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Ο Ερντογάν θα πάει για μουσουλμανική προσευχή 
στην Αγιά Σοφιά την Μεγάλη Παρασκευή!

Σ
το πλαίσιο των προκλήσεων κατά της Ελλάδας φαίνεται 
πως εντάσσεται ένα νέο βιβλίο, που προβάλλεται σήμε-
ρα από τον φιλοκυβερνητικό τουρκικό Τύπο, ο συγγρα-
φέας του οποίου ισχυρίζεται ότι η υπογραφή του Κεμάλ 

Ατατούρκ στο διάταγμα του 1934, με το οποίο η Αγιά Σοφιά με-
τατράπηκε από τζαμί σε μουσείο, είναι πλαστή.
Το βιβλίο τιτλοφορείται «Μηχανορραφίες της Αγίας Σοφίας» 
και ο ιστορικός-συγγραφέας, Μουσταφά Αρμαγάν, υποστη-
ρίζει στο κείμενό του ότι η υπογραφή δεν μοιάζει με την υπο-
γραφή του Ατατούρκ -επομένως, από νομικής άποψης, το διά-
ταγμα αυτό θεωρείται άκυρο και, συνεπώς, η Αγιά Σοφιά παρα-
μένει ακόμη τζαμί.
Ο Αρμαγάν, πάντως, ισχυρίζεται ότι η υπογραφή δεν μοιάζει 
ούτε με τις προηγούμενες, αλλά ούτε και με τις επόμενες υπο-
γραφές του Κεμάλ Ατατούρκ. 
Όπως αναφέρει, πριν από το διάταγμα ο Ατατούρκ υπέγραφε 
ως «Gazi M. Kemal» και μετά το διάταγμα ως «Κ. atatürk», 
δηλαδή με μικρό «a». «Πώς το μικρό «a» από το «atatürk» 
μεγάλωσε στο διάταγμα σε «Atatürk» ή ποιος το μεγάλωσε;» 
διερωτάται ο Τούρκος ιστορικός, βασιζόμενος σε γραφολογική 
ανάλυση.
Στο βιβλίο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, υπάρχουν παλαιά 
έγγραφα, που δείχνουν τις «σκευωρίες» Αμερικανών κροίσων 
και διπλωματών εκείνη την περίοδο -δηλαδή των επιχειρημα-
τιών Charles Crane και Mildred Barnes Bliss, του τότε Αμερικα-
νού πρέσβη, Joseph Grew, αλλά και του Thomas Whittemore 
από το Αμερικανικό Βυζαντινό Ινστιτούτο- ούτως ώστε να 
μετατραπεί η Αγία Σοφία σε μουσείο.
Το βιβλίο αναφέρεται και σε ένα δημοσίευμα της ελληνικής 
ομογενειακής εφημερίδας «Απογευματινή» της Κωνσταντι-
νούπολης, με χρονολογία 7 Φεβρουαρίου 1935, σύμφωνα με 
το οποίο ο Ατατούρκ επισκέφθηκε την Αγία Σοφία τρεις μήνες 
μετά τη μετατροπή της σε μουσείο. Αναφέρει, ωστόσο, ότι 
σε καμιά άλλη εφημερίδα της εποχής δεν δημοσιεύτηκε κάτι 
τέτοιο.
Το βιβλίο, καθώς φαίνεται, έρχεται να αποτελέσει ένα ακόμη... 
βέλος στην προπαγανδιστική «φαρέτρα» του Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, δίνοντας «πάτημα» στους ισλαμιστές ότι ο ιστορικός 
ναός αποτελεί τζαμί και όχι μουσείο.
Όλα αυτά, μάλιστα, σημειώνονται σε μια περίοδο που ο Ερντο-
γάν κλιμακώνει την «πολεμική» ρητορική του κατά της Ελλάδας 
(σ.σ. μόλις χθες... θυμήθηκε την Μικρασιατική Καταστροφή 
και... καυχήθηκε για τους Τούρκους που έριξαν τους Έλληνες 
στη θάλασσα, όπως είπε), ενώ ο ίδιος ο «σουλτάνος» έχει ανα-

κοινώσει ότι σκοπεύει να πάει την προσεχή εβδομάδα, την 
Μεγάλη Παρασκευή, στην Αγιά Σοφιά, και να προσευχηθεί ως 
μουσουλμάνος.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, «ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιήσει μια μουσουλμανική προ-
σευχή της Παρασκευής λίγο πριν τις 16 Απριλίου, εντός της 
Αγίας Σοφίας, μαζί με όλη την κυβέρνηση και τους ανώτερους 
αξιωματούχους του ΑΚΡ. Θα πρόκειται για μια παράσταση ενα-
ντίον των Σταυροφόρων συνοδευόμενη με την ρητορική μετα-
τροπής του μουσείου ξανά σε χώρο λατρείας, που ξανανοίγει 
ως ισλαμικό τέμενος όπως αναφέρουν σοβαρές πηγές από το 
Παλάτι (σ.σ. εννοεί το προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα)».

«Εμείς ήμασταν που ρίξαμε τους Έλληνες στη θά-
λασσα»
Απαντώντας σε βουλευτή της αντιπολίτευσης, που είπε ότι θα 
ρίξουν στη θάλασσα όσους στηρίξουν το «Ναι», αν επικρατή-
σει το «Όχι» στο τουρκικό δημοψήφισμα, ο «σουλτάνος» είπε: 

«Βρε ανάγωγε, νομίζεις ότι οι Τούρκοι είναι Έλληνες;»
Κάθε όριο προκλητικότητας ξεπέρασε αυτή τη φορά ο Τούρ-
κος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «ξυπνώντας» με την 
«πολεμική» ρητορική του θλιβερές μνήμες από την περίοδο της 
Μικρασιατικής Καταστροφής.
Ουσιαστικά, ο «σουλτάνος» φρόντισε να... υπενθυμίσει ότι οι 
Τούρκοι έριξαν τους Έλληνες στη θάλασσα, όταν σχολίασε τις 
δηλώσεις του βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης (CHP), 
Χιουσνού Μποζκούρτ, ότι θα ρίξουν στη θάλασσα όσους στη-
ρίξουν το «Ναι», αν επικρατήσει το «Όχι» στο τουρκικό δημο-
ψήφισμα, που θα διεξαχθεί στις 16 Απριλίου.
Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, 
Μαρία Ζαχαράκη, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε, μεταξύ 
άλλων, για τον Χιουσνού Μποζκούρτ: «Ποιος είσαι εσύ; Να 
μάθεις τα όριά σου! Εσένα δεν θα σε αφήσουν να μπεις καν 
στην Σαμψούντα, ούτε στην Αμάσεια, ούτε στη Σεβάστεια. Εκεί 
δεν μπορείς να περπατήσεις εσύ»...
Και συνέχισε: «Βρε ανάγωγε, αυτός ο λαός (ο τουρκικός) είναι 
Έλληνες, νομίζεις; Εμείς ήμασταν που ρίξαμε τους Έλληνες στη 
θάλασσα. Ο αρχηγός του κόμματός σου λέει «δεν το βρίσκω 
σωστό». Μην το λες μόνο, διέγραψε τον τελείως (από το κόμμα) 
αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό ονομάζεται διαμελισμός. Διαμελίζει 
τη χώρα αυτός».

«Θα στηρίξω τον Τραμπ σε ενδεχόμενη αμερικα-
νική επέμβαση στη Συρία»
Την πρόθεση της Άγκυρας να συμμετάσχει σε ενδεχόμενη 
στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Συρία, ανακοίνωσε ο 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά την διεθνή κατακραυγή για την επί-
θεση με χημικά κατά αμάχων, που προκάλεσε τον θάνατο δεκά-
δων ανθρώπων, ανάμεσά τους και παιδιά.
Σχολιάζοντας τις πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το CNN 
ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να αναλά-
βει στρατιωτική δράση στη Συρία ως απάντηση για την επίθεση 
αυτή, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό 
Kanal 7: «Ας ελπίσουμε ότι οι δηλώσεις του Τραμπ για επέμ-
βαση στην Συρία δεν θα παραμείνουν στα λόγια. Είμαστε έτοι-
μοι να στηρίξουμε μια επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων 
εάν και εφόσον διεξαχθεί».
Οι τουρκικές αρχές έχουν ήδη ανακοινώσει ότι οι νεκροψίες 
που διενεργήθηκαν σε πτώματα ορισμένων από τα θύματα της 
επίθεσης, που μεταφέρθηκαν στην Τουρκία, επιβεβαίωσαν ότι 
ο θάνατός τους προκλήθηκε από χημικά, πιαθνόν σαρίν, και 
κατηγόρησαν ευθέως το καθεστώς Άσαντ.

Την ίδια ώρα, ένα βιβλίο που 

προβάλλεται κατά κόρον από 

τα φιλοκυβερνητ ικά ΜΜΕ της 

Τουρκίας, υποστηρίζει ότι είναι 

«πλαστή» η υπογραφή του Κεμάλ 

Ατατούρκ σ το διά ταγμα του 

1934, με το οποίο η Αγιά Σοφιά 

μετατράπηκε από τζαμί σε μουσείο
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Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που 
πήρε την «13η σύνταξη», είχε 
καταθέσει ερώτηση στη Βουλή 
το 2015, κάνοντας τότε λόγο για 
«οπισθοδρομικό έθιμο»

Μ
ε το Άγιο Φως τα έβαλε ξανά ο 
βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ 
Μάκης Μπαλαούρας ο οποίος 
κληθείς να σχολιάσει την ανα-

κοίνωση της Ένωσης Αθέων κατά της με-
ταφοράς του στην Ελλάδα έκανε λόγο για 
ένα κατάλοιπο της παγανιστικής περιόδου 
λέγοντας ότι είναι απαράδεκτο να το ενι-
σχύουμε.
«Είναι απαράδεκτο το ότι ενισχύουμε ένα 

κατάλοιπο της παγανιστικής περιόδου και 
το ενισχύουμε με το κράτος, όπου το κρά-
τος πρέπει να είναι ανεξίθρησκο» δήλωσε 
χαρακτηριστικά ο κ. Μπαλαούρας θέτο-
ντας και την παράμετρο του κόστους, 
όπως είχε κάνει με ερώτησή του τον Μάιο 
του 2015 όταν μαζί με άλλους βουλευ-
τές είχε κάνει λόγο για «οπισθοδρομικό 
έθιμο».
Στην ερώτηση μάλιστα του δημοσιογρά-
φου αν έχει την ίδια άποψη μετά την απά-
ντηση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
το 2015 που σύμφωνα με τον βουλευτή 
του ΣΥΡΙΖΑ είχε πει ότι το κόστος το καλύ-
πτουν ιδιώτες, ο κ. Μπαλαούρας απαντά: 
Πάντα την έχω, έκανα την ερώτηση και δεν 
ξέρω τι θα γίνει.

Μπαλαούρας: Κατάλοιπο της 
παγανιστικής περιόδου το Άγιο Φως, 
απαράδεκτο να το ενισχύουμε

Σουφλιάς για Τέμπη: Το 
σπουδαίο έργο ολοκληρώθηκε 
με κονδύλια της ΕΕ κατά 90%

«Στο έργο έχω βάλει τη σφραγίδα μου» - Τι λέει για όσους προσπαθούν «να 
αποδομήσουν το έργο του προηγούμενου με αβάσιμα επιχειρήματα – όπως 
έγινε με τα έργα αυτά από το 2008 μέχρι σήμερα»

Τ
ην ικανοποίηση του για την ολο-
κλήρωση του έργου στα Τέμπη και 
τον Πλαταμώνα εξέφρασε με δή-
λωση του πρώην υπουργός Γιώρ-

γος Σουφλιάς σημειώνοντας ότι στο έρ-
γο αυτό ο ... ίδιος έχει βάλει τη σφραγί-
δα του. 
«Το φαινόμενο ο κάθε υπεύθυνος να προ-
σπαθεί να αποδομήσει το έργο του προ-
ηγούμενου με αβάσιμα επιχειρήματα – 
όπως έγινε με τα έργα αυτά από το 2008 
μέχρι σήμερα – είναι αντίθετο προς την 
πολιτική που απαιτεί η 
Δημοκρατία» σημει-
ώνει μεταξύ άλλων ο 
πρώην υπουργός ο 
οποίος δεν παραλείπει 
να καταλογίσει αδρά-
νεια στην κυβέρνηση 
του Γιώργου Παπαν-
δρέου αλλά και στο 
πρώτο εξάμηνο του 
2015 με αποτέλεσμα 
να παραδοθούν με σημαντικές καθυστε-
ρήσεις. Ο κ. Σουφλιάς σημειώνει επίσης 
με έμφαση ότι το έργο που ολοκληρώ-
θηκε εντάσσεται στο πρόγραμμα (πέντε) 
5 μεγάλων οδικών αξόνων που ξεκίνησαν 
την περίοδο 2004-2009, με τίτλο «Δρό-
μοι Ανάπτυξης» και εντάχθηκαν στο Διευ-
ρωπαϊκό  Δίκτυο καθώς η Ελλάδα δεν είχε 
τη δυνατότητα να τα κατασκευάσει χωρίς 
την μέθοδο παραχώρησης, χωρίς συγ-
χρηματοδότηση.
Ολόκληρη η δήλωση του πρώην υπουρ-
γού ΠΕΧΩΔΕ Γιώργου Σουφλιά έχει ως 
εξής:
«Χαίρομαι, όπως όλοι για την ολοκλή-
ρωση του τμήματος Τεμπών και Πλατα-
μώνος. Επιτέλους η διαδρομή Αθήνα – 
Θεσσαλονίκη αποκτά έναν σύγχρονο και 
ασφαλή αυτοκινητόδρομο. Αυτό το έργο 
ανήκει στο πρόγραμμα (πέντε) 5 μεγάλων 
οδικών αξόνων που ξεκινήσαμε την περί-
οδο 2004-2009, με τίτλο «Δρόμοι Ανά-
πτυξης». Για την υλοποίησή τους, χρησι-
μοποιήθηκε η μέθοδος παραχώρησης 
(συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα). Τα έργα αυτά είχαν περιληφθεί 
από την Ε.Ε στο Διευρωπαϊκό  Δίκτυο. Η 
Ελλάδα δεν θα μπορούσε να κατασκευά-
σει αυτά τα έργα χωρίς την μέθοδο παρα-
χώρησης, χωρίς συγχρηματοδότηση.
Οι (πέντε) 5 αυτοί οδικοί άξονες μελετή-
θηκαν, δημοπρατήθηκαν και κυρώθη-
καν οι συμβάσεις στη Βουλή το 2007 από 
μεγάλη πλειοψηφία. Το 2008 άρχισε η 
κατασκευή τους με ταχύ ρυθμό και σύμ-
φωνα με την σύμβαση έγινε πλήθος απαλ-
λοτριώσεων χρησιμοποιώντας και τη 

μέθοδο της επίταξης όπως 
προέβλεπε η σύμβαση.
Τα έργα αυτά δεν σταμά-
τησαν ποτέ λόγω απαλλο-
τριώσεων. Τα έργα πάγω-
σαν το 2010 λόγω της κρί-
σης  που σκληρά έπληξε τη 
χώρα μας. Οι κυβερνώντες 
τα πρώτα χρόνια επέδειξαν 
πρωτοφανή αδράνεια για 
τις αναγκαίες διαπραγμα-

τεύσεις όπως προβλεπόταν από την σύμ-
βαση. Αποτέλεσμα, τα έργα να επανεκκι-
νήσουν  το 2013. Τέσσερα χρόνια χαμένα 
και ένα εξάμηνο του 2015.
Έστω και έτσι, το ένα μετά το άλλο τα 
σπουδαία αυτά έργα με τη βοήθεια της 
Ε.Ε που αύξησε τη συμμετοχή της ειδικά 
για τα έργα αυτά σε 90% περίπου, ολο-
κληρώνονται και αλλάζουν την εικόνα 
της πατρίδας μας. Σε όλους αυτούς που 
συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια, 
τους αξίζει η αναγνώριση της προσφο-
ράς τους. 
Επισημαίνω ότι το φαινόμενο ο κάθε 
υπεύθυνος να προσπαθεί να αποδομήσει 
το έργο του προηγούμενου με αβάσιμα 
επιχειρήματα – όπως έγινε με τα έργα 
αυτά από το 2008 μέχρι σήμερα – είναι 
αντίθετο προς την πολιτική που απαιτεί η 
Δημοκρατία.
Επιτρέψτε μου τέλος να σημειώσω ότι 
είναι μεγάλη ικανοποίηση στη ζωή ενός 
ανθρώπου το να βλέπει να ολοκληρώ-
νεται ένα έργο στο οποίο έχει βάλει τη 
σφραγίδα του».
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Στα σχεδιαζόμενα μέτρα για την ενίσχυση της απασχόλησης, αλλά και στις παρεμβάσεις στην Παιδεία 
αναφέρεται στο χαιρετισμό του στο συνέδριο της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ ο πρωθυπουργός

Π
ρόγραμμα επιδότησης ενοικί-
ου, αξιοποίησης δημοσίων κτι-
ρίων για τη στέγαση νέων, αλλά 
και «δεκάδες, εκατοντάδες» παι-

δικούς σταθμούς για τη στήριξη των νέ-
ων ζευγαριών εξήγγειλε από το βήμα του 
1ου Συνεδρίου της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο 
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Στο χαιρετισμό του στο συνέδριο, ο κ.Τσί-
πρας μεταξύ άλλων, εξήγγειλε:
-Ετοιμάζουμε πρόγραμμα αξιοποίησης κτι-
ρίων του δημοσίου για να στεγασθούν νέοι 
άνθρωποι και πρόγραμμα οικιστικής ανά-
πτυξης. Σύντομα παρουσιάζουμε μεγάλο 
πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για νέους 
με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια για 
να αποκτήσουν ξανά την αυτονομία τους. 
-Σε λίγο καιρό θα επιδοτείται όχι μόνο το 
τρίτο, αλλά και το 1ο και το 2ο παιδί. Σχεδι-
άζουμε και δημιουργούμε δεκάδες, εκατο-
ντάδες παιδικούς σταθμούς. Κανένα νέο ζευ-
γάρι δεν θα χρειάζεται να πληρώνει παιδι-
κούς σταθμούς για τα παιδιά άνω των 3 ετών. 
-Ολοήμερο πρόγραμμα σχολείου
Ο πρωθυπουργός έκανε και αναφορές σε 
μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση, μιλώ-
ντας για την επέκταση του συμφώνου συμ-
βίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια. Όπως 
είπε, «είναι αναφαίρετο δικαίωμα να ζήσει 
ο κάθε νέος και νέα με τον άνθρωπο που 
αγαπά, με ίσα δικαιώματα, ανεξάρτητα 
από τον προσανατολισμό του καθενός και 
της καθεμιάς. Ήμασταν εμείς που έστω και 
αργά θεσμοθετήσαμε το σύμφωνο συμβί-
ωσης και για τα ομόφυλα ζευγάρια».
Συνέχισε λέγοντας ότι η «παραλάβαμε το 
Γενάρη του 2015 μια απαράδεκτα υψηλή 
ανεργία στο 27%. Το Μάρτιο σημειώθηκε 
ένα θετικό ρεκόρ 16ετίας στη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας. Η ανεργία έχει μει-
ωθεί κατά 4 μονάδες». Αναφερόμενος στις 
ελαστικές μορφές εργασίας ο κ.Τσίπρας 
είπε ότι δεν είναι ιδεοληψία να υποταχθεί 
η κυβέρνηση στις απαιτήσεις. «Αυτό που 
συνέβη στη χώρα μας είναι πρωτοφανές 
διότι είχαν αγιοποιήσει τον ακραίο νεοφι-
λελευθερισμό» υπογράμμισε ο πρωθυ-
πουργός επισημαίνοντας πως «κληρονο-
μήσαμε μια κατάσταση διαλυμένων εργα-
σιακών σχέσεων».

«Δίνουμε μάχη για να αποκαταστήσουμε 
τα εργασιακά δικαιώματα» ανέφερε και 
τόνισε πως «ιδεοληψία είναι να νομίζεις 
ότι μπορείς να καταστρέψεις τις ζωές των 
νέων ανθρώπων και μετά να τους κουνάς 
το δάκτυλο να υποταχθούν». «Εκμεταλ-
λευόμαστε το αυτονόητο να συνδέουμε τα 
συστήματα για να εντοπίζονται όσοι παρα-
βιάζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. 
Θα το πληρώνουν πολλαπλά. Το ΣΕΠΕ θα 
κάνει ελέγχους για να εντοπίζει παραβά-
σεις. Είναι έτοιμο το θεσμικό πλαίσιο για να 
γίνονται και έλεγχοι στον αγροτικό χώρο, 
Τα φραουλοχώραφα του αίματος δεν θα 
μένουν ατιμώρητα και θα πάψουν να υπάρ-
χουν. Είμαστε σε δύσκολες συνθήκες, αλλά 
θα παλέψουμε να εξασφαλίσουμε την αξιο-
πρέπεια όσων ζουν σ’ αυτό το χώρο».
Ο κ.Τσίπρας αναφέρθηκε στη συνέχεια στα 
προγράμματα απασχόλησης μέσω voucher, 
αλλά και τα πεντάμηνα προγράμματα απα-
σχόλησης στους δήμους, που έγιναν οκτά-
μηνα. Πρόσθεσε όμως, ότι όλα αυτά δεν 
αρκούν,. Η πραγματική λύση για την ανερ-
γία περνά μέσα από την ανάπτυξη. Η παρα-

γωγική ανασυγκρότηση, είπε, θα χρηματο-
δοτηθεί με μεγάλο ποσό, που θα εξασφα-
λισθεί στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης. 
Για πρώτη φορά διασφαλίσαμε, μετά από 
πολλά χρόνια, υποτροφίες σε μεταπτυχι-
ακούς φοιτητές. Προσλαμβάνουμε νέα 
μέλη ΔΕΠ στα πανεπιστήμια. Ανοίγουμε τις 
πόρτες του ΕΑΠ σε νέους διδάσκοντες πρι-
μοδοτώντας όσους δεν έχουν άλλη θέση 
εργασίας. 
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συνέ-
χεια σε δέσμη παρεμβάσεων για την ανα-
στροφή, όπως είπε του brain drain, της 
μετανάστευσης, δηλαδή των επιστημόνων 
που έχει πάρει μαζικές διαστάσεις στα χρό-

νια της κρίσης. Για μια ακόμη φορά, ο κ.Τσί-
πρας έκανε αναφορές σε μέτρα και πρωτο-
βουλίες για την παραγωγή ποιοτικών αγρο-
τικών προϊόντων, ενώ συνεχίζοντας μίλησε 
για «κοινωνική οικονομία»- ανατρέχοντας, 
μάλιστα, στον Μαρξ. «Δουλειά των νέων 
ανθρώπων είναι να δημιουργήσουν τέτοια 
επιχειρήματα, εμείς δημιουργήσαμε το 
θεσμικό πλαίσιο. Είναι σειρά σας να πάρετε 
στα χέρια σας την κοινωνική οικονομία», 
είπε ο πρωθυπουργός. «Αυτή είναι η δου-
λειά μιας κυβέρνησης της Αριστεράς στον 
καιρό της κρίσης. Να φτιάχνει πλαίσια και 
να ανοίγουν το δρόμο οι πολίτες». 
Ο πρωθυπουργός μάλιστα, υποστήριξε ότι 
«είναι πολλά αυτά που έκανε η κυβέρνηση 
για τους νέους αυτά τα δύο χρόνια».Όπως 
είπε θεσπίσαμε τη μετακίνηση των ανέργων 
στα ΜΜΜ και εξήγγειλε ότι από το Σεπτέμ-
βριο θα εξασφαλισθούν δωρεάν συνδέσεις 
ίντερνετ για τους νέους φοιτητές. 
Ως κυβερνητικό επίτευγμα ανέφερε ο πρω-
θυπουργός και το ότι στο Εθνικό Θέα-
τρο φιλοξενήθηκαν δεκάδες ερασιτεχνι-
κές ομάδες, ενώ αναφέρθηκε και σε πρό-
γραμμα επιδότησης για την παραγωγή ται-
νιών μικρού μήκους για νέους δημιουρ-
γούς. 
Αναφερόμενος στη στρατιωτική θητεία, 
ο κ.Τσίπρας είπε ότι δεν υπάρχει ακόμη η 
δυνατότητα για να μειωθεί, αλλά λαμβάνο-
νται μέτρα ώστε να είναι ωφέλιμος ο χρό-
νος της. Μίλησε για προγράμματα πιστο-
ποίησης δεξιοτήτων μέσα στο στρατό. «Οι 
αξιωματικοί του στρατού μπορούν πλέον 
αν συνδικαλίζονται», συνέχισε και πρό-
σθεσε ότι η κυβέρνησή του «πρέπει να στα-
ματήσει το ρουσφέτι που είναι κατάλοιπο 
του παρελθόντος. Ενα μήνα πριν τη στρά-
τευση ο υποψήφιος θα ξέρει το στρατό-
πεδο που θα υπηρετήσει. Η θητεία παρα-
μένει υποχρέωση για όλους, αλλά δεν μπο-
ρεί να αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες, 
όσοι για διάφορους λόγους δεν την υπη-
ρέτησαν. Χωρίς εκδικητική τακτική και 
δίνουμε τη δυνατότητα πραγματοποίησης 
εναλλακτικής θητείας και σχεδιάζουμε τη 
μείωση της διάρκειάς της για να μην έχει 
εκδικητικό χαρακτήρα, αλλά να αποκτήσει 
κοινωνικό».

Εξαγγελίες Τσίπρα για επιδότηση ενοικίου για 
νέους και «εκατοντάδες παιδικούς σταθμούς»

Συνταγματάρχης 
και «Παπαφλέσσας» 
ο ιερέας που είπε 
ακροαριστερό τον 
Τσίπρα

Ο Αθανάσιος Τσιμενίδης «πετά» με ελικόπτερα 
Απάτσι, «συμμετέχει» στις αποστολές των 
ελληνικών μαχητικών στο Αιγαίο και βγάζει 
πύρινους λόγους

Φ
ορά ράσο, έχει γαλόνια στους ώμους και... 
τρολάρει τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, 
δηλώνοντας ενώ φωτογραφίζεται μαζί του, 
ότι «ήθελε να μία φωτογραφία με έναν ακρο-

αριστερό». Ποιος είναι; Ο ιερέας Αθανάσιος Τσιμενίδης. 
Ο οποίος, εκτός της ιδιότητας που απευθύνεται στην ψυ-
χή του ανθρώπου, διαθέτει και τον βαθμό του Συνταγμα-
τάρχη, καθώς ο ίδιος είναι ενταγμένος στον στρατό και 
δη στο Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων του ΓΕΕΘΑ.
Τα παραπάνω δεν είναι ικανά να αντικατοπτρίσουν την 
πληθωρική προσωπικότητα του ιερέα Αθανάσιου Τσιμε-
νίδη. Οι γνωστοί του τού έχουν προσδώσει το προσωνύ-

μιο «Σύγχρονος Παπαφλέσσας», καθώς αποδεικνύει σε 
κάθε ευκαιρία πως δεν είναι από εκείνους που μετρούν 
τις συνέπειες μπροστά στο δίκιο και στην αλήθεια.
Βαθιά μορφωμένος με πτυχία Θεολογίας, Ψυχολογίας 
και Ιστορίας, έχει αναλάβει, εκτός του βασικού του καθή-
κοντος, να δίνει την ευλογία του στους Έλληνες πιλό-
τους, οι οποίοι καλούνται καθημερινά να αντιμετωπί-
σουν την τουρκική προκλητικότητα στον ουρανό του 
Αιγαίου.  Όντας διευθυντής του Θρησκευτικού Γραφείου 
στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ), είναι αυτός 
που με το ευαγγέλιο στο χέρι περιέρχεται τις μονάδες 
του 1ου και 2ου ΤΕΠ στο Στεφανοβίκειο όπου εδρεύουν 
τα τα επιθετικά ελικόπτερα AH-64A/D Apache, αλλά και 
το Λιτόχωρο, όπου έρχονται τα άρματα του Ελληνικού 
Στρατού για συντήρηση και δοκιμές.



077 απριλίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

επικαιρότητα

Κρίσιμη συνάντηση του 
υπουργού Οικονομικών της 
Γερμανίας με τον πρόεδρο του 
Eurogroup - Πληροφορίες 
μιλούν για νέα δημοσιονομικά 
μέτρα εντός του 2018, 
επαναφέροντας την αρχική 
άποψη του ΔΝΤ ότι το επόμενο 
έτος δεν θα επιτευχθεί 
πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%

Τ
ίποτα δεν είναι δεδομένο πλέ-
ον στη διαπραγμάτευση που 
εξελίσσεται σε διάφορα, πο-
λιτικά και τεχνικά, επίπεδα, 

ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση 
και τους δανειστές, αλλά και ανάμε-
σα στους Θεσμούς, καθώς δεν έχουν 
όλες οι πλευρές των πιστωτών και ε-
ταίρων την ίδια άποψη για το ελληνι-
κό ζήτημα.
Η συνάντηση του υπουργού Οικονο-
μικών της Γερμανίας Βόλφγκαγκ Σόι-
μπλε με τον πρόεδρο του Eurogroup 
Γερούν Ντάισελμπλουμ, θεωρείται 
κρίσιμη καθώς αναμένεται να καθο-
ριστεί εν πολλοίς το αποτέλεσμα του 
αυριανού Eurogroup στη Μάλτα. Η 
ελληνική πλευρά διατηρεί ελπίδες ότι 
μπορεί να προκύψει μια προκαταρ-
κτική συμφωνία που θα επιτρέψει την 
επιστροφή των κλιμακίων των δανει-
στών στην Αθήνα μέσα στη Μεγάλη 

Εβδομάδα, ώστε να προχωρήσουν 
οι διαπραγματεύσεις για την ολοκλή-
ρωση της δεύτερης αξιολόγησης και 
την οριστικοποίηση της συμφωνίας 
που θα τεθεί σε ισχύ μετά το 2018 
όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διάρκεια 
του 3ου μνημονίου. 
Ασφαλείς πληροφορίες, που όσο 
περνούν οι ώρες επιβεβαιώνονται και 
εμπλουτίζονται ακόμη περισσότερο, 
αναφέρουν ότι ενόψει του κρίσιμου 
αυριανού Eurogroup στη Μάλτα, οι 
δανειστές ετοιμάζουν να επιδώσουν 
στην ελληνική μία νέα πρόταση, που 
θα είναι χειρότερη από την ήδη επι-
βαρυμένη, αλλά κάπως συμβιβα-
στική, που είχε προετοιμάσει κυρίως 
η Κομισιόν. Η πρόταση αυτή των Βρυ-
ξελλών προέβλεπε ότι ολόκληρη η 
περικοπή των συντάξεων θα γίνει από 
την 1/1/2019 και η μείωση του αφο-
ρολόγητου από 1/1/2020, εκτός κι αν 
πέσουν έξω οι δημοσιονομικοί στόχοι 
του 2018, κάτι που θα επισπεύσει και 
την εφαρμογή αυτής της μείωσης κατά 
ένα χρόνο. Επ’ αυτής μάλιστα της πρό-
τασης εμφανιζόταν πρόθυμη σε γενι-
κές γραμμές η Αθήνα να συναινέσει.
Ωστόσο τώρα τα δεδομένα αλλά-
ζουν: Η νέα πρόταση φέρεται να δια-
μορφώνεται με την παρέμβαση του 
σκληρού άξονα των δανειστών “Σόι-
μπλε – ΔΝΤ” και παρά το γεγονός ότι 
η Γερμανίδα καγκελάριος Μέρκελ 

είχε εμφανιστεί από το Μαξίμου ότι 
διαβεβαίωσε τον Αλέξη Τσίπρα πως 
εργάζεται γα συμφωνία στο αυρι-
ανό Eurogroup. Διάφορες πληροφο-
ρίες μιλούν για δημοσιονομικά μέτρα 
εντός του 2018, επαναφέροντας την 
αρχική άποψη του ΔΝΤ ότι εκείνη τη 
χρονιά δεν είναι εφικτή η επίτευξη 
του πρωτογενούς πλεονάσματος 
3,5%, εάν δεν υπάρξουν επιπλέον 
περικοπές. Η αξίωση αυτή του ΔΝΤ 
φάνηκε να αποσύρεται τις τελευταίες 
εβδομάδες από το τραπέζι, καθώς η 
ελληνική κυβέρνηση είχε αρνηθεί το 
κενό αυτό και συμμαχώντας με την 

Κομισιόν, που εξέφραζε την ίδια με 
την Αθήνα εκτίμηση, είχε καταφέρει 
να κλείσει τη συζήτηση για μέτρα την 
επόμενη χρονιά.
Αυτή την ώρα το τοπίο είναι θολό 
και ουδείς γνωρίζει εάν πρόκειται 
όντως για πραγματικές αξιώσεις, 
που θα διατυπωθούν μέχρι τέλους, 
ή απλά για διαπραγματευτικούς ελιγ-
μούς ώστε η κυβέρνηση να δεχθεί 
την εφαρμογή ολόκληρου του πακέ-
του των 3,6 δις ευρώ από 1/1/2019 
(και περικοπή συντάξεων και μεί-
ωση αφορολόγητου, συν διάφορα 
άλλα στα εργασιακά και τα ενεργει-

ακά θέματα).
Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, η εμπλοκή 
του οποίου στην τελική ευθεία πριν 
το Eurogroup, άλλαξε όλο το παιχνίδι 
και ανατρέπει το αισιόδοξο κλίμα 
για αύριο, εμφανίζεται “μετρημέ-
νος”. Δεν αποκλείει μεν ότι θα υπάρ-
ξει κάποια στιγμή συμφωνία, αλλά 
δηλώνει ότι δεν μπορεί να μιλήσει για 
επίτευξή της αύριο. Αναζωπυρώνει 
δηλαδή τους φόβους περί καθυστε-
ρήσεων και μετάθεσης της λύσης του 
προβλήματος ακόμη και τον Ιούνιο, 
όπως εδώ και καιρό έχει αφήσει να 
εννοηθεί!

ενώ κατά πληροφορίες το Βερολίνο και το δντ ετοιμάζουν νέα πρόταση

Σόιμπλε-Ντάισελμπλουμ αποφασίζουν για την Ελλάδα
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Το ποσοστό αυτό είναι το 
μεγαλύτερο στην Ευρώπη, με τους 
απλήρωτους λογαριασμούς να 
ανέρχονται σε 2,6 δισ. ευρώ

Τ
έσσερις στους δέκα Ελληνες κα-
θυστερούν, εξαιτίας της κρίσης, 
να εξοφλήσουν τους λογαρια-
σμούς κοινής ωφελείας,

Αυτό αναφέρε ι το διεθνέ ς ε ιδησεο -
γραφικό πρακτορείο Reuters σε άρθρο 
του, με τίτλο «Greece’s dark age: How 
auster ity turned of f the lights» («Τα 
σκοτεινά χρόν ια της Ελλάδας: Πώς η 
λιτότητα κατεβάζει τους διακόπτες»), με 
το οποίο κρούει τον κώδωνα του κινδύ-
νου για την ενεργειακή κρίση που πλήτ-
τει τη χώρα.
Όπως αναφέρει, το ποσοστό αυτό του 
40% που αδυνατεί να εξοφλήσει τους 
λογαριασμούς του, είναι το υψηλότερο 
στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να υπάρ-
χουν 2,6 δισ. ευρώ σε απλήρωτους 

λογαριασμούς. 
Τον ίζε ι, παράλληλα, υπάρχει μεγάλη 
έξαρση του φαινομένου της ρευματο-
κλοπής (έφτασαν σ τ ις 10.600 πέρυσι 
από 4.470 το 2012), από τ ις οποίες η 
ΔΕΗ χάνει 500-600 εκατ. ευρώ έσοδα 
τον χρόνο. 
Σύμφωνα με το Reuters,  ορισμένοι 
καταναλωτές χρησιμοποιούν κόλπα για 
να κλέψουν τη ΔΕΗ, με πιο δημοφιλή τη 
μέθοδο του μαγνήτη, με τον οποίο επι-
βραδύνονται τα ρολόγια-μετρητές της 
Επιχείρησης.
Μάλιστα, τονίζει ότι για τα νοικοκυριά 
που τους έχουν κόψει το ρεύμα, οι ακτι-
βιστές του κινήματος «Δεν πληρώνω» 
έχουν... αναλάβει τις επανασυνδέσεις.
Το πρακτορείο υπενθυμίζει ακόμα ότι 
οι προβλέψεις της επιχείρησης για επι-
σφαλείς απαιτήσεις παραμένουν υψη-
λές. Οι συνολικές προβλέψεις διαμορ-
φώθηκαν σε 453 εκατ. ευρώ το εννεά-
μηνο του 2016, έναντι 690,7 εκατ. ευρώ 
το εννεάμηνο του 2015.

επικαιρότητα

Σ
ε μία πρωτοφανή επιθετική ενέρ-
γεια προχώρησε το μεσημέρι της 
Πέμπτης η Άγκυρα. Τουρκικό ελι-
κόπτερο τύπου Sikorsky S-70 πε-

τούσε σχεδόν επί μισή ώρα γύρω από τη 
Λέσβο και δεν σταμάτησε την περίεργη 
πτήση του γύρω από το τρίτο μεγαλύτε-
ρο ελληνικό νησί ακόμη κι όταν δύο ελ-
ληνικά μαχητικά αεροσκάφη επιφυλακής 
το προσέγγισαν, το αναγνώρισαν και το 
αναχαίτισαν εικονικά! 
Το περιστατικό που δεν έχει προηγού-
μενο ξεκίνησε σ τις 14:16 το μεσημέρι 
της Πέμπτης, όταν το τουρκικό Sikorsky 
μπήκε στο FIR Αθηνών από την περιοχή 
βόρεια της Λέσβου και σ τη συνέχεια 
παραβίασε τον ελληνικό εναέριο χώρο. 
Η πτήση του τουρκικού ελικοπτέρου 
που κινήθηκε πολύ κοντά στις ακτές της 
Λέσβου διήρκεσε μέχρι τις 14:44, όταν 
το S-70 βγήκε από τον ελληνικό από την 
περιοχή νότια του νησιού. 
Τι σχεδιάζουν οι Τούρκοι; Γιατί σχεδία-
σαν αποστολή χαμηλής πτήσης με ένα 
πολεμικό ελικόπτερο που περικύκλωσε 
το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας; Τα 

ερωτήματα αυτά απασχολούν τους αξι-
ωματικούς του ΓΕΕΘΑ. Εμπειροι επιτε-
λείς δεν αποκλείουν το γεγονός το τουρ-
κικό ελικόπτερο να διέθετε συστήματα 
υποκλοπών και να στόχευε να αντλήσει 
συγκεκριμένες πληροφορίες από ελληνι-
κές εγκαταστάσεις στη Λέσβο. 
Επισημαίνεται ως ενδεικτικό της τουρ-
κικής επιθετ ικότητας ότ ι οι χειρισ τές 
του τουρκικού Sikorsky δεν απομακρύν-
θηκαν από τον ελληνικό εναέριο χώρο 
ακόμη κι όταν το ελικόπτερό τους ανα-
γνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε εικονικά 
από δύο ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη 
επιφυλακής. Το τουρκικό ελικόπτερο 
παραβίασε τρεις φορές τον ελλην ικό 
εναέριο χώρο, αφού έμπαινε και έβγαινε 
από την περιοχή του εθνικού εναέριου 
χώρου...
Λίγο μετά την προσέγγιση των ελληνικών 
μαχητικών με το τουρκικό Sikorsky στην 
περιοχή της Λέσβου εμφανίστηκαν δύο 
οπλισμένα τουρκικά F-16 τα οποία παρα-
βίασαν δύο φορές τον ελληνικό εναέριο 
χώρο και ενεπλάκησαν σε δύο εικονικές 
αερομαχίες με τα ελληνικά μαχητικά.

