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Πλημμύρισαν το κέντρο της Αθήνας οι απεργοί 
ντελιβεράδες

Έ
ξω από το υπουργείο Εργασίας παρέμειναν για 
αρκετή ώρα σήμερα οι ντελιβεράδες της Αθή-
νας σε μια πρωτοφανή απεργιακή κινητοποίη-
ση στην Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Περίπου 500 άτομα διαμαρτυρήθηκαν στο κέντρο 
της Αθήνας, ενώ αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον 
γενικό γραμματέα του υπουργείου Εργασίας, προ-
κειμένου να κατατεθούν τα αιτήματά τους. Μετά το 
πέρας της συνάντησης, ορίστηκε νέο ραντεβού για τις 
11 Ιουνίου. 
Οι διαδηλωτές κατέληξαν έξω από τη Βουλή, σήκωσαν 
πανό και άναψαν καπνογόνα, χωρίς ωστόσο να δημι-
ουργηθεί ένταση στην περιοχή. Στη συνέχεια αποχώ-
ρησαν, κατευθυνόμενοι προς το Πεδίον του Άρεως. 
Η Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου 
κάλεσε σήμερα όλους όσοι εργάζονται στον κλάδο 
του delivery και των courier να μην εργαστούν ζητώ-
ντας παράλληλα από τους πολίτες να μην επιλέξουν τη 
λύση της κατ’ οίκον παραγγελίας αλλά να προσπαθή-
σουν για μια ημέρα να καλύψουν με «ίδιες δυνάμεις» 
την παραγωγή φαγητού.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν:
- Εταιρικά μηχανάκια: Μέχρι στιγμής οι εργοδότες 
είναι απαλλαγμένοι από την υποχρέωση να παρέχουν 
εταιρικά δίκυκλα στους εργαζόμενους. Οι διανομείς 
χρησιμοποιούν τα δικά τους μηχανάκια και επωμί-
ζονται οι ίδιοι τα έξοδα συντήρησης, ασφάλισης και 
βενζίνης.  
- Μέσα ατομικής προστασίας: Οι περισσότερες εται-
ρείες δεν παρέχουν πλήρη εξοπλισμό ατομικής προ-
στασίας. Οι διανομείς διεκδικούν κράνος, φουλάρι λαι-
μού, μπουφάν-γάντια-παντελόνι-μπότες μηχανής, εξω-
σκελετό, αδιάβροχο/αντιανεμικό και ανακλαστήρες.  
- Ένσημα βαρέα και ανθυγιεινά: Παρά την επικινδυ-
νότητα του, το επάγγελμα των διανομέων δεν είναι 
ακόμα ενταγμένο στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλ-
ματα. Οι διανομείς εργάζονται κανονικά, ανεξάρτητα 
από τις καιρικές συνθήκες.  
- Ενιαία ειδικότητα με τον τίτλο «Οδηγός δικύκλου-
Μεταφορέας» και Συλλογική σύμβαση εργασίας.  
«Είμαστε εργαζόμενοι παντός καιρού, συχνά αυτοί 
που κάνουμε ένα σωρό αγγαρείες, μας αποκαλούν 
«τα παπιά με τα παιδιά» ή μας φέρονται λες και είμα-

στε «τα παιδιά για τα θελήματα». Οι εργοδότες μας, 
ως επί το πλείστον, έχουν δημιουργήσει τη δική τους 
εκδοχή του «Δεν πληρώνω». Δεν πληρώνουν τις προ-
σαυξήσεις που δικαιούμαστε (μετά τις 22:00 το βράδυ 
υπάρχει 25% προσαύξηση, την Κυριακή υπάρχει 75% 
προσαύξηση και 100% στις αργίες). Δεν πληρώνουν 
δώρα και επιδόματα, δεν πληρώνουν υπερωρίες 
όπως πρέπει, και ειδικότερα στην ταχυεστίαση δεν 
πληρώνουν ούτε ένα ευρώ για το μηχανάκι και τα 
έξοδα κίνησης, συνθήκη που απλώνεται και στις εται-
ρείες κούριερ» αναφέρουν, μεταξύ άλλων, σε σχετική 
ανακοίνωση. 
Στο πλαίσιο της απεργίας, αξίζει πραγματικά να ανα-
φερθεί κανείς και σε μία εξαιρετ ικά ευφάντασ τη 
αφίσα που κάνει ήδη τον γύρο του Διαδικτύου, με 
την οποία το αυτόνομο σχήμα φυσικομαθηματικού 
προετοιμάζει τους πολίτες για την απεργία της ΣΒΕΟΔ 
(delivery-courier).

Ρομπότ-ντελιβεράδες φέρνει η Domino’s 
στην Ευρώπη
Την ρομποτική τεχνολογία επιστρατεύει η Domino’ s 
Pizza για την παράδοση των εμπορευμάτων της στην 
Ευρώπη. Την ιδέα αυτή υλοποίησε πέρυσι με επιτυ-
χία στη Νέα Ζηλανδία. 
 Η εταιρεία συνεργάζεται με την λονδρέζικη Starship 
Technonologies και, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, 
θα ξεκινήσει την παράδοση πίτσας σε πελάτες στη 
Γερμανία και την Ολλανδία.
  Η Starship, που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2014 από 
δύο πρώην συνιδρυτές του Skype, τους Άχτι Χέινλα 
και Γιάνους Φρίις, θα στέλνει πίτσες με εξάτροχα 
ρομπότ στις πόρτες των πελατών αν αυτοί μένουν 
σε ακτίνα 1,5 χιλιομέτρων από συγκεκριμένα κατα-
στήματα Domino’s σε επιλεγμένες γερμανικές και 
ολλανδικές πόλεις, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.
 Όπως αναφέρει το πρακτορείο «Bloomberg», 
η Domino’s P izza Enterpr ises δημιούργησε νέα 
μονάδα, τη Domino’s Robotic Unit, για να επιβλέπει 
το πρόγραμμα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, πέρυσι δοκίμασε τη δια-
νομή πίτσας με αυτόνομα οχήματα στην Αυστραλία 
και τη Νέα Ζηλανδία, ενώ στην τελευταία χρησιμο-
ποίησε και drone.
«Με τα σχέδια ανάπτυξης που έχουμε για τα επό-
μενα πέντε με δέκα χρόνια, δεν θα μπορούμε να 
έχουμε αρκετούς ντελιβεράδες αν δεν συμπεριλά-
βουμε στον στόλο μας πρωτοβουλίες όπως αυτή», 
δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Domino’s Pizza 
Enterprises, Ντον Μέιτζ.
 Τα ρομπότ της Starship λειτουργούν με μπαταρίες, 
είναι σχεδιασμένα για να κινούνται σε πεζοδρόμια, 
όχι σε δρόμους, και αναπτύσσουν μέγιστη ταχύτητα 
6,4 χλμ/ώρα μεταφέροντας μέχρι 9 κιλά φορτίου. 
Τον χώρο μεταφοράς τους οι πελάτες θα ξεκλειδώ-
νουν με έναν κωδικό που αποστέλλεται στα κινητά 
τους ενώ οι πίτσες θα είναι τοποθετημένες σε ισο-
θερμικές τσάντες όπως εκείνες που χρησιμοποι-
ούν οι ντελιβεράδες. «Ανάλογα με το μέγεθος, μπο-
ρούμε να μεταφέρουμε μέχρι οκτώ πίτσες ή μια ποι-
κιλία από πίτσες, συνοδευτικά, αναψυκτικά ή επι-
δόρπια», σημειώνει η Starship στην ανακοίνωσή 
της.

Αν τ ιπροσωπε ία συναν τήθηκε 

με τον γεν ικό γραμματέα του 

υπουργείου Εργασίας - Ορίστηκε 

νέα συνάντηση για τις 11 Ιουνίου
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Τ
ην κατάργηση της ρύθμισης που α-
πελευθερώνει τις απολύσεις εκπαι-
δευτικών σε ιδιωτικά σχολεία και 
που οι ίδιοι ψήφισαν πριν από μια ε-

βδομάδα ζητούν 28 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
με τροπολογία που κατέθεσαν σε νομοσχέ-
διο του υπουργείου Παιδείας το οποίο ψη-
φίζεται σήμερα.
Οι κυβερνητικοί βουλευτές με την πρότασή 
τους ζητούν την τροποποίηση του άρθρου 
56 του μνημονίου που ψηφίστηκε την περα-
σμένη Πέμπτη ώστε τα πειθαρχικά παρα-
πτώματα εκπαιδευτικών της ιδιωτικής 
εκπαίδευσης και η επιβολή των προβλεπό-
μενων πειθαρχικών ποινών, να κρίνονται 
από τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται 
από πρωτοδίκες και έναν εκπρόσωπο της 

ΟΙΕΛΕ.
Υπενθυμίζεται ότι για την συγκεκριμένη 
διάταξη είχε δηλώσει «παρών» η κυρία 
Τασία Χριστοδουλοπούλου.
Οι υπογράφοντες βουλευτές προτείνουν 
την επαναφορά της εν λόγω αρμοδιότητας 
στα αρμόδια Πειθαρχικά όργανα, δηλαδή, 
στα υπηρεσιακά συμβούλια, υποστηρίζο-
ντας στην αιτιολογική έκθεση ότι: «τα πει-
θαρχικά παραπτώματα αφενός δεν συνι-
στούν διδακτική, παιδαγωγική ανεπάρκεια 
ή επαγγελματική ασυνέπεια εκ μέρους των 
εκπαιδευτικών, αφετέρου αποτελούν αντι-
κείμενο αποκλειστικής ρύθμισης των δια-
τάξεων του πειθαρχικού δικαίου οι οποίες 
δεν επιδέχονται παρεκκλίσεων και εξαιρέ-
σεων». 

«Ανταρσία» από 28 βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ: Ζητούν κατάργηση διάταξης 
του μνημονίου που ψήφισαν

Έκρηξη στο αυτοκίνητο 
που επέβαινε ο Λουκάς 
Παπαδήμος

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για  τραυματισμό του πρώην 
πρωθυπουργού, του οδηγού του και συνοδού ασφαλείας του  - 
Μεταφέρεται τραυματισμένος στον Ευαγγελισμό - Άνοιξε παγιδευμένο 
φάκελο μέσα στο αυτοκίνητο

Έ
κρηξη σημειώθηκε στις 18.30 το 
απόγευμα στη συμβολή των ο-
δών 3ης Σεπτεμβρίου και Μάρ-
νη, στο αυτοκίνητο  στο οποίο ε-

πέβαινε ο πρώην πρωθυπουργός, Λου-
κάς Παπαδήμος.
Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο 
για  τραυματισμό του Λουκά Παπαδή-
μου, του οδηγού του και ενός συνοδού 
ασφαλείας του: Και οι δύο είναι υπάλλη-
λοι της Τράπεζας της Ελλάδας. 
Στην ΕΛΑΣ έχει σημάνει συναγερμός 
για την τρομοκρατική επίθεση σε βάρος  
του πρώην πρωθυ-
πουργού και πρώην 
διοικητή της Τράπεζας 
της Ελλάδας, ενώ ήδη 
έχει ενημερωθεί και ο 
πρωθυπουργός Αλέ-
ξης Τσίπρας, ο οποίος 
βρίσκεται στις Βρυξέλ-
λες για τη σύνοδο του 
ΝΑΤΟ. Ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος Δημή-
τρης Τζανακόπουλος έχει μεταβεί στον 
Ευαγγελισμό. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρ-
χουν έως αυτή την ώρα (19.19) ο Λου-
κάς Παπαδήμος εκινείτο με το αυτοκί-
νητό του προς την οδό Μάρνη.  Κάποια 
στιγμή φαίνεται πως έγειρε προς το 
πίσω αριστερά κάθισμα του αυτοκινή-
του για να ελέγξει την αλληλογραφία 
του. Τότε πήρε στα χέρια του τον παγι-
δευμένο με εκρηκτική ύλη φάκελο, ο 
οποίος εξερράγη όταν τον άνοιξε. 
Η επίθεση θυμίζει έντονα τους Πυρήνες 
της Φωτιάς: Τον περασμένο Μάρτιο η 
συγκεκριμένη οργάνωση  είχε αποστεί-
λει σειρά παγιδευμένων φακέλων σε 
οικονομικούς στόχους στην Ευρώπη με 
κορυφαίο το φάκελο προς τον Γερμανό 
υπουργό Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόι-
μπλε. Φερόμενοι αποστολείς των φακέ-
λων μάλιστα ήταν Ελληνες πολιτικοί. 
Τότε, οι Πυρήνες είχαν στείλει μια 
πρώτη προκήρυξη με την οποία είχαν 
προαναγγείλει ότι θα ακολουθούσε 
άλλη, εκτενής, πράγμα που έως τώρα 

δεν έχει γίνει. «Ορφανή» από πλευράς 
ανάληψης της ευθύνης παραμένει και η 
βόμβα στην οδό Σανταρόζα, σε υποκα-
τάστημα της Eurobank. Το γεγονός ότι 
δεν υπήρχε προκήρυξη κρατούσε την 
Αντιτρομοκρατική σε συναγερμό, για το 
ενδεχόμενο νέου χτυπήματος. 
Στην ΕΛΑΣ έχει σημάνει γενικός συνα-
γερμός, προκειμένου να ελεγχθεί η 
αλληλογραφία σε όλα τα πολιτικά πρό-
σωπα και ευαίσθητους πιθανούς στό-
χους, αλλά και στα ΕΛΤΑ και τα κέντρα 
διανομής τους με πρώτο το κέντρο του 

Κρυονερίου. 

Το χρονικό της επί-
θεσης
18.30: Παγιδευμένος με 
εκρηκτική ύλη φάκελος 
εκρήγνυται στο αυτοκί-
νητο του Λουκά Παπαδή-
μου. 
18. 48: Οι πρώτες πληρο-
φορίες από το ΕΚΑΒ ανα-

φέρουν ότι η ζωή τόσο του ιδίου του 
κ.Παπαδήμου, όσο και του οδηγού του  
και του συνοδού του δεν διατρέχουν 
άμεσο κίνδυνο για τη ζωή τους. 
19.03: Ο πρώην πρωθυπουργός φέρε-
ται να έχει τραυματισθεί στα πόδια και 
στην κοιλιακή χώρα. Νεώτερες πληρο-
φορίες αναφέρουν ότι φέρει εκδορές. 
19.06: Ο κ.Παπαδήμος φέρει δερμα-
τικές εκδορές στο στήθος και την κοι-
λιά- Είναι εκτός κινδύνου, αλλά προλη-
πτικά νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ευαγ-
γελισμού. 
Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο 
protothema.gr: Με το που έγινε η 
έκρηξη πεταχτήκαμε στο δρόμο και 
είδαμε το αυτοκίνητο σταματημένο 
και από πίσω το συνοδευτικό με τους 
αστυνομικούς, να ανοίγουν οι πόρτες. 
Από το αυτοκίνητο του κ. Παπαδήμου, 
όταν άνοιξαν οι πόρτες βγήκαν λευκοί 
καπνοί. Ο άνθρωπος που βγήκε από το 
πίσω κάθισμα - μάλλον ήταν ο κ.Παπα-
δήμος- ήταν κουλουριασμένος, αλλά 
είχε βγάλει το κινητό του και μιλούσε. 



06 2 ιουνίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

επικαιρότητα

Οι αποφάσεις έχουν ληφθεί από τον Μάιο του 2016 διεμήνυσε σε Αθήνα, ΔΝΤ και Ευρωπαίους 
υπουργούς ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε

«
Ας μην έχουμε αυταπάτες. Πρό-
κειται για μια μεγάλη αποτυχία. 
Το αφήγημα ήταν ότι σήμερα 
χρειαζόμασταν σαφήνεια, κά-

ποιοι άλλοι το είχαν πει αυτό, όχι εγώ. Το 
2016 είχαμε μια καθαρή δήλωση και το 
αφήγημα ήταν ότι σήμερα θα λαμβάνα-
με απόφαση για τα μεσοπρόθεσμα μέ-
τρα - όχι όσα συμφωνήσαμε τον Μάιο 
του 2016. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι 
τα πράγματα θα βελτιωθούν, ότι θα φτά-
σουμε σε καλύτερη λύση απ’ αυτή που 
είχαμε στα χέρια μας σήμερα. Το μάθη-
μα που πρέπει να πάρουμε είναι ότι πρέ-
πει να μένουμε σταθεροί σε όσα έχουμε 
αποφασίσει και όχι να προσπαθούμε να 
αλλάξουμε το αφήγημα με δημόσιες δη-
λώσεις. Είμαι πραγματικά απογοητευμέ-
νος επειδή κάποιοι από μας υπερέβησαν 
την εντολή που είχαν για επίτευξη λύσης 
και τώρα αποτύχαμε. Λυπάμαι». Με αυ-
τή την τοποθέτηση του υπουργού Οικο-
νομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σό-
ιμπλε επισημοποιήθηκε η αποτυχία για 
επίτευξη λύσης για το ελληνικό ζήτημα 
στο Eurogroup της 22ας Μαϊου. 
Η ιστοσελίδα euro2day.gr αποκάλυψε τα 
πρακτικά της συνεδρίασης του συμβου-
λίου των υπουργών Οικονομικών της 
Ευρωζώνης της 22ας Μαϊου, στην οποία 
συμμετείχαν επίσης ο Πολ Τόμσεν από το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο πρό-
εδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας Μάριο Ντράγκι.
Από την ανάγνωση των πρακτικών προ-
κύπτει ότι για άλλη μια φορά η ελληνική 
πλευρά έκανε λάθος εκτίμηση των πραγ-
ματικών δεδομένων και του συσχετι-
σμού δυνάμεων. Η λαθεμένη ανάγνωση 
επιτρέπει την καλλιέργεια προσδοκιών 
που δεν μπορούν να εκπληρωθούν.  
Με σκληρή γλώσσα και πρωτοφανή 
ωμότητα, ο Σόιμπλε επισημαίνει στους 
συνομιλητές του υπουργούς Οικονομι-
κών, τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, τον Ντρά-
γκι της ΕΚΤ, τον Τόμσεν του ΔΝΤ και τον 
επίτροπο Μοσκοβισί γιατί δεν μπορεί να 
αλλάξει το παραμικρό σε σχέση με όσα 
είχε αποφασίσει το Eurogroup από τον 
Μάιο του 2016 για τα μέτρα ελάφρυνσης 

του χρέους της Ελλάδας.
«Χωρίς το ΔΝΤ θα έπρεπε να διαπραγ-
ματευθώ ένα νέο πρόγραμμα κι αυτό 
θα αποτύγχανε» λέει ξεκάθαρα και 
χωρίς διπλωματικές διατυπώσεις ο Βόλ-
φγκανγκ Σόιμπλε. Από μια απλή ανά-
γνωση των πρακτικών του Eurogroup 
που δημοσιεύει το euro2day.gr προκύ-
πτει διά γυμνού οφθαλμού ποιος απο-
φασίζει και τελικώς ποιος «κυβερνά» 
στην Ευρωζώνη.
Το περίεργο είναι πώς είναι δυνατόν να 
δημιουργούνται προσδοκίες που δεν 
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Και η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι 
στη βάση των λάθος εκτιμήσεων και 

της στρεβλής θεώρησης της ισορρο-
πίας δυνάμεων η Ελλάδα και οι Ελληνες 
θα υποχρεωθούν σε ένα νέο, επώδυνο, 
συμβιβασμό τον οποίο επιβάλλουν οι 
Γερμανοί.
Εκ των υστέρων, το περιεχόμενο των 
συζητήσεων στο Eurogroup μπορεί 
να ερμηνεύσει και την αλλαγή στάσης 
του Αλέξη Τσίπρα στο ζήτημα του χρέ-
ους. Μπορεί δηλαδή να εξηγηθεί πώς ο 
πρωθυπουργός, που την προηγούμενη 
εβδομάδα έλεγε δημόσια ότι τα νέα 
μέτρα ύψους 5,4 δισ. ευρώ που υπερ-
ψήφισαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και 
των ΑΝΕΛ για το 2019 και το 2020 δεν 
θα εφαρμοστούν χωρίς παράλληλη συμ-
φωνία για ελάφρυνση του χρέους, πλέον 
άλλαξε «αφήγημα» και αρκείται να λέει 
ότι η Ελλάδα διεκδικεί να έχει πρόσβαση 
στις αγορές για να δανείζεται με χαμηλά 
επιτόκια και δεν αρνείται το -ορατό, 
πλέον- ενδεχόμενο να συμβιβαστεί με 
την πρόταση Σόιμπλε για επιμήκυνση 
των ελληνικών δανείων κατά 15 έτη...  

Ενδιαφέρον έχει και η τοποθέτηση του 
νέου υπουργού Οικονομικών της Γαλ-
λίας Μπρουνό Λεμέρ. «Καταλαβαίνω τη 
θέση του Ευκλείδη αλλά συμφωνώ με 
την θέση που εξέφρασε ο Βόλφγκανγκ» 
είπε ο υπουργός Οικονομικών της Γαλ-
λίας και συμπλήρωσε: «Ελπίζω ότι το 
ΔΝΤ θα είναι σε θέση μιας παρόμοιας 
θετικής κίνησης τις επόμενες εβδομά-
δες».
«Αν υπογράψω αυτό το έγγραφο τώρα 
θα προκληθεί τεράστια πολιτική κρίση 
στην Ελλάδακι αν πρόκειται να συμβεί 
αυτό χρειάζομαι χρόνο για να το σκε-
φτώ» είπε ο κ. Τσακαλώτος κατά τη διάρ-
κεια του Eurogroup ενημερώνοντας τους 
ομολόγους του υπουργούς Οικονομικών 
ότι δεν μπορεί να δεχθεί τις προτάσεις 
που κατέθεσε ο ESM και είχαν την από-
λυτη στήριξη του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.
«Έχω κάνει πολλές συζητήσεις συμπε-
ριλαμβανομένων και αυτών με τον πρω-
θυπουργό μου, Εκτιμώ τις προσπά-
θειες να βρεθεί κοινό έδαφος, αλλά πρέ-
πει να πω πως είμαι απογοητευμένος. 
Από πλευρά μας έχουμε κάνει τεράστιες 
προσπάθειες ως μέρος της ρητορικής 
και αυτή η ρητορική δεν είναι τώρα στο 
χρονοδιάγραμμα. Αυτό το έγγραφο έχει 
πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να 
δουλέψουν για την ελληνική οικονομία 
και τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέ-
ους αλλά αν ένας θεσμός το πει αυτό δεν 
σημαίνει ότι το χρέος μας είναι βιώσιμο, 
και σε αυτή τη βάση, οι αγορές δεν έχουν 
την σαφήνεια που χρειάζονται. Οπότε 
ας πάρουμε λίγο χρόνο ακόμα. Έχετε την 
προσωπική μου διαβεβαίωση ότι η δου-
λειά για να ολοκληρωθούν οι προγενέ-
στερες ενέργειες θα συνεχιστούν. Χρει-
αζόμαστε αυτό το χρόνο για να συμβιβα-
στούμε με αυτά που βρίσκονται στο τρα-
πέζι και να εργαστούμε για να το βελτιώ-
σουμε. Αν υπέγραφα κάτι τέτοιο τώρα, 
θα δημιουργούνταν τεράστια πολιτική 
κρίση στην Ελλάδα και αν είναι να συμ-
βεί κάτι τέτοιο χρειάζομαι χρόνο να το 
σκεφτώ» ήταν η τελευταία τοποθέτηση 
του κ. Τσακαλώτου προτού διαπιστωθεί 
το ναυάγιο στο Eurogroup.

Σόιμπλε στο Eurogroup: Οι όροι του 
παιχνιδιού δεν μπορούν να αλλάξουν

Με non paper ο 
Τσίπρας διαψεύδει ότι 
άλλαξε θέση για το 
χρέος

Σ
την προσφιλή τακτική κάθε αυταρχικής εξουσίας, 
που βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και νιώθει 
την κοινωνική απομόνωση, τη λαϊκή κατακραυγή 
και την επερχόμενη ιστορική της καταδίκη, κατα-

φεύγει η κυβέρνηση, για να αποπροσανατολίσει από τις 
αλλεπάλληλες οδυνηρές ήττες, στις οποίες οδηγεί τη χώ-
ρα, βυθίζοντάς τη σε “μνημόνια για πάντα”!
Σε μία φτηνή και θλιβερή προσπάθεια να δικαιολογήσει 
τις απίθανες υποχωρήσεις της και τα αλλεπάλληλα λάθη 
και ψέματά της, η κυβέρνηση εξαπολύει μία επίθεση ενα-
ντίον των μέσων ενημέρωσης, στα όρια της γραφικότη-
τας, ενδεικτική του εκνευρισμού που υπάρχει στο πρω-
θυπουργικό περιβάλλον.
Μπροστά στην σφοδρή κριτική που δέχεται η κυβέρνηση 
για τις αναδιπλώσεις της, αλλά κυρίως για το ότι είναι 
έτοιμη να δεσμεύσει τη χώρα για δεκαετίες με μνημόνια 
και εκχωρώντας ολοκληρωτικά την κυριαρχία της στους 
δανειστές, ο προπαγανδιστικός μηχανισμός του Μεγάρου 
Μαξίμου ανέλαβε δράση.
Κυκλοφόρησε ένα παραληρηματικό non paper, γεμάτο 
γραφικότητες υπό τον τίτλο: «H κατάσταση με τα ΜΜΕ στη 
χώρα μας δεν είναι σοβαρή είναι όμως κρίσιμη» (Παραλ-
λαγή αυστριακού αφορισμού: Die lage ist hoffnungslos 
aber nicht ernst)!!!
Δια του απίθανου αυτού κειμένου, τα γεμάτο ληρολογή-
ματα, οι κεμπελίσκοι των υπογείων του Μαξίμου προ-
σπαθεί να νουθετήσει τα μέσα ενημέρωσης, ζητώντας 
πάνω κάτω να μην ενοχλούν την... λαοπρόβλητη κυβέρ-
νηση (τρομάρα της) και τον φωτισμένο... ηγεμόνα Τσί-
πρα, που οδηγεί τη χώρα στα... μονοπάτια της δόξας. 
Είναι ο Σάντσο Πάντσα (Τζανακόπουλος, ο επικεφαλής της 
κυβερνητικής προπαγάνδας), που προσπαθεί να φανεί 
χρήσιμος στον αρχηγό - Δον Κιχώτη, κυνηγώντας όσους 
ανεμόμυλους μπορεί κι αυτός!
Μεταξύ άλλων το Μέγαρο Μαξίμου ζητάει... να υπάρ-
ξουν, λέει, όρια στην προπαγάνδα κατά της κυβέρνησης 
και κατηγορεί τα μέσα ενημέρωσης για «κατασκευή ψευ-
δών ειδήσεων και δημιουργία κλίματος σε βάρος όχι της 
κυβέρνησης αλλά της ίδιας της χώρας».
Από το ύφος και μόνο του non paper, προδίδεται η επι-
θυμία της κυβέρνησης: θα ήθελε όλοι να μοιάσουμε 
στην... ΕΡΤ, που πριν δύο μήνες διαλαλούσε το τέλος 
της λιτότητας, ενώ ερχόταν μειώσεις συντάξεων, κατάρ-
γηση κοινωνικών επιδομάτων και νέοι φόροι ύψους 5 
δις ευρώ!!!
Θα ήθελε να βλέπουμε όλοι τα πράγματα όπως τα κομμα-
τικά της μέσα ενημέρωσης, που έχουν κλείσει την αξιολό-
γηση από τον περασμένο Δεκέμβριο – ασχέτως εάν παρα-
καλάει η κυβέρνηση αυτό να επιτευχθεί έστω τον Ιούνιο.
Θα ήθελε να εκτιμάμε τις κυβερνητικές προσπάθειες, 
όποιες κι αν είναι αυτές και ανεξάρτητα από την κατάληξή 
τους, μόνο και μόνο επειδή τις κάνει η εξ ορισμού “φιλο-
λαϊκή αριστερά”, όπως δηλαδή το πράττουν κάθε λογής 
όψιμα συμμαχικά μέσα ενημέρωσης, που προσβλέπουν 
στην εύνοια των σημερινών κυβερνώντων.
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Περίπου 18.000 γυναίκες 
εκδίδονται στην Ελλάδα, με 
τιμές που κυμαίνονται από 10 
έως 50 ευρώ - Τα συγκλονιστικά 
στοιχεία έρευνας που 
παρουσίασε ο εγκληματολόγος 
Γρηγόρης Λάζος

Τ
ην ευκαιρία να ακούσει τα 
προβλήματα και τους κινδύ-
νους που αντιμετωπίζουν οι 
εργαζόμενοι στη βιομηχανία 

του σεξ, αλλά και τα κενά που πα-
ρουσιάζει το νομοθετικό πλαίσιο, εί-
χε το πρωί ο υπουργός Εσωτερικών 
Πάνος Σκουρλέτης, ο οποίος παρα-
κολούθησε για δύο ώρες την ημερί-
δα «Η εργασία στο σεξ στην Ελλάδα: 
Η πραγματικότητα και οι προοπτι-
κές» που φιλοξενήθηκε στο Εμπο-
ρικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
Την ημερίδα διοργάνωσαν ο Σύλλο-
γος Οροθετικών Ελλάδας και το AIDS 
Healthcare Foundation Europe, ενώ 
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Εσωτερικών και με 
την υποστήριξη του ευρωπαϊκού 
κόμματος S&D.
O Γρηγόρης Βαλλιανάτος από το 
Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμ-
φωνιών του Ελσίνκι
Η Άννα Κουρουπού, εκπρόσωπος 
του κέντρου ενδυνάμωσης εργα-
ζομένων στο σεξ «Red umbrella 
Athens»

«Θα ήθελα να υπογραμμίσω τη 
μεγάλη σημασία που έχει στις μέρες 
η σημερινή συζήτηση και θα έπρεπε 
να έχουν γίνει πιο νωρίς τέτοιες ημε-
ρίδες και προς πολλές κατευθύνσεις. 
Πολύ περισσότερο αυτή η συζήτηση 
θα έπρεπε να είχε επιβληθεί, όταν ο 
τότε υπουργός Υγείας με απαράδε-
κτο τρόπο είχε στοχοποιήσει και είχε 
ποινικοποιήσει οροθετικές γυναίκες, 
αντί να θίξει το θέμα της παράνομης 
πορνείας στη σωστή του βάση. Ένας 
τέτοιος διάλογος στις ημέρες μας 
αποτελεί φάρο ελπίδας σε μια εποχή 
που όλοι μας αντιμετωπίζουμε αυξη-
μένες προκλήσεις» είπε ο κ.Σκουρλέ-
της στο χαιρετισμό του. 
Στη συνέχεια το λόγο πήραν εκπρό-
σωποι από το Σύλλογο Οροθετι-
κών, τον πανεπιστημιακό χώρο και 
την Ελληνική Αστυνομία, sex workers 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 
άνδρες, γυναίκες και τρανσέξουαλ, 
που ανέλυσαν το θέμα και παρουσί-
ασαν στατιστικά στοιχεία. 
Ιδιαίτερα γλαφυρός και αναλυτικός 
ήταν ο Καθηγητής Εγκληματολογίας 
του Παντείου Πανεπιστημίου Γρη-
γόρης Λάζος. «Τα έτη 2012, 2013 και 
2014 η πορνεία στην Ελλάδα παρου-
σίασε μικρή άνοδο, ενώ το 2015 μει-
ώθηκε ελαφρώς. Ετησίως γίνονται 
περίπου 11,2 έως 12,1 εκατομμύ-
ρια μισθώσεις εκδιδομένων γυναι-
κών, με τιμές που κυμαίνονται από 
10 έως 50 ευρώ, ενώ υπάρχουν και 

ιερόδουλες από την υποσαχάρια 
Αφρική στην Αριστοτέλους που προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες τους και για 
5 ευρώ. Το 35% ως 40% των ιερό-
δουλων είναι Ελληνίδες ενώ εκτιμώ-
νται συνολικά σε περίπου 18.000 
γυναίκες. Το μέσο ετήσιο εισόδημα 
για κάθε ιερόδουλη ανέρχεται σε 
περίπου 80.500 ευρώ ωστόσο στην 
ίδια μένει μόλις το 40% του ποσού, 
καθώς το υπόλοιπο πάει στο σωμα-
τέμπορα και άλλους» ήταν μερικά 
από τα στοιχεία που παρουσίασε ο 
κ.Λάζος. 
Αίσθηση προκάλεσαν τα στατιστικά 
στοιχεία για την πορνεία που παρου-
σίασε ο Καθηγητής Εγκληματολογίας 

του Παντείου Πανεπιστημίου Γρηγό-
ρης Λάζος
Από την πλευρά του ο Ευθύμιος 
Παπαδόπουλος, Προϊστάμενος του 
Τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας 
Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφα-
λείας Αττικής, αποκάλυψε ότι από 
τους 350 οίκους ανοχής που λειτουρ-
γούν σήμερα, μόλις δύο έχουν άδεια. 
Ανάμεσα στους ομιλητές που προ-
σκαλέστηκαν στην ημερίδα ήταν 
ακόμα ο ευρωβουλευτής Μίλτος 
Κύρκος, η αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων 
Μαρία Στρατηγάκη, βουλευτές όλων 
των κομμάτων, ο Γρηγόρης Βαλλια-
νάτος από το Ελληνικό Παρατηρη-

τήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι, 
ενώ την τελευταία στιγμή δεν κατά-
φερε να παραστεί η Γενική Γραμμα-
τέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης Μαρία 
Γιαννακάκη και την εκπροσώπησε 
συνεργάτιδά της. 
Από το εξωτερικό παρευρέθηκαν και 
μίλησαν για το θέμα οι ακτιβίστριες 
Eva Duif και η Yvette Luhrs από το 
ολλανδικό συνδικάτο εργαζομένων 
στο σεξ «PROUD», οι οποίες εργά-
ζονται ως webcam μοντέλα και φετίχ 
πορνογράφοι, αλλά και ο Thierry 
Schaffauser, εργαζόμενος στο χώρο 
του σεξ, ακτιβιστής και ιδρυτής του 
γαλλικού συνδικάτου «STRASS».

Οι 35 στις 100 ιερόδουλες είναι Ελληνίδες
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Εκτός από τα επιχειρηματικά του 
επιτεύγματα στο χώρο της ναυτιλίας, 
σημαντικό είναι και το φιλανθρωπικό του 
έργο, άγνωστο σε πολλούς - Την επόμενη 
εβδομάδα από το Α’ Νεκροταφείο η 
κηδεία του

Λ
ίγο πριν τη μία τα ξημερώματα της Πέ-
μπτης άφησε την τελευταία του πνοή 
στο σπίτι του, δίπλα στα εγγόνια του 
και στα παιδιά του, ο εφοπλιστής Αλέ-

ξανδρος Γουλανδρής.
Ο θάνατος της πολυαγαπημένης του συζύγου 
Μαριέττας το περασμένο Πάσχα, είχε επιβαρύ-
νει την υγεία του και σήμερα τα ξημερώματα, 
λίγες ώρες και αφού είχε γυρίσει από νοσοκο-
μείο, απεβίωσε.
Ο Αλέξανδρος Γουλανδρής «φεύγοντας» άφησε 
παρακαταθήκη στους κληρονόμους του να 
συνεχίζουν το τελευταίο 
μεγάλο του project που ήταν 
να «αναστήσει» το θρυλικό 
Αβέρωφ. Ένα μεγαλόπνοο 
σχέδιο που ήδη βρίσκεται σε 
εφαρμογή μιας και το πλοίο 
βρίσκεται στα ναυπηγεία Σκα-
ραμαγκά για εργασίες συντή-
ρησης και επισκευής.
«Χορηγός» είναι η αρχαία 
ελληνική λέξη που την τιμά και με το παραπάνω 
ο «Μέγας» Αλέξανδρος, όπως τον αποκαλούσαν 
όσοι είχαν γνωρίσει τον Αλέξανδρο Γουλανδρή.
Γιος του Νικόλαου Ι. Γουλανδρή, που με τα αδέρ-
φια του Γιάννη και Λεωνίδα, συνέχισαν την οικο-
γενειακή παράδοση στη ναυτιλία, ενώ η αδερφή 
τους Άννα συνέδεσε το όνομά της με τον αείμνη-
στο Δημήτρη Χορν.
Ο Αλέξανδρος Γουλανδρής διανύοντας την 
όγδοη δεκαετία της ζωής του, παρέμενε  ένας 
απλός προσιτός άνθρωπος, ο οποίος μοίραζε  τη 
ζωή του μεταξύ Αθήνας- Πόρτο Χέλι.
Το όνομά του Αλέξανδρου Γουλανδρή δεν συνη-
θίζεται να φιλοξενείται στις κοσμικές στήλες των 
ιλουστρασιόν περιοδικών, ούτε πολλές φωτο-
γραφίες του έχουν δει το φως της δημοσιότη-
τας. Άνθρωπος πράος, που κοιτούσε μονάχα την 
οικογένειά του και τις επιχειρήσεις του. Πάθος 
του η θάλασσα, η τέχνη και η φιλανθρωπία.
Αθόρυβα, χωρίς τυμπανοκρουσίες προσέφερε 
χρήματα εκεί που πίστευε πως θα πιάσουν τόπο 
προσφέροντας στο συνάνθρωπό του από τα 
πολλά που η ζωή του είχε χαρίσει απλόχερα. 
Ακόμη και όταν η μοίρα ήθελε να χάσει τη μια 
από τις τρεις του κόρες, τη Βιολαντώ, εκείνος και 
η σύζυγός του δεν το έβαλαν κάτω. Μεγάλω-
σαν με τις αξίες και τις αρχές που και εκείνος είχε 

λάβει από την οικογένειά του τις άλλες δυο κόρες 
του την Μαρία-Λούλα και την Αλεξάνδρα.
Το 1957 ο πατέρας του Νικόλαος Γουλανδρής, 
απεβίωσε αφήνοντας συνεχιστές του έργου του 
τους γιους του Γιάννη, τους δίδυμους Αλέξανδρο 
και Λεωνίδα και την Άννα. Ο Αλέξανδρος Γου-
λανδρής ήταν ο τελευταίος που είχε μείνει στη 
ζωή, από τα αδέρφια του και μαζί με τους κλη-
ρονόμους και τη νέα γενιά συνέχιζε την ιστορία 
της οικογένειας.
Ο όμιλος που φέρει το όνομα του Νικόλαου Γου-
λανδρή – NJ Goulandris Group- πρωτοστατεί 
στην ελληνική ναυτιλία, ενώ σημαντικά είναι και 
τα βήματα ακόμη μιας εταιρείας του ομίλου της 
andriaki shipping με πέντε πετρελαιοφόρα και 
άλλα τέσσερα να αναμένονται. Αξιοσημείωτο 
είναι το γεγονός πως τα πλοία του ομίλου είναι 
πετρελαιοφόρα με ελληνική σημαία.
Εκτός από τα επιχειρηματικά του επιτεύγματα 
στο χώρο της ναυτιλίας -σήμερα ο όμιλος αριθ-

μεί δεκάδες πετρελαιοφόρα 
και καράβια μεταφοράς 
ξηρού φορτίου- σημαντικό 
είναι και το φιλανθρωπικό του 
έργο, άγνωστο σε πολλούς. 
Το 1994 με δωρεά του ζεύ-
γους Αλέκου και Μαριέττας 
Γουλανδρή εις μνήμην της 
κόρης τους Βιολαντώ ανακα-
τασκευάστηκε ο φάρος Τουρ-

λίτης στην Άνδρο, στην αρχική του μορφή και 
από τότε λειτουργεί. 
Δωρεές σε ιδρύματα και συλλόγους και όχι 
μονάχα της Άνδρου ο Αλέξανδρος Γουλανδρής 
προσέφερε πάντα με χαρά. Και αυτές οι ενέρ-
γειές του, ήταν που έκαναν κάποιους ανθρώ-
πους να τον φωνάζουν «Μέγα Αλέξανδρο». Για 
το μεγαλείο ψυχής που έδειχνε απέναντι στο 
συνάνθρωπό του, ειδικά στις δύσκολα οικονο-
μικές στιγμές της χώρας.
Σημαντική ήταν η παρουσία του και στον 
κόσμο της τέχνης. Δεκάδες πίνακες και διά-
φορα άλλα έργα κοσμούν τα σπίτια της οικο-
γένειας σε Αθήνα, Πόρτο Χέλι και Ελβετία. Το 
όνομά του είχε γραφτεί πριν από τρία χρόνια 
στην New York Post όταν σε δημοπρασία του 
οίκου Sotheby’s, πουλήθηκε το εξαίσιο γλυπτό 
του Αλμπέρτο Τζιακομέτι, «Το «Άρμα». Ο συντά-
κτης του άρθρου είχε γράψει πως το εντυπω-
σιακό έργο είχε περάσει στα χέρια του Έλληνα 
εφοπλιστή το 1972. Το χάλκινο γλυπτό που φιλο-
τεχνήθηκε το 1950 από τον Τζακομέτι είχε αγο-
ραστεί, σύμφωνα με το ξένο δημοσίευμα, έναντι 
375.000 δολαρίων.
Η κηδεία του θα γίνει την επόμενη εβδομάδα 
στο Α’ Νεκροταφείο της Αθήνας όπου θα θαφτεί 
δίπλα στην αγαπημένη του Μαριέττα.

Σκληρή γλώσσα για την τακτική της 
κυβέρνησης στο θέμα του χρέους 
χρησιμοποίησε η κυρία Γεννηματά. 
Θα έχουμε επιτροπεία και λιτότητα 
μέχρι και τα εγγόνια μας, είπε και 
προσέθεσε: «Σόιμπλε και Τσίπρας μας 
έχουν κλείσει σε μία κατσαρόλα και 
θα βράζουμε όσο υπάρχει νερό». 

