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Πλημμύρισαν το κέντρο της Αθήνας οι απεργοί 
ντελιβεράδες

«
Τα λόγια σου δεν είναι για να μας θυμίζουν τι θα είχε 
συμβεί, αν... Ήξερες, άλλωστε, ότι η ιστορία δεν γρά-
φεται με αν» είπε ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, στον επικήδειο που εκφώνησε κατά την εξό-

διο ακολουθία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
Συγκινημένος, ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης μίλησε για την πολιτική παρακαταθήκη του πρώην 
πρωθυπουργού και πατέρα του, ενώ σημείωσε: «Ήσουν πάντα 
μπροστά από την εποχή σου».
«Το βλέμμα σου ήταν πάντα εστιασμένο στο μέλλον. Η πολιτική 
σου παρακαταθήκη είναι αειθαλής, όπως αειθαλής υπήρξες κι 
εσύ» είπε χαρακτηριστικά.
Ακόμη, ανέφερε ότι το παράδειγμα του Κωνσταντίνου Μητσο-
τάκη είναι οδηγός για όλους: «Να λέμε την αλήθεια, να μην 
κολακεύουμε τον λαό, να σεβόμαστε τη δημοκρατία και το κοι-
νοβούλιο. Να επιδιώκουμε την ενότητα και όχι τον διχασμό, να 
μην ξεχνάμε ποτέ ότι το μέλλον της Ελλάδας είναι στο κέντρο 
της Ευρώπης».
«Ήξερες ότι το κακό το οποίο πάλεψες μια ζωή είναι πάντα 
ζωντανό, ο λαϊκισμός ο φθόνος, η μισαλλοδοξία, ο διχασμός 
παραμένουν δυστυχώς θλιβεροί συνοδοιπόροι της ιστορι-
κής μας διαδρομής» συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης. «Η συμβουλή 
σου σε μας τους νεότερους ήταν απλή: να αγαπάτε τους συναν-
θρώπους σας και να ξεκινάτε πάντα με διάθεση να τους βοη-
θήσετε».
«Τώρα περνάει στη δική μας γενιά το χρέος να πολεμήσουμε 
τον λαϊκισμό και τη μισαλλοδοξία» είπε ο πρόεδρος της ΝΔ. 
«Χιλιάδες συμπολίτες μας θα χύσουν ένα δάκρυ βουβό» είπε 
σε άλλο σημείο της ομιλίας του, αναφερόμενος στα συναισθή-
ματα του λαού για τον εκλιπόντα πρώην πρωθυπουργό.
Κλείνοντας τον επικήδειο λόγο του, ο κ. Μητσοτάκης μνη-
μόνευσε την περίοδο των παιδικών του χρόνων δίπλα στον 
πατέρα του: «Σε θυμάμαι όταν ήμαστε εξόριστοι, να με πηγαί-
νεις με το μετρό στο Παρίσι. Καθώς μεγάλωνα δεν είχες πολύ 
χρόνο να μου διαθέσεις, είχες τη γενναιότητα να κοντύνεις εσύ 
όσο εγώ ψήλωνα, έτσι ώστε η σκιά σου να μην είναι πολύ βαριά 
πάνω μου. Καθώς τα χρόνια πέρναγαν βρήκαμε την ισορροπία. 
Σου είπα αυτά που ήθελα και με είδες εκεί που ήθελες».
«Αφήνεις πίσω σου το πιο ωραίο και το πιο σημαντικό: μια 
ενωμένη οικογένεια. Τέσσερα παιδιά, 13 εγγόνια 13 δισέγ-
γονα και δύο ακόμα που δεν πρόφτασες να γνωρίσεις. Ήσουν 
η κολόνα του σπιτιού μας, ένας βράχος σταθερότητας που βρί-
σκαμε καταφύγιο για τις μικρές και μεγάλες μας ανησυχίες» 
κατέληξε, εμφανώς συγκινημένος.

Αμέσως μετά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης «έπεσε» στην αγκαλιά 
της Ντόρας Μπακογιάννη, μην μπορώντας να κρύψει τη συγκί-
νησή του.

Μεγαλοπρεπές και πάνδημο το «ύστατο χαίρε» 
στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη
Η Κρήτη, η γενέθλια γη του, που είναι και ο τόπος που ο ίδιος 
επέλεξε ως τελευταία του κατοικία, πήρε -μετά την Αθήνα- σκυ-
τάλη του αποχαιρετισμού στον πρώην πρωθυπουργό Κωνστα-
ντίνο Μητσοτάκη, τον πολιτικό της σύγχρονης ελληνικής πολι-
τικής ιστορίας που άφησε ανεξίτηλο στίγμα στα μεταπολεμικά 
πολιτικά πράγματα της χώρας και έφυγε τη Δευτέρα πλήρης 
ημερών σε ηλικία 99 ετών.
Ο πάνδημος χαρακτήρας που έλαβε το λαϊκό προσκύνημα στο 
οποίο εκτέθηκε η σορός του διακεκριμένου πολιτικού, με το 
πλήθος του κόσμου βρέθηκε την Τετάρτη για το ύστατο χαίρε 
στη Μητρόπολη της Αθήνας, όπου εψάλη και η εξόδιος ακο-
λουθία, παρουσία σύσσωμης της πολιτικής ηγεσίας του τόπου, 