Πρωτοφανές: Τουρκικό 
ελικόπτερο πετούσε μισή ώρα 
γύρω από τη Λέσβο!

Reuters: «Μπλακ άουτ» από τις 
οφειλές στη ΔΕΗ - Τέσσερις στους 
δέκα δεν πληρώνουν

Εκπρόσωπος Ιερώνυμου κατά 
Μπαλαούρα

«
Παιχνίδια» με το Άγιο Φως επιχει-
ρούνται από βουλευτές του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Λίγες ημέρες πριν από το Πά-
σχα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μά-

κης Μπαλαούρας επιμένει ότι η μεταφορά 
του είναι κατάλοιπο της παγανιστικής περι-
όδου. Ο ίδιος είχε καταθέσει ερώτηση στη 
Βουλή το 2015, κάνοντας τότε λόγο για «ο-
πισθοδρομικό έθιμο».
«Δυστυχώς, κάποιοι, λίγο πριν από τις άγιες 
ημέρες του Πάσχα, επιχειρούν να αποκτή-
σουν υπόσταση και να κάνουν καριέρα, 
υβρίζοντας χυδαία την πίστη της συντρι-
πτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων» σχολί-
ασε, μιλώντας στο protothema.gr, ο εκπρό-
σωπος Τύπου του Αρχιεπισκόπου, Χάρης 
Κονιδάρης.
«Γιατί ο κ. Μπαλαούρας δεν απευθύνει την 
ερώτησή του προς τον πρόεδρο του κόμ-
ματός του και πρωθυπουργό Αλέξη Τσί-
πρα, ο οποίος πρόσφατα επισκέφθηκε τον 

Πανάγιο Τάφο;» επισημαίνει ο κ. Κονιδά-
ρης.
Σε ό,τι αφορά στην ανακοίνωση της Ένωσης 
Αθέων, ο κ. Κονιδάρης σχολιάζει: «Πρόκει-
ται για ένα θλιβερό παραλήρημα ανθελ-
ληνικής και αντιχριστιανικής ρητορείας. 
Για λόγο σκοταδιστικό και βαθύτατα λαϊ-
κίστικο, που εκφέρεται με το προσωπείο 
του δήθεν προοδευτισμού. Δυστυχώς, 
κάποιοι, λίγο πριν από τις άγιες ημέρες του 
Πάσχα, επιχειρούν να αποκτήσουν υπό-
σταση και να κάνουν καριέρα, υβρίζοντας 
χυδαία την πίστη της συντριπτικής πλειο-
ψηφίας των Ελλήνων. Εις μάτην όμως».
Ο βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ, Μάκης 
Μπαλαούρας, κληθείς να σχολιάσει την 
ανακοίνωση της Ένωσης Αθέων κατά της 
μεταφοράς του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα, 
έκανε λόγο για ένα κατάλοιπο της παγανι-
στικής περιόδου, λέγοντας ότι είναι απαρά-
δεκτο να το ενισχύουμε.
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Σ
ε ανακοίνωσή του για την έκθεση της Ελεγκτι-
κής Υπηρεσίας για την εμπορικοποίηση του 
λιμανιού Λεμεσού, το Υπουργείο Μεταφο-
ρών, Επικοινωνιών και Έργων σημειώνει, με-

ταξύ άλλων, ότι όσον αφορά στο οικονομικό μέρος 
της προσφοράς σημειώνεται ότι τα έσοδα του κρά-
τους από τις υπηρεσίες που παραχωρήθηκαν αυξά-
νονται πέραν του 50% σε σχέση με το προηγούμενο 
καθεστώς και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη οποιαδή-
ποτε εκτίμηση για περαιτέρω αύξηση του κύκλου 
εργασιών.
Στην ανακοίνωσή του Υπουργείου, την οποία μετα-
δίδει το ΓΤΠ, αναφέρεται ότι «η Ελεγκτική Υπηρεσία 
έχει προβεί στον έλεγχο της διαδικασίας στο πλαίσιο 
του θεσμικού της ρόλου κάτι το οποίο είναι επιθυ-
μητό στην κατεύθυνση οικοδόμησης της εμπιστοσύ-
νης και της διαφάνειας».
Το Υπουργείο Μεταφορών, προστίθεται, «στο πλαί-
σιο του δικού του θεσμικού ρόλου έχει απαντήσει, 
ως όφειλε, σε όλα τα σχόλια της Ελεγκτικής Υπηρε-
σίας».
Θεωρούμε «ιδιαίτερα θετικό το ότι η Έκθεση της 
Ελεγκτικής Υπηρεσίας καταγράφει τη διαφανή δια-
δικασία που ακολουθήθηκε».
Συγκεκριμένα, αναφέρεται, «σημειώνει ότι η συμ-
μετοχή των προσφοροδοτών στον Διαγωνισμό ήταν 

‘πολύ ικανοποιητική και δεικνύει ότι αναπτύχθηκε 
υγιής και ικανοποιητικός ανταγωνισμός’».
Σημειώνεται, επίσης, «ότι η διαδικασία ολοκληρώ-
θηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να εκφρα-
στούν ή να υποβληθούν οποιαδήποτε παράπονα 
από τους συμμετέχοντες».
Σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών «επιβε-
βαιώθηκε παράλληλα από την Ελεγκτική Υπηρεσία 
ότι και οι τρείς Διαχειριστές που επιλέχθηκαν είναι 
εταιρείες-κολοσσοί στον τομέα τους διεθνούς εμβέ-
λειας, στοιχείο που καταγράφεται στα θετικά της 
όλης διαδικασίας».
«Όσον αφορά στο οικονομικό μέρος της προσφο-
ράς σημειώνεται ότι τα έσοδα του κράτους από τις 
υπηρεσίες που παραχωρήθηκαν αυξάνονται πέραν 
του 50% σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς και 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε εκτίμηση 
για περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών», ανα-
φέρεται στην ανακοίνωση.
Αυτό, προστίθεται, «οφείλεται στην αναδιάρθρωση 
των εργασιών του Λιμανιού, συμπεριλαμβανομένης 
της απορρόφησης των αχθοφορικών εργασιών».
«Είναι σημαντικό επίσης να τονιστεί ότι σε αυτά τα 
οφέλη δεν υπολογίζονται οι σημαντικές αναβαθμί-
σεις στον λιμενικό εξοπλισμό οι οποίες έχουν ήδη 
ξεκινήσει», σημειώνεται.

Αύξηση 50% εσόδων από το νέο 
καθεστώς

Έκκληση αποχής δηλώσεων που προκαλούν 
προβλήματα

Έ
κκληση προς όλες τις πλευρές να απέχουν 
από δηλώσεις που ενδεχομένως να προκα-
λούν προβλήματα στην όλη διαδικασία α-
πηύθυνε σήμερα ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ενόψει την 

επανέναρξης των συνομιλιών αλλά και με αφορμή 
δηλώσεις που έγιναν από την τουρκική πλευρά το 
τελευταίο διάστημα.

Σε δηλώσεις του στο περιθώριο επίσκεψης στην οδό 
Λήδρας, στη Λευκωσία, στο πλαίσιο των εκδηλώ-
σεων για την 42η Πορεία Χριστοδούλας και κληθείς 
να σχολιάσει την επανέναρξη των συνομιλιών ο ΓΓ 
του ΑΚΕΛ είπε ότι «θα πρέπει να εξασφαλίσουμε 
ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν ουσιαστι-
κές» και επανέλαβε ότι το ΑΚΕΛ θα προσπαθήσει με 
κάθε τρόπο να συμβάλει ώστε αυτές οι συνομιλίες 
να είναι όσο το δυνατόν πιο εποικοδομητικές έτσι 
που αν υπάρξει ανταπόκριση από την τ/κ πλευρά να 

μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία 
το συντομότερο δυνατό.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ σημείωσε ότι για να υπάρχουν περισ-
σότερες πιθανότητες επιτυχίας θα πρέπει να εγκατα-
λειφθούν δηλώσεις που γίνονται από την τουρκική 
πλευρά και οι οποίες ρίχνουν λάδι στη φωτιά.

Είπε ότι «έγιναν τις τελευταίες μέρες και ιδιαίτερα 
χτες κάποιες δηλώσεις οι οποίες δυσκολεύουν την 
προσπάθεια συνεννόησης» και απηύθυνε έκκληση 
προς όλες τις πλευρές να απέχουν από δηλώσεις 
που ενδεχομένως να προκαλέσουν προβλήματα 
στην όλη διαδικασία και να συμπεριφερθούν με 
τον πλέον υπεύθυνο, σοβαρό και εποικοδομητικό 
τρόπο έτσι ώστε «αν υπάρχει πιθανότητα κατάληξης 
σε συμφωνία η οποία θα βασίζεται στις αρχές λύσης 
του Κυπριακού να την πετύχουμε».

Ο 
Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου εξέφρασε σήμερα 
τη βεβαιότητα πως θα περάσει από την Ολομέλεια της Βου-
λής η πρόταση νόμου του κόμματός του για τροποποίηση 
του νόμου για τη λειτουργία των σχολείων Μέσης Εκπαίδευ-

σης, ώστε την αρμοδιότητα για τον καθορισμό των επετείων για τις ο-
ποίες γίνεται ανάγνωση μηνυμάτων ή φυλλαδίων ή ολιγόλεπτη συζή-
τηση στις σχολικές τάξεις να έχει το Υπουργείο Παιδείας, σημειώνοντας 
παράλληλα πως ο ίδιος δεν υπολείπεται αξιοπρέπειας, εθνικής συνεί-
δησης και εθνικής υπερηφάνειας από κανένα.
Σε δηλώσεις του ύστερα από συνάντησή του με τον `Υπατο Αρμοστή 
του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο Μάθιου Κιντ, και απαντώντας σε 
ερώτηση για τα σχόλια που γίνονται από πλευράς του Προέδρου του 
ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου, αλλά και από άλλους πολιτικούς αρχη-
γούς που κατηγορούν το ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ ότι ταπεινώνουν τον κυπρι-
ακό Ελληνισμό, ο κ. Νεοφύτου είπε πως ο ίδιος αναγνωρίζει ότι ο Πρό-
εδρος του ΔΗΚΟ έχει αξιοπρέπεια και έχει αίσθημα εθνικής ευθύνης.
“Δεν υπολείπομαι αξιοπρέπειας, εθνικής συνείδησης και εθνικής υπε-
ρηφάνειας από κανένα. Έκανα και κάνω και θα πράττω ότι είναι δυνα-
τόν για να απαλλαχτώ από την τουρκική κατοχή”, ανέφερε ο κ. Νεοφύ-
του.
Είπε πως κάποιοι “μπορεί και άθελά τους, με τις θέσεις τους, να συντη-
ρούν και λόγω και της τουρκικής αδιαλλαξίας το στάτους κβο”, σημει-
ώνοντας πως ο ίδιος δίνει τη μάχη για απαλλαγή από το στάτους κβο, 
να ζήσει σε μια επανενωμένη πατρίδα, “γιατί μόνο μέσα από διαπραγ-
ματεύσεις μπορώ να απαλλαγώ από την τουρκική κατοχή”. Πρόσθεσε 
πως ο ίδιος αισθάνεται και αξιοπρεπής και περήφανος ως Έλληνας και 
έχει ήσυχη την εθνική του συνείδηση.
Ο κ. Νεοφύτου είπε ακόμη πως “όταν για τρεισήμισι χρόνια το ΑΚΕΛ 
κατηγορούσε τον Αβέρωφ και τον Νικόλα, το twin, ότι δεν είχαμε ίχνος 
αξιοπρέπειας και είμαστε οι υποτακτικοί της τρόικας και οι προσκυνη-
μένοι της τρόικας συνεχίσαμε την προσπάθειά μας, και συνεχίζω να το 
πιστώνω στον Νικόλα πως βγάλαμε την Κύπρο, με τη βοήθεια πρωτί-
στως του κυπριακού λαού αλλά και της Κυβέρνησης, από το μνημόνιο”.
“Σήμερα ο Νικόλας και το ΔΗΚΟ με λεν υποτακτικό του Ακιντζί και 
της Τουρκίας. Θα συνεχίσω τις προσπάθειες όσο μπορώ. Η αξιοπρέ-
πειά μου με υποχρεώνει να κάνω ότι είναι δυνατόν να σπάσει το αδι-
έξοδο και να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση του Κυπριακού, 
γιατί έχουμε ένα όραμα: να ζήσουμε σε μια επανενωμένη πατρίδα και 
τα μεγάλα οράματα δεν χωράνε σε μοιρασμένες πατρίδες”, ανέφερε ο 
Πρόεδρος του ΔΗΣΥ.
Ερωτηθείς για την αυριανή ψηφοφορία ενώπιον της Ολομέλειας για 
την πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ καθώς και για τη σημερινή συνεδρία της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, ο κ. Νεοφύτου είπε πως “η 
Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει συνεδρία κάθε Πέμπτη, μια ημέρα πριν 
την Ολομέλεια, και ανασκοπούμε την ατζέντα της Ολομέλειας. Είναι μια 
συνηθισμένη ημέρα αλλά όντως με θέματα ιδιαίτερης πολιτικής βαρύ-
τητας”, πρόσθεσε.
Ερωτηθείς για τις διαφωνίες κάποιων βουλευτών του ΔΗΣΥ με τη 
γραμμή του κόμματος, ο κ. Νεοφύτου είπε πως “καταθέσαμε μια πρό-
ταση νόμου και πιστεύουμε στην ορθότητά της, ότι θα έπρεπε να ήταν 
εξ υπαρχής αρμοδιότητα του Υπουργού Παιδείας πότε θα στέλνει μια 
εγκύκλιο για ένα ιστορικό γεγονός ή για μια διεθνή ημέρα”, χαρακτηρί-
ζοντας τη θέση αυτή “ξεκάθαρη και λογικότατη”.
Αυτό, είπε, “διασυνδέθηκε (με το θέμα του ενωτικού δημοψηφίσμα-
τος) και σε αυτό δυστυχώς συνέτειναν και απαράδεκτες δηλώσεις εκ 
μέρους της τ/κ κοινότητας και δημιούργησαν ένα βαρύ κλίμα”.

Ξέσπασμα Αβέρωφ για την 
τροποποίηση περί επετείων

εδώ Κύπρος
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Τ
η μεγαλύτερη άνοδο 
από τον Οκτώβριο του 
2012 κατέγραψε ο πλη-
θωρισμός τον Μάρτιο. 

Ο πληθωρισμός, σύμφωνα με 
στοιχεία της Στατιστικής Υπη-
ρεσίας Κύπρου, ανήλθε στο 
1,9% σε σχέση με τον Μάρτιο 
του 2016.
Για την περίοδο Ιανουαρίου- 
Μαρτίου 2017, ο Δείκτης Τιμών 
Καταναλωτή σημείωσε επίσης 
αύξηση 1,4% σε σύγκριση με 
την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Ο ΔΤΚ το Μάρτιο αυξή-
θηκε κατά 0,89 μονάδες και 
έφτασε στις 99,76 μονάδες σε 
σύγκριση με 98,87 μονάδες το 
Φεβρουάριο 2017.
Ο μέσος δείκτης του δωδεκα-
μήνου Απριλίου 2016 – Μαρ-
τίου 2017 σε σύγκριση προς 
τον ίδιο δείκτη του δωδεκα-
μήνου Απριλίου 2015 – Μαρ-
τίου 2016 παρουσίασε μείωση 
-0,6% έναντι μείωσης -2,2% 
που σημειώθηκε κατά το αντί-
στοιχο προηγούμενο δωδεκά-
μηνο.
Η μεγαλύτερη με ταβολή 
στις οικονομικές κατηγορίες 
συγκριτικά τόσο με το Μάρ-
τιο του 2016 όσο και με το 
Φεβρουάριο του 2017, παρα-
τηρήθηκε στην κατηγορία του 
Ηλεκτρισμού, όπου καταγρά-
φηκε αύξηση 26,8% και 5,6% 
αντίστοιχα.
Συγκριτικά με το Μάρτιο του 
2016, τη μεγαλύτερη θετική 
μεταβολή παρουσίασαν οι 
κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, 
Ηλεκτρισμός και Υγραέριο 
(8,6%) και Τρόφιμα και μη 
Αλκοολούχα Ποτά (5,4%).
Σε σχέση με το Φεβρουάριο 
2017, αύξηση σημειώθηκε 
στην κατηγορία Ένδυση και 
Υπόδηση (9,1%).
Για την περίοδο Ιανουαρίου-
Μαρτίου 2017 σε σύγκριση με 
την αντίστοιχη περσινή περί-
οδο, η μεγαλύτερη μεταβολή 
παρατηρήθηκε στην κατηγο-
ρία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλε-
κτρισμός και Υγραέριο (6,0%).

Εκτίναξε 
πληθωρισμό 
η αύξηση του 
ρεύματος

Τις πρώτες δύο 
εβδομάδες του Ιουλίου 
θα πραγματοποιηθεί η 
διερευνητική γεώτρηση στο 
τεμάχιο 11 της κυπριακής 
ΑΟΖ, όπως δήλωσε η 
Αντιπρόεδρος Ερευνών της 
Total για τη Μέση Ανατολή 
και τη Βόρειο Αφρική 
Έλεανορ Ρόουλι σε ομιλία της 
κατά την τελετή υπογραφής 
των συμβολαίων έρευνας και 
αναλογικού καταμερισμού 
παραγωγής στα τεμάχια 6 
και 8 της κυπριακής ΑΟΖ, στο 
Προεδρικό.

Η 
κ. Ρόουλι ανέφερε επί-
σης ότι η εταιρεία προ-
σβλέπει σε ερευνητική 
γεώτρηση στο τεμάχιο 

6 εντός του 2018 στο πλαίσιο της 
κοινοπραξίας με την εταιρεία ENI.
Στην ομιλία του μετά την υπο-
γραφή των συμβολαίων ο Υπουρ-
γός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύ-
πης ανέφερε ότι η συνεχιζόμενη 
δέσμευση των εταιρειών ΕΝΙ και 
Total στην κυπριακή ΑΟΖ παρά 
τις προκλήσεις που αντιμετω-
πίζει η παγκόσμια βιομηχανία 
πετρελαίου και αερίου δημιουρ-
γεί αισιοδοξία για τις προοπτικές 
της.
«Μετά τη χθεσινή υπογραφή του 
Συμβολαίου για το Τεμάχιο 10, 
υπογράψαμε σήμερα δύο νέα 
Συμβόλαια με γνώριμους μας εταί-
ρους. H συνεχιζόμενη δέσμευσή 
τους στην κυπριακή ΑΟΖ, παρά 
τις προκλήσεις που αντιμετω-
πίζει παγκόσμια η βιομηχανία 
πετρελαίου και αερίου, μας γεμί-
ζει με αισιοδοξία για τις προοπτι-
κές των υδρογονανθρακικών μας 
πόρων», ανέφερε.
Είπε επίσης ότι είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για την ποιότητα των 
ερευνητικών τους προγραμμά-

των το γεγονός ότι οι δύο εται-
ρείες ενώνουν δυνάμεις στο τεμά-
χιο 6, όπως έπραξαν πρόσφατα 
και στο αδειοδοτημένο τεμάχιο 
11. Όπως είπε, πρόκειται για δύο 
εταιρείες με μεγάλη τεχνογνωσία 
στον τομέα των υδρογονανθρά-
κων, αλλά και εμπειρία στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, οι οποίες υπο-
βάλλοντας φιλόδοξες τεχνοοικο-
νομικά προσφορές στο πλαίσιο 
του 3ου γύρου, επέλεξαν να ενι-
σχύσουν περαιτέρω την παρου-
σία τους στην ΑΟΖ της Κύπρου 
και, κατ’ επέκταση, στην ευρύτερη 
περιοχή.
Έστειλε παράλληλα το μήνυμα, ότι 
η Κυπριακή Δημοκρατία, παραμέ-
νει προσηλωμένη στην ενάσκηση 
των κυριαρχικών της δικαιωμά-
των, συνεχίζοντας ουσιαστικά, με 
αμείωτη ένταση, να υλοποιεί τους 
σχεδιασμούς της 
για διεξοδική εξε-
ρεύνηση και αξιο-
ποίηση του υποθα-
λάσσιού της πλού-
του.
Οι σημερινές υπο-
γραφές έγιναν επί-
σης στην παρου-
σία των Υπουργών Εξωτερικών, 
Οικονομικών και Εργασίας και με 
αυτές, όπως είπε, ο κ. Λακκοτρύ-
πης ολοκληρώνεται πλέον και επί-
σημα ο 3ος γύρος.
Η κοινοπραξία των Eni Cyprus 
Limited και Total E&P Cyprus B.V. 
αδειοδοτείται για το Τεμάχιο 6, 
ενώ η Eni Cyprus Limited για το 
Τεμάχιο 8.
Στην ομιλίας του κατά την τελετή 
ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρο της 
Eni για τη Νότιο Ευρώπη Κάρλο 
Βίτο Ρούσο ανέφερε ότι οι σημερι-
νές υπογραφές είναι ένα ιδιαίτερα 
σημαντικό γεγονός για την Κύπρο, 
για τις εταιρείας και για ολόκληρη 
την περιοχή της Ανατολικής Μεσο-
γείου.

Η υπογραφή των συμφωνιών για 
τα δύο τεμάχια 6 και 8, ανέφερε, 
θα επιτρέψει την επαλήθευση για 
το κατά πόσο στην Κυπριακή ΑΟΖ 
υπάρχουν πιθανότητες επιτυχίας 
όπως σε άλλες χώρες της περιοχής 
όπως η Αίγυπτος και το Ισραήλ.
«Αυτό είναι σημαντικό για την 
ανάπτυξη της Κύπρου, για τους 
εταίρους της κοινοπραξίας και επί-
σης για ολόκληρη της περιοχή», 
είπε, προσθέτοντας ότι ο μόνος 
τρόπος να γνωρίζουν είναι να 
ξεκινήσουν γεωτρήσεις. Είπε επί-
σης ότι η ΕΝΙ με τους εταίρους της 
είναι έτοιμη να το πράξει αυτό το 
συντομότερο δυνατό.
Μιλώντας για τον τρίτο γύρο αδει-
οδότησης, η Αντιπρόεδρος Ερευ-
νών της Total για τη Μέση Ανα-
τολή και τη Βόρειο Αφρική, ανέ-
φερε ότι ήταν μια πολύ αποτελε-

σματική διαδικασία 
και εξέφρασε την 
ικανοποίησή της 
για την συμμετοχή 
σε αυτόν της εται-
ρείας.
Αναφέρθηκε επίσης 
στο τεμάχιο 11 για 
το οποίο η εταιρεία 

αδειοδοτήθηκε στον β` γύρο και 
στην γεώτρηση που προγραμμα-
τίζεται εντός 2017.
«Σύντομα θα αρχίσουμε γεώ-
τρηση στο τεμάχιο 11, όπου 
έχουμε ένα κοίτασμα που ονομά-
ζεται Ονισήφορος, όπου θα ξεκι-
νήσουμε εργασίες τις πρώτες δύο 
εβδομάδες του Ιουλίου», ανέ-
φερε, προσθέτοντας ότι πρόκει-
ται για την πρώτη αναπαραγωγή 
της μεθοδολογίας που ακολου-
θήθηκε για το κοίτασμα Ζορ, σε 
κυπριακά ύδατα.
«Για αυτό είμαστε πολύ ενθουσι-
ασμένοι που θα δραστηριοποιη-
θούμε σε αυτό το κοίτασμα μαζί 
με τους συνεργάτες μας από την 
ENI», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ανέφερε θα γίνει 
εκτίμηση του τεμαχίου 6 για το 
οποίο τα σεισμικά δεδομένα 
υπάρχουν ήδη και αναμένεται να 
προχωρήσουν στον εντοπισμό 
κοιτάσματος εντός 2018.
Η γεώτρηση στο συγκεκριμένο 
τεμάχιο θα γίνει από την ENI, είπε, 
εκφράζοντας προσδοκία να δοκι-
μαστεί περαιτέρω το μοντέλο του 
Ζορ και σε αυτό το τεμάχιο.
«Προσβλέπουμε ιδιαίτερα σε ένα 
ισχυρό διερευνητικό πρόγραμμα 
στη χώρα εντός 2017 και εντός 
2018», ανέφερε.

Αντιδρούν στα κατεχόμε-
να για τη συμφωνία στο 
Φυσικό Αέριο
Με μονομερή βήματα η ελληνο-
κυπριακή πλευρά συνεχίζει να 
προκαλεί ζημιά στις διαπραγμα-
τεύσεις, “που τίναξε στον αέρα” 
με την απόφαση για το ενωτικό 
δημοψήφισμα, αναφέρει σε γρα-
πτή ανακοίνωσή του το “υπουρ-
γείο εξωτερικών” στα κατεχόμενα 
, που αναφέρεται στην υπογραφή 
του συμβολαίου εξερεύνησης και 
καταμερισμού παραγωγής για το 
τεμάχιο 10 της κυπριακής ΑΟΖ με 
τις εταιρείες ExxonMobil και Qatar 
Petroleum.
Το “υπεξ” υποστηρίζει ότι αυτή 
η συμφωνία αποτελεί  το τελευ-
ταίο παράδειγμα που προστίθε-
ται στα μονομερή – όπως αναφέ-
ρει – βήματα της “ε/κ διοίκησης”, 
όπως αποκαλεί την Κυβέρνηση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, που 
αποκηρύττουν τα δικαιώματα των 
Τ/κ,  στο πλαίσιο των ενεργειών 
της στο θέμα των υδρογονανθρά-
κων.
Με τις υπογραφές των συμβο-
λαίων σήμερα και αύριο φαίνε-
ται ξεκάθαρα ότι η ε/κ ηγεσία, 
συνεχίζει η ανακοίνωση, εμμένει 
να μην αποδέχεται ότι οι Τ/κ είναι 
“ίσοι ιδιοκτήτες του νησιού”.

Αρχές Ιουλίου η γεώτρηση στο τεμάχιο 11



12 7 απριλίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου
διεθνή νέα

Ο 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και εκπρόσωποι των με-
γαλύτερων πολιτικών ομάδων του 
επέκριναν με δριμύτητα τη συμπε-

ριφορά του προέδρου του Eurogroup, του Γε-
ρούν Ντάισελμπλουμ, ο οποίος ανακοίνωσε 
ότι δεν θα συμμετάσχει σε έναν διάλογο για 
την Ελλάδα στο ημικύκλιο.
Ο Ντάισελμπλουμ είχε δεχθεί ήδη σφοδρά 
φραστικά πυρά διότι είχε αφήσει να εννοη-
θεί στα τέλη του Μαρτίου ότι οι χώρες στον 
Νότο της Ευρώπης κατασπαταλούν τα χρή-
ματά τους στο «αλκοόλ» και στις «γυναίκες»
Τώρα προκάλεσε το μένος του προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντόνιο Ταγιάνι 
και ευρωβουλευτών γνωστοποιώντας ότι 
δεν θα πάρει μέρος σε έναν διάλογο ο οποίος 

προβλέπεται να γίνει αύριο Τρίτη στο Στρα-
σβούργο με αντικείμενο το πρόγραμμα 
δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελλάδας.
«Παρότι νομικά (ο Ντάισελμπλουμ) δεν είναι 
υποχρεωμένος να παρίσταται στις εργασίες 
μας, περιμένουμε από κάποιον που απαι-
τεί από τους ευρωπαίους πολίτες να κάνουν 
τεράστιες θυσίες να νιώθει υποχρεωμένος 
να απαντήσει στους αντιπροσώπους τους», 
τόνισε ο Ταγιάνι κατά την έναρξη της ολομέ-
λειας του ΕΚ, εκτιμώντας πως πρόκειται για 
«ένα απλό ζήτημα ευγένειας».
Ο Ταγιάνι επισήμανε ακόμη ότι θα στείλει 
«μια επίσημη επιστολή για να διαμαρτυρηθεί 
στον πρόεδρο του Eurogroup, η οποία θα λέει 
ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ομόφωνα, 
δεν αποδέχεται τη συμπεριφορά αυτή».

Ο
ι Δυτικοί και η συριακή αντιπολί-
τευση επιρρίπτουν ευθύνες στο 
καθεστώς Ασαντ, το ρωσικό υ-
πουργείο Αμυνας μιλάει για δι-

αρροή από αποθήκη χημικών όπλων των 
ανταρτών την οποία έπληξαν συριακά μα-
χητικά αεροσκάφη, ισχυρισμό που απορ-
ρίπτουν οι αντάρτες, ενώ ο Χάσαν Χατζ Αλι, 
διοικητής της οργάνωσης των ανταρτών Ε-
λεύθερος Στρατός της Ιντλίμπ, αποκάλεσε τη 
ρωσική δήλωση «ψέμα».
Η Γερμανία προσθέτει 
στο κάδρο και τη Ρωσία 
με το Ιράν, λέγοντας πως 
«ευθύνη φέρουν η Ρωσία 
και το Ιράν ως σύμμαχοι 
του καθεστώτος Ασαντ», 
μίλησε για «έγκλημα πολέ-
μου» που πρέπει να τιμω-
ρηθεί, το Ιράν καταδί-
κασε τη χρήση χημικών 
«απ’ όπου κι αν προέρχεται» και η Αγκυρα 
δήλωσε πως διαθέτει αποδείξεις από τις 
οποίες προκύπτει ότι κατά την επίθεση 
έγινε χρήση χημικών όπλων, ενώ ο Ερντο-
γάν επέκρινε με δριμύτητα τον Μπασάρ αλ 
Ασαντ, τον οποίο αποκάλεσε «δολοφόνο». 
Και η «παρτίδα» συνεχίστηκε στο Συμβού-
λιο Ασφαλείας του ΟΗΕ όπου συζητήθηκε 
η πρόταση που υπέβαλαν ΗΠΑ, Βρετανία 
και Γαλλία με την οποία ζητούν να καταδικα-
στεί η χρήση χημικών όπλων στη Συρία και 
να υποχρεώσουν την κυβέρνηση Ασαντ να 
δώσει στοιχεία για τις αεροπορικές επιχει-
ρήσεις της Τρίτης, ημέρα που σημειώθηκε η 
επίθεση με τα χημικά. Η Ρωσία έχει ουσια-
στικά απορρίψει την πρόταση χαρακτηρίζο-
ντάς την ως «απαράδεκτη».
Οταν «ο ΟΗΕ αποτυγχάνει να εκπληρώσει 
το καθήκον του και να αποφασίσει να δρά-
σει συλλογικά, οι ΗΠΑ είναι υποχρεωμένες 
να αναλάβουν δράση», τόνισε κατά τη συνε-
δρίαση του ΣΑ η πρέσβειρα των ΗΠΑ στον 
ΟΗΕ, Νίκι Χέιλι.
Οι αλληλοκατηγορίες αυτές αντανακλούν 
και τις διαφορετικές γεωπολιτικές επιδιώ-
ξεις των δυνάμεων που δρουν στη Συρία, 
ενώ το ενδιαφέρον μετά την επίθεση στρέ-
φεται στην Ουάσιγκτον καθώς εγείρεται το 
ερώτημα αν θα αλλάξει η στάση της.
Η επίθεση έγινε σε μια συγκυρία κατά την 

οποία η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ 
εμφανιζόταν να μετατοπίζει το κέντρο επι-
χειρήσεων στη Συρία από τον Ασαντ στους 
τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους.
Την Τρίτη, ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος 
καταδίκασε την επίθεση και επέρριψε την 
ευθύνη στον Ασαντ, αλλά δεν αποκάλυψε 
ποια θα είναι η ανταπόκρισή του, παρά τις 
εκκλήσεις από τη Γαλλία για ισχυρότερη 
αμερικανική ηγεσία.
Το ίδιο «κλειστός» ήταν και την Τετάρτη 

όταν σε ερώτηση που του 
τέθηκε κατά τη διάρκεια 
της συνάντησής του με 
τον βασιλιά της Ιορδανίας 
Αμπντάλα στο Οβάλ Γρα-
φείο, κατά πόσον χαράζει 
μια νέα πολιτική αναφορικά 
με τη Συρία, απάντησε: «Θα 
δείτε».
Επίσης, η επιμονή της 

Μόσχας ότι δεν ευθύνεται ο Ασαντ για την 
επίθεση με δηλητηριώδες αέριο και η επι-
σήμανση από το Κρεμλίνο ότι θα συνεχίσει 
να τον στηρίζει, το θέτουν ενδεχομένως σε 
πορεία προς τη σοβαρότερη σύγκρουση με 
τον Λευκό Οίκο του Τραμπ μέχρι τώρα.
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι 
Λαβρόφ, απέφυγε πάντως να κάνει οποια-
δήποτε εκτίμηση για το εάν και το πώς η επί-
θεση θα επηρεάσει τις σχέσεις της Ρωσίας 
με τις ΗΠΑ.
Στο μεταξύ, o αριθμός των νεκρών αυξά-
νεται δραματικά. Σύμφωνα με το Συριακό 
Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των, στους 72 ανέρχονται οι νεκροί από 
τη χημική επίθεση κατά της πόλης Χαν Σεϊ-
χούν, ανάμεσά τους 20 παιδιά. «Μεταξύ 
των θυμάτων υπάρχουν επίσης 17 γυναί-
κες και ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανόν 
να αυξηθεί, διότι υπάρχουν αγνοούμενοι», 
ανέφερε το Παρατηρητήριο. 

ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΣΑΡΙΝ
Η οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα δήλωσε 
πως οκτώ ασθενείς που περιέθαλψε είχαν 
συμπτώματα -διεσταλμένες κόρες των 
ματιών, μυϊκούς σπασμούς, ακούσιες κενώ-
σεις- που συνάδουν με την έκθεση σε νευ-
ροτοξικούς παράγοντες, όπως το αέριο 
Σαρίν.

συρια

«Τοξικό» παιχνίδι ευθυνών
Ενα παιχνίδι αλληλοκατηγοριών παίζεται στη Συρία μετά τη νέα θηριωδία 
στη Χαν Σεϊχούν της Βορειοδυτικής Συρίας, στην οποία φέρεται να 
χρησιμοποιήθηκαν χημικά αέρια.

Σφοδρές επικρίσεις εναντίον του 
Ντάισελμπλουμ στην Ευρωβουλή
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Τ
ελικά οι αμερικανικές μυστικές υ-
πηρεσίες διαθέτουν περισσότερο 
πρακτικό πνεύμα απ’ ότι φανταζό-
μαστε.

Ο κοινός πολίτης θεωρεί πώς η βασική 
μέθοδος εντοπισμού των επαφών μεταξύ 
οικονομικών και πολιτικών παραγόντων 
επιτυγχάνεται με υποκλοπές, με μηχανι-
σμούς παρακολούθησης, με κάμερες και 
δορυφόρους. Μερικά πράγματα είναι 
περισσότερο απλά. Αν θες να ξέρεις πώς 
και πού συναντήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ 
με τους Ρώσους, δεν έχεις παρά να επισκε-
φτείς τις ιστοσελίδες που καταχωρούν On 
Line τις κινήσεις των ιδιωτικών αεροσκα-
φών και των θαλαμηγών των πλουσίων, 
επιφανών και ισχυρών του 
πλανήτη. Το στίγμα τους 
ανεξίτηλο προδίδει και τα 
μυστικά ραντεβού.
Το GPS αποδεικνύεται 
αποτελεσματικότερο των 
πρακτόρων και των ηλε-
κτρονικών παρακολουθή-
σεων των επικοινωνιών. 
Με μία ματιά στον παγκό-
σμιο χάρτη ξέρε τε αν 
κάποιος Ρώσος μεγιστάνας, άνθρωπος του 
Πούτιν, συναντάται με κάποιον σύμβουλο 
του Αμερικανού προέδρου σ’ ένα λιμανάκι 
της Καραϊβικής.
Το αστείο είναι πώς αυτήν την λεπτομέρεια 
θα έπρεπε να τη γνωρίζουν και οι πρω-
ταγωνιστές αυτού του παιγνιδιού. Κάπως 
έτσι το FBI και η CIA κατέληξαν στο συμπέ-
ρασμα πώς οι ρωσοαμερικανικές επαφές 
ήταν πυκνότατες προ και μετά των αμε-
ρικανικών εκλογών. Με το πάτημα ενός 
κουμπιού και με το όνομα καθώς και τον 
αριθμό νηολογίου του σκάφους ή και του 
αεροσκάφους.

Περίεργες συμπτώσεις
Έτσι, η αναζήτηση των όποιων διασυνδέ-
σεων του προέδρου των ΗΠΑ με τη Ρωσία 
αποκάλυψε περίεργες συμπτώσεις: το ιδι-
ωτικό αεροπλάνο και το γιοτ «Άννα» του 
Ρώσου δισεκατομμυριούχου Ντμίτρι 
Ριμπολόβλεφ ήταν στις ίδιες τοποθεσίες 
που βρίσκονταν ο Ντόναλντ Τράμπ ή μέλη 
της οικογένειάς του κατά την προεκλογική 
εκστρατεία.
 Οι σχετικές πληροφορίες -που είναι και 
αναδρομικές- είναι διαθέσιμες στον καθένα 
σε ειδικές ιστοσελίδες, όπως το Vessel.

Finder.com, το MarineTraffic.com και το 
FlightAware.comΌπως αναφέρει σχετικό 
δημοσίευμα των «Τάιμς της Νέας Υόρ-
κης», οι συμπτώσεις αυτές δεν αποδεικνύ-
ουν κατ’ ανάγκη κάποια σχέση μεταξύ του 
Τραμπ και του Ρώσου μεγιστάνα, ο οποίος 
έχει αγοράσει το νησί του Σκορπιού στην 
Ελλάδα. Όμως, φέρνουν στην επιφάνεια τις 
δυνατότητες της νέας τεχνολογίας να εντο-
πίζει το τζετ και το γιοτ του οποιουδήποτε 
βαθύπλουτου, ανά πάσα ώρα και στιγμή. 
Μάλιστα, οι σχετικές πληροφορίες -που 
είναι και αναδρομικές- είναι διαθέσιμες 
στον καθένα σε ειδικές ιστοσελίδες, όπως 
το Vessel.Finder.com, το MarineTraffic.com 
και το FlightAware.com.

Κάπως έτσι, γ ια παρά-
δειγμα, ανακαλύφθηκε ότι 
το γιοτ του Ριμπολόβλεφ 
βρισκόταν στις δαλματικές 
ακτές της Κροατίας πέρυσι 
τον Αύγουστο, την ίδια 
εποχή ακριβώς που έκα-
ναν εκεί διακοπές η Ιβάνκα 
Τραμπ και ο σύζυγός της 
(βασικός πλέον σύμβουλος 
του Τραμπ) Τζάρεντ Κού-

σνερ -κάτι το οποίο ο Ρώσος δισεκατομμυ-
ριούχος χαρακτήρισε «καθαρή σύμπτωση» 
μέσω εκπροσώπου του.

