότι έχει πάρει για τα... καλά τον αέρα της ελλη-
νικής ομάδας. Όπως αποδείχθηκε υπήρχε διαφορά ποι-
ότητας και όσο και αν ήθελαν οι «πράσινοι» να επι-
βληθούν των Μαδριλένων, δεν... μπορούσαν.
Στο τρίτο ματς του ΟΑΚΑ και μπροστά 
σε 18.000 φίλους του Παναθηναϊκού 
η Ρεάλ έκανε την διαφορά στα... κρί-
σιμα σημεία και πιο συγκεκριμένα στα 
σημεία που η ελληνική ομάδα δεν μπό-
ρεσε να κάνει το ακριβώς αντίστοιχο 
στο Game 1 της Μαδρίτης. 
Μπορεί το ΟΑΚΑ να «κόχλαζε» στο τζά-
μπολ του αγώνα, αλλά η Ρεάλ μπόρεσε να 
βρει ρυθμό μέσα από τα εύστοχα σουτ και 
να προηγηθεί με 12-4 πριν συμπληρωθούν πέντε 
λεπτά αγώνα. Οι Ράντολφ και Καμπάσο ήταν εκείνοι που 
είχαν κάνει τη «ζημιά» στην «πράσινη» άμυνα αλλά με 
ένα επιμέρους 12-2 το οποίο ξεκίνησε χάρη στην πίεση 
πάνω στη μπάλα και το γεγονός ότι ανάγκασαν οι παίκτες 
του Πιτίνο τους Μαδριλένους σε δύσκολα σουτ, ο Πανα-
θηναϊκός προηγήθηκε με 16-14. Ήταν η στιγμή που είχε... 
οπλίσει ο Ματ Λοτζέσκι, ο οποίος αποτελούσε τον key 
factor του αγώνα. Όμως όπως αποδείχθηκε εκ των υστέ-
ρων, δεν ήταν και... αρκετός.
Ο πλουραλισμός της Ρεάλ, σε συνδυασμό με την καλή της 
άμυνα που έκλεινε συνέχεια προς τα μέσα, την βοήθη-
σαν ώστε να προηγηθεί με 18-23 στο πρώτο δεκάλεπτο. 
Αντίθετα, όσο και αν ήθελε ο Παναθηναϊκός να επιστρέ-
ψει στο ματς, λίγο η μέτρια απόδοση του Καλάθη σε συν-
δυασμό με τη γενική αστοχία έδωσαν το δικαίωμα στη 
Ρεάλ να αυξήσει εκ νέου τον δείκτη του σκορ και να προ-
ηγηθεί με 34-25 στο 14’ χάρη και στην καλή απόδοση 
του Φερνάντεθ. Σε εκείνο το σημείο όλα έδειχναν ότι ο 
Παναθηναϊκός δεν είχε τις «απαντήσεις» για να γυρίσει 
το ματς.

Κι όμως, τις είχε! Με τον Ίαν Βουγιούκα να τα... βάζει με 
όλους τους ψηλούς της Ρεάλ και τις περισσότερες φορές 
να βγαίνει και νικήτής και τον Ματ Λοτζέσκι να επιστρέ-
φει το... ίδιο «καυτός» όπως στην πρώτη περίοδο, οι 
«πράσινοι» πραγματοποίησαν ένα επιμέρους 16-2 (!!) 
μέχρι το τέλος του ημιχρόνου (41-36) και γύρισαν ολο-
κληρωτικά το παιχνίδι, παίρνοντας και το momentum.
Στο πρώτο μισό του αγώνα, ο Παναθηναϊκός είχε 45% 
στα δίποντα (10/22), 50% στα τρίποντα (5/10), 75% 
στις βολές (6/8), είχε πάρει τα ριμπάουντ (17-14) αλλά 
είχε «φτωχή» δημιουργία με μόλις 6 ασίστ (σ.σ. οι 3 ο 
Καλάθης, ο οποίος είχε 1/5 δίποντα και 1/2 τρίποντα). 
Ο Λοτζέσκι ήταν... άχαστος με 14 πόντους (2/2 δίποντα, 
3/3 τρίποντα) ενώ εξαιρετικός και ο Τόμας με 9 πόντους 
(4/4 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 1/1 βολή). Αντίστοιχα, η Ρεάλ 
μέτρησε 71% στα δίποντα (10/14) και 4/17 τρίποντα 

(23%) ενώ είχε ξεκινήσει με 4/11 αστοχώντας στα 
έξι τελευταία.