αναμένεται να επαναληφθεί την Πέμπτη στην Αγία Μαγδαληνή 
της Χαλέπας, όπου με τις δέουσες τιμές μεταφέρθηκε το φέρε-
τρο του πρώην πρωθυπουργού προκειμένου να έχουν την 
ευκαιρία να του πουν το τελευταίο αντίο και οι συμπατριώτες 
από τα Χανιά και ολόκληρη την Κρήτη.
Με τον θάνατό του, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ένωσε τις 
πολιτικές δυνάμεις του τόπου αφού στις εκδηλώσεις αποχαιρε-
τισμού του παραβρέθηκαν κορυφαίοι εκπρόσωποι από όλες 
τις πολιτικές παρατάξεις. Από το πρωί της Τετάρτης χιλιάδες 
πολίτες συμμετείχαν στο λαϊκό προσκύνημα και αρκετοί εξ 
αυτών παρέμειναν επί ώρες στα πέριξ της Μητρόπολης για να 
ακούσουν την εξόδιο ακολουθία και να χειροκροτήσουν το 
φέρετρο που μεταφέρθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της 
Ελευσίνας που ήταν ο ενδιάμεσος σταθμός για τη μεταφορά 
του στο νεκροταφείο του Αργουλιδέ Χανίων που επέλεξε να 
ταφεί δίπλα στην αγαπημένη του σύζυγο, Μαρίκα, η οποία 
έφυγε από τη ζωή πριν από πέντε χρόνια.
Κατά την έξοδο από τον μητροπολιτικό ναό, το φέρετρο σήκω-
ναν στους ώμους τους τα εγγόνια και τα δισέγγονα του πρώην 
πρωθυπουργού και οι συγκεντρωμένοι φώναζαν «Αθάνατος» 
και χειροκροτούσαν ζωηρά αποτίοντας φόρο τιμής στον εκλι-
πόντα πολιτικό ηγέτη.

Γλέζος: Είχα υποχρέωση να αποχαιρετήσω τον 
Κώστα Μητσοτάκη ιδιωτικά
Με ανάρτηση στο blog της Κίνησης Ενεργών Πολιτών, ο Μανώ-
λης Γλέζος απαντά στα σχόλια που υπήρξαν μετά την επίσκεψή 
του στο σπίτι του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ύστερα από τον 
θάνατό του.
Στην σύντομη ανάρτησή του, από την Καλαμάτα, η οποία τιτλο-
φορείται «Για να σταματήσει η παραπληροφόρηση» το ιστο-
ρικό στέλεχος της Αριστεράς αναφέρει: «Από την “παρέα” που 
κρατήθηκε στις φυλακές Πικερμίου, τις ημέρες της Χούντας, 
μετά και τον θάνατο του Λεωνίδα Κύρκου, είχαμε μείνει εμείς 
οι δυο. Θεώρησα σωστό και πιστεύω ότι είχα υποχρέωση, να 
αποχαιρετήσω τον Κώστα Μητσοτάκη, ιδιωτικά με την επί-
σκεψη μου στο σπίτι της οικογένειάς του».
Προσθέτει ακόμη, πως «όσο για την ιστορία και το αν έγινε 
εμφύλιος στην Κρήτη, στο αποχαιρετιστήριο μου σημείωμα 
αναφέρομαι καθαρά για την περίοδο της Κατοχής. Αυτό έχει 
καταγραφεί στην ιστορία του τόπου. Όσα γράφονται και όσες 
αναφορές γίνονται, αφορούν την περίοδο του ελληνικού εμφυ-
λίου και έχουν άλλο στόχο και όχι την αποκατάσταση της αλή-
θειας».

«Η ιστορία δεν γράφεται με αν... 

Ήσουν πάντα μπροστά από την 

εποχή σου» είπε στον επικήδειό 

του ο πρόεδρος της ΝΔ και 

κατέληξε γ ια τον πατέρα του: 

Ο Κωνσ ταν τ ίνος Μητσοτάκης 

είναι αφέντης της μοίρας του και 

καπετάνιος της ψυχής του
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Α
προσδόκητα πυρά εξαπέλυσε η με-
γάλη τραγουδίστρια Ελένη Βιτάλη 
κατά του Αντώνη Ρέμου και της Πά-
ολα.

«Δεν έχω τίποτα με το παλικάρι αλλά, κακά τα 
ψέματα, ούτε καλός τραγουδιστής είναι. Τίποτα 
δεν είναι» ήταν η δήλωση της Ελένης Βιτάλη 
για τον Αντώνη Ρέμο. 
Εκφράζοντας την απαρέσκειά της για τη λαϊκή 
σκηνή, η ερμηνεύτρια αποδόμησε και την 
Πάολα για την οποία σχολίασε: «Η Πάολα βγά-
ζει τον πισινό της, η άλλη βγάζει το εκείνο της... 
Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα, αλλά πάντα 
υπήρχαν τα παρατράγουδα!» παραλληλίζο-
ντάς την εμμέσως πλην σαφώς με τους ιδιότυ-
πους καλεσμένους της Αννίτας Πάνια...
Η Ελένη Βιτάλη άσκησε αιχμηρή κριτική στη 
σύγχρονη λαϊκή σκηνή, μιλώντας στην κάμερα 
του «Φτιάξε Καφέ να στα Πω». «Δεν μου αρέ-
σει καθόλου η σημερινή λαϊκή σκηνή, που 