Τ
ο λάθος του πρωθυπουργού ήταν 
που απεμπόλησε την απόφαση του 
2012 για τη μείωση του χρέους, συ-
νέχισε η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και υ-

ποστήριξε ότι η κυβέρνηση πετυχαίνει πλε-
ονάσματα επειδή υπεροφορολογεί τους πο-
λίτες και κόβει τις δαπάνες του κράτους.
Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε παραμύθι τα 
αντίμετρα και επισήμανε ότι σε καμία περί-
πτωση δεν αποτελεί λύση για την κοινωνία 
και την οικονομία.« Εμείς προκαλούμε την 
κυβέρνηση: αφήστε τα αντίμετρα και δώστε 
το κοινωνικό μέρισμα» πέταξε το γάντι στο 
Μέγαρο Μαξίμου.
Σε ερώτηση για το αν η κυβέρνηση έχει 
επιδιώξει συνεργασία η Φώφη Γεννηματά 
μίλησε για το πιο... σύντομο ανέκδοτο και 
πλήρη ανικανότητα στη διαπραγμάτευση 
με αποτέλεσμα στο τέλος οι βουλευτές της 
πλειοψηφίας να λένε σε όλα ναι. 
«Η εξουσία είναι συγκολητική ουσία για τη 
δήθεν αριστερά» είπε χαρακτηριστικά και 
εξέφρασε τη θλίψη της που είδε στη βουλή 

κυβερνητικά στελέχη να χασκογελούν την 
ώρα που ψήφιζαν επώδυνα μέτρα. 
Το τόνο σε αυτή την κυβέρνηση τον δίνουν 
οι ακροδεξιοί, κλιμάκωσε την επίθεσή της 
στην κυβέρνηση για το θέμα του Τεμένους. 
«Ποτέ δεν μου ζήτησε συνεργασία, ποτέ δεν 
μου τηλεφώνησε για κυβερνητική συνεργα-
σία» τόνισε (αναφερόμενη και στα γεγονότα 
του 2015) και εξέφρασε τη δυσφορία της για 
τις διαρροές και την παραπληροφόρηση της 
κοινής γνώμης, ακόμη και των ευρωπαίων 
σοσιαλιστών.
Σε ερώτηση για το ποιους αφορά το κάλε-
σμα για το νέο κόμμα απάντησε πως αφορά 
τους πάντες (Ποτάμι, Ώρα Αποφάσεων κοκ) 
εκτός από εκείνους που βρήκαν στασίδι 
στον ΣΥΡΙΖΑ. Για αυτούς η πόρτα είναι κλει-
στή, ξεκαθάρισε. Σχετικά με τον νέο αρχηγό 
επανέλαβε ότι όποιος το επιθυμεί μπορεί να 
θέσει υποψηφιότητα. 
Διατύπωσε και τη δυσαρέσκειά της και για 
τα θέματα ασφαλείας που έχουν προκύψει 
από τις συνεχείς επιθέσεις αναρχικών σε 
βάρος των κομματικών γραφείων και την 
ανοχή της κυβέρνησης.
«Η λύση για τη χώρα μόνο μέσα από εκλο-
γές μπορεί να προκύψει, αλλά το θέμα είναι 
τι θα γίνει μετά» απάντησε σε ερώτηση για 
το αν υπάρχει φως στο τούνελ. «Χρειάζε-
ται εθνικό σχέδιο και ισχυρή κυβέρνηση με 
την ευρύτερη δυνατή κοινοβουλευτική και 
λαϊκή υποστήριξη» κατέληξε η πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ.

Γεννηματά: Σόιμπλε και Τσίπρας μας 
έχουν κλείσει σε μία κατσαρόλα και θα 
βράζουμε όσο υπάρχει νερό

Πέθανε ο εφοπλιστής 
Αλέξανδρος Γουλανδρής

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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ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου
εδώ Κύπρος

Δ
εν υπάρχει αποτέλεσμα, η εκ του σύ-
νεγγυς διαδικασία συνεχίζεται, δήλω-
σε ο Ειδικός Σύμβουλος του ΓΓ του ΟΗΕ 
Έσπεν Μπαρθ Έιντε, μετά τη συνάντηση 

με τον Τ/κ ηγέτη, που διήρκησε κάτι λιγότερο από 
1,5 ώρα, προσθέτοντας ότι «αυτό φαίνεται ότι εί-
ναι πολύ δύσκολο».
«Τα καλά νέα» είναι πως και οι δύο ηγέτες είναι 
δεσμευμένοι στο να λύσουν το Κυπριακό και 
θέλουν να το κάνουν στην Γενεύη, αλλά «είναι 
μακριά όσον αφορά τη μεθοδολογία για μια 
νέα Γενεύη», είπε. Η εκ του σύνεγγυς (διαδικα-
σία) είναι χρήσιμη γιατί μπορούμε να επεξεργα-
στούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε, αλλά 
είναι ακόμα μακριά, πρόσθεσε και σημείωσε: 
«Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν είναι κοντά».
Γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο όσο βλέπουμε 
περισσότερες λεπτομέρειες, είπε ο κ. Είντε, προ-
σθέτοντας ότι αυτό είναι λυπηρό γιατί «πιστεύω 
ότι είναι η πρώτη φορά από τότε που θυμάται ο 
ίδιος, να υπάρχει θέληση και από τους δύο ηγέ-
τες, να είναι προσηλωμένοι σε μια τελική Διά-
σκεψη σε όλα τα θέματα». Το να βρουν το σωστό 

τρόπο να γίνει, συνέχισε, «θα μας κρατήσει απα-
σχολημένους ακόμη λίγο διάστημα. Είμαι αποφα-
σισμένος να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και αυτό 
είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω».
Απαντώντας σε ερώτηση αν φέρνει πρόταση, 
είπε ότι ακούει τις θέσεις και των δύο πλευρών 
και προσπαθεί να βρει κοινό έδαφος. «Εάν αυτό 
το λέτε πρόταση, πείτε το πρόταση, δεν είναι μια 
ανεξάρτητη πρόταση των ΗΕ, είναι μια προσπά-
θεια να συνδυάσει αυτά που ακούει ώστε να μει-
ώσει τις διαφορές προκειμένου να γίνουν μηδε-
νικές». Υπενθύμισε ότι δεν μιλούν τώρα για την 
ουσία των θεμάτων, αλλά για τη μεθοδολογία εάν 
τον Ιούνιο θα έχουμε Γενεύη.
«Και οι δύο ηγέτες, Αναστασιάδης και Ακιντζί, 
γνωρίζουν ότι τυχόν αποτυχία θα είναι δραμα-
τική για τη διαδικασία και αυτή είναι και η δική 
μου άποψη». Προσπαθούν, συνέχισε, να το 
κάνουν να πετύχει, και οι δύο θέλουν να συνε-
χίσει και του εξέφρασαν ικανοποίηση για το ότι 
η διαδικασία συνεχίζεται, «κανείς δεν θέλει να 
τελειώσει, αλλά υπάρχει ακόμη δρόμος να δια-
νυθεί».

Δεν υπάρχει αποτέλεσμα, θα συνεχίσει 
την εκ του σύνεγγυς διαδικασία

Επίλυση στο θέμα μεταφοράς σκουπιδιών

Λ
ύση στο θέμα της μεταφοράς σκουπι-
διών από τον σκυβαλότοπο του Κοτσι-
άτη στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υ-
πολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Κόσιης αναμένει 

ότι θα εξευρεθεί σύντομα ο Υπουργός Γεωργί-
ας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Νί-
κος Κουγιάλης, ώστε να αποτραπούν ενδεχόμε-
νες ποινές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Υπουργός απαντούσε σε ερώτηση του ΚΥΠΕ 
γ ια τη διαδικασία παράβασης που κίνησε η 
Κομισ ιόν κατά της Κύπρου, σε σχέση με τ ις 
οδηγίες για τα απόβλητα την περασμένη εβδο-
μάδα και δήλωσε αισιόδοξος ότι θα αποτρα-
πούν οι ποινές, αφού όπως είπε, το Υπουργείο 
βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τον διαχειρι-
στή του ΧΥΤΥ Κόσιης και ελπίζει ότι σύντομα 
θα υπάρξει κατάληξη.

Για την ανάγκη κλεισ ίματος των χωματερών 
στον Κοτσιάτη και στο Βατί υπάρχει απόφαση 
για παράβαση από το 2013 από το Δικαστήριο 
της ΕΕ. Ωστόσο υπήρξαν καθυστερήσεις ιδιαί-

τερα λόγω των σκανδάλων που ξέσπασαν σε 
σχέση με τα ΧΥΤΑ Πάφου και το ΧΥΤΥ Κόσιης 
, τα οποία πήραν τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Το Υπουργείο, ανέφερε ο κ. Κουγιάλης, έχει 
ήδη σ τε ίλε ι σ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 
στρατηγική και τα χρονοδιαγράμματα με βάση 
τα οποία θα έκλειναν οι δύο χωματερές.

«Δυστυχώς με το θέμα του Κοτσιάτη το οποίο 
σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία της μονά-
δας στην Κόσιη, έχουμε καθυστερήσει πάρα 
πολύ», ανέφερε, σημειώνον τας παράλληλα 
ότι η Επιτροπή γνωρίζει το θέμα, όπως επί-
σης γνωρίζει και τα γεγονότα που έχουν προ-
ηγηθεί.

Ο κ. Κουγιάλης εξέφρασε την ελπίδα ότι μέσα 
στο επόμενο διάστημα θα εξευρεθεί ένας τρό-
πος για να μεταφερθούν τα σκουπίδια από τον 
Κοτσιάτη στην Κόσιη για να ξεκινήσει η διαδι-
κασία τερματισμού της λειτουργίας του σκου-
πιδότοπου.

Η 
Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου όρισε σήμερα για τις 
25 Σεπτεμβρίου την ακρόαση της αναφοράς του Προέδρου 
της Δημοκρατίας σε σχέση με την πρόταση νόμου του ΔΗ-
ΣΥ, με την οποία μεταφέρονται οι εξουσίες για τους σχολι-

κούς εορτασμούς από τη Βουλή στο Υπουργείο Παιδείας.
Με την αναφορά του, η οποία καταχωρήθηκε στις 25/04/2017 μέσω 
του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος Αναστασιά-
δης ζητά από το Ανώτατο να γνωματεύσει κατά πόσο ο συγκεκριμέ-
νος νόμος είναι αντίθετος και ασύμφωνος με την αρχή της διάκρισης 
των εξουσιών.
Την πρόθεση του Προέδρου να αναφέρει το συγκεκριμένο νόμο στο 
Ανώτατο είχε εκφράσει, με δηλώσεις του, ο Αναπληρωτής Κυβερνη-
τικός Εκπρόσωπος, ο οποίος είχε πει ότι «η γνωμάτευση του Γενικού 
Εισαγγελέα λέει ότι ίσως να υπάρχουν θέματα αντισυνταγματικότητας 
ως προς την εμπλοκή της μιας εξουσίας στην άλλη».
Ο δικηγόρος της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι ο Πόλυς Πολυ-
βίου, ο οποίος είναι και μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας για το 
Κυπριακό.
Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία ενώπιον της πλήρους 
Ολομέλειας του Ανωτάτου, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου Μύρων 
Νικολάτος ρώτησε τις δύο πλευρές πόσο χρόνο χρειάζονται για να 
ετοιμάσουν και να υποβάλουν τις αγορεύσεις με τις θέσεις τους.
Ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης εξέφρασε την ετοιμότητά 
του να το πράξει εντός μερικών ημερών λόγω της φύσεως, όπως είπε, 
της εν λόγω αναφοράς και του δημόσιου ενδιαφέροντος που παρου-
σιάζει. «Έχουμε φροντίσει να είμαστε έτοιμοι», είπε χαρακτηριστικά 
ο κ. Κληρίδης, ζητώντας από το Δικαστήριο να ορίσει την εκδίκαση 
της αναφοράς το συντομότερο δυνατόν λαμβάνοντας υπόψη και το 
πρόγραμμα του δικαστηρίου.
Ο Γενικός Εισαγγελέας έκανε παράλληλα λόγο για ρεκόρ αναφορών 
που έχουν καταχωριστεί από τον Πρόεδρο στο Ανώτατο σε νόμους 
της Βουλής, σημειώνοντας ότι πρόκειται για την 17η στη σειρά ανα-
φορά που καλείται το Δικαστήριο δώσει τη γνωμάτευση του.
Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της Βουλής Πόλυς Πολυβίου ανέ-
φερε ότι δεν θα είναι σε θέση να ετοιμάσει τη δική του αγόρευση σε 
λιγότερο από δύο εβδομάδες λόγω της πολυπλοκότητας του ζητήμα-
τος, όπως ανέφερε.
Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου, μετά από μια ολιγόλεπτη διακοπή της 
διαδικασίας, ανέφερε ότι αφού εξέτασαν το πρόγραμμα εργασίας 
τόσο του Ανωτάτου Δικαστηρίου όσο και του Ανωτάτου Δικαστικού 
Συμβουλίου αποφάσισαν ότι η αναφορά δεν μπορεί να οριστεί για 
ακρόαση πριν από τις θερινές διακοπές.
Ως εκ τούτου, όρισε την ακρόαση της αναφοράς για τις 25 Σεπτεμ-
βρίου στις 12 το μεσημέρι και μέχρι τότε οι διάδικες πλευρές θα πρέ-
πει να έχουν ετοιμάσει και υποβάλει τις αγορεύσεις τους με τις θέσεις 
τους.
Υπενθυμίζεται ότι η Ολομέλεια της Βουλής σε μια επεισοδιακή συνε-
δρία της στις 7 Απριλίου ψήφισε κατά πλειοψηφία σε νόμο την πρό-
ταση νόμου του ΔΗΣΥ για εκχώρηση στο Υπουργείο Παιδείας της 
εξουσίας να αποφασίζει για τις εγκυκλίους και τους εορτασμούς στα 
σχολεία.
Ο νόμος ψηφίστηκε με 30 ψήφους υπέρ και 20 ψήφους κατά, σε 
σύνολο 50 παρόντων Βουλευτών. Την πρόταση νόμου υπερψήφισαν 
οι παρόντες Βουλευτές των κομμάτων ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ πλην των βου-
λευτών του κόμματος Ανδρέα Κυπριανού και Ελένης Σταύρου.

Σε 4 μήνες η ακρόαση της 
αναφοράς του ΠτΔ
Για πρόταση νόμου δησυ στο ανώτατο
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Ο Δήμος Λεμεσού κατα-
δικάζει τα “θλιβερά 
κα ι  απαράδεκ τα” 

επεισόδια που σημειώθη-
καν το βράδυ της Τρίτης στην 
περιοχή Εναερίου, εκφράζο-
ντας την έντονη δυσαρέσκεια 
και ανησυχία του για τα φαι-
νόμενα βίας, ενώ καλεί τους 
αρμοδίους να αναλάβουν τις 
ευθύνες τους.

Σε σημερινή ανακοίνωση του, 
ο Δήμος Λεμεσού αναφέρει 
πως τα φαινόμενα αυτά, λαμ-
βάνουν ανησυχητικές διαστά-
σεις και εκτός από σοβαρές 
ζημιές σε ιδιωτικές και δημό-
σιες περιουσίες, μπορεί να 
καταλήξουν σε απώλεια και 
ανθρώπινων ζωών, αν δεν 
αντιμετωπιστούν ριζικά και 
αποτελεσματικά.

“Ζητήσαμε και αναμένουμε 
πλήρη και σε βάθος διερεύ-
νηση, τόσο για τα αίτια που 
οδήγησαν στα επεισόδια της 
Τρίτης, όσο και για τους υπαίτι-
ους που εμπλέκονται, για τους 
οποίους πρέπει να υπάρξει 
επιτέλους μηδενική ανοχή από 
την πολιτεία”, προστίθεται.

Ο Δήμος διαμηνύει ακόμη ότι, 
για να τεθεί τέρμα στις απαρά-
δεκτες αυτές συμπεριφορές, 
θα πρέπει να αναλάβουν όλοι 
το μερίδιο της ευθύνης τους, 
να δράσουν και να αντιμετω-
πίσουν άμεσα και αποτελε-
σματικά την πηγή του προβλή-
ματος.

Τέλος, καλεί όλους τους αρμό-
διους φορείς, την Αστυνομία, 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
τα Σωματεία και τους Συνδέ-
σμους Φιλάθλων, να μελετή-
σουν σε βάθος το πρόβλημα, 
με στόχο να εξευρεθούν απο-
τελεσματικές λύσεις για να 
μην παρατηρηθούν ξανά “τα 
θλιβερά αυτά φαινόμενα που 
εκθέτουν την πολιτεία αλλά 
και την κοινωνία μας”.

Να 
αναλάβουν 
όλοι τις 
ευθύνες τους

Το να τοποθετείται κάποιος 
και μάλιστα δημόσιο 
πρόσωπο, κατά της 
συνεχιζόμενης διάπραξης 
ενός εγκλήματος πολέμου, 
σε καμία περίπτωση 
συνιστά αδίκημα, αναφέρει 
ο Γενικός Εισαγγελέας 
Κώστας Κληρίδης σε 
απαντητική επιστολή 
του σε καταγγελία του 
Εκτελεστικού Διευθυντή 
της ΚΙΣΑ Δώρου 
Πολυκάρπου αναφορικά 
με δηλώσεις του 
Αρχιεπισκόπου Κύπρου 
Χρυσόστομου Β.

Ο 
Γενικός Εισαγγε λέ-
ας καταλήγει στο συ-
μπέρασμα ότι μέσω 
των συγκεκριμένων 

δηλώσεων του Αρχιεπισκόπου 
δεν σ τοιχειοθετείται κανένα 
ποινικό αδίκημα.
Ο κ. Πολυκάρπου κατήγγειλε 
τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυ-
σόστομο Β΄ για διάπραξη του 
ποινικού αδικήματος της υπο-
κίνησης βίας και μίσους που 
στρέφεται κατά ομάδας προσώ-
πων που προσδιορίζεται βάσει 
της θρησκείας, των γενεαλογι-
κών καταβολών και της εθνικής 
ή εθνοτικής καταγωγής.
Όπως αναφέρει ο Γενικός Εισαγ-
γελέας, το κείμενο των δηλώ-
σεων του Αρχιεπισκόπου– αντι-
κείμενο της καταγγελία, όπως το 
είχε παραθέσει στην επιστολή 
του ο κ. Πολυκάρπου, είχε ως 
ακολούθως:
«[…] έχομε πέρα των 300 000 
εποίκων, οι οποίοι είναι ανα-
τολίτες, άξεστοι δεν πρόκειται 
να γίνουν Ευρωπαίοι ούτε μετά 
από 100 χρόνια και … Αν μεί-

νουν εδώ, γεννοβολούν και μια 
δωδεκάδα παιδιά η κάθε οικο-
γένεια, που θα πάμε; […] Για να 
είμαι και καθαρός τελείως … 
πιστεύω ότι … Το ότι δεν έφυ-
γαν, δεν έφυγε κανένας. Το ότι 
δεν τους εδόθη κυπριακή υπη-
κοότητα, το ξέρω, αλλά θα μεί-
νουν εδώ ως εργάτες, ως εργα-
ζόμενοι. Πρέπει να κοιτάξουμε 
όμως γιατί ήρθαν εδώ; Είχαν 
ένα στόχο. Ήθελαν να αλλοι-
ώσουν τη δημογραφική σύν-
θεση του λαού μας, δεν ήρθαν 
για να δουλέψουν όπως ήρθαν 
οι Σριλανκέζοι, οι Θαϋλανδέ-
ζοι και λοιπά, Άραβες … για να 
εργαστούν, να φαν ένα κομμάτι 
ψωμί. […] Ευτυχώς όμως, οι 
Τουρκοκύπριοι δεν συμπαθούν 
τους εποίκους, δεν 
τους θέλουν, και 
οι γάμοι είναι ελά-
χιστοι».
Ο Γεν ικός Εισαγ-
γελέας παρατηρεί 
ότ ι από το από-
σπασμα των σχε-
τικών δηλώσεων, 
ο κ. Πολυκάρπου παρέλειψε 
την κατακλείδα, η οποία είχε ως 
ακολούθως:
«… Γι΄αυτό δεν μας επείραζε να 
μείνουν, όσοι είχαν παντρευτεί, 
να μείνουν εδώ. Αλλά οι άλλοι 
πρέπει να φύγουν ούτως ώστε ο 
στόχος που έβαλε η Άγκυρα, να 
μή επιτευχθεί.»
Όπως είναι εμφανές, σημειώνει 
ο κ. Κληρίδης, μέσα από τις επί-
μαχες δηλώσεις, ως συνόλου, 
προβάλλονται οι θέσεις ότι:
-Υπάρχει διαφορά μεταξύ παρα-
νόμων εποίκων και οικονομι-
κών με τανασ τών ή νομίμων 
εργατών που έρχονται να εργα-
στούν στην Κύπρο.
-Ότι οι παράνομοι έποικοι δεν 

μπορούν ή δεν πρέπει να νομι-
μοποιηθούν εκ τός κάποιοι 
από αυτούς οι οποίοι έχουν 
παντρευτεί με Τουρκοκύπριες/
Τουρκοκύπριους.
-Ότι ο στόχος της Τουρκίας, με 
πρωτοβουλία της οποίας μετα-
φέρθηκαν σ τ ις κατε χόμενε ς 
περιοχές της Κύπρου χιλιάδες 
έποικοι για την αλλοίωση του 
δημογραφικού χαρακτήρα τους, 
θα πρέπει να αποτραπεί.
«Σε σχέση με τα πιο πάνω, δεν 
μπορώ παρά να παρατηρήσω 
ότι και οι τρεις ανωτέρω θέσεις 
είναι θέσεις οι οποίες υιοθετού-
νται και προωθούνται διαδο-
χικά από όλες τις κυβερνήσεις 
στη Δημοκρατία από το 1974 
και είναι περαιτέρω, θέσεις οι 

οποίες βρίσκουν 
έρεισμα στο Διε-
θνές Δίκαιο», ανα-
φέρει.
Υπενθυμίζει επί-
σης ότ ι ο παρά-
νομος εποικισμός 
ο οποίος διενερ-
γείται σε κατεχό-

μενες περιοχές μετά από πολε-
μικές συρράξεις είναι έγκλημα 
πολ έμου κα τά  το  Διεθ νέ ς 
Δίκαιο.
Υπενθυμίζ ε ι παράλληλα ότ ι 
εκκρεμεί ενώπιον του Διεθνούς 
Ποιν ικού Δικασ τηρίου προ-
σφυγή από Κύπριο Ευρωβου-
λευτή κατά της Τουρκίας, την 
οποία συνδράμει και η Κυπρι-
ακή Δημοκρατία, με την οποία 
προσβάλλον ται οι ενέργειε ς 
της Τουρκίας για τον μαζικό και 
παράνομο εποικισμό των κατε-
χομένων εδαφών μας μετά την 
εισβολή.
Αν τ ίθε τα, αναφέρε ι επίσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Άρθρου 3(2) του Νόμου αρ. 

134(Ι)/2011, συνιστά ποινικό 
αδίκημα υπό κάποιες προϋπο-
θέσεις η δημόσια επιδοκιμασία 
ή η υποβάθμιση των εγκλημά-
των πολέμου όπως αυτά ορίζο-
νται στα άρθρα 6, 7 και 8 του 
Κατασ τατ ικού του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου, ένα από 
τα οποία είναι και οι εποικι-
σμός.
«Δεν συμφωνώ δε με τις παρα-
τ ιθέμενες σ την επισ τολή σας 
θέσεις ότι οι προαναφερθεί-
σες δηλώσεις του Αρχιεπισκό-
που συνιστούν υπόθαλψη της 
ξενοφοβίας, του ρατσ ισμού, 
της Ισλαμοφοβίας κ.λπ. ούτε 
και υποδαύλιση ρατσισ τικού 
μίσους εναντίον των Τούρκων 
ή των Τουρκοκυπρίων», αναφέ-
ρει.
Οι ως άνω δηλώσεις, σημειώ-
νει, καθαρά στρέφονται ενα-
ν τ ίον της  παραμονής σ την 
Κύπρο παράνομα μεταφερθέ-
ντων εποίκων, οι οποίοι τυγ-
χάνει σ΄αυτή την περίπτωση να 
είναι Τούρκοι μουσουλμάνοι 
και όχι επειδή είναι Τούρκοι 
μουσουλμάνοι.
Προσθέτει ότι μπορεί κάποιες 
λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν 
σ τις δηλώσεις να είναι έν το-
νες, όπως «ανατολίτες», «άξε-
σ τοι», «γεννοβολούν και μια 
δωδεκάδα παιδιά η κάθε οικο-
γένεια», είναι όμως γεγονός ότι 
τα στοιχεία που κατά καιρούς 
έχουν συλλεγεί σε σχέση με 
εποίκους, αναφέρονται στο ότι 
κάποιοι προέρχονται από την 
Ανατολία, είναι χαμηλού μορ-
φωτικού και πολιτιστικού επι-
πέδου και τεκνοποιούν με ανη-
συχητική συχνότητα, στοιχεία 
αρνητικά για αλλαγή του δημο-
γραφικού χαρακτήρα των κατε-
χόμενων περιοχών.

Κανένα ποινικό αδίκημα από τις δηλώσεις 
Αρχιεπισκόπου
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Τ
ο κόμμα του Γάλλου προέδρου Εμα-
νουέλ Μακρόν είναι πιθανόν να εξα-
σφαλίσει ισχυρή πλειοψηφία στο κοι-
νοβούλιο, στις βουλευτικές εκλογές 

που θα διεξαχθούν τον Ιούνιο, αφού σύμ-
φωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του ιν-
στιτούτου Ifop-Fiducial μπορεί να αποσπά-
σει ακόμη και το ένα τρίτο των ψήφων.
Η Republique en Marche! (REM) του Μακρόν 
μπορεί να συγκεντρώσει ποσοστό 31% στον 
πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών, στις 
11 Ιουνίου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση 
που διενεργήθηκε για λογαριασμό του περι-
οδικού Paris Match, του τηλεοπτικού κανα-
λιού CNews και του ραδιοφωνικού σταθμού 
Sud Radio.

Στην προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας 
εταιρείας, στις 4-5 Μαΐου (πριν από τον δεύ-
τερο γύρο των προεδρικών εκλογών), το 
κίνημα του Μακρόν συγκέντρωνε ποσοστό 
μόνο 22% στις βουλευτικές.
Στη δημοσκόπηση, το συντηρητικό κεντρο-
δεξιό κόμμα Οι Ρεπουμπλικάνοι (LR) έρχεται 
στη δεύτερη θέση με ποσοστό 19% και ακο-
λουθεί με 18% το ακροδεξιό Εθνικό Μέτωπο 
(FN) της Μαρίν Λεπέν. Η αριστερή Ανυπότα-
κτη Γαλλία του Ζαν-Λικ Μελανσόν βρίσκεται 
στην τέταρτη θέση με ποσοστό 15% ενώ οι 
Σοσιαλιστές πέφτουν στο 7%. Στις βουλευτι-
κές εκλογές του 2012 το Σοσιαλιστικό Κόμμα 
είχε κερδίσει την πλειοψηφία με ποσοστό 
29,5%.

Ο
ι αποκαλύψεις ότι η περιου-
σία της οικογένειας του πρω-
θυπουργού της Τουρκίας και 
όπως φαίνεται επιτυχημένου 

εφοπλιστή ανέρχεται σε 140 εκατομμύ-
ρια δολάρια και έχει στηριχθεί σε ένα 
αδιαφανές δίκτυο offshore εταιρειών, 
σε ολόκληρο τον κόσμο, έγιναν έπειτα 
από την εξέταση των εγγράφων Malta 
f iles που ψάχνουν αυτή την περίοδο 
διάφορα διεθνή μέσα ενημέρωσης που 
συμμετέχουν σ την Ευ-
ρωπαϊκή Ερευνητική Συ-
νεργασία (EIC). Σύμφω-
να λοιπόν με τα στοιχεία 
που έχουν προκύψει, η 
περιουσία αυτή έγινε μέ-
σα σε περίπου 15 χρό-
νια, δηλαδή από το 2002 
μέχρι σήμερα. Το 2002 ο 
πατριάρχης Γιλντιρίμ άρ-
χισε να ασχολείται με την πολιτική και 
πέρασε τις προσφάτως ιδρυθείσες ναυ-
τιλιακές του στα παιδιά και στους συγ-
γενείς του.
Ετσ ι η ευρύτερη οικογένεια, συμπε-
ριλαμβανομένων ανιψιών και θείων, 
βρέθηκε με 18 offshore εταιρείες που 
ασχολούν ται με τα ναυτ ιλιακά σ την 
Ολλανδία, 4 στη Μάλτα, 1 στις Ολλαν-
δικέ ς Αν τ ί λε ς,  ε νώ υπάρχουν ύπο-
πτες συνδέσεις επίσης με Παναμά και 
τα Νησιά Μάρσαλ. Οι εταιρείες αυτές 
έχουν 8 πλοία στην Ολλανδία, 7 ακί-
νητα (και μάλιστα μεγάλα) επίσης στην 
Ολλανδία και 3 πλοία στη Μάλτα. Από 
την έρευνα που έγινε σ τα Malta f iles 
αποκαλύφθηκε ότ ι τα ακίνητα σ την 
Ολλανδία αγοράσ τηκαν από τον γ ιο 
του Μπιναλί Γιλντιρίμ, Ερκάμ, την κόρη 
του, τον θείο του και τ ις ανιψιές του 
και η αγοραπωλησία συνολικής αξίας 
2,5 εκατομμυρίων δολαρίων έγινε... με 
μετρητά!
Η οικογένεια Γιλντιρίμ φαίνεται ότι εν 
γένει αγαπά τα μετρητά, την πολιτική 
και τη θρησκεία, αφού από την έρευνα 
προέκυψε ότ ι μία εκ των ε ταιρειών 
δώρισε σ τον δήμο Pendik της Κων-
σταντινούπολης 600.000 ευρώ για την 
ανέγερση πολυτελούς τζαμιού. Οσον 

αφορά σ το κομμάτι των πλοίων που 
διαθέτει η οικογένεια μέσω διάφορων 
εταιρειών και διαχειρίζεται κατά κύριο 
λόγο ο Ερκάμ Γιλντιρίμ, τα τέσσερα εξ 
αυτών διαπιστώθηκε ότι χρηματοδο-
τούνται με δάνεια πολλών εκατομμυ-
ρίων δολαρίων από ελβετικές και τουρ-
κικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων και 
μία ημικρατική.

«Υποπτος»
Οι ναυτιλιακές εταιρείες 
των Γιλν τ ιρίμ δεν ε ίναι 
φυσ ικά μόνο ιδιοκ τή-
τριες εταιρείες, αλλά δια-
χειρίζονται και πλοία.
Μάλιστα η μία εξ αυτών 
μαζί με τις θυγατρικές της 
διαχειρίζεται 20 πλοία, 
εκ των οποίων κανένα 
δ ε ν  φ έ ρ ε ι  τ ο υ ρ κ ι κ ή 

σημαία, κατατάσσοντας τον Ερκάμ στην 
κατηγορία των «υπόπτων» για το τουρ-
κικό κράτος, όπως είχε χαρακτηρίσει 
τους εφοπλιστές που δεν βάζουν τουρ-
κικές σημαίες στα πλοία τους το 2009 ο 
τότε υπουργός Μεταφορών και Ναυτι-
λίας Μπιναλί Γιλντιρίμ.
Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα σ τα 
Malta files, τα έξι από τα συνολικά 11 
πλοία που διαπισ τωμένα ε ίναι ε ται-
ρειών συμφερόντων Γιλντιρίμ αγοράστη-
καν επίσης με μετρητά και η αξία τους 
ανήλθε κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ.

ΚΑΡΙΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 1994
Η καριέρα του Μπιναλί Γιλντιρίμ ξεκινά 
το 1994, όταν ο πολιτ ικός μέν τοράς 
του, Ταγίπ Ερντογάν, εξελέγη δήμαρ-
χος Κωνσταντινούπολης. Τότε ο σημε-
ρινός πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέ-
λαβε καθήκοντα διαχειριστή στη δημο-
τική ναυτιλιακή εταιρεία, Istanbul Fast 
Ferries Company (IDO). Tο 1998 ίδρυσε 
την πρώτη του offshore στη Μάλτα στο 
όνομα του θείου του, Γιλμάζ Ερεντζέ. Το 
2000 απολύθηκε από την IDO επειδή 
αποκαλύφθηκε ότι είχε παραχωρήσει 
με απευθείας ανάθεση στον θείο του τη 
διαχείριση του κυλικείου και το 2002 
έγινε υπουργός.

Το Γιλντιρίμ-gate ταλανίζει την 
Τουρκία
Σαν στο σπίτι του θα πρέπει να αισθανόταν ο... «μεγάλος βεζίρης» 
Μπιναλί Γιλντιρίμ όταν πριν από περίπου 3 μήνες επισκέφθηκε τη Μάλτα 
για συνομιλίες με την ΕΕ καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα που έχουν 
προκαλέσει σάλο εντός και εκτός Τουρκίας

Το κόμμα του Μακρόν μπορεί να 
εξασφαλίσει πλειοψηφία
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Ο 
Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ 
Τραμπ κάλεσε στην ομιλία του στη 
σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ όλες 
τις χώρες – μέλη του να εστιάσουν 

στην μάχη εναντίον της τρομοκρατίας και της 
«ρωσικής απειλής», επαναδιατυπώνοντας την 
κριτική του απέναντι στις χώρες της Συμμαχί-
ας που «οφείλουν τεράστια χρηματικά ποσά» 
στην Βορειοατλαντική Συμμαχία.
Ενώ τόνισε ότι ο Οργανισμός αποτελεί εργα-
λείο για την «ειρήνη και σταθερότητα» στον 
κόσμο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκανε 
αναφορά στο Άρθρο 5 της καταστατικής συν-
θήκης του ΝΑΤΟ, όπου ρητά αναφέρεται η 
δέσμευση των κρατών μελών του Οργανι-
σμού να θεωρήσουν οποιαδήποτε «Ένοπλη 
Επίθεση» προς σύμμαχο κράτος ως επίθεση 
εναντίον όλων των μελών του και να δράσουν 
αναλόγως.
Εντούτοις, σύμφωνα με ανώτερο αξιωμα-
τούχο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ τηρεί ενιαία 
στάση με τις άλλες χώρες–μέλη στην υπερά-
σπιση όλων των χωρών της Συμμαχίας. «Είναι 
ο πυρήνας της Συμμαχίας», δήλωσε ο αξιωμα-
τούχος, έπειτα από την ομιλία του Τραμπ.
«Το ΝΑΤΟ στο μέλλον θα πρέπει να εστιάζει 
στην τρομοκρατία και στην μετανάστευση, 
καθώς και στις απειλές που θέτει η Ρωσία 
στα ανατολικά και νότια σύνορα του ΝΑΤΟ», 
τόνισε κατά την ομιλία του ο Τραμπ.
«Για αυτούς τους λόγους είπα απευθείας στον 
(Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς) Στόλτεν-
μπεργκ και στις χώρες του Οργανισμού ότι 
πρέπει να πληρώνουν το μερίδιό τους και τις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις», σημείωσε, 
εκφράζοντας την λύπη του ότι «τα 23 από τα 
28 κράτη–μέλη εξακολουθούν να μην πληρώ-
νουν την συμμετοχή τους».
«Είναι άδικο για τους Αμερικανούς φορολο-
γουμένους», είπε χαρακτηριστικά.
Όπως διαμήνυσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες 
της Αμερικής δεν θα σταματήσουν ποτέ να 
μάχονται την τρομοκρατία, χαρακτηρίζοντας 
«άγριες» και «βάρβαρες» την επίθεση αυτο-
κτονίας στο Μάντσεστερ.
«Δεν θα μειώσουμε ποτέ την αποφασιστικό-
τητά μας να συντρίψουμε την τρομοκρατία και 
να επιτύχουμε διαρκή ασφάλεια, ευημερία και 
ειρήνη», συμπλήρωσε ο αρχηγός του Αμερι-
κανικού κράτους, έπειτα από τα αποκαλυπτή-
ρια ενός μνημείου στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ για 
τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμ-

βρίου 2001 στην Νέα Υόρκη και στην Ουά-
σινγκτον.
«Πρέπει να δώσουμε ένα τέλος στην τρο-
μοκρατία. . . αλλιώς η φρίκη που είδατε στο 
Μάντσεστερ και σε τόσα άλλη μέρη θα συνε-
χιστεί για πάντα», τόνισε ο Τραμπ.

«Εγκώμιο» Τραμπ σε Μακρόν
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 
υποδέχθηκε σήμερα τον γάλλο ομόλογό του 
Εμμανουέλ Μακρόν στην πρεσβεία των ΗΠΑ 
στις Βρυξέλλες για μια πρώτη συνάντηση στη 
διάρκεια της οποίας εγκωμίασε την «καταπλη-
κτική νίκη» του.
Η Μελάνια Τραμπ βρισκόταν επίσης στο πλα-
τύσκαλο της πρεσβείας για να υποδεχθεί 
τον νέο πρόεδρο της Γαλλίας, η σύζυγος του 
οποίου Μπριζίτ δεν πήρε μέρος στο γεύμα 
εργασίας που παρατέθηκε στο περιθώριο της 
συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.
Μετά την παραδοσιακή χειραψία, ο Ντόναλντ 
Τραμπ συνεχάρη τον φιλοξενούμενό του, που 
είναι περισσότερο από 30 χρόνια μικρότερός του.
«Είναι μεγάλη τιμή για μένα το γεγονός ότι 
είμαι με τον νέο πρόεδρο της Γαλλίας, ο οποίος 
διεξήγαγε μια απίστευτη εκστρατεία και 
κέρδισε μια καταπληκτική νίκη», δήλωσε ο 
ρεπουμπλικανός πρόεδρος.

Στόλτενμπεργκ: Το ΝΑΤΟ θα συμμε-
τάσχει στον αγώνα κατά του Ισλα-
μικού Κράτους αλλά όχι σε επιχει-
ρήσεις μάχης
Το ΝΑΤΟ θα ενταχθεί στον διεθνή συνασπι-
σμό εναντίον του Ισλαμικού Κράτους, ανακοί-
νωσε σήμερα ο γενικός του γραμματέας Γενς 
Στόλτενμπεργκ.
Η απόφαση αυτή, η οποία εκπληρώνει ένα 
μακροχρόνιο αίτημα των ΗΠΑ που διοι-
κούν τον συνασπισμό αυτόν, «θα στείλει 
ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα ενότητας στην 
μάχη κατά της τρομοκρατίας», τόνισε ο Στόλ-
τενμπεργκ. Όμως «αυτό δεν σημαίνει ότι 
το ΝΑΤΟ θα συμμετάσχει σε επιχειρήσεις 
μάχης», υπογράμμισε.
Το καθένα από τα 28 κράτη-μέλη του NATO 
έχει ήδη ενταχθεί μεμονωμένα στον διεθνή 
συνασπισμό, αλλά το NATO ως συμμαχία δεν 
είχε κάνει αυτό το βήμα, προτιμώντας να έχει 
καθεστώς «παρατηρητή».Η Ουάσινγκτον 
ζητούσε εδώ και πάνω από έναν χρόνο το 
NATO να ενταχθεί στον συνασπισμό.

Μετανάστευση, τρομοκρατία 
και ρωσική απειλή τα τρία 
«αγκάθια» για τον Τραμπ

Χ
ιλιάδες Βραζιλιάνοι συγκεντρώνο-
νται από το πρωί στην Μπραζίλια, 
ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, 

προκειμένου να διαδηλώσουν απαιτώντας 
την παραίτηση του προέδρου Μισέλ Τέμερ 
που κατηγορείται πως εμπλέκεται σε σκάν-
δαλα διαφθοράς.
Το πρωί οι τοπικές υπηρεσίες ασφαλείας 
ανέφεραν ότι είχαν φτάσει στην πρωτεύ-
ουσα περίπου 200 λεωφορεία που μετέφε-
ραν 5.000 ανθρώπους. Η αρχική εκτίμηση 
ήταν ότι στη διαδήλωση θα συμμετείχαν 
10.000 άνθρωποι, όμως ο αριθμός αυτός 
μπορεί να αποδειχθεί σημαντικά υψηλότε-
ρος.
Γύρω από το στάδιο Μάνε Γκαρίντσα, στα 
ανατολικά της πρωτεύουσας, είχαν συγκε-
ντρωθεί δεκάδες διαδηλωτές φορώντας 
κόκκινα μπλουζάκια με το σύνθημα «Ούτε 
ένα δικαίωμα λιγότερο». Στόχος τους είναι 

να κάνουν πορεία μέχρι το κοινοβούλιο.
Η Φραντσίσκα Γκόμες, μια 59χρονη θυρω-
ρός από το Σάο Πάουλο, μαζί με τρεις συνα-
δέλφους της μετέφεραν ένα ψεύτικο, χαρ-
τονένιο φέρετρο, στολισμένο με λευκούς 
σταυρούς και τη φωτογραφία του προέ-
δρου. 
«Αναπαύσου εν ειρήνη Τέμερ», έγραφε η 
επιγραφή. «Αυτό είναι το τέλος της κυβέρ-
νησης των πραξικοπηματιών» είπε η Γκό-
μες αναφερόμενη στον τρόπο με τον οποίο 
ο 76χρονος πρόεδρος ανήλθε στην εξουσία 
το 2016, μετά την αποπομπή της Ντίλμα Ρού-
σεφ από το αξίωμά της.
Οι φωνές υπέρ της παραίτησης του Τέμερ 
πολλαπλασιάζονται από την περασμένη 
εβδομάδα, όταν είδε το φως της δημοσιό-
τητας μια ηχογραφημένη συνομιλία του με 
έναν επιχειρηματία στον οποίο φέρεται να 
δίνει το «πράσινο φως» για να δωροδοκη-
θεί ένας μάρτυρας.