Ψηφιακοί... παπαράτσι
Οι νέες τεχνολογίες γεωγραφικού εντοπι-
σμού σε πραγματικό χρόνο και οι σχετικές 
εξειδικευμένες ιστοσελίδες έχουν κάνει 
ευκολότερο πια στον καθένα -και στους 
πανταχού παρόντες «παπαράτσι»- να παρα-
κολουθούν τις κινήσεις των πλουσίων και 
άλλων διασημοτήτων.
«Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ο καθένας 
μπορεί να πάει σε μια ιστοσελίδα, να πλη-
κτρολογήσει ένα όνομα και να βρει το γιοτ 
ενός ιδιοκτήτη. Είναι λιγάκι τρομακτικό» 
δήλωσε ο Τζόναθαν Μπέκετ, διευθύνων 
σύμβουλος της μεσιτικής και συμβουλευτι-
κής εταιρείας για γιοτ Burgess.
Από τη μία, αυτή η δυνατότητα προσφέρει 
περισσότερη διαφάνεια και ασφάλεια, αν 
π.χ. κάτι πάει στραβά σ’ ένα σκάφος μέσα 
στη θάλασσα. Από την άλλη όμως, ιδίως για 
όσους πρωτίστως θεωρούν το γιοτ ή το τζετ 
τους το κατ’ εξοχήν καταφύγιο της ιδιωτικής 
ζωής τους, η επίγνωση ότι ψηφιακά «μάτια» 
συνεχώς τους παρακολουθούν, αποτελεί 
κάτι μεταξύ ενόχλησης και απειλής.

Πώς το FBI και η CIA εντόπισαν 
τις επαφές 3ου τύπου του Τραμπ

«Δεν ταυτίζομαι με την άποψη 
του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε για το 
χρέος», τόνισε η Κριστίν Λαγκάρντ, 
υπογραμμίζοντας τη διαφορά που 
χωρίζει το Βερολίνο με το ΔΝΤ, 
στο ζήτημα της ελάφρυνσης του 
ελληνικού χρέους.

Η 
Κριστίν Λαγκάρντ χαμογέλασε με 
νόημα, όταν ρωτήθηκε για την Ελ-
λάδα, σε εκδήλωση του think tank 
AEI, για την παγκόσμια παραγω-

γικότητα.
«Πότε θα τελειώσει η ελληνική αξιολό-
γηση, θα είναι το ΔΝΤ στο πρόγραμμα;», την 
ρώτησε μεταξύ άλλων ο Μιχάλης Ιγνατίου 
και η διευθύντρια του Ταμείου χαμογέλασε, 
ενώ ο συντονιστής της εκδήλωσης απολογή-
θηκε ψιθυρίζοντας στην Κριστίν Λαγκάρντ 

«Λυπάμαι για αυτό», καθώς η ερώτηση δεν 
αφορούσε το αντικείμενο της συζήτησης.
«Σίγουρα η Ελλάδα μπορεί να βελτιώ-
σει την παραγωγικότητά της», απάντησε η 
Λαγκάρντ, επιχειρώντας- όπως σημείωσε- 
να συνδέσει την ερώτηση με το αντικείμενο 
της εκδήλωσης. Έσπευσε όμως να συμπλη-
ρώσει: «Δεν ταυτίζομαι με τον υπουργό Σόι-
μπλε, που λέει ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται 
λιγότερο χρέος, αλλά περισσότερη παραγω-
γικότητα».
Η Κριστίν Λαγκάρντ επανέλαβε ότι άποψη 
του Ταμείου είναι πως η Ελλάδα χρειάζεται 
να έχει λιγότερο χρέος «και υποστηρίζουμε 
έναν βαθμό αναδιάρθρωσης ώστε να είναι 
βιώσιμο και να γίνει η Ελλάδα περισσότερο 
παραγωγική».
Για αυτό, τόνισε, το ΔΝΤ επιμένει στις διαρ-
θρωτικές μεταρρυθμίσεις, που θα έχουυν 
πραγματικό αντίκτυπο. 

Λαγκάρντ: Δεν ταυτίζομαι με 
τον Σόιμπλε για το ελληνικό 
χρέος

Στον Βορρά οι δουλειές - στο Νότο ο 
εφιάλτης της ανεργίας

Α
πό τον Μάιο του 2009, είχε να 
«δει» την ανεργία η ευρωζώνη να 
αποκλιμακώνεται στο 9,5%, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που ανακοί-

νωσε η Eurostat. Ωστόσο, οι άνεργοι στην 
Ευρώπη αγγίζουν τα 20 εκατομμύρια αν-
θρώπους, που οπωσδήποτε δεν είναι μι-
κρός αριθμός. 
Η ανεργία στην Ευρώπη εκτινάχθηκε, συνε-
πεία της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης 
και άρχισε να αποκλιμακώνεται από το δεύ-
τερο εξάμηνο του 20013.
Ο βιομηχανικός Βορράς με την υψηλή 
τεχνολογία καταφέρνει να «παράγει» στα-
θερά τις αναγκαίες θέσεις εργασίας, σε αντί-
θεση με το Νότο, που όχι μόνο δυσκολεύε-
ται, αλλά και συγκεντρώνει πολλαπλάσια 
ποσοστά ανεργίας. Στην «ΕΕ των 28», επί-
σης το Φεβρουάριο του 2017, η ανεργία μει-
ώθηκε στο 8%, έναντι 8,1% τον Ιανουάριο.
Όσον αφορά στην Ελλάδα, το επίπεδο της 
ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 23,1% 
τον Δεκέμβριο του 2016, σε σχέση με το 
Νοέμβριο (δεν υπάρχουν στοιχεία για την 
Ελλάδα τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο 
του 2017).

Συνολικά το Φεβρουάριο καταγράφονται 
19,75 εκατομμύρια άνεργοι στην ΕΕ και 
15,44 εκατομμύρια άνεργοι στην ευρω-
ζώνη.
Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορ-
φώθηκε στο 19,5% και στις γυναίκες στο 
27,6%Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην 
ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (23,1%, 
τον Δεκέμβριο του 2016) και στην Ισπανία 
(18%). Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας 
σημειώθηκαν στην Τσεχία (3,4%) και στη 
Γερμανία (3,9%).
Ειδικότερα στην Ελλάδα, ο αριθμός των 
ανέργων το Δεκέμβριο διαμορφώθηκε στα 
1,101 εκατομμύρια. 
Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορ-
φώθηκε στο 19,5% και στις γυναίκες στο 
27,6%.
Τα ποσοστά ανεργίας των νέων (κάτω των 
25 ετών) στην Ελλάδα, μειώθηκαν από 
45,5% το Νοέμβριο σε 45,2% τον Οκτώ-
βριο. Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των 
νέων στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα 
(45,2%), στην Ισπανία (41,5%) και στην Ιτα-
λία (35,2%). Τα χαμηλότερα ποσοστά κατα-
γράφονται στη Γερμανία (6,6%).
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Σ
φοδρή έκρηξη σημειώθηκε νω-
ρίς το απόγευμα της Δευτέρας στο 
μετρό της Αγίας Πετρούπολης, της 
δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της 

Ρωσίας. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, 
η έκρηξη προκάλεσε το θάνατο τουλάχι-
στον 10 ατόμων ενώ σε 37 ανέρχονται μέ-
χρι στιγμής οι τραυματίες. Ανάμεσα στα θύ-
ματα βρίσκονται και παιδιά.
Από τις πρώτες ενδείξεις προκύπτει πως 
εκρηχτικός μηχανισμός που περιείχε αιχ-
μηρά αντικείμενα  εξερράγη σε συρμό του 
μετρό μεταξύ των δυο γειτονικών σταθ-
μών, της Σενάια και του τεχνολογικού ινστι-
τούτου.
 Βρέθηκε βόμβα που δεν είχε πυροδοτηθεί 
στο σταθμό Μετρό της πλατείας Βοστάνια-
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εντό-
πισαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό 
γεμάτο καρφιά που στόχο είχε να προκαλέ-
σει όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα. 
Σε άλλο βαγόνι του συρμού βρέθηκε επί-
σης εκρηχτικός μηχανισμός που περιείχε 
εκρηκτικά, αρκετή ώρα αργότερα, ωστόσο 
οι πυροτεχνουργοί κατάφεραν να τον απε-
νεργοποιήσουν.
Παράλληλα, βρέθηκε βόμβα που δεν είχε 
πυροδοτηθεί στο σταθμό Μετρό της πλα-
τείας Βοστάνια. 
Ορισμένα διεθνή μέσα ενημέρωσης ανα-
φέρονται σε περισσότερες από μία εκρή-
ξεις χωρίς αυτό ωστόσο να επιβεβαιώνεται. 
Η αστυνομία εκκένωσε όλο το δίκτυο του 
μετρό της πόλης (62 σταθμοί συνολικά) και 
απέκλεισε τις συνοικίες που γειτονεύουν 
με τους προαναφερθέντες δυο σταθμούς.
Παρόλα αυτά πλήθος κόσμου έσπευσε 

αμέσως προκειμένου να πληροφορηθεί τις 
εξελίξεις.
Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ο όποιος από 
το πρωί βρισκόταν στην άγια Πετρούπολη 
σε τηλεοπτικό διάγγελμα του αναφέρθηκε 
στο γεγονός και παραδέχτηκε πως υπάρ-
χουν νεκροί και τραυματίες χωρίς να ανα-
φερθεί ωστόσο στον αριθμό και σε λεπτο-
μέρειες. Ο πρόεδρος δεν απέκλεισε το 
ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας αλλά 
μέχρι στιγμής οι ρωσικές αρχές δεν έχουν 
αναφερθεί επίσημα ή ανεπίσημα στα αίτια 
ή τα κίνητρα της έκρηξης. Μέχρι προ ολί-
γων ημερών υπήρξε έντονη δραστηριό-
τητα και εμπλοκή του ρώσικου στρατού σε 
εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στην Τσετσε-
νία.
Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον φερό-
μενο δράστη της επίθεσης στο μετρό της 
Αγίας Πετρούπολης, μετέδωσε το ρωσικό 
πρακτορείο ειδήσεων Interfax.
Το Interfax επικαλείται πηγή που λέει ότι 
ο εκρηκτικός μηχανισμός ήταν τοποθετη-
μένος σε έναν χαρτοφύλακα μέσα σε ένα 
βαγόνι του μετρό.
 Από τα θύματα, οι επτά σκοτώθηκαν επί 
τόπου, ο ένας στο ασθενοφόρο και οι άλλοι 
δύο στο νοσοκομείο, λόγω των σοβα-
ρών τραυμάτων και καψίματος του δέρ-
ματοςΣε εξέλιξη βρίσκεται η αυτοψία από 
τους εμπειρογνώμονες της σήμανσης. Η 
Εισαγγελία της Αγίας Πετρούπολης έδωσε 
εντολή να ξεκινήσουν οι σχετικές έρευ-
νες, ενώ κινητοποιήθηκαν όλες οι αρμό-
διες υπηρεσίες του Υπουργείου Εκτάκτων 
Αναγκών όπως προβλέπεται σε αντίστοιχες 
περιπτώσεις.

τρομοκρατικη επιθεση

Πολύνεκρη έκρηξη στο Μετρό 
της Αγίας Πετρούπολης
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ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΛΕΓΑΚΗ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΡΙΕΣ
Φίλοι, επιχειρηματίες, σύλλογοι κι Εκκλησίες
Η εφημερίδα μας αποφάσισε στις 26 Μαΐου Παρασκευή βράδυ να διοργανώσει 
μια μεγάλη ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ για να ενισχυθεί από τα υπέρογκα έξοδα που έχει η 
εβδομαδιαία 80σέλιδη έκδοση της σε Καναδά κι Αμερική. Ποτέ δεν έχω ξαναγράψει 
τέτοια επιστολή στα 45 χρόνια  καριέρας μου. Μια επιστολή που προσπαθεί να 
χτυπήσει ευαίσθητες χορδές ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ.
Φίλοι μου γενικά ο ομογενειακός Τύπος παγκόσμια ΠΕΡΝΑΕΙ ΚΡΙΣΗ – ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ. 
Όσοι ακόμη αισθάνεστε ότι θέλετε να διαβάζετε, ν’ ακούτε και να βλέπετε ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ στην ΓΛΩΣΣΑ μας, αφήστε λίγο τον καναπέ σας και την οικογενειακή 
θαλπωρή σας και υποστηρίξτε τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μ.Μ.Ε.
Βλέπω ότι στις Ελληνικές επιχειρήσεις, Εκκλησίες κλπ τρέχουμε σαν τρελοί να πάρουμε 
μια ελληνική εφημερίδα ΔΩΡΕΑΝ να διαβάσουμε τι γίνεται παντού στον κόσμο στην 
γλώσσα μας. Αναρωτιέστε ποτέ πως βγαίνει αυτή η εφημερίδα; ΓΡΑΦΕΙΑ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ, χιλιάδες δολάρια κάθε μήνα. Πόσο να αντέξουν οι Έλληνες 

επιχειρηματίες να ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ για όλους; 50-100 επιχειρηματίες για 150.000 
Έλληνες. ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ εάν πραγματικά πιστεύετε ότι πρέπει να ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ 
δημιουργήστε μια παρέα κι ελάτε την Παρασκευή 26 του Μάη στο METROPOLITAN 
CENTER να ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΤΕ-ΝΑ ΧΟΡΕΨΕΤΕ-ΝΑ ΦΑΤΕ εσείς και τα παιδιά σας και οι 
Έλληνες και ξένοι φίλοι σας, ώστε να συνεχίσουμε να σας ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ. ΣΩΣΤΑ.
Μ’ ένα εισιτήριο 85$ με μεζέδες, 50$ οι νέοι και δωρεάν τα παιδιά για να είναι όλοι η 
οικογένεια μαζί διοργανώνουμε αυτή την βραδιά για πραγματικά δημοσιογραφικούς 
και εκδοτικούς σκοπούς. Μην το περάσετε ντούκου αυτό το ΜΗΝΥΜΑ και 
τηλεφωνήστε μας να κλείσετε ένα τραπέζι και να περάσουμε μια αξέχαστη βραδιά.
Η HELLAS NEWS ανήκει στους αναγνώστες της και το ελληνικό επιχειρηματικό 
δυναμικό, συλλόγους κι Εκκλησίες.
Ευχαριστούμε
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
HELLAS NEWS
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Ε
ίναι πολύ εύκολο να απομακρύνεις τον 
άντρα σου ή τη γυναίκα σου. Και μπορεί 
να το κάνεις χωρίς καν να το καταλαβαί-
νεις.  Πιο κάτω παραθέτω τους 10 κύρι-

ους τρόπους.
1. Η ώρα που ξοδεύουμε στο κο-
μπιούτερ
Υπάρχουν πολλά πράγματα που κάνουμε στο 
κομπιούτερ.. Πολλά απ’ αυτά είναι καλά, αλλά  
όταν παίρνουν  την πρώτη θέση σε σχέση με την 
ώρα που πρέπει να ξοδέψουμε με τον/την σύζυγό 
μας,  γίνονται κακά. Βάλε κανονισμούς και όρια 
για τη χρήση του κομπιούτερ. 
2. Η τηλεόραση
Για πολλούς, το να βλέπουν τηλεόραση αποτε-
λεί εθισμό.  Η τηλεόραση κλέβει πολύτιμο χρόνο 
από σένα και τον/την σύζυγό σου. Φυσικά, μπο-
ρείτε να βλέπετε μαζί την αγαπημένη σας εκπο-
μπή, αλλά μετά να κλείνετε την τηλεόραση. 
Ακόμα καλύτερα θα ήταν αν συμφωνούσατε να 
μην ανοίξετε την τηλεόραση για μία εβδομάδα 
και να ξοδέψετε εκείνον το χρόνο μαζί. 
3. Τα κινητά τηλέφωνα
Τα κινητά τηλέφωνα μας δίνουν τη δυνατότητα 
να διεκπεραιώσουμε πολλές δουλειές.  Υπάρ-
χουν στιγμές και μέρη που πρέπει να αφήσουμε 
το κινητό από τα χέρια μας. Η ώρα του φαγητού 
με την οικογένεια, ή όταν κάθεσαι στον καναπέ με 
τον άντρα σου, ή όταν βγαίνεις  με τη γυναίκα σου 
είναι όλα ωραίες ευκαιρίες να δώσεις σ’ αυτόν 
που αγαπάς  τον χρόνο σου και την αμέριστη 
προσοχή σου.
4. Το φορτωμένο πρόγραμμα
 Το ημερολόγιό μας είναι γεμάτο με δουλειές και 
υποχρεώσεις. Ίσως να  υπάρχουν κάποια πράγ-
ματα που πρέπει να γίνουν, αλλά υπάρχουν 
πολλά που είναι στο χέρι σου και μπορείς να τα 
ελέγξεις. Να θυμάσαι τούτο: Το δικό σου πλήρες 
πρόγραμμα μαζί με του συζύγου σου ισούται με 
ευκαιρίες χαμένες που θα μπορούσατε να απο-
λαύσετε ο ένας τον άλλον. Γιαυτό άρχισε να λες 
“όχι” στα περισσότερα εκτός σπιτιού και “ναι” 
στα περισσότερα μέσα στο σπίτι. Ξεχωρίστε μια 
βραδιά κάθε εβδομάδα για να βγαίνετε οι δυο 
σας και να περνάτε την ώρα σας μόνοι.
5. Ένα σπίτι όλο θορύβους
Ο θόρυβος μπορεί να αποτελεί αρνητικό παρά-

γοντα στη σύσφιξη των σχέσεων. Ένα τηλέφωνο 
που χτυπάει συνέχεια, μια τηλεόραση που παίζει, 
ζωηρά παιχνίδια στο iPad, κι ένα iPod να παίζει, 
δημιουργούν μια ένταση. Έχει μεγάλη σημασία 
να κάνεις το σπίτι σου ένα ήσυχο λιμάνι για σένα 
και τον άντρα σου. Γιαυτό βάλε περιορισμούς στα 
ηλεκτρονικά μέσα στο σπίτι  για όλους.
6. Είδωλα
Να καθαρίζεις το σπίτι, να δουλεύεις, να παρακο-
λουθείς αγώνες, ή ακόμα και να γυμνάζεσαι είναι 
όλα πολύ καλά. Αν, όμως, γίνουν είδωλα στη ζωή 
σου, η σχέση σου με τον/την σύζυγό σου μπορεί 
να γίνει προβληματική. Βάλε τη σχέση σου πάνω 
απ’ όλα. 
7. Η γλώσσα
Η γλώσσα μπορεί να εξυψώσει αλλά και να ταπει-
νώσει. Πάρε σήμερα την απόφαση να χρησι-
μοποιείς τη γλώσσα για να θεραπεύεις και να 
επουλώνεις πληγές, και όχι να πληγώνεις. Βάλε 
σαν πρώτο στόχο να εξυψώνεις τον/την σύζυγό 
σου με έναν τουλάχιστο ενθαρρυντικό λόγο την 
ημέρα.
8. Το σώμα
Όταν παντρευόμαστε γινόμαστε οι δύο “μία 
σάρκα.” Πλαστήκαμε για να ικανοποιούμε τις 
συναισθηματικές και φυσικές ανάγκες ο ένας του 
άλλου. Η σεξουαλική επαφή είναι ένα υπέροχο 
δώρο και δεν πρέπει να το αρνούμαστε ως τιμω-
ρία ή να το χρησιμοποιούμε ως μέσο εκμετάλ-
λευσης.
 9. Τα οικονομικά
57% των ζευγαριών επικαλούνται οικονομικά 
προβλήματα ως την υπ’ αριθμό ένα αιτία του δια-
ζυγίου τους. Αχαλίνωτα έξοδα και χρέη μπορούν 
να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα σ’ ένα 
γάμο. Να κινείστε βάσει προϋπολογισμού. Μην 
ξοδεύετε περισσότερα απ’ όσα παίρνετε.  
10. Όταν καταγράφεις τα λάθη του άλ-
λου
Μήπως κρατάς με σχολαστικότητα λογαριασμό 
με τα λάθη και τις φορές που ο/η σύζυγός σου σε 
στενοχώρησε; Είναι δύσκολο να παραβλέψεις τις 
προσβολές. Αν δεν τις διευθετήσουμε αμέσως, 
τότε η λίστα με τα λάθη θα καταλήξει να γίνει μία 
λίστα εκδικήσεων που οδηγεί σε πικρία και στη 
συνέχεια σε θυμό. Μάθε να ζητάς συγνώμη και 
να συγχωρείς.

Ακλόνητη Οικογένεια
ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Ένα εβδομαδιαίο άρθρο για την 
ελληνική οικογένεια που δίνει 
πρακτικές συμβουλές για το γάμο, 
για τις οικογενειακές σχέσεις,  και 
για την ανατροφή των παιδιών.

Όταν η πρώτη σου προτεραιότητα είναι η οικογένειά σου, 

τότε είσαι στο σωστό δρόμο, στο δρόμο που οδηγεί σ’ έναν 

ακλόνητο γάμο και σε μια ευτυχισμένη οικογένεια.

 10 Τρόποι που Απομακρύνουν 
τον Άντρα σου ή τη Γυναίκα σου 

οικογένεια

• To παιδί μου και εγώ
Μαθήματα αγάπης για τα 
παιδιά μας!

Τ
ο μεγαλύτερο προσόν ενός καλού 
γονιού είναι η ευελιξία. Και αυτό 
γιατί δεν υπάρχει κανένας βασικός 
κανόνας για όλα τα παιδιά. Κάποια 

παιδιά μπορεί να χρειάζονται ιδιαίτερη 
προσοχή, άλλα περισσότερη αγάπη, άλλα 
διαφορετική αντιμετώπιση. Ας υποθέσου-
με ότι στέκεστε σε έναν κήπο και αναρω-
τιέστε: «Πόσο νερό χρειάζεται κάθε φυ-
τό;» Αν δώσετε στην τριανταφυλλιά 50 λί-
τρα νερό, μάλλον θα πεθάνει! Το ίδιο ισχύ-
ει και με τα παιδιά. Αυτό που πρώτα πρέ-
πει να δείτε είναι τι είδους λουλούδι έχετε 
στον κήπο σας και πόση φροντίδα χρειάζε-
ται! Ένας διάσημος στοχαστής και γιόγκι, ο 
Sadhguru J. Vasudev, μας δίνει το δικό του 
δεκάλογο για το τι σημαίνει καλός γονιός! 

1. Ένα παιδί είναι ένα προνόμιο
Θεωρήστε ως προνόμιο το ότι ένα παιδί 
«έφτασε» σπίτι σας και το γέμισε χαρά! 
Και θυμηθείτε. Τα παιδιά δεν είναι ιδιο-
κτησία σας, δε σας «ανήκουν»! Απλά σκε-
φτείτε πως μπορείτε να απολαύσετε να 
καλλιεργήσετε και να υποστηρίξετε αυτό 
σας το προνόμιο! Και ποτέ μην προσπα-
θήσετε να τα θεωρήσετε ως επένδυση για 
το δικό σας μέλλον! 

2. Αφήστε τα γίνουν αυτό που 
είναι να γίνουν 
Μην προσπαθήσετε να τα «καλουπώ-
σετε» σύμφωνα με τα δικά σας πιστεύω 
για τη ζωή!. Το παιδί δε χρειάζεται να 
κάνει αυτό που κάνατε εσείς στη δική 
σας ζωή! Αντίθετα, το παιδί σας οφείλει 
να κάνει όλα όσα δεν τολμήσατε εσείς να 
κάνετε!   Μόνο τότε θα έχει συνεισφέρει 
στην παγκόσμια πρόοδο!    

3. Δώστε τους αληθινή αγάπη 
Συχνά οι άνθρωποι πιστεύουν ότι απο-
δεικνύουν την αγάπη τους προς τα παιδιά 
τους, δίνοντας τους όλα όσα τους ζητούν. 
Αυτό είναι απλώς βλακεία. Το μοναδικό 
που οφείλουμε πάντα να τους δίνουμε 
είναι η υποστήριξή μας. 

4. Δεν υπάρχει καμία βιασύνη 
για να μεγαλώσουν
Είναι πολύ σημαντικό για ένα παιδί να 
μπορεί να ζει την παιδικότητά του. Δεν 
υπάρχει λόγος να ζει από μικρός ως ενή-
λικος, αυτό θα το ζήσει ούτως ή άλλως. 
Όταν είσαι παιδί και συμπεριφέρεσαι σαν 
παιδί, είναι υπέροχο. Όταν γίνεσαι όμως 
ενήλικος και συμπεριφέρεσαι σαν παιδί… 
αυτό είναι κακό. 

5. Με τα παιδιά γίνεσαι μαθητής, 
όχι δάσκαλος
Αλήθεια, τι ξέρουμε εμείς από τη ζωή για 
να το διδάξουμε στα παιδιά μας; Το μόνο 
που ξέρουμε είναι μερικά κόλπα επιβί-
ωσης, και αυτά μόνο μπορούμε να τους 
μάθουμε! Κάντε ένα τεστ: Συγκρίνετε τον 
εαυτό σας με το παιδί σας και δείτε ποιος 
από τους δύο χαίρεται πιο εύκολα! Το 
παιδί αναμφισβήτητα! Οπότε; Ποιος είναι 
ο καλύτερος σύμβουλος για τη ζωή; Με τα 
παιδιά θυμόμαστε πράγματα που είχαμε 
ξεχάσει. Να γελάμε, να παίζουμε, να τρα-
γουδάμε, να κρυβόμαστε, να πλατσουρί-
ζουμε. Όλα αυτά, τα παιδιά μας τα μαθαί-
νουν ξανά!  

6. Τα παιδιά είναι πνευματικά 
πλάσματα  
Τα παιδιά έχουν άπειρες πνευματικές 
δυνατότητες, και αυτό επειδή δεν έχουν 
ακόμα βυθιστεί μέσα στην «πραγματικό-
τητα»! Συχνά ακούν και βλέπουν πράγ-
ματα που εμάς μας διαφεύγουν. Δεν 
παρατηρούν απλά, νιώθουν το περιβάλ-
λον και κυριολεκτικά το ζουν. Επιπλέον, 
εντοπίζουν, απορροφούν και αντιδρούν 
σε αυτό πολύ πιο έντονα από ό,τι οι ενή-
λικοι. Είναι δηλαδή πολύ καλά συντονι-
σμένα με τη διαίσθησή τους. Αν εμείς τα 
βοηθήσουμε να εξελίξουν αυτά τα προ-
σόντα τους, με το να μην παρεμβαίνουμε 
στην έκφραση τους, τότε θα τα βοηθή-
σουμε και να αποκτήσουν ενσυναίσθηση 
αλλά και κοινωνική ευελιξία στη ζωή 
τους! 
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Σχολιαστής
του γιώργου τσαντήλα

Το όνομά μου είναι 
«Έλ Γκρέκο».
Από το Άργος Ορεστικό του 
Νομού Καστοριάς, ο Δημή-
τρης (Τζίμης)  Λογοθέτης ,
Μακεδόνας και Παοκτζής, 

με τη σύζυγό του  Ελευθερία, έκαναν το μεγάλο βήμα –όπως 
αρκετοί Έλληνες το τελευταίο , μετά κρίσης , διάστημα –και 
αποφάσισαν να συνεχίσουν τη ζωή τους στο Τορόντο , επιλέ-
γοντας μάλιστα την ιδέα της δημιουργίας ενός καφέ , ὀπερ και 
εγέννετο, με τρία χρόνια λειτουργίας, το πασίγνωστο και πέρα 
από την ελληνική παροικία,  “ EL GRECO ” !
«Από μικρός» μου εκμυστηρεύεται , «δούλευα σαν βοηθός 
σερβιτόρου, μου άρεσε και στη συνέχεια , πήρα προαγωγή 
(γέλια) και έγινα σερβιτόρος . Ήταν καλές εποχές , έκανα μαθή-
ματα και στη συνέχεια δούλεψα ως μπάρμαν, μέχρι πού με 
ένα φιλαράκι, κάναμε το πρώτο μαγαζί ( ενώ ακολούθησαν κι 
άλλα ) και το ονομάσαμε «΄Αρωμα καφέ » . 

Το μυστικό της επιτυχίας
«΄Οταν ήρθα στο Τορόντο» συνεχίζει , «πολλοί μου έλεγαν να 
μην δημιουργήσω το καφέ Ελ Γκρέκο, αλλά δεν φοβηθήκαμε 
με τη σύζυγό μου , την Ελευθερία και δικαιωθήκαμε, διότι 
σημασία έχει , ότι κάνεις να το κάνεις σωστά ! Αυτό προσπα-
θούμε,  και τα καταφέρνουμε με την ευγενική υποστήριξη 
από τους Έλληνες, αλλά και πολλούς Βαλκάνιους και Κανα-
δούς, που μας επισκέπτονται καθημερινά, για να απολαύσουν 
το καφεδάκι τους , την σπανακόπιτα ή το γλυκό τους και τους 
ευχαριστούμε θερμά ! Φυσικά μεγάλο μερίδιο στην επιτυχία 
έχουν όλα τα παιδιά που εργάζονται όλο αυτό το διάστημα 
στο Ελ Γκρέκο.»  

Φρέντο Εσπρέσσο, χωρίς δεύτερη κουβέντα.
Στην ερώτηση «ποιό είναι το πιό διάσημο προϊόν που ζητεί-
ται περισσότερο στο καφέ Ελ γκρέκο;» ο Τζίμης είναι κατη-
γορηματικός,  «Το φρέντο Εσπρέσο μακράν, αλλά ζήτηση 
έχουν όλα τα προιόντα, ειδικά τα φρέσκα που φτειάχνουμε 
εμείς, όπως σπανακόπιτες τυρόπιτες και τα σπιτικά γλυκά μας . 
Γενικά οι ελληνικές γεύσεις, αλλά και ο τρόπος που οι Έλληνες 
απολαμβάνουν τον καφέ τους , προσελκύει τους πάντες και 
αυτό συμβαίνει γιατί προσέχουμε να διασφαλίζουμε τα στά-
νταρ γεύσης και ποιότητας για τον επισκέπτη, να είναι υψηλά.»

Αναμένονται οι καλοκαιρινές γεύσεις ...
«Για το καλοκαίρι», ενώ έξω ο καιρός συνεχίζει να δείχνει την 
αγριάδα του αδιαφορώντας για το ανοιξιάτικο ημερολόγιο, 
«έχουμε μια καινούργια ιδέα, που θα παρουσιαστεί και εδώ 

και στο νέο Ελ Γκρέκο, που λειτουργεί στο κέντρο της πόλης 
του Τορόντο και θα είναι ένας μοναδικός συνδυασμός, από 
παγωτό Τζελάτο και καφέ ! Θα το δοκιμάσουμε όλοι σύντομα 
!»

Καλή συνέχεια ...
Ήταν η ευχή για το φίλο συμπατριώτη και λέοντα το ζώδιο, 
Δημήτρη Λογοθέτη, για τις προσπάθειες που κάνει ευρισκό-
μενος , όπως κι εμείς, πέραν του Ατλαντικού.

Το καφέ Ελ Γκρέκο στη γωνία Pape και Floyd αποτελεί εδώ και 
τρία χρόνια , υπό τη διεύθυνση του Τζίμη και της Ρίτσας, ένα 
ήρεμο και ποιοτικό καθημερινό στέκι για την μεγάλη ελληνική 
γειτονιά , ενώ ειναι μεγάλη και η παρουσία των βαλκάνιων 
και καναδών που προτιμούν ο καφές τους να έχει την υπο-
γραφή Ελ Γκρέκο ! Ελληνική υπεροχή και χαμόγελο!

Πασχαλινές αγορές
Το “EUROPEAN POULTRY &  MEATS” έχει προετοιμαστεί 
άψογα για να σας εξυπηρετήσει έτσι ώστε να απολαύσετε το 
καλύτερο Πασχαλινό τραπέζι , συνδυάζοντας αγορές μέσα 
από την μεγάλη ποικιλία σε ελληνικά προιόντα  και τα φρέσκα 
κρεατικά και αρνάκια σε τιμές έκπληξη , ενώ παράλληλα μπο-
ρείτε να εκμεταλευθείτε και τις πολύ καλές προσφορές σε λάδι 
και φέτα ! Ο Ανδρέας και ο Γιάννης φροντίζουν καθημερινά 
για την τέλεια εξυπηρέτηση εδώ και 40 χρόνια και αποτελούν 
την εγγύηση για ποιοτικές αγορές σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της ελληνοκαναδικής οικογένειας. Καλό Πάσχα νάχουμε! 

Τί μας περιμένει , ουδείς γνωρίζει 
Στο βιβλίο του «Ο επαγγελματίας» ο Στήβεν Πρέσφιλντ φλερ-
τάρει με την αλγηνή ηλεκτρονική πραγματικότητα που μας 
περιβάλλει όλο και πιο ασφυκτικά και περιγράφει την ψυχρο-

πολεμική κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί για τον πλα-
νήτη Γη το έτος 2032. Όχι πολύ μακριά. Μόλις 15 χρόνια 
από σήμερα. Ιδιωτικοί πανίσχυροι και πλήρως εξοπλισμέ-
νοι μισθοφορικοί στρατοί προστατεύουν τα συμφέροντα 
των ιδιοκτητών των πετρελαιοπηγών , ενώ είναι επιστρατευ-
μένα στην περιοχή, όλα τα ικανά για διεκδίκηση των πολύτι-
μων πετρελαιοπηγών έθνη, με όλα τα τελευταίας τεχνολογίας 
όπλα στην φαρέτρα τους.  Ένας κόσμος που μοιάζει με θέατρο 
πολέμου με τους πρωταγωνιστές να  είναι έτοιμοι να πατή-
σουν ανά πάσα στιγμή την πυρηνική σκανδάλη.  
Σας μεταφέρουμε ένα μικρό χαρακτηριστικό απόσπασμα από 
ένα μυθιστόρημα , μέσα από το οποίο ο συγγραφέας , μας 
μεταφέρει στα άδυτα, όπου προκύπτουν οι αποφάσεις, που 
μπορεί να προκαλέσουν Αρμαγεδώνα , με μοναδικό στόχο 
το οικονομικό συμφέρον . Μέχρι που θα φθάσουν οι ύαινες 
της πολιτικοστρατιωτικής φράξιας στις ΗΠΑ;  Πώς θα αντι-
δράσουν οι φανατικοί μουσουλμάνοι; Πώς θα απαντήσει και 
αν , ο δημοκρατικός δυτικός κόσμος στο κουρέλιασμα των 
συνταγματικών αξιών και την επέλαση της τυραννίας;  
Οι συγκρίσεις με τη σημερινή πραγματικότητα και που αυτή 
μας οδηγεί , δικές σας.

Κυβέρνηση εν αναμονή
(απόσπασμα από το βιβλίο του Στήβεν Πρέσφιλντ «Ο Επαγ-
γελματίας») 
«Έχεις ακούσει», με ρωτάει , «τον Νόμο περί Εκτάκτων Εξου-
σιών»;  Όχι, της απαντώ.
«Ο Νόμος περί Εκτάκτων Εξουσιών του 2024», μου λέει η 
Έριελ , «πέρασε από το Κογκρέσσο κι έγινε νόμος , ως επακό-
λουθο της πυρηνικής επίθεσης στο Λονγκ Μπιτς. Σύμφωνα 
με το Νόμο το Κογκρέσσο σε περιπτώσεις που κινδυνεύει 
άμεσα το Έθνος μπορεί να εκχωρήσει έκτακτες –ορισμένοι 
θα έλεγαν δικτατορικές -εξουσίες στον πρόεδρο χρίζοντάς 
τον Στρατάρχη. Ο Νόμος του παρέχει το αποκλειστικό δικαί-
ωμα , με δική του πρωτοβουλία, να επιβάλλει τον στρατιω-
τικό νόμο, να θεσπίσει την υποχρεωτική στράτευση, να χρη-
σιμοποιεί κοριούς και ηλεκτρονική παρακολούθηση χωρίς 
την εποπτεία των δικαστικών αρχών , να προχωρά στη σύλ-
ληψη και την κράτηση ατόμων χωρίς δίκη, να κρατικοποιή-
σει όλες τις τράπεζες και τα μέσα μεταφοράς, την αεροπορία, 
τα πλοία , τα τρένα και τα φορτηγά, όπως και όλες τις βιομη-
χανίες πετρελαίου, άνθρακα, χάλυβα και τις αυτοκινητοβι-
ομηχανίες, να διατάζει την υποχρεωτική φυλάκιση και απέ-
λαση συγκεκριμμένων ατόμων ή ομάδων , να αναστέλλει τα 
συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα και την ελευθερία 
του τύπου και πολλά άλλα. Μιλάμε για απίστευτη βρωμιά , 
δεν συμφωνείς; “ 

απόψεις
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απόψεις

Η 
συνείδηση είναι η ικανότητα του 
ανθρώπου να έχει επίγνωση της 
ίδιας του της ύπαρξης και του γύ-
ρω του κόσμου, δηλαδή γνωρίζει 

ότι υπάρχει, τι κάνει, που βρίσκεται. Είναι 
και η ικανότητα να διακρίνει το καλό από το 
κακό και ν’αξιολογεί τις προθέσεις και τις 
πράξεις του.