είναι λίγο ποπ, δεν είναι τίποτα! Δεν μου αρέ-
σει γιατί έχει ένα μεγάλο κίνδυνο, να χαθεί η 
λαϊκή μουσική τελείως. Πες μου τι σφυρίζεις, 
να σου πω τι ψηφίζεις! Το λέω χρόνια αυτό! 
Έχει μεγάλη σχέση τι ακούμε! Ακούμε θεά από 
εδώ, θεά από εκεί, η Πάολα βγάζει τον πισινό 
της, η άλλη βγάζει το εκείνο της... Αυτά είναι 
απαράδεκτα πράγματα, αλλά πάντα υπήρχαν 
τα παρατράγουδα!», είπε η Ελένη Βιτάλη.
Πιστεύει ότι μουσικές πορείες όπως η δική της 
μπορούν να καταγραφούν ξανά; «Βεβαίως. 
Είναι εξαιρετικά ταλέντα. Σχήματα. Γκρουπά-
κια. Απλά μέσα στη φασαρία αυτή δεν ακού-
γονται. Και βγαίνουν τώρα ο  Ρέμος με τα Ρεμά-
κια του. Δεν είναι όλα μια πλασματική πραγμα-
τικότητα που λέγεται Ρέμος, δεν έχω τίποτα με 
το παλικάρι αλλά, κακά τα ψέματα, ούτε καλός 
τραγουδιστής είναι. Τίποτα δεν είναι. Λέω δεν 
είναι καλός τραγουδιστής. Δεν λέω ότι δεν 
είναι καλός άνθρωπος», τόνισε η Ελένη Βιτάλη.

Ελένη Βιτάλη: Ο Ρέμος δεν είναι καλός 
τραγουδιστής και η Πάολα...Ο Τσίπρας αστειεύεται με τη 

γραβάτα και το χρέος: «Το θέμα 
είναι να μην φύγω με φέσι»

Ζήτησε προγραμματικές συγκλίσεις και εθνική γραμμή για το θέμα του 
χρέους - Τώρα επιχειρηματολογεί ότι το χρέος αφορά το μέλλον της 
χώρας...

Α
φού οι ελπίδες που καλλιέργη-
σε για ελάφρυνση του χρέους 
αποδείχθηκαν φρούδες, δεκα-
πέντε ημέρες μετά τη δήλωσή 

του ότι οι εξελίξεις στο θέμα του χρέους 
θα είναι... «too good to be true» που θα 
τον αναγκάσουν να φορέσει γραβάτα, ο 
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας άλλαξε 
ρότα και επιτέθηκε εκ νέου στους πολιτι-
κούς του αντιπάλους, τους.. άλλους που 
όπως είπε «φέσωσαν τη χώρα».
«Το θέμα είναι να μην φύγω με φέσι» 
είπε αστειευόμενος ο κ. Τσίπρας και πρό-
σθεσε ότι άλλοι φέσωσαν τη χώρα και 
έφυγαν, όταν ρωτή-
θηκε αν προτίθεται να 
λάβει μέρος στο Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο της 
22ας Ιουνίου φορώ-
ντας γραβάτα.
Συνεχίζοντας την προ-
σπάθεια να εμφανιστεί 
ότι υπηρετεί εθνική 
γραμμή, ο κ. Τσίπρας 
είπε ότι «η συζήτηση 
για τη βιωσιμότητα του χρέους δεν είναι 
συζήτηση συγκυρίας, αφορά το μέλλον 
της χώρας και χρειάζονται συγκλίσεις και 
αν είναι δυνατόν και εθνική γραμμή».
Τον όρο των προγραμματικών συγκλί-
σεων χρησιμοποίησε για δεύτερη συνε-
χόμενη ημέρα ο Αλέξης Τσίπρας κατά τις 
δηλώσεις του από το υπουργείο Εσωτε-
ρικών, λίγες ώρες μετά την ομιλία του στη 
γενική συνέλευση του ΣΕΒ στην οποία 
απηύθυνε πρόσκληση για διάλογο αν 
και παραμένει αδιευκρίνιστο αν είναι μια 
«παγίδα» ενόψει υποχώρησης ή ομολο-
γία αδιεξόδου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι επέμεινε στην 
αξία της συνεννόησης και της συνεργα-
σίας μέσω της απλής αναλογικής που 
θα εφαρμοστεί, όπως είπε, στην τοπική 
αυτοδιοίκηση.
«Χρειάζονται προγραμματικές συγκλί-
σεις για να κυβερνηθεί η χώρα, πόσο δε 
μάλλον στην τοπική αυτοδιοίκηση» ανέ-
φερε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας.
Προαναγγέλοντας, επίσης, τις αλλαγές 
που θα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ενόψει της 

συνταγματικής αναθεώρησης είπε ότι «η 
επόμενη ημέρα θα είναι διαφορετική, 
σε αυτή τη νέα εποχή τίποτα δεν μπορεί 
να είναι όπως παλιά. Πιστεύω ότι πρέ-
πει να αποτυπωθεί και στο διάλογο για 
τη συνταγματική αναθεώρηση και στους 
κανόνες εκλογής του κοινοβουλίου και 
των κυβερνήσεων και στους κανόνες 
διοίκησης δήμων και κοινοτήτων».
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου 
στο υπουργείο Εσωτερικών, ο κ. Τσίπρας 
ρωτήθηκε για το πώς εννοεί τις συγκλί-
σεις και αν αυτές μπορούν να προκύ-
ψουν και στην κεντρική πολιτική σκηνή. 