Χιλιάδες Βραζιλιάνοι διαδήλωσαν 
ζητώντας την παραίτηση Τέμερ

Το Βερολίνο εκφράζει «λύπη» για την ακύρωση 
επίσκεψης βουλευτών στην Τουρκία

Τ
ο Βερολίνο εξέφρασε σήμερα τη 
«λύπη» του για την ακύρωση μιας 
επίσκεψης τεσσάρων γερμανών κοι-
νοβουλευτικών στην Τουρκία, την 

οποία οι «πιο υψηλές αρχές» στην Άγκυρα 
δεν έκριναν «πρόσφορη», κάτι που χαρα-
κτηρίζεται άλλη ένδειξη των εντάσεων με-
ταξύ της Γερμανίας και της Τουρκίας.
Η επίσκεψη, που ήταν προγραμματισμένη 
εδώ κι εβδομάδες, ακυρώθηκε χθες, αλλά 
δεν δόθηκε επισήμως καμιά εξήγηση για 
την εξέλιξη.
Η Κλαούντια Ροτ (Πράσινοι), η αντιπρόε-
δρος της Μπούντεσταγκ, της ομοσπονδια-
κής κάτω Βουλής της Γερμανίας, η οποία θα 
συμμετείχε στην επίσκεψη, τόνισε σήμερα 
ότι «χθες λάβαμε την πληροφορία ότι η 
τουρκική πλευρά στο ανώτατο επίπεδο 
θεωρεί ότι η στιγμή δεν ήταν πρόσφορη 
για τα μέλη του γερμανικού κοινοβουλίου 
να κάνουν πολιτικές συζητήσεις στην Τουρ-
κία».
«Αυτή είναι de facto μια απόρριψη 
του πολιτικού διαλόγου. Είναι μια κόκ-
κινη κάρτα στο γερμανικό κοινοβούλιο», 
συμπλήρωσε η Ροτ.
Ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουρ-

γείου Εξωτερικών Μάρτιν Σέφερ κατά τη 
διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογρά-
φων επίσης σήμερα εξέφρασε τη «λύπη» 
της γερμανικής πλευράς για την εξέλιξη, 
κρίνοντας ότι «χάθηκε μια ευκαιρία για διά-
λογο» ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Η κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών 
έφθασε σε «νέο επίπεδο», έκρινε η Ροτ, 
μιλώντας για μια «πολιτική πρόκληση για 
το σύνολο της Μπούντεσταγκ».
Τα τέσσερα μέλη του γερμανικού κοινοβου-
λίου θα επισκέπτονταν από την Πέμπτη ως 
την Κυριακή την Άγκυρα, την Κωνσταντι-
νούπολη και το Ντιγιάρμπακιρ, την «πρω-
τεύουσα» της νοτιοανατολικής Τουρκίας, 
όπου οι περισσότεροι κάτοικοι ανήκουν 
στην κουρδική μειονότητα. Σχεδίαζαν να 
συναντηθούν με επικεφαλής πολιτικών 
ομάδων στην τουρκική εθνοσυνέλευση, 
βουλευτές της αντιπολίτευσης, και εκπρο-
σώπους του τουρκικού ΥΠΕΞ και εκπρο-
σώπους οργανώσεων προάσπισης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να συζη-
τήσουν την κατάσταση στην Τουρκία μετά 
το δημοψήφισμα για την αναθεώρηση του 
Συντάγματος και την ενίσχυση των εξου-
σιών του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
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Ν
έα τροπή παίρνουν οι έρευνες για 
το αιματοκύλισμα της Δευτέρας 
καθώς ο αδελφός του μακελάρη 
Σαλμάν Αμπέντι, ο οποίος συνελή-

φθη στο Μάντσετστερ προχθές, ομολόγησε 
ότι γνώριζε τα σχέδια της επίθεσης και ότι τα 
αδέλφια είχαν σχέσεις με το ISIS.
Η σύλληψη του αδελφού του Σαλμάν έγινε 
στο πλαίσιο της επιχείρησης της αντιτρομο-
κρατικής υπηρεσίας για τον εντοπισμό του 
ανθρώπου που έφτιαξε τη βόμβα, την οποία 
είχε μαζί του ο λιβυκής καταγωγής 22χρο-
νος καμικάζι.
Οι βρετανικές Αρχές έκαναν χθες πέντε συλ-
λήψεις, συμπεριλαμβανομένων των συλ-
λήψεων του πατέρα του τρομοκράτη και 
του μικρότερου αδελφού του, στην Τρί-
πολη της Λιβύης, όπου μετακόμισαν από το 
Μάντσεστερ μετά την πτώση του καθεστώ-
τος Καντάφι.
Οι κινήσεις της βρετανικής αστυνομίας 
καταδεικνύουν ότι η έρευνα πουσυνεχίζε-
ται γίνεται με βάση το σενάριο ότι ο Σαλ-
μάν Αμπέντι δεν έδρασε μόνος του και ότι 
υπάρχουν στον κύκλο των επαφών του κι 
άλλα άτομα τα οποία θεωρούνται ύποπτα 
για συνέργεια στην επίθεση ή για συμμε-
τοχή σε τρομοκρατικό πυρήνα. Μάλιστα 
σε δηλώσεις της η υπουργός Εσωτερικών 
Αμπερ Ραντ ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί ότι ο 
Αμπέντι έδρασε μόνος του και ότι είχε υπο-
στήριξη από άγνωστο αριθμό ατόμων.
Από τα στοιχεία που βγαίνουν στη δημο-
σιότητα, μια διαδικασία που έχει προκαλέ-
σει την ενόχληση της βρετανικής κυβέρνη-
σης καθώς οι διαρροές για την έρευνα γίνο-
νται από Αμερικανούς και Γάλλους αξιωμα-
τούχους των υπηρεσιών πληροφοριών, ο 
Σαλμάν Αμπέντι και η οικογένειά του είναι 
πιστοί μουσουλμάνοι, με τα τρία αγόρια της 
οικογένειας να έχουν εμφανίσει τάσεις ριζο-

σπαστικοποίησης πολλά χρόνια πριν από 
την επίθεση.
Μάλιστα σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνω-
στά, ο Σαλμάν Αμπέντι σε νεότερη ηλικία 
είχε εκφράσει ακραίες απόψεις που είχαν 
θορυβήσει κάποιους από τους πιστούς στο 
τέμενος του Ντίντμπερι στο Μάντσεστερ, με 
αποτέλεσμα η αστυνομία πριν από 5 χρόνια 
να δεχθεί ανώνυμες καταγγελίες που χαρα-
κτήριζαν τον Σαλμάν ως επικίνδυνο.
Ο Αμπέντι περιγράφεται από τις μαρτυρίες 
που έχει συλλέξει η βρετανική αστυνομία 
ως άτομο που ήταν ιδιαίτερα κλειστό, ευέξα-
πτο και ευκολόπιστο, ενώ ήδη από τα χρόνια 
της εφηβείας του είχε παρουσιάσει σημά-
δια δυσπροσαρμοστικότητας στον δυτικό 
τρόπο ζωής. Ο Σαλμάν ήταν οπαδός της 
Manchester United, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες έκανε συχνά χρήση κάνναβης, ενώ είχε 
παρατήσει τις σπουδές του στο πανεπιστή-
μιο του Σάλφορντ για να πιάσει δουλειά σε 
έναν φούρνο.
Το πού ακριβώς ο Αμπέντι ριζοσπαστικο-
ποιήθηκε και πήρε την απόφαση να προχω-
ρήσει στην επίθεση από την οποία έχασαν 
τη ζωή τους 22 άτομα, μεταξύ των οποίων 
και μικρά παιδιά, παραμένει ένα μυστήριο.
Σύμφωνα με άτομα της μουσουλμανικής 
κοινότητας του Μάντσεστερ ο Σαλμάν πιθα-
νότατα είχε πάρει μέρος στον πόλεμο της 
Λιβύης μετά την πτώση του Καντάφι, ενώ 
υπάρχει η πληροφορία ότι είχε μεταβεί και 
στη Συρία λίγο πριν επιστρέψει στο Λονδίνο.
Η ριζοσπαστικοποίησή του φαίνεται ότι είχε 
ξεκινήσει ήδη από το 2011, όταν ήταν ακόμη 
στο σχολείο και σύμφωνα με άτομα που τον 
γνώριζαν είχε συχνά εκφράσει απόψεις που 
«ήταν υπέρ της τρομοκρατίας», δηλώνοντας 
μάλιστα σε συζήτηση ότι «δεν είναι περί-
εργο κάποιος να θέλει να γίνει βομβιστής 
αυτοκτονίας».

«Είμαστε μέλη του ISIS»
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Κ
αι συνεχίζουμε το 
χρονικό από το προ-
ηγούμενο:
25 Απριλίου, ώρα 

11:10 μ.μ (βράδυ): Το προ-
σωπικό λειτουργίας (απογευ-
ματινή βάρδια) του Τσερνο-
μπίλ πήρε τελικά την άδεια για 
την περαιτέρω ελάττωση της 
ισχύος.  Δυστυχώς την στιγμή 
αυτή ο χειριστής διέπραξε ένα 
λάθος, που τελικά αποδεί-
χτηκε το «μοιραίο». Ο χειρι-
στής δεν ζει να μας πει πιο ήταν 

το λάθος, αλλά εγώ από την δική μου εμπειρία συμπεραίνω το 
εξής:
Όταν θέλουμε να ελαττώσουμε την τιμή μίας μεταβλητής, στην 
περίπτωση αυτή της ισχύος, έχουμε μια συσκευή που λέγεται 
“Ρυθμιστής ελέγχου ισχύος” (Power Controller). Με ένα πλη-
κτρολόγιο, πληκτρολογούμε πόσο τοις εκατό θέλουμε να χαμη-
λώσουμε την ισχύ και έπειτα πιέζουμε ένα άλλο πλήκτρο που 
λέγεται “Εκκίνηση” (start or go) και ο ηλεκτρονικός υπολογι-
στής μπαίνει σε ενέργεια δίνοντας εντολή στα ηλεκτρικά μοτέρ 
που κατευθύνουν τις ράβδους ελέγχου να τις οδηγήσει με αργό 
ρυθμό, μέσα στο χώρο καύσης, ελαττώνοντας την ισχύ.  Και 
μόλις φτάσει στην τιμή που θέλουμε, σταματάει.
Την προηγούμενη βραδιά δόθηκε η εντολή στον Ρυθμιστή 
ελέγχου ισχύος να ελαττώσει την ισχύ από 100% σε 50% και 
έτσι έγινε.  Οι 9 ώρες που μεσολάβησαν στα 50%, είχαν σαν 
αποτέλεσμα να αλλάξει η βάρδια.  Ο καινούργιος χειριστής με 
το σκεπτικό ότι ο αντιδραστήρας ήταν σε πλήρη ισχύ (100%), 
έδωσε καινούργια εντολή να ελαττωθεί η ισχύς άλλα 50% ( με 
το σκεπτικό να κατέβει η ισχύ στα 50%). 
Ο αντιδραστήρας ήταν ήδη στα 50%.  Η αμέλεια ήταν η μη 
πιστοποίηση του γεγονότος σε πια ισχύ ήταν ο αντιδραστήρας.
Ο Ρυθμιστής ελέγχου ισχύος πιστός στην εντολή έπραξε το 
καθήκον του και ξεκινώντας από 50%, έφερε την ισχύ στα 1%.  
Πρακτικά ο αντιδραστήρας ήταν σχεδόν σβηστός.  Λάθος νού-
μερο 1 του χειριστή!!.
Πριν προχωρήσω θα ήθελα να υπερτονίσω τρία βασικά στοι-
χεία που ήδη προανέφερα στο 1ο & 2ο μέρος, αλλά που 
θεωρώ σκόπιμο να τα επαναλάβω.
Σημείο 1. Η ισχύς ενός αντιδραστήρα ελέγχεται (αυξομειώ-
νεται) με την κίνηση των ράβδων ελέγχου μέσα-έξω από τον 
χώρο καύσης (διάσπασης) του αντιδραστήρα.  Κινώντας μια 
ράβδο ελέγχου μέσα στον αντιδραστήρα, προσθέτουμε περισ-
σότερη απορροφητική επιφάνεια για τα ουδετερόνια και επο-
μένως η ισχύς ελαττώνεται, κινώντας την ράβδο προς τα έξω, 
η ισχύς αυξάνεται. Επίσης όσο περισσότερες ράβδους έχουμε 
μέσα στο χώρο καύσης τόσο η ισχύς ελαττώνεται. Όσο περισ-

σότερες ράβδους έχουμε έξω από το χώρο καύσης τόσο η 
ισχύς αυξάνει.  
Σημείο 2. Το νερό σε υγρή μορφή ενεργεί σχεδόν σαν μια 
ράβδο ελέγχου μέσα στον αντιδραστήρα (σε μικρότερη βέβαια 
κλίμακα), απορροφά τα ουδετερόνια μειώνοντας την ισχύ.  Σε 
βρασμό (ατμός), λιγότερα ουδετερόνια απορροφώνται επομέ-
νως αυξάνει η ισχύς.
Σημείο 3. Ο γραφίτης δεν απορροφά τα ουδετερόνια, τουνα-
ντίον σαν μετριαστής ελαττώνει την ταχύτητα τους, κάνοντας τα 
έτσι πιο αποτελεσματικά να δημιουργήσουν διάσπαση. Επο-
μένως η είσοδος γραφίτη μέσα στον χώρο διάσπασης, αυξάνει 
την ισχύ του αντιδραστήρα.
Ενός λάθους, μύρια έπονται λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες και επα-
ληθεύτηκαν όπως θα δούμε παρακάτω. Με συγχωρείτε για το 
ρητό, αλλά τυγχανει να είμαι Ελληνας and advertise for that.
Θα σταματήσω προς στιγμή την ανάλυση για να δώσω πάλι 
λίγη θεωρία του τι συμβαίνει όταν ένας αντιδραστήρας οδηγη-
θεί απότομα σε πολύ χαμηλή ισχύ.
Στο πρώτο μέρος όταν εξήγησα την αντίδραση της πυρηνι-
κής σχάσης, είπα ότι κάποιο ουδετερόνιο συγκρούεται με ένα 
βαρύ πυρήνα ουρανίου (ατομικός αριθμός 92, στο τέλος του 
περιοδικού πίνακα των χημικών στοιχείωντου Μεντελέεφ) από 
το καύσιμο και τον κόβει στα δύο, δημιουργώντας δύο άλλα 
ελαφρύτερα στοιχεία γύρω στη μέση του περιοδικού πίνακος 
των στοιχείων, που το άθροισμα των ατομικών αριθμών είναι 
πάλι 92 (δηλαδή αν τα συγκολλήσουμε  φτιάχνουμε πάλι ουρά-
νιο). Τα ελαφρύτερα αυτά στοιχεία είναι τα ισχυρώς ραδιενεργά 
προϊόντα σχάσης ή ραδιενεργά απόβλητα ή κατάλοιπα.
Τέτοια ζευγάρια στοιχείων, προϊόντα καύσης, είναι γύρω στα 
250 και δημιουργούνται στατιστικά ακολουθώντας ένα πάτερν 
που δεν μας ενδιαφέρει τη στιγμή αυτή.
Ένα από αυτά είναι και το στοιχείο Ιωδίνη (το ισότοπο 
Ιωδίνη-135 ή Ι-135). Όλα τα προϊόντα καύσης είναι ραδιενεργά, 
δηλαδή δώσε τους χρόνο και με εκπομπή ραδιενέργειας μετα-
στοιχειώνονται σε άλλα στοιχεία γειτονικά. 
Το πόσο χρόνο θέλει μια ποσότητα ενός ραδιενεργού στοιχείου 
να μεταστοιχειωθεί σε κάποιο άλλο γειτονικό του στοιχείο στον 
περιοδικό πίνακα είναι γνωστός και έχει ταξινομηθεί σε πίνα-
κες. Στην πυρηνική φυσική ορίζουμε τον χρόνο που παίρνει 
στη μισή ποσότητα ενός στοιχείου να μεταστοιχειωθεί σε άλλο 
στοιχείο, «ημιζωή του στοιχείου», που είναι σταθερά για το εν 
λόγω στοιχείο.
Το στοιχείο Ι-135  εκπέμπει σαν ακτινοβολία ένα ηλεκτρόνιο 
και μεταστοιχειώνεται στο αμέσως επόμενο στοιχείο που λέγε-
ται Ξένον (Ξένο-135 ή Xe-135). Η Ιωδίνη έχει ημιζωή γύρω στις 
6.5 ώρες.  Με άλλα λόγια, παίρνει 6.5 ώρες να μεταστοιχειω-
θεί μισή από την ποσότητα Ιωδίνης μέσα από το χώρο καύσης 
σε Ξένο. 
Το στοιχείο Ξένο είναι ένα τρομερό «δηλητήριο» για τα ουδε-
τερόνια, το πιο απορροφητικό από όλα τα γνωστά στοιχεία 
της φύσης, απορροφά τα ουδετερόνια σαν σπόγγος.  Για να 
καταλάβετε το ποσό της απορροφητικότητας, φανταστείτε ένα 
ουδετερόνιο αν είχε μάτια να βλέπει τον πυρήνα του ξένου, θα 
τον έβλεπε ένα εκατομμύριο φορές μεγαλύτερο σαν στόχο.  
Δεν υπάρχει περίπτωση να τον αποφύγει.
Η παρουσία του στοιχείου ξένου στο χώρο καύσης σαν από-
βλητο λέγεται στην πυρηνική διάλεκτο “Δηλητηρίαση Ξένου 
(Xenon poisoning)”.  Πως λοιπόν το αντιμετωπίζουμε;
Εάν δεν κάνουμε καμία ενέργεια, το Ξένο θα αρχίσει να κατα-
βροχθίζει λαίμαργα τα ουδετερόνια και η πυρηνική αντίδραση 
θα σβήσει.  Αλλά και το Ξένο είναι ραδιενεργό αέριο με ημιζωή 
9.2 ώρες.  Παίρνει 40 περίπου ώρες να μεταστοιχειωθεί στο 
αμέσως επόμενο στοιχείο το τελλούριο (δεν είναι δηλητήριο) 
τόση ποσότητα Ξένου, ώστε να μπορέσει ο αντιδραστήρας να 
ξαναρχίσει μόνος πάλι μια και το δηλητήριο Ξένον έχει μετα-
στοιχειωθεί. 
Η άλλη ενέργεια, που πάντα ενδείκνυται για να μη σβήσει ο 
αντιδραστήρας, είναι να σύρουμε τις ράβδους ελέγχου εκτός 
χώρου καύσης για να ισορροπήσουμε τις απώλειες ουδετερο-
νίων από το ξένο.

Στην ομαλή λειτουργία του αντιδραστήρα την δουλειά αυτή 
κάνει ο υπολογιστής, συνεχώς μπαζο-βγάζοντας τις ράβδους, 
κρατώντας έτσι τις ισορροπίες.  Η παρουσία του Ξένου σε ένα 
αντιδραστήρα σε πλήρη ισχύ δεν είναι και τόσο εμφανής για να 
αποβεί μοιραία, την στιγμή που η παραγωγή και ροή των ουδε-
τερονίων είναι τρομακτικά μεγάλη. 
Όταν ο χειριστής κατάλαβε το σφάλμα, το δηλητήριο στοιχείο 
Ξένον είχε ήδη αρχίσει να απορροφά τα λιγοστά ουδετερόνια.  
Ενός κακού, μύρια έπονται. Συνέβη και κάτι άλλο. Το νερό που 
μέχρι τότε ήταν ατμός, άρχισε να υγροποιείται μια και η θερ-
μοκρασία έπεσε.  Το νερό σε υγρή μορφή (σημείο 2) ενεργεί 
σχεδόν σαν μια ράβδο ελέγχου μέσα στον αντιδραστήρα (σε 
μικρότερη βέβαια κλίμακα), απορροφά τα ουδετερόνια μει-
ώνοντας την ισχύ.  Δηλαδή βρισκόμαστε στην κατάσταση δύο 
παράγοντες, το Ξένον και το υγροποιημένο νερό να συναγονί-
ζονται στην απορρόφηση ουδετερονίων, σχεδόν σβήνοντας 
τον αντιδραστήρα.
Έτσι βλέποντας την ισχύ να πέφτει κατακόρυφα και έχοντας 
εντολή να ανεβάσει την ισχύ στα 50% (αλλιώς μυρίζεται Σιβη-
ρία) έδωσε εντολή στον υπολογιστή να ανεβάσει την ισχύ.
Ο υπολογιστής άρχισε μεθοδικά να σύρει τις ράβδους έξω από 
τον χώρο καύσης για να μπορέσει  να αντιμετωπίσει την διπλή 
απώλεια ουδετερονίων, από τους κανίβαλους, Ξένο και Νερό (το 
τελευταίο έντυπο του υπολογιστή στις 1:22 π. μ έδειχνε ισχύ 0.2 
Γίγα Βατ).  Έσυρε έξω όλους τους ράβδους.  Και με αυτή την ενέρ-
γεια πάλι δεν μπόρεσε να φέρει την ισχύ σε περισσότερο από 7%.
Ας ανακεφαλαιώσουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν 
ο αντιδραστήρας, πριν την ώρα μηδέν του ατυχήματος.  Γνω-
ρίζω ότι επαναλαμβάνω τον εαυτό μου σε πολλές μεριές, αλλά 
είναι επίσης σε γνώση μου ότι προσπαθώ να αναλύσω ένα 
ειδικό θέμα δύσκολο για τον απλό αναγνώστη.  
- Οι περισσότερες από τις ράβδους ασφαλείας ήσαν αδρα-
νοποιημένες από τον χειριστή και ήσαν εκτός αντιδραστήρα 
(Λάθος!!).  Οι προδιαγραφές του αντιδραστήρα ήταν σαφείς, 
ότι χρειάζονταν 30 ράβδοι μέσα στον χώρο καύσης για να ελέγ-
χεται ο αντιδραστήρας και ήσαν μόνο μέσα 6 με 8 ράβδοι.
 - Η ισχύς είχε πέσει σε υπερβολικά χαμηλά επίπεδα, γύρω στα 
7%, λόγω της συσσώρευσης των «δηλητηρίων», του στοιχείου 
Ξένου που σχηματίζεται κατά την διάσπαση του πυρήνα του 
ουρανίου (προϊόν διάσπασης)  και του νερού, που όπως είπαμε 
απορροφούν τα ουδετερόνια λαίμαργα, ελαττώνοντας την ισχύ 
ακόμα περισσότερο.

ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

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). 

6η συνεχεια - Γραφει ο Κώστασ ΠαΠΠασ

Συνέχεια στην επόμενη έκδοση
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οικογένεια

Η 
καρδιά που έχουμε στο σώμα 
μας είναι ένας μυς που αντλεί αί-
μα σε όλο το σώμα. Αλλά η λέξη 
καρδιά χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει τον πυρήνα του εαυτού σου, 
τον “πραγματικό εαυτό σου”. Είναι το κέ-
ντρο που δίνει εντολή για όλες τις σκέψεις 
σου, τις επιθυμίες σου, και τα κίνητρά σου. 
Όπως η φυσική καρδιά έχει τέσσερις θαλά-
μους που πρέπει να είναι συνέχεια γεμά-
τοι με αίμα, έτσι και στην καρδιά του κάθε 
άντρα υπάρχουν τέσσερις συναισθηματι-
κοί θάλαμοι που πρέπει να είναι γεμάτοι. 
Αυτοί οι θάλαμοι είναι η εκτίμηση, ο σεβα-
σμός, η πιστότητα, και η εμπιστοσύνη. Και 
όταν αρχίσεις να  γεμίζεις ανιδιοτελώς και 
με θυσία τον κάθε θάλαμο, θα αγαπήσεις 
τον άντρα σου αληθινά.
Θάλαμος 1: Εκτίμηση—Εκτίμησε την αξία 
του, τα χαρίσματά του, και τον ανδρισμό του.
Ο κάθε άντρας θέλει η γυναίκα του να ανα-
γνωρίζει την αξία του. Όταν πετυχαίνουμε 
κάτι, θέλουμε οι γυναίκες μας να το προ-
σέξουν και να μας επιβραβεύσουν. Στον 
άντρα σου δίνουν ζωή  λόγια σαν κι αυτά, 
“Ωραία τα κατάφερες με το παιδί μας για 
τον τρόπο που πρέπει να χειριστεί εκείνο 
το θέμα” ή “Μου άρεσε ο τρόπος που χει-
ρίστηκες εκείνο το περιστατικό στη δου-
λειά σου σήμερα”.
Ακόμα θέλουμε η γυναίκα μας να εκτι-
μάει τον ανδρισμό μας. Ο σύζυγος θέλει 
να είναι ήρωας για τη γυναίκα του.  Θέλει 
να ξέρει ακόμα ότι η γυναίκα του τον θέλει 
και τον επιθυμεί. Αυτή η εμπιστοσύνη στο 
άτομό του εκτός από την εδραίωση της 
σχέσης σας, έχει σαν αποτέλεσμα να έχει 
εμπιστοσύνη στον εαυτό του και σε άλλους 
τομείς της ζωής.
Θάλαμος 2:Σεβασμός—Να σέβεσαι την 
κρίση του, τις αποφάσεις του, και τις ικα-
νότητές του.
 Αυτό σημαίνει να μην αμφισβητείς συνέ-
χεια τις γνώσεις του μ’ ένα, “Είσαι σίγου-
ρος ότι είναι σωστό;” Ή “Γιατί το λες αυτό;” 
Ή συχνά να αμφισβητείς την απόφασή του 
και να του λες, “Γιατί δε σταματάς να ρωτή-

σεις κάποιον να σου δώσει οδηγίες;” Αυτό 
δε σημαίνει ότι παραβλέπεις κάποια ανό-
ητη απόφαση που πήρε. Μπορεί να χρειά-
ζεται με ευγενικό τρόπο να την αμφισβητή-
σεις και να τη διορθώσεις μερικές φορές.
Ακόμα θέλουμε οι γυναίκες μας να σέβο-
νται τις ικανότητές μας. Ο άντρας δε θέλει 
ν’ ακούει, “Εσύ δεν τα καταφέρνεις, θα 
φωνάξω υδραυλικό» ή “δεν ξέρεις από 
ποδόσφαιρο εσύ. Θα παρακαλέσω τον 
Κώστα να δείξει στο παιδί πώς κλωτσάνε 
τη μπάλα”. Ο κάθε άντρας δε θέλει να τον 
προσβάλλουν πριν του δώσουν μια ευκαι-
ρία.
Θάλαμος 3: Πιστότητα—Να του είσαι 
πιστή και να τον υποστηρίζεις σε κάθε 
περίπτωση.
Ο άντρας σου θέλει να ξέρει ότι είσαι στην 
ομάδα του. Όταν κάνει κάποιο λάθος, δε 
θα τον καταδικάσεις, αλλά θα βρεις τρό-
πους να τον αθωώσεις. Θέλει να ξέρει ότι 
είσαι μαζί του , και θα περπατάς δίπλα του 
και στους εύκολους  καιρούς και στους 
δύσκολους, πάντα στηρίζοντάς τον. Θέλει 
να ξέρει ότι θα του είσαι πιστή, και θα 
κάνεις εκείνον και το γάμο σας πρώτη προ-
τεραιότητα.
Θάλαμος 4: Εμπιστοσύνη— Να τον εμπι-
στεύεσαι και να του δείχνεις ότι κι εκείνος 
μπορεί πάντοτε να σε εμπιστεύεται.
Πρέπει να είσαι αξιόπιστος για να σε εμπι-
στεύονται. Και, αν με τον καιρό, ο άντρας 
έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της γυναί-
κας του, τότε εκείνη θα πρέπει να τον εμπι-
στεύεται τελείως εκτός και αν παρουσια-
στεί κάποια παραβίαση της εμπιστοσύνης.
Ο άντρας θέλει η γυναίκα του να είναι ειλι-
κρινής μαζί του και να μην έχει μυστικά. Να 
του είναι πιστή, να μην τον απειλεί με δια-
ζύγιο απλά επειδή δε νιώθει συναισθημα-
τικά γεμάτη.
Όπως ακριβώς η ανθρώπινη καρδιά, έτσι 
κι η καρδιά του άντρα πρέπει να έχει και 
τους τέσσερις θαλάμους της γεμάτους για 
να μπορεί να τροφοδοτεί κάθε ανάγκη. Κι 
όταν είναι γεμάτοι, μια ζωντανή αγάπη θα 
πλημμυρίσει τη σχέση σας.

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.

Γέμισε τους 4 θαλάμους της 
καρδιάς του άντρα σου

• To παιδί μου και εγώ
Γιατί το παιδί μου δεν έχει 
όρεξη;

Η 
ζέστη κόβει την όρεξη του παι-
διού και για κάποιο διάστημα 
τα γεύματα γίνονται πραγματι-
κές… μάχες. Και αυτό γιατί α-

πλώς δεν υπάρχει τίποτα πια που να του 
αρέσει. Τώρα το καλοκαίρι, είναι πολύ 
συνηθισμένο πρόβλημα η ανορεξία των 
μικρών και οι γκρίνιες πάνω από το… ά-
θικτο πιάτο. Βέβαια, ακόμη και εμείς οι 
ενήλικες, ζεσταινόμαστε και μειώνουμε 
τις ποσότητες αυτών που τρώμε, αλλά τα 
μικρά μας βρίσκονται στην ανάπτυξη και 
αυτό μας ανησυχεί… 
Είναι απολύτως φυσιολογικό, όμως, τα 
παιδιά να χάνουν την όρεξή τους αυτή την 
εποχή. Έξω κάνει ζέστη και ο οργανισμός 
έχει ανάγκη από λιγότερες θερμίδες ανά 
γεύμα, για να διατηρήσει τη θερμοκρασία 
του σώματος. Μεγαλύτερη είναι η ανά-
γκη της κατανάλωσης μεγάλης ποσότητας 
υγρών, τουλάχιστον δύο λίτρα την ημέρα, 
αφού το πραγματικό πρόβλημα που μπο-
ρεί να εμφανιστεί είναι η αφυδάτωση.

Δροσερά, όπως του αρέσουν
Σε γενικές γραμμές τώρα τα πιτσιρίκια 
ζητούν περισσότερα υγρά από ό,τι συνή-
θως. Και τελικά αυτός είναι και ο δικός 
σας κρυμμένος άσσος: να εκμεταλλευ-
τείτε δηλαδή αυτή την ανάγκη τους για 
περισσότερα υγρά, για να τους προσφέ-
ρετε πλήρη γεύματα! Yπάρχουν πολλά 
τρόφιμα που μπορούν να «μεταμορφω-
θούν» σε υγρά χωρίς να χάσουν το παρα-
μικρό από τη θρεπτική τους αξία! Π.χ. 
φρουτόκρεμα, πουρές λαχανικών, μιλκ-
σέικ: τροφές δροσερές -όπως και ένα 
παγωτό-λαχταριστές και… προκλητικές 
σε εμφάνιση και ταυτόχρονα πλούσιες και 
στα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία. Πολύ-
τιμος σύμμαχός σας είναι το γάλα, μια 
πολύτιμη τροφή, πλούσια σε βιταμίνες, 
μέταλλα, πρωτεΐνες, λιπαρά και σάκχαρα, 
που μπορεί να σερβιριστεί και άλλες στιγ-
μές μέσα στην ημέρα εκτός από το πρω-
ινό. Στην πραγματικότητα είναι η καλύ-
τερη βάση για να φτιάξετε συνταγές φρέ-
σκες και θρεπτικές, όπως παγωτά, κρέμες, 
γιαούρτι.

Αλλάξτε συνήθειες!
Υπάρχουν πολλές «στρατηγικές» κατα-
πολέμησης της ανορεξίας. Η καλύτερη; 
«Σπάστε» τη ρουτίνα και αλλάξτε συνή-
θειες. Το καλοκαίρι καλό είναι να αφήσετε 
πίσω σας τα κανονικά και συνηθισμένα 
γεύματα και τα αυστηρά ωράρια και να 
επιτρέψετε στο παιδί να τρώει λιγότερο 
αλλά πιο συχνά!
Γι’ αυτά τα μικρά γεύματα του καλο-
καιριού, καλό είναι να αποφεύγετε 
τα συσκευασμένα σνακ και να επιλέ-
γετε με προσοχή τι θα προσφέρετε στο 
παιδί, έχοντας πάντα στο μυαλό να συν-
θέσετε ένα παζλ από όλα τα θρεπτικά 
συστατικά που χρειάζεται. Πρακτικά, 
μπορείτε να δίνετε στο μικρό τα συστα-
τικά ενός κυρίου γεύματος... σε δόσεις 
(π.χ. ένα φρούτο με το πρώτο «πεινάω», 
μετά φέτες από ντομάτα, μερικά κυβάκια 
τυριού ή ζαμπόν και τελικά λίγα κρακερά-
κια ή ένα κομμάτι ψωμί).

Γεύματα με… φαντασία!
Η ώρα του γεύματος είναι κυρίως το 
βράδυ, όταν κάνει λιγότερη ζέστη και 
είναι η στιγμή που όλη η οικογένεια βρί-
σκεται μαζί στο τραπέζι. Το πιάτο του παι-
διού πρέπει να περιλαμβάνει πρωτεΐνες 
και υδατάνθρακες. Ναι, σίγουρα, μόνο 
που το δείπνο δεν πρέπει να γίνεται μια 
αγχωτική διαδικασία. Γι’ αυτό και είναι 
ανάγκη να ετοιμάζετε για το μικρό σας 
πιάτα μοναδικά, ελαφριά και θρεπτικά 
και γεύματα πλήρη σε θρεπτικά συστα-
τικά. Πιάτα με τροφές που ικανοποιούν 
τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του μικρού, 
ακόμη και αν τις καταναλώνει σε μικρές 
ποσότητες. Ένα σημείο στο οποίο μπο-
ρείτε να βασιστείτε για να ανοίξετε την 
όρεξη του παιδιού και ταυτόχρονα να του 
προσφέρετε τις πρωτεΐνες και τους υδα-
τάνθρακες είναι η παρουσίαση των πιά-
των. Να πώς θα τα καταφέρετε:
-  Αρκούν μικρές κινήσεις, όπως η τοπο-
θέτηση ελιών σε φέτες τυριού ή λίγου 
ζαμπόν μέσα στη σάλτσα, για να δώσουν 
μοναδική γεύση στα μακαρόνια και να 
ανοίξουν την όρεξή του.
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Ο
ι άνθρωποι που τρώ-
νε συγκεντρωμένοι, 
χωρίς να αποσπούν 
την προσοχή τους από 

την τηλεόραση, το κινητό τους, 
τη δουλειά τους ή οτιδήποτε άλ-
λο, μπορούν όχι μόνο να χάσουν 
κιλά, αλλά και να μην τα ξαναπά-
ρουν, σύμφωνα με μια νέα αμε-
ρικανική έρευνα.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη 
δρα Καρολάιν Νταν του Πολι-
τειακού Πανεπιστημίου της 
Β. Καρολίνα, έκαναν τη σχε-
τική ανακοίνωση στο Ευρωπα-
ϊκό Συνέδριο Παχυσαρκίας στο 
Πόρτο της Πορτογαλίας.

Οι επιστήμονες πειραματίσθη-
καν επί 15 εβδομάδες με 
42 ανθρώπους που έτρω-
γαν συγκεντρωμένοι το 
φαγητό τους (χωρίς περι-
ορισμούς στο τι έτρω-
γαν) και με άλλους 
38 εθελον τές (η 
ομάδα ε λέγχου) 
που έτρωγαν με τις 
συνήθεις περισπά-
σεις.

Διαπιστώθηκε ότι τα 
μέ λη της πρώτης 
ομάδας έχασαν κατά 
μέσο όρο σχεδόν δύο 
κιλά στο διάστημα των 
15 εβδομάδων και μάλι-
στα χωρίς να χρειαστεί να 
κάνουν την παραμικρή 
δίαιτα. Έπειτα από ένα 
εξάμηνο, τρεις στους 
τέσσερις συμμετέχο-
ντες (75%) δεν είχαν 
ξαναβάλει τα κιλά που 
είχαν χάσει, ενώ μερικοί 
είχαν χάσει κι άλλα.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι 
να τρώει κάποιος απολύτως 
συγκεντρωμένος και απολαμβά-
νοντας το φαγητό του, αν είναι 
δυνατό χωρίς να σκέπτεται κάτι 
άλλο, περίπου σαν να διαλογί-
ζεται.

Μια άλλη ισπανική επιστημο-
νική έρευνα, που έγινε από 
ερευνητές του Πανεπιστημίου 
της Ναβάρα μεταξύ 16.000 
ατόμων και παρουσιάσθηκε 
στο ίδιο συνέδριο, δείχνει ότι 
όσοι κάνουν φυτοφαγική δια-
τροφή, αποφεύγοντας τις τρο-
φές ζωικής προέλευσης, μειώ-
νουν τον κίνδυνο παχυσαρκίας 
σχεδόν κατά το ήμισυ (κατά 
43%), σε σχέση με αυτούς που 
τρώνε πολλά κρέατα και άλλα 
ζωικά τρόφιμα.

Μια τρίτη ολλανδική μελέτη 
στο ίδιο συνέδριο, η οποία 
έγινε μεταξύ 890 ατόμων από 
επισ τήμονες του Ιατρικού 
Κέντρου του Πανεπιστημίου 

VU του Άμστερνταμ, δείχνει 
ότι οι άνθρωποι που είναι 
υπέρβαροι από νεαρή ηλι-
κία (οκτώ έως 13 ετών), κιν-

δυνεύουν πολύ περισ-
σότερο από σοβαρή 
κατάθλιψη αργότερα 

στη ζωή τους (τουλάχιστον 
τετραπλάσιος ο κίνδυ-

νος).

Μια τέταρτη αυστρα-
λιανή έρευνα μεταξύ 

4.880 γυναικών, που 
έγινε από επιστήμονες του 
Πανεπιστημίου της Κουίν-

σλαντ στο Μπρισμπέιν, 
δείχνει ότι οι χωρισμέ-
νες γυναίκες, οι χήρες, 
οι λιγότερο μορφωμέ-

νες, όσες καπνίζουν πάνω 
από 10 τσιγάρα τη μέρα και 

όσες παίρνουν αντισυλλη-
πτικά, κινδυνεύουν περισ-
σότερο να γίνουν υπέρβα-

ρες ή παχύσαρκες.

Μια πέμπτη δανική έρευνα, 
που παρουσιάσθηκε, επίσης, 
στο Πόρτο, δείχνει ότι τα υπέρ-
βαρα αγόρια αντιμετωπίζουν 
αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο 
του εντέρου, όταν μεγαλώσουν, 
σε σχέση με τους λεπτούς συνο-
μηλίκους τους.

Ό
σοι τρώνε τέσσερις ή περισσότερες μερίδες πατάτες μέσα 
στην εβδομάδα, βραστές, τηγανητές, ψητές, πουρέ ή όπως 
αλλιώς μαγειρεμένες, αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο υ-
ψηλής αρτηριακής πίεσης, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική 

επιστημονική έρευνα.
Οι πατάτες είναι από τις τροφές με την μεγαλύτερη κατανάλωση παγκο-
σμίως. Η σχέση τους με την υπέρταση δεν είχε έως τώρα μελετηθεί επι-
σταμένα.
Οι ερευνητές της Σχολής Δημόσιας Υγείας και της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, καθώς και του πανεπιστημιακού Νοσοκο-
μείου Brigham and Women της Βοστόνης, με επικεφαλής τη Λέα Μπόρ-
γκι, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό 
«British Medical Journal», ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 187.000 άνδρες 
και γυναίκες, που δεν είχαν υπέρταση στην έναρξη της 20ετούς μελέτης.
Αποδείχθηκε ότι, σε σχέση με όσους τρώνε πατάτες λιγότερο από μια 
φορά τον μήνα, όσοι τρώνε τουλάχιστον τέσσερις φορές την εβδομάδα, 
έχουν αυξημένο κατά 11% κίνδυνο για υπέρταση αν οι πατάτες είναι 
βραστές ή ψητές, ενώ ο κίνδυνος είναι αυξημένος κατά 17%, αν οι πατά-
τες είναι τηγανητές.
Δεν διαπιστώθηκε κάποια ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στα πατατάκια 
(τσιπς) και στην υπέρταση. Όσο κανείς αντικαθιστούσε τις πατάτες με μη 
αμυλούχα λαχανικά, τόσο μειωνόταν ο κίνδυνος υπέρτασης.
Οι πατάτες έχουν υψηλό γλυκαιμικό δείκτη και μπορούν να αυξήσουν 
απότομα το επίπεδο του σακχάρου στο αίμα.

Η 
κατανάλωση μέτριων 
ποσοτήτων σοκολάτας 
σχετίζεται με σημαντικά 
μειωμένο κίνδυνο να δι-

αγνωσθεί ένας άνθρωπος με κολ-
πική μαρμαρυγή, μια συχνή και 
επικίνδυνη μορφή καρδιακής αρ-
ρυθμίας, σύμφωνα με μια νέα α-
μερικανο-δανική επιστημονική έ-
ρευνα.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την 
Ελίζαμπεθ Μοστόφσκι του Τμή-
ματος Επιδημιολογίας της Σχολής 
Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστη-
μίου Χάρβαρντ, που έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στο καρδιο-
λογικό περιοδικό «Heart», ανέλυ-
σαν στοιχεία για 55.500 άτομα 50 
έως 64 ετών, συσχετίζοντας την 
κατάσταση της υγείας τους με τη 
διατροφή τους κι άλλους παράγο-
ντες. Σε διάστημα 13,5 ετών υπήρ-
ξαν 3.346 διαγνώσεις αρρυθμίας.
Διαπιστώθηκε ότι όσο περισσό-
τερη σοκολάτα έτρωγε κάποιος 
(έως ένα όριο), τόσο μειωνόταν 
η πιθανότητα να διαγνωσθεί με 
κολπική μαρμαρυγή. Για την κατα-
νάλωση δύο έως έξι μερίδων την 
εβδομάδα, ο κίνδυνος ήταν κατά 
μέσο όρο 20% μικρότερος, για 
μία μερίδα την εβδομάδα ήταν 
17% μικρότερος, ενώ για μία 
έως τρεις μερίδες τον μήνα η μεί-
ωση του κινδύνου ήταν 10% (ως 
μερίδα θεωρήθηκαν τα 30 γραμ-
μάρια περίπου).
Όμως, από ένα σημείο και πέρα, 
υπάρχει μια «οροφή» στο όφελος 
της σοκολάτας. Έτσι, για ακόμη 
μεγαλύτερη κατανάλωση, πάνω 
από μία μερίδα τη μέρα, ο κίν-
δυνος αρρυθμίας μειώνεται μεν 
αλλά κάπως λιγότερο, κατά 14%.
Το όφελος είναι παρόμοιο για 
άνδρες και γυναίκες. Τα μεγαλύ-
τερα οφέλη για μεν τις γυναίκες 
φαίνεται να προκύπτουν από την 
κατανάλωση μιας μερίδας σοκο-
λάτας την εβδομάδα (μείωση κιν-
δύνου αρρυθμίας κατά 21%), για 
δε τους άνδρες από την κατανά-
λωση δύο έως έξι μερίδων εβδο-
μαδιαίως (μείωση κινδύνου 
23%).