  
Σύμφωνα με μία πολύ παραστατική μεταφο-
ρά, η συνείδηση είναι μία εσωτερική φωνή 
που φωλιάζει σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη 
για να της επισημαίνει το σωστό από το λά-
θος:’’Εχει ήσυχη τη συνείδησή του’’ ή ‘’τον 
ελέγχει η συνείδησή του’’ είναι συνηθισμέ-
νες φράσεις με τέτοιο νόημα. Πρόκειται για 
την ηθική συνείδηση: Ελέγχει όταν κάποιος 
τελέσει κακές πράξεις κι έχουμε ‘’τύψεις συ-
νειδήσεως’’. Ο Απόστολος Παύλος σημειώ-
νει για τα έθνη που δεν γνώρισαν ακόμα τον 
γραπτό νόμο του Θεού ‘’μέσα τους υπάρχει 
νόμος... Οι εντολές τού νόμου είναι γραμμέ-
νες στην καρδιά τους’’... Προφανώς είναι η 
έμφυτη και διαχρονική ανάγκη της ανθρώ-
πινης φύσης για αγαπητική και ειρηνική συ-
νύπαρξη με τούς άλλους.
Η συνείδηση είναι κάτι το δυναμικό. Μπορεί 
να αναπτυχθεί ή να ατροφήσει, επηρεάζει 
τον πολιτισμό και επηρεάζεται απο αυτόν. 
Οι κυριότεροι παράγοντες είναι η καλλιέρ-
γεια και η αυτογνωσία του ίδιου του ανθρώ-

που. Η αυτογνωσία δεν πραγματοποιείται 
αυτομάτως αλλά κατορθώνεται με κόπο και 
εξεταστική διάθεση. Σε ποιό βαθμό είναι 
δυνατή; Η ανθρώπινη ψυχή είναι χώρος 
δύσβατος. Υπάρχει το ασυνείδητο, αυτή η 
άγνωστη περιοχή, που είναι απρόσιτη στη 
συνείδηση. Η άλλη περιοχή που ονομάζεται 
υποσυνείδητο είναι πιο προσιτή και μπο-
ρεί να φωτιστεί αν ο άνθρωπος καταβάλλει 
προσπάθεια. Αυτή η προσπάθεια συνδέε-
ται σημαντικά με τον αγώνα και τον βαθμό 
αυτογνωσίας.
Οταν αισθανόμαστε ξένοι με τον εαυτό μας 
και το Εγώ μας είναι σαν χαμένο, τότε μιλάμε 
για αλλοτρίωση. Είναι η επιστημονική ορο-
λογία για την αποξένωση του Εαυτού μας 
από το Εγώ μας. Χάνεται η επαφή με τον 
συνάνθρωπο και τον εαυτό μας, χάνεται η 
προσωπική ταυτότητα και περιορίζονται οι 
διαστάσεις της ζωής στο παρόν, παραγνω-
ρίζοντας τις πνευματικές ανάγκες. Αυτό είναι 
ένα από τα χαρακτηριστικά φαινόμενα της 
σύγχρονης ζωής και του μοντέρνου πολιτι-
σμού. Η φράση ‘’Οι άλλοι άνθρωποι είναι 
η κόλασή μου’’, του σύγχρονου υπαρξιστή 
φιλόσοφου Jean-Paul Sartre, περιγράφει την 
εποχή μας με τον πιο σύντομο και ακριβή 
τρόπο. Η αλλοτρίωση είναι φαινόμενο του 
οποίου η πρωτογενής αιτία πρέπει ν’αναζη-
τηθεί στη στάση ζωής που τηρεί ο άνθρω-

πος: Χάνει την επίγνωση των ανθρώπινων 
ορίων, δεν καταλαβαίνει ότι κάποια βαθειά 
χαραγμένη γραμμή σημαδεύει ένα ανυπέρ-
βλητο σύνορο. Την αγνοεί ή την περιφρονεί 
και περνάει την τάφρο. Τυφλωμένος από το 
πάθος για δύναμη, πλούτο, ή δόξα. Φθορά 
σωματική και ψυχική και κίνδυνος να χρησι-
μοποιηθούν όλα τα μέσα θεμιτά ή αθέμιτα 
χωρίς διάκριση και ηθικούς ενδοιασμούς. 
Με την υπεροψία που οι Αρχαίοι ονόμαζαν 
‘’ύβριν’’ και την θεωρούσαν το πιο ολέθριο, 
το θανάσιμο αμάρτημα του ανθρώπου. 
Ακόμα και από απλή αδιαφορία και ανευθυ-
νότητα, γίνεται ηθικός αυτουργός αφου δεν 
αντιδρά σε καταστροφικές πράξεις άλλων 
ενώ έχει τη δύναμη να τις σταματήσει. Οταν 
αντιληφθεί τη μωρία του, είναι αργά: η ευτυ-
χία έχει γλυστρήσει μέσα απο τα χέρια του, 
η ζωή με τις χαρές της έχει φύγει ανεπιστρε-
πτί. 
 Στην Πατερική Παράδοση της Εκκλησίας 
μας περιγράφεται η κόλαση ως το μαρτύριο 
του να μην μπορεις ν’αγαπάς. Η κόλαση είναι 
ένας τρόπος ζωής, δεν είναι κάποιος τόπος 

με καζάνια που ‘’βράζουν’’ αμαρτωλούς. 
Κατά τον Μακάριο τον Αιγύπτιο, κόλαση 
είναι να μήν μπορείς να βλέπεις τον άλλον 
πρόσωπο με πρόσωπο και οι κολασμέ-
νοι κάθονται έχοντας γυρισμένη την πλάτη 
τους ο ένας στον άλλον. Κόλαση δεν είναι 
τόπος τιμωρίας αλλά τρόπος ακοινωνησίας, 
δηλαδή ζεις χωρίς να επικοινωνείς. Ο μόνος 
τρόπος να ξεφύγει ο άνθρωπος από την 
αλλοτρίωση είναι να αλλάξουν οι δομές της 
κοινωνίας και ο τρόπος ένταξής του σ’αυτήν.
Κι αν ακόμα, χάρη στους ηθικά λοξούς δρό-
μους που παίρνει ο ασυνείδητος για την 
ανάβασή του, κατορθώσει να κατακτά τη μία 
κορυφαία θέση ύστερα απ’την άλλη ή παρα-
μένει άθικτος απο τις κυρώσεις του νόμου, 
δεν πρόκειται ποτέ να γνωρίσει την ευτυχία. 
Ο ανέντιμος θρίαμβος δεν αφήνει τη συνεί-
δηση ήσυχη να χαρεί – όλους μπορούμε να 
τους ξεγελάσουμε ή να αποσπάσουμε την 
επιδοκιμασία τους όχι όμως τη συνείδησή 
μας. 

www.raniamesiskli.com       
 www.youtube.com/user/MadonnaRania

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣκλΗ

θεμα    συνειδησησ 
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Τ
α κυριότερα αλλεργιογό-
να της άνοιξης σχετίζο-
νται με τη βλάστηση και 
την αναπαραγωγική ιδι-

ότητα των φυτών που λαμβάνει 
χώρα αυτή την περίοδο. Οι μεγα-
λύτερες κατηγορίες των αλλεργι-
ογόνων της άνοιξης είναι οι εξής: 
•	 Η	γύρη	του	φυτού	ελξίνη	η	
φαρμακευτική ή Parietaria (ονο-
μάζεται επίσης περδικάκι, παρ-
θενούλι, αγριοβασιλικός κ.ά.), 
που ανθίζει συνήθως από τον 
Μάρτιο έως και τον Ιούνιο, ενώ 
εμφανίζεται και πάλι (με μικρό-
τερη ένταση) το φθινόπωρο. 
•	 Η	γύρη	από	τα	άγρια	σιτηρά,	
τα γρασίδια και τα καλλιεργη-
μένα δημητριακά, που ανθίζουν 
στα μέσα προς τέλη Μαρτίου 
μέχρι και τέλη Μαΐου περίπου, 
ενώ υπάρχουν και καλοκαιρινά 
φυτά της οικογένειας, όπως 
η αγριάδα, η μουχρίτσα 
και το καλαμπόκι. 
•	 Η	γύρη	της	ελιάς,	που	
ανθίζει συνήθως τέλη 
Απριλίου μέχρι και 
τέλη Μαΐου. 
•	 Το	 ε λ λην ικό	
κυπαρίσσι, που η 
μεγάλη του ανθοφο-
ρία είναι τον Ιανουάριο 
και τον Φεβρουάριο, καθώς 
και εισαγόμενα φυτά 
που ανήκουν στην 
οικογένεια των κυπα-
ρισσοειδών και συνε-
χίζουν την ανθοφορία 
τους καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της άνοιξης. 
•	 Τα	ακάρεα	της	οικια-
κής σκόνης, ειδικά κατά 
τις μέρες που η θερμο-
κρασία δεν είναι πολύ 
χαμηλή και η υγρασία 
αυξάνεται, οπότε παρα-
τηρείται έντονη αναπα-
ραγωγική δραστηριότητα. 
Μεγάλη έξαρση εμφανίζουν 
την άνοιξη και μια δεύτερη -πιο 
μικρή- το φθινόπωρο, ενώ σε 
χαμηλότερο βαθμό προκαλούν 
πρόβλημα όλο τον χρόνο. 
•	 Οι	μύκητες,	που	πολλαπλα-
σιάζονται εξαιτίας της υψηλής 
θερμοκρασίας, καθώς και της 

αυξημένης υγρασίας και βλάστη-
σης.

Μπορώ να απαλλαγώ ο-
ριστικά από τις αλλεργί-
ες;
Η ριζική θεραπεία των αλλερ-
γιών ονομάζεται ανοσοθερα-
πεία ή απευαισθητοποίηση. 
Ουσιαστικά, ο ασθενής εκτίθε-
ται τακτικά σε μικρές, προοδευ-
τικά αυξανόμενες δόσεις από 
το αλλεργιογόνο που προκαλεί 
αντίδραση στον οργανισμό του. 
Στόχος είναι να συνηθίσει το 
ανοσοποιητικό του σύστημα το 
αλλεργιογόνο και σταδιακά να 
μειωθεί η αλλεργική αντίδραση, 
μέχρι να γίνει μηδενική (ανο-
σολογική ανοχή). Η διαδικασία 
αυτή γίνεται με δύο τρόπους. Η 
πρώτη επιλογή είναι οι υποδό-

ριες ενέσεις, που γίνονται μία 
φορά την εβδομάδα τους 
πρώτους μήνες και μία φορά 
τον μήνα στη συνέχεια.

Η δεύτερη εκδοχή ανα-
φέρεται σε υπογλώσ-
σιες σταγόνες, που δίνο-

νται αρχικά σε καθημερινή 
βάση. Η ανοσοθεραπεία 

διαρκεί 3-5 χρόνια, ενώ 
κατά το διάστημα αυτό 
τα συμπτώματα είναι 
εμφανώς μειωμένα. 

Βασικά πλεονεκτήματα 
της μεθόδου είναι:
1) Αν έχουμε ρινίτιδα και 

υποβληθούμε σε ανοσο-
θεραπεία, μειώνονται οι 
πιθανότητες να αναπτύ-
ξουμε άσθμα.

2) Περιορίζεται η πιθανό-
τητα να αναπτύξουμε αλλεργία 

και σε άλλα αλλεργιογόνα 
στο μέλλον.
3) Όταν ολοκληρωθεί η 

ανοσοθεραπεία, το θερα-
πευτικό αποτέλεσμα μπορεί 

να διαρκέσει χρόνια ή και για 
πάντα. Επιπλέον, όσον αφορά 
τις εγκύους, αν βρίσκονται σε 
ανοσοθεραπεία συντήρησης, η 
οποία προχωρά καλά, δεν χρειά-
ζεται να τη διακόψουν ούτε κατά 
την ευαίσθητη περίοδο του πρώ-
του τριμήνου.

Ο
ι άνθρωποι που πάσχουν από αϋπνία εμφανίζουν αυξημένο 
κίνδυνο για έμφραγμα και εγκεφαλικό, σύμφωνα με μια νέα 
κινεζική επιστημονική μελέτη.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την Τσιάο Χε του Ιατρικού Πανε-

πιστημίου της Κίνας στη Σενγιάνγκ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση 
στο ευρωπαϊκό περιοδικό προληπτικής καρδιολογίας «European Journal 
of Preventive Cardiology», αξιολόγησαν (μετα-ανάλυση) στοιχεία από 
15 δημοσιευμένες έρευνες που αφορούσαν συνολικά σχεδόν 161.000 
άτομα σε βάθος 30ετίας.
Διαπιστώθηκε ότι ο κίνδυνος εμφράγματος και εγκεφαλικού είναι κατά 
μέσο όρο αυξημένος κατά 27% για όσους δυσκολεύονται να αποκοιμη-
θούν, κατά 11% για όσους δυσκολεύονται να μείνουν συνεχώς κοιμισμέ-
νοι για ώρες και κατά 18% για όσους το πρωί αισθάνονται ότι δεν κοιμή-
θηκαν καλά και δεν ξεκουράστηκαν. 
Δεν διαπιστώθηκε αυξημένος καρδιαγγειακός κίνδυνος για όσους 
ξυπνάνε πολύ νωρίς. Για τις γυναίκες με αϋπνία ο κίνδυνος φαίνεται να 
είναι ελαφρώς μεγαλύτερος από ό,τι για τους άνδρες. Ωστόσο, όπως 
είπε η Χε, «δεν μπορούμε ακόμη να συμπεράνουμε ότι η αϋπνία είναι 
πιο επικίνδυνη για τις γυναίκες, καθώς δεν υπάρχουν επαρκή στατιστικά 
στοιχεία για τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα». Είναι πάντως γνωστό 
ότι οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς στην αϋπνία για διάφορους λόγους 
(γενετικούς, ορμονικούς, ψυχολογικούς κ.ά.).

Τ
α παιδιά που εκτίθενται 
στον μόλυβδο από μικρή 
ηλικία μπορεί να εμφανί-
σουν μειωμένη νοημοσύ-

νη έπειτα από δεκαετίες και αυτό 
θα έχει αρνητικές συνέπειες στην 
οικονομική κατάστασή τους, σύμ-
φωνα με μια νέα αμερικανο-νεο-
ζηλανδική επιστημονική έρευνα.
Ο μόλυβδος έχει τοξική δράση 
και μπορεί να βλάψει το αναπτυσ-
σόμενο νευρικό σύστημα των 
παιδιών. Επίπεδα μολύβδου όχι 
μεγαλύτερα από πέντε μικρο-
γραμμάρια ανά ένα δέκατο του 
λίτρου (dl) αίματος μπορεί να επι-
δράσουν αρνητικά στον δείκτη 
νοημοσύνης, σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
Ελήφθησαν υπ’ όψιν και συσχε-
τίσθηκαν αναλύσεις αίματος για 
μόλυβδο που είχαν κάνει αυτοί 
οι άνθρωποι όταν ήταν 11 ετών, 
καθώς επίσης στοιχεία από πρό-
σφατα τεσ τ νοημοσύνης και 
δεδομένα για την πρόσφατη κοι-
νωνικο-οικονομική κατάστασή 
τους.
Διαπιστώθηκε ότι όσα παιδιά 
είχαν επίπεδα μολύβδου άνω 
των 10 μικρογραμμαρίων ανά dl 
είχαν κατά μέσο όρο 4,2 μονάδες 
χαμηλότερο δείκτη νοημοσύνης 
ως ενήλικοι. Επιπλέον, τα παιδιά 
που είχαν εκτεθεί σε μεγαλύτερα 
επίπεδα μολύβδου είχαν χαμη-
λότερα εισοδήματα και λιγότερο 
προνομιούχα επαγγέλματα ως 
ενήλικοι.
Για κάθε 5 μικρογραμμάρια ανά 
dl παραπάνω μολύβδου στο αίμα 
ενός παιδιού, μειωνόταν κατά 
μέσο όρο κατά 1,6 μονάδες ο δεί-
κτης νοημοσύνης του στην ηλικία 
των 38 ετών.
Προηγούμενες μελέτες είχαν 
συσχετίσει την έκθεση των παι-
διών σε μόλυβδο με χειρότερες 
σχολικές επιδόσεις τους. Ο μόλυ-
βδος (προτού η βενζίνη γίνει 
αμόλυβδη) συσσωρευόταν στα-
διακά στο σώμα και η επίπτωσή 
του αποδεικνύεται ότι μπορεί να 
διαρκεί επί δεκαετίες.

Η έκθεση 
των παιδιών 
σε μόλυβδο 
σχετίζεται 
με μειωμένη 
νοημοσύνη

Η αϋπνία σχετίζεται με 
αυξημένο κίνδυνο για 
έμφραγμα και εγκεφαλικό

Τι ευθύνεται για τις 
αλλεργίες την άνοιξη;

υγεία

Τ
ο κρυολόγημα ποτέ δεν 
είναι ευχάριστο, αλλά 
γίνεται ακόμη πιο δυσά-
ρεστο, αν κάποιος νιώθει 

μόνος, σύμφωνα με μια νέα αμε-
ρικανική ψυχολογική έρευνα. Η 
επιστημονική μελέτη δείχνει ότι 
τα συμπτώματα του κρυολογήμα-
τος βιώνονται με χειρότερο τρόπο 
σε περίπτωση μοναξιάς.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την 
ψυχολόγο Άντζι Λερόι του Πανε-
πιστημίου Ράις του Τέξας, που 
έκαναν τη σχετική δημοσίευση 
στο αμερικανικό περιοδικό για 
θέματα ψυχολογίας της υγείας 
«Health Psychology», μελέτησαν 
159 ανύπαντρους ανθρώπους 
ηλικίας 18 έως 59 ετών (το 60% 
άνδρες).

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν 
ρινικές σταγόνες για να μολύνουν 
σκοπίμως τους εθελοντές με τον 
ιό του κρυολογήματος, πράγμα 
που συνέβη στα τρία τέταρτα 
περίπου των συμμετεχόντων. 
Κάθε συμμετέχων συμπλήρωσε 
επίσης ένα ψυχολογικό ερωτημα-
τολόγιο για να αξιολογηθεί πόσο 
μόνος ένιωθε.
Δεν φάνηκε η μοναξιά να επηρε-
άζει το αν κάποιος θα κρυολογή-
σει ή όχι. Όμως διαπιστώθηκε ότι 
επηρεάζει το πόσο άσχημα νιώ-
θει το κρυολόγημά του. Όσο πιο 
μόνος αισθάνεται κάποιος, τόσο 
πιο άσχημα νιώθει και το κρυο-
λόγημα. Όσοι είχαν κοινωνικά και 
φιλικά δίκτυα ένιωθαν να περνάνε 
πιο ελαφρά το κρυολόγημα.

Η μοναξιά κάνει το 
κρυολόγημα χειρότερο
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Έ
χω ήδη αναφέρει για 
την εκφυλισμένη ύ-
λη σ το εσωτερικό 
των άστρων.  Η εκφυ-

λισμένη ύλη είναι η πρώτη 
φάση της ύλης πέρα από την 
συμβατική ύλη, την ύλη που 
μας περιβάλλει στην καθη-
μερινή ζωή και με την οποία 
είναι φτιαγμένη η γη μας, οι 
άλλοι πλανήτες και εμείς οι 
ίδιοι.  Άτομα ουδέτερα, συ-
γκροτημένα και  συγκρατη-

μένα μέσα στη δομή της ύλης.
Η «εκφυλισμένη ύλη» είναι το «πλάσμα», δηλαδή η «ιονι-
σμένη ύλη», όπου ηλεκτρόνια και πυρήνες κινούνται σε 
ένα ομογενές ιονισμένο ρευστό, κάτω από εξωπραγμα-
τικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας που υφίστανται 
στα εσωτερικά των άστρων.  Με άλλα λόγια πρόκειται από 
αποσυντεθειμένα άτομα. Και αυτή είναι η πρώτη μορφή 
της εξωτικής ύλης που γνωρίσαμε.  Θα γνωρίσουμε και 
άλλες παρακάτω.
Ένα βασικό σημείο που θα θίξω και που νομίζω ότι είναι 
από τα σπουδαιότερα στην ανάλυση-περιγραφή που κάνω 
και που συνιστώ στον αναγνώστη να προσέξει ιδιαίτερα, 
είναι το γεγονός ότι σε κανονικές συνθήκες πιέσεως και 
θερμοκρασίας, ο περισσότερος χώρος που υπάρχει μέσα 
στο άτομο, από τον πυρήνα μέχρι τα ηλεκτρόνια που περι-
φέρονται γύρω του, δεν καταλαμβάνεται από άλλα  υλικά  
σωματίδια.  Είναι με άλλα λόγια κενός. Η δομή του ατόμου 
είναι μια ακριβής μικρογραφία ηλιακού συστήματος.  
Στο ηλιακό σύστημα, ο περισσότερος χώρος μεταξύ Ηλίου 
(πυρήνα) και πλανητών (ηλεκτρόνια) καταλαμβάνεται από 
κενό χώρο.  Στον διαπλανητικό χώρο υπάρχουν περιπλα-
νώμενα άτομα ελαφρών στοιχείων (υδρογόνου), πυρήνες 
ηλίου (που λέγονται  α -ακτινοβολία), ελεύθερα ηλεκτρό-
νια (β - ακτινοβολία) και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 
(γ- ακτινοβολία).  Στην ουσία υπάρχει έλλειψη συγκροτη-
μένης ύλης.
Ας φανταστούμε τώρα, ότι το άτομο του απλούστερου 
στοιχείου της ύλης, του υδρογόνου, μεγεθύνεται ομοι-
όμορφα, δηλαδή το ηλεκτρόνιο, το πρωτόνιο (ο πυρή-
νας στην περίπτωση του υδρογόνου) και η απόσταση (ο 
χώρος) μεταξύ πυρήνα - ηλεκτρονίου, μεγαλώνει με τον 
ίδιο ρυθμό μέχρις ότου ο πυρήνας φτάσει στο μέγεθος 
ενός πορτοκαλιού.  
Για να διατηρήσουμε τη σωστή κλίμακα αποστάσεων και 
μεγεθών, το ηλεκτρόνιο θα έχει το μέγεθος μιας μικρής 
μύγας και θα περιστρέφεται  σε τροχιά γύρω  από το πορ-
τοκάλι (πυρήνα) σε απόσταση τεσσάρων 4 χιλιομέτρων. 
Αν κανείς διανοηθεί τις αναλογίες, καταλαμβάνεται από 
ίλιγγο. 
Με άλλα λόγια, το άτομο του υδρογόνου και γενικά κάθε 

άτομο, αποτελείται επί το πλείστον από κενό χώρο. Και η 
ύλη που μας περιβάλλει, αποτελούμενη από άτομα, είναι 
επί το πλείστον κενός χώρος.  Το σώμα μας αποτελείται 
κυρίως από κενό χώρο (και ορισμένων το κεφάλι αποτε-
λείται απο κενό χώρο).  Τώρα ας δούμε πόσο ζυγίζει ένα 
άτομο.  Όταν λέμε  άτομο, εννοούμε το συγκρότημα ηλε-
κτρονίου και πυρήνα.  
Επειδή όμως το πρωτόνιο (ο πυρήνας του υδρογόνου στην 
περίπτωσή μας) έχει 1836 φορές την μάζα του ηλεκτρο-
νίου (είναι 1836 φορές βαρύτερος), τότε η όλη μάζα του 
ατόμου είναι ουσιαστικά ο πυρήνας του.  Για πρακτικούς 
λοιπόν λόγους αγνοούμε γενικώς την μάζα του ηλεκτρο-
νίου.
Όταν τεράστιες ποσότητες ύλης στοιβάζονται σε ένα 
σημείο, όπως είδαμε στις περιπτώσεις των άστρων, τότε 
η ηλεκτρομαγνητική δύναμη αντιτίθεται στην βαρύτητα 
μέχρις ένα σημείο.  Σε κάποια φάση η βαρύτητα συμπιέζο-
ντας τα εξωτερικά ηλεκτρόνια τα οποία έρχονται σε επαφή, 
τα εξαναγκάζει να περιστρέφονται σε συνεχώς μικρότερες 
τροχιές, πλησιέστερα στον πυρήνα.  Βαθμηδόν μέσα στον 
ίδιο χώρο συσσωρεύεται όλο και περισσότερη ύλη. 
Ας κάνουμε τώρα μερικούς υπολογισμούς, τους οποίους 
βέβαια μπορεί ο αναγνώστης να αντιπαρέλθει, εάν δεν 
έχει τα απαραίτητα μαθηματικά εφόδια, χωρίς βέβαια το 
γεγονός αυτό να τον υποτιμά και να χρησιμοποιήσει με 
καλή πίστη το αποτέλεσμα που προκύπτει, χωρίς να χάσει 
την συνέχεια της αφήγησης.
Η μάζα λοιπόν του πρωτονίου είναι  1.673 Χ 10-27  κιλά 
(πάλι οι γνωστοί μας εκθετικοί αριθμοί που έχουμε ήδη 
γνωρίσει).  Δηλαδή  χρειάζονται 1027   (10 ακολουθού-
μενο από 27 μηδενικά) πρωτόνια  μαζί για να ζυγίζουν 
1.6 κιλά.
Ξέρουμε από το μάθημα της Φυσικής ότι  η διάμετρος του 
ατόμου του υδρογόνου είναι 10-8  εκατοστά.  Χρειάζονται 
δηλαδή  108  (100,000,000 - εκατό εκατομμύρια) άτομα  
πλάι-πλάι για να φτιάξουμε μία γραμμή μήκους 1  εκατο-
στού.  Ο όγκος του ατόμου του υδρογόνου είναι ο όγκος 
μιας σφαίρας με διάμετρο 10-8  εκατοστά, δηλαδή περί-
που 10-8  Χ 10-8 Χ 10-8 = 10-24  κυβικά εκατοστά.  
Με άλλα λόγια, αν θέλουμε να γιομίσουμε ένα χώρο που 
έχει τον όγκο μιας γκαζάς (οι γκαζές που παίζαμε όταν 
είμαστε μικροί, που είναι σφαιρίτσες διαμέτρου γύρω στο 
1 εκατοστό) με συμβατική ύλη (άτομα υδρογόνου), χρει-
άζονται 1024   άτομα, που ζυγίζουν  1.673 Χ 10-27  κιλά 
κάθε πρωτόνιο   Χ 1024 πρωτόνια στο χώρο της σφαιρί-
τσας   = 1.67 γραμμάρια.  
Ας δούμε τώρα πόσο ζυγίζει η ίδια σφαιρίτσα εάν είναι 

γεμάτη με εξωτική συμπιεσμένη ύλη.  Εδώ υποθέτουμε ότι 
η βαρύτητα έχει συνθλίψει τα άτομα και οι πυρήνες  εφά-
πτονται ο ένας στον άλλο. Δεν υπάρχει πλέον ο απέραντος 
κενός χώρος στα ενδιάμεσα του ατόμου.  Ο χώρος αυτός 
είναι τώρα γιομάτος με πυρήνες, όχι με άτομα, και αυτό 
είναι βασικό, ενώ ο όγκος παραμένει ο ίδιος.  Τεράστια - 
εξωπραγματική πυκνότητα  ύλης.
Η διάμετρος του πυρήνα του υδρογόνου είναι 10-12  εκα-
τοστά.  Χρειάζονται δηλαδή  1012  (1,000,000,000,000 – 
ένα τρισεκατομμύριο) πυρήνες  πλάι-πλάι για να φτιάξουμε 
μία γραμμή μήκους 1  εκατοστού.  Ο όγκος του πυρήνα του 
υδρογόνου είναι ο όγκος μιας σφαίρας με διάμετρο 10-12  
εκατοστά, δηλαδή περίπου 10-12  Χ 10-12 Χ 10-12 = 10-36  
κυβικά εκατοστά.  
Αν θέλουμε να γιομίσουμε τον χώρο που έχει τον όγκο της 
σφαιρίτσας που αναφέραμε παραπάνω (γκαζάκι) με εξω-
τική συμπιεσμένη ύλη  χρειάζονται περίπου 1036  πυρή-
νες, που ζυγίζουν  1.673 Χ 10-27  κιλά κάθε πρωτόνιο   Χ 
1036 πρωτόνια στο χώρο της σφαιρίτσας   = 1.6 εκατομ-
μύρια τόνοι.  
Δηλαδή μια σφαιρίτσα (γκαζά) φτιαγμένη από εξωτική 
αστρική συμπιεσμένη ύλη  ζυγίζει γύρω στα 2 εκατομμύ-
ρια τόνους !!. Απίστευτο, ασύλληπτο και όμως αληθινό. 
Ήδη φαντάζομαι ότι έχετε πάρει το μήνυμα του τι συμβαί-
νει μέσα στα απύθμενα αστρικά βάθη, μέσα στις απερα-
ντοσιές του σύμπαντος.  Και η θεωρία και η παρατήρηση 
στα αβυσσαλέα διαστημικά βάθη το αποδεικνύουν περί-
τρανα.
Στο εξής θα χρησιμοποιήσουμε τα πάρα πάνω εφόδια για 
να διερευνήσουμε τη ζωή του άστρου από την αρχή του 
τέλους του, όταν έχει πλέον κάψει όλο το πυρηνικό του 
καύσιμο και έρμαιο πια της ανελέητης  δύναμης της βαρύ-
τητας σύρεται προς τα προδιαγεγραμμένα από τους φυσι-
κούς νόμους  πεπρωμένα του, περνώντας διαδοχικά όλα τα 
στάδια κατάπτωσης και εκφυλισμού, όπως, Λευκός γίγας, 
Άστρο ουδετερονίων και ίσως Μαύρη τρύπα.
Εκεί θα γνωρίσουμε την εξωτική ύλη σε όλη της τη μεγα-
λοπρέπεια και θα δούμε πως και αυτός ο χρόνος δεν μένει 
ανεπηρέαστος από την τεράστια πυκνότητα της ύλης σε 
σημείο που και αυτός σταματάει να  κυλάει  αναγκάζοντας 
το αιώνιο εκκρεμές του σύμπαντος να μείνει ακίνητο.  Στις 
ακρότητες αυτές, οι συμβατικοί φυσικοί νόμοι  όπως εμείς 
τους ξέρουμε, ίσως παύουν να υφίστανται, ενώ άλλοι εξω-
τικοί - εξωπραγματικοί νόμοι που ούτε καν μπορούμε να 
διανοηθούμε είναι δυνατό να ισχύουν.

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

επιστήμη

ο κώστας πάππας είναι πυρηνικός φυσικός και 
εργάζεται για την ατομική ενέργεια του καναδά 
(AECL). υπήρξε ο Γραμματέας του οργανισμού 
πυρηνικής ενέργειας του καναδά και δίδαξε σε 
έκτακτη βάση, το μάθημα της μηχανικής 
πυρηνικών αντιδραστήρων (Nuclear Engineering) 
στο πανεπιστήμιο McGill του μόντρεαλ. το 
χρονικό διάστημα 1974-1976 κατά την διάρκεια 
των μεταπανεπιστημιακών του σπουδών στο 
McMaster University στο Hamilton, ontario, 
εργάστηκε κοντά στον Dr. Brockhouse, ο οποίος 
τιμήθηκε το 1994 με το βραβείο νόμπελ της 
φυσικής για εργασίες που έκανε το 1950. o κ. 
πάππας εργάστηκε «στον προσδιορισμό της 
μαγνητικής δομής της ύλης» χρησιμοποιώντας 
σκέδαση ουδετερονίων [βομβαρδισμός 
κρυστάλλων ύλης, χρησιμοποιώντας σαν βλήματα 
ουδετερόνια (νετρόνια) από τον πειραματικό 
αντιδραστήρα του πανεπιστημίου] σε χαμηλές 
θερμοκρασίες κοντα στο απολυτο μηδέν (-273ο 
κελσίου). 

13η ΣΥΝΕχΕιΑ - ΓρΑΦΕι Ο κώΣΤΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

Συνέχεια στην επόμενη έκδοση
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ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
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Ε
υγενικοί μου φίλοι και φίλες αναγνώστες γεια σας.
Μια εβδομάδα περίπου από την μεγαλύτερη γιορτή της 
ορθοδοξίας, το ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, ο απανταχού ελληνι-
σμός ετοιμάζεται για την ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ.

Το διαχρονικό αυτό μήνυμα της ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ που πρέπει όλοι 
να κατανοούμε και δεν είναι μόνο το σουβλιστό αρνί, οι ελλη-
νικές λιχουδιές και Αυγά, αλλά ότι με την Ανάσταση του Κυρίου 
πρέπει ν’ ανασταίνονται μέσα μας οι απανταχού ελπίδες για ένα 
καλύτερο αύριο στην Παγκόσμια Ανθρωπότητα…
Το βλέπουμε παντού ότι το 90% ζει , δουλεύει και αναπνέει 
για το 10%. Πείνα, κακουχίες, χημικά όπλα και καταστροφές, 
θάνατοι αμάχων, «…ο θάνατος σου η ζωή μου». Ακόμη κι αυτοί 
που δεν πιστεύουν (ΣΕΒΑΣΤΟ) ας κάνουν μια μικρή στροφή 
στα πιστεύω τους, ποιος ξέρει μπορεί να γίνει καλύτερη η ζωή 
τους, απλά γράφω την προσωπική μου γνώμη. ΑΔΕΛΦΙΑ ειδικά 
εμείς που μεγαλώσαμε (;;) ας προσπαθήσουμε να χαμηλώνουμε 
καθημερινά τους τόνους σ’ όλες μας τις διενέξεις, γιατί ποτέ δεν 
ξέρουμε πως τα φέρνει η ζωή κι έχουμε την ανάγκη κάποιου 
συνανθρώπου μας που για τον Α ή Β λόγο έχουμε χαλάσει τις 

καρδιές μας σε κάποια στιγμή της ζωής μας. Είναι τυχερός αυτός 
που μπορεί και ξεχνάει και λέει και συγγνώμη… κοιμάται πιο 
ήσυχα και η ζωή του χαμογελάει…
Όσοι μπορείτε βοηθείστε με λίγο φαΐ ή ρούχα κάποιον συνάν-
θρωπο μας… κι ας μην το ξέρει ο ίδιος ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΟΠΟΣ. Έχει 
κι ο Καναδάς κρίση… και ειδικά αδέλφια μας που έχουν έλθει 
από την Ελλάδα και περνάνε δύσκολα. ΚΑΝΤΟ… ΜΠΟΡΕΙΣ. Θα 
μπορούσα να γράφω δεκάδες σελίδες για τέτοια θέματα γιατί 
πολλοί ΞΕΧΝΙΩΝΤΑΙ…
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ… Καλές προετοιμασίες και την άλλη εβδο-
μάδα η πανηγυρική Πασχαλινή έκδοση μας με πολλές διαφημί-
σεις , ευχές και μηνύματα από τον ελληνισμό του ΚΑΝΑΔΑ ΚΑΙ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ που αγκάλιασαν, μεγαλώνουν και υποστηρίζουν την 
συνεχόμενη προσπάθεια μου για διαιώνιση Θρησκείας, γλώσ-
σας και πολιτισμική μας κληρονομιάς.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ HELLAS 
NEWS αδιαφιλονίκητα την αγαπημένη σας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΗ-
ΜΕΡΙΔΑ Σ’ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ.  Πάμε τώρα και την ιστο-
ρία μας.
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«Ε
πιτρέψτε μου πρώτα να σας εξηγήσω 
πως είναι εμφανισιακά ο υπεύθυνος του 
καταστήματος μας. Έχει ύψος σχεδόν 
δυο μέτρα, σκληρό πρόσωπο και σπά-

νια τον βλέπεις να χαμογελάει. Κάποιος που δεν τον ξέ-
ρει, το πιθανότερο είναι να τρομάξει μόλις τον δει. Αλλά 
αν τον γνωρίσει καλύτερα θα καταλάβει ότι πρόκειται 
για ένα πραγματικά πολύ καλό παιδί.
Ειδικά αν μάθει μια ιστορία που συνέβη επτά μήνες πριν.
Μια μαμά με δυο παιδιά ζήτησε από τον υπεύθυνο ενός 
σουπερμάρκετ τρόφιμα. Η απάντηση του: Ανεκτίμητη!
Δεν είχα κλείσει ούτε μήνα που δούλευα ταμείο στο 
σουπερμάρκετ, όταν είδα μια γυναίκα να μπαίνει από 
τη πόρτα κρατώντας στα χέρια της τα δυο της παιδιά. 
Το αγόρι πρέπει να ήταν περίπου δυο ετών και το κορίτσι 
πέντε.
Η γυναίκα έδειχνε πολύ φοβισμένη, τα μαλλιά της ήταν 
αχτένιστα και τα μάτια της είχαν μεγάλους μαύρους 
κύκλους, σαν να είχε να κοιμηθεί πολλές μέρες.
Με πλησίασε και μου ζήτησε να δει τον υπεύθυνο του 
καταστήματος. Τον φώναξα και άθελα μου άκουσα τον 
διάλογο τους.
Κάθε βράδυ που ο άντρας της γυρνούσε σπίτι, η γυναίκα 
του ζούσε ένα μαρτύριο. Τη χτυπούσε και μερικές φορές 
ξέχναγε να σταματήσει. Κάποιες φορές χτύπαγε και τα παι-
διά.

Έτσι ένα πρωί αποφάσισε να μαζέψει μια βαλίτσα, να 
πάρει τα παιδιά και να φύγει από το σπίτι. Ενοικίασε ένα 
μικρό διαμέρισμα με τη βοήθεια μιας φίλης της, αλλά 
δεν είχε τίποτα να ταίσει τα παιδιά της. Για αυτό ήθελε τον 
υπεύθυνο. Του ζήτησε μερικά τρόφιμα, κάποιες κονσέρ-
βες, ψωμί και γάλα.
Ο υπεύθυνος της είπε να πάρει ένα καρότσι, να το γεμίσει 
με τρόφιμα και να πάει να σταθεί στην ουρά του ταμείου. 
Της είπε επίσης να πάει στο εστιατόριο του καταστήματος 
και να πάρει ζεστό φαγητό για εκείνη και τα παιδιά της.
Εκείνη έφυγε και περίπου μισή ώρα αργότερα ήρθε στο 
ταμείο μου. Όταν την είδα κάλεσα τον υπεύθυνο για να 
μου πει τι να κάνω.

Όταν εμφανίστηκε μου είπε να τα χτυπήσω όλα κανονικά 
και στη συνέχεια έβγαλε το πορτοφόλι του και πλήρωσε 
αυτός το λογαριασμό από την τσέπη του. Στη συνέχεια, 
μου ζήτησε να πάω στο γραφείο του και να τον περιμένω 
εκεί.
Μου είπε να αφήσω για λίγο το ταμείο για να βοηθήσω τη 
γυναίκα να μεταφέρει τα ψώνια στο αυτοκίνητο της. Μου 
έδωσε και ένα χαρτί να της το δώσω.
Αυτό έκανα. Όταν της έδωσα το χαρτί, το άνοιξε, το διά-
βασε και άρχισε να κλαίει. Τη ρώτησα αν είναι καλά και 
μου έδωσε το χαρτί..
Ο υπεύθυνος της ζητούσε συγνώμη που δεν μπορούσε να 
της προσφέρει περισσότερα πράγματα. Της έγραφε επίσης 
ότι αν ήθελε δουλειά, να του το πει και εκείνος θα τη βοη-
θούσε να δουλέψει στο σουπερμάρκετ. Ακόμη και για τα 
παιδιά της είχε λύση. Αν η γυναίκα δεν είχε που να τα αφή-
σει, θα τη βοηθούσε να βρει κάποια να τα προσέχει όταν 
λείπει. Στο τέλος της έγραφε το κινητό του τηλέφωνο.
Περιττό να σας πω ότι σε δυο μέρες η γυναίκα εμφανί-
στηκε και ότι μέχρι σήμερα εργάζεται ακόμη στο κατά-
στημα.
Ο υπεύθυνος με αυτή τη τόσο απλή πράξη καλοσύνης, 
γέμισε με χαμόγελα και αισιοδοξία αυτή τη ταλαιπωρη-
μένη γυναίκα και τα παιδιά της. Τη βοήθησε να δει την 
όμορφη πλευρά του κόσμου μας και να αρχίσει να ονει-
ρεύεται ξανά».

Μια μαμά με δυο παιδιά ζήτησε από τον υπεύθυνο ενός 
σουπερμάρκετ τρόφιμα. Η απάντηση του: Ανεκτίμητη!
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Σ
το πλαίσιο της επίσκεψης που πραγμα-
τοποιεί στον Καναδά, με αφορμή την 
πραγματοποίηση διημερίδας για τον 
Τουρισμό Υγείας, στις 28 και 29 Μαρ-

τίου, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και του ΙΣΑ, Γ. Πα-
τούλης, βραβεύθηκε από την Ελληνική Κοινό-
τητα Μείζονος στο Μόντρεαλ, ως ένδειξη ανα-
γνώρισης για το ανθρωπιστικό και κοινωνικό 
του έργο τα χρόνια της κρίσης.
Παρουσία επιφανών πολιτικών προσωπικο-
τήτων Ελληνοκαναδικής καταγωγής, όπως ο 
Βουλευτής της Εθνοσυνέλευσης του Κεμπέκ 
Γ. Σκλαβούνος και η Ελληνοκαναδή Βουλευ-
τής Νίκη Άστον, του Έλληνα Πρόξενου στο 
Μόντρεαλ Ν. Σιγάλα, εκπροσώπων της Ελλη-
νοκαναδικής αυτοδιοικητικής οικογένειας, 
αλλά και πλήθους κόσμου, ο Πρόεδρος της 
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Ν. Παγώνης 
απένειμε στον κ. Πατούλη το βραβείο και του 
εξέφρασε τα συγχαρητήριά του για το πολύ-

τιμο έργο που επιτελεί το Ιατρείο Κοινωνικής 
Αποστολής, το οποίο είναι αποτέλεσμα της 
γόνιμης και ιδιαίτερα εποικοδομητικής συνερ-
γασίας της ΚΕΔΕ και του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών με την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιε-
πισκοπής Αθηνών.
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ ευχαρί-
στησε τα μέλη της Ελληνικής κοινότητας για τη 
βράβευση και επισήμανε ότι η συγκίνηση και 
η περηφάνια είναι διπλή όταν η αναγνώριση 
έρχεται από την Ελληνική ομογένεια όπου, 
όπως ανέφερε, η "καρδιά" της Ελλάδας χτυπά 
πιο δυνατά.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις σημαντικές 
πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί μέσα από το 
Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής όπως τα Υγειο-
νομικά Οδοιπορικά, οι εμβολιαστικές εκστρα-
τείες, η Κοινωνική Τράπεζα Φαρμάκου με 
στόχο την πρόληψη και τη θεραπεία της ασθέ-
νειας σε οικονομικά αδύναμους ασθενείς.