«Η συζήτηση για τη βιω-
σιμότητα του χρέους δεν 
είναι συζήτηση συγκυ-
ρίας, αφορά το μέλλον 
της χώρας και χρειάζο-
νται συγκλίσεις και αν 
είναι δυνατόν και εθνική 
γραμμή» απάντησε ο πρω-
θυπουργός αφήνοντας αιχ-
μές για την αντιπολίτευση.
Κάνουμε ό,τι μπορούμε 

για λύση να ανοίξουμε ένα καθαρό διά-
δρομο για το χρέος της χώρας, πρέπει να 
είμαστε αισιόδοξοι, είπε ο ο κ. Τσίπρας 
απαντώντας σε ερώτηση εάν θα πάει ή θα 
φύγει από τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρω-
παϊκής Ένωσης στις 22 Ιουνίου, με γρα-
βάτα. Αστειευόμενος είπε «το θέμα είναι 
να μην φύγω με φέσι» συμπληρώνοντας 
πως άλλοι φέσωσαν τη χώρα και έφυγαν.
Ο πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά 
στο θέμα των συμβασιούχων των δήμων, 
στη σκιά των πρόσφατων αποφάσεων 
του ελεγκτικού συνεδρίου, λέγοντας ότι 
«ψάχνουμε τις δυνατότητες οριστικής 
επίλυσης του προβλήματος αυτού» το 
οποίο χαρακτήρισε τη «βαριά βιομηχα-
νία του παλαιού πολιτικού κατεστημέ-
νου».
Σύμφωνα με τον ίδιο η κυβέρνηση θα 
ψάξει να βρει ποιοι καλύπτουν πάγιες 
και διαρκείς ανάγκες με τη βοήθεια ανε-
ξάρτητου φορέα είτε από ΑΣΕΠ είτε από 
όργανο του ΑΣΕΠ στη βάση οριζόντιων 
κριτηρίων για τον χρόνο εργασίας και τον 
όρων απασχόλησης.
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Πλειοδότης με 22.892.600 ευρώ - Δεύτερη κατά σειρά προσφορά ήταν αυτή της κυπριακής VEGATA, με 21 
εκατ. ευρώ - Η προσφορά του Ιβάν Σαββίδη ήταν η χαμηλότερη από τις τρεις, με 11,9 εκατ.

Ν
έα τοπίο στα ΜΜΕ σηματοδο-
τεί η είσοδος του Βαγγέλη Μα-
ρινάκη στον Δημοσιογραφικό 
Οργανισμό Λαμπράκη και στο 

MEGA CHANNEL.
Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού κατέθεσε 
την μεγαλύτερη προσφορά στην σχετική 
δημοπρασία που είχαν προκηρύξει οι 
τράπεζες και από το μεσημέρι της Τετάρ-
της είναι το νέο αφεντικό των εφημερί-
δων ΒΗΜΑ και ΝΕΑ, καθώς και των ιστο-
σελίδων και του ραδιοφωνικού σταθμού 
που ανήκαν στον ιστορικό όμιλο. 
Ταυτόχρονα, μετά την εξέλιξη αυτή, ανα-
κόπτεται η δυναμική που είχε αναπτύξει 
στα ΜΜΕ ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ 
Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος πριν από δέκα 
μέρες είχε αποκτήσει το 19,63% των 
μετοχών του MEGA κι εμφανιζόταν ως 
το μεγάλο φαβορί για την απόκτηση και 
του ΔΟΛ.
Στην δημοπρασία που πραγματοποιή-
θηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στα γρα-
φεία του Δ.Ο.Λ. εμφανίστηκαν τέσσερα 
επιχειρηματικά σχήματα, αλλά κι ένα 
σχήμα εργαζομένων του Δ.Ο.Λ. που 
κατέθεσε μια συμβολική προσφορά 
ύψους... τριών ευρώ!
Πλειοδότης αναδείχθηκε ο Βαγγέλης 
Μαρινάκης που πρόσφερε 22.892.600 
ευρώ. Δεύτερη κατά σειρά προσφορά, 
ήταν αυτή της κυπριακής εταιρείας 
VEGATA, με 21 εκατομμύρια ευρώ. Οι 
εκπρόσωποι της εταιρείας δεν αποκάλυ-
ψαν στην διαδικασία το όνομα ή τα ονό-
ματα των επιχειρηματιών που εκπροσω-
πούσαν, αλλά στην αίθουσα που διεξή-
χθη η δημοπρασία, υπήρξε διάχυτη η 
αίσθηση ότι εκπροσωπούν τον μεγαλο-
μέτοχο της ΑΕΚ, Δημήτρη Μελισσανίδη.
Η προσφορά του Ιβάν Σαββίδη ήταν η 
χαμηλότερη από τις τρεις με 11,9 εκα-
τομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας, για 
μια ακόμη φορά, πως ο επιχειρηματίας 
δεν ξεφεύγει από τα ποσά που προϋπο-
λογίζει, όταν κάνει μια επιχειρηματική 
κίνηση.
Αναλυτικότερα οι προσφορές που κατα-
τέθηκαν για τον ΔΟΛ:
Αlter Εgo (Βαγγέλης Μαρινάκης) 