Η σοκολάτα 
μπορεί να 
μειώσει τον 
κίνδυνο 
αρρυθμία Οι πολλές πατάτες αυξάνουν 

τον κίνδυνο υπέρτασης

Έρευνα: Όσοι τρώνε 
συγκεντρωμένοι χάνουν 
βάρος

Τ
α μωρά που γεννιούνται 
πρόωρα διατρέχουν μεγα-
λύτερο κίνδυνο να εμφανί-
σουν καρδιακή ανεπάρκεια 

κατά την παιδική και εφηβική ηλι-
κία τους, σύμφωνα με μια νέα σου-
ηδική επιστημονική έρευνα. Όσο 
πιο πρόωρο είναι το μωρό, τόσο 
αυξάνεται ο κίνδυνος.
Όλο και περισσότερα πρόωρα 
μωρά επιβιώνουν πλέον κατά τον 
τοκετό, αλλά τα όργανά τους δεν 
έχουν αναπτυχθεί πλήρως, με 
συνέπεια να αντιμετωπίζουν αυξη-
μένους κινδύνους για την καρδιαγ-
γειακή και λοιπή υγεία τους.
Οι ερευνητές του ιατρικού Ινστι-
τούτου Καρολίνσκα του Πανεπι-
στημίου της Στοκχόλμης, με επι-

κεφαλής την αναπληρώτρια καθη-
γήτρια παιδιατρικής Άνα-Κάριν 
Έντστεντ-Μπόναμι, που έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στο περιο-
δικό του Αμερικανικού Κολεγίου 
Καρδιολογίας (Journal of American 
College of Cardiology), ανέλυσαν 
στοιχεία για 2,6 εκατομμύρια 
άτομα.
Διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που 
γεννήθηκαν πριν από την 28η 
εβδομάδα της κύησης είναι κατά 
μέσο όρο 17 φορές πιθανότερο 
να πάθουν καρδιακή ανεπάρκεια, 
σε σχέση με όσα έχουν γεννηθεί 
κανονικά. Όσα γεννήθηκαν μεταξύ 
της 28ης και της 31ης εβδομάδας 
αντιμετωπίζουν υπερτριπλάσιο 
κίνδυνο.

Ο πρόωρος τοκετός αυξάνει 
τον κίνδυνο καρδιακής 
ανεπάρκειας του παιδιού
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Σχολιαστής
του γιώργου τσαντήλα

Το θαυμαστό Βασί-
λειο της Δανιμαρκί-
ας
Ένα μοναδικό ανεπανάλη-
πτο και φανταστικό βασί-
λειο που συναντάμε στα 

όνειρα ή στην «ὁνειρεμένη πραγματικότητα» και μας αγκα-
λιάζει και μας συνοδεύει ανεπαίσθητα καθημερινά όπως 
η σκιά μας. 
Το «βασίλειο» έχει τη δική του καθημερινότητα, με τους 
βαρώνους του , τους κόμηδες , τους καρδινάλιους και τις 
κοντέσες να λειτουργούν απερίσπαστα , όπως πάντα, για 
το αδιαπραγμάτευτο ίδιον όφελος και την υστεροφημία 
τους. 
Είναι κανόνας η ομερτά, όχι μόνο για τα «βασιλικά» στε-
λέχη, αλλά και για όσους «παροικούν την Ιερουσαλήμ». Η 
λέξη διαφάνεια χάνεται στη θολούρα των διαδικασιών, με 
αποτέλεσμα η διαχείριση της «βασιλικής» περιουσίας στη 
Δανιμαρκία, να γίνεται χωρίς να δίνει κανείς λογαριασμό 
στους ομοεθνείς υπηκόους. 
Κι αν κάποιος από τους παροικούντες τολμήσει να ανοί-
ξει το στόμα του και ρωτήσει, «καλά πού πήγαν τα λεφτά 
;” του απαντούν με νόημα, «μη μιλάς μη γελάς , κινδυνεύει 
η Δανιμαρκία», ενώ αυτομάτως τον βάζουν στο «ψυγείο», 
για περεταίρω «εξετάσεις» μέχρι νεωτέρας. 
Βυζαντινές τακτικές και φασίζουσα νοοτροπία, μεσαιωνι-
κού ρυθμού, που έχουν αντιγράψει με επιτυχία οι βαρώνοι 
της Δανιμαρκίας, για να πετυχαίνουν την κοινωνική εξό-
ντωση, όσων τολμούν να αμφισβητήσουν και να ελέγξουν 
την εξουσιαστική τακτική τους . 
Προσπαθώ να συνδυάσω ρε σύ Σχολιαστή και να κατα-
λήξω να απαντήσω στο βασανιστικό ερώτημα , τί στο καλό 
, από Αθήνα μέχρι Τορόντο , μου θυμίζει το «βασίλειο της 
Δανιμαρκίας» με τα χαρακτηριστικά που μόλις περιέγρα-
ψες και δεν τα καταφέρνω ... 
Άμα δεν κατάλαβες , κάνε πως κατάλαβες, για να καταλά-
βουν οι άλλοι πως κατάλαβες , κατάλαβες;

“ Άγιος”  ο Θεός …
Οι σημερινοί σαραντάρηδες και βάλε έχουν μεγαλώσει 
με τις ταινίες του Ρότζερ Μουρ που έφυγε πρόσφατα από 

τη ζωή αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη παρακαταθήκη 
από επιτυχημένες παρουσίες που άφησαν εποχή , όπως 
η συμμετοχή του στις ταινίες θρύλος της εποχής Τζέιμς 
Μποντ Μυστικός πράκτωρ 007 και φυσικά στον τηλεο-
πτικό ΄Άγιο” . Σειρές όπως ο “Άγιος” , “ο Φυγάς” , ¨Χαβάι 

5-0” , αποτελούσαν το στοίχημα για μικρούς και μεγά-
λους. Να μην χαθεί ούτε ένα επεισόδιο. Ήταν ουσιαστικά 
η πρώτη δεκαετία μετά την είσοδο της τηλεόρασης στην 
Ελλάδα , στις αυλές των σπιτιών αρχικά , για να βλέπουν 
και οι γείτονες το “Αλάτι και Πιπέρι” του Φρέντυ Γερμα-
νού και το “ Μπίνγκο” του Ν. Μαστοράκη. Τότε ακόμη που 
η γειτονιά είχε το δικό της νόημα και λειτουργία. Έπειτα 
είπαμε , ήρθε η τηλεόραση … 
Θυμάμαι με πόση αγωνία και παρακάλια έπειθα τελικά 
κάποιες φορές την μάνα μου να κοιμηθώ στης ξαδέρφης 
μου της Σούλας για να δώ μαζί της ένα από όλα τα βραδυνά 
και περιζήτητα επεισόδια. Την άλλη μέρα δε στο σχολείο 
ήταν σαν να βρισκόμουν στο κέντρο του κόσμου αφού 
όλοι και ειδικά τα κορίτσια περίμεναν με ανοιχτό το στόμα 
που λέει ο λόγος για να ακούσουν την συναρπαστική συνέ-
χεια . Τι κατόρθωμα έκανε πάλι ο Σάιμον Τέμπλαρ ; πώς εξι-
χνίασε την υπόθεση ο περιβόητος Μαγκάρετ; τα κατάφερε 
ο φυγάς να ξεφύγει από το αδυσώπητο κυνήγι του νόμου; 
Μαζί με τον Ρότζερ Μουρ αποχωριζόμαστε σιγά σιγά αλλά 
ολοκληρωτικά ένα κομμάτι του κινηματογράφου όπου 
οι παραγωγές είχαν έντονη την ανθρώπινη παρουσία και 
πολύ λιγότερο την ηλεκτρονική. Για να γυριστούν τότε οι 
επικίνδυνες σκηνές χρειάζονταν 5-6 κάσκαντερ. Τώρα η 
δουλειά γίνεται στο πρόγραμμα του υπολογιστή. Τότε για 
να γυριστούν επικές ταινίες χρειάζονταν χιλιάδες κομπάρ-
σοι , τώρα η δουλειά γίνεται με copy paste ! 
Σίγουρα όμως θα παραμείνει στην μνήμη μας ο Ρότζερ 
σαν ένας από τους κορυφαίους Μπόντ όλων των εποχών . 
«Καλό ταξίδι» στον «Άγιο».  

Στα χνάρια του Λεωνίδα
Τα ίχνη που άφησε ο Λεωνίδας και οι Σπαρτιάτες του πριν 
2500 χρόνια περίπου, για το ταξίδι θανάτου προς τις Θερ-

μοπύλες , ακολούθησαν αμερικανοί πεζοναύτες, κάνοντας 
την ίδια διαδρομή,  για να διαπιστώσουν και οι ίδιοι την 
υπεράνθρωπη προσπάθεια των 300 ηρώων πολεμιστών  . 
Και βέβαια ο βασιλιάς Λεωνίδας της Σπάρτης και οι όμοιοί 
του αποτελούν φάρο φωτεινό ως παράδειγμα ήθους και 
ανδρείας για τους αμερικανούς πεζοναύτες -και όχι μόνο - 
και προκαλούν δέος και θαυμασμό ακόμη και σήμερα σε 
όλο τον πλανήτη. Για να το θέσουμε και διαφορετικά και να 
γίνει αντιληπτό το μεγαλείο του ανδρός ας αναρωτηθούμε 
... τίνος, άραγε , από τους σύγχρονους ηγέτες, θα μπορού-
σαν να ακολουθήσουν τα ίχνη της πορείας οι αμερικανοί 
πεζοναύτες ;;;  του Τράμπ ή μήπως του Τσίπρα ; αστεία 
πράγματα . 

Άντε βρε και το 2080 καλά νάμαστε
Υπολογίζω από τώρα τις επενδύσεις που θα κάνω στην 
πατρίδα αφού πλέον υπάρχει ορίζοντας . Μεγάλη υπόθεση 
νάχεις ορίζοντα. Ας είναι και μεγάλος , πλατύς , βαθύς έως 
και αχανής . Εδώ που τα λέμε καλύτερα νάχεις ορίζοντα κι 

ας μην έχεις να φας κακομοίρη μου. Γιατί έτσι προγραμμα-
τίζεσαι βρε αδερφέ. Άσε που θα πλακώσουν και οι μακρο-
πρόθεσμοι έστω επενδυτές ... σε βάθος χρόνου θέλεις;  
σε βάθος χρόνου . Αυτό μάλιστα. Είναι ένας μπούσουλας 
κυρίως για τα παιδιά που γεννιούνται από σήμερα . Θα 
γνωρίζουν πως θα πληρώνουν μέχρι τα 63 τους χρόνια το 
εξαιρετικό κατά τα άλλα αριστερό μνημόνιο και βλέπουμε . 
Συγυριστήκαμε με λίγα λόγια , τρομάρα μας !!!

Γεια σου πρόεδρε !!!
Ρε τι γίνεται με τους προέδρους ; στην Ελλάδα καθόμασταν 
στο καφενείο στην πλατεία και φωνάζαμε για πλάκα στην 
περαντζάδα «πρόεδρε , πρόεδρε» και γύριζαν τα 5 στα 10 
κεφάλια !!! Χαμός , αλλά κι εδώ δεν πάμε πίσω . Πολύ προ-
εδριλίκι αδερφάκι μου , τόσο που σκέφτομαι να κάνουμε 
το «πείραμμα» και στη Ντάνφορθ «πρόεδρε , πρόεδρε» 
και να μετρήσουμε κεφάλια !! 

Μαϊντανός φρέσκος
Στο λεξιλόγιο της σελιδοποίησης και του μοντάζ, εννοούμε 
τους  παρατρεχάμενους που είναι πρώτοι πάντα στο foto 
opportunity, όπου κι αν αυτό συμβαίνει. Είναι και ο φακός 
που εστιάζει τόσο επίμονα πάνω τους , που για κάποιον 
από τους υπερμαϊντανούς, μέτρησαν μου είπαν, από τις 
φωτογραφίες, τις τρίχες από την μύτη του! Μπλιαχ ! Κόψτε 
λίγο τον μαϊντανό ρε παιδιά , βάλτε και λίγο σέλινο στη ζωή 
μας . Ευχαριστώ. 

Καβαλίερς – Γουόριορς
Άλλη μια μάχη των γιγάντων του παγκόσμιου μπάσκετ θα 
έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε σε συνέχειες.  
Αφού στο δρόμο για την κατάκτηση του NBA  κι αν χαθούν 
και ένας και δύο αγώνες η αντίπαλη ομάδα έχει την ευκαι-
ρία να επανέλθει . Κάτι το οποίο εχουμε δεί να συμβαίνει 
πολλές φορές στους τελικούς αυτού του συναρπαστικού 
πρωταθλήματος. Και οι δύο μονομάχοι υπόσχονται και 
φέτος μοναδικό θέαμα και συγκίνηση μέσα από την προ-
σπάθεια για την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. 

Μάντσεστερ , μια πόλη που δεν γιορτάζει

Άλλη μια τραγική ιστορία προστίθεται στο άρμα που σέρ-
νει αδικοχαμένες ζωές  στο βωμό αβυσσαλέου ανθρώ-
πινου μίσους και αδικίας . Αθώοι άνθρωποι και δυστυ-
χώς αρκετά παιδιά ήταν τα θύματα της τυφλής επίθεσης 
για ακόμη μια φορά σε συναυλιακό χώρο . Η πόλη του 
Μάντσεστερ θρηνεί για τα θύματα της βομβιστικής επίθε-
σης και δεν γιόρτασε –όπως θάθελε- την κατάκτηση του 
ΟΥΕΦΑ από την ομάδα της πόλης .  

Έφυγε κι ο Μάης
Το φετινό καλοκαίρι είναι έτοιμο για να το ζήσουμε . Ο 
τελευταίος ανοιξιάτικος μήνας του 2017 φτάνει στο τέλος 
του και θα δώσει τη θέση του στον πρώτο καλοκαιρινό . 
Χαιρετίζουμε το καλοκαίρι με μια πολύ χρήσιμη υπενθύ-
μιση ...

Ιπποκράτης : «Η στενοχώρια είναι η πηγή όλων των 
ασθενειών». Χαρούμενο  καλοκαίρι !
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απόψεις

τΗσ ρανιασ μεσισΚλΗ

Ο
χι μόνο είναι περισσότεροι 
οι λόγοι που προκαλούν 
θυμό σήμερα, είναι και πε-
ρισσότερες οι ευκαιρίες να 

θυμώσουμε μ’αυτά που βλέπουμε ή α-
κούμε από τα μέσα μαζικής ενημέρω-
σης, από τηλεοπτικές εκπομπές που 
βασίζονται σε αληθινές ιστορίες ή από 
βιβλία. Η οργή φαίνεται ότι πουλάει. 
Και μοιάζει σα να μην έχουμε ποτέ αρ-
κετή. Πως μπορούμε να μην επηρεαζό-
μαστε; Και το πιο σημαντικό: Θέλουμε 
να μένουμε ανεπηρέαστοι; Πάρτε μια 
ανάσα ( ή δύο ) και θα σας πω.
  Τα δελτία ειδήσεων κάποτε λειτουρ-
γούσαν με ουδέτερη αξιοπισ τ ία και 
χωρίς να εκφράζουν συναισθήματα 
ενώ τώρα καλύπτουν τις αντιπαραθέ-
σεις της ημέρας με τρόπο που ανάβει 
την οργή στο δημόσιο συναίσθημα και 
επιδρά στις αισθήσεις μας. Οι εκφωνη-
τές των ραδιοφωνικών σταθμών, ετοι-
μοπόλεμοι εξ’αιτίας του ανταγωνισμού 
με το διαδίκτυο, τώρα ζητούν από το 
ακροατήριο να πάρει θέση στα γεγο-
νότα μετατρέποντας τα νέα της ημέρας 
σε προσωπική επίθεση - για ν’αυξηθεί 
το ενδιαφέρον του κόσμου πρέπει να 
υπάρχει κάτι που θα κάνει το ...αίμα 
να βράζει. Πολλές φορές τα ειδησεο-
γραφικά δελτία φαίνονται σα να έχουν 
κλέψε ι σε λίδε ς τηλεοπτ ικών εκπο-
μπών που προβάλλουν αληθινές ιστο-
ρίες, που συνήθως ήταν διασκεδαστι-
κές  τώρα όμως είναι τεράστια δύναμη 
που τρέφει την οργή μας τηλεοπτικά με 
ποσοστά θεαματικότητας που φθάνουν 
στα ύψη. 
  Ευτυχώς μπορούμε να προστατεύ-
σουμε τους εαυτούς μας από την εισ-
ροή της οργής.  Υπάρχε ι  διαφορά 
μεταξύ κακής οργής ( φωνές, ξεσπά-
σματα και ...γροθιές ) και καλής οργής 
(  αυτοπεποίθηση και ωριμότητα που 
παίρνει τη μορφή ελεγχόμενης επι-
κοινωνίας ). Φυσικά η απάντηση δεν 
βρίσκεται στην κατάπνιξη των συναι-
σθήματων αλλά στο πως εκφράζονται. 
Η οργή μπορεί να είναι το πιο ισχυρό 
συναίσθημα που μοιράζον ται δύο 
ανθρωποι. Οταν εκφράζεται προσε-
κτικά και υπεύθυνα σε κάνει πιο ήρεμο, 
υγιή ακόμη και πιο χαρούμενο. Λοιπόν, 
είμαι έτοιμη να θυμώσω!
  Ενώ άνδρε ς και γυναίκε ς θυμώ-
νουν το ίδιο, οι γυναίκες αναμασούν 
το θυμό τους πιο εύκολα, συλλογιζό-
μενες αν πρέπει να τον εκφράσουν ή 
όχι. Λένε ότι είναι ενοχλημένες ή θλιμ-
μένες και συχνά παλεύουν μ’αυτό το 

συναίσθημα. Κρατώντας πιο πολύ την 
οργή τους , έχουν τη ροπή να ξεγρά-
φουν ανθρώπους και να μην τους ξανα-
μιλούν ποτέ. Θα φαινόταν ότι πολλές 
γυναίκες δίνουν σημασία στην αρχαϊκή 
συμβουλή ότι τα συναισθηματικά τους 
ξεσπάσματα και οι εκρήξεις συγκινή-
σεων είναι εγγυημένα ο συντομότερος 
δρόμος που αναπόφευκτα οδηγεί στα 
παρατσούκλια της κατηγορίας “Δρά-
καινα”. Οι γυναίκες που θάβουν την 
οργή τους συνεχώς, έχουν τρεις φορές 
περισσότερες πιθανότητες να πεθά-
νουν πρόωρα από καρδιακή ασθένεια 
ή καρκίνο από τις γυναίκες που δια-
πραγματεύονται αμέσως με τα συναι-
σθήματά τους. Χρειάζεται να μάθεις 
να θυμώνεις όταν σε προκαλούν. Επί-
σης, όχι μάχες εκτός σ τόχου: δε λες 
σε κάποιον ότι τον μισείς ενώ απλώς 
θέλεις να πετάξει τα σκουπίδια. 
  Αναμφίβολα πρέπει να ελέγχουμε τη 
μανία του θυμού μας. Εξ’άλλου συνή-
θως ζούμε και εργαζόμαστε με τους 
ίδιους ανθρώπους κάθε μέρα. Ομως 
από τώρα και στο εξής, όταν θα έρχεται 
η ώρα να τρελλαινόμαστε, θα στρωνό-
μαστε στη δουλειά για να εκφράσουμε 
πως αισθανόμαστε. Και την επόμενη 
φορά που θ’ακούσω τη φράση “ηρέ-
μησε” απλώς θα γελάσω. Ηρέμησε; 
Πόσο ξεπερασμένο! 

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

ο  θυμοσ  σου  παει  πολυ



20 2 ιουνίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου
ΠΟΝΤΙΚΙ



212 ιουνίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



ομοΓενεια22 2 ιουνίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμουενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμουομοΓενεια22

Ο
ι πρώτοι Έλληνες μετανάστες 
στην Αμερική επιδόθηκαν και 
στο εμπόριο των λουλουδιών. 
Αρχικά ήταν πλανόδιοι μικροπω-

λητές αλλά σιγά σιγά άρχισαν να ανοίγουν 
δικά τους ανθοπωλεία. Η παραδοσιακή ι-
στορία αναφέρει ότι ο πρώτος Έλληνας αν-
θοπώλης στη Νέα Υόρκη ήταν ο Κωνσταντί-
νος Μπάμπης, που ήρθε το 1852 στην Αμε-
ρική ως ναύτης σε ένα ιστιοφόρο. 
Ο Μπάμπης έγινε ανθοπώλης κατά λάθος. 
Λέγεται ότι μια μέρα είχε μαζέψει λουλού-
δια, από τους κήπους που τότε βρίσκονταν 
ακόμη κατά μήκος της 42ας οδούς και στε-
κόταν κρατώντας το μπουκέτο στα χέρια του 
χαζεύοντας τους διαβάτες. Σε μια στιγμή τον 
πλησίασε μια κυρία, του έδωσε ένα δολάριο 
και πήρε από τα χέρια του το μπουκέτο. Τον 
είχε εκλάβει για μικροπωλητή. 
Ο Μπάμπης σκέφτηκε ότι με τα λουλούδια 
θα μπορούσε να βγάλει άνετα τον επιού-
σιο. Την άλλη μέρα, μάζεψε περισσότερα 
λουλούδια, τα έφτιαξε σε μπουκέτα και στά-
θηκε σε μια γωνία περιμένοντας πελάτες. 
Φαίνεται ότι η επιχείρηση πήγε καλά, γιατί ο 
Μπάμπης όχι μόνο δεν εγκατέλειψε την προ-
σπάθεια, αλλά σε λίγο καιρό νοίκιασε μια 
παράγκα και εγκατέστησε το πρώτο ελλη-
νικό ανθοπωλείο. 
Αργότερα και άλλοι μετανάστες επιδόθηκαν 
στο εμπόριο των λουλουδιών και άνοιξαν 
ανθοπωλεία σε διάφορες πόλεις. Ένας από 
τους πιο πετυχημένους ανθοπώλες στην Νέα 
Υόρκη, ήταν ο Κ. Γιάτρας, ο οποίος μάλιστα 
είχε και ιδιόκτητο ανθοκήπιο στην Λονγκ 
Άϊλαντ. 
Το 1902 υπήρχαν στη Νέα Υόρκη είκοσι 
ελληνικά ανθοπωλεία και το 1907 ιδρύθηκε 
και ο σύνδεσμος ανθοπωλών, του οποίου η 
ετήσια χοροεσπερίδα έφτασε να αποτελεί 
γεγονός για την Ομογένεια της Νέας Υόρ-
κης και να δίδεται στο περίφημο Ουώλτωρφ 
Αστόρια. 
Ακόμη και σήμερα, πολλά από τα καλύτερα 
ανθοπωλεία στις μεγάλες αμερικανικές 

πόλεις ανήκουν σε Έλληνες. Σε πολλές περι-
πτώσεις οι απόγονοι των πρώτων ανθοπω-
λών έχουν στραφεί προς άλλα επαγγέλματα 
και επιχειρήσεις. 
Το 1902 υπήρχαν στη Νέα Υόρκη 20 ελλη-
νικά ανθοπωλεία και το 1907 ιδρύθηκε και 
ο σύνδεσμος ανθοπωλών Με την ευκαιρία 
της 200ετηρίδος των Η.Π.Α., το αμερικα-
νικό περιοδικό Νιούσγουϊκ περιέλαβε στο 
μωσαϊκό των αντιπροσωπευτικών Αμερικα-
νών, τον Γιώργη Ζέρβα, ο οποίος ζούσε στο 
Σικάγο και εξακολουθούσε να πουλά λου-
λούδια έξω από ένα σούπερ-μάρκετ παρά 
τα 100 του χρόνια. 
Ο γραφικός αυτός Έλληνας ανθοπώλης, που 
έφτασε στην Αμερική πριν από πολλές δεκα-
ετίες, έδωσε μια χαρακτηριστική απάντηση 
σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε αν του 
αρέσει η Αμερική: «Δεν ντρέπεσαι και που 
με ρωτάς; Αν δεν μ’άρεσε θα έμενα τόσα 
χρόνια;» 

Τα ζαχαροπλαστεία
 Οι Έλληνες ζαχαροπλάστες διέπρεψαν στην 
Αμερική Ένας άλλος επιχειρηματικός κλά-
δος που δεν απαιτούσε αρχικά πολλά κεφά-
λαια, ήταν η παρασκευή και το εμπόριο γλυ-
κών. Πρωτοπόροι στον κλάδο αυτό ήταν ο 
Ελευθέριος Πηλάλας από τα Βρέσθενα της 
Σπάρτης και ο Παναγιώτης Χατζητήρης από 
τη Σμύρνη.
 Στο Σικάγο ευδοκίμησε πολύ η εταιρία De 
Mets η οποία ιδρύθηκε το 1900 από τον 
Κωνσταντίνο Δημογιαννάκη, και επίσης η 
εταιρία Andes Candies, που ίδρυσε το 1919 
ο Ανδρέας Κανέλλος. Η εταιρία ζαχαροπλα-
στικής Joy Candy Shoppes ιδρύθηκε επίσης 
στο Σικάγο το 1920 από τον Παναγιώτη Στε-
φανόπουλο και τον Αλέξανδρο Κανέλλο. 
Στη Νέα Υόρκη ο Θωμάς Καρβέλ ήταν ο 
ιδρυτής και πρόεδρος της γνωστής ομώνυ-
μης αλυσίδας καταστημάτων παγωτού. 

Τα γουναράδικα 
Η βιομηχανία γουναρικών αποτελούσε έναν 

από τους κυριότερους επιχειρηματικούς 
κλάδους στους οποίους διέπρεψαν πολλοί 
ομογενείς. Η στροφή των ελλήνων μετανα-
στών προς την κατασκευή και την εμπορία 
των γουναρικών ανάγεται στις αρχές του 
περασμένου αιώνα. 
Οι Καστοριανοί ιδίως, που άρχισαν να έρχο-
νται στην Αμερική περί το 1900, είχαν ιδι-
αίτερη πείρα στην κατασκευή γουναρικών, 
επειδή από την εποχή ακόμα του Βυζαντίου 

η περιοχή της Καστοριάς ήταν κέντρο βιο-
μηχανίας γουναρικών. Πρωτοπόρος στον 
κλάδο ήταν ο Κ. Σκαπέρδας ο οποίος πήγε 
στην Αμερική πριν από το 1900. 
Αλλά ο Σκαπέρδας ήταν πρωτίστως έμπορος 
και είχε διαπρέψει ήδη στο εμπόριο γουνα-
ρικών στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη 
Λειψία. Δεν ήταν συνηθισμένος μετανάστης 
και ούτε απέβλεπε σε μόνιμη εγκατάσταση 
στην Αμερική. Τελικά, γύρισε στην Ευρώπη. 
Τις πραγματικές βάσεις της ελληνικής βιο-
μηχανίας γουναρικών στον Νέο Κόσμο, τις 
έβαλαν οι αδερφοί Γιάγκου, Καστοριανοί 
και αυτοί, που ήρθαν ως μετανάστες λίγο 
πριν από το 1900. Οι Καστοριανοί γουναρά-
δες υπήρξαν πρωτοπόροι και στην Αμερική. 

Δεκάδες ελληνικές επιχειρήσεις έγραψαν 
ιστορία Στην αρχή εργάστηκαν ως τεχνίτες 
σε αμερικανικές επιχειρήσεις γουναρικών 
στο Μανχάταν. 
Οι αδερφοί Γιάγκου, αφού μάζεψαν λίγα 
χρήματα, άνοιξαν δική τους επιχείρηση, 
στην οποία προσέλαβαν συμπατριώτες 
τους, που μετά το 1900 άρχισαν να έρχονται 
σε μεγάλους αριθμούς. Αργότερα, οι αδερ-
φοί Παπατίνα άνοιξαν δική τους επιχείρηση 

στην περιοχή του Γκρίνγουτς Βίλατζ. 
Μέσα σε λίγα χρόνια, πριν από το 1912, 
είχαν κιόλας δημιουργηθεί πάνω από 40 
ελληνικές επιχειρήσεις γουναρικών στη Νέα 
Υόρκη. Σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν 
μεγάλες επιχειρήσεις κατασκευής γουναρι-
κών ελληνικής ιδιοκτησίας, όπως για παρά-
δειγμα η εταιρία Christie Brothers των αδερ-
φών Παπαχρήστου, η εταιρία James Liakos 
and Sons, η Marvin Furs του Κώστα Μαυρο-
βίτη, η Mink Mar, η Petkanas Brothers  και 
πολλές άλλες. 
Οι βιομηχανίες αυτές παρήγαγαν μεγάλες 
ποσότητες ακριβών γουναρικών, που διοχε-
τεύονταν στα μεγάλα καταστήματα των αμε-
ρικανικών μεγαλουπόλεων.... 

Μπάμπης, ο μετανάστης που άνοιξε το πρώτο 
ελληνικό ανθοπωλείο στη Νέα Υόρκη... 
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες και αναγνώστριες ,
Εύχομαι να σας βρίσκω και σήμερα καλά με υγεία και αγάπη μαζί 
με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
Μπαίνουμε στο καλοκαιράκι και πολλοί φεύγουν για την όμορφη 

πατρίδα μας των χιλίων προβλημάτων, αλλά είναι ο καλύτερος προορι-
σμός και με αυτό τον τρόπο βοηθάμε, όσο μπορούμε, και την οικονομία 
της, που τόσο ανάγκη έχουν τα «αδέρφια» μας εκεί. Καλό ταξίδι, λοιπόν, σ’ 
αυτούς που φεύγουν σιγά σιγά με αποκορύφωμα φυσικά τον Ιούλιο και 
τον Αύγουστο και κάντε και καμιά βουτιά για εμάς που θα φυλάμε εδώ τα 
μπόσικα.
Η HELLAS NEWS, λοιπόν, μεταφέρθηκε στις καινούριες εγκαταστάσεις της 
κι ευελπιστούμε  ότι μόλις οργανωθούμε, οσονούπω, θα μπορέσουμε να 
συνεισφέρουμε από το δικό μας μετερίζι στην ομογένεια και γενικά στον 
Έλληνα της διασποράς δημιουργώντας καινούριες υπηρεσίες που έχει 
πραγματικά ανάγκη για την καθημερινότητα του ο Έλληνας και η Ελληνίδα.
Φυσικά, η ατμόσφαιρα είναι ιδανική κι όποιος είναι στην περιοχή μας 
(148 Ο’ Connor Dr., γωνία Pape δίπλα στο Greek Grill) μπορείτε να μπείτε 
και να πείτε καλημέρα και γνωρίσετε την βάση μας. Από αυτήν την εβδο-

μάδα θα λειτουργούν και τα τηλέφωνα μας: 416-421-5562 FAX: 416-421-
8942 KINHTO: 647-718-8012 και το E-MAIL: info@hellasnew-radio.com, 
από το οποίο μπορούμε να σας απαντάμε σε οποιαδήποτε απορία σας 24 
ώρες το 24ώρο.
Να είστε σίγουροι ότι ο φετινός χειμώνας θα έχει αρκετές εκδηλώσεις με 
μεγάλα ονόματα με οικογενειακό εισιτήριο για να διασκεδάσετε οικογενει-
ακά σε δύσκολους καιρούς  και στον Καναδά. Και να σταματήσει το ΑΓΡΙΟ 
ΔΟΥΛΕΜΑ και η ΔΙΑΠΛΟΚΗ του να πληρώνετε 200$ και 250$ δολάρια 
να ακούσετε  ένα όνομα που αγαπάτε, να σας λένε θα βγει στις 7.30-8.00 
το βράδυ και να βγαίνει η  «φίρμα της ΜΠΕΛΑ-ΜΠΛΟΥ» στις 12 τα μεσά-
νυχτα και οι μισοί να πηγαίνουν στις 11.30 να πληρώνουν 60-70$ δολά-
ρια να διασκεδάσουν στην υγειά των «κορόιδων» που πλήρωσαν 200$. 
Φυσικά, εφέτος θα γίνει μεγάλη διαφώτιση για αυτό το φαινόμενο, γιατί 
σε λίγο θα βγαίνουν μόνο λίγοι «προνομιούχοι» για «λαϊκή διασκέδαση», 
εάν θέλετε φυσικά.
Επειδή εμείς οι Έλληνες είμαστε και αρκετά «μαζόχες», πρώτα μας τα 
παίρνουν και την άλλη μέρα βρίζουμε. ΥΠΟΜΟΝΗ, ΛΟΙΠΟΝ, ΕΡΧΕΤΑΙ Ο 
ΦΟΝΤΑΚΑΣ. Πάμε τώρα στην ιστορία μας…

   www.hellasnews-radio.com | email: info@hellasnews-radio.com

Κ
άποτε ένας νέος πήγε σε έναν σοφό άντρα 
και του είπε:
“Έχω έρθει σε σένα για να με συμβουλεύ-
σε ις, καθώς αισθάνομαι, ότ ι δεν αξ ίζω 

τίποτα και θέλω να πεθάνω. Όλοι μου λένε, ότι είμαι 
χαζός και αποτυχημένος. Σε παρακαλώ, αφέντη, βοή-
θησέ με.”
Ο σοφός άντρας έριξε μια ματιά στον νεαρό και του 
είπε:
“Συγχώρεσε με, αλλά είμαι πολύ απασχολημένος 
αυτή την σ τ ιγμή και δεν μπορώ να σε βοηθήσω. 
Υπάρχει ένα πολύ επείγον περιστατικό στο οποίο πρέ-
πει να πάω. Αλλά, αν δεχτείς να με βοηθήσεις, θα σου 
ανταποδώσω την χάρη.”
“Φυσικά αφέντη”, απάντησε ο νεαρός.
“Ωραία”, είπε ο σοφός άντρας και έβγαλε από το 
δάχτυλό του ένα ωραίο δαχτυλίδι με ένα πολύτιμο 
λίθο πάνω. “Πάρε το άλογο και πήγαινε στην αγορά. 
Πάρε το δαχτυλίδι και κάνε ό,τι μπορείς για να το που-
λήσεις, γιατί χρειάζομαι τα χρήματα για να ξεπλη-
ρώσω ένα χρέος. Προσπάθησε να το πουλήσεις σε 
καλή τιμή και μην συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο 
από ένα χρυσό νόμισμα. Πήγαινε τώρα και κάνε όσο 
πιο γρήγορα μπορείς.”
Ο νεαρός πήρε το δαχτυλίδι και έφυγε. Όταν έφτασε 
στην αγορά, έδειξε το δαχτυλίδι σε αρκετούς εμπό-
ρους, οι οποίοι το εξέτασαν με πολύ μεγάλη προ-

σοχή. Αλλά, μόλις άκουγαν ότι το αντάλλασσε μόνο με 
χρυσό έχαναν τελείως το ενδιαφέρον τους. Κάποιοι 
από τους εμπόρους γέλαγαν με τον νεαρό και κάποιοι 
άλλοι τον απέρριπταν αμέσως. Μόνο ένας ηλικιωμέ-
νος έμπορος έκανε τον κόπο να του εξηγήσει, ότι το 

χρυσό ήταν πάρα πολύ για το δαχτυλίδι του και ότι θα 
μπορούσε να το ανταλλάξει με χαλκό ή στην καλύτερη 
με ασήμι.
Όταν άκουσε αυτά τα λόγια ο νεαρός αναστατώθηκε 
και θυμήθηκε την συμβουλή του σοφού να μην δεχτεί 
τ ίποτα λιγότερο από χρυσό. Αφού γύρισε όλη την 
αγορά και δεν βρήκε κανέναν αγοραστή, ανέβηκε 
απογοητευμένος στο άλογο και πήγε πίσω στον σοφό.

“Αφέντη, δεν μπόρεσα να κάνω αυτό που μου ζήτη-
σες. Στην καλύτερη μου έδιναν δυο ασημένια νομί-
σματα, αλλά μου είπες να μην συμβιβαστώ με τίποτα 
λιγότερο από χρυσό. Αλλά μου έλεγαν, ότι το δαχτυ-
λίδι δεν αξίζει τόσο”, είπε ο νεαρός.
“Αυτό είναι το σημαντικό”, είπε ο σοφός. “Πριν πας 
να πουλήσεις κάτι να μάθεις πόσο αξίζει. Και ποιος 
ξέρει καλύτερα από έναν κοσμηματοπώλη; Πάρε το 
δαχτυλίδι και πήγαινε γρήγορα σ τον κοσμηματο-
πώλη, αλλά μην του πουλήσεις το δαχτυλίδι ό,τι και 
αν σου προσφέρει. Έλα κατευθείαν σε εμένα.”
Ο νεαρός πήγε στον κοσμηματοπώλη και αφού εξέ-
τασε το δαχτυλίδι για πολύ ώρα με μεγεθυντικό φακό, 
είπε στον νεαρό:
“Πες στον αφέντη σου, ότι του δίνω 58 χρυσά νομί-
σματα γ ια το δαχτυλίδι, αλλά αν μου δώσει λίγο 
χρόνο ακόμα θα το αγοράσω για 70.”
“70 χρυσά νομίσματα”, αναφώνησε ο νεαρός. Γέλασε, 
ευχαρίστησε τον κοσμηματοπώλη και πήγε πίσω στον 
σοφό.
Όταν εξισ τόρησε σ τον σοφό αυτά που του είπε ο 
κοσμηματοπώλης, ο σοφός του είπε:
“Να θυμάσαι, ότι είσαι και εσύ σαν το δαχτυλίδι, 
πολύτιμος και ξεχωριστός. Μόνος ένας ειδικός μπο-
ρεί να εκτιμήσει την αξία σου. Γιατί, λοιπόν, χάνεις τον 
χρόνο σου, τριγυρίζοντας στην αγορά και ακούγοντας 
την γνώμη του κάθε ανόητου εμπόρου;”

Πόσο αξίζετε;
Μια όμορφη παραβολή για την αυτοπεποίθηση
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πηγη: zougla.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Η 
Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει τις 
τεράστιες ευκαιρίες που παρου-
σιάζονται λόγω των μεγάλων επι-
τευγμάτων της διασποράς της. Με 

βάση την πολύτιμη διεθνή εμπειρία, χρειά-
ζεται να σχεδιάσει κατάλληλες πολιτικές για 
να κινητοποιήσει αποτελεσματικά τα τμήμα-
τα και τα άτομα της διασποράς που μπορούν 
με τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις επαφές και 
τους πόρους τους, να προσφέρουν στην οι-
κονομική ανάπτυξη της χώρας.
Αυτό σημειώνεται στην έκθεση που δημο-
σιοποίησε σήμερα το Κέντρο Προγραμμα-
τισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) 
με τίτλο The Emigration of Greeks and 
Diaspora Engagement Policies for Economic 
Development (σχετικά με τη μετανάστευση 
των Ελλήνων και τη χάραξη πολιτικών ανα-
φορικά με τη διασπορά για οικονομική ανά-
πτυξη) της ερευνήτριας του ΚΕΠΕ, Τζένιφερ 
Καβουνίδη.
Ακόμη, όπως σημειώνεται στην έκθεση, 
από την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 
2008, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν 
φύγει από την πατρίδα τους σε αναζήτηση 
απασχόλησης στο εξωτερικό. Αντίθετα με 
παλαιότερα κύματα μετανάστευσης από 
την Ελλάδα, οι σημερινοί μετανάστες είναι 

κυρίως νέοι υψηλού εκπαιδευτικού επιπέ-
δου, οι πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες 
των οποίων αξιοποιούνται προς όφελος 
άλλων χωρών. Με την έξοδό τους τίθενται 
δύο μεγάλες προκλήσεις χάραξης πολιτι-
κής: πρώτον, πώς να περιοριστεί ο αριθμός 
των νέων που μεταναστεύουν και να χρη-
σιμοποιηθούν τα προσόντα τους μέσα στη 
χώρα και, δεύτερον, πώς να αξιοποιηθούν 
οι τεράστιες ευκαιρίες που προκύπτουν για 
την ελληνική οικονομία με την παρουσία 
ταλαντούχων Ελλήνων στο εξωτερικό, με την 
κινητοποίηση της διασποράς ώστε να χρη-
σιμοποιήσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, και 
τους πόρους της όπως και τα επιστημονικά, 
επιχειρηματικά, και κοινωνικά της δίκτυα, 
με τρόπους που θα προωθήσουν την οικο-
νομική ανάπτυξη της Ελλάδας. .
Δεδομένα του ΟΟΣΑ για τους μετανάστες 
που ζουν σε διάφορες χώρες του κόσμου 
τεκμηριώνουν το υψηλότερο εκπαιδευτικό 
επίπεδο των Ελλήνων που έχουν φύγει την 
τελευταία δεκαετία, σε σύγκριση με εκεί-
νους που έφυγαν παλαιότερα. Ανάμεσα 
στους Έλληνες της διασποράς συγκαταλέγο-
νται διακεκριμένοι επιστήμονες και επιχει-
ρηματίες, ενώ η δεξαμενή του ταλέντου της 
μεγαλώνει συνέχεια. .

Η αξιοποίηση των 
Ελλήνων της διασποράς 

προς όφελος της 
ελληνικής οικονομίας
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Αρχιεπισκοπική 

Εγκύκλιος για την 
Κυριακή της ΑΧΕΠΑ 

21 Mαΐου 2017

Κυριακή AHEPA

 

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβε-
στάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέ-
δρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευ-
ματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλλη-
νορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς 
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Χριστός Ἀνέστη!

            Ἡ χαρά καί τό φῶς τοῦ Πάσχα συνεχίζουν νά γεμίζουν τίς καρδιές 
μας καθώς διακηρύσσουμε στόν κόσμο ὅτι ὁ Κύριός μας ἀναστήθηκε, 
ἡ ἐλπίδα μας ἀνανεώθηκε καί ἡ ζωή θριάμβευσε διά τῆς χάριτος τοῦ 
Θεοῦ. Ἐπιβεβαιώνουμε αὐτή τήν ἔνδοξη μετάβαση ἀπό τόν θάνατο στή 
ζωή μέ τόν ἑορτασμό τῆς σημερινῆς ἕκτης Κυριακῆς ἀπό τό Πάσχα, τῆς 
γνωστῆς ὡς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ. Ἀκούσαμε στό Εὐαγγέλιο πού διαβά-
σθηκε σήμερα στή Θεία Λειτουργία γιά ἕναν ἄνθρωπο πού ἦταν τυφλός 
ἐκ γενετῆς. Μέ τήν εὐσπλαγχνία Του ὁ Κύριος θεράπευσε τόν ἄνθρωπο 
αὐτόν δίδοντάς του τό φῶς τῶν ὀφθαλμῶν καί μέ τόν τρόπο αὐτό ἀπο-
καλύπτοντας τήν χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι ἐπαληθεύθηκε αὐτό πού ὁ Κύριος 
διαβεβαίωσε ὅταν εἶπε Ἐγώ εἰμι τό φῶς τοῦ κόσμου (Ἰω. 8:12). Τό θαυ-
ματουργικό γεγονός τοῦ τυφλοῦ μᾶς ὁδηγεῖ στό νά ἐπιβεβαιώσουμε τό 
κάλεσμα τοῦ Χριστοῦ νά γίνουμε τό φῶς τοῦ κόσμου, νά ἔχουμε συμπό-
νοια γιά τίς ἀνάγκες τῶν ἄλλων καί νά ἀποδίδουμε τιμή καί δόξα στόν 
Θεό γιά τά θαυμαστά ἔργα τά ὁποῖα γίνονται στό ὄνομά Του. 