Η Ομογένεια του Καναδά 
τίμησε τον Γιώργο Πατούλη
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Μ
ετά από πολλά χρόνια ο Ελλη-
νισμός του Κεμπέκ αποκτά εκ 
νέου εκπροσώπηση στην ο-
μοσπονδιακή Βουλή του Κα-

ναδά.
Η ελληνικής καταγωγής καθηγήτρια Εμμα-
νουέλα Λαμπροπούλου, 26 ετών, είναι 
από απόψε η νέα βουλευτής στην Οττάβα 
για την εκλογική περιφέρεια του Saint 
Laurent στο Μόντρεαλ.
Η 26χρονη Ελλην ίδα που κατάφερε 
κόντρα σ’ όλες τις προβλέψεις να πάρει το 
χρίσμα των Φιλελευθέρων, εξελέγη βου-
λευτής με ποσοστό 59% έναντι 20% του 
βασικού της αντιπάλου, Τζίμυ Γου, υπο-
ψηφίου του Κόμματος των Συντηρητικών.
«Είμαι πολύ χαρούμενη που οι εκλογείς 
του Saint Laurent εξέφρασαν την προ-
τίμηση τους στο πρόσωπο μου», είπε η 
Εμμανουέλα Λαμπροπούλου, στην πρώτη 
δήλωση της μετά την οριστικοποίηση της 
επικράτησης της, γύρω στις 10.45 την 
νύχτα της Δευτέρας.
Μιλώντας σε δεκάδες δημοσιογράφους 
που την περίμεναν σε εστιατόριο στην 
Plaza Vertu η νεοεκλεγείσα βουλευτής 
πρόσθεσε ότι «οι εκλογείς είναι σαφές 
ότι ήθελαν ως εκπρόσωπο τους στην 
Βουλή έναν άνθρωπο που γνωρίζει καλά 
τα τοπικά προβλήματα και έχει μοιραστεί 

μαζί τους κοινές εμπειρίες. Είμαι σίγουρη 
ότι αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο».
«Είμαι πολύ συγκινημένη και ευχαριστώ 
όλη την ομάδα μου, τους εθελοντές και 
όλους όσοι εργάστηκαν πόρτα πόρτα για 
το σημερινό αποτέλεσμα. Συγχαρητή-
ρια και στους συνυποψηφίους μου. Θα 
εργαστώ σκληρά ώστε να ακουστεί στην 
Οττάβα η φωνή όλων των εκλογέων του 
Saint Laurent. Σκοπός μου να χτίσουμε 
ένα καλύτερο μέλλον για την περιοχή 
και τους κατοίκους της», κατέλεξε στην 
δήλωση της η Εμμανουέλα Λαμπροπού-
λου.
Η Εμμανουέλα Λαμπροπούλου κατα-
λαμβάνει μια έδρα που έμεινε κενή μετά 
την παραίτηση του έως πρότινος βου-
λευτή του κόμματος των Φιλελευθέρων 
και πρώην υπουργού Εξωτερικών του 
Καναδά Στεφάν Ντιόν. Η έδρα του Saint 
Laurent τα τελευταία 30 χρόνια ελέγχεται 
από τους Φιλελευθέρους γεγονός που εξ 
αρχής κατέστησε την εκλογή της Εμμανου-
έλας Λαμπροπούλου ως την πιθανότερη 
εξέλιξη.
Καίριο ρόλο στην νίκη της έπαιξε και ο 
Καναδός πρωθυπουργός Τζαστίν Τριντό ο 
οποίος στάθηκε στο πλευρό της μιλώντας 
με επαινετικά λόγια για την πολιτική ωρι-
μότητα και, κυρίως, την γνώση της 26χρο-

νης Εμμανουέλας για τα τοπικά προβλή-
ματα του Saint Laurent. Επισκεπτόμενος, 
λίγες μέρες πριν τις εκλογές, το εκλογικό 
γραφείο της στην οδό Decarie ο κ. Τριντό 
μίλησε στο δίκτυο εθελοντών και στους 
φίλους της ομογενούς υποψηφίας, συνο-
δεύοντας την μάλιστα και σε περιοδεία της 
στην γύρω περιοχή.
«Η Εμμανουέλα είναι η εικόνα του Saint 
Laurent. Είναι νέα, είναι δυναμική και στα-

θερά προσανατολισμένη στο μέλλον. Και 
έχω και μια παραπάνω ευαισθησία για την 
υποψηφιότητα της γιατί είναι δασκάλα και 
εκείνη, όπως και εγώ», είπε ο κ. Τριντό. 
Προσθέτοντας ότι η «Εμμανουέλα έχει 
μεγαλώσει στην περιοχή, έχει περάσει 
όλη την ζωή της εδώ και είναι έτοιμη να 
γίνει ο κομιστής μιας ισχυρής φωνής του 
Saint Laurent στην Οττάβα».
Όπως και συνέβη.  

Σαρωτική νίκη της Εμμανουέλας Λαμπροπούλου 
- Θριαμβευτική επικράτηση με 59% στις εκλογές 

στο Saint Laurent
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Οι μισοί Καναδοί θέλουν 
ν' απελαθούν οι παράτυποι 

μετανάστες

Σ
χεδόν οι μισοί Καναδοί επιθυμούν 
να απελαθούν όλοι όσοι εισέρχονται 
παράνομα στον Καναδά περνώντας 
τα σύνορα των ΗΠΑ, ενώ ένα ανάλο-

γο ποσοστό αποδοκιμάζει τον τρόπο που ο 
πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό χειρίζεται το 
ζήτημα της εισροής μεταναστών, σύμφωνα 
με δημοσκόπηση της εταιρίας Ipsos για λο-
γαριασμό του δικτύου Reuters που δημοσι-
εύτηκε σήμερα, Δευτέρα.   
Τέσσερις στους δέκα ερωτώμενους δήλω-
σαν ότι οι μεταναστευτικές ροές θα μπορού-
σαν να καταστήσουν τον Καναδά μια «λιγό-
τερο ασφαλή» χώρα, γεγονός που καταδει-
κνύει το πολιτικό ρίσκο που έχει να αντι-
μετωπίσει η φιλελεύθερη κυβέρνηση του 
Τριντό.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δημοσκό-
πηση, το 46% των Καναδών αισθάνεται 

ότι η εισροή μεταναστών δεν θα έχει αντί-
κτυπο στην ασφάλεια της χώρας, ενώ το 
41% πιστεύει ότι η χώρα θα καταστεί λιγό-
τερο ασφαλής.
Την ίδια στιγμή, το 46% των ερωτηθέντων 
διαφωνεί με τον τρόπο που η κυβέρνηση 
Τριντό διαχειρίζεται το ζήτημα, 37% συμ-
φωνεί ενώ το 17% δεν δύναται να απα-
ντήσει θετικά ή αρνητικά. Σε αντίστοιχη 
δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε τον 
Ιανουάριο, το 59% επιδοκίμαζε την στάση 
του Τριντό, με το υπόλοιπο 41% να την 
απορρίπτει ως λανθασμένη.
Ο Τριντό δεν φαίνεται ωστόσο να απειλεί-
ται άμεσα, καθώς η επόμενη εκλογική ανα-
μέτρηση στη χώρα θα διεξαχθεί εντός του 
2019. Το γραφείο του Τριντό αρνήθηκε να 
σχολιάσει τα ευρήματα της έρευνας, ενώ το 
ίδιο έπραξε και η αντιπολίτευση.
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Πρόκληση 40 Ημερών: 
Εβδομάδα 6

Φ
αίνεται ότι ήταν μόλις η άλλη ημέρα που αρχίσαμε τη σειρά ‘Πρόκληση 
40 Ημερών’. Πλησιάζει η ημέρα που θα ξεκινήσει η πορεία της Μεγά-
λης Εβδομάδας. Μπορούμε να δούμε τώρα το Φως; Το ταξίδι μας για το 
Πάσχα θα γίνει πιο ζωντανό, καθώς θα γιορτάσουμε την Ανάσταση του 

Λαζάρου, που ήταν νεκρός για τέσσερις μέρες και την θριαμβευτική είσοδο του Χρι-
στού στα Ιεροσόλυμα την Κυριακή των Βαΐων.
 Μέχρι τότε, όμως, υπάρχει μία ακόμη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. 
Σήμερα, την πέμπτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, γιορτάσαμε την Αγία 
Μαρία την Αιγυπτία – μία από τις σπουδαιότερες αγίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας 
μας. Η Παναγία μας είναι ένα λαμπρό παράδειγμα για το θέμα αυτής της εβδομάδας: 
Προσευχή και μετάνοια.
 Ξεκινώντας από τα νιάτα της, η Αγία Μαρία ζούσε μια σπάταλη ζωή, με ασέλγεια 
και χωρίς ντροπή. Έτσι, τι κυριαρχεί στο τελευταίο τμήμα της ζωής της για το οποίο η 
Εκκλησία θα επιλέξει να την τιμήσει κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής 
(εκτός από την ετήσια εορτή της, την 1η Απριλίου);
 Ήταν ακλόνητη η δέσμευσή της για μια ζωή προσευχής, που δείχνει την επικοινωνία 
της με τον Χριστό, και τη βαθιά της δέσμευση για μετάνοια, δηλαδή, την απόρριψη 
της προηγούμενης ανήθικης ζωής της, μεταστρέφοντας τη σκέψη της από τον διά-
βολο στον Θεό – μια ηθική και ενάρετη αναγέννηση. 
Ο Απόστολος Παύλος γράφει, ”Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως προσεύχεσθε. Κατά 
πάντα ευχαριστείτε, τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού” 
(Α’ Θεσσαλονικείς 5, 16-18). Η προσευχή είναι συνομιλία και διάλογος με τον ίδιο 
τον Θεό.
 Συνεχώς επικοινωνούμε με την οικογένεια και τους φίλους μας, πόσο δε μάλλον θα 
πρέπει να επικοινωνούμε με τον Δημιουργό μας; Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της προ-
σευχής, της ειλικρινούς προσευχής, η οποία μπορεί – και πρέπει – να γίνεται οπου-
δήποτε είμαστε και οτιδήποτε κι αν κάνουμε. Όπως λέει ο άγιος Νικόδημος ο Αγιο-
ρείτης, τα πάντα θα πρέπει να μας θυμίζουν τον Χριστό.
 Η προσευχή είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο που οδηγεί τον άνθρωπο στη μετά-
νοια. Όπως όλες οι άλλες αρετές που έχουμε επισημάνει κατά τη διάρκεια της Μεγά-
λης Τεσσαρακοστής, η προσευχή είναι ένα απαραίτητο μέρος της χριστιανικής ζωής.
 Η μετάνοια της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, η οποία ενισχύεται από τα δάκρυα των 
ειλικρινών προσευχών της, μας δείχνει τον δρόμο προς την εν Χριστώ σωτηρία . Η 
Αγία Μαρία δεν είναι ένα φανταστικό πρόσωπο. Δεν είναι ένα δημιούργημα του 
Hollywood. Ήταν ένα ανθρώπινο ον, με σώμα και ψυχή, που με την ελεύθερη βού-
λησή της και με τη βοήθεια του Θεού, επέλεξε να ζήσει μια ενάρετη ζωή, ανεξάρτητη 
από τις παραβάσεις της στο παρελθόν.
 Ο Θεός βοηθά τον καθένα που επιθυμεί και κάνει το πρώτο βήμα προς Αυτόν. Ο 
Κύριος δεν επηρεάζει την ελευθερία μας: «Ιδού, στέκομαι στην πόρτα και χτυπώ. Αν 
κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, θα μπω μέσα και θα δειπνήσω 
μαζί του, κι αυτός μαζί μου» (Αποκάλυψη 3:20). 
Μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς αυτό. Μπορούμε να ζήσουμε μια άγια ζωή, αν 
προσπαθήσουμε. Όλοι καλούμαστε να γίνουμε άγιοι.
 Όταν ξεκινήσει η Μεγάλη Εβδομάδα, γίνεται πιο έκδηλος και ο πλούτος της λειτουρ-
γικής ορθόδοξης ζωής, όπου η Εκκλησία μας καλεί σε προσευχή και μετάνοια. Θα 
μας προσκαλέσει να έρθουμε σε κοινωνία με τον Χριστό. 
Η Ιερά μας Μητρόπολη προσεύχεται για μια πνευματικά εξυψωτική και ωφέλιμη 
Μεγάλη Εβδομάδα για όλους. Ας θυμηθούμε τις αρετές που τονίσθηκαν κάθε εβδο-
μάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ας μην επιστρέψουμε στον παλιό μας εαυτό, 
αλλά όπως και η Αγία Μαρία η Αιγυπτία ας αρχίσουμε εκ νέου μια νέα πορεία. Όταν 
ολοκληρωθεί η νηστεία και γιορτάσουμε την ένδοξη Ανάσταση ας διατηρήσουμε 
στη σκέψη μας, τα απλά μαθήματα κάθε εβδομάδας έτσι ώστε να αξιωθούμε να 
γιορτάσουμε την περίοδο της Σαρακοστής τον επόμενο χρόνο, κι έτσι θα ερχόμαστε 
όλο και πιο κοντά στη Βασιλεία των Ουρανών.  
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην πρόσκληση αυτή και ο Θεός να σας 
ευλογεί πάντα με αφθονία! Καλή Ανάσταση!
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Ο «Ζαχαριάδης», ο οποίος δεν 
«αποσύρθηκε», θα πάρει στο «λαιμό» 
του τους σύγχρονους δωσίλογους...
Ο λαός θα μάθει επιτέλους τι σημαίνει 
«Δεξιστερά».

Δ
εν είναι παράξενο που ένας απόφοι-
τος (ο Τσίπρας) του πολυκλαδικού Α-
μπελοκήπων «μυστηριωδώς» ανα-
καλεί από τη μνήμη του «βουκολικές» 

αναμνήσεις - προφανώς από τα «χειμαδιά» τής 
Λεωφόρου Αλεξάνδρας και της Πανόρμου- μι-
λώντας για «Γενάρηδες», «Φλεβάρηδες», σκυ-
λιά και καραβάνια, όπως έκανε ο γιδοβοσκός 
Φλωράκης; Δεν είναι παράξενο που μπορεί έ-
νας πρόσφατος πελάτης της Linguaphone και 
της Lozetta Stone να μην έμαθε ακόμα τα αγ-
γλικά, αλλά μπροστά σε έναν Αμερικανό μιλάει 
τα ελληνικά σαν Ελληνοαμερικανός εστιάτορας 
δεύτερης γενιάς; ...Αυτός είναι ο Τσίπρας ...Ένας 
ηθοποιός, ο οποίος ξέρει πάντα ποιον τυποποι-
ημένο χαρακτήρα τον συμφέρει να ενσαρκώ-
σει, για να «βγει» το «σενάριο» που ακολου-
θεί. Αντιμετωπίζει αυτούς τους χαρακτήρες σαν 
«ρούχα» που αλλάζουν ...Τι πρόβλημα έχουμε, 
για να ξέρουμε ποιον χαρακτήρα θα «φορέ-
σουμε»; ...»Βρέχει», για να φορέσουμε «αδι-
άβροχο» ή έχει ήλιο, για να φορέσουμε «βερ-
μούδα»; ...Θέλει αγριάδα η περίσταση, ώστε 
να «καραμανλίσουμε» λίγο ή αρκεί ένα καλα-
μπουράκι για να «παπανδρεΐσουμε»; ...Μιλά-
με σε παλαιοκομματικούς κομμουνιστές για να 
«φλωρακίσουμε» λίγο ή σε νεολαίους γενικά, 
ώστε να «χριστοδουλίσουμε»; 
Από εκεί και πέρα όλα εύκολα είναι ...Απλά θα 
κολλήσει έναν «τίτλο-δικαιολογία» σε κάθε 
«περίεργη» επιλογή που θα ακολουθήσει και 
θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του, χωρίς 
να χαλάσει τη «βιτρίνα» του ...Δεν μπήκε στον 
«Πανάγιο Τάφο» ως πιστός και από θρησκευ-
τική ευλάβεια, αλλά ως μηχανικός από επιστη-
μονική περιέργεια. Στο μέλλον, κι αν δει ότι τον 
συμφέρει να πιάσει τον Σταυρό στα Θεοφάνια, 
μπορεί να βουτήξει και ως κολυμβητής, παρα-
συρόμενος από αγωνιστική διάθεση. Μιλάμε 
για πρωτόγνωρα πράγματα ...Μία φορά πήγε 
με τα πόδια από τη Βουλή στο Μέγαρο Μαξί-
μου και έζησε στιγμές Κιμ Γιόνγκ Ουν, εφόσον 
«έτυχε» και έπεσε σε μαθητές που τον «απο-
θέωσαν». 
Ακόμα και τον γέρο Παπανδρέου τον έχει ξεπε-
ράσει στα «παπατζηλήκια» και στις «ακροβα-
τικές» κινήσεις. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς; 
Από την  Καντίτσα Σάνκο, την οποία την πήρε 
ως συνοδό του στη δεξίωση του Προεδρικού 
Μεγάρου (2008) μέχρι την ίδρυση πρωθυ-
πουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη, δεν 
παύει να μας καταπλήσσει ο «παπατζής». Καθη-
μερινά αποδεικνύεται πως είναι ένας άνθρω-
πος, ο οποίος αποτελεί τον απόλυτο ορισμό τού 
καιροσκόπου αριβίστα που δημαγωγεί ασύ-
στολα. 
Τι είδους ιστορία μπορεί να γράψει ένας τέτοιος 
άνθρωπος; ...Εύκολη απάντηση για έναν μηχα-
νικό, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος ότι είναι ...Την 
ιστορία εκείνη, η οποία «γράφεται» εκ του απο-
τελέσματος -μετά από μια αναπάντεχη αστο-
χία «υλικού»- ...Τη μεγάλη ιστορία, την οποία 
μπορεί να γράψει ένα ελαττωματικό «γρανάζι» 
...Ένα μικρό «γρανάζι», το οποίο μπορεί να 

«σπάσει» ακόμα και τον πιο περίπλοκο «κινη-
τήρα» ...Αυτήν ακριβώς την ιστορία γράφει 
έμμεσα -και εν αγνοία του- ο Τσίπρας ...Τη θεα-
ματική ιστορία, η οποία αναγκαστικά θα γρα-
φεί εξαιτίας της δικής του «αστοχίας» ...Τέτοιου 
είδους «υλικό» χαμηλών προδιαγραφών είναι 
ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας αυτήν τη στιγμή «καίει» το 
βασικό «εργαλείο» του παρακράτους, το οποίο 
είναι η Αριστερά των κρατικοδίαιτων χαφιέδων 
«ηρώων» της κοινωνικής δράσης. 
Με την παρουσία του στην εξουσία «ξεχαρβα-
λώνει» το σύνολο του μεταπολεμικού σχεδια-
σμού ...Ενός έξυπνου σχεδιασμού, τον οποίο 
επέβαλαν στην Ελλάδα κάποτε οι ιμπεριαλιστές, 
προκειμένου να την ελέγχουν απόλυτα ...Έναν 
σχεδιασμό, ο οποίος σήμερα δείχνει να αγγίζει 
τα «όριά» του. Η Ελλάδα αργά αλλά σταθερά 
φεύγει από την ελεγχόμενη πορεία και «πλέει» 
πλέον σε αχαρτογράφητα «ύδατα». Το σύνολο 
των λύσεων που έχει στη «φαρέτρα» του το 
σύστημα εξουσίας, προκειμένου να την ελέγχει, 
έχει αρχίσει να μην έχει καμία χρηστική αξία.

Μια καλορυθμισμένη «μηχανή» 
Η Ελλάδα είναι ένα κράτος, το οποίο έχει φτια-
χτεί πάνω στο «πατρόν» των σύγχρονων κρα-
τών τής Δυτικής Democracy ...Της Δυτικής 
Democracy, η οποία επιβλήθηκε σε ΟΛΗ τη 
δυτική Ευρώπη και προέκυψε μετά τον «θρί-
αμβο» των Αμερικανών στον Δεύτερο Παγκό-
σμιο Πόλεμο. Έχει φτιαχτεί πάνω σε ένα 
«πατρόν», το οποίο δόθηκε σε ΟΛΑ τα δυτι-
κοευρωπαϊκά κράτη αναγκαστικά -μαζί με τα 
αμερικανικά δάνεια-. Η Ελλάδα ήταν ένα από 
τα κράτη εκείνα, τα οποία, αναγκαστικά πήραν 
αμερικανική «βοήθεια» με αντιπαροχή τα κυρι-
αρχικά τους δικαιώματα. Ως εκ τούτου η Ελλάδα 
έχασε κάθε πιθανότητα να είναι το «ξεχωριστό» 
που θα μπορούσε να είναι -εξαιτίας τής ξεχωρι-
στής της ιστορίας- και απέκτησε την ίδια «παθο-
γένεια» με όλα τα υπόλοιπα δυτικοευρωπαϊκά 
κράτη. 
Όπως λοιπόν συμβαίνει και σε όλα τα υπό-
λοιπα κράτη, η εξουσία μονοπωλείται από τους 
«εκλεκτούς» των Αμερικανών ...Μονοπωλείται 
από τους μόνιμους εκφραστές ενός νόμιμου 
δικομματισμού εντός των «άκρων», τα οποία τα 
έχουν εκ των προτέρων ορίσει τα «αφεντικά» 
...Ανάμεσα στο ναζιστικό «άκρο» -και τον εκά-
στοτε εκφραστή του- και το παντοτινά αναλ-
λοίωτο κομμουνιστικό κόμμα ...Ανάμεσα στα 
δύο αυτά φασιστικά «παλούκια», τα οποία έθε-
σαν ως όρια των πολιτικών σκηνικών αυτοί που 

τα εμπνεύστηκαν, τα χρηματοδότησαν και τα 
επέβαλαν σε όλα τα κράτη. Ανάμεσα σε αυτά τα 
μόνιμα «άκρα» ο λαός κινείται -επίσης μόνιμα- 
είτε προς τη δεξιά είτε προς την αριστερή μεριά 
...Τη λεγόμενη νόμιμη Δεξιά και την επίσης 
νόμιμη Αριστερά ...Τη νόμιμη Δεξιά, η οποία 
ελεγχόταν πάντα από ατιμώρητους εγκλημα-
τίες δωσίλογους των Ναζί και τη νόμιμη Αρι-
στερά, η οποία ελεγχόταν από επίσης ατιμώρη-
τους εγκληματίες τού ΚΚΕ. 
Οι σχεδιαστές τού συστήματος, δηλαδή, έχουν 
φτιάξει ένα πολιτικό «σκηνικό» απολύτως «στε-
γανό» και μέσα εκεί είναι εγκλωβισμένος ο 

λαός. Οι μονίμως τελούσες υπό «ομηρία» προ-
δοτικές ηγεσίες εναλλάσσονται με τον «δημο-
κρατικό» τρόπο των εκλογών, ενώ όλοι πλέον 
γνωρίζουν ότι απλά κάποιοι προδότες παίρ-
νουν τα «χρίσματα» από τις πρεσβείες των ιμπε-
ριαλιστών. Ο «σοσιαλδημοκράτης» Μιτεράν, 
δηλαδή, ο οποίος ήταν δωσίλογος στην εποχή 
τής γερμανικής Κατοχής της Γαλλίας, δεν διέ-
φερε σε τίποτε, για παράδειγμα, από τον «χρι-
στιανοδημοκράτη» Καραμανλή, ο οποίος ήταν 
επίσης δωσίλογος στην εποχή της γερμανι-
κής Κατοχής τής Ελλάδας. Οι Αμερικανοί τους 
εκβίαζαν καί τους δύο για τους ίδιους λόγους 
...»Κατοικίδιά» τους ήταν, οι οποίοι υπέτασσαν 
τους λαούς τους στα υπερατλαντικά αφεντικά.
Το ίδιο εκβιαστικό «παραμύθι» συνεχίζεται και 
με τους επιγόνους τους, ώστε να υπάρχει ομαλή 
διαδοχή και συνεχής έλεγχος ...Τον Καραμανλή 
τον διαδέχθηκε Καραμανλής, τον Παπανδρέου 
Παπανδρέου και τον Μητστοτάκη Μητσοτά-
κης. Ακόμα κι εκεί όπου δεν υπάρχει φυσική 
σχέση, δεν χάνεται ο έλεγχος, γιατί υπάρχουν οι 
απαραίτητοι μηχανισμοί. Ο σταλινικής «κατα-
γωγής» Ολάντ δεν διαφέρει σε τίποτε από τον 
όμοιό του Τσίπρα. Παντού δηλαδή ο δικομμα-
τικός σχεδιασμός είναι ίδιος και έχει επιβλη-
θεί από την τοπική αμερικανική πρεσβεία. Αν 
δεν είναι κάποιος ηγέτης παλιός δωσίλογος, θα 
είναι παλιός κομμουνιστής.

Συνέχεια στην επόμενη έκδοση

To τέλος της «ΔΕΞΙ-ΣΤΕΡΑΣ»
ΑπόσπΑσμΑ κειμενόυ τόυ πΑνΑγιώτη τρΑϊΑνόυ

επιλόγη, επιμελειΑ, ευθυνη: Δημητριόσ Δ. γκεκόπόυλόσ

7ο μερόσ
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ΖΗΤETAI 
ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία από Ελλάδα
με πείρα

& καλή φροντίδα
για να προσέχει
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
και να μαγειρεύει.

Επίσης αναλαμβάνει
καθαρισμό σπιτιών

Ζητήστε την κα Τζούλια
  416.671.7339

ΚΥΡΙΑ
Ευχάριστη

και υψηλού ήθους

ΖΗΤΑΕΙ
 ΚΥΡΙΟ

άνω των 65 ετών
για σχέση & συντροφιά

Χριστίνα
647.786.0425

ΓΝΩΣΤΟ
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

ΖΗΤΕΙ

ΕΜΠΕΙΡΗ
ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
Για άμεση πρόσληψη

Καλός μισθός & τυχερά
για την κατάλληλη

Μόνο κατόπιν ραντεβού
Τηλ: κα  Έφη

416.467.0021
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Υποτροφίες 50.000 
δολαρίων ετησίως
για μεταπτυχιακά

σε ΗΠΑ και Καναδά

Τ
ο Πανεπιστήμιο Πατρών χορηγεί μέ-
χρι 5 «Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζε-
λόπουλος για το Πανεπιστήμιο Πα-
τρών» για μεταπτυχιακές σπουδές 

σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά, 
σε τελειόφοιτους και απόφοιτους των Τμη-
μάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, Πο-
λυτεχνικής Σχολής, Σχολής Επιστημών Υγεί-
ας, καθώς και των Τμημάτων Οικονομικών 
Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του 
Πανεπιστημίου Πατρών.
Η έναρξη της χορήγησης των υποτροφιών 
θα γίνει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Το ποσό κάθε υποτροφίας θα ανέρχεται 
μέχρι τα 50.000 δολάρια ΗΠΑ ετησίως.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί 
από διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια 
των ΗΠΑ ή του Καναδά, για μεταπτυχιακές 
σπουδές, επιπέδου Masters ή PhD.
Ο Δωρητής, για να ενθαρρύνει την επι-
στροφή των υποτρόφων στην Ελλάδα καθό-
ρισε ότι οι υπότροφοι που παραμένουν μετά 
το τέλος των σπουδών τους στο εξωτερικό 
θα επιστρέφουν το ήμισυ της υποτροφίας 
στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Προθεσμία υπο-
βολής των αιτήσεων ορίζεται η 28 Απριλίου 
2017.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται είτε αυτο-

προσώπως είτε ταχυδρομικώς, με συστη-
μένη επιστολή στη διεύθυνση: Γενικό Πρω-
τόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών (Κτίριο 
Α, ισόγειο), Πανεπιστημιούπολη, ΤΚ 26504 
Πάτρα.
Με την ένδειξη «Υποτροφίες Ανδρέας 
Μεντζελόπουλος για μεταπτυχιακές σπου-
δές στις ΗΠΑ ή τον Καναδά».
Υποβολή αιτήσεων μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου δεν είναι δυνατή.
Για περισσότερες πληροφορίες: Καθηγητής 
Βασίλειος Αναστασόπουλος, Διαχειριστής 
Υποτροφιών, email: vassilis@upatras.gr.
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Οι Ελληνικες εξαγωγες  για το 2016

Ν
ομίζω ότι ενδιαφέρει τον Έλληνα της δια-
σποράς  το μέγεθος και η πορεία των Ελ-
ληνικών εξαγωγών. Η Ελλάδα δεν εξάγει 
μόνο τα Ελληνικά προϊόντα απ’ τη πατρί-

δα που όλοι μας αγοράζουμε απ’ τα  Ελληνικά Κατα-
στήματα στη χώρα που ζούμε.  
Η κατάρριψη –κατά δεύτερη συνεχή χρονιά- του 
ρεκόρ αξίας εξαγωγών σημείωσαν οι Ελληνικές 
εξαγωγές. Το σύνολο αξίας ανήλθε σε 18,59 δις 
ευρώ από τα 18,36 δις του 2015 . Και αυτό  παρά τις 
πιέσεις που  συνδέονται μερικώς στην ανάκαμψης 
της αβεβαιότητας γύρω από τις διαπραγματεύσεις 
με τους δανειστές. 
Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέ-
σμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών 
Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), χωρίς τα πετρελαιο-
ειδή, η αύξηση εξαγωγών προκύπτει είναι της τάξης 
του 1,2% ή κατά 225,5 εκατ. Ευρώ, στα 18,59 δις 
ευρώ, επίδοση που αποτελεί νέο ιστορικό ρεκόρ 
(σε τρέχουσες τιμές). 
Παρά το ρεκόρ, το κλίμα μεταξύ των Ελλήνων Εξα-
γωγέων κάθε άλλο παρά πανηγυρικό μοιάζει. Και ο 
λόγος είναι η αβεβαιότητα. Ενώ η πραγματική οικο-
νομία παραμένει δέσμια μία παρατεταμένης αξιο-
λόγησης και διαπραγμάτευσης με τους δανειστές, 
οι Έλληνες Εξαγωγείς, ειδικά, έχουν να αντιμετω-
πίσουν και μία σειρά από αγνώστους Χ στο εξω-
τερικό: και αδυνατούν να κεφαλαιοποιήσουν τις 
όποιες θετικές ειδήσεις και προϋποθέσεις διαμορ-
φώνονται στην ευρωοικονομία. 
Στο 12μηνο του 2016, οι συνολικές εξαγωγές της 
χώρας αυξήθηκαν κατά 2,9% προς τις χώρες της ΕΕ, 
ενώ αντίθετα μειώθηκαν κατά 6,5% προς τις Τρί-
τες Χώρες, διαμορφώνοντας σύνθεση συμμετοχής 
σε επίπεδα 55,7% υπέρ των κρατών-μελών (ένα-
ντι 44,3% των Τρίτων Χωρών). Εξαιρουμένων των 
πετρελαιοειδών, οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν 
κατά 4,4% προς τις χώρες της ΕΕ, ενώ μειώθηκαν 
κατά 4,8% προς τις Τρίτες Χώρες, αντανακλώντας 
σε ένα σημαντικό βαθμό και την πορεία της ισοτι-
μίας του ευρώ έναντι του δολαρίου.  
Σύμφωνα με την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
θα είναι ο βασικός πυλώνας της οικονομικής ανά-
καμψης του 2017, με πρόβλεψη αύξηση της τάξης 
του 3,6% και για αύξηση 4% το 2018.  Η επίτευξη 
αυτων των  ρυθμών αύξησης οδηγεί σε πρόσθετα 
έσοδα ύψους 1,5% του ΑΕΠ της χώρας σε ετήσια 
βάση. 
Η Ιταλία εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικό-
τερο προορισμό των ελληνικών εξαγωγών ενώ 
στη 2η θέση παραμένει στη σχετική κατάταξη η 
Γερμανία. Στην 3η θέση η Κύπρος, ξεπέρασε πλέον 
την Τουρκία (3η το 2015), ενώ στις ίδιες θέσεις με 
την προηγούμενη χρονιά στη σχετική κατάταξη, 
ακολουθούν κατά σειρά η Βουλγαρία (5η θέση), οι 
ΗΠΑ (6η) και το Ην.Βασίλειο (7η). Την πρώτη δεκάδα 
συμπληρώνουν κατά σειρά ο Λίβανος (από 9η θέση 
το 2015), η Ρουμανία (με άνοδο δύο θέσεων) και η 
Αίγυπτος (με υποχώρηση κατά δύο θέσεις από το 
2015). Σε 10 από τις 20 κυριότερες αγορές για τα 

ελληνικά προϊόντα, καταγράφονται αρνητικές επι-
δόσεις σε σχέση με το 2015. 
Στη λίστα με τις 100 πρώτες χώρες, εμφανίζονται 
πλέον (σε σχέση με το 2015) και οι: Τουρκμενιστάν 
(62η θέση), Αζερμπαϊτζάν (74η), Κουρασάο (80η 
θέση), Σενεγάλη (83η), Ανταρκτική (85η), Κολομβία 
(91η), Μαυριτανία (94η), Φιλιππίνες (95η), Συρία 
(96η), . Μπαχρέιν (97η), και Λουξεμβούργο (99η). 
Σειρά χώρων προορισμού των ελληνικών εξαγω-
γών 2016 
1  Ιταλία 2.830,5 
2  Γερμανία 1.952,6 
3 Κύπρος 1.625,3 
4  Τουρκία 1.350,6 
5  Βουλγαρία 1.307,0 
6  Η Π Α 1.095,4 
7  Ην. Βασίλειο 1.074,5 
8  Λίβανος 1.051,4 

9  Ρουμανία 762,3 
10  Αίγυπτος 750,1 
11  Γαλλία 710,2 
12  Ισπανία 702,9 
13  Ολλανδία 611,1 
14  ΠΓΔΜ 566,3 
15  Σαουδική Αραβία 447,1 
16  Πολωνία 398,4 
17  Γιβραλτάρ 381,4 
18  Αλβανία 378,4 
19  Βέλγιο 345,2 
20  Λιβύη 331,8 
Πηγή: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ
Σε ότι αφορά επιμέρους επιδόσεις αγορών, ποσο-
στό αύξησης άνω του 100% παρουσιάζουν 5 
χώρες (Μπαγκλαντές, Βιετνάμ, Βραζιλία, Μαρόκο, 
Λιβύη), ενώ σε 4 περιπτώσεις καταγράφεται υπο-
χώρηση άνω του 50%, όπως φαίνεται και από τους 
ακόλουθους πίνακες.
 Οι  Χώρες κορυφαίας ανόδου εξαγωγών  
Μπαγκλαντές 192,29% 
Βιετνάμ 184,76% 
Βραζιλία 161,43% 
Μαρόκο 146,72% 
Λιβύη 122,27% 
Οι χώρες κορυφαίας  Πτώσης εξαγωγών 
Ταιβάν -83,4% 
Τόγκο -78,5% 

Γκάνα -65,8% 
Ν. Κορέα -55,3% 
Ιράκ -42,8% 
Ως προς τους προορισμούς των ελληνικών εξαγω-
γών ανά οικονομική ένωση, πέραν της ήδη αναφερ-
θείσας αύξησης προς την Ε.Ε. (2,9%), καταγράφεται 
μια αντίστοιχη άνοδος προς τις 18 χώρες της Ευρω-
ζώνης κατά 2,8%. 
Πτωτικά κινήθηκαν οι εξαγωγές προς τις χώρες του 
G7 
(-2%), ενώ σημαντικές ποσοστιαίες μειώσεις, λόγω 
των τιμών των καυσίμων, παρατηρούνται στις εξα-
γωγές προς τις χώρες του Κόλπου (-27,5%), στις 
πετρελαιοπαραγωγικές χώρες του OPEC (-9,6%) 
και προς τις χώρες της Οικονομικής Συνεργασίας 
Μαύρης Θάλασσας-ΟΣΕΠ (-7,5%). 
Στην αντίθετη κατεύθυνση, πολύ μεγάλη αύξηση 
των εξαγωγών παρατηρείται προς τις αναδυόμενες 

BRICS (28,4%), κυρίως λόγω της ανόδου των εξα-
γωγικών επιδόσεων προς την Κίνα και τη Βραζιλία. 
Ουσιαστικά αμετάβλητες (-0,1%) παρέμειναν για 
τι 2016, σε σύγκριση με το 2015, οι εξαγωγές βιο-
μηχανικών προϊόντων που αποτελούν το 44% των 
συνολικών εξαγωγών. 
Οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων εμφανίζονται 
σημαντικά αυξημένες κατά 7,6%. Η μόνη διαφορά 
στην κατάταξη των 10 κορυφαίων προϊόντων, είναι 
η επάνοδος των ψαριών στο ΤΟΠ 5 . Σε ότι αφορά 
την πρώτη εικοσάδα ξεχωρίζει η μεγάλη άνοδος 
των πορτοκαλιών και  των καπνών. Από τις νέες 
εισόδους στα κορυφαία 100 εξαγόμενα ελληνικά 
προϊόντα ξεχωρίζουν τα βιομηχανικά πολυμερή 
χημικά (74η θέση), τα καπνιστά ψάρια (82η), το ρύζι 
(93η) και τα είδη υγιεινής (94η). 
Τα 20 Κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα –2016 (σε 
εκατ. ευρώ ) 
1 Ορυκτέλαια πετρελαίου 6.574,1 
2 Φάρμακα για τη λιανική πώληση 709,2 
3 22.459,5 3 3 Αλουμίνιο σε πλάκες 
4 Παρθένο λάδι 501,6 
5 Ψάρια 482,7 
6 Εμπιστευτικά προϊόντα (όπλα, φάρμακα  προ-
ϊόντα τεχνολογίας που προστατεύονται με πατέντα) 
450,6
7 Ελιές & άλλα λαχανικά διατηρημένα 405,3 
8 Τυριά 395,4 

9 Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων 385,8 
10 Σωλήνες κάθε είδους 336,5
11 Βαμβάκι 311,0 
12 Τσιγάρα 303,0 
13 Αλουμίνιο σε ράβδους 256,7 
14 Αλουμίνιο σε φύλλα 
15 Ροδάκινα 241,6 
16 Αλουμίνιο σε κράματα 202,2 
17 Καπνά 183,4 
18 Τσιμέντα 175,6 
19 Πορτοκάλια 173,6 
20 Παρασκευάσματα διατροφής 167,0
 Πηγή: ΠΣΕ, ΚΕΕΜ 
Από τα 100 κυριότερα προϊόντα, τα 51 κινήθηκαν 
σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2015, τα 40 
υποχώρησαν, ενώ 9 προϊόντα καταγράφονται ως 
νέες είσοδοι στο ΤΟΡ 100. 
Τα κορυφαία εξαγώγιμα αγροτικά προϊόντα είναι:
Λάδι 
Ελιές & άλλα λαχανικά διατηρημένα 
Τυριά 
Βαμβάκι 
Τσιγάρα 
Ροδάκινα 
Καπνά 
Πορτοκάλια 
Το κορυφαίο εξαγώγιμο ορυκτό προϊόν είναι το 
Αλουμίνιο σε διάφορες μορφές
1.Αλουμίνιο σε πλάκες 
2.Αλουμίνιο σε ράβδους 
3.Αλουμίνιο σε φύλλα 
4. Αλουμίνιο σε κράματα 
ΤΟΠ 5 (Ποσοστό Ανόδου) 
Σιτάρι σκληρό 192,3% 
Πορτοκάλια 59,3% 
Συσκευές εικόνας/ήχου 35,8% 
Ράβδοι σιδήρου/χάλυβα 32,9% 
Μετρητές Ηλεκτρισμού 32,1% 
ΒΟΤΤΟΜ 5 (Ποσοστό Πτώσης) 
Άσφαλτος -48,3% 
Αγωγοί Πετρελαίου -42,4% 
Τσιμέντα clinkers -38,1% 
Μέρη κινητήρων -28,6% 
Αλουμίνιο σκραπ -22,7% 
Όσον αφορά στις εισαγωγές του 2016, εμφανίζε-
ται οριακή άνοδος σε σύγκριση με τις επιδόσεις του 
2015 (0,5%), στα 42,89 δις ευρώ έναντι 42,66 δις.  
Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εισαγωγές εμφανίζο-
νται σημαντικά αυξημένες κατά 5,96% (ή κατά 1,9 
δις περίπου), σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή 
περίοδο, λόγω κυρίως αυξημένων εισαγωγών της 
κατηγορίας μηχανημάτων/πλοίων. 
Το αποτέλεσμα όλων αυτών των κινήσεων ήταν να 
αυξηθεί το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά 
3,5%, στα 17,78 δις ευρώ (από 17,17 δις ευρώ κατά 
το 2015).     
Εις την επόμενη εβδομάδα τα σπουδαία
Γιώργος Γκέκας

Απόψεις και σχόλια ευπρόσδεκτα στο
greek4all2017@gmail.com
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με το πενακι του κωστα παππα

Ο
ι πρωτοβουλίες του Ελληνοκαναδικού Κογκρέ-
σου, παρ όλο τον πόλεμο και την αντίδραση από 
τους «ημέτερους» που δέχεται, προχωρει απρό-
σκοπτα στους στόχους που έχει οριοθετήσει.