Βέβαια το ξεκίνημα της 3ης περιόδου δεν 
ήταν ίδιο καθώς η Ρεάλ έπιασε στον... 
ύπνο τον Παναθηναϊκό, με τον Ταβάρες 
να «καθαρίζει» τα επιθετικά ριμπά-
ουντ και με ένα 5-0 σερί να ισοφαρί-
ζει σε 41-41. Εκεί ο Ρικ Πιτίνο κάλεσε 
τάιμ άουτ και ο Καλάθης με ένα τρί-

ποντο και μια ασίστ «πάρε-κάρφωσε» 
στον Παπαγιάννη, οι «πράσινοι» έκα-

ναν το δικό τους 5-0 για το 46-41. Ο Αμερι-
κανός προπονητής ανακάτευε συνέχεια την τρά-

πουλα, χρησιμοποιώντας Λάνγκφορντ-Λοτζέσκι στην 
ίδια πεντάδα. Μάλιστα ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία 
να στείλει την διαφορά και στους 8 πόντους όταν το σκορ 
ήταν 54-49 στο 28’. Όμως ο Λάνγκφορντ αστόχησε σε 
τρίποντο και στη συνέχεια το «τριφύλλι» δέχτηκε ένα επι-
μέρους 9-1 (55-58) 33 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος 
της τρίτης περιόδου (58-58).
Στη συνέχεια το ματς ήταν... αίμα και άμμος αφού οι δύο 
ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο, σε ένα παιχνίδι για γερά 
νεύρα (68-68 στο 35’). Οι άμυνες ήταν εκείνες που είχαν 
βγει... μπροστά και είχαν πρωταγωνιστήσει, αν και οι 
συνεργασίες των Καμπάσο και Αγιόν ήταν εκείνες που 
είχαν φέρει τη Ρεάλ μπροστά στο σκορ με 68-72 τέσσερα 
λεπτά πριν από το τέλος. Ουσιαστικά ήταν και το σημεί-
ο-κλειδί για να γείρει η πλάστιγγα στη μεριά των φιλοξε-
νούμενων. Ειδικά το τρίποντο του Τζέφρι Τέιλορ στο 37’ 
με το οποίο έστειλε την διαφορά στους πέντε πόντους 
(75-70). Έκτοτε δεν υπήρξε γυρισμός για τον Παναθηνα-
ϊκό που έμεινε για έβδομη συνεχόμενη χρονιά μακριά 
από το Final 4 της EuroLeague.

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 67-76
Θετικός στο ντεμπούτο ο 
Τσέρι

Λ
εΝτέι και ΜΙλουτίνοφ 
κυριάρχησαν στην ρα-
κέτα, τα κρίσιμα τρίπο-
ντα μπήκαν και ο Ολυ-

μπιακός (21-3) επικράτησε της Α-
ΕΚ (17-8) με 76-67 στο ΟΑΚΑ, για 
την 25η αγωνιστική της Basket 
League.
Αν και οι δύο ομάδες παρατάχθη-
καν μισές, ο Ολυμπιακός κατά-
φερε να διαχειριστεί καλύτερα τα 
προβλήματά του και οι «ερυθρό-
λευκοι» επιβλήθηκαν της ΑΕΚ στο 
ΟΑΚΑ με 76-67.
Οι «κιτρινόμαυροι» βρέθηκαν 
δύο φορές μπροστά στο σκορ 
(22-21 και 40-39) και δεν μπό-
ρεσαν να διαχειριστούν τη συνέ-
χεια, ώστε να πάρουν διαφορά. 
Οι Πειραιώτες, που στο ημίχρονο 
είχαν 0/6 τρίποντα, ευστόχησαν 
σε τέσσερα κρίσιμα στο δεύτερο 
μέρος και κατάφεραν να πάρουν 
διαφορά (+15, 51-66).
Λαρεντζάκης (16π.) και Τζέιμς 
(11π.) ξεχώρισαν για την ΑΕΚ.
Καλές εντυπώσεις άφησε ο Ουίλ 
Τσέρι στο ντεμπούτο του με τα 
ερυθρόλευκα (8π., 3ρ., 3ασ.).
Ο εμβληματικός αρχηγός της ΑΕΚ, 
Μηνάς Γκέκος, τιμήθηκε από την 
«κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ, πριν από 
την έναρξη του ματς, και αποθε-
ώθηκε.