            Ὅλα αὐτά ἀποτελοῦν κύριο μέλημα τῶν μελῶν τῆς Ἑλληνο - Ἀμερι-
κανικῆς Ἐκπαιδευτικῆς Προοδευτικῆς Ἑνώσεως (ΑΧΕΠΑ) ἐπί ἕνα σχεδόν 
αἰώνα. Σήμερα τιμοῦμε αὐτή τήν κληρονομιά εὐσπλαγχνίας καί διακο-
νίας ἑορτάζοντας τήν Κυριακή τῆς ΑΧΕΠΑ. Ἐκφράζουμε ἔτσι τήν εὐγνω-
μοσύνη μας στά μέλη της πού εἶναι οἱ πιστοί διάκονοι τοῦ Θεοῦ, ἡγέτες 
στίς ἐνορίες των σέ ὁλόκληρη τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή, στά ἱδρύματα καί 
τίς ὀργανώσεις τῆς Ἐκκλησίας, καί πού διαχειρίζονται τήν δύναμη καί 
ἀποστολή τῆς ΑΧΕΠΑ πρός κάλυψη ζωτικῶν ἀναγκῶν ἀνά τήν ὑφήλιο. 
Μέσα ἀπό κοινωνικές ὑπηρεσίες, ἐκπαιδευτικά προγράμματα καί ὑπο-
τροφίες, ἱατρικές, φιλανθρωπικές καί ὑποστηρικτικές προσπάθειες, τά 
μέλη τῆς ΑΧΕΠΑ δίνουν φῶς σέ πολλούς πού χρειάζονται ἐλπίδα καί 
συμπόνοια σέ πολλούς πού ἔχουν ἀνάγκη, καί ἀποδίδουν τιμή καί δόξα 
στόν Θεό διά τῆς μαρτυρίας τῆς πίστεως σ’ Ἐκεῖνον.    

            Παρακαλῶ ὅλες τίς ἐνορίες μας νά ἑορτάσουν τήν Κυριακή τῆς 
ΑΧΕΠΑ καί ν’ἀναγνωρίσουν τήν προσφορά τῶν μελῶν της. Εἴθε νά συνε-
χίσουμε νά προσφέρουμε τίς προσευχές καί τή στήριξή μας γιά τή συνέ-
χιση τῆς ἀποστολῆς τῆς ὀργανώσεως αὐτῆς ὑπό τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως. 
Εἴθε νά ὑπηρετοῦμε μέ εὐσπλαγχνία διά τῆς δυνάμεως τῆς ἄφθονης χάρι-
τος τοῦ Θεοῦ καί νά  ἀποδίδουμε τιμή καί δόξα σ’Αὐτόν γιά τά ὑπέροχα 
ἔργα πού ἔχουν συντελεσθῇ.                                             

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί τιμῆς

ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι,

 

† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος
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Ο 
βασιλιάς του Χόλιγουντ μετά τον Β’ Παγκόσμιο ήταν 
Έλληνας, ένας νεαρός βοσκός από το Σκουροχώρι του 
Πύργου που έφτασε με άδειες τσέπες και τα δυο αδέλ-
φια του παραμάσχαλα στον Νέο Κόσμο κυνηγώντας 

το όνειρο.
Με πείσμα ελληνικό και εξίσου ελληνικό δαιμόνιο, κάποια στιγμή 
θα βρεθεί με μια αλυσίδα κινηματογράφων στα χέρια του, πριν 
συμβάλει στην ένωση δύο μεγάλων κινηματογραφικών εταιρειών, 
δημιουργώντας έτσι τον χολιγουντιανό κολοσσό της 20th Century 
Fox! Της οποίας κράτησε μετά το τιμόνι για είκοσι ολόκληρα χρό-
νια, διατελώντας πρόεδρος του στούντιο από το 1942 ως το 1962.
Ως ένας από τους απόλυτους κυρίαρχους της βιομηχανίας του θεά-
ματος, ανεβοκατέβαζε πλέον καριέρες, έχτιζε σταρ, σύστηνε στο 
κοινό τη Μέριλιν Μονρόε και έκανε πολλά ακόμα αλλά και εξίσου 
τόσα για τα οποία δεν θα ήταν υπερήφανος.
Ο Σκούρας ήταν ένας από αυτούς τους καπιταλιστές παλιάς κοπής 
που δεν άφηνε εμπόδια να μπουν στον δρόμο του. Χαρακτηριστι-
κός εδώ είναι ο τρόπος με τον οποίο πολεμούσε την επέλαση της 
τηλεόρασης. Από τη μία έριχνε στην αγορά τον νεωτερισμό του 
σινεμασκόπ, για να γίνει η κινηματογραφική οθόνη ακόμα πιο 
μεγάλη και λαχταριστή, και από την άλλη έστηνε σκάνδαλα με τον 
σωρό που αφορούσαν στις σταρ της εταιρίας του για να κάνει τις 
ταινίες του εμπορικές επιτυχίες.
Ως κροίσος και άνθρωπος του καιρού του, δεν περιορίστηκε 
φυσικά στον κινηματογράφο, καθώς πρωταγωνίστησε και στην 
αμερικανική πολιτική σκηνή, όχι πάντα με τον τρόπο που θα έλπι-
ζαν οι νέοι του συμπατριώτες. Και το φοβερό είναι πως τα έκανε 
όλα αυτά μιλώντας κάκιστα αγγλικά και εξίσου κακά ελληνικά!
Ο κωμικός Μπομπ Χόουπ συνήθιζε να σατιρίζει την αγγλική προ-
φορά του μεγαλοπαραγωγού ως εξής: «Ο Σπύρος είναι εδώ είκοσι 
χρόνια αλλά ακόμα ακούγεται σαν να πρόκειται να έρθει [στην 
Αμερική] την επόμενη βδομάδα»! Ήξερε όμως ότι αυτός ο Σπύ-
ρος θα μπορούσε αν ήθελε να μετονομάσει το Χόλιγουντ-λαντ σε 
Σκούρο-λαντ, καθώς ήταν πολύ μεγαλύτερος απ’ όσο τα καθήκο-
ντά του αποκάλυπταν ενδεχομένως.
«Δεν τρέφω μόνο μια πραγματική στοργή για τον Σπύρο Σκούρα, 
αλλά βρίσκω πως είναι και ο πιο εξωστρεφής δημοσίως πολίτης 
εξολοκλήρου αφιερωμένος στην πατρίδα μας και πανέτοιμος να 
εργαστεί για το καλό της Αμερικής, όπως και κάθε γηγενής πολίτης 
που ξέρω», έλεγε γι’ αυτόν ο ίδιος ο Ντουάιτ Αϊζενάχουερ.
Παρά ταύτα, ο Σκούρας πέρασε στην Ιστορία ως μυστήριο, καθώς 
μια αξιόπιστη βιογραφία του και μια σοβαρή αρχειακή έρευνα 
απουσιάζουν ακόμα από τη δημόσια σκηνή. Ξέρουμε πάντως πως 
ο Πελοποννήσιος έγινε ένας από τους πιο έμπιστους επιχειρημα-
τίες των αμερικανικών κυβερνήσεων, καθώς διαφέντευε τη βιο-
μηχανία του κινηματογράφου που είχε αποδείξει την αξία της ως 
όχημα πολιτικής προπαγάνδας.
Ο Σπύρος μπαινόβγαινε στον Λευκό Οίκο και συνομιλούσε από 
τον Ρούσβελτ μέχρι και τον Νίξον ως ίσος προς ίσο, σε εποχές μάλι-
στα που κανείς άλλος Έλληνας δεν είχε τη δυνατότητα να τρυπώσει 
στο Οβάλ Γραφείο. Ήταν όμως και προσωπικός φίλος του Νικίτα 
Χρουστσόφ, τον οποίο ξενάγησε στο στούντιό του και έγιναν 
καλοί φίλοι.
Εξίσου άγνωστη είναι η τεράστια πατριωτική του δράση αλλά και 
ο τρόπος που λειτούργησε ως αφανής εθνικός ευεργέτης για την 
Ελλάδα, την οποία κράτησε πάντα στην καρδιά του, ό,τι κι αν έκανε.
Τι έκανε δεν θα το μάθουμε πιθανότατα ποτέ, ο ίδιος εξομολογή-
θηκε πάντως πως «Λάτρεψα το δολάριο, το κυνήγησα με πάθος 
χρόνια και χρόνια, γέρασα, κουράστηκα ... Υπήρξα Οδυσσέας, 
Λεωνίδας, Τζιμ Λόντος μαζί. Απόκαμα. Φοβάμαι πως... ότι στον 
άλλο κόσμο θα πάω στην Κόλαση και θα πουλάω ποπ κορν στους 
διαβόλους τους οβριούς»…

Πρώτα χρόνια
Ο Σπύρος Σκούρας γεννιέται στις 28 Μαρτίου 1893 στο Σκουρο-
χώρι της Ηλείας ως ένα από τα δέκα παιδιά ενός φτωχού βοσκού 
και της συζύγου του. Ο μικρός Σπύρος βγαίνει στο βουνό με τα 
πρόβατα από πολύ μικρός, καθώς το σχολείο δεν είναι η πρώτη 
προτεραιότητα της οικογένειας που παλεύει να θρέψει τα παιδιά 
της.

Λόγω της καταραμένης φτώχειας, ο Σπύρος και τα αδέλφια του, 
Κάρολος και Γεώργιος, παίρνουν την πικρή απόφαση να μετανα-
στεύσουν στις ΗΠΑ. Μέχρι τότε ο Σπύρος θα έχει μάθει μερικά 
κουτσογράμματα σε ένα μοναστήρι του Πύργου και θα περάσει 
από τυπογραφείο αλλά και ναυτιλιακή εταιρία της Πάτρας, ως κλη-
τήρας.
Το 1908 ο μεγαλύτερος Κάρολος μεταναστεύει τελικά στις ΗΠΑ και 
δύο χρόνια αργότερα καλεί εκεί τον αδερφό του Σπύρο. Το 1910 
ο μεσαίος Σκούρας αποβιβάζεται στο λιμάνι της Νέας Υόρκης με 
τον «Θεμιστοκλή» και πάει να βρει τον αδελφό του στο Σεντ Λούις 
του Μιζούρι. Για να επιβιώσουν, πουλούν εφημερίδες και καφέδες 
έξω από τους κινηματογράφους της πόλης και σύντομα θα έρθει 
να τους βρει και ο τρίτος αδελφός.
Αργότερα πιάνουν καλύτερες δουλειές, σερβιτόροι σε εστιατόρια 
δηλαδή, και ο μεσαίος από τα τρία αδέλφια, ο Σπύρος, φτάνει να 
γίνει κοτζάμ μπάρμαν σε ξενοδοχείο! Έχουν όμως μεγάλα όνειρα 
και δεν θα έμεναν στα σίγουρα. Ζουν εξάλλου στο Σεν Λούις, την 
τέταρτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ του καιρού με τη ραγδαία βιο-
μηχανική ανάπτυξη...

Ο Σκούρας αιθουσάρχης
Ζώντας σπαρτιάτικα και με αιματηρές οικονομίες, μέχρι το 1914 
θα έχουν βάλει στην άκρη 3.000-4.000 δολάρια, όταν και στρέ-
φονται στο επιχειρείν. Με δυο ακόμα έλληνες συνεταίρους, ανοί-
γουν έναν ταπεινό κινηματογράφο σε λαϊκή γειτονιά της πόλης, τον 
οποίο ονομάζουν ελληνικότατα «Olympia». Οι δουλειές πάνε ανα-
πάντεχα καλά και σύντομα θα έχουν στα χέρια τους μερικές ακόμα 
σκοτεινές αίθουσες, εξαγοράζοντας πρωτίστως όσες παραπαίουν.
Ανοίγουν ένα δεύτερο μεγάλο σινεμά, το «Pantheon», και τώρα οι 
κινηματογραφικές δουλειές τους απλώνονται όχι μόνο στις λαϊκές 
συνοικίες της πόλης αλλά και στα προνομιούχα προάστια. Φτιά-
χνουν αίθουσες μοντέρνες και πολυτελείς, δίνουν έμφαση στην 
παροχή υπηρεσιών, προσλαμβάνουν πολυμελείς συμφωνικές 
ορχήστρες για να παίζουν στις αίθουσες, καθώς είμαστε ακόμα 
στα χρόνια του βωβού σινεμά, και καινοτομούν εισάγοντας στις 
σκοτεινές αίθουσες την τζαζ μουσική.
Μέσα σε δέκα χρόνια, τα τρία αδέλφια θα έχουν στα χέρια τους 
τριάντα κινηματογράφους, αριθμό ικανό δηλαδή για να μπει η 
εταιρία τους, Skouras Bros Co, στο χρηματιστήριο με κεφάλαιο 
400.000 δολαρίων! Το όνειρό τους να φτιάξουν ένα ολόκληρο κτί-
ριο γεμάτο κινηματογραφικές αίθουσες, τον πρόγονο του σημερι-
νού multiplex, ευοδώνεται δύο χρόνια αργότερα, καθώς το 1926 
ανοίγουν πράγματι ένα τεράστιο κτιριακό συγκρότημα 17 ορό-
φων γεμάτους με σκοτεινές αίθουσες στο κέντρο του Σεντ Λούις, 

κόστους 5,5 εκατ. δολαρίων. Το είπαν «Ambassador Theatre 
Building» και έγινε από την πρώτη στιγμή άξονας κινηματογραφι-
κής αναφοράς όχι μόνο για τη πόλη αλλά για όλες τις ΗΠΑ.
Μέχρι το 1929 ήταν πια πλούσιοι! Μόνο που τώρα η Μεγάλη 
Ύφεση μάστιζε τις ΗΠΑ, με τον καταποντισμό του χρηματιστηρίου 
και τους χιλιάδες ανέργους. Το δαιμόνιο τρίδυμο πουλά το μερίδιό 
του στη Warner Bros και μετακομίζει στα ανατολικά, κι αυτό για να 
καταλάβει διευθυντικές θέσεις στην κινηματογραφική βιομηχανία, 
η οποία έδρευε ακόμα στη Νέα Υόρκη.
Ο Σπύρος Σκούρας θα περάσει τον καιρό του ως το 1931 ως γενι-
κός διευθυντής των κινηματογραφικών αιθουσών της Warner στις 
ΗΠΑ, διαχειριζόμενος αριστουργηματικά περισσότερους σινε-
μάδες απ’ όσους μπορούσε να ονειρευτεί. Παρά το γεγονός ότι τα 
χρόνια είναι ιδιαιτέρως δύσκολα για το σινεμά και την οικονομία 
γενικότερα, καταφέρνει να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες και να 
τετραπλασιάσει τελικά τα κέρδη της αλυσίδας.
Παρά την αστρονομική επιτυχία του, που τον έκανε αστέρι στη 
βιομηχανία του σινεμά, συνέχιζε να έχει τον διακαή πόθο να κάνει 
κάτι δικό του, να ξαναγίνει αφεντικό του εαυτού του δηλαδή, 
όπως εξομολογείται στην αυτοβιογραφία του «Spyros Ρ. Skouras, 
Memoirs, 1893-1953», η οποία κυκλοφόρησε από τις πανεπιστη-
μιακές εκδόσεις του Στάνφορντ το 2013.
Κι έτσι παραιτείται από την υψηλόβαθμη θέση του στη Warner και 
πιάνει τελικά δουλειά στην αντίπαλη Paramount, καθώς δεν βρί-
σκει την ευκαιρία που ψάχνει. Το 1932, τα τρία αδέρφια, Τσαρλς, 
Σπίρο και Τζορτζ πια, αναλαμβάνουν τη διεύθυνση της αλυσί-
δας αιθουσών Fox West Coast Theater, η οποία έχει στην κατοχή 
της περισσότερους από 500 κινηματογράφους. Μέσα σε όλα, 
παντρεύεται την ταμία του πρώτου κινηματογράφου του, την Αμε-
ρικανή Σάρα που εκείνος φώναζε Σαρούλα, και αποκτά αρκετά 
παιδιά. Η Σάρα ήταν μάλιστα η μόνη που ήξερε καλά γράμματα, γι’ 
αυτό και κρατούσε τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας.
Η επιχείρηση απειλήθηκε όμως σύντομα με λουκέτο και τα τρία 
αδέλφια είναι αυτά που την έσωσαν από τη χρεοκοπία. Κι έτσι τον 
Μάιο του 1935, έχοντας αποδείξει περίτρανα την αξία του στη Fox, 
ο Σπύρος είναι αυτός που πρωταγωνιστεί στην περιβόητη συγχώ-
νευση της Fox με την Twentieth Century Pictures, όντας ο «πατέ-
ρας» της εξαγοράς.
Δικαίως του απονεμήθηκε η θέση του διευθύνοντος συμβούλου 
του νέου επιχειρηματικού σχήματος, που δεν ήταν παρά ένα μεγα-
θήριο εν τη γενέσει του. Μέχρι το 1942, ο Σκούρας θα είναι ο αδι-
αφιλονίκητος ισχυρός άντρας του στούντιο, όταν γίνεται και πρόε-
δρος του διοικητικού του συμβουλίου…

Συνέχεια στην επόμενη έκδοση

Ο τσομπανάκος από την Ηλεία που έγινε 
πανίσχυρος στο Χόλιγουντ
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Ψήφος στους Έλληνες του Εξωτερικού

Τ
ο θέμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτε-
ρικού είναι παντα επικαιρο και αναθερμαι-
νεται καθε φορα που γινονται εκλογες στην 
Ελλαδα . Σε πολλές  περιπτώσεις οι Έλληνες 

του εξωτερικου εχουν ζητησει τα ιδια δικαιωματα 
ψήφου που άλλες  χώρες ( π.χ. Ιταλία, Πορτογαλία, 
ΗΠΑ) έχουν δώσει προ πολλου στους δικους του 
ομεγενεις που ζουν στο εξωτερικο.  Επίσης κατά 
καιρούς πολλοί Έλληνες πολιτικοί υποσχεθήκαν 
ψήφο στους Έλληνες της αλλοδαπής αλλά ποτέ δεν 
κράτησαν το λόγο τους.
Πολλοί ισχυρίζονται ότι οι Έλληνες του εξωτερι-
κού είναι «πιο Έλληνες από εκείνους της Ελλάδας». 
Έχουν κρατήσει τις παραδόσεις ηθη και έθιμα 
περισσότερο από τους Έλληνες όντος Ελλάδος που 
συχνα χαρακρηριζονται απο ξενομανια και υιοθε-
τουν συνεχως ξενοφερτους τροπους ζωης 
Οι Έλληνες ομογενείς αγαπούν πολύ την Ελλάδα 
το τόπο καταγωγής, τη χώρα των προγονών τους 
στην όποια  ακόμα έχουν πολλούς συγγενείς και 
φίλους . Νοιάζονται για το τόπο, τον υπερασπίζο-
νται, και είναι οι καλλίτεροι πρεσβευτές του Ελλη-
νισμού.  Σε αρκετές πόλεις του εξωτερικού την 28η 
Οκτώβριου και την 25η Μάρτιου γίνονται παρε-
λάσεις, Ελληνικά φεστιβαλς που  προωθούν τον 
ελληνικό πολιτισμό, και γιορταζουν τα επιτευγ-
ματα της Ελληνικής ιστορίας και κουλτούρας που 
πολλοί όντος της Ελλάδος αδιαφορούν η και  περι-
φρονούν.
Το μεγάλο κύμα Ελληνων μεταναστών λαβαινει 
χωρα στη δεκαετία 1950-60 και ξανά το 1965-
1970 και 2009- 2016.  Λιγοι ειναι πια  οι επιζω-
ντες Έλληνες μετανάστες της δεκαετιας του 1950 
και 1960 . Τώρα απ αυτη τη γενια μιλουμε περι-
σοτερο για τα παιδιά, τα εγγόνια ή τα δισέγγονά 
τους. Φυσικα ολοι αυτοι γεννημενοι στο εξωτε-
ρικο είναι πολίτες των ΗΠΑ  του Καναδά, Αυστρα-
λίας κλπ.. Πολλοι ισως να μη μιλουν καλα Ελληνικα 
. Μερικοι μπορει να εχουν  αγγλοποιήσει και το 
επίθετό τους. Η πλειονοτητα της δευτερης και τρι-
της γεννεας λογω των  μεικτων γάμων με μη ελλη-
νικης καταγωγης ατομα  να θεωρουνται απο μερι-
κους «λιγοτερο Ελληνες». Στον Καναδά υπολογιζε-
ται ότι ζούν 350.000 Έλληνες  Στην απογραφή του 
2011, όμως, δηλώθηκαν μόνον 177.315 έναντι των 
215.105 το 2001.
Ποιοι είναι λοιπόν οι «Έλληνες του εξωτερικού» 
που ζητούν να εχουν το δικαιωμα ψηφου στις 
Ελληνικές γενικές εκλογές?
Πρακτικά μιλάμε μονό γι αυτούς του Έλληνες του 
εξωτερικού που  νοιώθουν τόσο Έλληνες ώστε να 
μπουν στο κόπο και έξοδα να εγγράφουν και να 
αποκτήσουν έγκυρο Ελληνικό διαβατήριο. Όλοι οι 
άλλοι «Έλληνες» στη ψυχή και καταγωγή που δεν 
έχουν έγκυρο Ελληνικό διαβατήριο φυσικά και 
δεν θα τους επιτρέπεται να  ψηφήσουν.   
Ποιοι και πόσοι είναι λοιπόν αυτοί με το Ελλη-
νικό διαβατήριο?
Πρώτα είναι βέβαια αυτοί οι λίγοι πλέον εναπομεί-
ναντες μετανάστες πρώτης γενιάς, από το 1950-60 
που έχουν μεράκι να αναγνωριστούν σαν Έλλη-

νες ξανά απ τα αδέλφια τους στην Ελλάδα. Μιλάμε 
για αυτούς που σε πολλές περιπτώσεις ξοδεύουν 
αρκετούς μήνες κάθε χρόνο στην Ελλάδα γνωρί-
ζουν, και νοιάζονται  για την πολιτική κατάσταση 
της χώρας. Είναι αυτοί που όταν στο εξωτερικό 
πρώτα  παρακολουθούν και ακούν τα Ελληνικά 
νέα απ τα Ελληνικά κανάλια, και μετά το τι γίνεται 
στη χώρα που ζουν.
Είναι επίσης οι πρόσφατοι Έλληνες μετανάστες της 
οικονομικής κρίσης που μετανάστευσαν μετά το 
2007. Μιλάμε δηλαδή για τους νεόφερτους που 
δεν είναι  πλήρως απορροφημένοι από την Αμε-
ρικανική ή Καναδική πραγματικότητα και ακόμα 
ονειρεύονται την επιστροφή τους και διαμονή 
στην Ελλάδα . Μιλάμε γι αυτούς που γνωρίζουν 
Έλληνες πολιτικούς και γεγονότα πολύ καλά αφού 
μόλις ήρθαν απ την Ελλάδα.
Επίσης μιλάμε για  μερικούς που καίτοι γεννηθή-
καν στο εξωτερικό αγάπησαν την Ελλάδα τόσο 
πολύ που καταταχτήκαν σαν εθελοντές και  υπη-
ρετήσαν  εθελοντές στην Ελληνικό στρατό! Επίσης 
μιλάμε για Έλληνες που παντρευτήκαν με Έλληνες 
της αλλοδαπής    
Με ποια, λοιπόν, λογική, θα συνεχιστει να απο-
κλειονται αυτοι οι Ελληνες του Εξωτερικου απ το 
να σκησουν το πολιτκο τους δικαίωμα στη γενέ-
τειρα  τους η αυτή των παππούδων τους που τη 
θεωρουν και νοιωθουν πατριδα τους; 
Αν αυτοι παρα οτι γεννηθηκαν στο εξωτερικο  νοι-
ωθουν τοσο Ελληνες ωστε να μπουν στο κοπο να 
εγγραφουν και να αποκτησουν Ελληνκο διαβα-
τηριο με ποιο  ηθικο επιχειρημα και γιατι να τους 
αρνηθει η ψηφος στις Ελληνικες εκλογες?  Ο Έλλη-
νας του εξωτερικού που έχει να δώσει και μια 
μεγάλη  γραφειοκρατική- και όχι μόνο μάχη- για  
να αποκτήσει Ελληνικό διαβατήριο του αξίζει να 
του επιτραπεί να ψηφήσει στην Ελλάδα.
Στις Ελληνικές εκλογές μυριάδες από τα αστικά 
κέντρα που ζουν πηγαίνουν και ψηφίζουν σε διά-
φορες επαρχίες.  Τι περισσότερο έχουν αυτοί οι  
ετεροδημότες που ψηφίζουν σε άλλη περιφέρεια  
απ τον Έλληνα του εξωτερικου που θελει να κανει 
και αυτός το ίδιο? 

Το ελληνικό Σύνταγμα προβλέπει (άρθρο. 51 § 4), 
ότι οι Έλληνες πολίτες που ζουν έξω από την Επι-
κράτεια μπορούν να ασκήσουν τα εκλογικό τους 
δικαίωμα, αρκεί το Κοινοβούλιο να υιοθετήσει 
σχετικό νόμο. Κατά τα τελευταία χρόνια, εκατοντά-
δες χιλιάδες νέοι και νέες εγκατέλειψαν τη χώρα 
για να εργαστούν στο εξωτερικό, κυρίως λόγω της 
πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης. 
Όμως η παράλειψη του Έλληνα νομοθέτη να ορί-
σει τη διαδικασία συμμετοχής του απόδημου 
ελληνισμού στις εκλογικές διαδικασίες μας φιμώ-
νει και στερεί το δικαίωμα του εκλέγειν. 
Η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει ότι τα όποια 
πρακτικά εμπόδια μπορούν εύκολα να ξεπερα-
σθούν αν υπάρχει η πολιτική βούληση. Δεν υπάρ-
χει καμία δικαιολογία να μεγαλώνει το έλλειμμα 
δημοκρατίας χρόνο με το χρόνο και Έλληνες 
πολίτες να στερούνται βασικών δικαιωμάτων.  Η 
άμεση και καθολική συμμετοχή των Ελλήνων στις 
δημοκρατικές διαδικασίες και στις κρίσιμες απο-
φάσεις για το μέλλον της χώρας μας είναι ζήτημα 
δημοκρατίας αλλά και ζωτικής σημασίας για την 
επανασύνδεση της διασποράς  με την Ελλάδα. 
ΟΙ Έλληνες εξωτερικού είναι αναγκασμένοι να 
απέχουν των Ελληνικών εκλογών εκτός αν ταξι-
δέψουν με δικά τους έξοδα στην Ελλάδα για να 
ψηφίσουν.
Ο ακριβής αριθμός των Ελλήνων του εξωτικού 
ανά την υφήλιο  υπολογίζεται περίπου στον ίδιο 
πληθυσμό του Ελλαδικού. Ο συνολικός πληθυ-
σμός της Ελλάδας (απογραφή του 2011) ήταν 
10.815.000 άνθρωποι, από τους οποίους περίπου 
1.800.000 είναι κάτω των 18. Το εκλογικό σώμα 
αριθμεί 9.000.000.  Οι Έλληνες του εξωτερικού  
κάτοχοι της Ελληνικής ιθαγενείας-με ισχύοντα 
ελληνικό διαβατήριο που πρέπει να έχουν για να 
ψηφίσουν υπολογίζεται μόνο σε 1 με δυο εκατομ-
μύρια.  Εφόσον υπολογίσουμε  μόνον όσους απ 
αυτούς είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς κατα-
λόγους τα άτομα αυτά περιορίζονται σε 500, 000 
με  800.000 άτομα. Η Ελληνικότητα, δεν προσδι-
ορίζεται αποκλειστικά απ το χώρο κατοικίας όπως 
και δεν προσδιορίζεται από το τόπο καταγωγής.  

Τα επιχειρήματα εναντίον του δικαιώματος ψήφου 
όσων κατοικούν στο εξωτερικό είναι πανεύκολο 
να καταρριφθούν. Πρώτα απ’ όλα, είναι κάτι που 
όπως ήδη είπαμε προβλέπεται από το Σύνταγμα. 
Ο μόνος λόγος που δεν έχουμε επιστολική ψήφο ή 
κάποια άλλη έγκυρη μέθοδο ψηφοφορίας εξ απο-
στάσεως είναι ότι δεν έχει περάσει από τη Βουλή ο 
εφαρμοστικός νόμος που θα προσδιορίζει την όλη 
διαδικασία, και θα αποσαφηνίζει ποιοι και πόσοι 
Έλληνες εξωτερικού έχουν το δικαίωμα του εκλέ-
γειν και του εκλέγεσθαι. 
Η κωλυσιεργία στην επίλυση αυτού του προ-
βλήματος οφείλεται κυρίως σε μικροπολιτικούς 
λόγους, αφού τις περασμένες δεκαετίες τα δύο 
μεγάλα κόμματα που εναλλάσσονταν στην εξου-
σία προτιμούσαν να προσφέρουν δωρεάν εισιτή-
ρια μόνο στους δικούς τους ψηφοφόρους, κατα-
χρεώνοντας την Ολυμπιακή Αεροπορία.
Το να ισχυρίζεται κανείς ότι όποιος απουσιάζει 
από τη χώρα του σε ημερομηνία εκλογών παύει 
να έχει τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους 
συμπολίτες του είναι απλά γελοίο. 
Το επιχείρημα ότι οι Έλληνες του εξωτερικού δεν 
φορολογούνται στην Ελλάδα είναι και αυτό γελοίο 
.Πάρα πολλοί απόδημοι Έλληνες διαθέτουν περι-
ουσιακά στοιχεία για τα οποία φορολογούνται 
στην Ελλάδα, ή ενισχύουν οικονομικά τις οικογέ-
νειες τους πίσω στην πατρίδα. 
Οι φοιτητές εξωτερικού και οι επαγγελματίες που 
λείπουν σε ταξίδι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος 
αλλά δεν μπορούν να ψηφίσουν. Η συντριπτική 
πλειοψηφία των 450.000  μεταναστών που έφυ-
γαν τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν πληροί ακόμα τις 
προϋποθέσεις για να δικαιούται την απόκτηση 
άλλης υπηκοότητας πέρα από την ελληνική ώστε 
δεν ψηφίζουν ούτε στη χώρα οπού ζουν . Έχουμε 
δηλαδή πολίτες “δεύτερης κατηγορίας”, που στε-
ρούνται τη δυνατότητα να εκλέξουν κυβέρνηση σε 
οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. .
Ο συνεχιζόμενος ευτελισμός της δημοκρατίας στη 
Ελλάδα είναι τελείως αντιδημοκρατικός. Ο νόμος 
χαρίζει 50 πλασματικές έδρες στο πρώτο κόμμα 
(ανεξαρτήτως ποσοστού), δηλαδή, τις έδρες που 
θα αντιστοιχούσαν σε πάνω από ένα εκατομμύ-
ριο ψήφους που είναι  πολύ περισσότερες από τις 
έδρες που θα μπορούσαν να εκλέξουν οι ζωντανοί 
ενεργοί Έλληνες πολίτες του εξωτερικού.
Οι Έλληνες πολίτες  να στρατευτούν να αποκατα-
σταθεί ένα δημοκρατικό δικαίωμα που έχει απο-
λεστεί από το 1862. Ναι, σωστά διαβάσατε. Η 
τελευταία φορά που οι Έλληνες εξωτερικού μπό-
ρεσαν να ψηφίσουν σε βουλευτικές εκλογές από 
τον τόπο διαμονής τους ήταν σε μία εποχή όπου 
το νεοσύστατο ελληνικό κράτος είχε ακόμα βασι-
λιά τον Όθωνα! Και αναρωτιέστε ακόμα για τη 
κατρακύλα και κατάντια της Ελλάδος ?

Εις την επόμενη εβδομάδα τα σπουδαία
Γιώργος Γκέκας

Απόψεις και σχόλια ευπρόσδεκτα στο
greek4all2017@gmail.com
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Με αφορμή την παρουσίαση 
που έκανε ο Στρατηγός Φράγκος 
Φραγκούλης προσκεκλημένος του 
Εθνικού Ελληνοκαναδικού Κογκρέσο 
και Ελληνοκαναδικού Κογκρέσο 
Οντάριο το προηγούμενο Σάββατο 
με θέμα «Ο Τουρκικός επεκτατισμός 
και η Ελληνική αδιαφορία» 
συμπεριλαμβάνοντας και το θέμα της 
Θράκης, θα αφιερώσουμε το επόμενο 
θέμα μας, εστιάζοντας την προσοχή 
μας στην Συνθήκη της Λωζάνης του 
1923.

Ε
να παιδί ή έναν άνθρωπο μειωμένης 
αντίληψης ποτέ δεν τον αφήνεις κο-
ντά σε εκρηκτικές ύλες ή όπλα, για-
τί αυτό είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο 

πρωτίστως για τον ίδιο. Είναι θέμα χρόνου 
να προκαλέσει συνθήκες δυστυχήματος, τις 
οποίες θα πληρώσει και ο ίδιος. Θα πάρει έ-
να κατσαβίδι και θα σκαλίζει τα εκρηκτικά. 
Θα πάρει ένα πιστόλι και θα παίζει τον καου-
μπόη. Είναι θέμα χρόνου να γίνει το ατύχημα. 
Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τους Διεθνείς 
Νόμους και τις Διεθνείς Συνθήκες. Εκ των δε-
δομένων αυτές οι συνθήκες δημιουργούν 
ένα περιβάλλον, το οποίο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙ-
ΚΟ. Αυτό είναι λογικό. Αν το περιβάλλον ή-
ταν φυσικό, δεν θα χρειαζόταν μια Συνθήκη, 
για να το κάνει λειτουργικό. Ακριβώς λοιπόν, 
επειδή το περιβάλλον δεν είναι φυσικό, δεν 
είναι ασφαλές για έναν άσχετο. Απαιτούνται 
γνώσεις από αυτούς, οι οποίοι «κινούνται» 
μέσα σ’ αυτό, για να μην προκαλούνται «α-
τυχήματα».
Μια τέτοια Συνθήκη, η οποία δημιουργεί «μη 
φυσικό» περιβάλλον, είναι και η Συνθήκη της 
Λωζάνης. Η Συνθήκη, μέσω της οποίας παρα-
χωρήθηκε η Δυτική Θράκη στην Ελλάδα. Η Συν-
θήκη, η οποία, αν δεν προσεχθεί στις λεπτομέ-
ρειές της -που αφορούν τα δεδομένα της-, μπο-
ρεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα. Μπορεί να 
καταστρέψει όλους τους εμπλεκόμενους και 
πρώτους απ’ όλους αυτούς, οι οποίοι σήμερα 
δείχνουν να μην τη σέβονται. Αυτό σημαίνει ότι 
οι αγράμματοι Ντεντέδες, Μουφτήδες και νεοο-
θωμανοί πράκτορες του τουρκικού προξενείου 
της Κομοτηνής είναι επικίνδυνοι πρωτίστως για 
την Τουρκία και μετά για την Ελλάδα.
Ακριβώς, επειδή είναι αγράμματοι, αστοιχείω-
τοι και άσχετοι με το διεθνές δίκαιο, καταφεύ-
γουν στον μιμητισμό των πολιτικών των εθνι-
κών διεκδικήσεων, χωρίς να γνωρίζουν τι ακρι-
βώς είναι αυτό που μιμούνται και αν τους συμ-
φέρει να το μιμούνται. Απλά πράγματα. Θεω-
ρούν κάποια πράγματα προφανή, ενώ δεν είναι 
τέτοια. Υπό συνθήκες τεχνητού περιβάλλοντος 
πρέπει να έχεις γνώσεις, για να καταλάβεις αν 
αυτό, το οποίο θεωρείς προφανές, είναι τέτοιο 
ή όχι. 
Αυτό κάνεις πάντα. Βλέπεις τι συμβαίνει γύρω 
σου και ενεργείς ανάλογα με τα συμφέροντά 
σου. Όταν, για παράδειγμα, είσαι ανεβασμέ-
νος σε έναν υπερυψωμένο «βατήρα» και βλέ-
πεις τους γύρω σου να βουτάνε σε πισίνες, δεν 
σημαίνει ότι μπορείς αυτόματα να τους μιμη-
θείς. Πρέπει να δεις τι υπάρχει κάτω από τον 
«βατήρα» όπου στέκεσαι. Υπάρχει νερό κάτω 
από αυτόν ή υπάρχουν βράχια; Το γεγονός, 

δηλαδή, ότι βρίσκεσαι σε βατήρα -όπως κάποιοι 
άλλοι- δεν σε καλύπτει απόλυτα. 
Καταλαβαίνει ο αναγνώστης τι λέμε; Κάποιοι 
αυθαίρετοι «Τούρκοι» της Θράκης αντιλαμβά-
νονται τα πράγματα με όρους τέτοιους, οι οποίοι 
δεν υφίστανται για τη Θράκη. Όμως, αυτό είναι 
πρωτίστως επικίνδυνο για τη δική τους ασφά-
λεια. Το επικίνδυνο για την έννοια την οποία υπε-
ρασπίζονται. Όταν λειτουργείς υπέρ του τουρ-
κικού εθνικισμού και δεν γνωρίζεις τι ακριβώς 
απειλεί το τουρκικό κράτος, είναι θέμα χρόνου 
να την κάνεις τη βλακεία.
Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Οι αυτοπροσδιορι-
ζόμενοι σαν Τούρκοι της Θράκης μιμούνται στις 
συμπεριφορές τους άλλες μειονότητες …Εθνικές 
μειονότητες -κυρίως των Βαλκανίων-, οι οποίες 
εκμεταλλεύονται την έννοια της εντοπιότητας, 
προκειμένου να εκφράσουν αιτήματα για δικαι-
ώματα εθνικού αυτοπροσδιορισμού, ονειρευ-
όμενοι αυτονομίες κλπ... Αυτό ακριβώς κάνουν 
και οι αυτοαποκαλούμενοι Τούρκοι της Θράκης. 
Στηρίζονται στο δεδομένο ότι «μοιάζουν» με 
αυτές τις μειονότητες και άρα θεωρούν ότι μπο-
ρούν να τις αντιγράφουν στην επιχειρηματολο-
γία και στις πρακτικές τους. Είναι όμως ασφαλές 
αυτό το οποίο κάνουν; 
Τα πάντα στην περίπτωση αυτήν ξεκινάνε από 
το γεγονός ότι αντιλαμβάνονται τους εαυτούς 
τους σαν αυτόχθονες και πάνω σ’ αυτό το δεδο-
μένο «χτίζουν» την επιχειρηματολογία τους και 
εγείρουν διεκδικήσεις. Μετά μάλιστα την πρό-
σφατη «επιτυχία» των Αλβανών του Κοσσόβου, 
αυτοί έχουν γίνει τα πρότυπά τους και θέλουν 
να τους μιμηθούν. Αυτό είναι λάθος. Γιατί; Γιατί, 
αν γνωρίζει κάποιος πώς λειτουργεί το διεθνές 
δίκαιο, θα διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν «αυτό-
χθονες» στη Θράκη. Όποιος στηρίζεται σε αυτό 
το δεδομένο, σφάλει νομικά. Αν αυτός, που το 
κάνει, είναι «Τούρκος», δεν είναι απλά άσχετος 
και αφελής, αλλά είναι εγκληματίας, ο οποίος 
απειλεί την ασφάλεια της Τουρκίας. Γιατί; Γιατί 
αυτό το δεδομένο δεν συμφέρει να υπάρχει κατ’ 
αρχήν τους Τούρκους της Τουρκίας και βέβαια 
και όλους όσους νιώθουν Τούρκοι …όπου κι αν 
βρίσκονται.
Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα με τα τεχνητά 
περιβάλλοντα, τα οποία δημιουργούν οι Διε-
θνείς Συνθήκες. Είναι τεχνητά και άρα αυτό, το 
οποίο φαίνεται λογικό και φυσικό, είναι συνή-
θως το επικίνδυνο. Αυτό, το οποίο φαίνεται βατό 

και προσιτό, είναι εκείνο που πρέπει ν’ απο-
φεύγεται. Αυτό, το οποίο φαίνεται νόμιμο, είναι 
παράνομο. Αυτό, το οποίο φαίνεται συμφέρον, 
είναι ζημιογόνο. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι, 
ακόμα και αν οι ίδιοι οι Έλληνες για τον οποιον-
δήποτε λόγο απαρνούνταν την «ελληνικότητα» 
της Θράκης, οι Τούρκοι θα έπρεπε να διαμαρ-
τύρονται και να τρέχουν να τους καταγγείλουν. 
Θα έπρεπε σε μια τέτοια περίπτωση να τους πάνε 
στα διεθνή δικαστήρια για ωμή παραβίαση Διε-
θνούς Συνθήκης. Ακόμα και αν οι ίδιοι οι Έλληνες 
αναγνώριζαν από μόνοι τους τουρκική εθνική 
μειονότητα στη Θράκη, θα έπρεπε οι Τούρκοι και 
το τουρκικό κράτος να τους πάνε στα ίδια δικα-
στήρια. Θα έπρεπε οι Τούρκοι να βλέπουν μια 
τέτοια μειονότητα ως «χειροβομβίδα»-παγίδα, 
η οποία τοποθετείται εκ του πονηρού στα «χέρια 
τους» με στόχο την απειλή της ασφάλειάς τους.
Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά; Για τον λόγο που 
περιγράψαμε. Το περιβάλλον στη Θράκη είναι 
τεχνητό. Ως εκ τούτου τα πράγματα δεν είναι 
όπως φαίνονται. Για να υπάρχει ασφάλεια στην 
ευρύτερη περιοχή, τα πάντα θα πρέπει να ερμη-
νεύονται όπως επιβάλει η Συνθήκη της Λωζάνης 
και όχι όπως επιβάλει η λογική. Τι λέει λοιπόν 
αυτή η περίφημη Συνθήκη της Λωζάνης; Ότι η 
Θράκη είναι κεφάλαιο «ανταλλαγής». Νομικά 
ήταν «ακατοίκητη» πριν την παράδοσή της στην 
Ελλάδα, όπως νομικά ήταν «ακατοίκητη» και η 
Μικρά Ασία ή ο Πόντος πριν την παράδοσή τους 
στην Τουρκία. Νομικά, δηλαδή, η Θράκη δεν 
ήταν πατρίδα κανενός, ώστε από αυτό το στοι-
χείο να έλκει και η ίδια την «ταυτότητά» της. Δεν 
ήταν πατρίδα καμίας ελληνικής πλειονότητας και 
δεν μπορεί κάποιο μέρος της να διεκδικηθεί ως 
πατρίδα από καμία τουρκική μειονότητα.
Ελληνική, δηλαδή, δεν είναι η Θράκη, επειδή 
η πλειονότητα των κατοίκων της ήταν κάποτε 
-ή είναι σήμερα- Έλληνες. Ελληνική είναι, γιατί 
ανήκει νόμιμα στην Ελλάδα. Θα ήταν ελληνική, 
ακόμα και αν η πλειονότητα των κατοίκων της 
ήταν Τούρκοι. Ακόμα και Κινέζοι να ήταν οι 
κάτοικοί της, πάλι ελληνική θα ήταν. Γιατί; Γιατί 
δόθηκε ως κεφάλαιο «αντιπαροχής» στους 
Έλληνες και στην Ελλάδα. Οι Τούρκοι πήραν 
ελληνικό κεφάλαιο στη Μικρά Ασία και έδω-
σαν ως «αντιπαροχή» κεφάλαιο στην Ευρώπη. 
Έγινε ανταλλαγή κεφαλαίου και συμφωνήθηκε 
από τους άμεσα συμβεβλημένους στη Συνθήκη 
ότι …όλοι όσοι βρίσκονται ή θα βρίσκονται ποτέ 