Στις 3 Απριλίου 2017, η πόλη του LaSalle ψήφισε την πρό-
ταση του Εθνικού Κογκρέσου και έγινε η πρώτη πόλη στο 

Κεμπέκ που πέρασε την πρόταση, για την αναγνώριση και 
όρισε την 19η Μαΐου ως ημέρας μνήμης της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου, ακολουθώντας το παράδειγμα του 
Τορόντο και της Οττάβας. 
Αναμένουμε να υλοποιηθούν οι επιστολές που έχουμε στεί-
λει στους διάφορους Δήμους και ευελπιστούμε ότι οι προ-

ηγούμενες αναγνωρίσεις θα γίνουν παράδειγμα για να ακο-
λουθήσουν και άλλοι. Η χιονοστιβάδα προχωρεί για να φτά-
σει και στην αναγνώριση από την Κυβέρνηση του Καναδά.  
Παραθέτουμε το Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε αμέσως μετά 
την αναγνώριση και μερικές αναμνηστικές φωτογραφίες 
από την ιστορική εκείνη συνεδρίαση και τα μετέπειτα.

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ, Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ LASALLE
ΨΗΦΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ.
Η ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟ ΚΕΜΠΕΚ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΜΟΝΤΡΕΑΛ, ΛΑΒΑΛ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Ο Πρόεδρος του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, Δρ Θεόδωρος Χαλάτσης με 
την Δήμαρχο της πόλης του LaSalle, κ. Manon Barbe

Ο Πρόεδρος του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου (ΕΚΚ), Δρ Θεόδωρος 
Χαλάτσης με την Δήμαρχο της πόλης του LaSalle, κ. Manon Barbe, μαζί με 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του LaSalle και τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΕΚΚ, από αριστερά, Ζωή Ηλιοπούλου, Κώστας Πάππας και 
Άντζυ Τζουβελάκου

Η ιστορική απόφαση γιορτάστηκε ευθύς αμέσως στο εστιατόριο «LaSalle 
Drive-In», προσφορά του κ. Τζουβελάκου. Από δεξιά Αντζι Τζουβελάκος & 
Κώστας Πάππας (ΕΚΚ), o σύζυγος της Δημάρχου Claude Barbe, η Manon 

Barbe (Δήμαρχος LaSalle), Serge Declos (Δ.Σ-Εισηγητής), Βάσω 
Μπουρντουνιώτης. Από αριστερά Ζωή Ηλιοπούλου (ΕΚΚ), ο πρόεδρος του 

ΕΚΚ Θόδωρος Χαλάτσης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Josee Troilo, Nancy 
Blanchet και Pierre Guerin (Chief of Staff)
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της χριςτιανας κιεςκου

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούριοι
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...

αυτήν την εβδομάδα: Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ‘60s

Είχαμε κάποτε και εργοστάσια παπουτσιών! Υπό το άγρυπνο βλέμμα του αφεντικού, φυσικά! 
Γαζώτριες, κοπτοράπτριες. Δεκάδες χιλιάδες γυναίκες σε όλη τη χώρα, στελέχωναν μερικές χιλιάδες 
βιοτεχνίες και βιομηχανίες, για περισσότερα από σαράντα χρόνια. Από το 2000 κι έπειτα ένα-ένα τα 
ελληνικά εργοστάσια κλείνουν, καθώς οι περισσότεροι Έλληνες ψωνίζουν ρούχα που έρχονται στα 

εμπορικά καταστήματα από το εξωτερικό.

Αφίσα του ΙΚΑ το 1963. Ήδη από το 1950 είχαν καταγραφεί άπειρα εργατικά ατυχήματα
Το ΙΚΑ «πασχίζει» να περιορίσει τα εργατικά ατυχήματα, με αφισούλες! Από τους τόπους δουλειάς, 

δεν περνά ούτε απ’ έξω!

Αγώνας ταχύτητας! Από το τυπογραφείο, οι εφημερίδες στον ώμο και γραμμή για τον πάγκο ή 
οποιαδήποτε καλή περαντζάδα, που να μπορεί να πουληθεί το εμπόρευμα.

Όταν δε είχε έκτακτο παράρτημα, σήμαινε επιστράτευση για τους εφημεριδοπώλες!



LIFE 437 απριλίου 2017
www.hellasnews-radio.com

LIFE

Nabilla Benattia:
Η Γαλλίδα Καρντάσιαν 
κατέκτησε την κορυφή

Η 25χρονη Ναμπιλά 
Μπενάτια, θεωρείται 
«βασίλισσα των 
ριάλιτι», έχει 
κάνει φυλακή, 
και  πρόσφατα 
κυκλοφόρησε την 
αυτοβιογραφία της. 

Μπορεί να είναι 
μικρή σε ηλικία, 
αλλά έχει προλάβει 
να ζήσει πάρα 
πολλά, ενώ την 
αυτοβιογραφία της 
την παρουσίασε 
στο Σαλόνι Βιβλίου 
του Παρισιού και 
χρειάζεται άνδρες 
ασφαλείας, για να 
προστατευτεί από 
τις υπερβολικές 
εκδηλώσεις 
λατρείας του 
κόσμου.

Ο τίτλος του βιβλίου 
της «Trop Vite»-
Υπερβολικά 
γρήγορα- μαρτυρά 
πως όλα έγιναν πολύ 
γρήγορα στη ζωή της 
Ναμπιλά Μπενάτια, 
της «βασίλισσας 
των ριάλιτι» στη 
Γαλλία, της οποίας 
μια ατάκα έγινε 
σλόγκαν που 
χρησιμοποιήθηκε 
ακόμα και σε 
διαφημίσεις, ενώ 
ένας καβγάς με 
πρώην σύντροφό της, 
που όπλισε το χέρι 
της με μαχαίρι, την 
έστειλε πίσω από τα 
κάγκελα.
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Α
π ί σ τ ε υ -
τη δήλω-
ση από την 
καυτή Δή-

μητρα Αλεξανδρά-
κη για το πού και με 
...ποιον θέλει το σεξ 
μέσα στο σπίτι της!

Η Δήμητρα Αλεξαν-
δράκη είναι μέσα 
στις πιο hot παρου-
σίες στην Ελλάδα τα 
τελευταία χρόνια, 
ωστόσο στο ξεκί-
νημα της καριέρας 
της είχε κάνει μια 
απίστευτα πικάντικη 
δήλωση για το σεξ.

«Στην κουζίνα γίνε-
ται το πιο ωραίο σεξ. 
Να έρχεται ο σκύλος 
από κάτω να σε πει-
ράζει και να τον διώ-
χνεις», έχει πει το 
καυτό μοντέλο αφή-
νοντας τους πάντες 
άφωνους.

μας έφυγε το σαγόνι

Ελληνίδα, πασίγνωστη με ανα-
λογίες για πολλά καρδιακά 
έριξε το ίντερνετ με την άκρως 
προκλητική της εμφάνιση.
Η Αναστασία Γιούσεφ περιο-
δεύει ανά την Ελλάδα και βάζει 
φωτιά στους άντρες. Όπως 
και οι παρακάτω φωτογρα-
φίες που ανέβασε στον ππρο-
σωπικό της λογαριασμό στο 
instagram, και κόντεψε να 
πέσει από τα like.

η Έλενα κρεμλίδου 

έχει αυτό το 

θεσσαλονικιώτικο κάτι

Σαν κοριτσάκι τσαχπίνικο 
μιλάει και δεν ξέρεις αν είναι 
ή δεν είναι 20 χρονών. Την 
ακούς δίπλα στον Βαγγέλη 
Περρή και λες έφερε ο τύπος 
την πιτσιρίκα ανιψιά την ΠΑΟ-
Κτζού στο studio. Ύστερα την 
βλέπεις δίπλα στον άρχο-
ντα του τρολαρίσματος, τον 
Πασά, και λες δεν παίζει 
να είναι το πιτσιρικάκι που 
ακούω στο ραδιόφωνο αυτό 
με την καμία!

Η Ελληνίδα καλλονή δεν είναι 
σαν τις άλλες γυναίκες που… 
κυκλοφορούν εκεί έξω, αλλά 
κάτι… παραπάνω, καθώς 
είναι μία από τις πιο καυτές 
που έχουμε δει τον τελευταίο 
καιρό.
Πάντως, εμείς είχαμε πάθει 
την πλάκα μας όταν είχε κάνει 
την εξαιρετική φωτογράφιση 
με το κορδόνι της. Τότε μας 
είχε πάρει το μυαλό και από 
τότε, η Μάρω Αρβανιτέλη θα 
είναι για πάντα στις καρδιές 
μας.

«Θέλω σεξ στην κουζίνα» 
είπε η καυτή Ελληνίδα!

Δήμητρα Ματσούκα... Καυτά 
σορτς, μικρά μαγιό, hot πόζες

η ελληνίδα κουκλάρα 

που μας διέλυσε με το 

κορδόνι της!

Σ
υνέντευξη στην εφημερίδα Real παραχώ-
ρησε η Διονυσία Κουκίου που αποκάλυ-
ψε αν υπήρξε ποτέ ζευγάρι με τον Γιάννη 
Σπαλιάρα.

Το μοντέλο είπε χαρακτηριστικά: «Δεν ήμουν 
ποτέ ζευγάρι με τον Γιάννη Σπαλιάρα. Μια σχέση 

μεγάλη είχα στο παρελθόν και το έχω παραδε-
χτεί. Τον Γιάννη τον θεωρώ οικογένεια μου. Είμα-
στε 11 χρόνια φίλοι, από τότε που ήρθα στην 
Αθήνα για τα καλλιστεία κι έμεινα εδώ. Μαζί με 
τον Στέλιο Νιάκαρη και τον Ζώη Σημαντήρα, ο 
Γιάννης είναι κολλητός μου. Τίποτε άλλο».

Διονυσία Κουκίου: Υπήρξε ή όχι 
ζευγάρι με τον Γιάννη Σπαλιάρα;

Η 
Δήμητρα Μα-
τ σ ο ύ κα  ε ί -
χ ε  παραδε-
χτεί ότι ο Αλέ-

ξης Τσίπρας ήταν η αι-
τία που δημιούργησε 
τον λογαριασμό της στο 
instagram, καθώς ήθελε 
να τον στηρίξει... ««Εχω 
πει τόσα πολλά υπέρ του 
όταν ξεκίνησε αυτή η ι-
στορία. Εκανα instagram 
για να κάνω την καμπά-
νια.Παρασυρθήκαμε εί-
ναι η αλήθεια». 

Τουλάχιστον κράτησε 
ανοιχτό το λογαριασμό 
της, παρά το γεγονός 
ότι απογοητεύτηκε κι 
έτσι συνεχίσε να στηρί-
ζει πολλούς άλλους που 
τη θαυμάζουν. Tα σορτς 
της μας κέντρισαν το 
ενδιαφέρον, όπως και τα 
φανελάκια που διαγρά-
φουν. Αλλωστε οι πόζες 
της είναι το κάτι άλλο... 
Οχι μόνο στο instagram.
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H 
Αριάνι Σελέσ τ, το διασημό-
τερο ring girl δεν κάθεται σε μια 
γωνιά... Οχι μόνο την ώρα του 
αγώνα, αλλά και στη ζωή της. 

Βέβαια, θα πείτε πώς θα βρεις γωνίες σε 
μια παραλίες. Αυτές οργώνει διαρκώς, ανε-
βάζει φωτογραφίες και σάρωνει το κοινό. 
Το κορίτσι του UFC (Ultimate Fighting 
Championship) μπορεί να είναι και πιο 

γνωστό από πολλούς αθλητές της διοργά-
νωσης. Δεν έχει γίνει τυχαία άλλωστε εξώ-
φυλλο στο Sports Illustrated...
Η Αριάνι πάντως θέλει προσοχή διότι 
εύκολα μπορεί να σε ξαπλώσει κάτω και 
όχι όπως το φαντάζεσαι... Το 2012 συνελή-
φθη με την κατηγορία ενδοοικογενειακής 
βία, καθώς κλώτσησε τον τότε σύντροφο 
της.  

Η 
καλύτερη δια-
φήμιση για τη 
σειρά μαγ ιό 
που αποφάσι-

σε να λανσάρει στην α-
γορά η Elizabeth Hurley 
δεν θα μπορούσε πα-
ρά να είναι το ίδιο της το 
σώμα! Η 51χρονη ηθο-
ποιός και πρώην μοντέ-
λο, αποδεικνύει πως πα-
ρά τα γεγονός ότι διανύ-
ει την έκτη δεκαετία της 
ζωής της το έχει ακόμη! 

Με κορμί που πολλές 
νεότερες της θα ζήλευαν 
η Hurley ποζάρει στο 
φακό με αυτοπεποί-
θηση αναδεικνύοντας 
τις καμπύλες της στο 
Instagram. 

H 51χρονη Elizabeth Hurley 
ποζάρει με μαγιό

«
Κολάζει» η 
Bella Hadid 
με το λευ-
κό της μαγιό 

στο Μεξικό. 

Το μοντέλο απολαμ-
βάνει τ ις διακοπές 
του μαζί με την παρέα 
του σε υπερπολυτελές 
θέρετρο.

Φόρεσε το μαγιό της 
και άφησε σε θέα τα 
οπίσθιά της. Δείτε τη 
στις εικόνες που ακο-
λουθούν λίγο πιο κάτω.

Το διασημότερο Ring girl σε... 
ξαπλώνει κάτω και υποφέρεις! Katie Price: Δείχνει… φόρα 

παρτίδα την νέα της πλαστική

Δ
ε ν σ ταμα τάε ι  να  κάνε ι 
π λασ τ ικέ ς  επεμβάσ ε ις 
η Katie Pr ice.

Κα ι  φ υ σ ικά  δ ε ν  τ ι ς  κ ρύβε ι.  Η 
δ ι ά σ η μ η  τ η λ ε π ε ρ σ ό ν α  έ χ ε ι 
κά ν ε ι  ε π ε μ βά σ ε ι ς  σ τ ο  σ τ ήθ ο ς 

της...  8 φορέ ς μέ χρι σ τ ιγμής.
Πάν τ ως  σ τ ι ς  δ ιακοπέ ς  τ η ς  σ τ ι ς 
Μα λδίβε ς  ή τ α ν  χα λα ρή  κα ι  τ α 
π έ τ α ξ ε  ό λ α  έ ξ ω.  Κα ι  δ ε ν  τ η ν 
έ νο ιαζ ε  τ ίπο τα.  Ού τ ε  ο ι  παπα -
ράτσ ι,  ούτ ε τα αδιάκριτα βλέμ -
ματα.

«Κόλαση» η Bella Hadid με 
λευκό μαγιό
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Π
ολλές φορές, μετά από ένα ζεστό 
μπάνιο, αντί να απλώσω στο σώ-
μα μία ακριβή ενυδατική κρέμα 
σώματος προτιμώ να κάνω μασάζ 

με λίγο ελαιόλαδο. Tο δέρμα μου αναζωο-
γονείται, δείχνει πιο λαμπερό και ενυδατω-
μένο. Η ελιά στους βιβλικούς χρόνους συμ-
βόλιζε την αγνότητα και την επιτυχία ενώ 
στην αρχαία Ελλάδα στεφάνωναν τον νικη-
τή με φύλλα ελιάς. Τα τελευταία χρόνια θε-
ωρείται ο «κίτρινος χρυσός» της αντιγηρα-
ντικής διατροφής και της ομορφιάς.  Εκτός 
ότι μας προστατεύει από πλήθος ασθενειών 
κάνει καλό στο αφυδατωμένο δέρμα, στα 
νύχια, στα ταλαιπωρημένα μαλλιά, ενώ έχει 
ήπια αντηλιακή δράση.
Το ελαιόλαδο:
Είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά 
οξέα, έχει πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε 
κορεσμένα λιπαρά οξέα και περιέχει λινελα-
ϊκό οξύ. Mελέτες έχουν δείξει ότι τα μονο-
ακόρεστα λίπη και η διατροφή με ελαιό-
λαδο μειώνουν την υπέρταση.  Έχει υψηλή 
περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά και θρε-
πτικά συστατικά (πολυφαινόλες, φλαβο-
νοειδή, καροτένια κ.α.). Γι’ και αυτό και η 
συχνή κατανάλωσή του μειώνει τον κίν-
δυνο για έναν αριθμό καρκίνων, όπως του 
μαστού, του παγκρέατος, του στομάχου, 
του λάρυγγα, της ουροδόχου κύστεως και 
του προστάτη.
Τα αντιοξειδωτικά του ελαιολάδου μπο-
ρούν να αναστείλουν το σχηματισμό των 
ελεύθερων ριζών αποτελώντας παράγο-
ντα επιβράδυνσης της γήρανσης. Εξάλλου, 
περιέχει περίπου σε κάθε κουταλιά της σού-
πας το 10% της απαραίτητης ημερήσιας 
ποσότητας σε βιταμίνη Ε, η οποία βοηθά 
και στην καλή ποιότητα του δέρματος. Συμ-
βάλλει στη μείωση της συγκέντρωσης της 
LDL στο αίμα και στην πρόληψη των καρδι-
αγγειακών παθήσεων, ενώ προστατεύει τον 
οργανισμό από τη στεφανιαία νόσο.  Επι-
δρά ευνοϊκά στην ανάπτυξη του κεντρικού 
νευρικού συστήματος. Ρυθμίζει ενεργά τον 
μεταβολισμό. Δεν περιέχει νερό, πρωτεΐνες, 
γλουτένη υδατάνθρακες, αλάτι ή άλλο πρό-
σθετο συντηρητικό. Αφομοιώνεται από τον 
οργανισμό κατά 98%, ενώ διευκολύνει την 
απορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμινών 
από τον οργανισμό.
Η σύνθεσή του σε λιπαρά οξέα, και η 
παρουσία της χλωροφύλλης βοηθά τη λει-

τουργία του πεπτικού σωλήνα, διεγείρει το 
ένζυμο παγκρεατική λιπάση, διευκολύνει 
τις εκκρίσεις της χολής και ευνοεί το μετα-
βολισμό της ενδογενούς χοληστερίνης. Βελ-
τιώνει την πέψη και βοηθά την καλή λει-
τουργία του εντέρου.
Συνταγές ομορφιάς
Αυτές τις απλές συνταγές χρησιμοποιώ 
για λαμπερά μαλλιά, ενυδατωμένο δέρμα, 
φροντισμένα νύχια. Είναι εύκολες, ανέξοδες 
και εγγυημένες!
Μάσκα για ξηρά μαλλιά Θα χρειαστείτε:
1 κ.σ. ελαιόλαδο
2 κ.σ. μέλι
3-4 κ.σ. χλιαρό γάλα (ή κρέμα γάλακτος)
Οδηγίες
Ανακατεύετε το γάλα με το μέλι μέχρι να 
γίνουν πολτός. Προσθέτετε το λάδι. Απλώ-
νετε το μείγμα στα μαλλιά και τα τυλίγετε με 
μια ζεστή πετσέτα για 30 λεπτά. Ξεπλένετε 
με χλιαρό νερό και τα λούζετε. Για λαμπερά 
μαλλιά ξεβγάλτε τα με κρύο νερό, στο οποίο 
έχετε διαλύσει μια κουταλιά μηλόξιδο.
Μάσκα προσώπου για κανονικό δέρμα  Θα 
χρειαστείτε:
1 κ.γ. ελαιόλαδο
1 κ.γ. θυμαρίσιο μέλι
Οδηγίες
Ανακατεύετε τα υλικά, απλώνετε το μείγμα 
σε πρόσωπο και λαιμό για 20 λεπτά και 
αφαιρείτε με χλιαρό νερό.
Ενυδατική για τα χέρια Θα χρειαστείτε:
1 μπολάκι χλιαρό γάλα
1 κ.σ. λάδι ελιάς
1 κ.σ. μαύρη ζάχαρη (ή λευκή)
Οδηγίες
Ανακατεύετε το λάδι με τη ζάχαρη και με το 
μίγμα τρίβετε ελαφρά τις παλάμες, τα νύχια 
και τους καρπούς. Σκουπίζετε καλά, ξεπλέ-
νετε και βάζετε τα χέρια για 10’ στο μπολάκι 
με το χλιαρό γάλα.
Το μυστικό
Πως ενυδατώνω και αναζωογονώ το δέρμα 
μου; Αναμειγνύω 100 ml ελαιόλαδο με 10 
σταγόνες αιθέριο έλαιο λεβάντας και κάνω 
ένα ελαφρύ μασάζ μετά το ντους. Τονώνει, 
τρέφει και ενυδατώνει το δέρμα μου από-
λυτα.
Τα οφέλη του δεν σταματούν στη δια-
τροφή μας! Tο ελαιόλαδο είναι το καλύ-
τερο φυσικό συστατικό και στην κατηγορία 
ομορφιά! Δείτε 6 από τις αισθητικές χρή-
σεις του 

Μαλλιά 
Ξηρά, ταλαιπωρημένα, βαμμένα, μαλλιά; 
Τέλος! Το ελαιόλαδο αποτελεί μια από τις 
καλύτερες λύσεις για να αποκτήσουν ξανά 
τα μαλλιά σας τη λάμψη και την απαλότητα 
που τους αξίζει! Εφαρμόστε το σε φρεσκο-
λουσμένα μαλλιά, αφήστε λίγη ώρα να δρά-
σει και ξεπλύνετε καλά.
Σώμα 
Είναι το απόλυτο συστατικό σε μάσκες ή 
homemade κρέμες με μέτρο βέβαια για να 
μην έχουμε πολύ λιπαρό αποτέλεσμα. Επί-
σης αποτελεί ιδανική λύση για να ανακου-
φίσει το ευαίσθητο δέρμα μετά το ξύρισμα.
Νύχια  
Περιποιηθείτε τα νύχια σας με λίγο ελαιό-
λαδο, μαλακώνει την επιφάνεια τους και 
βοηθά να αντιμετωπίσουμε τα επίμονα 
πετσάκια. Αναμείξτε λίγο λάδι με νερό και 

βυθίστε τα χέρια σας μέσα στο διάλυμα για 
λίγα λεπτά, θα μαλακώσουν και θα ενυδα-
τωθούν στη στιγμή!
Ντεμακιγιάζ 
Λίγο ελαιόλαδο πάνω σε βαμβάκι θα σας 
βοηθήσει να αφαιρέσετε το επίμονο μακι-
γιάζ χωρίς να ταλαιπωρήσετε την επιδερ-
μίδα σας!
Χέρια
Η καλύτερη λύση για απαλά χέρια!  Αλείψτε 
τα χέρια σας με λίγη ποσότητα ελαιόλαδου 
φορέστε ένα ζευγάρι βαμβακερά γάντια και 
αφήστε να απορροφηθεί από το δέρμα σας!
Πέλματα
Οι φτέρνες μας ειδικά μετά το καλοκαίρι 
είναι ταλαιπωρημένες, σκάνε έχουν πετσά-
κια και ξηρότητα. Το ελαιόλαδο θα τις ανα-
κουφίσει και θα βοηθήσει να επανέλθουν 
φυσικά, χωρίς επίπονο 

Η ΖώΗ ΕιΝΑι ΑΠΟ ΤΟ μΟΝΤρΕΑλ κΑΝΑδΑ, Η ΟΠΟιΑ ΑΠΟ 
ΤΟ 1990 ΣΠΟΥδΑΣΕ κΑι ΑκΟλΟΥΘΗΣΕ ΤΟΝ κλΑδΟ ΤΗΣ 

ΑιΣΘΗΤικΗΣ κΑι κΑΤΟΠιΝ nutrition and fitness. ΑλλΑ 
ΕιΝΑι ιΣχΥρΑ ΕΠΗρΕΑΣμΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΤι μιΑ ιΣΟρρΟΠΗμΕΝΗ 

ΥΓιΕιΝΗ ΖώΗ ΑΝΤΑΝΑκλΑ κΑι ΕΠΗρΕΑΖΕι ΤΗΝ ΕξώΤΕρικΗ 
ΕμΦΑΝιΣΗ κΑι ΟμΟρΦιΑ, μΠΟρώΝΤΑΣ ΝΑ ΕχΕι ΠΟλΥ κΑλΥΤΕρΑ 

ΑΠΟΤΕλΕΣμΑΤΑ κΑι ΑΠΟ ΤΑ ΑκριΒΟΤΕρΑ κΑλλΥΝΤικΑ

Καθημερινή φροντίδα

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΓρΑΦΕι κΑι ΕΠιμΕλΕιΤΑι Η ΑιΣΘΗΤικΟΣ ΖώΗ ΗλιΟΠΟΥλΟΥ

ελαιόλαδο, το καλύτερο αντιγηραντικό 
καλλυντικό
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Τ
ο Κέντρο διατήρησης παραδοσιακών τε-
χνικών και κλωστοϋφαντουργίας Μέντη, 
τμήμα του Μουσείου Μπενάκη, διαθέτει 
γοητεία και μοναδικότητα. Ο χώρος της πα-

λιάς βιοτεχνίας στην οδό Πολυφήμου 6, στα Κάτω 
Πετράλωνα, στεγάζει τη «Δωρεά Μέντη» και πε-
ριλαμβάνει το σύνολο των αποθηκευμένων εμπο-
ρευμάτων καθώς και τον εξοπλισμό της νηματουρ-
γίας Μέντη, μιας από τις παλαιότερες βιοτεχνικές 
και εμπορικές επιχειρήσεις της χώρας στον χώρο 
της επεξεργασίας νημάτων και παραγωγής ειδών 
passementerie (γαλόνια, τρέσες, σιρίτια, κορδό-
νια, φράντζες, φούντες, brandebourg, embrasses).
Τα προϊόντα των επιχειρήσεων Μέντης ΕΠΕ στό-
λισαν για πάνω από ενάμιση αιώνα ελληνικές 
παραδοσιακές ενδυμασίες, θεατρικά κοστούμια, 
ιερατικά άμφια και στρατιωτικές στολές, καθώς 
και δημιουργίες μεγάλων γνωστών οίκων μόδας 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μετά το αναγκα-
στικό κλείσιμο της επιχείρησης το 2011, το Μου-
σείο Μπενάκη αποδέχτηκε τη γενναιόδωρη προ-
σφορά της οικογένειας Μέντη δημιουργώντας 
έναν χώρο που αποτελεί ένα ζωντανό εργαστή-
ριο-μουσείο, έναν χώρο «επιχειρηματικό και επι-
στημονικό ταυτόχρονα. Η παλιά τεχνογνωσία δια-

τηρείται ζωντανή, αξιοποιείται, προβάλλεται και 
παραδίδεται στις επόμενες γενιές» υπογραμμίζει 
η υπεύθυνη του χώρου, η εθνολόγος κ. Βιργινία 
Ματσέλη.
«Μας ενδιαφέρει ο Μέντης να επιστρέψει στη διε-
θνή αγορά όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Ηδη 
έχουμε συνεργασίες με νέους σχεδιαστές και καλ-
λιτέχνες». Οσο για τις... τιμές, «δεν ανταποκρίνο-
νται στον κόπο της παραγωγής τους, τις κρατάμε 
όσο πιο προσιτές γίνεται, έχοντας υπόψη μας ότι 
βρισκόμαστε σε περίοδο κρίσης». Ο ανταγωνι-
σμός είναι μεγάλος κυρίως λόγω της κινεζικής 
κυριαρχίας, της οποίας τα προϊόντα καμία σχέση 
στο ελάχιστο δεν έχουν με τα αυθεντικά, χειρο-
ποίητα αριστουργήματα, από τους εργαζόμενους 
της βιοτεχνίας Μέντη. Οι τελευταίοι συνεχίζουν 
να εργάζονται και να παράγουν με τον ίδιο παρα-
δοσιακό τρόπο και σήμερα, στο Κέντρο διατή-
ρησης παραδοσιακών τεχνικών και κλωστοϋφα-
ντουργίας Μέντη. «Εδώ κάνουμε αντίσταση στην 
επέλαση της Κίνας και σε όλο αυτό που συμβαίνει 
σήμερα. Το Μουσείο Μπενάκη έβαλε ένα μεγάλο 
και δύσκολο στοίχημα και το κέρδισε, γιατί η δου-
λειά που γίνεται εδώ γνωρίζει μεγάλη ανταπό-
κριση» τονίζει η κυρία Β. Ματσέλη. Πρόσφατα 

το Κέντρο συνεργάστηκε με την Documenta 
14 και παρήγαγε 10.000 μέτρα κορδέλα για να 
μπει στους τιμητικούς τόμους της διοργάνωσης. 
Οι διακοσμητικές τρέσες του Μέντη προσελκύ-
ουν οίκους μόδας και καλλιτέχνες, ενώ βρίσκουν 
χρήση σε ταπετσιέρηδες, ραφτάδες και στολίζουν 
παραδοσιακές στολές.

Το πρωτοποριακό και 
μοναδικό πανελλαδικά 
υπόγειο Μουσείο 
της Ρωμαϊκής Αγοράς 
Θεσσαλονίκης 
επαναλειτουργεί και 
αναδεικνύει την ιστορία της 
πόλης από το β’ μισό του 
3ου π.Χ. αιώνα μέχρι την 
καταστροφική πυρκαγιά του 
1917 -υπάρχουν ευρήματα 
από εβραϊκό σπίτι στην 
περιοχή που έγινε στάχτη από 
τη μεγάλη φωτιά.

Τ
ο υπόγειο μουσείο στεγά-
ζεται σε ένα σύγχρονο κτί-
ριο στο δυτικό άκρο του 
αρχαιολογικού χώρου και 

οργανώνεται σε τρεις αρχιτεκτονι-
κές ενότητες: τον προθάλαμο-χώρο 
εισόδου, την κεντρική αίθουσα με 
τους δύο πλευρικούς διαδρόμους 
και την αίθουσα πολλαπλών χρήσε-
ων, ενώ η είσοδος των επισκεπτών 
γίνεται από την Κρυπτή Στοά. Στους 
εκθεσιακούς χώρους υπάρχουν α-
ντικείμενα που βρέθηκαν στη δι-
άρκεια των ανασκαφών του χώρου 
αλλά και πλούσιο φωτογραφικό υ-
λικό, που διατρέχουν ολόκληρη την 
ιστορία της πόλης.
Για περισσότερα από 20 χρόνια 
εργάστηκαν στον χώρο η σημερινή 
διευθύντρια του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Θεσσαλονίκης, Πολυ-
ξένη Βελένη, ως υπεύθυνη των 
ανασκαφών, και ο ομότιμος πλέον 

καθηγητής του ΑΠΘ Γιώργος Βελέ-
νης, υπεύθυνος των έργων αναστή-
λωσης, και παρέδωσαν έναν ιδιαί-
τερο χώρο στην καρδιά της πόλης.
Σήμερα το απόγευμα θα δώσουν 
διάλεξη στο Μουσείο της Ρωμαϊκής 
Αγοράς ο κ. Βελένης με θέμα «Το 
ερευνητικό πρόγραμμα της Αρχαίας 
Αγοράς. Αρχιτεκτονική έρευνα και 
μελέτη εφαρμογής» και η κ. Βελένη 
για την «Αρχαία Αγορά Θεσσαλονί-
κης. Από την ανασκαφή στο Μου-
σείο».
Το Μουσείο της Ρωμαϊκής Αγοράς 
ήταν κλειστό εδώ και 1,5 χρόνο για 
τεχνικούς λόγους και λόγω έλλει-

ψης προσωπικού, και άρχισε να λει-
τουργεί και πάλι από τον προηγού-
μενο μήνα.
Οπως είπε στο «Εθνος» η κ. Βελένη, 
«τα εκθέματά του εκπροσωπούν 
όλες τις εποχές, από τους ελληνιστι-
κούς χρόνους, τη ρωμαϊκή εποχή, 
τα παλαιοχριστιανικά χρόνια, το 
Βυζάντιο, τους οθωμανικούς χρό-
νους μέχρι τη σύγχρονη εποχή. 
Είναι η εκπληκτική η παρουσίαση 
της διαχρονίας της Θεσσαλονίκης, 
που με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρ-
χει πουθενά αλλού».
Ιστορία αιώνων κρύβει το... υπό-
γειο μουσείο της Ρωμαϊκής Αγοράς 

Θεσσαλονίκης 
Οι εκτεταμένες ανασκαφές ήδη 
από τη δεκαετία του 1960 ανέδει-
ξαν τρεις υπόγειους χώρους, συνο-
λικής έκτασης 1.800 μέτρων. Ο 
ένας από αυτούς είναι το μουσείο, ο 
άλλος χρησιμοποιείται ως αποθήκη 
για περίπου 2.500 αντικείμενα, ενώ 
υπάρχει και αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων.
Στον προθάλαμο του μουσείου 
υπάρχει η έκθεση «Η σύγχρονη 
εποχή» με την ιστορία και το χρο-
νικό της ανασκαφικής έρευνας και 
των εργασιών αποκατάστασης και 
ανάδειξης του χώρου.

Ο λόγος του 
Εγγονόπουλου 
αντηχεί στην 
Ανδρο

E
να αφιέρωμα στον επι-
φανή ποιητή και ζωγράφο 
Νίκο Εγγονόπουλο ετοι-
μάζει για το καλοκαίρι το 

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του 
Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γου-
λανδρή στην Ανδρο. 
Τίτλος της έκθεσης, που θα διαρ-
κέσει από 25 Ιουνίου έως 1 
Οκτωβρίου 2017, «Με τα χρώ-
ματα του λόγου και τον λόγο των 
χρωμάτων».
Ο λόγος του ποιητή και η πράξη 
του ζωγράφου, στην ενιαία, αδιά-
σπαστη ενότητά τους, αποτελούν, 
όπως μας είναι ευρύτερα γνωστό, 
τον γνώμονα της καλλιτεχνικής 
δημιουργίας του διακεκριμένου 
ζωγράφου και ποιητή.
Εκατόν δέκα ζωγραφικά έργα και 
επιλεγμένα ποιήματα θα αναδεί-
ξουν την ποιητική ευαισθησία 
και την έμφυτη εικαστική οπτική 
που σε συμπρακτική αλληλου-
χία δημιούργησαν το εντυπωσι-
ακό σε μέγεθος και πρωτοτυπία 
ζωγραφικό και λογοτεχνικό απο-
τέλεσμα που τον ανέδειξε σε κυρί-
αρχο πρωτοπόρο του ελληνικού 
υπερρεαλιστικού κινήματος.
Ο Εγγονόπουλος ταύτισε τη ζωή 
του με την τέχνη και τη θεώρησε 
ελιξίριο που καταξιώνει και διαι-
ωνίζει τη ζωή. Της προσφέρει 
νόημα και ουσία που κατευνά-
ζει την υπαρξιακή αγωνία του 
τέλους. «Το ασυνεχές συμβάν του 
ζην».
Το ανοίκειο και η παραδοξολογία, 
και η χωρίς λογικό ειρμό φαντα-
σιοπληξία, καταγράφονται για να 
παραγάγουν με τα χρώματα του 
λόγου και τον λόγο των χρωμά-
των την αμίμητη καλλιτεχνική του 
ελεγεία.
Το άλογο και το αταίριαστο συνέ-
χονται ωστόσο από τη φλόγα του 
πάθους της δημιουργίας προ-
κειμένου να δοθεί σχήμα και 
μορφική οντότητα σε βιώματα, 
φόβους και αγωνίες, παρορμή-
σεις και κυκλοθυμικές εξάρσεις 
και σε ό,τι ανάγεται στην τραγικό-
τητα που ορίζει τη μοίρα του καλ-
λιτέχνη.

ιστορία αιώνων κρύβει το... υπόγειο μουσείο 
της ρωμαϊκής αγοράς θεσσαλονίκης

Ενα ζωντανό μουσείο κλωστοϋφαντουργίας
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ΥλικΑ (ΓιΑ 4 meριδΕΣ)
 ª 500 γρ. σπαγκέτι
 ª 300 γρ. μανιτάρια πλευρώτους, σκουπισμένα με νοτισμένη πετσέτα και ψιλοκομμένα
 ª 1 μέτριο ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
 ª 200 ml κρέμα γάλακτος (μπορούμε να βάλουμε και light)
 ª 100 ml φρέσκο γάλα
 ª 150 γρ. γραβιέρα της αρεσκείας μας, τριμμένη
 ª το ξύσμα από 1 μικρό ακέρωτο πορτοκάλι (δίνει έξοχο άρωμα, αλλά, αν μας ξενί-

ζει, το παραλείπουμε)
 ª 2 κουτ. γλυκού δεντρολίβανο ξερό, καλά κοπανισμένο
 ª 60 ml ελαιόλαδο
 ª αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

διΑδικΑΣιΑ
 ª Σε μια βαθιά κατσαρόλα με άφθονο αλατισμένο νερό που κοχλάζει, βράζουμε τα μακαρόνια 2 

- 3 λεπτά λιγότερο από το χρόνο που δίνεται στις οδηγίες της συσκευασίας. Τα στραγγίζουμε και τα 
αφήνουμε στην άκρη.