22.892.600 ευρώ 
Εγγυητικές 12+5+9
Vegata holdings (Κυπριακή εταιρεία) 
21.000.000 ευρώ
Εγγυητικές 10+5+5+1
Dimera (Ιβάν Σαββίδης) 11.926.000 
ευρώ 
Εγγυητικές
 7,1+226.000+600.000+1+1+1+1
NewMile 100.000 ευρώ
Σχήμα εργαζομένων του ΔΟΛ: Τρία ευρώ
Στην διαδικασία δεν εμφανίστηκε κανείς 
από τους επενδυτές και όλοι εκπροσω-
πήθηκαν από τους δικηγόρους τους. Το 
γεγονός αυτό σκόρπισε αισθήματα ανη-
συχίας στους εργαζομένους του ΔΟΛ, 

που είχαν συγκεντρωθεί έξω από την 
αίθουσα της δημοπρασίας και ανέμεναν, 
εκτός από το αποτέλεσμα, και μια πρώτη 
συζήτηση με εκπροσώπους του πλειο-
δότη.
Η ανησυχία τους έγινε μεγαλύτερη, όταν 
εκπρόσωποι των τραπεζών τους πλη-
ροφόρησαν ότι μόνο ένα ποσοστό 25% 
από το συνολικό τίμημα που θα εισπρά-
ξουν, θα διατεθεί για την εξόφληση των 
υποχρεώσεων προς τους εργαζομένους 
και τους προμηθευτές, ποσό που δεν 
επαρκεί για να καλυφθεί το σύνολο των 
δεδουλευμένων τους.
Μετά την ανάδειξή του ως πλειοδότη, ο 
Βαγγέλης Μαρινάκης αποκτά το σύνολο 
των περιουσιακών στοιχείων του Δ.Ο.Λ. 
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:
***To 22,11% των μετοχών του MEGA 
CHANNEL
***Τις εφημερίδες ΒΗΜΑ και ΝΕΑ.
***Τις ιστοσελίδες IN.GR, BHMA.GR, και 
NEA.GR
***Τον ραδιοφωνικό σταθμό BHMA.FM

***To 50% των μετοχών της “IRIS ΕΚΤΥ-
ΠΩΤΙΚΗ”
***Το 41,22% των μετοχών του πρακτο-
ρείου διανομής “ΑΡΓΟΣ”

Τι αλλάζει στο Mega 
Η απόκτηση του Δ.Ο.Λ. από τον Βαγγέλη 
Μαρινάκη, δημιουργεί νέα δεδομένα 
και στο MEGA CHANNEL, καθώς ο πρό-
εδρος του Ολυμπιακού κατέχει πλέον το 
22,11% των μετοχών του τηλεοπτικού 
σταθμού και γίνεται ο δεύτερος μεγαλύ-
τερος μέτοχός του, μετά την οικογένεια 
Βαρδινογιάννη.
Κατόπιν αυτών, δημιουργείται για πρώτη 
φορά και μια ουσιαστική προοπτική για 
την εξυγίανση του MEGA, αλλά και για 
την αποδέσμευση των κεφαλαίων του 
που έχουν δεσμεύσει οι πιστώτριες τρά-
πεζες.
Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, το μετοχικό 
σχήμα του MEGA CHANNEL διαμορφώ-
νεται ως εξής:
***Οικογένεια Βαρδινογιάννη 35%
***Βαγγέλης Μαρινάκης 22,11%
***Ιβάν Σαββίδης 19,63%
***Φώτης Μπόμπολας 13%
***Δημήτρης Κοπελούζος 4,5%
***Βίκτωρ Ρέστης 3,13%
Είναι προφανές ότι, αν συμφωνήσουν σε 
μια στρατηγική συνεργασία οι δύο μεγα-
λύτεροι μέτοχοι, αποκτούν τον απόλυτο 
έλεγχο του καναλιού, ανεξαρτήτως της στά-
σης που θα τηρήσουν όλοι οι υπόλοιποι.
Το μεγάλο ερωτηματικό, είναι τι θα πρά-
ξει τώρα ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος είχε 
εκφράσει την επιθυμία να αποκτήσει 
τον απόλυτο έλεγχο του MEGA, αλλά, 
μετά την είσοδο Μαρινάκη, αυτό δείχνει 
πλέον σχεδόν αδύνατον.
Επιπροσθέτως, ο Ιβάν Σαββίδης, που δύο 
ημέρες νωρίτερα είχε εκφράσει με επι-
στολή του στις τράπεζες, την βούληση 
να επενδύσει 25 εκατομμύρια ευρώ σε 
μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφα-
λαίου, θα πρέπει τώρα να αναπροσαρμό-
σει τον σχεδιασμό του και να αποκαλύψει 
αν προτίθεται να παραμείνει μέτοχος σε 
έναν τηλεοπτικό σταθμό που δεν θα ελέγ-
χει, ή αν σκοπεύει να αποχωρήσει.