να κατοικούν νόμιμα πάνω στη Θράκη, να δηλω-
θούν Έλληνες. Νόμιμοι θα είναι μόνον αν δηλώ-
νουν Έλληνες …ό,τι και να ήταν εθνικά προηγου-
μένως …ό,τι και να πίστευαν θρησκευτικά.
Η Αθήνα να πάψει να είναι ελληνική, η Θράκη θα 
παραμείνει τέτοια. Γιατί; Γιατί το κεφάλαιο είναι 
άψυχο. Έχει ιδιοκτήτη και αυτός δεν αλλάζει αν 
δεν το θέλει ο ίδιος. Ακατοίκητο να μείνει και 
να ρημάξει, δεν αλλάζει ο τίτλος ιδιοκτησίας. 
Όποιος και να το κατοικήσει, δεν θ’ αποκτήσει 
ποτέ τους τίτλους αυτούς και θα παραμείνει αιω-
νίως «καταληψίας». Το ακριβώς αντίστοιχο έγινε 
και στην Τουρκία. Όποιος παρέμεινε μετά την 
ανταλλαγή στην Τουρκία -πλην συγκεκριμένων 
και απόλυτα προσδιορισμένων εξαιρέσεων- 
είναι νόμιμος στη Μικρά Ασία μόνον ως Τούρ-
κος. Όποιος δεν αισθανόταν Τούρκος, έφευγε …
και, αν έμενε -σύμφωνα με τη Συνθήκη- κακώς 
έμενε. Αυτά όλα δεν έγιναν από τύχη ούτε από τις 
συγκυρίες. Είναι αποτελέσματα συγκεκριμένης 
στρατηγικής, η οποία εξυπηρετούσε τα συμφέ-
ροντα αυτών που τα διαπραγματεύτηκαν.
Το πιο έξυπνο επίτευγμα του Κεμάλ ήταν η 
ανταλλαγή κεφαλαίου με τους Έλληνες και άρα 
και η ελληνικότητα της Θράκης. Γιατί; Γιατί με 
αυτήν τη μικρή αναλογικά έκταση «ξεφορτώ-
θηκε» νόμιμα έναν μεγάλο συνέταιρο και συνι-
διοκτήτη από την τεράστια Μικρά Ασία. Εξαιτίας 
αυτής της νόμιμης αποζημίωσης, που πρόσφερε 
στον πιο ισχυρό και μορφωμένο από τους συνέ-
ταιρους της πολυεθνικής αυτοκρατορίας, μπό-
ρεσε και ξεφορτώθηκε πλήθος άλλων μικρότε-
ρων συνεταίρων. Αυτή η νομιμότητα περιγρά-
φεται στη Συνθήκη της Λωζάνης. Η «λογιστική» 
νομιμότητα μιας μοιρασιάς.
Κανένας ελληνοτουρκικός πόλεμος δεν καθό-
ρισε τα όρια των χωρών μεταξύ νικητών και 
νικημένων. Δεν υπήρχαν νικητές και νικημένοι, 
γιατί νομικά δεν έγινε ποτέ ένας τέτοιος πόλεμος. 
Ακόμα και τα βιβλία των πιο φανατικών Ελλήνων 
μιλούν για «Μικρασιατική Καταστροφή» και 
όχι για «Ελληνοτουρκικό Πόλεμο». Νομικά δεν 
υπήρξε τέτοιος πόλεμος στη συγκεκριμένη εποχή. 
Υπήρξε μια ένοπλη σύγκρουση μεταξύ των δύο 
πλέον ισχυρών μειονοτήτων της αυτοκρατορίας. 
Τσακώθηκαν οι συνέταιροι μεταξύ τους και έβγα-
λαν τα «όπλα». Κανένας δεν κατάκτησε τίποτε, 
που να ανήκε στον άλλον. Τσακώθηκαν και απο-
φάσισαν να μοιράσουν την μέχρι τότε κοινή περι-
ουσία. Δεν κατάκτησαν οι Έλληνες τη Θράκη και 
δεν κατάκτησαν οι Τούρκοι τη Μικρά Ασία. Δεν 
κατάκτησαν οι Έλληνες τα νησιά του Αιγαίου …
Τους τα έδωσαν οι Τούρκοι γι’ αυτά που τους έδω-
σαν οι Έλληνες στη Μικρά Ασία.
Εδώ πρέπει να προσέξει ο αναγνώστης, γιατί 
οι όροι είναι πολύ σημαντικοί στην περιγραφή 
τόσο λεπτών καταστάσεων. Έλληνες και Τούρ-
κοι συμφώνησαν μεταξύ τους να μην φαίνεται 
πουθενά ότι «κατάκτησαν» το παραμικρό. Κανέ-
νας δεν κατέκτησε τίποτε απολύτως. Νομικά 
δεν «έδιωξαν» οι Τούρκοι τους Έλληνες από τη 
Μικρά Ασία, αλλά «έφυγαν» μόνοι τους από 
αυτήν, για να ζήσουν με ομοίους τους στη νέα 
πατρίδα τους. Ομοίως δεν «έδιωξαν» οι Έλληνες 
τους Τούρκους από τις λεγόμενες Νέες Χώρες 
και άρα και από τη Θράκη. Έφυγαν μόνοι τους 
οι Τούρκοι για τη Μικρά Ασία, για να ζήσουν με 
Τούρκους. Συμφώνησαν σ’ αυτό. Γιατί; Γιατί αυτό 
τους συνέφερε.

H συνέχεια στην επόμενη έκδοση.

Η ελληνικότητα της Θράκης και του Αιγαίου είναι η 
εγγύηση για την τουρκικότητα της Μικράς Ασίας
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με το πενακι του κωστα παππα

Μ
ιλώντας στην 
ακροδεξιά ε-
φημερίδα ο 
Δ η μ ή τ ρ η ς 

Κιτσίκης, μεταξύ άλλων, 
είπε:
«Από καιρό [οι Αμερικα-
νοί] σχεδιάζουν να διαμε-
λίσουν την Τουρκία. Πρό-
κειται για ένα πολύ παλιό 
σχέδιο των Αμερικανών, 
μόνο στην Ελλάδα δεν το 

ξέρουν αυτό. Στην Ελλάδα όλοι νομίζουν ότι οι Αμε-
ρικανοί υποστηρίζουν μια Μεγάλη Τουρκία, ότι υπο-
στηρίζουν τους στρατιωτικούς και κάτι τέτοια. Ποτέ 
δεν ίσχυε αυτό. Απλώς, μέχρι το 1989, λόγω της Σοβι-
ετικής Απειλής, οι Αμερικανοί ήταν υποχρεωμένοι 
με το δόγμα Τρούμαν να χρησιμοποιούν την Τουρ-
κία σαν φράγμα στην κάθοδο των Σοβιετικών. Από 
την στιγμή που έπεσε η Σοβιετική Ένωση, η Τουρκία 
έχασε την στρατηγική της θέση και σήμερα αυτό που 
προέχει για τις ΗΠΑ είναι η εκμετάλλευση των αγω-
γών πετρελαίου. Και να ξέρετε κάτι: Όπου υπάρχει 
αγωγός πετρελαίου, εκεί υπάρχει και διαμελισμός, 
υπάρχει η προοπτική δημιουργίας ενός Κουβέϊτ…».
«[Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν] Τον έλεγχο των αγω-
γών. Κι επειδή ένας από τους αγωγούς περνάει από το 
Κουρδιστάν, το οποίο Κουρδιστάν είναι πολύ πλού-
σιο σε πετρέλαιο, οι Αμερικανοί θα κάνουν το Κουρ-

διστάν Κουβέϊτ. Το Κουρδιστάν εξελίσσεται σε ένα 
δεύτερο Ισραήλ σ την περιοχή. Ο καλύτερος σύμ-
μαχος της Αμερικής είναι οι Κούρδοι. Μέχρι τώρα 
ήσαν αριστεροί και ξαφνικά γίνανε οι φανατικότεροι 
οπαδοί των Αμερικανών. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει 
και με τους Αλβανούς, τους οποίους εγώ από χρόνια 
αποκαλώ «Κούρδους της Δύσεως» και γεωπολιτικά 
τους θεωρώ μεγάλους εχθρούς των Ελλήνων».
Δεν θα αποκοπεί όμως μόνο το Κουρδιστάν από την 

Τουρκία: «Οι Τούρκοι θα 
χάσουν και την σημερινή 
Ανατολική Τουρκία, διότι 
ο ι  Αμερικανοί  θέ λουν 
να ικανοποιήσουν κα ι 
τους Αρμένιους και τους 
Γε ω ργ ια νούς ,  δη λα δή 
τους Καυκάσιους λαούς. 
Θα μείνει μόνο η Δυτική 
Τουρκ ία ,  η  οπο ία  θα 
περάσει υπό τον έλεγχο 
των 25 εκα τομμυρίων 
Αλεβήδων, με προοπτική 
να γίνει η -αναπόφευκτη 
γ ια μένα- Ελ ληνοτουρ-
κική Συνομοσπονδία, η 
οποία είναι κι αυτή Αμε-
ρικάνικο Σχέδιο εδώ και 
δύο γενεές τουλάχιστον, 
δηλαδή από την Δεκαετία 
του 1950…»
«(…) Ωστόσο, λάβετε υπ’ 
όψιν σας ότι το σενάριο 
για Ελληνοτουρκική Συνο-
μοσπονδία δεν θα υλο-
ποιηθεί σύν τομα, απαι-
τούν ται αρκε τά χρόν ια 
ακόμα… Δεν πρόκειται 
για ένα ουτοπικό σχέδιο 
του Κιτσίκη, αλλά για ένα 
πολύ συγκεκριμένο σχέ-
διο των Αμερικανών».
«…την Ελ λάδα τη συμ-
φ έ ρε ι  η  Ε λ λ ηνο τ ουρ -
κική Συνομοσπονδία με 
μία διαμελισμένη Τουρ-
κία. Αυτό θέλουμε – δεν 
θέλουμε θα γ ίνε ι, αλλά 
θα χρειαστεί μερικά χρό-
ν ια ακόμη. Μην ασχο -

λούμεθα με τα πρόσωπα της σημερινής Τουρκικής 
πολιτικής, διότι θα μπερδευτούμε. Πρώτα απ’ όλα 
στην Ελλάδα δεν ξέρουμε τίποτε για το τι συμβαί-
νει σήμερα στην Τουρκία. Μιλάνε για τον Φετουλ-
λάχ Γκιουλέν άνθρωποι που μόλις πρόσφατα εμα-
θαν την ύπαρξή του. Εγώ κάνω εδώ και πολλά χρόνια 
παρέα με τους Φετουλλατζήδες, υπήρξα σύμβουλος 
του Οζάλ και στην Ελλάδα κάποιοι με θεωρούν γρα-
φικό και ποτέ δεν με βγάζουν στα μεγάλα κανάλια, 
όταν έρχομαι το καλοκαίρι για διακοπές. Λοιπόν, για 
να τα πω χοντρά να το καταλάβετε: Ούτε ο Ερντογάν 
μας συμφέρει, ούτε οι Κεμαλικοί. Αυτό που μας συμ-
φέρει αυτή την στιγμή είναι ο διαμελισμός της Τουρ-
κίας. Κι αυτό θα γίνει σύντομα ούτως ή άλλως. Είτε με 
τον Ερντογάν, είτε με τους Κεμαλικούς».
«Εγώ είμαι βέβαιος πως αν οι Τούρκοι στρατιωτικοί 
συνεχίσουν να παίζουν αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι 
εις βάρος των Αμερικανών, θα καταρρεύσουν όπως 
ο Σαντάμ. Δηλαδή, ο διαμελισμός της Τουρκίας θα 
γίνει βίαια, όπως έγινε και με το Ιράκ. Διότι και στο 
Ιράκ υπήρχε από καιρό σχέδιο διαμελισμού, αλλά ο 
Σαντάμ, ήταν παλληκάρι, αλλά τελικά την έπαθε. Το 
ίδιο ακριβώς θα πάθουν και οι στρατιωτικοί στην 
Τουρκία».
 «Το 1983 δεν υπήρχε θέμα διαμελισμού, το οποίο 
σήμερα είναι θέμα ζωής ή θανάτου για την Τουρκία. 
Για τους Στρατιωτικούς, αν υπάρξει διαμελισμός, η 
Τουρκία θα εξαφανιστεί! Πιστεύουν πως αν η Τουρ-
κία μείνει μισή, θα διαλυθεί εντελώς. Ξαναζούν επο-
χές συνθήκης των Σεβρών 1919. Θα κάνουν τα πάντα 
οι Στρατιωτικοί για να σταματήσουν τον διαμελισμό 
της Τουρκίας. Συνεπώς, είναι απίθανο οι Αμερικανοί 
να υποστηρίξουν τους Κεμαλικούς, γιατί αυτοί κυρίως 
πολεμάνε με λύσσα το σχέδιο του διαμελισμού».
«Ακούω κάποιους να λένε ότι η Ρωσία θα μας βοηθή-
σει. Μπούρδες! Πράγματι για τον Πούτιν είναι επιτυ-
χία ο Αγωγός Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη, αλλά 
για την Ελλάδα δεν είναι. Δηλαδή, ξεχάσαμε τον Σλα-
βικό κίνδυνο για τον οποίο μιλούσαμε τόσα χρόνια; 
Εντάξει οι Ρώσοι είναι Ορθόδοξοι και μπράβο τους. 
Αλλά μην ξεχνάτε τον Μεταξά που σκεπτόταν γεωπο-
λιτικά: Μπορεί να θαύμαζε και να αγαπούσε τους Γερ-
μανούς, αλλά τελικά πήγε με τους Αγγλους, διότι αυτό 
επέβαλε η γεωπολιτική θέση της Ελλάδος. Και μην 
ξεχνάτε ότι ο Εθνικομπολσεβικισμός τον οποίον υπο-
στηρίζω, σήμερα αντιπροσωπεύεται από τον Πού-
τιν. Εγώ συμπαθώ ιδεολογικά τον Πούτιν, αλλά για 
λόγους εθνικού συμφέροντος δεν πρέπει να κάνουμε 
δουλειές μαζί του!».

Γραφει Και εΠιμελειται ο Κώστασ ΠαΠΠασ

Σενάρια διαμελισμού της Τουρκίας και 
δημιουργίας Ελληνοτουρκικής Ομοσπονδίας
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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 ‘10s

Ο Λευκός Πύργο λίγο διαφορετικός… Τότε που για να κάνεις βόλτα δίπλα στον Θερμαϊκό δεν 
χρειαζόσουν μάσκα οξυγόνου…

Δύο λεπτά χωρίς να κλέψετε δείτε την φωτογραφία προσεκτικά και προσπαθήστε μόνοι σας να 
καταλάβετε που είναι αυτό το μέρος…. Πρώτο tip: είναι στην Αθήνα… Δεύτερο tip: Είναι στο 

κέντρο… Άντε να το πάρει το ποτάμι… Είναι το Κολωνάκι!!!

Η φωτογραφία εκτιμάται ότι έχει τραβηχτεί στα μέσα της δεκαετίας του 1910 στην Πάτρα, από όπου οι Έλληνες 
προσπαθούν να επιβιβαστούν σε καραβάκια για να φτάσουν στο άλλο άκρο της γης, την Αμερική…
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LIFE

Josefine Forsberg: 
θα σε κάνει να ιδρώσεις

Με σαγηνευτικά 
γαλάζια μάτια, 
καλλίγραμμο κορμί 
και σέξι καμπύλες 
η 23χρονη 
Josefine Forsberg 
εντυπωσιάζει τους 
followers της στο 
instagram με τις 
φωτογραφίες της με 
μαγιό και εσώρουχα 
αλλά και με τα βίντεο 
από τις σκληρές 
προπονήσεις της.

Το μοντέλο και 
γυμνάστρια από 
τη Σουηδία μένει 
μόνιμα στην Ισπανία 
όπου απολαμβάνει 
τον μεσογειακό ήλιο 
φορώντας μόνο τα 
απαραίτητα.
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Η 
Ιωάννα Γί-
τση,  πε-
ρί ης ο λό-
γος, είναι 

μία από τις πιο εντυ-
πωσιακές personal 
trainer στην Ελλάδα. 
Η 24χρονη καλλονή 
έχει τελειώσει την 
γυμναστική ακαδη-
μία στην Κομοτηνή 
και έχει μεγάλο όνει-
ρο να ανοίξει το δι-
κό της γυμναστήριο, 
αλλά και να μεγαλώ-
σει την οικογένεια 
του βόλεϊ.

Ωστόσο, η φυσική 
της ομορφιά δεν θα 
μπορούσε να περά-
σει απαρατήρητη 
και μετά τον τίτλο της 
«Miss Thraki 2014» 
α κ ο λ ο ύ θ η σ ε … 
βήματα στο μόντε-
λινγκ, χωρίς αυτό να 
σημαίνει πως αυτό 
είναι η κύρια ασχο-
λία της.

η καυτή πόζα της κόνι 

μεταξά με το μπικίνι 

της!

Η Κόνι Μεταξά, κόρη του Λευ-
τέρη Πανταζή, είναι από τις 
γυναίκες που δεν φοβούνται να 
δείξουν την κορμάρα τους στους 
λογαριασμούς τους στο γνωστό 
μέσο κοινωνικής δικτύωσης. 
Μάλιστα, συχνά πυκνά ανεβάζει 
ιδιαίτερα καυτές πόζες και μας… 
αναστατώνει με την κορμάρα της.  
Το τελευταίο της χτύπημα ήταν με 
το καυτό μπικίνι της, το οποίο 
αφήνει εκτεθειμένο το μεγαλύ-
τερο μέρος της κορμάρα της και 
μας δείχνει το υπέροχο τατουάζ 
που έχει στα πλευρά της.

η φοιτήτρια της 

λάρισας που τρελαίνει 

το Instagram!

Μιλάμε για την Μαρία Λέκα, 
η οποία έχει μεγαλώσει στην 
Ζάκυνθο, αλλά τώρα βρίσκε-
ται στην Λάρισα, όπου φοιτά 
στο τμήμα Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων και Τουριστικά Επαγ-
γέλματα. Ωστόσο, η 20χρονη 
καλλονή διαθέτε ι 100% 
φυσική ομορφιά και κάθε της 
πόζα είναι… καυτή.

Εκπροσώπησε την Ελλάδα 
μετα που βγήκε Μις Τουρι-
σμός στα καλλιστεία και δεν 
τα πήγε καθόλου άσχημα(Β’ 
Παγκόσμιος Τουρισμός). Η 
Βικτώρια Καρύδα πάντα είχε 
κάτι να δείξει στο ανδρικό 
κοινό και αυτό άρεσε πάντα 
πάρα πολύ. Ιδιαίτερα σέξι με 
ότι μαλλί και άμα την είχατε 
δει, ξέρει να παίρνει αυτό 
που θέλει.

Μ’ αυτήν την personal 
trainer θα ξεκινήσεις… βάρη!

Χάθηκε το μαγιό στα οπίσθια της 
Βίκυς Κάβουρα!

Βικτόρια καρύδα: θα 

σας κάνει να σπάσετε 

για τα καλά!!

Η 
διάσημη Ελληνίδα μοντέλα αποφάσισε 
να τραβήξει μία selfie, ωστόσο, μας… 
αποκάλυψε και τον πλούσιο εσωτερικό 
της κόσμο, αφού το μπούστο της ήταν 

σε πρώτο πλάνο και πραγματικά χρειαστήκαμε 
μερική ώρα για να μπορέσουμε να ηρεμήσουμε.

Βλέπετε, η Σύλβια Παπαδάκη, για την οποία και 
σας γράφουμε αυτό το άρθρο, είναι μία από τις 
πιο ερωτικές παρουσίες στην χώρα μας και οι 
πόζες που ανεβάζει στον προσωπικό της λογα-
ριασμό στο Instagram μπορούν να φέρουν 
ακόμα και… εγκεφαλικά.

Ελληνίδα κουκλάρα τα… πέταξε 
έξω και τρέλανε το Instagram!

Π
ρόκειται γ ια 
μία από τις πιο 
ερωτικές γυ-
ναίκες που έ-

χει βγάλει η χώρα μας. 
Και λέμε «βγάλει» γιατί 
τα τελευταία χρόνια ζει 
και… αναπνέει στην Ι-
ταλία, όπου κάνει τα βή-
ματά της στο μόντελινγκ, 
αλλά εσχάτως και στον 
κινηματογράφο με με-
ρικά… περάσματα από 
ταινίες.

Φυσικά και μιλάμε για 
την Ρία Αντωνίου, η 
οποία διαθέτει έναν από 
τους πιο καυτούς λογα-
ριασμούς στο Instagram 
και το τελευταίο της… 
χτύπημα ήταν ικανό να 
μας βάλει σε… μπελά-
δες. Ανέβασε μία προη-
γούμενη πόζα της μέσα 
από την κουζίνα της, 
όπου ετοιμάζει μακα-
ρονάδα μόνο με τα εσώ-
ρουχά της.
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Ό
σοι δεν γνωρίζετε τον Ντού-
σκο Ντόσιτς είναι καιρός να 
τον μάθε τε δια μέσου της 
Γέλενα Καρλεούσα η οποία 

είναι η σύντροφος του. Ο Ντόσιτς είναι 
σέρβος ποδοσφαιρισ τής και  φέ τος 

έπειτα από εν τατικές προπονήσεις με 
την γυναίκα του ψηφίστηκε στην καλύ-
τερη ενδεκάδα του σερβικού πρωτα-
θλήματος. Λογικό να πέταγε στους αγώ-
νες με τέτοια ύπαρξη να τον περιμένει 
σπίτι…

Α
ναμφίβολα η 
κ α τ ά σ τ α σ η 
που επικρατεί 
στο Ελληνικό 

Σύστημα Υγείας δεν εί-
ναι κάτι για το οποίο υ-
περηφανευόμαστε, αλ-
λά πάντα υπάρχει η φα-
ντασίωση στους άνδρες 
να… πέσουν πάνω σε 
μία καυτή νοσοκόμα 
που θα τους… βοηθή-
σει την δύσκολη εκείνη 
ώρα. Όμως, μέχρι στιγ-
μής, δεν έχει βρεθεί η 
Ελληνίδα νοσοκόμα που 
θα μας κάνει να χάσουμε 
το μυαλό μας.

Αντίθετα, στο εξωτε-
ρικό η κατάσταση είναι 
τελείως διαφορετική, 
καθώς υπάρχουν πολλές 
καλλονές που αποφάσι-
σαν να ακολουθήσουν 
αυτόν τον δρόμο, χωρίς 
να σημαίνει πως χάνουν 
την θηλυκότητα και τον 
ερωτισμό τους. Όπως 
είναι και η Λόρεν

Αυτή η νοσοκόμα θα σε 
στείλει στην Εντατική!

Ο 
λόγος γί-
νεται για 
τ η ν  Ί ν -
γ κε  ν τ ε 

Μπρούινε, η οποία 
το 2004 είχε κατα-
κτήσει το χρυσό στα 
50μ. ελεύθερο στους 
Αγώνες της Ελλάδας, 
ωστόσο, πλέον απο-
φάσισε να πάρει μέρος 
στο «Survivor των γυ-
μνών». Το τηλεπαιχνί-
δι έχει τον τίτλο «Ο Α-
δάμ αναζητά την Εύα» 
και είναι ριάλιτι επιβίω-
σης με τους συμμετέχο-
ντες να κυκλοφορούν σε 
ερημικό νησί χωρίς πε-
ριβολή. Ούτε καν εσώ-
ρουχα.

Tον προπόνησε καλά…
Οι καμπύλες που 

κολάζουν το Instagram!

Η 
μελαχρινή καλλονή διαθέ-
τει έναν από τους πιο καυ-
τούς λογαριασμούς σ το 
Instagram και κάνει ότ ι 

μπορεί προκειμένου να βάλει… φω-
τιά στον ανδρικό πληθυσμό. 

Και τα καταφέρνει με τον καλύτερο 
τρόπο, καθώς οι πόζες που ανεβάζει 
είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικές.

Η Άλισον Πάρκερ ε ίναι από τ ις 
κοπέ λε ς  που δε ν  σ ταμα τάς  να 
χαζεύε ις σ το Instagram και δεν 
μπορείς να κάνε ις διαφορε τ ικά, 
αφού σε κάθε ευκαιρία βάζει φωτο-
γραφίες της με το πλούσιο μπούστο 
να… ξεχειλίζει από παντού. 
Κάθε μία πόζα ε ίναι και… ωδή 
στον… εσωτερικό της κόσμο και τα 
εγκεφαλικά έρχονται… βροχή.

Χρυσή Ολυμπιονίκης της 
Αθήνας τα πετάει όλα 
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Π
όση αλήθεια κρύβεται πίσω 
από τ ις συμβουλές της γ ια-
γιάς; Πώς καταφέρνει να ξε-
γελάει το χρόνο και να τον κά-

νει φίλο της; Ας μάθουμε τα «δοκιμα-
σμένα» μυστικά της…  
Η αγκαλιά της είναι ό,τι πιο θεραπευ-
τικό υπάρχει, οι σούπες της θα έπρεπε 
να συμπεριλαμβάνον ται σ τα ράφια 
όλων των φαρμακείων και οι πίτες της 
μπορούν να κάνουν και τους πιο κατα-
ξιωμένους σεφ να αναρωτιούνται! Και 
με τις συνταγές... ομορφιάς τι γίνεται; 
Τις ακούμε με προσοχή και τις τηρούμε 
κατά γράμμα!

1. «Τρίβοντας μισό γογγύλι 
μία φορά την εβδομάδα στο 
πρόσωπο, θα απαλλαγείς από 
τις ενοχλητικές πανάδες»
Τα λαχαν ικά αυτής της οικογένε ιας 
(ραπανάκι, ρέβα) μπορούν να βοηθή-
σουν στη βελτίωση της όψης του δέρ-
ματος, γιατί περιέχουν βιταμίνες Α, B, 
C και E. Επίσης, η παπάγια και ο ανανάς 
περιέχουν ένζυμα που βοηθούν στην 
αφαίρεση των νεκρών κυτ τάρων από 
την επιδερμίδα.

2.  «Μη βγάζεις τα φρύδια σου 
επίμονα, γιατί κάποια στιγμή 
θα πάψουν οι τρίχες τους να 
αναπαράγονται και θα εξαφα-
νιστούν»
Η μόδα που θέλει τα φρύδια να είναι 
μικροσκοπικά και πολύ λεπτά προκαλεί 
τελικά τραύμα στην ευαίσθητη περιοχή 
πάνω από τα μάτ ια, αφού η συνεχής 
απομάκρυνση των τριχών καταστρέφει 
τους θύλακες και αποτρέπει τη δημι-
ουργία νέας τρίχας.

3. «Να πλένε ις το πρόσωπό 
σου 2 φορές τη μέρα»
Ακόμα και μία φορά τη μέρα, αν είναι 
πιο εύκολο. Καλό είναι να χρησιμοποι-
είται σκέτο νερό, γιατί προϊόντα απο-
λεπιστικά ή καθαριστικά μπορεί τελικά 
να φέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα 
σ το δέρμα,  αφού η παρατ ε ταμένη 
χρήση τους συνήθως απορρυθμίζει το 
pH του, που αποτελεί τη φυσική του 
προστασία.

4. «Να βάζεις καθημερινά την 
αντιηλιακή σου»
Η προστασία από τον ήλιο είναι απα-
ραίτητη, καθώς η ακτινοβολία του μπο-
ρεί να προκαλέσει καρκίνο του δέρμα-
τος και ορατά σημάδια γήρανσης. Όσο 
πιο νωρίς αποκτήσουμε αυτή τη συνή-
θεια, τόσο λιγότερη ζημιά θα γίνει στο 
δέρμα μας.

5. «Να ενυδατώνεις το δέρμα 
σου 2 φορές τη μέρα»
Το πρόσωπο πρέπει να ενυδατώνεται 
πρωί-βράδυ, με μια κρέμα ανάλογη με 
τις ανάγκες του δέρματος αλλά πάντα 
με προσοχή, χωρίς βίαιες και απότομες 
κινήσεις.

6. «Το μέικαπ πρέπει να απο-
μακρύνεται από το πρόσωπο 
κάθε βράδυ, προτού πέσε ις 
για ύπνο»
Είναι η πιο υγ ιε ινή πρακτ ική γ ια το 
δέρμα, αφού το μέικαπ περιέχει χημικά 
και συγκρατεί ρύπους από την ατμό-
σφαιρα και το περιβάλλον, που είναι 
βλαβερά για την επιδερμίδα.

7. «Να πίνεις πολύ νερό»
Το να παραμένουμε επαρκώς ενυδα-
τωμένες είναι ό,τι καλύτερο. Η ισορρο-
πία της υγρασίας του οργανισμού είναι 
πολύ σημαντική τόσο για το δέρμα όσο 
και για τα μαλλιά μας.  
8. «Να χαμογελάς»
Το χαμόγε λο ε ίνα ι  το πιο όμορφο 
«μακιγ ιάζ» που μπορεί μια γυναίκα 
να… φορέσει. Είναι απόλυτα φυσικό 
και δεν κοστίζει απολύτως τίποτα! 

Μάσκα ενυδάτωσης με αβοκά-
ντο 
Για ξηρές και ευαίσθητες επιδερμίδες
1/2 ώριμο ξεφλουδισμένο αβοκάντο, 2 
κουταλιές ροδόνερο, 1 κουταλιά μέλι, 
1 κουταλιά γάλα (πλήρες), 1-2 κουτα-
λιές αλεύρι. Προαιρετικά, αν η επιδερ-
μίδα σας ε ίναι ευαίσθητη σ το κρύο, 
προσθέστε στο μίγμα 4 σταγόνες αιθέ-
ρια έλαια, από τριαντάφυλλο και σησα-
μέλαιο.
Χτυπήστε τα υλικά σε μπλέντερ, εκτός 
από το αλεύρι. Προσθέστε όσο αλεύρι 

χρειάζεται, γ ια να γίνει παχύρρευστο 
το μίγμα. Εφαρμόζετε σ το πρόσωπο 
20’. Ξεβγάλτε με χλιαρό νερό. 

Μάσκα ενυδάτωσης με μπανά-
να
Για λιπαρές επιδερμίδες
1 μπανάνα, 1 κουταλάκι μέλι, 1 πορτο-
κάλι ή λεμόνι.
Ανακατεύετε, και εφαρμόζετε. Διατη-
ρείτε τη μάσκα σ το πρόσωπο σας 10 
λεπτά. 

Μάσκα καθαρισμού και ενυδά-
τωσης, με τριαντάφυλλο
1 κουταλιά σούπας αγνό μέλι, 1 κου-
ταλιά σούπας ροδόνερο, 2 σταγ. αιθέ-

ριο έ λαιο λεβάν τας,  τ ριαν τάφυλ λο 
(προαιρετικά)
Αναμιγ νύε τ ε  τα  προ ϊόν τα,  κα ι  τα 
απλώνε τ ε  σ ε  καθαρό πρόσωπο – 
λαιμό, κάνε τε απαλό μασάζ. Διατη-
ρείτε τη μάσκα 15 λεπτά, ξεβγάζετε 
με χλιαρό νερό, και σ τη συνέχεια με 
κρύο.

Μάσκα καθαρισμού με κρασί 
Για όλους τους τύπους επιδερμίδων
½ φλιτζάνι κρασί, 1 κουταλιά σούπας 
μέλι. 
Απλώνε τ ε  σ ε  καθαρό πρόσωπο – 
λαιμό, κάνετε ελαφρύ μασάζ , ξεβγά-
ζετε με χλιαρό νερό και αμέσως μετά 
με κρύο.

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
Γραφει Και εΠιμελειται Η αισΘΗτιΚοσ ΖώΗ ΗλιοΠουλου

μυστικά ομορφιάς που αντέχουν στο 
χρόνο
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Ελαφόνησος: ονειρο καλοκαιρινό
Χρυσές αμμουδιές, νερά διάφανα 
και διαυγή σαν καθρέφτης, κέδροι κι 
αρμυρίκια και μια βυθισμένη αρχαία 
πολιτεία που αρχίζει να αποκαλύπτει 
τα μυστικά της. Η Ελαφόνησος είναι το 
όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, 
αρκεί να το θελήσεις. 

Γ
ια πολλούς η Ελαφόνησος προσωποποι-
εί την απόλυτη καλοκαιρινή φαντασίω-
ση. Για πάρα πολλούς. Και δεν έχουν κα-
θόλου άδικο. Αμμουδιές με χρυσή, σιμι-

γδαλένια άμμο στο Σίμο, στο Σαρακίνικο, στην 
Παναγιά, νερά τόσο καθαρά που δροσίζεσαι 
και μόνο που τα βλέπεις, αρμυρίκια με ίσκιο 
«παχύ» και αρκετό για όλους, και πάνω απ’ ό-
λα διάθεση άκρως καλοκαιρινή και ξένοιαστη. 
Τα τελευταία περίπου είκοσι χρόνια η Ελαφόνη-
σος πρωταγωνιστεί σε έναν ρόλο που είναι κομ-
μένος και ραμμένος στα μέτρα της, στον από-
λυτο ορισμό των καλοκαιρινών διακοπών.
Το λιμάνι της Ελαφονήσου. Δεξιά διακρίνονται 
η γέφυρα και το εκκλησάκι του Αγίου Σπυρί-
δωνα - Φωτογραφία: Ηρακλής Μήλας
Ελαφόνησος: Ονειρο καλοκαιρινό-Το λιμάνι της 
Ελαφονήσου. Δεξιά διακρίνονται η γέφυρα και 
το εκκλησάκι του Αγίου Σπυρίδωνα - Φωτογρα-
φία: Ηρακλής Μήλας
 Για να έρθεις στην Ελαφόνησο θα πάρεις το 
φέρι από το αντίπερα λιμανάκι της Πούντας. 
Ούτε δέκα λεπτά δεν κάνει (εννέα, για την ακρί-
βεια!) για να περάσει στο στενό και να σ’ αφή-
σει στο λιμάνι (1€ το άτομο, 10,5€ το αυτοκί-
νητο). 
Πριν περάσεις απέναντι, ωστόσο, αξίζει να ανα-
καλύψεις τα απρόσμενα μυστικά που κρύβο-
νται στην «ηπειρωτική» ακόμα Λακωνία· το 
κομμάτι αυτό γύρω από την Πούντα, άλλωστε, 
ανήκει κι εκείνο στην επικράτεια του καλλικρα-
τικού Δήμου Ελαφονήσου. 

Μια πόλη κάτω απ’ τα κύματα
Στην Πούντα δεν υπάρχει οργανωμένος οικι-
σμός, ωστόσο γύρω από την αποβάθρα που 
δένει το φέρι απλώνεται μια πελώρια αμμουδιά 
που το καλοκαίρι γνωρίζει μεγάλες δόξες. Είναι 

άλλωστε ο καλύτερος προάγγελος για το τι θα 
συναντήσεις σαν περάσεις απέναντι στην ίδια 
την Ελαφόνησο...
Αν κινηθείς λίγο προς τα αριστερά της αποβά-
θρας, με την Ελαφόνησο πάντα στο δεξί σου 
χέρι, θα δεις τη Στρογγύλη, έναν σπουδαίο 
υγροβιότοπο περίπου 425 στρεμμάτων που 
διαχωρίζεται από τη θάλασσα με μια στενή 
λωρίδα από αμμοθίνες.
Στα νερά της λιμνοθάλασσας ζουν κέφα-
λοι, λαβράκια και τσιπούρες που εισέρχονται 
γόνοι ακόμη από τη θάλασσα και μεγαλώνο-
ντας εγκλωβίζονται σ’ αυτήν, ενώ αποτελεί και 
σταθμό πολλών πουλιών στο αποδημητικό 
τους ταξίδι. Η Στρογγύλη έχει ενταχθεί στο προ-
στατευόμενο Δίκτυο Natura 2000 κι ωστόσο 
δεν είναι το μόνο ανεκτίμητης αξίας «εύρημα» 
της περιοχής. 
Στον βυθό γύρω από τη νησίδα Παυλοπέτρι, 
ανάμεσα στη Στρογγύλη και την Ελαφόνησο, 
ανακαλύφθηκαν το 1969 μια πολιτεία κάτω από 
τα κύματα: Ο Βρετανός γεωλόγος-ωκεανολόγος 
δρ Νίκολας Φλέμινγκ, από το Εθνικό Ωκεανο-
γραφικό Κέντρο του Σαουθάμπτον, ανακάλυψε 
στην άμμο του βυθού διάσπαρτα ερείπια που 

σχημάτιζαν τον ιστό μιας ολόκληρης πόλης. 
Οι πρώτες εκτιμήσεις υπέθεταν πως η πολι-
τεία αυτή πρέπει να άκμασε περίπου στα 1500 
π.Χ., η επέκταση των ερευνών ωστόσο αποκά-
λυψε πως το Παυλοπέτρι ευημερούσε ήδη από 
το 3000 π.Χ., πριν σκεπαστεί από τη θάλασσα 
όταν ανέβηκε η στάθμη των νερών. Οι έρευνες 
στην περιοχή συνεχίζονται ακόμη και φαίνεται 
πως το Παυλοπέτρι έχει πολλά ακόμα να απο-
καλύψει...
Εννιά μετρημένα λεπτά και το φέρι σε φέρνει 
στην Ελαφόνησο και στο γραφικό της λιμανάκι. 
Μια πρώτη εικόνα, χαρακτηριστική και αξέχα-
στη, από το νησί είναι το εκκλησάκι του Αγίου 
Σπυρίδωνα, στην άκρη του ψαρολίμανου, με το 
χαρακτηριστικό γεφύρι που φτάνει μέχρι τον 
περίβολο του ναού. 
Μια βόλτα στην προκυμαία αρκεί για να κατα-
λάβεις γρήγορα πως το ψάρεμα ήταν και είναι 
ακόμα προτεραιότητα στη ζωή του Λαφονη-
σιώτη. Το νησί άλλωστε μπορεί να είναι μικρό 
(περίπου 20 τ. χλμ.) και οι κάτοικοι λιγοστοί 
(γύρω στους 1.000) κι όμως διατηρεί έναν από 
τους μεγαλύτερους αλιευτικούς στόλους στην 
Ελλάδα, και οι Λαφονησιώτες είναι πρώτης 

τάξεως ψαράδες.