Το ματς
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με 
ένα 0-3 (1’), από 3/3 βολές του 
ΛεΝτέι, αλλά η ΑΕΚ ισοφάρισε 
με τους Ξανθόπουλο και Γκρίφιν 
(5-5, 2’). Εκεί, οι φιλοξενούμενοι 
έκαναν ένα σερί για το 5-12 (4’) 
και λίγο αργότερα ο Τσέρι έβαλε 
το πρώτο του καλάθι στο ματς, 
για το11-19 (8’). Ο Τζέιμς μεί-
ωσε (17-19, 9’) και ο Λαρεντζά-
κης έβαλε μπροστά την ΑΕΚ για 
πρώτη φορά, με 5 πόντους του 
(22-21, 11’). Οι «ερυθρόλευκοι», 
που ήταν... άσφαιροι (0/6τρ), 
αλλά πιο δυνατοί στη ρακέτα, 
αφού είχαν διπλάσιους πόντους 
από τους γηπεδούχους (12-24), 
άνοιξαν και πάλι την διαφορά 
(30-39, 9’), αλλά οι Σαντ-Ρος και 

Γιαννόπουλος «εκτέλεσαν» για 
τρεις και μείωσαν στο ημίχρονο 
(36-39, 20’).
Ο Τζέιμς έδωσε και πάλι προβάδι-
σμα στην ΑΕΚ (40-39, 22’), αλλά ο 
Ολυμπιακός έκανε νέο σερί (40-
47, 23’), με τους Παπανικολάου 
- Βεζένκοφ να πρωταγωνιστούν. 
Οι «κιτρινόμαυροι» πλησίασαν 
ξανά (48-49, 27’), αλλά Ουίλιαμς 
- Γκος και Παπανικολάου ευστό-
χησαν από τα 6.75 (48-54, 29’). 
Ο Μπόγρης φορτώθηκε γρήγορα 
με τρία φάουλ και ο Τζέιμς έκανε 
το 50-57 στο τρίτο δεκάλεπτο. Η 
ομάδα του Μπάνκι προσπαθούσε 
να βρει σκορ από τα 6.75, αλλά 
δεν τα κατάφερνε, με τον Ολυ-
μπιακό να φτάνει στο +14 (51-65, 
32’), με τους ΛεΝτέι - Μιλουτίνοφ. 
Η διαφορά πήγε και στο +15 (51-
66, 33’) και οι «κιτρινόμαυροι» 
έπεσαν από την διψήφια τιμή με 
το τέλος του ματς (67-76).
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Ολυμπιακός 
κυκλοφόρησε καλύτερα την 
μπάλα, είχε 24/31 βολές (κάτι που 
προκάλεσε δυσαρέσκεια στους 
«κιτρινόμαυρους»), πέτυχε 34 
πόντους στη ρακέτα και 20 στον 
αιφνιδιασμό.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Μιλου-
τίνοφ (14π., 18ρ.) και ΛεΝτέι 
(13π., 6ρ.) ξεχώρισαν για τους  
νικητές.
ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Βεζένκοφ 
(13π.) και Παπανικολάου (11π.) 
βοήθησαν πολύ.
ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗ-
ΣΑΝ: Χάντερ, Γκρίφιν και Σαντ-
Ρος δεν βοήθησαν πολύ, αν 
και ο πρώτος έφτασε στους 10 
πόντους, είχε 5/11 σουτ.
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Τα τρίποντα 
των Παπανικολάου και Ουίλιαμς 
- Γκος στο τέλος της 3ης περιόδου 
έδωσαν ψυχολογία στον Ολυ-
μπιακό, ο οποίος έκανε και επι-
μέρους 1-9 στην ένραξη της 4ης 
περιόδου.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η ΑΕΚ τα σερί που 
δεχόταν από τον Ολυμπιακό σε 
κρίσιμα σημεία, και οι φιλοξε-
νούμενοι την αστοχία στο πρώτο 
μέρος του ματς,
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Ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής, η 
Θεσσαλονίκη... καίγεται!
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