Τι σημαίνει η εξαγορά του ΔΟΛ από τον 
Βαγγέλη Μαρινάκη

Χαστούκι από 
Βρυξέλλες: Ξεχάστε το 
QE - Δόση μόνο για να 
πληρωθεί η ΕΚΤ

Ευρωπαίος αξιωματούχος: Για το χρέος 
δεν υπάρχει άλλη πρόταση από αυτή που 
παρουσιάστηκε στο Eurogroup - Αποκλείει 
σε αυτή τη φάση τη συμμετοχή στο QE 
- Μνημόνιο χωρίς λεφτά από το ΔΝΤ - 
Μαρτύριο της σταγόνας για την εκταμίευση 
της δόσης παρά την ψήφιση των μέτρων

«
Δεν υπάρχει άλλη πρόταση από αυτή που 
παρουσιάστηκε στο Eurogroup» δήλωσε την 
Πέμπτη Ευρωπαίος αξιωματούχος στις Βρυ-
ξέλλες, αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο 

τις δυσκολίες που έχει μπροστά της η ελληνική κυ-
βέρνηση ενόψει του Eurogroup της 15ης Ιουνίου. 
 
Ο ίδιος επισήμανε ότι η τεχνική αξιολόγηση έχει 
ουσιαστικά κλείσει και ότι είναι ελάχιστα αυτά που 
έμειναν και θα τελειώσουν ως τις 15 του μηνός.

Για το ρόλο του ΔΝΤ επιβεβαίωσε ότι αναμένεται η 
συμμετοχή του στο πρόγραμμα αλλά χωρίς δάνειο 
με βάση το μοντέλο του stand-by-arrangement. 
Aυτό σημαίνει ότι δεν θα εκταμιεύονται χρήματα αν 
το χρέος δεν κριθεί ότι είναι βιώσιμο.  

Ο αξιωματούχος εμφανίστηκε απαισιόδοξος (έως 
κάθετος) για την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα 
ποσοτικής χαλάρωσης. Εκτίμησε ότι δεδομένων 
των συνθηκών η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν 
θα προχωρήσει σε δική της Ανάλυση Βιωσιμότη-
τας Χρέους (DSA) που θα μπορούσε να ξεκλείδωνε 
το QE. 

«Τεχνικά θα μπορούσε, αλλά δεν θα ήταν καλό το 
ΔΝΤ να λέει ότι δεν είναι βιώσιμο το χρέος και η ΕΚΤ 
να λέει ότι είναι» σχολίασε προσθέτοντας ότι «αυτό 
δεν θα έδινε μήνυμα στις αγορές»...

Ο ίδιος χαρακτήρισε «εντυπωσιακές» τ ις μεταρ-
ρυθμίσεις που έχει νομοθετήσει η ελληνική πλευρά 
αλλά διευκρίνισε ότι η δόση που θα δοθεί αναμέ-
νεται να είναι σ την περιοχή των 7 δισ. ευρώ και 
ότι το ποσό για την εξυπηρέτηση των ληξιπρόθε-
σμων χρεών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα 
(arrears) «μπορεί να σπάσει και στα δύο. Έχει ξανα-
γίνει» είπε.

Για την ανάπτυξη το 1,8% του ΑΕΠ της αναθεωρη-
μένης προς τα κάτω πρόβλεψης από το αρχικό 2,7% 
που προέβλεπε η Κομισιόν για το 2017 φαίνεται 
πως κι αυτό είναι πια αβέβαιο. Ωστόσο, «ακόμη και 
χωρίς χρέος, αν κλείσει η αξιολόγηση το κλίμα θα 
βελτιωθεί» τόνισε ο αξιωματούχος προσθέτοντας 
μια νότα αισιοδοξίας.
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Ε
ξοργίζουν οι πληροφορίες 
που έρχονται σταδιακά στην 
επιφάνεια για την ανείπωτη 
τραγωδία στη Φολέγανδρο. 

Τα ξημερώματα της Τετάρτης 30 
Μαϊου 2017, μια γυναίκα ξεψύχησε 
αβοήθητη επειδή στο νησί δεν υπάρ-
χει γιατρός για την παροχή βοήθειας 
και επειδή το ελικόπτερο Super Puma 
-από την ώρα που ειδοποιήθηκε για 
να μεταφέρει την άτυχη 57χρονη σε 
νοσοκομείο άλλου νησιού- χρειά-
στηκε τρεις ώρες για να φτάσει στη 
Φολέγανδρο. Αλλά όταν το ελικό-
πτερο έφτασε στο νησί ήταν πολύ 
αργά για την γυναίκα που είχε ακατά-
σχετη αιμορραγία....
Γιατί το ελικόπτερο καθυστέρησε να 
φτάσει στο νησί; Η απάντηση σοκάρει: 
1. Οι αρμόδιοι του ΕΚΑΒ δεν έβρι-
σκαν γιατρό που έπρεπε να μπει στο 
ελικόπτερο για να συνοδεύσει την 
57χρονη γυναίκα στο νοσοκομείο, 
2. Οι υπηρεσίες του Εθνικού 
Κέντρου Άμεσης Βοήθειας έχασαν 
πολύτιμο χρόνο μέχρι να αποφασί-
σουν αν θα ενεργοποιήσουν το Super 
Puma από τη Ρόδο ή από τη Χίο, 
3. Η Πολεμική Αεροπορία δεν μπο-
ρούσε να στείλει το ελικόπτερο γιατί 
το ΕΚΑΒ είχε δώσει σαφή οδηγία ότι 
η ασθενής πρέπει να συνοδεύεται 
από γιατρό στην πτήση, 
4. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 