 ª Σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το κρεμμύδι και τα 
μανιτάρια για περίπου 4 - 5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν λίγο και να ροδίσουν. Προσθέτουμε το 
δεντρολίβανο, αλατοπίπερο, το ξύσμα, το γάλα, την κρέμα γάλακτος, ανακατεύουμε απαλά και συνε-
χίζουμε το μαγείρεμα για περίπου άλλα 2 - 3 λεπτά, έως ότου αρχίσει η κρέμα να κοχλάζει.

 ª Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180° C. Αδειάζουμε τα μακαρόνια και τα απλώνουμε στο 
ταψί, αλατοπιπερώνουμε και περιχύνουμε με τη σάλτσα. Ανακατεύουμε να αναμειχθούν και σκορπί-
ζουμε ομοιόμορφα το τυρί. Ψήνουμε για περίπου 25 - 30 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν στην επιφάνεια. 
Ξεφουρνίζουμε, αφήνουμε 5 λεπτά να σταθούν και σερβίρουμε.

Άρωμα Κουζίνας
Σπαγκέτι φούρνου με 
πλευρώτους και γραβιέρα

SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Κατέβασα μια εφαρμογή γυμναστικής 
και όταν έβαλα το βάρος και το ύψος 
μου, έκανε απεγκατάσταση μόνη της...

Και τι σπουδάζεις;
-Αγγλική φιλολογία!
-Εσύ;
-Ελληνικό παραλογισμό!

Είναι δυο θηλυπρεπε ίς νεαροί και 
συζητάνε για την ιδιαιτερότητα τους.
-Εγώ έ τσ ι γε ν νήθηκα λέε ι  ο έ νας, 
πάντα μου άρεσαν οι άντρες.
.- Εμένα μου συνέβη σ τα 16 λέει ο 
άλλος. Μια μέρα πήγα να βοηθήσω 
έναν φίλο μου σ το χωράφι και την 
ώρα που έσκυψα να κόψω κάτι αγριό-
χορτα, ήρθε και αυτό ήταν… καταλα-
βαίνεις.
-Καλά, και γιατί δεν έτρεξες να γλιτώ-
σεις τον ρωτάει ο πρώτος;
Με ψηλά τακουνιά που να τρέξεις στο 
χωράφι!

Ένας αγρότης ε ίχε ένα πολύ μεγάλο 
αγρόκτημα με μια ωραία λίμνη σ το 
πίσω μέρος του. Μια μοναχική βρα-
διά αποφάσ ισε να πάε ι μια βόλτα 
μέ χρι την λίμνη. Καθώς πλησ ίαζε, 

κάνον τας το τρίτο τσ ιγάρο, άκουσε 
φωνές και γέλια. Όταν έφτασε ε ίδε 
πολλά γυμνά νεαρά κορίτσια να παί-
ζουν μέσα σ τα νερά. Μόλις όμως 
κατάλαβαν την παρουσία του, πήγαν 
στα βαθιά για να μην φαίνονται.
Ένα από τα κορίτσ ια του φώναξε: 
«Δεν πρόκε ιται να βγούμε αν δεν 
φύγεις».
Και απαντάει κι αυτός: «Ναι, σιγά μην 
ήρθα γ ια να σας δω να κολυμπάτε 
γυμνές. Απλά εγώ ήρθα για να ταΐσω 
τον κροκόδειλο.

- Μπαμπά, στο σχολείο, με φωνάζουν 
μαφιόζο...
- Καλά, θα περάσω να το κανονίσω.
- Ωραία, κοίτα να φανεί σαν ατύχημα ε;

Ο σύζυγος κάθεται σ τον καναπέ σ το 
σαλόν ι κάνον τας συνε χώς ζάπιν γκ 
ανάμεσα σε δυο κανάλια όταν από το 
βάθος ακούγεται η φωνή της συζύγου:
- Τι κάνεις εκεί ρε Δημήτρη, θα την 
κάψεις την τηλεόραση!
- Τι να κάνω ρε γυναίκα; Αφού βάλανε 
το μπάσκετ μαζί με την τσόντα και δεν 
ξέρω ποιο από τα δυο να δω...
Και η γυναίκα απαντά:
- Την τσόντα δες... Μπάσκετ ξέρεις!

κριΟΣ
Οι αλλαγές αυτή την εποχή θα είναι προς 
όφελός σας, θα είναι πολλές και άμε-
σες. Δώστε λοιπόν τον καλύτερό σας 
εαυτό και αξιοποιήστε την κάθε ευκαι-
ρία που σας παρουσιάζεται. Στο επάγ-
γελμά σας οι αλλαγές θα είναι ραγδαίες, 
από τα χαμηλά στα ψηλά. Δική σας εργα-
σία ή προαγωγή ή συνεργασία θα είναι το 
μοτίβο αυτό το διάστημα.

ΤΑΥρΟΣ
Επιβάλετε τις απόψεις σας με ήρεμο 
τρόπο και τα επιχειρήματά σας θα πεί-
σουν τους συνεργάτες σας. Αρπάξτε τις 
ευκαιρίες που σας δίνει η εποχή, καθώς 
η γοητεία σας θα είναι ο βοηθός σας. 
Οι μέρες αυτές σας δίνουν περισσότερη 
άνεση και μια δόση απαραίτητης ψυχα-
γωγίας. Στα επαγγελματικά σας όλα συνε-
χίζονται στον ίδιο ρυθμό. 

διδΥμΟι
Νιώθετε έντονη την ανάγκη να ξοδέψετε, 
σε βαθμό που κοντεύετε να χάσετε κάθε 
μέτρο. Αντισταθείτε σε αυτή την παρά-
λογη επιθυμία να αποκτήσετε ότι βλέ-
πετε. Ήρθε ο καιρός να σκεφτείτε σοβαρά 
τη διαφορά ανάμεσα στο θέλω κάτι και 
στο χρειάζομαι πραγματικά κάτι. Όσο 
για την προσοχή που απαι-
τείτε κατά διαστήματα από 
τους άλλους, θυμηθείτε 
πως για να πάρετε κάτι, 
πρέπει να δώσετε και 
εσείς.

κΑρκιΝΟΣ
Μειωμένες είναι οι 
καθημερινές προσπά-
θειες που καταβάλλετε 
στην εργασία σας και 
αυτό φαίνεται να δημιουρ-
γεί προβλήματα. Η περίοδος 
αυτή ευνοεί κάθε δραστηριότητα που 
μπορεί να αγγίξει τον ψυχικό σας κόσμο. 
Οι σωματικές σας δυνάμεις και ο ψυχι-
σμός σας θα βρίσκονται σε πολύ καλά 
επίπεδα καθώς ο συναισθηματικός σας 
κόσμος και η καλή σας διάθεση, φέρνουν 
θετικές επιδράσεις.

λΕώΝ
Πρέπει να δεχθείτε μια καινούργια πραγ-
ματικότητα και μπορεί να χρειαστεί να 
αναθεωρήσετε πολλές απ’ τις απόψεις 
σας. Αποφύγετε κάθε ενέργεια που θα 
μπορούσε να σας φέρει σε σύγκρουση 
με τα πρόσωπα που ανήκουν στο στενό 
οικογενειακό σας περιβάλλον.

ΠΑρΘΕΝΟΣ
Στη δουλειά σας θα αναγκαστείτε να αντι-
μετωπίσετε πολλές αλλαγές και θα πρέ-
πει να αναπτύξετε τις προσαρμοστικές 
σας ικανότητες. Επίσης η σχέσεις σας με 
τους συναδέλφους σας θα γίνουν περί-
πλοκες. Τα έσοδά σας θα είναι ασταθή και 
για αυτό δεν θα πρέπει να κάνετε αλόγι-
στες σπατάλες ή να βάλετε κι άλλα χρέη.

ΖΥΓΟΣ
Οι σχέσεις κυρίως οι οικογενειακές αλλά και 
οι επαγγελματικές θα είναι στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντός σας την περίοδο αυτή. 
Δείξτε το απαραίτητο ενδιαφέρον. Θα υπάρ-
ξουν έξοδα αυτό το μήνα που θα σας βγά-
λουν έξω από τον οικονομικό σας προϋπο-
λογισμό. Προσοχή στις σπατάλες γιατί θα 
βρεθείτε μπλεγμένοι.

ΣκΟρΠιΟΣ
Γενικά η περίοδος αυτή είναι περίεργη και 
μοναχική για τους ανθρώπους που ανή-
κουν σε αυτό το ζώδιο. Οι σχέσεις ιδιαίτερα 
δεν ευνοούνται. Κυρίως οι επαγγελματικές. 
Οι φιλικές όμως σχέσεις και γενικότερα οι 
κοινωνικές σας επαφές βρίσκονται σε καλό 
δρόμο και για αυτό φροντίστε να εκμεταλ-
λευτείτε τις ευκαιρίες που θα σας παρουσι-
αστούν.

ΤΟξΟΤΗΣ
Αυτή η περίοδος είναι πολύ ευνοϊκή για εσάς. 
Οι περισσότεροι του ζωδίου σας προβλέπε-
ται να ζήσετε ενδιαφέρουσες στιγμές σχετικά 
με την προσωπική σας ζωή και τις γενικότε-
ρες διαπροσωπικές σας σχέσεις. Έτσι λοιπόν, 
προετοιμάστε τον εαυτό σας, καθώς μπορεί 
να είστε από αυτούς που θα βιώσουν την 

ολοκλήρωση ενός κύκλου ακόμα και δια-
πραγματεύσεων θετικά ή αρνη-

τικά.

ΑιΓΟκΕρώΣ
Δείξτε φιλική συμπερι-
φορά απέναντι στους 
υφισ ταμένους σας 
και σε όσα άτομα σας 
προσφέρουν τη βοή-

θειά σας. Πιθανόν να 
χρειαστεί να αναλάβετε 

κάποιες επιπλέον επαγγελ-
ματικές υποχρεώσεις και να 

εργαστείτε σκληρά. Οι φίλοι σας 
θα είναι διατεθειμένοι, εάν βέβαια τους 

το ζητήσετε, να σας βοηθήσουν σε κάποια 
καθημερινά σας προβλήματα.

ΥδρΟχΟΟΣ
Την περίοδο αυτή θα σας απασχολήσει ο 
επαγγελματικός τομέας και κυρίως τα οικο-
νομικά σας όπου μπορεί να παρουσιαστεί 
μία στενότητα χρημάτων. Για αυτό χρειάζε-
ται να προσέξετε τον τρόπο που θα διαχει-
ριστείτε τα χρήματά σας. Δεν είναι κατάλ-
ληλη η εποχή για καινούρια επαγγελματική 
έναρξη, αλλά είναι αρκετά εποικοδομητική 
στο να πάρετε τις πληροφορίες σας και να 
έρθετε σε επαφή με άτομα που σας ενδια-
φέρουν.

ιχΘΕιΣ
Θα πρέπει να επενδύσετε στη δουλειά σας 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Και ο 
λόγος είναι ένας. Θα πετύχετε σε καθετί που 
αναλαμβάνετε, αν και τα αποτελέσματα μπο-
ρεί να αργήσουν να φανούν. Για να διατηρή-
σετε την ισορροπία στα οικονομικά σας, μην 
παρασύρεστε σε σπατάλες. Έχετε ανάγκη από 
συνετές συμβουλές.

FUN
ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις
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ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

αθλητικά

Π
ολύ πιο δύσκολα από τις τελευταίες του 
νίκες, πολύ διαφορετικά από την εικόνα 
φρεσκάδας και ταχύτητας του τελευταίου 
καιρού, η ομάδα του Μαρίνου Ουζου-

νίδη πήρε ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα με πολύ 
ζόρι. Με πέναλτι που δεν θα έπρεπε να έχει δώσει 
ο ρέφερι εκ Θράκης, Χρήστος Γκράνας, ο Μπεργκ 
έδωσε συνέχεια στο δικό του κρεσέντο σκοραρί-
σματος. Πολλή δύναμη στο ματς, «μπλόκο» από 
τους φιλοξενούμενους σε κάθε επιθετική σκέψη 
των «πράσινων», την πάτησαν από τον Λέτο...
Ο Παναθηναϊκός με το συνηθισμένο του 4-4-2, 
τον Βλαχοδήμο κάτω απ’ τα δοκάρια και τους Κου-
λιμπαλί, Κουτρουμπή, Μολέδο και Χουλτ στην 
τετράδα της άμυνας από δεξιά στ’ αριστερά. Οι 
Κουρμπέλης και Λουντ στα χαφ (ελέω τιμωρίας 
του Ζέκα), οι Εμποκού και Βιγιαφάνιες μπροστά, 
δίχως όμως να βγαίνουν πολύ πλάγια, αφήνοντας 
τις πλευρές στους φουλ-μπακ. Μάλιστα, κατά δια-
στήματα γυρνούσε ο Κουρμπέλης στα στόπερ 
μαζί με τους Μολέδο και Κουτρουμπή και το 
σύστημα έμοιαζε με 3-5-2... Ο Μπεργκ είχε 
βοήθειες από τον Κλωναρίδη επιθετικά.
Ο Πανιώνιος παρουσιάστηκε με το 4-2-
3-1, με τον Γιαννιώτη στην εστία και τους 
Βλάχο, Ρισβάνη, Οικονόμου και Τασουλή 
στην άμυνα. Οι Κόρμπος και Σιώπης τα αμυ-
ντικά χαφ που κινούνταν αρκετά κοντά στα 
στόπερ, οι Μασούρας – Μπεν – Μασούντ στήρι-
ζαν τον μοναδικό προωθημένο, Γεσίλ.
Ο Παναθηναϊκός ήρθε αντιμέτωπος με το σκληρό 
παιχνίδι των παικτών του Πανιωνίου, αλλά και 
τις δυναμικές παρεμβάσεις των Βλάχου, Οικονό-
μου και Ρισβάνη στην άμυνα, πράγμα που έκανε 
πολύ δύσκολη την αποστολή του Μπεργκ αλλά και 
των συμπαικτών του για να φτιάξουν καλές στιγ-
μές. Ο Λούκας Βιγιαφάνιες που πάλι δεν κατά-
φερνε να ολοκληρώσει τις προσπάθειές του όπως 
τις είχε στο μυαλό του, είχε δοκάρι στο 17ο λεπτό 
από μπαλιά του Κλωναρίδη στην περιοχή, ενώ 
στη συνέχεια, ο Μάρκους Μπεργκ αλληλοτρα-
βήχθηκε με τους Βλάχο και Ρισβάνη στην περι-
οχή, «φώναξε» για πέναλτι αλλά δεν είχε απόλυτα 
δίκιο. Οι Νεοσμυρνιώτες είχαν διαστήματα που 

έπαιρναν μέτρα, ο Μπεν έδειχνε ο πιο ευδιάθετος 
στο χορτάρι για την ομάδα του Μιλόγεβιτς, όμως 
οι συνεργασίες με τους Μασούντ και Γεσίλ ήταν 
ανύπαρκτες και ο Βλαχοδήμος δεν ανησυχούσε. 
Ο εκνευρισμός του Παναθηναϊκού όσο περνού-
σαν τα λεπτά, είχε αρνητικό αντίκτυπο και στην 
προσπάθεια να παίξουν οι παίκτες του Ουζουνίδη 
γρήγορα τη μπάλα έξω από την περιοχή, με αποτέ-
λεσμα να μη φτιάξουν φάσεις για γκολ.
Ό,τι κι αν προσπαθούσαν να κάνουν οι «πράσι-
νοι», όσο κι αν στο μυαλό τους μπορεί να υπήρ-
χαν οι συνεργασίες και οι αυτοματισμοί των 
πρόσφατων ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ για 
να δημιουργηθούν κίνδυνοι για την εστία του 
Γιαννιώτη, σε όλα αυτά, η άμυνα του Πανιωνίου 
έμοιαζε να είναι ένα βήμα μπροστά. Η πρώτη 
μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο 
μέρος ήρθε στο 62’ από ένα ξαφνικό αριστερό 

σουτ του Μπεργκ που έπεσε και απέ-
κρουσε ο πορτιέρο των Νεοσμυρ-

νιωτών, ο οποίος, πέρα από τη 
δική του ετοιμότητα, είχε και 
αυτή των αμυντικών του για 
να αισθάνεται ασφάλεια. Ο 
Λέτο πέρασε στο παιχνίδι στο 
65ο λεπτό για να δώσει το κάτι 

απρόβλεπτο στη γραμμή κρού-
σης του «τριφυλλιού». Ο Αργε-

ντινός ήταν εκείνος που τελικά έκανε 
τη διαφορά στην αναμέτρηση. Από τακουνιά 
του Βιγιαφάνιες μέσα στην περιοχή, ο «Σέμπα» 
κέρδισε το πέναλτι από το απλωμένο πόδι του 
Τασουλή (που το είχε πατήσει στο χορτάρι στην 
επαφή τους) με αποτέλεσμα να δείξει την άσπρη 
βούλα ο Γκράνας και ο Μπεργκ να λυτρώσει τον 
Παναθηναϊκό γράφοντας το 1-0 στο 74ο λεπτό.
Παναθηναϊκός: Βλαχοδήμος, Κουτρουμπής, 
Μπεργκ, Κλωναρίδης (75’ Βλαχοδήμος), Λουντ 
(46’ Ρέις), Βιγ ιαφάνιες, Κουρμπέλης, Χουλτ, 
Μολέδο, Εμποκού (65’ Λέτο), Κουλιμπαλί
Πανιώνιος: Γιαννιώτης, Τασουλής, Οικονόμου, 
Κόρμπος, Μασούρας (87’ Σαββίδης), Σιώπης, 
Μπεν, Βλάχος, Ρισβάνης, Γεσίλ (65’ Λάμπρου), 
Μασούντ

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο Λέτο κέρδισε με... βουτιά το πέναλτι, ο Μπεργκ βρήκε δίχτυα για 21η φορά φέτος και ο 
Παναθηναϊκός έλυσε τον γρίφο του καλοστημένου Πανιωνίου καθώς επικράτησε με 1-0

Blackjack!

αθλητικά

Ο Ολυμπιακός πέρασε... ξεκούραστα από την Κέρκυρα, με τα γκολ 
των Φορτούνη και Μάριν (0-2) και πλέον μετράει αντίστροφα ώστε 

να κατακτήσει και μαθηματικά το 7ο συνεχόμενο πρωτάθλημα, αφού 
χρειάζεται ακόμη μια νίκη. Στις 100 νίκες ο Λεμονής!  
Ο Ολυμπιακός με τον Τάκη Λεμονή στον πάγκο του έκανε το 2 στα 2 με 
νίκη στην Κέρκυρα και συνεχίζει στον... δρόμο για το 7ο σερί πρωτά-
θλημα και τον τίτλο Νο44. Στις 100 νίκες στο πρωτάθλημα ο Λεμονής! 
Σκόρερ οι Φορτούνης και Μάριν και πολύ καλό ματς από Σεμπά, Ρομαό, 
Καμπιάσο και Κουτζαβασίλης. Ολοι αυτοί ως οι διακριθέντες. Φώναξαν 
για οφσάιντ στην φάση του 0-2 οι Φαίακες.
Για τους Φαίακες ο Κουτζαβασίλης ήταν κίπερ και τετράδα άμυνας με 
Γκόμες, Βενέτη, Ιωάννου και Ζαραδούκα. Κέντρο με Νίκιτς και Σιόντη, 
ο Ντιόγο πίσω από τον φορ Τουράμ και στα... φτερά οι Γεωργίου και 
Κόντος.
Όπως αναμενόταν ο Λεμονής έδωσε θέση βασικού πάλι σε Μάριν και 
εμπιστεύθηκε και Καρντόσο. Η αρχική διάταξη Ολυμπιακού με Κέρ-
κυρα: Κίπερ ο Καπίνο, Μποτία και Ντα Κόστα οι δύο στόπερ, δεξί 
μπακ ο Φιγκέϊρας και αριστερά ο Ντε Λα Μπέγια. Άξονας με Ρομαό και 
Καμπιάσο, επιτελικός ο Φορτούνης, οι δύο εξτρέμ οι Μάριν και Σεμπά 
και φορ ο Καρντόσο.
Στο α’ μέρος για περίπου 15 και πλέον λεπτά φάση σοβαρή δεν υπήρχε. 
Μόνο ένα σουτ του Καμπιάσο στο 5ο λεπτό. Ο Μάριν όμως με τον Σεμπά 
και τον Φορτούνη πήραν την κατάσταση στα χέρια τους. Στο 20ό λεπτό 
ήρθε το 0-1. Βαθιά μπαλιά Ντα Κόστα σε Σεμπά, που... έσπασε την μπάλα 
σε Φορτούνη και αυτός με πολύ καλο τελείωμα έκανε το 0-1. Ακολού-
θησε στο 28’ δοκάρι από προσπάθεια του Φορτούνη και απόκρουση 
του Κουτζαβασίλη και άλλες φάσεις από τους Πειραιώτες όπως το 
χαμένο τετ α τετ του Μάριν στο 37’. Στο 42ο είχε και άλλη φάση και ο 
Καμπιάσο με διώξιμο του αντίπαλου κίπερ σε 2ο χρόνο και ενώ η μπάλα 
μπορεί να βρήκε και στο δοκάρι.
Στην επανάληψη ξανά ο Ολυμπιακός είχε φάσεις για γκολ και όχι λίγες. 
Όπως στο 56’ το σουτ του Σεμπά και στο 57’ ένα καλό σουτ εκτός περιο-
χής ο Καρντόσο. Το τέμπο του ματς και του Ολυμπιακού έπεσε κάπως. Η 
Κέρκυρα βλέποντας το 0-1 να μένει επιχείρησε να κάνει το 1-1 και έβγαλε 
φάση με σουτ του Τουράμ στο 67’. Στην συνέχεια υπηρξε ωραία κίνηση 
Φορτούνη και καλή επέμβαση Κουτζαβασίλη και προσπάθεια Κόντου 
έξω.
Στο 78’ ο Μάριν βρήκε και αυτός δίχτυα μετά από πολύ καλή συνεργασία 
με Ανσαριφάρντ και κοντινό πλασέ. Έτσι... κλείδωσε και τυπικά το ματς 
υπέρ του Ολυμπιακού, με την Κέρκυρα έτσι και αλλιώς να μην μπορεί να 
απειλήσει επαρκώς. Λίγο μετά το 0-2 η Κέρκυρα είχε μεγάλη φάση για το 
1-2 αλλά πρώτα ο Ρομαό και μετά ο Καπίνο... καθάρισαν την φάση. Στο 
89’ ο Φορτούνης είχε χαμένο τετ α τετ.
 MVP: Εύκολες οι επιλογές εδώ. Οι Μάριν και Φορτούνης μπαίνουν σε 
αυτήν την κατηγορία. Πολύ μεγάλη δημιουργική και επιθετική βοήθεια 
ο πρώτος και γκολ στο α’ μέρος ο δεύτερος. 

κέρκυρα - ολυμπιακός 0-2

«Ζέσταμα» για την 
στέψη! 
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Αποστολή εξετελέσθη για 
την ΑΕΚ! Στην... πρώτη του 
ως ενδεκαδάτος ο Βινίσιους 
σκόραρε, ο Αραβίδης το 
«κλείδωσε» και το 2-0 στα 
Χανιά επί του Πλατανιά 
φέρνει την Ένωση αγκαλιά 
με τα πλέι οφ.

Ο 
Μανόλο Χιμένεθ έ-
δωσε θέση βασ ι-
κού, για πρώτη φο-
ρά, στον Βινίσιους 

ενώ στο δεύτερο 45λεπτο α-
ποφάσισε να χρησιμοποιήσει 
και τον ξεχασμένο Αραβίδη. 
Αυτοί οι δύο, τελικά, έκαναν 
τη διαφορά στα Χανιά και η 
ΑΕΚ πάτησε γερά στην 5άδα. 
Σοβαρός τραυματισμός γ ια 
Λαμπρόπουλο, εντυπωσιακή 
ξανά η παρουσία του κόσμου 
της Ενωσης.
Οι δύο ομάδες μπήκαν καλά 
στο ματς, το οποίο είχε ρυθμό 
και φάσεις. Αυτέ ς, αρχικά 
ήταν για την ΑΕΚ, η οποία θα 
μπορούσε να προηγηθεί στο 
16’ με τον Αϊντάρεβιτς μετά 
την ωραία κίνηση και σέντρα 
του Βιν ίσ ιους. Δύο λεπτά 
μετά, ο Βραζιλιάνος αριστε-
ρός μπακ δεν δημιούργησε 
για κάποιον συμπαίκτη του 
αλλά εκτέλεσε, σαν επιθετι-
κός και με το... δεξί, για το 0-1 
μετά την πάσα του Αραούχο. 
Οι Κιτρινόμαυροι κατάφε-
ραν, όπως ήθελαν, να πάρουν 
το προβάδισμα νωρίς αλλά 
φέτος έχουν δείξει πως μπο-
ρούν να δεχθούν γκολ άνα 
πάσα στιγμή λόγω κάποιου 
ατομικού λάθους. Σαν κι αυτό 
που έκανε ο Μπάρκας σ το 
20’, σε μια ακίνδυνη εκτέλεση 
φάουλ, αλλά τελικά κατάφερε 
να γλιτώσει την ισοφάριση 
από τον Μπανανά.
Οπως και να έχει, από αυτή 
την φάση κι έπειτα, ο Πλατα-
νιάς φάνηκε να το πιστεύει 
περισσότερο. Οι Κρητ ικοί 

πήραν μέ τρα σ το γήπεδο, 
προσπάθησαν να με ταφέ-
ρουν το ματς προς την περι-
οχή της ΑΕΚ και με τον Στάθη 
να κάνει φάσεις από δεξιά, 
έγιναν απειλητικοί. Ειδικά η 
ευκαιρία του Μανούσου στο 
31’ ήταν πολύ καλή αλλά πολύ 
καλό ήταν και το τάκλιν του 
Βράνιες για να κοντράρει το 
κοντινό σουτ. Με τους γηπε-
δούχους να βγαίνουν μπρο-
στά, η Ενωση είχε χώρους για 
να φτάσει στο δεύτερο γκολ 
και θα μπορούσε να το κάνει 
στο 38’ με τον Μάνταλο αλλά 
η ευκαιρία χάθηκε, όπως 
χάθηκε και αυτή του Μπανανά 
στο 41’ για τους Κρητικούς. 
Η ευθύνη, όμως, δεν ήταν 
δική του αλλά του Μπάρκα, 
ο οποίος έκανε μεγάλη επέμ-
βαση στην δυνατή κεφαλιά.
Οσο καλό ήταν το πρώτο 
45λεπτο, τόσο... αδιάφορο 
ήταν το δεύτερο, το οποίο 
άρχισε με ένα άσχημο γεγο-
νός. Σε μια φάση στην οποία 
συγκρούστηκε με τον Βράνιες, 
ο Λαμπρόπουλος τραυματί-
στηκε σοβαρά στο γόνατο και 
αντικαταστάθηκε από τον Γιό-
χανσον. Το ματς δεν είχε καλό 
ρυθμό αλλά αρκετά φάουλ, 
με τον Χιμένεθ να κάνει την 
δεύτερη αλλαγή στο 63’, όταν 
έβγαλε τον Χρισ τοδουλό -
πουλο για να βάλει τον Αρα-
βίδη. Η δικαίωση ήταν άμεση 
για τον Ισπανό τεχνικό αφού 
ο «Αραβας» ήταν αυτός που 
έκανε το 0-2 στο 67’ με ωραίο 
διαγώνιο σουτ, μετά την μπα-
λιά του Μάνταλου, κλειδώνο-
ντας το τρίποντο.
Οσο κι αν το ήθελε ο Πλατα-
νιάς, άλλωστε, θα έπρεπε να 
συμβούν τρε λά πράγματα 
γ ια να αλλάξει το αποτέλε-
σμα με δεδομένη την εικόνα 
των γηπεδούχων στο δεύτερο 
μέρος. Και τελικά δεν έγινε 
κάτι τρελό, αλλά το φυσιολο-
γικό...

πλατανιάς - αεκ 0-2

Ο νέος ωραίος, ο 
παλιός αλλιώς

αθλητικά

Χωρίς ζόρια, ο ΠΑΟΚ πέρασε νικητής (0-2) 
από το Περιστέρι, με τα γκολ των Μπίσεσβαρ-
Κουλούρη και βρέθηκε στην 2η θέση.

 

Ο 
ΠΑΟΚ ήθελε το παιχνίδι στο Περιστέρι, 
το έδειξε και το πήρε! Με μια πειστική εμ-
φάνιση για 45 λεπτά, πέρασε από την έ-
δρα του Ατρόμητου με 0-2 και ανέβηκε στη 

δεύτερη θέση.
Ο Μπίσεσβαρ, ήταν αυτός που έκανε εύκολα τα πράγ-
ματα μόλις στο 2’, για να έρθει λίγο πριν το τέλος του 
πρώτου μέρους ο Κουλούρης να διπλασιάσει τα τέρ-
ματα της ομάδας του. Από εκεί και πέρα όλα ήταν 
πιο απλά. Ο ΠΑΟΚ έκανε διαχείριση, πήρε την νίκη, 
ξεκουράστηκε ενόψει Παναθηναϊκού και κυρίως 
πέρασε στην δεύτερη θέση!
Ο Ρικάρντο Σα Πίντο παρέταξε την ομάδα του με 4-2-
3-1. Ο Γκορμπούνοφ ήταν κάτω από τα δοκάρια. Οι 
Φυτανίδης, Ζησόπουλος στα στόπερ, ο Κατρά-
νης αριστερά, ο Κιβρακίδης δεξιά. Αμυ-
ντικοί μέσοι οι Κυριακίδης, Μανιάτης, 
ο Ούμπιδες δεξί εξτρέμ, ο Ντιγκινί αρι-
στερά, ο Τόνσο δεκάρι και ο Λε Ταλέκ 
ήταν στην κορυφή.
Από την πλευρά του, ο Βλάνταν Ίβιτς, 
παρέταξε τον ΠΑΟΚ με 4-3-3. Ο 
Μπρκιτς ήταν στο τέρμα, οι Μαλεζάς, 
Κρέσπο στα στόπερ, με τους Λέοβατς, 
Κίτσιου αριστερά και δεξιά. Αμυντικός χαφ 
ήταν ο Κάνιας, με τους Κάτσε και Τσίμιροτ πιο μπρο-
στά του. Κάμπος, Μπίσεσβαρ βρέθηκαν στις πτέρυγες 
και ο Κουλούρης στην κορυφή της επίθεσης.

Το έκανε εύκολο από το ξεκίνημα!
Με το καλημέρα ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στο Περι-
στέρι! Μόλις στο 2’, η άμυνα του Ατρόμητου πιά-
στηκε στον ύπνο. Ο Λέοβατς βρήκε τον Μπίσεσβαρ 
και αυτός με σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 0-1. 
Η... ασπρόμαυρη κυριαρχία συνεχίστηκε και μετά το 
τέρμα αυτό.
Η ομάδα του Περιστερίου δεν έδειχνε ικανή να απει-
λήσει σε καμία στιγμή, με αποτέλεσμα οι φιλοξενού-
μενοι να κάνουν ό,τι θέλουν στο γήπεδο. Κάπως έτσι, 
στο 21’ έφτασαν κοντά στο 0-2. Ο Γκορμπούνοφ απέ-
κρουσε το σουτ του Κουλούρη και στη συνέχεια ο 
Λέοβατς σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας 
του Λευκορώσου.
Τελικά το 0-2 ήρθε από τον Κουλούρη στο 38’. Ο 
Κίτσιου μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά, πέρασε 

στον Κουλούρη τον οποίο είχαν χάσει οι αμυντικοί 
του Ατρόμητου και από κοντά έκανε το 0-2. Ένα απο-
τέλεσμα πέρα ως πέρα δίκαιο με την εικόνα των ομά-
δων στο πρώτο μέρος.

Καλύτερος Ατρόμητος, εύκολα ο ΠΑΟΚ
Οι γηπεδούχοι είχαν καλύτερη εικόνα στην επανά-
ληψη. Μπήκαν πιο δυνατά από τον ΠΑΟΚ και κατά-
φεραν να απειλήσουν στο 51’, αλλά και στο 52’, με 
τον Ντιγκινί την δεύτερη φορά να σκοράρει αλλά ο 
επόπτης σωστά να σηκώνει το σημαιάκι για οφσάιντ. 
Κάτι ανάλογο είχε γίνει και στο πρώτο μέρος με τον Λε 
Ταλέκ, πάλι σωστά είχε ακυρωθεί το γκολ.
Η πίεση των Περιστεριωτών συνεχίστηκε με τον Ντι-
γκινί στο 54’, αλλά και τον Φυτανίδη στο 75’ να μην 
μπορούν να μειώσουν.
Ο ρυθμός της αναμέτρησης από το 75’ και μετά έπεσε 
αισθητά. Ο ΠΑΟΚ κράτησε τελικά άνετα το 0-2 και 
εκτός των άλλων έκανε και συντήρηση δυνάμεων 

ενόψει Παναθηναϊκού. Απείλησε μάλιστα 
στο 77’ και στο 82’ με τους Ουάρντα και 

Κάνιας, αλλά ο Γκορμπούνοφ σταμάτησε 
και τις δύο φάσεις.
MVP: Κουλούρης. Επέστρεψε στην 
ενδεκάδα, επέστρεψε στα γκολ, που 
τόσο πολύ το είχε ανάγκη. Ήταν μέσα 
στις περισσότερες φάσεις που έκανε ο 

ΠΑΟΚ, βοήθησε και στην υποδοχή της 
μπάλας

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η αμυντική λειτουργία 
του Ατρόμητου. Για ακόμα ένα παιχνίδι φάνηκε ξεκά-
θαρα πως στο Περιστέρι το καλοκαίρι πρέπει να σκε-
φτούν σοβαρά το ενδεχόμενο ανανέωσης της αμυντι-
κής γραμμής.
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Τσίμιροτ. Πανταχού παρών στο 
γήπεδο, «έκλεψε» τον τίτλο από τον Μπίσεσβαρ, που 
πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ.
Η ΓΚΑΦΑ: Την έκανε ο Άντονι Λε Ταλέκ στο ξεκίνημα 
του δεύτερου μέρους όταν μόνος του απέναντι από 
τον Μπρκιτς δεν άπλωσε το πόδι του για να κάνει το 
1-2.
ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Κύζας δεν είχε ιδιαίτερα προβλή-
ματα. Οι Μπαλτάς αι Σταθόπουλος ακύρωσαν από 
ένα γκολ του Ατρόμητου, αλλά φαίνεται πως και οι 
δύο αποφάσεις είναι σωστές...
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ: Ο ΠΑΟΚ το ήθελε πιο πολύ το ματς, το 
έδειξε από τα πρώτα λεπτά και το πήρε. Στο δεύτερο 
ημίχρονο έριξε ταχύτητα και έμεινε στο 0-2. Από την 
άλλη, ο Ατρόμητος φαίνεται πως είναι ήδη στις... 
παραλίες! 

ατρόμητος - παοκ 0-2

«Πέταξε» στη 2η θέση
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Μ’ ένα γκολ του Περογαμβράκη 
κι ένα του Σιατραβάνη ο Απόλλων 
Σμύρνης πέρασε και από τις Σέρρες 
για την πέμπτη του σερί νίκη, 
νίκη-ανάσα για τον ΟΦΗ, με τους 
Κρητικούς να επικρατούν στο Αίγιο 
του Παναιγιάλειου με 3-0 και να 
συνεχίζουν την προσπάθειά τους 
για την άνοδο. Η Λαμία πέρασε 
και από την Καλλιθέα με 0-1, χάρη 
σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του 
Βασιλόγιαννη και παρέμεινε στην 
δεύτερη θέση και στο +6 από τον 
τρίτο Άρη. 

Ε
ίναι στο χέρι του. Είναι η καλύτε-
ρη ομάδα της κατηγορίας και το τε-
λευταίο διάστημα το αποδεικνύει 
σε κάθε του παιχνίδι. Ο Απόλλω-

νας Σμύρνης σημείωσε την πέμπτη του σε-
ρί νίκη στο πρωτάθλημα, νικώντας με 2-1 
τον Πανσερραϊκό, διατηρήθηκε στην πρώ-
τη θέση της Football League και μετράει 
αντίστροφα για την επιστροφή του στην 
Σούπερ Λίγκα.
Η ομάδα του Ακη Μάντζιου ουσιαστικά 
καθάρισε το ματς από το πρώτο ημί-
χρονο. Πρώτα άνοιξε το σκορ στο 20’ με 
τον Περογαμβράκη και στο 31’ ο Σιατραβά-
νης έδωσε αέρα δύο τερμάτων στον Απόλ-
λωνα. Και μπορεί οι Σέρρες να μείωσαν με 
γκολ του Τσιμίκα στο 53’ αλλά στο επόμενο 
διάστημα δεν απειλήθηκε ποτέ η εστία του 
Χιώτη.

Καλλιθέα – Λαμία 0-1 
Η Λαμία συνεχίζει να βρίσκεται σε τροχιά 
ανόδου, καθώς πέρασε και από την Καλλι-
θέα με 0-1, μετά από ένα επεισοδιακό παι-
χνίδι!
Το πρώτο μέρος δεν διεκδικεί δάφνες 
ποιότητας, με τις δύο ομάδες να μην παί-
ζουν καλό ποδόσφαιρο και την Καλλιθέα 
να είναι ελαφρώς καλύτερη στο παιχνίδι. 
Ωστόσο, οι στιγμές που δημιούργησε δεν 
ήταν ικανές να απειλήσουν την εστία του 
Πίτκα.
Στην επανάληψη το παιχνίδι πήρε άγρια 
τροπή. Αρχικά, η Λαμία μπήκε πιο δυνατά 
και προσπάθησε να κυριαρχήσει με αποτέ-
λεσμα στο 65’ να κερδίσει πέναλτι. Σε μια 
δύσκολη φάση, ο Βάντερσον πέρασε και 
τον Μιχελή με τον τερματοφύλακα της Καλ-

λιθέας να φαίνεται πως απομακρύνει την 
μπάλα. Ο διαιτητής έδωσε πέναλτι το οποίο 
εκτέλεσε εύστοχα ο Βασιλόγιαννης για το 
0-1.
Σε εκείνο το σημείο το ματς πήρε... φωτιά! 
Ο Γιάννης Αβραντίνης παρακολουθούσε το 
παιχνίδι από τον πάγκο και οι διαμαρτυ-
ρίες του έφεραν την αποβολή του. Ωστόσο 
ο πρόεδρος της Καλλιθέας, μπήκε στο 
γήπεδο και ζήτησε από τους ποδοσφαι-
ριστές του να αποχωρήσουν ώστε να μην 
συνεχιστεί το παιχνίδι. Τελικά με την επέμ-
βαση των ψυχραιμότερων, το παιχνίδι 
συνεχίστηκε κανονικά μετά από λίγα λεπτά.
Η Λαμία τελείωσε το ματς με 10 ποδοσφαι-
ριστές, λόγω αποβολής του Καραγιάννη 
με δύο κίτρινες κάρτες στο διάστημα που 
πήγαινε προς την γραμμή για να γίνει 
αλλαγή!!! Στο 97’ οι γηπεδούχοι φώναξαν 
για πέναλτι, ωστόσο ο διαιτητής δεν έδειξε 
κάτι και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με το 
μεγάλο διπλό της Λαμίας.