Η διπλή παραλία του Σίμου
Το καμάρι της Ελαφονήσου και η εικόνα του 
νησιού που κρατάει μέσα του ο καθένας που 
έρχεται έστω και μια φορά εδώ είναι βέβαια 
ο Σίμος, η μεγάλη, αμμουδερή ακτή στη νότια 
πλευρά του νησιού. Με το αυτοκίνητο δεν θα 
χρειαστείς πάνω από πέντε λεπτά για να έρθεις 
εδώ από το λιμάνι, το νησί άλλωστε είναι μικρό 
και οι αποστάσεις μηδαμινές. Λέγεται πως 
πήρε το όνομά της από έναν Καλύμνιο δύτη που 
ψάρευε στην περιοχή πριν από πολλά πολλά 
χρόνια,  ή (κατά μία άλλη εκδοχή) από ένα beach 
bar που λειτουργούσε κάποτε. 
Στην ουσία πρόκειται για δύο όρμους, το Σαρα-
κίνικο, που λέγεται και Μεγάλη παραλία, και 
τον Φράγκο ή Μικρή παραλία. Είναι κάμποσα 
χρόνια τώρα που κάθε καλοκαίρι γίνεται σωστό 
λαϊκό προσκύνημα στον Σίμο, και δεν θα μπο-
ρούσε να γίνει και διαφορετικά: Τα νερά είναι 
απίστευτα καθαρά, κρυστάλλινα, η αμμουδιά 
σε προκαλεί να πετάξεις παπούτσια και σαγιο-
νάρες και να σεργιανίζεις στους αμμόλοφους 
νιώθοντας τη χρυσή άμμο να μπλέκεται στα 
δάχτυλά σου.
Τα αρμυρίκια και οι θαλασσόκεδροι φροντί-
ζουν για την απαραίτητη σκιά, πέρα βέβαια από 
τις ομπρέλες που στήνονται το καλοκαίρι, ενώ 
παραπλεύρως λειτουργεί και κάμπινγκ. Καθό-
λου τυχαίο λοιπόν που ο Σίμος αναδεικνύεται 
συνεχώς ανάμεσα στις καλύτερες της Μεσο-
γείου...
Πολύ πρόσφατα ολοκληρώθηκε ο καινούρ-
γιος δρόμος που επιτρέπει τον γύρο του νησιού 
(μέχρι πρότινος οι διαδρομές διακλαδίζονταν 
από το λιμάνι), κι έτσι από τον Σίμο και τον οικι-
σμό της Λεύξης μπορείς να έρθεις κατευθείαν 
στο Κάτω Νησί και την άλλη μεγάλη αμμουδιά, 
την Παναγία.
Εδώ θα βρεις και ταβερνάκια για την απαραί-
τητη «ψαροκατάσταση», εδώ είναι ίσως και 
το ωραιότερο μέρος στην Ελαφόνησο για να 
απολαύσεις το ηλιοβασίλεμα, με πρώτο πλάνο 
την αμμουδιά και φόντο τα αντίπερα νησάκια, 
τα Νησιά της Παναγίας. Κι όσο κι αν κοιτάς τον 
χάρτη και βλέπεις ένα νησί μικρό, όσο περισ-
σότερο μένεις εδώ, τόσο λιγότερο το χορταί-
νεις και αναβάλλεις συνεχώς τη διαδρομή της 
επιστροφής...
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υλιΚα (Για 4 meριδεσ)

 ª 1½ φλιτζ. τσαγιού σάλτσα μπολονέζ
 ª 4 αυγά, κατά προτίμηση βιολογικά
 ª 2 ντομάτες ώριμες, πλυμένες, καθαρισμένες από φλούδες και σπόρια (δες 

το βίντεο για να μάθεις πώς τις ξεφλουδίζουμε) και κομμένες σε μέτρια κομμάτια
 ª 40 ml ελαιόλαδο
 ª 1 σκελίδα σκόρδου ελαφρώς κοπανισμένη
 ª 1 κουτ. γλυκού ξερός δυόσμος, τριμμένος, ή δεντρολίβανο, καλά κοπανι-

σμένο στο γουδί

διαδιΚασια

 ª Βάζουμε το ελαιόλαδο με το σκόρδο σε ένα μεγάλο τηγάνι ή σε μια πλατιά ρηχή 
κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά. Οταν ζεσταθεί το λάδι, ρίχνουμε την ντομάτα και σοτά-
ρουμε για περίπου 5 - 6 λεπτά, σε δυνατή φωτιά πάντα. Προσθέτουμε τη σάλτσα 
μπολονέζ, το δυόσμο ή το δεντρολίβανο, ανακατεύουμε να ζεσταθεί και σπάμε προ-
σεκτικά τα αυγά πάνω από τον κιμά. Με μια ξύλινη σπάτουλα «σκαλίζουμε» προσε-
κτικά το ασπράδι με κυκλικές κινήσεις γύρω από τον κρόκο -χωρίς να τον σπάσουμε- 
ώστε να ανακατευτεί με τον κιμά και να ψηθεί.

 ª Κλείνουμε το μάτι της κουζίνας, όμως δεν αποσύρουμε το σκεύος. Σκεπάζουμε 
με ένα καπάκι και αφήνουμε στο ζεστό μάτι για 4 - 5 λεπτά ακόμη ή μέχρι να πήξουν 
οι κρόκοι. Σερβίρουμε με ζεστό ψωμί και πράσινη σαλάτα ή αγγουροσαλάτα.

Άρωμα Κουζίνας
Αυγά μάτια σε σάλτσα 
μπολονέζ

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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-Πες μου για το ατύχημα στο κεφάλι. 
-Ποιο ατύχημα? 
-Τι ετσι βλαμμένος γέννηθικες?

- Κοντεύω να πέσω σε κατάθλιψη 
- Ερωτική απογοήτευση; 
-  Έφαγα ε ν ν ιά μερίδε ς  τηγαν ι τ έ ς 
πατάτες και δε χωράει το επιδόρπιο

– Μαμά, τσακώθηκε και πάλι μαζί 
μου. Δεν τον αντέχω άλλο, έρχομαι 
να μείνω μαζί σου! 
– Όχι, κόρη μου, πρέπει να πληρώ-
σει, …. έρχομαι ΕΓΩ να μείνω μαζί 
σας!!!

Ο Γιωρίκας ήθελε να αγοράσει αμάξι 
και ζητάει τη βοήθεια του Κωστίκα 
και ακολουθε ί η παρακάτω συζή-
τηση,
- Τι αμάξι λες να πάρω Κωστίκα;
- Να πάρεις BMW, του λέει, γιατί αν 
ξεκινήσεις από Θεσσαλον ίκη 6:00, 
θα είσαι στο Κιλκίς 6:30.
Μετά από λίγο καιρό τον συναντάει:

- Τι αμάξι πήρες τελικά;
- Opel.
- Γιατί πήρες Opel;
- Ε, τι να κάνω από τις 6:30 στο Κιλκίς; 

Ο παπα-Μανώλης -ένας μον τέρνος 
παπάς- οδηγεί μηχανή. Ένας τροχονό-
μος που τον έχει βάλει στο μάτι, του 
κάνει νόημα 30 μέτρα πριν τα φανά-
ρια για να τον σταματήσει. Ο παπάς 
πετυχαίνει και σταματά ακριβώς στο 
σημείο που του έχει υποδείξει. Για 
μέρες γινόταν το ίδιο πράγμα. Ο τρο-
χονόμος κάθε φορά που έβλεπε τον 
παπά του έκανε νόημα να σταματήσει 
στα 20, στα 10, στα 5 και την τελευ-
ταία φορά σ το 1 μέτρο. Εκείνη την 
τελευταία φορά λοιπόν, πάλι ο παπάς 
κατάφερε να σταματήσει ακριβώς στο 
υποδεικνυόμενο σημείο.
Γεμάτος απορία ο τροχονόμος γ ια 
την ακρίβεια του παπά τον ρωτάει: 
«καλά,  πώς τα κα ταφέρνε ις  κάθε 
φορά και είσαι τόσο ακριβής;»
Και ο παπάς λέει: «Ακου παιδί μου, 
εγώ έχω το Χριστό και την Παναγία 
μαζί μου και τα καταφέρνω».
«Ωπ!! τρία άτομα στη μηχανή; κλήση 
αμέσως!»

Κριοσ
Οι συνθήκες στο επαγγελματικό σας 
περιβάλλον θα βελτιωθούν ακόμα πιο 
πολύ. Και αυτό θα σας δώσει την ευκαι-
ρία να εργαστείτε με πιο μεγάλη άνεση 
και καλύτερη απόδοση με ευνοϊκές επι-
πτώσεις στα οικονομικά σας. Ο τομέας 
της καριέρας ενεργοποιείται έντονα 
τώρα. Ανοίγουν οι ορίζοντές σας ενώ οι 
συγκυρίες θα σας βοηθήσουν να έρθετε 
σε επαφή με αυτούς που μπορούν να 
προωθήσουν τις υποθέσεις σας.

ταυροσ
Η εβδομάδα αυτή προσφέρεται για ηρε-
μία. Η εποχή αυτή θα σας βοηθήσει να 
γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Μια ακόμα 
δυσκολία που θα συναντήσετε στο μέλ-
λον μπορεί να σας βλάψει αρκετά σημα-
ντικά στον οικονομικό τομέα για αυτό θα 
πρέπει να προσέχετε πολύ καλά αυτούς 
που ήδη ξέρετε ότι είναι αντίπαλοί σας.

διδυμοι
Είσαστε ψυχικά κουρασμένοι γιατί περι-
μένετε ανταλλάγματα από την υπερ-
βολική προσφορά σας στους άλλους. 
Πρώτα, όμως, πρέπει να σκεφθείτε ότι το 
κάνετε μόνο γιατί το αισθάνεστε πραγμα-
τικά. Ηρεμήστε και ξεκουραστείτε. 
Να μην χάσετε την ψυχραι-
μία σας, να μην χάσετε τον 
μπούσουλα, τις συμφω-
νίες σας, κι ότι άλλο 
θέλετε να κρατήσετε

ΚαρΚινοσ
Θα είστε αποτελεσμα-
τικοί και παραγωγι-
κοί μόνο αν παραμεί-
νετε σταθεροί στις από-
ψεις σας. Σκεφθείτε ξανά 
και ξανά τις υποχρεώσεις 
που έχετε και υπερασπιστείτε 
τα δικαιώματά σας με πάθος. Αλλάξτε 
περιβάλλον και βρεθείτε με καινούριους 
ανθρώπους για να νιώσετε καλύτερα.

λεών
Κάποιο άτομο από το φιλικό περιβάλλον 
σας θα χρειαστεί τη συμβουλή σας. Εάν 
περιμένατε κάποια αύξηση στις αποδοχές 
σας, ίσως τη λάβετε τώρα. Όμως δεν είναι 
καλή περίοδος για να αναλάβετε επιπλέον 
επαγγελματικές υποχρεώσεις. Τα επαγ-
γελματικά θέματα φαίνεται πως θα σας 
απασχολήσουν έντονα την περίοδο αυτή, 
ενώ παράλληλα θα μπορέσετε να προ-
σεγγίσετε άτομα που κατέχουν ανώτερη 
επαγγελματική θέση. 

ΠαρΘενοσ
Αυτή την εποχή στα εργασιακά σας ανα-
μένονται φιλονικίες με τους ανωτέρους 
σας. Γενικά για κάθε είδους σχέδια, συμ-
φωνίες ή εγκρίσεις, θα υπάρξουν εμπό-
δια και καθυστερήσεις. Ακόμα κι αν περι-
μένατε κάποια χρήματα, αυτά θα καθυ-
στερήσουν, για αυτό θα πρέπει να κάνετε 
οικονομίες.

ΖυΓοσ
Στον οικογενειακό τομέα μπορεί να υπάρ-
ξουν εντάσεις, όμως τα επαγγελματικά σας 
φαίνεται να πηγαίνουν αρκετά καλά. Αυτή 
είναι μία αιτία που θα σας φτιάξει τη διά-
θεση. Δώστε έμφαση στα οικονομικά σας 
για να βρεθείτε αισθητά ωφελημένοι. Προ-
σέξτε τις μετακινήσεις. 

σΚορΠιοσ
Το θετικότερο αυτής της περιόδου είναι ότι 
δυναμώνετε έτσι ώστε να μπορείτε να προ-
βάλετε τα θέλω σας σε κάθε κατεύθυνση και 
να δείξετε ότι είστε έτοιμοι να υπερασπίσετε 
θέσεις αλλά και συναισθήματα με οποιο-
δήποτε αντίτιμο. Το πιο δύσκολο για σας 
αυτήν την εποχή, είναι η διαπίστωση που 
σιγά-σιγά κάνετε, ότι άτομα που πιστεύατε 
ότι πάντα θα είναι κοντά σας, κάνουν πίσω 
στα δύσκολα.

τοξοτΗσ
Κατάλληλη εποχή για εξορμήσεις και δια-
σκέδαση. Βγείτε έξω, χαρείτε και απολαύ-
στε την. Αποφύγετε οικονομικές συναλ-
λαγές και διασκεδάστε με αγαπημένα σας 
πρόσωπα. Κανονίστε το πρόγραμμά σας με 
ελαστικότητα καθώς μπορεί να υπάρξουν 
μικροανατροπές σε ραντεβού σας.

αιΓοΚερώσ
Αρκετά κουραστικές προ-

βλέπονται οι επόμενες 
μέρες για τους περισ-
σότερους από εσάς. 
Οι αλλαγές στη ζωή 
σας θα σας αναστα-
τώσουν αλλά και θα 
σας βοηθήσουν να 
πλησιάσετε περισσό-

τερο τους στόχους σας. 
Φανείτε συντηρητικοί για 

λίγο καιρό και μην αφήνετε 
στην τύχη εκκρεμότητες ή υπο-

χρεώσεις, σχετικές με περιουσιακά στοι-
χεία.

υδροχοοσ
Μην παραμελείτε τυχόν ενοχλήσεις στην 
υγεία σας και γενικά, προφυλάξτε τον 
εαυτό σας από εκνευρισμούς και κούραση. 
Στην εργασία σας δεν είστε ικανοποιημέ-
νοι αλλά, αν κάνετε υπομονή, θα δείτε να 
ανοίγονται ενδιαφέρουσες προοπτικές. 
Έως τότε, ο πιο ευνοούμενος τομέας είναι 
η σχέση σας με τους κοντινούς σας ανθρώ-
πους που αγαπάτε. Εδώ είναι σίγουρο, πως 
θα θερίσετε ακριβώς ότι έχετε σπείρει. Και 
ελπίζω πως φανήκατε προνοητικοί.

ιχΘεισ
Οι καιροί είναι δύσκολοι. Δεν θα πρέπει να 
πανικοβληθείτε. Απλώς πρέπει να κάνετε 
υπομονή και να δείξετε αυτοσυγκράτηση, 
έτσι ώστε οι συνέπειες να είναι όσο το 
δυνατόν πιο ανώδυνες. Έτσι κι αλλιώς έχετε 
όλες τις δυνατότητες να ανταπεξέρχεστε 
στις κρίσεις. Αφήστε τα πράγματα να κυλή-
σουν ήρεμα απλώς προσφέροντας τις υπη-
ρεσίες σας όπου και όταν σας ζητηθούν.

ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις
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Τ
ο αίτημα της επανένωσης των Γλυ-
πτών του Παρθενώνα δεν είναι μόνον 
ελληνικό, είναι παγκόσμιο και υπο-
στηρίζεται απ’ όλους όσοι σέβονται 

τις πολιτιστικές αξίες. 
Το παραπάνω συμπέρασμα ενισχύθηκε, για 
ακόμη μία φορά, από την εκδήλωση που 
διοργανώθηκε πριν από λίγες ημέρες στη 
Στοκχόλμη από τη Σουηδική Επιτροπή για την 
Επιστροφή των Γλυπτών στην πατρίδα τους. 
Η επιτροπή αυτή ιδρύθηκε από τον λάτρη της 
Ελλάδας, λόγιο και συγγραφέα Stune Linner.
Ο Ελληνας πρέσβης, Δημήτριος Τουλούπας, 
υπογράμμισε τον ρόλο-κλειδί της Σουηδι-
κής Ακαδημίας που αναδεικνύει τη σημα-
σία του επαναπατρισμού των Γλυπτών του 
Παρθενώνα, ένα θέμα που, όπως είπε χαρα-
κτηριστικά ο ίδιος, αγγίζει θεμελιώδεις 
πολιτιστικές αξίες, κοινές για τη Σουηδία 
και την Ελλάδα, ενώ παράλληλα συμβάλλει 
στην εξάπλωση της γνώσης για την αρχαία 
Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλή-
θηκαν δύο ταινίες μικρού μήκους σχετικές 
με τη ζωοφόρο του Παρθενώνα, ενώ ακο-
λούθησε συζήτηση, κεντρικός άξονας της 
οποίας ήταν η εξασφάλιση των απαραίτητων 
προϋποθέσεων, προκειμένου τα Γλυπτά να 
μπορέσουν, επιτέλους, να επιστρέψουν εκεί 

όπου ανήκουν, στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος 
της Επιτροπής, Κristen Kumlin, ζήτησε από 
την ελληνική κυβέρνηση να υποστηρίξει την 
υπόθεση αυτή με όλες της τις δυνάμεις, ενώ 
ο ομογενής βουλευτής Σωτήρης Δελής τόνισε 
πως πρόκειται για ηθικό και όχι νομικό θέμα 
και ως τέτοιο πρέπει να λυθεί.

Το Μουσείο έχει ως θέμα του 
το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα, 
δηλαδή τα γεγονότα που 
συνέβησαν στην πόλη και στην 
επαρχία των Καλαβρύτων κατά 
την τελευταία φάση του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου

Ι
στορίες που δεν πρέπει να ξε-
χαστούν αφηγείται το Δημοτικό 
Μουσείο Καλαβρυτινού Ολο-
καυτώματος, υποστηρίζοντας 

με τον πιο δραματικό τρόπο τη φε-
τινή θεματική της Διεθνούς Ημέρας 
Μουσείων «Μουσεία και αμφιλεγό-
μενες ιστορίες: τα μουσεία μιλούν για 
εκείνα που δεν λέγονται».
Με αφορμή την ανακήρυξή του ως 
τιμώμενου μουσείου για το 2017 
και την κεντρική εκδήλωση που θα 
πραγματοποιηθεί στα Καλάβρυτα, 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ συνομίλησε με τον Χρί-
στο Φωτεινόπουλο, διευθυντή του 
Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού 
Ολοκαυτώματος, που στεγάζεται σε 
έναν ιδιαίτερο χώρο: Στο Δημοτικό 
Σχολείο όπου συντελέστηκε η πρώτη 
πράξη της Καλαβρυτινής τραγωδίας.
«Το Μουσείο έχει ως θέμα του το 
Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα, δηλαδή 
τα γεγονότα που συνέβησαν στην 
πόλη και στην επαρχία των Καλαβρύ-
των κατά την τελευταία φάση του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου και κυρίως τη 
μαζική εκτέλεση του ανδρικού πλη-
θυσμού τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 
1943, την ταυτόχρονη ομηρία των 
γυναικόπαιδων στο Δημοτικό Σχο-

λείο και τη λεηλασία και την πυρπό-
ληση των σπιτιών της πόλης» ανα-
φέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Φωτεινό-
πουλος. Παράλληλα, περιγράφει 
τις θεματικές ενότητες του μοναδι-
κού μουσείου ολοκαυτώματος στην 
Ελλάδα, όπως αυτές διαρθρώνονται 
στις πέντε αίθουσές του.
Η κήρυξη του πολέμου, η εγκατά-
σταση στην πόλη των ιταλικών δυνά-
μεων τον Μάιο του 1941 και η χρήση 
του Δημοτικού Σχολείου ως στρατο-
πέδου συγκέντρωσης πολιτικών κρα-
τουμένων από όλη την Πελοπόννησο 
είναι μερικές από τις αφηγήσεις της 
δεύτερης αίθουσας. Μέσα από χάρ-

τες, φωτογραφίες, έκθεση όπλων και 
άλλων αντικειμένων παρουσιάζονται 
όλα τα παραπάνω, αλλά κυρίως η 
«Επιχείρηση Καλάβρυτα», το σχέδιο 
της γερμανικής διοίκησης που διορ-
γανώθηκε μεταξύ 5 και 15 Δεκεμ-
βρίου 1943 και το οποίο οδήγησε στο 
ολοκαύτωμα της περιοχής.
«Την 13η Δεκεμβρίου 1943 συγκέ-
ντρωσαν όλο τον πληθυσμό στο 
Δημοτικό Σχολείο και διαχώρισαν 
τους άνδρες από τα γυναικόπαιδα, 
τα οποία άφησαν έγκλειστα σε ομη-
ρία μέσα στο σχολείο. Τους άνδρες, 
παιδιά από 13 ετών ως γέροντες 
80 ετών, τους οδήγησαν 500 μέτρα 

μακριά από την πόλη, σε μια αμφι-
θεατρική τοποθεσία, και τους εκτέ-
λεσαν, αφού πρώτα τους βασάνι-
σαν ψυχολογικά, με την έννοια ότι 
τους έβαλαν να παρατηρούν τα σπί-
τια τους που καίγονταν. Κανείς δεν 
μπορούσε να κάνει τίποτα, γιατί οι 
μεν νόμιζαν ότι θα έβαζαν φωτιά στα 
γυναικόπαιδα που ήταν στο σχολείο 
και τα δε γιατί τους περιφρουρού-
σαν. Τελικά δεν τα έκαψαν οι Γερμα-
νοί, διότι το μόνο που ήθελαν ήταν 
να τα έχουν σε ομηρία μην τυχόν γίνει 
κάτι με τις ανταρτικές δυνάμεις» ανα-
φέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής 
του μουσείου.

Πέθανε ο 
Ρότζερ Μουρ, o 
μακροβιότερος 
Τζέιμς Μποντ

Έ
φυγε από τη ζωή ο Σερ 
Ρότζερ Μουρ, ο τζέ-
ντλεμαν της βρετανικής 
καλλιτεχνικής σκηνής 

και ένας από τους πιο αγαπη-
μένους Τζέιμς Μποντ όλων των 
εποχών. 
Ο 89χρονος ηθοποιός πέθανε 
μετά από σύντομη αλλά σκληρή 
μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 
89 ετών. 
Την είδηση του θανάτου του 
ανακοίνωσαν μέσω κοινωνι-
κών δικτύων τα τρία του παιδιά 
Ντέμπορα, Τζόφρι και Κρίστιαν. 
«Με βαριά καρδιά πρέπει να 
μοιραστούμε μαζί σας την 
άσχημη είδηση του θανάτου 
του πατέρα μας, Σερ Ρότζερ 
Μουρ, που έφυγε σήμερα. 
Είμαστε συντετριμμένοι» γρά-
φει η οικογένειά του στον προ-
σωπικό λογαριασμό του ηθο-
ποιού στο Twitter. 
O γνωστός ηθοποιός άφησε την 
τελευταία του πνοή στην Ελβε-
τία, περιστοιχισμένος από την 
οικογένειά του. 
«Η αγάπη που τον περιστοί-
χιζε τις τελευταίες ημέρες ήταν 
τόσο μεγάλη, που δεν μπορεί 
να εξηγηθεί με λόγια» λέει το 
ίδιο μήνυμα, και συμπληρώ-
νει: «Ξέρουμε ότι η δική μας 
αγάπη και ο θαυμασμός θα 
πολλαπλασιαστεί και θα εξα-
πλωθεί σε όλο τον κόσμο από 
τους ανθρώπους που τον γνώ-
ριζαν μέσα από τις ταινίες του, 
τις τηλεοπτικές του σειρές και 
την παθιασμένη του εργασία 
για την Unicef – έργο που θεω-
ρούσε πάντα το μεγαλύτερό του 
επίτευγμα». 
Παρότι ο Μουρ θα είναι για 
τους θαυμαστές του πάντα ο 
«007», η αλήθεια είναι ότι ο 
γνωστός ηθοποιός ενσάρκωσε 
με επιτυχία δεκάδες ρόλους 
τόσο στη μικρή όσο και στη 
μεγάλη οθόνη. 

ιστορίες για «εκείνα που δεν λέγονται» από 
το μουσείο καλαβρυτινού ολοκαυτώματος

Μήνυμα από τη Σουηδία για επανένωση των 
Γλυπτών
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Ο
ι φιλοξενούμενοι φάνηκαν να έ-
χουν μπει καλύτερα σ το γήπεδο 
με την πίεση που έβγαζαν αλλά ο 
Παναθηναϊκός ήταν αυτός που εί-

χε την πρώτη καλή στιγμή στο ματς. Στο 7’ οι 
πράσινοι βγήκαν στην αντεπίθεση, η μπάλα 
κατέληξε στον Λουντ, ύστερα από προσπά-
θεια του Λέτο, αλλά το σουτ του Φινλανδού 
απ’ το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, πέ-
ρασε ελάχιστα έξω από το αριστερό δοκάρι 
του Ανέστη.
Η ΑΕΚ προσπάθησε με την σειρά της να γίνει 
απειλητική στο 10’ όταν ο Μάνταλος βρήκε 
σ τα αρισ τερά τον Ντ ίν τακ, ο οποίος έκανε 
το γύρισμα μέσα στην μεγάλη περιοχή, αλλά 
ο Κουτρουμπής έδιωξε σε κόρνερ προτού ο 
Μάνταλος μπει στην πορεία της μπάλας.
Όπως και στο ΟΑΚΑ έτσι και στην Λεω-
φόρο η ΑΕΚ όποτε έβρισκε την ευκαιρία 
απειλούσε με σουτ από μακριά. Αυτό 
έκανε και στο 23’ με τον Μάνταλο να 
εκ τε λε ί με πάσα ένα φάουλ καθώς 
«πάτησε» την μπάλα σ τον Χρισ το -
δουλόπουλο, ο οποίος επιχείρησε ένα 
δυνατό σουτ το οποίο πέρασε έξω απ’ το 
δεξί δοκάρι του Βλαχοδήμου.
Ο Παναθηναϊκός μάλισ τα έδειξε να πατάει 
καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο στην έναρξη 
του δευτέρου ημιχρόνου και θα μπορούσε να 
προηγηθεί στο 53’ όταν οι πράσινοι βγήκαν 
ωραία στην αντεπίθεση με τον Χουλτ αλλά ο 
Σουηδός είχε το μυαλό του στο πως θα πάρει 
την κόκκινη του Ανέστη και όχι στο πως να 
περάσει και να πλασάρει σ την κενή εσ τ ία. 
Συγκεκριμένα ο Σουηδός βγήκε όμορφα από 
τα αριστερά και πρόλαβε την έξοδο του Ανέ-
σ τη και τσ ίμπησε την μπάλα προς τα αρι-
σ τερά και έπεσε χωρίς να τον βρει ο γκολ-
κίπερ της ΑΕΚ με αποτέλεσμα να αντικρίσει 
σωστά την κίτρινη κάρτα.
Η ΑΕΚ έγινε απειλητική για πρώτη φορά στο 
δεύτερο μέρος σ το 59’ όταν ο Μάν ταλος 

έκανε τη σέντρα απ’ τα αριστερά, ο Αραούχο 
πήρε την κεφαλιά απ’ το ύψος του πέναλτι, 
αλλά ο Χουλτ έβαλε την κόντρα, με την μπάλα 
να καταλήγει στην αγκαλιά του Βλαδοχήμου.
Στο 60’ ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτ ι 
με τον Τάσο Χατζηγιοβάνη να είναι πρωτα-
γωνισ τής της φάσης. Ο νεαρός άσος πίεσε 
την άμυνα της ΑΕΚ αναγκάζοντας τους φιλο-
ξενούμενους να βγάλουν την μπάλα πλά-
γιο άουτ. Ο Χατζηγιοβάνης ζήτησε από τον 
Λουντ να το εκτελέσει γρήγορα με τον Φιν-
λανδό να μην χάνει χρόνο και βγήκε τετ α τετ 
με τον Ανέστη με τον Γκάλο να τον κυνηγάει. 
Ο νεαρός μέσος τσ ίμπησε την μπάλα και ο 
αμυντικός της ΑΕΚ έβαλε το δεξί του χέρι για 
να πάρει το πλεονέκτημα. Πέναλτι που σωστά 

υπέδειξε ο Ζαχαριάδης.
Ο Λέτο ήταν αυτός που ανέ-

λαβε την εκτέλεση του και με 
ωραίο χτύπημα έστειλε την 
μπάλα σ την δεξ ιά γων ία 
του Ανέστη ο οποίος α και 
έπεσε σωστά δεν μπόρεσε 
να διώξει τελικά την μπάλα. 

Ο Αργεντινός με την εύστοχη 
εκτέλεση έδωσε το προβάδι-

σμα στο τριφύλλι.
Η ΑΕΚ παρά το γεγονός ότ ι έπαιξε με δυο 
καθαρόαιμους επιθετικούς δεν μπόρεσε να 
γίνει απειλητική προς την εστία του Βλαχο-
δήμου με τους πράσινους να έχουν κλείσει 
αρκετά καλά τους χώρους. 
Το τριφύλλι στο τελευταίο 15’ της αναμέτρη-
σης έδωσε χώρο στους φιλοξενούμενους να 
κάνουν το παιχνίδι τους και αναλώθηκε στο 
ανασ ταλτ ικό κομμάτ ι αλλά μπόρεσε χωρίς 
μεγάλη δυσκολία να κρατήσει την ΑΕΚ μακριά 
από την εστία του Οδυσσέα Βλαχοδήμου.
Το 90λεπτο ολοκληρώθηκε με τον Παναθηνα-
ϊκό να κρατάει το υπέρ του 1-0 και να παίρνει 
ένα πολύτιμο τρίποντο, το πρώτο του, ενόψει 
της συνέχειας των playoffs.

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση στο ματς με την ΑΕΚ και ξεπέρασε και τα προβλήματα που 
είχε φτάνοντας σε μια σπουδαία νίκη με 1-0 χάρη σε γκολ του Λέτο που τον κρατάει ζωντανό 
στην υπόθεση για ένα καλό πλασάρισμα στα playoffs. 

Ζωντανός ο 
Παναθηναϊκός

Η Super League ανακοίνωσε και επίσημα την αφαίρεση τριών βαθ-
μών από τον Ηρακλή με τον «Γηραιό» να καταλαμβάνει την 15η 
θέση και να οδηγείται στην Stoiximan.gr Football League.

Hταν γνωστό από την πρώτη ώρα του Δ.Σ. της Super League πως η από-
φαση που είχαν πάρει τα μέλη του συνεταιρισμού ήταν η αφαίρεση 
τριών βαθμών από τον Ηρακλή για την εκπρόθεσμη καταβολή χρημά-
των στον Πορτουλίδη.
Με 9 ψήφους υπέρ, 2 κατά, 3 λευκά και 3 απόντες η διοργανώτρια απο-
φάσισε την αφαίρεση των βαθμών από την ομάδα του «Γηραιού» που 
πλέον καταλαμβάνει την 15η θέση και υποβιβάζεται στην Stoiximan.gr 
Football League.
Μάλιστα το απόγευμα της Τετάρτης ανακοινώθηκε και επίσημα η ανακοί-
νωση της Super League που αναφέρει:
«Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Super 
League αποφάσισε κατά πλειοψηφία (9 υπέρ, 2 κατά, 3 λευκά) την αφαί-
ρεση από την Π.Α.Ε. Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ τριών (3) βαθμών από το βαθμο-
λογικό πίνακα του Πρωταθλήματος αγωνιστικής περιόδου 2016-17, σε 
εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 2/2017 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου 
Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. και σε ανάκληση προηγούμενης απόφασης της 
Super League».
Να σημειώσουμε μάλιστα ότι ήδη στην επίσημη ιστοσελίδα της Super 
League έχει ήδη αλλάξει η βαθμολογία με τον Λεβαδειακό και τον Ηρα-
κλή να έχουν από 26 βαθμούς αλλά τον «Γηραιό» να υστερεί με τους 
Βοιωτούς καθώς στο πρώτο ματς των δυο ομάδων είχε ηττηθεί με 3-0 
και στο δεύτερο παιχνίδι ο Ηρακλής είχε νικήσει με 1-0.
Oι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στήριξαν τον Λεβαδειακό και 
ψήφισαν να αφαιρεθούν τρεις βαθμοί από τον Ηρακλή και έτσι να πέσει 
κατηγορία. Να τονιστεί βέβαια ότι οι «κυανόλευκοι» θα προσφύγουν 
στο διαιτητικό δικαστήριο

«Συνωμοσία για να πέσει ο Ηρακλής»
Βέβαιος για την δικαίωση του Ηρακλή στο διαιτητικό δικαστήριο έδειξε 
ο Νίκος Καγιούλης, μιλώντας στον «Metropolis».  Ο οποίος παράλληλα 
έκανε λόγω για «συνωμοσία» εις βάρος του Γηραιού. 
Για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τον Ηρακλή: «Αυτό που έγινε χθες 
είναι συνωμοσία για να πέσει ο Ηρακλής. Το είπα εδώ και καιρό. Εμείς 
θα κάνουμε τις απαραίτητες κινήσεις. Ο κ. Παπαθανασάκης με το νομικό 
του επιτελείο θα προχωρήσει στο διαιτητικό και από μένα θα έχει όποια 
βοήθεια χρειαστεί».
Για το ποιοι έκαναν την συνωμοσία: «Αυτό το ξέρει όλη η Ελλάδα. 
Φάνηκε ποιοι προσπαθούν να ρίξουν μια ομάδα που σώθηκε με το 
σπαθί της».
Για το αν μπορεί να τον σώσει ο Παπαθανασάκης: «Φυσικά και μπορεί. 
Έχει το νομικό επιτελείο με τον κ. Καρπετόπουλο και κάποιους άλλους. 
Του έχω δηλώσει ότι έχει την υποστήριξή μου. Και οικονομική υποστή-
ριξη».
Για το περίφημο παράβολο των 15.000 ευρώ: «Δεν ξέρω το ύψος του 
ποσού. Ξέρω ότι όσο και να χρειαστεί, θα καλυφθεί».

Μείον τρεις και 
υποβιβασμός για Ηρακλή
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Ο
ι αστυνομικές αρχές 
συνέλαβαν τον άνδρα 
που έριξε το κουτάκι 
μπύρας στον Βλάνταν 

Ίβιτς και προκάλεσε τη διακοπή 
στο πρόσφατο παιχνίδι του «Α-
πόστολος Νικολαΐδης».
Ενώπιον της Δικαιοσύνης θα 
προσέλθει την Πέμπτη (25/5) ο 
άνδρας ο οποίος ήταν ο υπαίτιος 
για τη διακοπή στο πρόσφατο 
παιχνίδι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ. 
Αυτός που πέταξε το κουτάκι 
μπύρας στο κεφάλι του Βλάνταν 
Ίβιτς συνελήφθη από την Υποδι-
εύθυνση Αθλητικής Βίας, αφού 
ταυτοποιήθηκε από τα στοιχεία 
που είχαν συγκεντρωθεί.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον 
ανακριτή προκειμένου να απο-
λογηθεί και να του απαγγελ-
θούν κατηγορίες, ενώ στη συνέ-
χεια θα οριστεί τακτική δικάσι-
μος. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 
η στάση που θα τηρήσει η ΠΑΕ 
Παναθηναϊκός και αν θα τον 
«κυνηγήσει» για διαφεύγοντα 
κέρδη λόγω της ενέργειας του.
Ο δράστης είναι 22 ετών, σπου-
δάζει στο ΤΕΙ Αθήνας και για να 
εισέλθει στο «Απόστολος Νικο-
λαΐδης» χρησιμοποίησε το εισι-
τήριο διαρκείας του πατέρα του. 
Έχει ιστορικό για πράξεις βίας 
στο πρόσφατο παρελθόν, όμως 
δεν έχει προηγούμενο για περι-
στατικά επεισοδίων στο χώρο 
του αθλητισμού.
Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειά-
δης, εξέφρασε την ικανοποίησή 
του για την κινητοποίηση της 
αστυνομίας και ιδιαίτερα του 
τμήματος αθλητικής βίας για την 
ταυτοποίηση του οπαδού που 
πέταξε το κουτάκι μπύρας στον 
προπονητή του ΠΑΟΚ, Βλάνταν 
Ιβιτς, αλλά και για τα εξαιρετικά 
αντανακλαστικά που επέδειξε η 
ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η συμβολή 
και η συνεργασία της ήταν καθο-
ριστική για να βρεθεί ο δράστης 
της απαράδεκτης αυτής ενέρ-
γειας.
Ο Παναγόπουλος τόνισε ότι ο 

εντοπισμός του δράση έγινε 
από την παρακάμερα που χρη-
σιμοποιεί ο Παναθηναϊκός στα 
παιχνίδια του και σημείωσε ότι 
ποτέ το τριφύλλι δεν έχει συγκα-
λύψει κανέναν και έχει παραδώ-
σει και στο παρελθόν στοιχεία 
και άλλων οπαδών που έχουν 
κάνει επεισόδια χωρίς όμως να 
έχει υπάρξει ταυτοποίηση.
Επίσης όπως σημείωσε ο συγκε-
κριμένος οπαδός θα αποβληθεί 
δια παντός από το γήπεδο του 
Παναθηναϊκού και τόνισε πως 
το τριφύλλι για άλλη μια φορά 
είναι μπροστά σε κινήσεις που 
δείχνουν μια νέα κατάσταση και 
ευχήθηκε και άλλες ομάδες να 
ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. 
Για το ότι ο Παναθηναϊκός τα 
κατάφερε να εντοπίσει τον 
«δράστη»: 
«Το καταφέραμε με δικές μας 
ενέργειες. Από την λεγόμενη 
παρακάμερα του Παναθηναϊ-
κού εντοπίστηκε. Είναι η κάμερα 
που κινείται στην ζώνη των 
πάγκων. Δεν επιτρέπεται να 
κάνεις λήψη εντός γηπέδου γιατί 
εκεί είναι η ΝOVA. Από εκείνη 
την εικόνα εντοπίστηκε η κίνηση 
του συγκεκριμένου και από εκεί 
ξεκίνησαν όλα. Βρέθηκε το πρό-
σωπο, αναζητήθηκε το εισιτή-
ριο, πώς μπήκε μέσα, τι έκανε 
μέσα στο γήπεδο και φτάσαμε 
στο να εντοπιστεί πλήρως και 
να ταυτοποιηθεί μετά από την 
αστυνομική βία».
Για το αν είναι οπαδός του Πανα-
θηναϊκού: 
«Ναι, με διαρκείας. Και μάλιστα 
από τα πολύ ακριβά. Η θύρα 10 
όπου έγινε το περιστατικό, είναι 
η πιο ακριβή θύρα μετά την 3 
που είναι τα επίσημα».
«Από τη μία μεριά θα κινηθούν 
οι αρχές εναντίον του, όπως 
προβλέπεται από τον νόμο. 
Εμείς θα κοιτάξουμε την αστική 
πλευρά της υπόθεσης, απο-
ζημιωτική κλπ. Συν αποβολή 
δια παντός από το γήπεδο του 
ανθρώπου που είχε το διαρ-
κείας αυτό».

Συνελήφθη ο υπαίτιος 
της διακοπής στο 
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Το γκολ-καραμπόλα με πρωταγωνιστές 
Πρίγιοβιτς και Ρισβάνη, έδωσε στον ΠΑΟΚ 
την εύκολη, αλλά κομβική νίκη στην Νέα 
Σμύρνη (0-1 τον Πανιώνιο) και περιμένει... 
γκέλα της ΑΕΚ στη Λεωφόρο για να 
αγκαλιάσει ακόμη περισσότερο την πρωτιά 
στα πλέι οφ! 
 

Ο 
ΠΑΟΚ ήξερε ότι η νίκη ήταν αυτοσκοπός 
στη Νέα Σμύρνη κόντρα σε ένα αντίπαλο 
ο οποίος είχε πολλές απουσίες κι έπαιζε 
με μισή ομάδα. Ο Δικέφαλος του Βορρά 

χωρίς να ανεβάσει ταχύτητα εκμεταλλεύτηκε μια κα-
κή στιγμή των γηπεδούχων, έφτασε στο γρήγορο 
γκολ και στη συνέχεια έκανε σωστή διαχείριση του 
υπέρ του σκορ κι έφτασε στη νίκη που τον καθιστά 
φαβορί για την πρώτη θέση των πλέι οφ.
 Οι «κυανέρυθροι» σε διάταξη 4-2-3-1 ξεκίνησαν με 
τον Μπαντή στο τέρμα και αμυντική τετράδα 
από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Γκιο-
ατά, Ρισβάνη, Οικονόμου και Τασουλή. 
Κόρμπος και Ταπόκο ήταν τα δύο αμυ-
ντικά χαφ. Μασούρας (αριστερά), 
Σαββίδης (ελεύθερο ρόλο) και Καθά-
ριος (δεξιά) αποτελούσαν την τριάδα 
πίσω από τον μοναδικό πρωοθημένο 
Μπεν.
Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του είχε τις δικές 
του απουσίες, αφού εκτός ήταν οι Σάκχοφ 
(τιμωρημένος), Βαρέλα  (τραυματίας), Μυστακίδης 
(τραυματίας). Αντίθετα ξανά διάθεσημος ήταν ο Κρέ-
σπο που εξέτισε την ποινή του.
Ο Βλάνταν Ίβιτς παρέταξε την ομάδα του σε 
σύστημα 4-2-3-1 με τον Γλύκο στα γκολπόστ και 
τους Μάτος, Πούγγουρα, Κρέσπο, Λέοβατς αμυ-
ντική τετράδα. Τσίμιροτ και Κάνιας  ήταν τα δύο 
αμυντικά χαφ με τους Ενρίκε, Μπίσεσβαρ, Κάμπος 
να έχουν τις τρεις θέσεις πίσω από τον Πρίγιοβιτς.
Ένα από τα όπλα του Πανιωνίου την φετινή σεζόν 
είναι το δυνατό ξεκίνημα στους εντός έδρας αγώ-
νες. Οι «κυανέρυθροι» παρά τις απουσίες μπήκαν 
φορτσάτοι κι έδειχναν πιο ζωντανοί στο παιχνίδι και 
απείλησαν με το σουτ του Σαββίδη στο 11’ το οποίο 
έδιωξε ο Γλύκος. Από την πλευρά του ο ΠΑΟΚ προ-
σπάθησε να έχει την κατοχή της μπάλας και να χτυ-
πήσει από τα αριστερά με τον Ενρίκε.
Κι ενώ ο Πανιώνιος έδειχνε πιο ζωηρός, ο ΠΑΟΚ 
ήταν αυτός που βρέθηκε από το πουθενά μπρο-
στά στο σκορ στο 14’ όταν ο Πρίγιοβιτς, μετά από 

ωραία προσπάθεια του Κάμπος (πέρασε τέσσερις 
παίκτες) έκανε το γύρισμα για τον συμπαίκτη του 
με τον Ρισβάνη να κάνει το τάκλιν και άθελά του να 
στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
Όπως ήταν λογικό το γκολ αυτό πάγωσε τους γηπε-
δούχους με τον Δικέφαλο του Βορρά να ελέγχει τον 
ρυθμό του αγώνα και μάλιστα παραλίγο να κάνει το 
2-0 με τον Ενρίκε στο 26’, αλλά ο Μπαντής είπε όχι 
στο σουτ του Βραζιλιάνου.
Η φάση αυτή ξύπνησε τον Πανιώνιο ο οποίος απά-
ντησε στις ευκαιρίες στο επόμενο λεπτό με τον Μπεν 
ο οποίος μόνος απέναντι στον Γλύκο δεν κατάφερε 
να νικήσει τον διεθνή πορτιέρο. Ο Μπεν έδειχνε 
σε καλή ημέρα αφού η άμυνα του Δικεφάλου του 
Βορρά δεν μπορούσε να τον αντιμετωπίσει με τον 
φορ από τις Καμόρες να βγαίνει συνέχεια στην πλά-
της των δύο κεντρικών αμυντικών, αλλά τον ίδιο να 
κολλάει σητν τελική προσπάθεια όπως στην φάση 
που βγήκε τετ α τετ αλλά καθυστέρησε να πλασάρει 

με αποτέλεσμα να τον κλείσει ο Πούγγουρας.
Στο 29’ είχαμε νέα ευκαιρία από τον 

ΠΑΟΚ με τον Μπίσεσβαρ αυτή την 
φορά και από το 35’ και μετά ο ρυθμός 
έπεσε χωρίς κάτι το αξιόλογο.
Στην επανάληψη ο ΠΑΟΚ μπήκε με 
στόχο να έχει την μπάλα στα πόδια 

του και παράλληλα να ελέγξει τον 
ρυθμό αφού είχε και το υπέρ του σκορ. 