γιατρός που εθελοντικά (αφού δεν 
πρόκειται για υπάλληλο του ΕΣΥ 
αλλά για μέλος της οργάνωσης Για-
τροί του Κόσμου) βοηθούσε στη 
Φολέγανδρο δεν συμφωνούσε να 
μπει στο ελικόπτερο για να συνοδεύ-
σει την ασθενή,
5. Το ΕΚΑΒ δεν αποφάσιζε αν πρέπει 
να ενεργοποιήσει το Super Puma από 
τη Ρόδο ή από τη Χίο. Η απόφαση 
είναι σημαντική, αφού το ελικόπτερο 
της Ρόδου που απογειώθηκε τελικώς 
για τη Φολέγανδρο χρειάστηκε μιά-
μιση ώρα για να φτάσει, ενώ το Super 
Puma της Χίου θα χρειαζόταν περί-
που 45 λεπτά (δηλαδή το μισό χρόνο) 
για να παραλάβει την ασθενή,
6. Το ΕΚΑΒ τη μια στιγμή λάμβανε 
την απόφαση να ζητήσει την μετα-
φορά της 57χρονης στο νοσοκομείο 
της Σύρου και την άλλη έδινε οδηγία 
για την διακομιδή της ασθενούς στη 
Σαντορίνη! 
7. Από το ΕΚΑΒ λένε ότι ζήτησαν ελι-
κόπτερο γύρω στις 2 τα ξημερώματα. 
Η Πολεμική Αεροπορία έχει κατα-
γράψει ότι το αίτημα του ΕΚΑΒ για 
διάθεση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ έγινε 
στις 03.43. Πώς μπορεί να δικαιολο-
γηθεί αυτή η διαφορά των περίπου 
95 λεπτών; 
8. Στη βάση του ΕΚΑΒ στη Σύρο, 
υπήρχε διαθέσιμο ελικόπτερο τύπου 
ΝΗ-90. Όμως το ελικόπτερο αυτό, 

που θα μπορούσε να απογειωθεί 
αμέσως, δεν μπορεί να προσγειω-
θεί στο μικρό ελικοδρόμιο της Φολε-
γάνδρου... 
Αλαλούμ; Θέατρο του παραλόγου; 
Λάθη επί λαθών; Άρνηση ανάληψης 
ευθύνης για λήψη απόφασης; Όλα 
αυτά μαζί; 
Ακόμη χειρότερο, πιο εξωφρενικό 
και απαράδεκτο είναι το χρονικό της 
τραγωδίας. Απογυμνώνει τους υπεύ-
θυνους του ΕΚΑΒ, δείχνει τα χάλια 
μας, αποκαλύπτει πόσο επιφανεια-
κός είναι ο σχεδιασμός της ηγεσίας 
του υπουργείου Υγείας που προκλη-

τικά θέλει να μας πείσει ότι το επί-
πεδο της δημόσιας υγείας βελτιώ-
νεται δήθεν και κυρίως δείχνει ότι οι 
Έλληνες είναι στο έλεος της τύχης (ή 
της ατυχίας τους), ανυπεράσπιστοι, 
αφού εν έτει 2017 δεν μπορεί να 
θεωρείται δεδομένη και αυτονόητη 
η ύπαρξη γιατρού σε ένα νησί 750 
κατοίκων. 
Ακόμη κι αν κάποιος δεχθεί (ως 
υπόθεση εργασίας) ότι μπορούν 
να ζουν 750 άνθρωποι χωρίς για-
τρό, αυτό που είναι αποκαρδιωτικό 
είναι το γεγονός πως ακόμη κι αν 
υπάρχει ελικόπτερο για να μεταφέ-

ρει τον ασθενή πρέπει να έχει εξα-
σφαλίσει ότι θα υπάρχει και γιατρός 
για να συνοδεύσει τον άρρωστο κι 
αυτό -κατά πώς φαίνεται- δεν είναι 
καθόλου βέβαιο... Για ποιο λόγο; Η 
απάντηση είναι απλή: Το ΕΚΑΒ έχει 
γιατρούς στη Ρόδο, στη Σύρο και 
στην Ελευσίνα. Άρα το Super Puma 
της Χίου έπρεπε να βρει γιατρό μετά 
την ενημέρωση ότι πρέπει να απο-
γειωθεί για Φολέγανδρο... Ποιος θα 
αναλάβει την ευθύνη για το φιάσκο; 
Πώς είναι δυνατόν να ανέχονται μια 
τέτοια κατάσταση οι βουλευτές και οι 
υπουργοί όλων των κομμάτων;

Απίστευτο: Έσβησε στη Φολέγανδρο επειδή το ΕΚΑΒ δεν έβρισκε 
γιατρό για τη μεταφορά της



08 2 Iουνίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

επικαιρότητα



092 Iουνίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

Ν
έες εξελίξεις έρχονται στο φως σχε-
τικά με την υπόθεση του αγγειοχει-
ρούργου που φέρεται να δολοφό-
νησε μέσα στο Ιπποκράτειο νοσοκο-