Χανιά – Άρης 0-2
Μπορεί για 45 λεπτά να τα βρήκε σκούρα, 
όμως τελικά ο Άρης έκανε το καθήκον του 
στα Χανιά, επικράτησε του ΑΟΧ με 0-2 και 
συνεχίζει να ελπίζει σε άνοδο στη Σούπερ 
Λιγκ.  
 Η νίκη ωστόσο στα Χανιά, δεν ήταν τόσο 
εύκολη. Στο πρώτο μέρος και πάλι η εικόνα 
του Άρη ήταν απογοητευτική. Δημιούρ-
γησε ελάχιστες φάσεις, δεν απείλησε ουσι-
αστικά την αντίπαλη εστία σε καμία περί-
πτωση, με τα Χανιά να κρατούν το μηδέν 
στην άμυνα με σχετική ευκολία... Δεν έγινε 
το ίδιο όμως και στην επανάληψη όπου ο 
Άρης έδειξε να το θέλει περισσότερο.
Οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν στην επα-
νάληψη και έψαξαν περισσότερο το γκολ 
και τελικά το βρήκαν στο 63’. Ο Τάτος 
πέρασε στον Παυλίδη, αυτός έκανε την 
παράλληλη μπαλιά για τον Καπνίδη που με 
προβολή έκανε το 0-1. Στο 70’, ο Άρης είχε 
και δοκάρι μετά από κεφαλιά του Καπνίδη 
και στην επαναφορά ο Ντούνης κέρδισε 
πέναλτι από μαρκάρισμα του Ηρακλή. Την 
εκτέλεση ανέλαβε ο Τάτος που διαμόρ-
φωσε και το τελικό 0-2. Οι γηπεδούχοι, στο 
87’ έφτασαν κοντά στο 1-2, αλλά ο Βακεν-
βάι προ κενής εστίας έστειλε με κεφαλιά 
την μπάλα άουτ.
Ο Άρης μετά από αυτή τη νίκη μείωσε την 
διαφορά από την Λαμία στους 3 και περι-

μένει να δει το αποτέλεσμα της κόντρα στη 
Καλλιθέα, ελπίζοντας σε κάποιο στραβο-
πάτημά της.

Παναιγιάλειος – ΟΦΗ 0-3
Ο αγώνας στο Αίγιο ανάμεσα στον Παναι-
γιάλειο και τον ΟΦΗ είχε ουσιαστικά ενδι-
αφέρον μόνο για τους φιλοξενούμενους, 
οι οποίοι παλεύουν για να προλάβουν μια 
από τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν 
στην Σούπερ Λίγκα. Η ομάδα του Νίκου 
Παπαδόπουλου ήταν τελικά και η νικήτρια 
καθώς επικράτησε με 3-0 και μείωσε στους 
8 την διαφορά της από την Λαμία που έχει 
όμως έναν αγώνα λιγότερο.
Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι και 
πήραν με άνεση το τρίποντο. Αρχικά κατά-
φεραν να προηγηθούν μόλις στο 7’ με γκολ 
που πέτυχε ο Μάνου, ενώ παρά τις προ-
σπάθειες των γηπεδούχων για να ισοφαρί-
σουν, κατάφεραν μόλις στο 17’ να κάνουν 
το 0-2 με τον Βουό και ουσιαστικά να 
τελειώσουν το ματς. Οι Αχαιοί παρά την 
ψυχρολουσία προσπάθησαν εκ νέου να 
μπουν στο ματς, αλλά στο 19’ είδαν τον 
Παντίδο να διώχνει το σουτ του Τσιλιγγίρη 
πάνω στην γραμμή.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι Ηρακλειώτες 
έκαναν αυτό που έπρεπε για να πάρουν 
το ματς. Κράτησαν με άνεση πίσω, ενώ 
όταν τους δημιουργήθηκε η ευκαιρία δεν 
την άφησαν να πάει χαμένη. Έτσι στο 63’ ο 
Χαντί με πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 0-3 

και η σεμνή τελική έλαβε τέλος.

Αγρ. Αστέρας – Αχαρναϊκός 0-1
Μεγάλο διπλό μέσα στον Εύοσμο για τον 
Αχαρναϊκό. Η ομάδα του Μενιδίου επι-
κράτησε του Αγροτικού Αστέρα με 1-0 και 
έφτασε τους 26 βαθμούς παίρνοντας μια 
διαφορά πέντε πόντων από την επικίνδυνη 
ζώνη. Από την άλλη οι γηπεδούχοι και με 
την ήττα αυτή δεν κινδυνεύουν έτσι και 
αλλιώς, ενώ και να κέρδιζαν δεν μπορού-
σαν να παλέψουν για κάτι παραπάνω, μιας 
και η απόσταση από τις δύο πρώτες ομάδες 
είναι εξαιρετικά μεγάλη. Το μοναδικό τέρμα 
της συνάντησης πέτυχε ο Λύρας στο 71’ 
δίνοντας την μεγάλη νίκη στην ομάδα του.

Αιγινιακός – Κισσαμικός 2-0
Εξαιρετικά σημαντική νίκη για τον Αιγινι-
ακό, με την ομάδα της Κατερίνης να επι-
κρατεί εντός έδρας του Κισσαμικού με 2-0 
και να φτάνει τους 21 βαθμούς, όσους και 
η Καλλιθέα που βρίσκεται πάνω από την 
ζώνη του υποβιβασμού. Οι Κρητικοί από 
την άλλη έμειναν στους 26 και θα πρέπει 
να ανέβουν παίρνοντας βαθμούς, αν δεν 
θέλουν να κινδυνέψουν.
Όσον αφορά τα του αγώνα, οι γηπεδού-
χοι κατάφεραν να επικρατήσουν πετυχαί-
νοντας από ένα γκολ στα τέλη κάθε ημιχρό-
νου. Η αρχή έγινε με τον Ζούρκο που στο 
36’ έκανε το 1-0, για να έρθει ο Τσολακίδης 
στο 81’ να δώσει τέλος στο ματς.

τα νεα τησ FooTBALL LEAGUE

δεν σταματά το τραίνο του απόλλωνα

αθλητικά
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Α
νατροπή... ανόδου για τον 
Εργοτέλη σ τον τέταρτο ό-
μιλο της Γ’ Εθν ικής, ν ίκη 
και γ ια Ιων ικό. Εύκολα η 

Παναχαϊκή, νίκες και για Φωστήρα, 
Απόλλων Καλαμαριάς, Δόξα Δράμας, 
Απόλλων Λάρισας. Πήρε το ντέρμπι 

με τον Ολυμπιακό Βόλου ο ΑΕ Κα-
ραϊσκάκης, ήττα για την Νίκη Βόλου. 
Δείτε όλα τα αποτελέσματα της Γ’ Ε-
θνικής. 

1ος όμιλος 
Απόλλων Παραλιμνίου-ΑΟ Καρδίας 4-1 

Νέστος Χρυσούπολης-Καμπανιακός 5-0 
Δόξα Δράμας-Εορδαϊκός 6-0 
Νάουσα-Δόξα Προσκυνητών 0-0 
Καβάλα-Απόλλων Καλαμαριάς 2-3 
ΑΕ Ποντίων-ΑΠΕ Λαγκαδά 0-3 α.α
Αλμωπός Αριδαίας-Ορφέας Ξάνθης 1-0 
Ρεπό: Μακεδονικός Φούφα

2ος όμιλος
Μαύροι Αετοί Ελευθεροχωρίου-Απόλ-
λων Λάρισας 0-3 
Θεσπρωτός-Αστέρας Πετρίτη 4-1 
Ολυμπιακός Βόλου-ΑΕ Καραϊσκάκης 0-1 
Ρήγας Φεραίος-ΑΕ Ιστιαίας 1-3 
Πιερικός-Διαγόρας Σεβαστής 1-0 
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας-Τηλυκράτης 
Λευκάδας 2-2 
Αμβρακία Κωστακιών-Νίκη Βόλου 2-1 
Εθνικός Φιλιππιάδας-Πύδνα Κίτρους 1-1 

3ος όμιλος
ΑΟ Λουτράκι-Τσικλητήρας Πύλου 0-1 
Ένωση Ερμιονίδας-Παναργειακός 0-3 
Παναχαϊκή-Παναρκαδικός 3-0 
Χαλκίδα-Αιολικός 1-0 
ΠΑΟ Βάρδας-Αστέρας Αμαλιάδας 1-1 
Φωστήρας-Αχαϊκή 1-0 
ΑΟ Θήβα-ΑΟ Ζευγολατιού 0-0 
Ρεπό: Δόξα Μεγαλόπολης

4ος όμιλος
Τριγλία Ραφήνας-Ερμής Ζωνιανών 1-1 
Άγιος Ιερόθεος-Πανθηραϊκός 2-0 
Ατσαλένιος-Ιωνικός 0-2 
Εθνικός-Κηφισιά 1-2 
Ρόδος-Ιάλυσος 2-0 
ΑΕΕΚ ΙΝΚΑ-Εργοτέλης 1-2 
Ηλυσιακός-Θύελλα Ραφήνας 0-0 

το πανόραμα της Γ’ εθνικής

μεγάλες νίκες για εργοτέλη και ιωνικό
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Σε ένα 8άλεπτο η Μπαρτσελόνα 
πέτυχε 3 γκολ και νίκησε εύκολα 3-
0 τη Σεβίλλη στο «Camp Nou», έτσι 
ανέβηκε στη κορυφή, έστω και για 
δύο ώρες. Γκολάρα ο Σουάρες, δύο 
τέρματα ο Μέσι.

H 
Σεβίλλη δεν προέβαλε καμία α-
ντίσταση στο «Camp Nou» και η 
Μπαρτσελόνα πήρε εύκολη νίκη 
με 3-0, έτσι ανέβηκε στην κορυ-

φή, αλλά μόνο για δύο ώρες, καθώς η 
Ρεάλ νίκησε τη Λεγκανές.
Οι Καταλανοί «καθάρισαν» το 
ματς από το πρώτο ημίχρονο, 
καθώς το τελικό αποτέλεσμα 
διαμορφώθηκε στο 33ο λεπτό 
με το δεύτερο γκολ του Μέσι 
και 27ο στο πρωτάθλημα.
Τα 3 τέρματα μπήκαν σε ένα 8άλε-
πτο, με τον Λουίς Σουάρες να ανοί-
γει το σκορ στο 25’ με ανάποδο «ψαλίδι», 
ενώ ο Μέσι είχε κάνει το 2-0 στο 28’, από 
ασίστ του Ουρουγουανού.

Το ντέρμπι η Τσέλσι, απώλεια για 
την Λίβερπουλ
Ένα ακόμη σπουδαίο βήμα προς την κατά-
κτηση του αγγλικού πρωταθλήματος έκανε 
η Τσέλσι, καθώς νίκησε 2-1 τη Μάντσεστερ 
Σίτι στο Λονδίνο, με πρωταγωνιστή τον 
Εντέν Αζάρ.
Ο Βέλγος πέτυχε και τα δύο τέρματα των 
«μπλε», ο Σέρχιο Αγκουέρο απάντησε στο 
πρώτο, ενώ το δεύτερο ήταν στην... επα-
ναφορά σε εκτέλεση πέναλτι, αφού απέ-
κρουσε ο Καμπαγιέρο.
Οι «πολίτες» έμειναν 14 βαθμούς πίσω 
από την κορυφή και μόνο η Τότεναμ φαίνε-
ται πως μπορεί να απειλήσει την ομάδα του 
Αντόνιο Κόντε, καθώς νίκησε 3-1 την Σου-
όνσι στην Ουαλία και διατηρήθηκε στο -7 
(Τσέλσι και Τότεναμ έχουν ακόμη 8 ματς).
Η Τότεναμ μάλιστα μέχρι το 88’ ήταν πίσω 
στο σκορ, ο Ντέλε Άλι ισοφάρισε, την ανα-
τροπή ολοκλήρωσε στο 91’ ο Σον Χέουνγκ-
Μιν και στο 94’ διαμόρφωσε το τελικό 1-3 
ο Έρικσεν.
Η Λίβερπουλ έκανε και αυτή ανατροπή στο 
«Anfield», αλλά η Μπόρνμουθ ισοφάρισε 
2-2 στο 87’ και οι «κόκκινοι», έμειναν στο 

-12 στην κορυφή και με ματς περισσότερο.
Όσον αφορά στην Άρσεναλ, επικράτησε 3-0 
της Γουέστ Χαμ, με σκόρερς τους Μεσούτ 
Εζίλ, Θίο Γουόλκοτ και Ολιβιέ Ζιρού, έτσι 
πλησίασε στους 4 βαθμούς τη Μάντσεστερ 
Σίτι και έχοντας ματς λιγότερο... ελπίζει ξανά 
για είσοδο στην 4άδα.

Μαντσεστερ Γιουν. – Έβερτον 1-1
Για τρίτο σερί εντός έδρας ματς πρωταθλή-
ματος στο «Old Trafford» η Μάντσεστερ 

Γιουνάιτεντ πήρε έναν βαθμό, αλλά του-
λάχιστον απέφυγε την ήττα, ισο-

φαρίζοντας στο 94’ με πέναλτι 
την Έβερτον.
Ο Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς 
νίκησε από τα 11 βήματα 
τον Χοέλ Ρόμπλες, ενώ ο 
Άσλεϊ Γουίλιαμς ήταν αυτός 

που έκανε την παράβαση, 
σταματώντας την πορεία της 

μπάλας προς τα δίχτυα με το χέρι 
σε σουτ του Λουκ Σο.

Τα «ζαχαρωτά» ήταν μπροστά στο σκορ από 
το 22’ με τέρμα του Φιλ Τζαγκιέλκα με προ-
βολή από κοντά, έπειτα από ασίστ του Άσλεϊ 
Γουίλιαμς (τα δύο στόπερ δηλαδή).

Νάπολι – Γιουβέντους 2-3
Με πρωταγωνιστή τον Γκονσάλο Ιγκουαΐν η 
Γιουβέντους πήρε την πρόκριση στον τελικό 
του Coppa Italia, παρά τη νίκη της Νάπολι 
με 3-2.
Οι «μπιανκονέρι» είχαν επικρατήσει 3-1 στο 
Τορίνο, έτσι έπρεπε να δεχτούν άλλα δύο 
γκολ για να αποκλειστούν και θα είναι αυτοί 
που θα αντιμετωπίσουν τη Λάτσιο στον 
τελικό της Ρώμης στις 2 Ιουνίου.
Στην δεύτερή του εμφάνιση στο «San Paolo» 
ως αντίπαλος, ο Γκονσάλο Ιγκουαΐν σκόραρε 
δύο φορές, δίνοντας ισάριθμες το προβάδι-
σμα στη «Γιούβε».
Ο Χάμσικ απάντησε την πρώτη φορά στο 
53’, ο Μέρτενς την δεύτερη στο 61’ και ο 
Ινσίνιε ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 67’, 
αλλά αυτό ήταν αρκετό για τους «παρτενο-
πέι».
Η Γιουβέντους θα παίξει στον τελικό για 17η 
φορά στην ιστορία της (έφτασε τη Ρόμα) και 
έχει ευκαιρία να κάνει νταμπλ για τρίτη σερί 
χρονιά, ενώ έχει 11 τρόπαια. Όσον αφορά 
στη Λάτσιο, έχει 6 τρόπαια σε 8 τελικούς.

εύκολα η μπαρτσελόνα τη 
σεβίλλη

Η 
Μπενφίκα είχε νικήσει 2-1 στο 
Εστορίλ με τέρματα του Μήτρο-
γλου, αλλά στη ρεβάνς της Λισα-
βόνας αγχώθηκε αρκετά και τελι-

κά με το 3-3 πήρε την πρόκριση για τον τε-
λικό του κυπέλλου.
H Μπενφίκα αναδείχθηκε ισόπαλη 3-3 με 
την Εστορίλ στο «Estαdio da Luz» και προ-
κρίθηκε στον τελικό του πορτογαλικού 
κυπέλλου (Taça de Portugal), χάρη στην 
νίκη της στο πρώτο ματς με τα γκολ του 
Μήτρογλου (1-2).
Ο Έλληνας στράικερ ήταν εκτός 18άδας και 
η Εστορίλ προηγήθηκε δύο φορές, η Μπεν-
φίκα ολοκλήρωσε την ανατροπή (3-2) με 
τον Ζόνας στο 72’, αλλά τα τελευταία λεπτά 
ήταν... εφιαλτικά, καθώς ο Μπρούνο Γκόμες 
είχε ισοφαρίσει στο 78’.
Ο Ανδρέας Σάμαρης ήταν βασικός, έπαιξε 
σε όλο το ματς και μάλιστα έκανε την ασίστ 
στο πρώτο γκολ της ομάδας του από τον 
Αντρέ Καρίγιο.
Αυτός θα είναι ο 36ος τελικός των «αετών» 
στο Taça de Portugal, ενώ έχουν 25 τρό-
παια (τελευταίο το 2014) και 10 αποτυχίες 
(τελευταία το 2013).
Όσον αφορά στην Γκιμαράες που θα είναι ο 
αντίπαλός της, θα παίξει στον τελικό για 7η 
φορά, ενώ έχει 1 τρόπαιο στην τελευταία 
της συμμετοχή (2013), έπειτα από 5 αποτυ-
χίες (1942, 1963, 1976, 1988, 2011).
Η Μπενφίκα μάλιστα έχει την ευκαιρία να 
πάρει ρεβάνς, καθώς το 2013 ήταν αυτή 
που είχε ηττηθεί στον τελικό από την Γκι-
μαράες (2-1).

Φέγενοορντ - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 
8-0
Η αντίδραση της Φέγενοορντ μετά την 
ήττα από τον Άγιαξ ήταν να νικήσει 8-0 την 
Γκόου Αχέντ Ιγκλς, έτσι διατηρήθηκε στην 
κορυφή με +3 από τον Άιαντα. H Φέγενο-
ορντ επέστρεψε στις επιτυχίες με εντυπω-
σιακό τρόπο, καθώς νίκησε 8-0 την Γκόου 
Αχέντ Ιγκλς στο Ρότερνταμ, τρεις ημέρες 
μετά την ήττα από τον Άγιαξ.
Ο Γενς Τούρνστρα πέτυχε χατ-τρικ και μάλι-
στα ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 9’ 
και αυτός που διαμόρφωσε το τελικό 8-0 
στο 90’.
Όσον αφορά στον Άγιαξ, επικράτησε 4-1 

της Άλκμααρ και διατηρήθηκε 3 βαθμούς 
πίσω από τη Φέγενοορντ, με 5 αγωνιστικές 
να απομένουν.

Αβράνς – Παρί σεν Ζερμέν 0-4
Την πρόκριση στα ημιτελικά του γαλλικού 
κυπέλλου (Coupe de France) πήρε η Παρί 
Σεν-Ζερμέν, καθώς επικράτησε 4-0 της 
Αβράνς στο «Stade Michel d’Ornano».
Ο Χατέμ Μπεν Αρφά πέτυχε τα δύο γκολ, 
από ασίστς του Λούκας Μόουρα, ο οποίος 
έκανε το 0-3, ενώ το τελικό 0-4 διαμόρ-
φωσε ο Χαβιέρ Παστόρε, από ασίστ του 
Μπεν Αρφά.
Η Παρί συμπλήρωσε την 4άδα, με τις τρεις 
ομάδες που είχαν ήδη πάρει την πρόκριση 
να είναι οι Γκινγκάμπ, Μονακό και Ανζέρ.

Μονακό – Λιλ 2-1
Η Μονακό προκρίθηκε στα ημιτελικά του 
γαλλικού κυπέλλου (Coupe de France), 
καθώς νίκησε 2-1 τη Λιλ στο «Stade Louis 
II.», έχοντας πρωταγωνιστή τον Βαλέρ Ζερ-
μέν.
Ο 26άχρονος Γάλλος επιθετικός άνοιξε το 
σκορ 35’, έκανε το 2-0 στο 45’ και ενδιά-
μεσα, στο 40’ δηλαδή, οι φιλοξενούμενοι 
είχαν μείνει με 10 παίκτες λόγω αποβολής 
του Αρκίς, έτσι το μόνο που κατάφεραν 
ήταν να μειώσουν στο 93’ με τον Ανουάρ 
Ελ Γκαζί.

Ατλέτικο – Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0
Βελτίωσε το καλύτερο φετινό της ρεκόρ η 
Ατλέτικο Μαδρίτης, όσον αφορά στις σερί 
νίκες στο ισπανικό πρωτάθλημα, καθώς 
έφτασε τις 5, επικρατώντας 1-0 της Σοθιε-
δάδ.
Τελευταία φορά που είχε φτάσει τις 5 σερί 
νίκες ήταν πέρσι τον Απρίλιο, ενώ το γκολ 
στο «Vicente Calderὀn» το πέτυχε ο Φιλίπε 
Λουίς, από ασίστ του Φερνάντο Τόρες.
Η Ατλέτικο έμεινε μόνη στην 3η θέση με +3 
από την Σεβίλλη, η οποία την Τετάρτη παί-
ζει στη Βαρκελώνη με την Μπαρτσελόνα.
Την ήττα της Σοθιεδάδ εκμεταλλεύτηκαν οι 
Μπιλμπάο και Βιγιαρεάλ και την προσπέ-
ρασαν. Οι Βάσκοι νίκησαν 2-0 την Εσπα-
νιόλ με τέρματα του Αρίτς Αντούριθ, ενώ 
η Βιγιαρεάλ 1-0 στην έδρα της Μπέτις με 
σκόρερ τον Αντριάν Λόπεθ.

ευρωπη

στον τελικό με άγχος η 
μπενφίκα
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Απίστευτη ανατροπή για την ΑΕΚ στις 
καθυστερήσεις, ανέτρεψε το προβάδισμα 
του ΑΠΟΕΛ με τον Μοράις (8’) και με γκολ 
των Μυτίδη (81’) και Λαρένα (93’) έβαλε 
φωτιά στο πρωτάθλημα.

Ο 
ΑΠΟΕΛ ήταν η ομάδα που ξεκίνησε τον 
αγώνα στην Αρένα δημιουργώντας τις 
προϋποθέσεις για το προβάδισμα στο 
σκορ. Οι Γαλαζοκίτρινοι της πρωτεύου-

σας άσκησαν πίεση στην εστία του Γιωργαλλίδη με 
τον Σωτηρίου στο 8’ να δοκιμάζει τα αντανακλα-
στικά του Κύπριου τερματοφύλακα με κεφαλιά, ε-
νώ προηγουμένως ο στράικερ του ΑΠΟΕΛ με σουτ 
απείλησε την εστία των γηπεδούχων. Μετά την ε-
κτέλεση κόρνερ στο 8’ ο Μπερόλιο... κουβάλησε 
την μπάλα και έδωσε πάσα-ασίστ στον Μοράις που 
πλάσαρε από διαγώνια θέση στην περιοχή ανοί-
γοντας το σκορ σε μια φάση όπου οι ποδοσφαιρι-
στές του Ιμανόλ Ιδιάκεθ διαμαρτυρήθηκαν 
για οφσάιντ.
Μετά το 0-1 η ΑΕΚ προσπάθησε να 
αντιδράσει αρχικά με σπασμωδικές 
κινήσεις και τον ΑΠΟΕΛ να δημιουρ-
γεί νέους κινδύνους αξιοποιώντας 
την ανισορροπία στην άμυνα των 
Κιτρινοπράσινων. Μετά τα πρώτα 
λεπτά έπειτα από το γκολ η ΑΕΚ ανασυ-
ντάχθηκε και κατάφερε να φτιάξει ευκαι-
ρίες στην εστία του Βάτερμαν. Η αναποτε-
λεσματικότητα στην τελική προσπάθεια των γηπε-
δούχων δεν άλλαξε το σκορ, με τους πρωτοπόρους 
του πρωταθλήματος να διατηρούν το προβάδισμα 
με την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους.
Το... ρευστό σκορ του πρώτου μέρου άφηνε ανοι-
κτούς λογαριασμούς με τις δύο ομάδες να μπαί-
νουν στο δεύτερο ημίχρονο με...ειδικούς σκοπούς. 
Πανομοιότυπο σκηνικό με το πρώτο μέρος μετά 
το προβάδισμα του ΑΠΟΕΛ και την ΑΕΚ να επεν-
δύει περισσότερο στην επίθεση. Στο... μενού του 
αγώνα προστέθηκαν ισχυρές δόσεις πάθους από 
τους ποδοσφαιριστές και διαιτητικά φαλτσοσφυ-
ρίγματα που δημιούργησαν ένταση στην αναμέ-
τρηση.
Στο 82’ μετά από μακρινή σέντρα του Γκαρίδο 
ο Αστίθ δεν μπόρεσε να βρει τη μπάλα, με τον 
Μυτίδη να ισοφαρίζει με σουτ στην κίνηση. Η ΑΕΚ 

έφερε τα πάνω κάτω στις καθυστερήσεις, όταν ο 
Χόρχε Λαρένα που πρόσφατα ανανέωσε έκανε την 
ολική ανατροπή και το 2-1 με φάουλ (93’)!

Δόξα-Καρμιώτισσα 3-0
Μία σπουδαία νίκη που μπορεί να αποδειχτεί 
καθοριστική για την παραμονή της πέτυχε η Δόξα 
απέναντι στην Καρμιώτισσα με 3-0 (2’ Φοφανά, 44’ 
Κορομίνας, 46’ Γκόμες).
 Αποφασισμένη μπήκε στο παιχνίδι η Δόξα και 
μόλις στο 2’ πήρε προβάδισμα στο σκορ με τον 
Φοφανά που εκμεταλλεύτηκε και λάθος της άμυνας 
της Καρμιώτισσας.
Ο Λεονάρντο έψαξε το 2-0 στο 5’ δίχως αποτέλε-
σμα, ενώ στο 16’ ο Ντραγκόγιεβιτς απέκρουσε το 
σουτ του Μπραούλιο. Η Δόξα συνέχισε να χάνει 
ευκαιρίες και με τον Μπραούλιο (23’) και κυρίως 
με τον Γκόμες που είχε πολύ καλό σουτ στο δοκάρι 
στο 25’.
Οι φιλοξενούμενοι δεν έπιασαν την απόδοση που 

συνηθίζουν, αλλά είχαν δύο καλές στιγμές 
με τον Πόνιαλνετς (6’, 35’) με τον Ζατζη-

φραγκίσκου να διώχνει σε κόρνερ στην 
πρώτη περίπτωση και τον Ενιφούλ να 
διώχνει πάνω στη γραμμή στη δεύ-
τερη.
Η Δόξα, όμως, ήταν συνολικά καλύτερη 
και έφτασε και σε δεύτερο γκολ πριν το 

ημίχρονο με άψογο πλασέ του Κορομίνας 
μετά από μπαλιά του Ρούντι (44’).

Η Καρμιώτισσα μπήκε με αλλαγή στο δεύ-
τερο ημίχρονο, αλλά η Δόξα χτύπησε και πάλι με τη 
σέντρα και στο 46’ έκανε το 3-0 με τον Τιάγκο Γκό-
μες μετά από μπαλιά του Κορομίνας. Από τη στιγμή 
που έγινε το 3-0 το παιχνίδι απέκτησε περισσότερο 
διαδικαστικό χαρακτήρα, με τις φάσεις στις δύο 
εστίες να μειώνονται στο ελάχιστο. Η Δόξα είχε 
αυτό που ήθελε και η Καρμιώτισσα έδειχνε αδύ-
ναμη να αντιδράσει.

Άρης-Εθνικός 0-1
Ένα σημαντικό διπλό πέτυχε ο Εθνικός για την 3η 
αγωνιστική των play-offs του πρωταθλήματος. Η 
ομάδα της Άχνας με εύστοχη εκτέλεση πέναλτυ του 
Ζελάγια (56’) εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική της 
υπεροχή και ανέβηκε στην 3η θέση του β’ ομίλου 
και στους 33 βαθμούς. Με 10 παίκτες από το 56’ ο 
Άρης μετά από αποβολή του Αλβάρεθ.

αεκ-αποελ 2-1

τρομερή ανατροπή και... φωτιά

Ο Απόλλων ήταν καλύτερος από την Ομόνοια και πήρε δίκαια την 
νίκη με 2-0. Με την νίκη αυτή η ομάδα της Λεμεσού ανέβηκε και πάλι 
στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα μειώνοντας παράλληλα την 
απόσταση της από την κορυφή στους 4 βαθμούς. Σκόρερ για τους κυα-
νόλευκους οι Σαρδινέρο και Πίεχ.
Η ομάδα του Απόλλωνα μπήκε πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και 
μόλις στο 4’ έχασε την πρώτη ευκαιρία με τον Παπουλή να κάνει το 
σουτ αλλά ήταν άστοχο. Στο 9’ ο ίδιος παίκτης από έκανε ωραίο σουτ 
αλλά ο Παναγή απόκρουσε την μπάλα σε κόρνερ.
Στο 25ο λεπτό ήρθε η πιο μεγάλη φάση του παιχνιδιού με τον Χρι-
στοφή να κάνει το δυνατό σουτ αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο 
δοκάρι του Βάλε και να παραμένει το σκορ στο 0-0. Στο 33’ και πάλι ο 
Παπουλής απείλησε την εστία των πρασίνων αλλά ο Παναγή του είπε 
και πάλι όχι. Στο 38’ μετά από ωραία σέντρα του Κλέιτον ο Ντάρμπισα-
ϊαρ έπιασε την κεφαλιά αλλά η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Βάλε.
Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και έτσι οι 
δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το 0-0.
Στο δεύτερο μέρος οι δύο ομάδες μπήκαν εξαιρετικά στον αγωνιστικό 
χώρο και δημιουργούσαν φάσεις μπροστά από τους δύο τερματοφύ-
λακες. Οι κυανόλευκοι της Λεμεσού προσπάθησαν να ανοίξουν το 
σκορ σε κάποιες περιπτώσεις αλλά ο Παναγή δεν τους το επέτρεπε.
Τελικά το γκολ για την ομάδα της Λεμεσού ήρθε στο 65’ με σκόρερ το 
Σαρδινέρο. Ο Πέδρο από δεξιά έδωσε στον Σαρδινέρο ο οποίος από το 
σημείο του πέναλτι έκανε του σουτ και νίκησε τον Παναγή για το 0-1.
Στην συνέχεια το συγκρότημα του Άκη Ιωακείμ δεν μπορούσε να αντι-
δράσει στο γκολ που δέχθηκε με αποτέλεσμα οι κυανόλευκοι να σκο-
τώσουν το παιχνίδι στο 83’ με κεφαλιά του Πίεχ. Τίποτα δεν άλλαξε 
μέχρι το τέλος του παιχνιδιού και έτσι ο Απόλλων πήρε μια σπουδαία 
νίκη.

ομόνοια-απόλλωνας 0-2

Σπουδαίο διπλό
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μακάμπι τελ αβίβ - παναθηναϊκός 61-81

Σαρωτικός και έτοιμος για την Πόλη

Ο Παναθηναϊκός άστραψε και βρόντηξε στο δεύτερο ημίχρονο και χάρη στην 
άμυνά του, τον Μάικ Τζέιμς και το... 49-19 του β’ μέρους, διέλυσε την Μακάμπι 
(81-61) και «κλείδωσε» το αβαντάζ έδρας στα playoffs!

Ν
αι! Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός 
που ονειρεύονται οι φίλοι της ο-
μάδας! Ο Παναθηναϊκός του δευ-
τέρου ημιχρόνου, όπου παρου-

σιάστηκε... μεταλλαγμένος και φρόντισε να 
δείξει στη Μακάμπι ποια ομάδα θα είναι το 
αφεντικό του ματς!
Ήθελε τη νίκη και την πήρε! Τόσο απλά! Οι 
«πράσινοι» πραγματοποίησαν το καλύτερο 
ημίχρονο της σεζόν και έκαναν... σκόνη και 
θρύψαλα την αδιάφορη (αλλά επικίνδυνη 
στο πρώτο ημίχρονο) Μακάμπι! Το επιμέ-
ρους 49-19 δείχνει από μόνο του όλα όσα 
συνέβησαν στο δεύτερο ημίχρονο όπου η 
ελληνική ομάδα ήταν ο απόλυτος κυρίαρ-
χος του παιχνιδιού! Ήταν μία από τις πιο πει-
στικές εμφανίσεις του Παναθηναϊκού στην 
EuroLeague έχοντας σταθερά τη διαφορά 
στους 20 πόντους στο δεύτερο μισό του 
αγώνα. Ο Μάικ Τζέιμς ήταν σαρω-
τικός στο δεύτερο ημίχρονο, ο 
Κρις Σίνγκλετον πραγματι-
κός... τερματοφύλακας (6 
κλεψίματα!!!), ο Νικ Καλά-
θης ήταν θετικός, ενώ όταν 
μπήκαν τα σουτ η... σεμνή 
τελετή έλαβε τέλος! 
Από τις κινήσεις που έμελλε 
να αλλάξουν τη ροή του 
αγώνα ήταν το small ball που 
χρησιμοποίησε ο Τσάβι Πασκουάλ 
με την έναρξη του β’ ημιχρόνου προκει-
μένου να πιέσει και να «ροκανίσει» τη δια-
φορά των 10 πόντων. Με Παππά, Τζέιμς και 
Καλάθη στην πεντάδα τα κατάφερε αρκετά 
καλά, αφού έκλεψε μπάλες, έβγαλε ενέργεια 
και έδειξε... αντίδραση! Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι πραγματοποίησε ένα σερί 13-0 (!) 
και μετέτρεψε το -10 (48-38) σε +3 (51-48) 
με αποτέλεσμα να πάρει το μομέντουμ του 
αγώνα!
Στο πρώτο μισό του αγώνα ο Παναθηναϊκός 
ήταν κάκιστος στην άμυνα, δεν βρήκε σκορ 
από την περιφέρεια και η Μακάμπι μπόρεσε 
να πάρει διαφορά 10 πόντων (42-32) και να 
βάλει... δύσκολα στον Τσάβι Πασκουάλ και 
στους παίκτες του.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι «πράσινοι» 
τελείωσαν το ημίχρονο με 1/15 τρίποντα 
(δηλαδή ποσοστό της τάξεως του 6,7% ενώ 
είχαν 0/10 στα πρώτα δώδεκα λεπτά!!), την 

ώρα που η Μακάμπι είχε 6/10 σουτ έξω από 
τα 6.75 μέτρα και τον Βίκτορ Ραντ να κάνει 
το... 20λεπτο της ζωής του (σ.σ. για την ακρί-
βεια τα 14:24 που αγωνίστηκε) έχοντας 14 
πόντους με 3/4 τρίποντα!
Είτε με άμυνα πάνω του, είτε χωρίς, ο Αμερι-
κανός έβλεπε το καλάθι του Παναθηναϊκού 
σαν... βαρέλι και δεν άφησε κανένα περι-
θώριο αντίδρασης στους παίκτες της ελλη-
νικής ομάδας. Ουσιαστικά ήταν και ο μεγά-
λος πονοκέφαλος για τους «πράσινους» οι 
οποίοι έβρισκαν σκορ από το «ζωγραφι-
στό». Τρανό παράδειγμα ότι σημείωσαν 24 
από τους 32 πόντους του ημιχρόνου μέσα 
από τη ρακέτα των Ισραηλινών!
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Απλούστατα στο δεύτερο 
ημίχρονο άλλαξε τελείως πρόσωπο και με 
ένα «εκρηκτικό» 20λεπτο «σκόρπισε» τη 
Μακάμπι. Η διαφορά ήταν εμφανέστατη: 

Στο δεύτερο ημίχρονο είχε 9/18 τρί-
ποντα, ενώ 1/15 στο πρώτο! 

Επίσης στο δεύτερο μισό οι 
«πράσινοι έκαναν 10 κλεψί-
ματα και πήραν επτά ριμπά-
ουν τ περισσότερα σ το 
σύνολο!
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: 

Ο Μάικ Τζέιμς ήταν εκεί-
νος που άλλαξε τον ρου του 

αγώνα έχοντας 17 πόντους με 
4/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 7 ασίστ, 

5 ριμπάουντ και μόλις ένα λάθος. Ο Κρις 
Σινγκλετον τον συμπλήρωσε ιδανικά με 13 
πόντους, 8 ριμπάουντ, 6 κλεψίματα, 2 ασίστ 
και 2 τάπες!!!
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Ντέβιν 
Σμιθ απλά... δεν υπήρχε στο γήπεδο αφού 
έμεινε στο «μηδέν» σε 22:30 λεπτά συμμε-
τοχής έχοντας 0/3 τρίποντα και 2 λάθη.
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Το ξεκίνημα του β’ ημι-
χρόνου και το 13-0 σερί που έκανε ο Πανα-
θηναϊκός με αποτέλεσμα να μετατρέψει το 
-10 (48-38) σε +3 (51-48).
Ο «ΑΦΑΝΗΣ» ΗΡΩΑΣ: Ο Νίκος Παππάς με 
την άμυνά του στον Βίκτορ Ραντ ήταν εκεί-
νος που αποτέλεσε τον κρυφό άσο στο 
μανίκι του Πασκουάλ, ο οποίος τον χρησι-
μοποίησε στο «τρία» σε σχήμα small ball.
ΤΙ ΞΕΧΝΑΝΕ: Ο Παναθηναϊκός τα 1/15 τρί-
ποντα του α’ ημιχρόνου, ενώ η Μακάμπι 
τους (μόλις) 19 πόντους του β’ ημιχρόνου.

«Παίκτης του Μήνα» ο Αντετοκούνμπο

Ο 
Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδεί-
χτηκε παίκτης του μήνα Μαρτί-
ου για την Ανατολική περιφέρεια 
του ΝΒΑ. 

Η ξέφρενη πορεία του Έλληνα φόργουορντ 
στο ΝΒΑ συνεχίζεται και μία ακόμη τιμή 
ήρθε να προστεθεί στο βιογραφικό του.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχτηκε για 
πρώτη φορά στην καριέρα του «Παίκτης 
του Μήνα» στην Ανατολή αφού τον Μάρτιο 
έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ.
Οι Μιλγουόκι Μπακς πέτυχαν 14 νίκες και 
εδραιώθηκαν στις θέσεις των playoffs με τον 
Αντετοκούνμπο να έχει 22.4 πόντους (54.4% 
στα σουτ), 8.4 ριμπάουντ, 4/9 ασίστ, 1.8 
κοψίματα και 1.4 κλεψίματα!

Σε 13 από τα 18 ματς των Μπακς τον Μάρτιο 
είχε περισσότερους από 20 πόντους ενώ σε 
τρία εξ αυτών ξεπέρασε τους 30.

«Ό,τι είμαι το οφείλω σε μεγάλο 
βαθμό στην Ελλάδα»
Για ακόμα μια φορά, ο Γιάννης Αντετοκούν-
μπο δεν δίστασε να εκθειάσει την Ελλάδα 
σε συνέντευξή του και να ευχαριστήσει τους 
θαυμαστές του για την αγάπη τους.
Σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα «uproxx.
com» αναφέρθηκε στο απίστευτο συναί-
σθημα που ένιωσε όταν μίλησε στον «The 
Answer», ενώ δεν δίστασε να αποθεώσει 
για ακόμα μια φορά την Ελλάδα, τονίζοντας 
πως είναι ένα μεγάλο μέρος του εαυτού του.

αθλητικά
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