Ο Πανιώνιος όμως συνέχιζε να είναι επι-
κίνδυνος και στο 52’ είχε μεγάλη ευκαιρία για 

το 1-1 αλλά η κεφαλιά του Μασούρα από το ύψος 
της μικρής περιοχής κατέληξε μόλις άουτ.
Οι γηπεδούχοι παρότι ήταν πίσω στο σκορ έδειχαν 
περισσότερη όρεξη κι έκαναν μεγακλύτερη προ-
σπάθεια να δημιουργήσουν επιθέσεις και να φτά-
σουν στην εστία του Γλύκου, την ώρα που ο ΠΑΟΚ 
έβγαλε κούραση με αποτέλεσμα να μην είναι καθό-
λου επικίνδυνος δείχνοντας ότι το 1-0 τουν ήταν 
αρκετό.
Όχι ότι ο Πανιώνιος έκανε φάσεις, αλλά τουλάχιστον 
με τα νέα πρόσωπα έδειχνε μεγαλύτερη θέληση να 
κάνει παιχνίδι. Έτσι,. Έπρεπε να φτάσουμε στο 74’ 
για να δούμε την επόμενη επικίνδυνη φάση με τον 
Πέλκα να βγαίνει μόνος απέναντι στον Μπαντή αλλά 
ο πορτιέρο των Νεοσμυρνιωτών να λέει όχι.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι ήθελαν 
αλλά δεν μπορούσαν να απειλήσουν τον ΠΑΟΚ με 
τους Θεσσαλονικείς να μην ανεβάζουν ποτέ ταχύ-
τητα αφού το 1-0 το κρατούσαν σχετικά άνετα ροκα-
νίζοντας παράλληλα τον χρόνο.

Με αυτογκόλ του Ρισβάνη, 1-0 ο 
ΠΑΟΚ τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη
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Ο Απόλλων Σμύρνης πήρε τον 
βαθμό που ήθελε απέναντι 
στα Τρίκαλα (0-0), εξασφάλισε 
μαθηματικά την άνοδό του στη 
Σούπερ Λιγκ έπειτα από τρία χρόνια 
και φουλάρει για το Πρωτάθλημα!

Τ
ο πρώτο ημίχρονο πέρασε με δύο 
στιγμές να δίνουν... χρώμα σε ένα 
45λεπτο που δεν είχε πολλά να προ-
σφέρει.  Στο 18’ ο Κουσκουνάς βρέ-

θηκε μέσα στην αντίπαλη περιοχή, έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα του Χιώτη αλλά ο βο-
ηθός τον υπέδειξε σε θέση οφσάιντ. 
Από εκεί και πέρα οι γηπεδούχοι ανέβα-
σαν στροφές. Στο 20’, ο Σιατραβάνης επι-
χείρησε το πρώτο σουτ του αγώνα αλλά η 
μπάλα πέρασε αουτ.  Δύο λεπτά αργότερα, 
ο Μπαρτολινι έπιασε την κεφάλια από τον 
κόρνερ του Κονέ αλλά ο Βέρτζος έδιωξε 
πάνω στη γραμμή. 
Στο 31’ ο Αποστολίδης βγήκε νικητής στο 
τετ α τετ με τον Σιατραβάνη. Έτσι το πρώτο 
ημίχρονο έκλεισε χωρίς σκορ. 
Στο δεύτερο μέρος, η πρώτη καλή στιγμή 
ανήκει στα Τρίκαλα με τον Κουσκουνά να 
πιάνει την κεφάλια, η οποία πέρασε αουτ 
στο 54’. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Ντά-
σιος δοκίμασε ένα σουτ το οποίο επίσης 
δεν είχε στόχο, ενώ στο 66’ ο Αποστολί-
δης δεν είχε θέμα στο διαγώνιο σουτ του 
Κάσσου.
Όσο περνούσε η ώρα, οι παίκτες και των 
δύο ομάδων μάλλον περίμεναν την ώρα 
να περάσει για να λήξει το ματς. Τίποτα το 
τρομερό δεν συνέβη μέχρι το τελευταίο 
σφύριγμα του διαιτητή, Αριστείδη Διαμα-
ντόπουλου, όπου και επισφραγίστηκε η 
επιστροφή του Απόλλωνα στα σαλόνια της 
Super League!

AO ΧΑΝΙΩΝ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑ-
ΚΟΣ 0-0
Στο 0-0 έμειναν σήμερα Χανιά και Πανε-
λευσιανιακός, όμως το τελικό σκορ αδι-
κεί την εικόνα των δύο ομάδων. Οι δύο 
ομάδες απώλεσαν ευκαιρίες αλλά δεν σκό-
ραραν και έτσι παρέμειναν «μπλεγμένες» 
στην ουρά. Κυρίως οι φιλοξενούμενοι. 
Οι Κρητικοί ξεκίνησαν καλύτερα, είχαν 
ορισμένες καλές στιγμές με κορυφαία το 
δοκάρι του Ρούνεϊ, αλλά στο δεύτερο μισό 
οι φιλοξενούμενοι πήραν τα «ηνία» του 

ματς. Στο 50’ είχαν δοκάρι με τον Αγγε-
λύδη, ο οποίος στο 85’ και ο Κασνέτσης σε 
ακόμη δύο περιπτώσεις θα μπορούσαν να 
είχαν σκοράρει. Μάλιστα η φάση του δεύ-
τερου στο 81’ χαρακτηρίζεται... μοναδική. 

 ΣΠΑΡΤΗ – ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 2-1
Με μία πολύτιμη για τη συνέχεια νίκη 
«απέδρασε» σήμερα ο Αχαρναϊκός από 
την Σπάρτη, όπου και κέρδισε με 2-1. Το 
πρώτο ημίχρονο ήταν «αναγνωριστικό» 
και οι δύο ομάδες προσπάθησαν να απει-
λήσουν με μακρινά σουτ. Στο 43’ οι φιλο-
ξενούμενοι άγγιξαν το γκολ καθώς είχαν 
δοκάρι με τον Τσουβαλτσίδη, στην πρώτη 
«μεγάλη» φάση του ματς. 
Η έναρξη του δεύτερου μισού όμως ήταν 
αντιστρόφως ανάλογη. Στο 50’ οι γηπε-
δούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Καρτσα-
μπά, όμως ο Αχαρναϊκός «απάντησε» 
άμεσα (53’) με τον Ντάγκρα και στο υπό-
λοιπο διάστημα της αναμέτρησης απώ-
λεσε ορισμένες καλές στιγμές ώστε να 
φτάσει στη νίκη, με κορυφαία το δοκάρι 
που είχε ο Λύρας στο 80’. Τελικά την πήρε 
στις καθυστερήσεις, όταν ο Μπανούσης 
με κεφαλιά ύστερα από εκτέλεση κόρνερ, 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας 
του. 
Παναιγιάλειος – Κισσαμικός 1-0
Μία φάση ήταν αρκετή για τον Παναιγιά-
λειο να πάρει τη νίκη και να παραμείνει και 
μαθηματικά στη Football League. Η ομάδα 
του Αιγίου σε ένα φτωχό από φάσης παι-
χνίδι κατάφερε στο 76’ με κεφαλιά του 
Γκούφα να κάνει το 1-0 και να πάρει τη 
νίκη απέναντι στον Κισσαμικό.
Αυτή ουσιαστικά ήταν και η φάση που θα 
θυμόμαστε από το συγκεκριμένα παιχνίδι. 
Αυτό γιατί και στο πρώτο μέρος, αλλά και 
στο δεύτερο, οι φάσεις ήταν ελάχιστες. Στο 
90’ ωστόσο παραλίγο να είχαμε την ισο-
φάριση με αυτογκόλ του Ντέμο, ωστόσο ο 
Ρότα την τελευταία στιγμή πρόλαβε πάνω 
στη γραμμή και κράτησε τη νίκη για την 
ομάδα του.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΚΑΛΛΟΝΗ 1-0
Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ δυνατά στο 
ματς, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 9’. Ο 
Μπέλης με εκτέλεση φάουλ βρήκε τον 
Πάτα στην περιοχή και εκείνος με κεφαλιά 
έκανε το 1-0. Η ομάδα του Τζουμερκιώτη 
συνέχισε να έχει τον έλεγχο μέχρι το τέλος 

του ημιχρόνου, αλλά οι παίκτες δεν είχαν 
καθαρό μυαλό στην τελική προσπάθεια.
Το δεύτερο μέρος άρχισε και πάλι με την 
Καλλιθέα να έχει την πρωτοβουλία των 
κινήσεων, έχοντας δοκάρι με τον Κρεβ-
βατά στο 47’. Ένα λεπτό αργότερα έγινε το 
2-0. Ο Σταμόπουλος βγήκε στην πλάτη της 
άμυνας και δε δυσκολεύτηκε να νικήσει το 
Μανιάτη με διαγώνιο σουτ. Στο 51’ ο Στα-
μόπουλος έγινε δημιουργός, καθώς βρήκε 
με σέντρα το Σταματάκο, που με ωραίο 
σουτ πέτυχε το 3-0. Οι γηπεδούχοι βρή-
καν για τέταρτη φορά δίχτυα στο 73’. Ο 
Ντιαγκιτέ σέντραρε για τον Κρεββατά και 
εκείνος με κεφαλιά έκανε το 4-0. Το μόνο 
που κατόρθωσε η Καλλονή, ήταν να μει-
ώσει σε 4-1, χάρη σε τέρμα του Ευαγγελι-
δάκη στο 85’.  

Αναγέννηση Καρδίτσας - Παν-
σερραϊκός 2-1
Μια ανάσα από την παραμονή βρίσκεται 
πλέον η Αναγέννηση Καρδίτσας. Η νίκη της 
με 2-1 επί του Πανσερραϊκού, την φέρνει 
ακόμα πιο κοντά στο στόχο της.
Το παιχνίδι κρίθηκε με δύο τέρματα του 
Τσιλούλη που μπήκε στο ματς ως αλλαγή 
στο 46’. Ωστόσο, από την αρχή οι γηπε-
δούχοι είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης 
και απείλησαν με τους Υφαντή, Μπλέντι, 
Τζέκο αλλά ο Μέλκας τους σταμάτησε και 
τους τρεις. Ο Πανσερραϊκός είχε επίσης 
δύο καλές στιγμές με τον Κάκκο, με την 

δεύτερη μάλιστα στο 37’ να καταλήγει και 
στα δίχτυα για το 0-1.
Η Αναγέννηση, κατάφερε όμως να γυρίσει 
την αναμέτρηση. Ο Τσιλούλης πέρασε στο 
ματς και στο 52’ κατάφερε να ισοφάρισης, 
ενώ εννέα λεπτά αργότερα σκόραρε και 
το 2-1 της ομάδας του. Αυτά τα γκολ ήταν 
αρκετά για την Αναγέννηση που πανηγύ-
ρισε την δεύτερη εντός έδρας νίκη της και 
πλησίασε ακόμα περισσότερο την παρα-
μονή στην κατηγορία.

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣ-
ΤΕΡΑΣ 2-0
Χάρη στη νίκη αυτή, η ομάδα του Βλά-
χου ανέβηκε στη 12η θέση της Football 
League. Έκτος παρέμεινε ο Αγροτικός 
Αστέρας.
Το πρώτο ημίχρονο κύλησε με τις δύο 
ομάδες να δυσκολεύονται να παίξουν 
ποδόσφαιρο, λόγω της καταρρακτώδους 
βροχής. Η μοναδική καλή στιγμή ανήκε 
στον Αιγινιακό. Στο 23’ ο Ρανγκέλοφ μετά 
από πάσα του Πατράλη, βρέθηκε μόνος 
του μέσα στην περιοχή, αλλά νικήθηκε 
από το Γιακουμή.
Αυτό που δεν κατόρθωσε στο πρώτο 
μέρος, ο Σέρβος το πέτυχε στο δεύτερο. 
Στο 65’ ο Γκατζολάρι έκανε τη σέντρα και 
ο Ρανγκέλοφ με κεφαλιά έκανε το 1-0. Οι 
ρόλοι άλλαξαν στο 88’, καθώς ο Ρανγκέ-
λοφ ήταν εκείνος που βρήκε τον Γκατζο-
λάρι, που με πλασέ πέτυχε το 2-0.  

τα νεα τησ FOOTBALL LEAGUE

τρία χρόνια ήταν αρκετά!
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Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
νίκησε 2-0 τον Άγιαξ στον 
τελικό του Europa League και 
κατέκτησε το μοναδικό τρόπαιο 
που της έλειπε, εξασφαλίζοντας 
συμμετοχή στο Champions 
League. Το απόλυτο σε τέσσερις 
τελικούς ο Μουρίνιο.

Μ
όλις στο 24ο δευτερόλεπτο του 
τελικού ο Πολ Πογκμπά έχασε 
την πρώτη ευκαιρία, κάνοντας 
σουτ στην κίνηση εκτός περι-

οχής, έπειτα από την σύγκρουση του Ονανά 
με τον Φέλτμαν στην περιοχή, ενώ στο 10’ ο 
Φελαϊνί δεν κατάφερε να πιάσει την κεφαλιά 
που φάνταζε σίγουρο γκολ, έπειτα από τρο-
μερό συνδυασμό των Πογκμπά και Μάτα. 
Ήταν εμφανές από τα πρώτα λεπτά πως ο 
Ζοζέ Μουρίνιο επέλεξε να αφήνει την μπάλα 
στον Άγιαξ και να μαρκάρει από κέντρο και 
πίσω, θέλοντας να χτυπήσει στην αντεπί-
θεση με την κλάση και την εμπειρία των παι-
κτών του, μη επιτρέποντας την μπάλα να 
φτάνει στον Ντόλμπεργκ στην κορυφή της 
ολλανδικής επίθεσης.
Στο 15’ τελικά κατάφερε ο Αίαντας να κάνει 
την πρώτη του τελική προσπάθεια, όχι με 
τον Ντόλμπεργκ, αλλά με τον Μπερτράν Τρα-
ορέ να έρχεται αριστερά και μέσα από την 
περιοχή να κάνει το σουτ, όμως τον Σέρχιο 
Ρομέρο να μπλοκάρει.
Αυτό που ήθελε τελικά ο Μουρίνιο ήρθε, 
ένα γρήγορο γκολ δηλαδή και μάλιστα χωρίς 
ιδιαίτερο κόπο, με αρκετή τύχη συγκεκρι-
μένα. Στο 18’ λοιπόν ο Πολ Πογκμπά άνοιξε 
το σκορ με σουτ απ’το ύψος της περιοχής, 
με την μπάλα να κοντράρει στον Ντάβινσον 
Σάντσες, να αλλάζει πορεία και τον Ονανά να 
μην μπορεί να την σταματήσει πριν καταλή-
ξει στα δίχτυα του.
Η πρώτη φορά που φάνηκε να έχει αμυντικό 
πρόβλημα η αγγλική ομάδα ήταν στο 37’ 
μία... επέλαση του Μπερτράν Τραορέ από 
δεξιά, με τον νεαρό εξτρέμ που ανήκει στην 
Τσέλσι να περνά 5-6 παίκτες πριν τον στα-
ματήσουν εντός περιοχής, ενώ και στο 45’ 
απείλησε μετά το «ένα-δυο» με τον Κλάα-
σεν, αλλά ξανά αντέδρασε σωστά η άμυνα 
των «κόκκινων  διαβόλων».

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με γκολ για 
τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από στημένη 
φάση, με τον Χουάν Μανουέλ Μάτα να 
εκτελεί το κόρνερ από δεξιά, τον Κρις Σμό-
λινγκ να παίρνει την κεφαλιά και τον Χένριχ 
Μχιταριάν με προβολή έχοντας πλάτη στο 
τέρμα, μέσα απ’την μικρή περιοχή έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα του Ονανά για το 0-2.
Αυτό ήταν το 6ο γκολ του Αρμένιου στην 
φετινή διοργάνωση, έτσι ξεπέρασε τον Ζλά-
ταν Ιμπραχίμοβιτς (τραυματίας) και έπιασε 
τον στράικερ του Άγιαξ, Κάσπερ Ντόλ-
μπεργκ.
Ουσιαστικά το ματς είχε τελειώσει, οι παί-
κτες του Άγιαξ δεν είχαν την εμπειρία να 
αντιδράσουν και μια ομάδα του Ζοζέ Μου-
ρίνιο δεν θα άφηνε ένα τέτοιο παιχνίδι να 
την φύγει μέσα από τα χέρια.
Οι Άγγλοι έκαναν αυτό έπρεπε και μάλι-
στα ουσιαστικά οι καλύτερες φάσεις μετά 
το 0-2 ήρθαν 87’, μία κάθε ομάδα, με τον 
Λίνγκαρντ να αργεί να πλασάρει σε τετ-α-
τετ (τον πρόλαβε ο Ντάβινσον Σάντσες), ενώ 
λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Ματίας ντε 
Λιχτ πλάσαρε από κοντά, αλλά μπλόκαρε 
ο Σέρχιο Ρομέρο, ο τερματοφύλακας του 
Europa League (στο πρωτάθλημα παίζει ο 
Νταβίντ ντε Χέα).
Ο Γουέιν Ρούνεϊ στο 90’ μπήκε στο ματς αντί 
του Μάτα και αποθεώθηκε, με τον Αντόνιο 
Βαλένσια να του δίνει το περιβραχιόνιο του 
αρχηγού, ενώ ο Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς ήταν 
στο πάγκο με πατερίτσα και μετά το σφύ-
ριγμα της λήξης μπήκε στο γήπεδο να πανη-
γυρίσει.

Υπόνοια Ρούνεϊ για αποχώρηση α-
πό τη Γιουνάιτεντ!
Για προτάσεις τις οποίες πρέπει να σκεφτεί 
σοβαρά με γνώμονα το ποδοσφαιρικό του 
μέλλον, το ρόλο που επιθυμεί να έχει σε μια 
ομάδα και φυσικά το καλό της οικογένειάς 
του, έκανε λόγο ο Γουέιν Ρούνεϊ!
Ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που 
πέρασε με αλλαγή στον τελικό του Γιουρόπα 
Λιγκ στη Στοκχόλμη, το βράδυ της Κυριακής, 
έμεινε εκτός αποστολής της εθνικής ομά-
δας της Αγγλίας για τα προσεχή παιχνίδια με 
τις Σκωτία και Γαλλία και μίλησε πιο ανοιχτά 
από ποτέ για το μέλλον του σε συλλογικό 
επίπεδο!

Η 
Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε 2-0 στη 
Μάλαγα και αναδείχθηκε πρω-
ταθλήτρια Ισπανίας για 33η φο-
ρά και 1η μετά από 5 χρόνια! 

Σκόρερς οι Ρονάλντο & Μπενζεμά, ενώ η 
Μπαρτσελόνα νίκησε 4-2 την Έιμπαρ από 
0-2! 
ρωταθλήτρια Ισπανίας είναι και πάλι μετά 
από 5 χρόνια η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς 
νίκησε 2-0 τη Μάλαγα στο «Rosaleda» και 
τερμάτισε με 3 βαθμούς περισσότερους 
απ’την Μπαρτσελόνα, η οποία νίκησε 4-2 
την Έιμπαρ, αν και βρέθηκε να χάνει 
0-2.
Μόλις στο 2ο λεπτό ο Κρι-
στιάνο Ρονάλντο άνοιξε το 
σκορ για την ομάδα του Ζινε-
ντίν Ζιντάν, η οποία χρεια-
ζόταν μόνο έναν βαθμό, ενώ 
το τελικό 0-2 διαμόρφωσε ο 
Καρίμ Μπενζεμά στο 55’.
Το τελευταίο πρωτάθλημα η Ρεάλ 
το είχε πάρει το 2012, ενώ έφτασε τους 
33 τίτλους, με την Μπαρτσελόνα να έχει 24.
Στην Καταλονία, με δύο γκολ του Ινούι η 
Έιμπαρ προηγήθηκε 2-0, αλλά ο Μέσι σκό-
ραρε δύο φορές και τερμάτισε με 37 γκολ 
(Χρυσό Παπούτσι), έχασε και πέναλτι, ενώ 
η μείωση του σκορ είχε έρθει και αυτο-
γκόλ, ενώ το 2-2 το είχε κάνει ο Λουίς Σου-
άρες.
Έκτο σερί πρωτάθλημα η Γιουβέντους
Η Γιουβέντους νίκησε 3-0 την Κροτόνε και 
αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ιταλίας για 
33η φορά, αλλά πανηγύρισε για 35η! Η 
ομάδα του Τορίνο έγινε η πρώτη στην Ιτα-
λία με 6 σερί κατακτήσεις. Νίκη η Μίλαν, 
εκτός Ευρώπης η Ίντερ.
Mία αγωνιστική πριν το φινάλε της Serie A, 
η Γιουβέντους αναδείχθηκε πρωταθλήτρια 
Ιταλίας για 6η σερί χρονιά, κάτι που αποτε-
λεί ρεκόρ για την γειτονική μας χώρα.
Η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι επικρά-
τησε 3-0 της Κροτόνε στο Τορίνο, χάρη στα 
τέρματα των Μάριο Μάντζουκιτς, Πάουλο 
Ντιμπάλα και Αλέξ Σάντρο, έτσι άφησε 4 
βαθμούς πίσω τη Ρόμα και 5 τη Νάπολι, με 
μία αγωνιστική να απομένει.
Αυτό είναι το 33ο πρωτάθλημα για την 
«γηραιά κυρία», επίσημα πάντα, καθώς 
για τους οπαδούς της έχει 35 τίτλους, αφού 
τις έχουν αφαιρεθεί αυτοί του 2005 και του 

2006, λόγω του σκανδάλου με τα στημένα 
ματς.
Αυτό του 2006 μάλιστα πήγε στην Ίντερ, με 
αυτό οι «νερατζούρι» μέτρησαν 5 σερί τίτ-
λους, κάτι που δεν αναγνωρίζουν οι οπα-
δοί της «Γιούβε» και εκτιμούσαν πέρσι πως 
αυτοί πρώτοι πήραν 5ο σερί τίτλο. Τώρα 
πήραν και 6ο, σίγουρα πρώτοι!
Αήττητο πρωτάθλημα μετά από 119 χρό-
νια η Σέλτικ
Eγραψε ιστορία η Σέλτικ με τον Μπρένταν 

Ρότζερς στον πάγκο της, καθώς το μεση-
μέρι της Κυριακής νίκησε 2-0 τη 

Χαρτς στο «Celtic Park» και 
ολοκλήρωσε αήττητη το 
σκωτσέζικο πρωτάθλημα.
Αυτό το κατόρθωμα το είχε 
κάνει για πρώτη φορά ο 
σύλλογος πριν 119 χρόνια, 

την σεζόν 1897-1898, ενώ 
το έκανε και έναν χρόνο μετά 

η Ρέιντζερς (δεν είχε ξαναγίνει 
από τότε).

Οι «καθολικοί» τερμάτισαν με 106 βαθ-
μούς, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ στην 
Σκωτία, σπάζοντας αυτό που κατείχαν οι 
ίδιοι από την σεζόν 2001-2002 με 103, 
αλλά είναι και ευρωπαϊκό ρεκόρ (!), καταρ-
ρίπτοντας αυτό της ουαλικής Μπάρι Τάουν 
από το 1996-1997 με 105 βαθμούς.
Όσον αφορά στα τέρματα, πέτυχαν 106 και 
δέχτηκαν 25, ενώ δεν έσπασαν το ευρω-
παϊκό ρεκόρ διαφοράς απ’τον δεύτερο, 
καθώς τερμάτισαν με +30 απ’την Αμπερ-
ντίν και πέρσι η Παρί Σεν-Ζερμέν είχε τερ-
ματίσει με +31 στην Γαλλία.

Ο Μήτρογλου δεν σταματά να 
πυροβολεί
Η Μπενφίκα αναδείχθηκε ισόπαλη (2-2) με 
την Μποαβίστα, με τον Κώστα Μήτρογλου 
να σκοράρει ακόμη ένα τέρμα.
Οι «αετοί» έχοντας εξασφαλισει τον τίτλο 
του πρωταθλητή, μάλλον, ήταν... παρα-
πάνω χαλαροί κόντρα στην Μποαβίστα και 
βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 2-0.
Οι μεγαλύτερες διοργανώσεις σ τη 
Vistabet. Παίξε νόμιμα με πριμ 5% στο 
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (21+).
Ο «Μητρογκόλ» όμως «χτύπησε» στο 71’ 
και στο 90’ ήρθε η ισοπαλία για την Μπεν-
φίκα από το γκολ του Μπράνιμιρ.

κατέκτησε το Europa League 
η μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ευρωπη

πρωταθλήτρια η ρεάλ
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ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνας έμειναν στο 2-
2 σε ένα παιχνίδι που πρόσφερε θέαμα 
λίγες μέρες πριν τον μεγάλο τελικό 
κυπέλλου. Ο Απολλωνας για ακομα 
ενα παιχνίδι δεν ηττηθηκε στο ΓΣΠ και 
ο ΑΠΟΕΛ ολοκλήρωσε με φιεστα τη 
σεζον. Οι γαλάζιοι πήραν δύο φορές 
το προβάδισμα με σκόρερ τους Πίεχ 
και Πίττα αλλά οι γαλαζοκίτρινοι 
ισοφάρισαν ισάριθμες φορές με γκολ 
των Μπερτόλιο και Ντε Καμάργκο.

Ο 
αγώνας ξεκίνησε με τις δύο ομάδες 
να κρατούν χαμηλό ρυθμό στον α-
γώνα και τον ΑΠΟΕΛ να κρατά πε-
ρισσότερη μπάλα και τον Απόλλω-

να να προσπαθεί κυρίως να παίξει με αντεπι-
θέσεις.
Στο 4’ ο Πίεχ δοκίμασε το σουτ αλλά η μπάλα 
κτύπησε σ τον Γιαμπερέ και πέρασε σε 
κόρνερ. Ο Πολωνός σ το 12’ απεί-
λησε και πάλι αυτή την φορά με 
το κεφάλι αλλά η μπάλα έφυγε 
έξω. Οι γαλαζοκίτρινοι απείλη-
σαν για πρώτη φορά στο 18’ με 
τον Παπαφώτη να κάνει ωραίο 
σουτ αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα 
από το δοκάρι του Κίσσα. Στο 20’ 
ο Βάντερ από πλάγια θέση έκανε το 
δυνατό σουτ αλλά ο τερματοφύλακας 
των φιλοξενουμένων ήταν και πάλι σε ετοι-
μότητα.
Στην συνέχεια οι γηπεδούχοι πήραν τα ηνία 
του αγώνα και πίεσαν τον αν τ ίπαλο ψάχνο-
ντας το γκολ και στο 29’ μετά από λάθος του 
Κίσσα ο Ντε Καμάργκο έκλεψε την μπάλα αλλά 
το σουτ που επιχείρησε βρήκε σε σώμα αμυ-
ν τ ικού και κατέληξε σε κόρνερ. Στο 40’ νέα 
ευκαιρία για το συγκρότημα του Κρίστιανσεν 
έχασε εκ νέου ευκαιρία αυτή τη φορά με τον 
Αρτυματά από καλό σημείο να κάνει το σουτ 
αλλά ο Κίσσας ήταν σε ετοιμότητα.
Το Β’ Ημίχρονο ξεκίνησε με γκολ για τον Απόλ-
λωνα ο οποίος πήρε κεφάλι στο σκορ στο 51ο 
λεπτό. Ο Ρέινολτς έδωσε στον Πίεχ και αυτός 
λίγο έξω από την περιοχή έκανε ένα εξαιρετικό 
σουτ νικώντας τον Πάρντο για το 0-1.

Στην συνέχεια οι γηπεδούχοι προσπάθησαν 
να απαντήσουν σ το γκολ που δέχθηκαν και 
στο 59’ λίγο έλειψε να το καταφέρουν αλλά το 
σουτ του Βάντερ πέρασε δίπλα από το δοκάρι 
του Κίσσα. Στο 66’ ο Πίεχ πήγε να κάνει το 0-2 
αλλά η κεφαλιά του πέρασε λίγο έξω.
Τελικά στο 78’ ο ΑΠΟΕΛ κατάφερε να φέρει 
το παιχνίδι στα ίσα με σκόρερ τον Μπερτόλιο. 
Έγινε η σέντρα στην περιοχή του Απόλλωνα 
με τον Ντε Καμάργκο να κάνει το κεφάλι και 
τον Κίσσα να αποκρούσει ασταθώς, αλλά στην 
επαναφορά ο Μπερτόγλιο με σουτ έφερε το 
παιχνίδι στα ίσα.
Οι  γαλάζ ιοι  τ ης  Λεμεσού κα τάφεραν να 
πάρουν κεφάλι στο σκορ στο 86’ με τον Πίττα 
να εκμεταλλεύεται το λάθος του Ιωάννου και 
με δυνατό σουτ να κάνει το 1-2. Οι γαλαζοκί-
τρινοι όμως απάντησαν άμεσα και στο 89’ ο 
Ντε Καμάργκο με κοντινό πλασέ έκανε το 2-2. 
Μάλισ τα ο ΑΠΟΕΛ λίγο έλειψε να κάνει την 

ολική ανατροπή αλλά η κεφαλιά το Ντε 
Καμαργκό σ το 91’ σ ταμάτησε σ το 

δοκάρι.

ΑΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ 3-2
Απαλ λαγμέ νε ς  από οποιοδή -
ποτε άγχος και πίεση, το οποίο 
θα μπορούσε να τους αφαιρέσει 

δυνάμεις και συγκέντρωση, εμφα-
νίστηκαν στην τελευταία τους φετινή 

παράσταση ΑΕΛ και Ομόνοια, ωστόσο 
η ομάδα της Λεμεσού ήταν αυτή που έκλεισε 
ιδανικά την αγωνιστική περίοδο, επικρατώ-
ντας με 3-2 των «πρασίνων» στο Τσίρειο.  
Και οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν με πρω-
τοεμφαν ιζόμενε ς και νεαν ικέ ς ενδεκάδες, 
καθώς το σημερινό παιχνίδι δεν είχε ουσια-
στικά καμία βαθμολογική σημασία, αφου η 
ΑΕΛ εξασφάλισε και μαθηματικά την τέταρτη 
θέση που προσφέρει εισιτήριο για το Europa 
League της νέας περιόδου, ενώ για την Ομό-
νοια ολοκληρώθηκε μια πέρα για πέρα αποτυ-
χημένη σεζόν, έχοντας μείνει εκτός Ευρώπης.
Για τους «Λέοντες» σκόραραν κατά σειρά οι 
Σάσι (36΄ ), Γερολέμου (81΄ ) και Σοάρες (85΄ ) 
και γ ια τους «πράσινους», που ισοφάρισαν 
και μείωσαν προσωρινά  οι Άρνασον (51΄) και 
Κατσαντώνης.

αποελ - απολλωνασ 2-2

Tήρησαν την παράδοση

Η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που ήθελε να ασκήσει πίεση, να ελέγξει το παιχνίδι και 
να πάρει το προβάδισμα στο σκορ. Από την πλευρά της, η Ανόρθωση ήταν εμφα-
νής οι πολλές απουσίες, με την ομάδα της Αμμοχώστου να αρκείται περισσότερο σε 
παθητικό ρόλο. 
Στο 16’ σουτ από τον Ακοράν κατέληξε κόρνερ, ενώ στο 17’  η κεφαλιά του Καταλά 
θα καταλήξει στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας της Ανόρθωσης. Η ομάδα της Αμμο-
χώστου επιχείρησε με σουτ να απειλήσει, από τους Μίτροβιτς και Ράγιος, δίχως 
όμως αποτέλεσμα.
Ενώ όλα έδειχναν πως το παιχνίδι θα οδηγείτο στην ανάπαυλα στην ισοπαλία, ο Τέτε 
από αριστερά έκανε την επέλαση, τροφοδότησε τον Ακοράν ο οποίος από το σημείο 
του πέναλτι πλάσαρε εύστοχα τον Κόπριβετς, δίνοντας προβάδισμα στην ΑΕΚ με 0-1. 
Πανομοιότυπο ήταν το σκηνικό στο δεύτερο ημίχρονο, με την Ανόρθωση να επι-
χειρεί και να είναι πιο απειλητική. Η ΑΕΚ από την πλευρά της, είχε τις πρώτες ευκαι-
ρίες, ωστόσο το σουτ του Μυτίδη από πλεονεκτική θέση κατέληξε στην εξωτερική 
πλευρά των δικτύων, ενώ ένα λεπτό αργότερα στο 53’, το σουτ του Μπόγιεβιτς θα 
αποκρουστεί από τον Ζοάο Βίκτορ πάνω στη γραμμή. 
Η Ανόρθωση έφθασε κοντά στο γκολ στο 60’, ωστόσο ο Πάμπλο ήταν σε ετοιμότητα 
και απόκρουσε την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ράγιος σε κόρνερ. Επτά λεπτά 
αργότερα, οι Οικονομίδης και Καμπρέρα συνδυάστηκαν πολύ ωραία, με την μπάλα 
να φθάνει εντός της περιοχής και στον Καλό, το σουτ του οποίου κατέληξε πάνω από 
τα δοκάρια.
Στο 70’ άλλαξαν οι αριθμητικές ισορροπίες, όταν ο Ράγιος αντίκρυσε δεύτερη 
κίτρινη κάρτα από τον Βασίλη Δημητρίου. Από το σημείο εκείνο και μετά, η απο-
στολή της ΑΕΚ να ελέγξει το ρυθμό ήταν πολύ πιο εύκολη, με την ομάδα της Λάρνα-
κας να τα καταφέρνει, να επιτίθεται και να βρίσκει καλές προϋποθέσεις για να σημει-
ώσει και δεύτερο τέρμα. Όμως η Ανόρθωση αν και με παίκτη λιγότερο, κατάφερε 
και έφτασε κοντά στο γκολ, αρχικά στο 79’ το σουτ του Άλβες απόκρουσε ο Πάμπλο, 
ενώ στο 87’ η καρφωτή κεφαλιά του Κορέα κατέληξε ελάχιστα πάνω από τα δοκά-
ρια του Πάμπλο. 

ανόρθωση-αεκ 0-1

Πέρασε δεύτερη...
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Ο Ολυμπιακός «σκούπισε» τον 
Άρη και πέρασε στους τελικούς

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Άρη με 79-65, έκανε το 3-0 και προκρίθηκε στους 
τελικούς της Stoiximan.gr Basket League. Ξεχώρισαν Παπαπέτρου (18π) και 
Μάντζαρης (14π, 4/6τρ). Πρώτο ματς με Παναθηναϊκό την Κυριακή (28/5) στο 
ΣΕΦ

O 
Ολυμπιακός νίκησε τον Άρη με 
79-65, έκανε το 3-0 στην ημι-
τελική σειρά, «σκούπισε» τους 
«κιτρινόμαυρους» και προ-

κρίθηκε στους τελικούς της Stoiximan.gr 
Basket League, στους οποίους και θα δι-
εκδικήσει το τρίτο του σερί πρωτάθλη-
μα απέναντι στον Παναθηναϊκό. Το πρώ-
το ματς θα διεξαχθεί την Κυριακή (28/5, 
21:00) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι 
«κιτρινόμαυροι» θα διεκδικήσουν την τρί-
τη θέση κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Ντόμινικ Ου-
ότερς δεν έπαιξε στην αναμέτρηση γιατί 
είχε ένα τράβηγμα στο πόδι.

Ο MVP της αναμέτρησης
Ο Βαγγέλης Μάντζαρης βρίσκεται σε εξαι-
ρετική κατάσταση το τελευταίο διάστημα, 
κάτι που το απέδειξε και στο Final Four 
της Κωνσταντινούπολης. Κόντρα 
στον Άρη ήταν ο MVP της ανα-
μέτρησης, έχοντας πάρει... 
φωτιά από την περιφέ-
ρεια, ξεκινώντας το ματς 
με 4/4 τρίποντα. Ολοκλή-
ρωσε το παιχνίδι με 14 
πόντους (4/6τρ), μοιρά-
ζοντας και 3 ασίστ σε 23 
λεπτά συμμετοχής. Πρώτος 
σκόρερ του αγώνα ο Ιωάννης 
Παπαπέτρου με 18 πόντους, ο 
οποίος έκανε την διαφορά στην τέταρτη 
περίοδο.

Ο αριθμός του αγώνα
Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στα ριμπά-
ουντ, καθώς μάζεψε 14 παραπάνω από 
τον Άρη. Συγκεκριμένα, μέτρησε 47 με 
τους φιλοξενούμενους να μαζεύουν 33.

Που κρίθηκε το παιχνίδι
Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με +22 (49-
27) στο 23’, έλεγχε τον ρυθμό του ματς, 
αλλά στην τέταρτη περίοδο ο Άρης ροκά-
νισε την διαφορά, μειώνοντας στο 38’ 
σε 71-62 με τον Κάμινγκς. Σε εκείνο το 
σημείο έβαλε ένα μεγάλο τρίποντο-ψυχο-
λογίας ο Παπαπέτρου (74-62), η διαφορά 
επέστρεψε σε διψήφιο αριθμό και οι Πει-
ραιώτες έφτασαν εύκολα στην επικρά-
τηση.

Το ματς
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το ματς με ένα 
γρήγορο 8-0 σερί, ύστερα από τρίπο-
ντο του Μάντζαρη, με τους Πειραιώτες 
να ελέγχουν από νωρίς τον ρυθμό του 
ματς. Ο Ξανθόπουλος με τρίποντο μεί-
ωσε σε 15-10, με τον Γκριν στην εκπνοή 
του δεκαλέπτου να φέρνει τους Πειραιώ-
τες στο +9 (22-13).
Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι Παπαπέτρου 
και Αγραβάνης έφεραν τον Ολυμπιακό 
στο +10 (28-18) στο 13’, με την διαφορά 
να φτάνει και στο +12 (33-21) στο 16’ με 
την συνεργασία των Σπανούλη-Μπιρτς. 
Οι Πειραιώτες έλεγχαν τον τομέα των 
ριμπάουντ, άρχισαν να τρέχουν στο 
ανοιχτό γήπεδο, έβαζαν σουτ από την 
περιφέρεια, με τον Πρίντεζη να παίρνει 
μπρος και να στέλνει την διαφορά στο 

+16 (39-23) με σερί πόντους, με 
το πρώτο μέρος να βρίσκει 

τον Ολυμπιακό να προηγεί-
ταιμε 39-25.
Στην τρίτη περίοδο, ο 
«καυτός» Μάν τζαρης 
έφτασε τα 4 /4 τρίπο-
ντα στο ματς και με δικό 

του μακρινό σουτ έφερε 
την διαφορά στο +22 (49-

27) στο 23’. Ο Άρης προσπα-
θούσε να μείνει ανταγωνιστικός, 

ο Κάμινγκς απάντησε με τον ίδιο τρόπο 
(57-39) στο 26’, ο Μιλουτίνοβ έκανε ό,τι 
ήθελε μέσα στην ρακέτα (63-49 στο 29’), 
με το σκορ στο τέλος της περιόδου να 
βρίσκει τους «ερυθρόλευκους» να προ-
ηγούνται με 65-49.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Ολυμπια-
κός έδειξε σημάδια χαλάρωσης, ο Άρης 
βρήκε ρυθμό και με τον Χρηστίδη μεί-
ωσε σε 65-54 στο 32’. Οι δύο ομάδες 
σε εκείνο το σημείο κόλλησαν στο σκορ, 
με τον Παπαπέτρου στο 38’ να σημει-
ώνει ένα τρίποντο ψυχολογίας, καθώς 
έφερε την διαφορά και πάλι σε διψή-
φιο αριθμό (74-62), σε ένα σημείο που 
ο Άρης άρχιζε να ζορίζει τους γηπεδού-
χους. Στο τέλος οι γηπεδούχοι έφτασαν 
εύκολα στην επικράτηση με σκορ 79-65, 
έχοντας για πρώτο σκόρερ τον Παπαπέ-
τρου που πέτυχε 18 πόντους.

Πάρτι Παναθηναϊκού κόντρα στην ΑΕΚ 

Ο 
Παναθηναϊκός ξεκίνησε εκρηκτι-
κά το παιχνίδι. Ακουμπώντας τη 
μπάλα στον Γιάννη Μπουρούση 
κοντά στο καλάθι, οι φιλοξενού-

μενοι ξέφυγαν με 1-15 και 3-18, την ίδια στιγ-
μή που η ΑΕΚ είχε σκοράρει μόνο με βολές. 
Λίγο αργότερα μάλιστα η διαφορά έφτασε 
στους 16 πόντους (7-23), με την ΑΕΚ να μειώ-
νει σε 11-25 στο τέλος της πρώτης περιόδου.
Στην δεύτερη περίοδο ο Παναθηναϊκός 
συνέχισε στο ίδιο τέμπο, εκτοξεύοντας 
την διαφορά στους 21 πόντους (13-34). Η 
ΑΕΚ κάπου εκεί αντέδρασε και χάρη σε ένα 
σερί 8-0 μείωσε σε 21-34, ενώ ακολούθως 
κατέβασε την διαφορά στους 12 πόντους 
(27-39). Κάπου εκεί όμως ανέλαβε δράση 
ο Νικ Καλάθης, ο οποίος με συνεχόμενους 
πόντους ουσιαστικά επανέφερε μόνος του 

την τάξη, διαμορφώνοντας το 29-49 στο 
τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
Στην τρίτη περίοδο τα πράγματα δεν άλλαξαν 
και πολύ. Τουναντίον, ο Παναθηναϊκός συνέ-
χισε στο ίδιο τέμπο, σκοράροντας με ευκο-
λία. Αποτέλεσμα ήταν η διαφορά να συνεχί-
σει να ανεβαίνει, φτάνοντας κάποια στιγμή 
τους 27 πόντους (40-67), με το τέλος της τρί-
της περιόδου να βρίσκει τους «πράσινους» 
να προηγούνται με 47-73.
Κάπως έτσι η τέταρτη περίοδος απέκτησε 
διαδικαστικό χαρακτήρα. Ακόμα και σε αυτό 
το κομμάτι του αγώνα όμως ο Παναθηναϊκός 
κυριάρχησε, ανεβάζοντας συνεχώς την δια-
φορά, η οποία κάποια στιγμή έφτασε ακόμα 
και τους 41 πόντους (59-100), με τους φιλο-
ξενούμενους να φτάνουν διά περιπάτου στη 
νίκη.
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26 Μαϊου 2017

Ζωντανός ο Παναθηναϊκός
σελ. 55

Ήθελε τρία χρόνιασελ. 57

Ο Ολυμπιακός 
«σκούπισε» τον Άρη

σελ. 62
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