μείο Θεσσαλονίκης την άτυχη μεσίτρια, μητέρα 
τριών παιδιών. 
Στο πόρισμα  αναφέρεται ξεκάθαρα πως ο 
αγγειοχειρούργος είχε ζητήσει άδεια από τον 
υπεύθυνό του να φέρει μία ασθενή για μία επα-
ναληπτική θεραπεία ευρυαγγειών. Ο υπεύθυ-
νός του, αφού αρχικά του τόνισε την υποχρέ-
ωση καταγραφής της ασθενούς στο μητρώο 
των αγγειοχειρουργικών ασθενών , του επισή-
μανε την προσοχή ώστε να μην τελέσει μόνος 
του την πράξη αλλά να είναι παρών ο εφημε-
ρεύων ειδικός ή ο ειδικευόμενος.  
Μάλιστα όπως προκύπτει από το πόρισμα της 
προκαταρκτικής εξέτασης η νοσηλεύτρια των 
ΤΕΠ της Ουρολογικής,  ανέφερε πως ο αγγει-
οχειρούργος στις πέντε παρά τέταρτο το μοι-
ραίο απόγευμα της ζήτησε 
το κλειδί του ιατρείου αλλα-
γών και δύο σετ ορών, για 
να κάνει όπως της εξήγησε 
μία μικροεπέμβαση και μία 
έκχυση. Της δήλωσε ότι δεν 
θέλει βοήθεια και όταν η ίδια 
πήγε τους ορούς στο ιατρείο , 
διαπίστωσε ότι εκεί βρισκό-
ταν ένας γιατρός( δεν αναγνώ-
ρισε ποιος) που κρατούσε μία λαβίδα και έκανε 
κάτι στη γαστροκνήμια της ασθενούς η οποία 
ήταν μπρούμυτα στο χειρουργικό τραπέζι και 
μαζί του, όρθιος στην απέναντι πλευρά ήταν ο 
38χρονος αγγειοχειρουργός. 
Μάλιστα μετά το τέλος της επέμβασης το κλειδί 
δεν επεστράφη στην νοσηλεύτρια  και το βρήκε 
γύρω στις οκτώ το απόγευμα πάνω στην πόρτα 
του ιατρείου αλλαγών και τον εσωτερικό χώρο 
τακτοποιημένο.
Μεταξύ άλλων στο πόρισμα αναφέρεται πως 
ο 38χρονος που φέρεται να δολοφόνησε την 
άτυχη Ντιάνα δεν ζήτησε άδεια από κανέναν 
ειδικό ούτε ενημέρωσε τον συνεφημερεύοντα 
ειδικευόμενο, για πιθανή αποχώρηση ή ανά-
γκη απουσίας του από την εφημερία.  Ωστόσο 
όπως προκύπτει είχε γίνει και παλαιότερα επί-
πληξη στον 38χρονο επειδή είχε αποχωρήσει 
από γενική εφημερία χωρίς άδεια. Αυτό εγεί-
ρει πολλά ερωτηματικά είναι πως κανένας από 
το νοσοκομείο δεν τον αναζήτησε στις τόσες 
ώρες απουσίας του από το νοσοκομείο, από 
την στιγμή που έπρεπε να έχει φυσική παρου-
σία στον χώρο. 
Το πόρισμα καταλήγει στο συμπέρασμα πως: 
« Με βάση τα ανωτέρω εκτιμώ ότι δεν μπορεί 
να αποδειχθεί η φυσική παρουσία του… στο 

χώρο του Νοσοκομείου από τις 22:30 μ.μ, έως 
7:30 της επομένης, ούτε το γεγονός ότι εκτέλεσε 
ιατρική πράξη μόνος του, στο ιατρείο αλλαγών 
μεταξύ 17:00μμ-19:00μμ». Ακόμη ένα σημείο 
του πορίσματος που γεννά ερωτηματικά για 
την λειτουργία του νοσοκομείου , καθώς ο 
38χρονος υποστηρίζει τώρα πως πρόκειται για 
ιατρικό λάθος, την στιγμή που το Ιπποκράτειο 
υποστηρίζει ότι δεν εκτέλεσε ιατρική πράξη 
μόνος του. 
Μεταξύ άλλων αναφέρεται στο πόρισμα  «Από 
την εκτίμηση των μαρτυριών διαπιστώθηκαν 
ορισμένες παρατυπίες οι οποίες θεωρώ ότι 
χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης», την ώρα 
που ο αγγειοχειρούργος παραδέχεται πως η 
άτυχη Ντιάνα του «έμεινε», μέσα στο Ιπποκρά-
τειο. 
Όπως αναφέρουν οι νοσηλεύτριες μεταξύ 
19:30 -20:00  ο αγγειοχειρούργος εμφανίστηκε 
στο χώρο ανάπαυσης των νοσηλευτριών και 

έδειχνε νυσταγμένος και στην 
τυπική συζήτηση που διεξή-
χθη είπε ότι θα πάει να ξανα-
κοιμηθεί. 
Το τελευταίο στίγμα του αγγει-
οχειρούργου στο νοσοκομείο 
ήταν στις δέκα περίπου το 
βράδυ όπου έκατσε για περί-
που ένα τέταρτο στο γραφείο 
ειδικευόμενων και έκτοτε η 

φυσική του παρουσία καταγράφεται την επό-
μενη ημέρα στις 7:30 . Το πρωί, όπου παρου-
σία της Προϊσταμένης της κλινικής συνομιλεί 
στο τηλέφωνο με τον φερόμενο ως σύζυγο της 
θανούσης που αναζητεί την γυναίκα του. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αγγειοχειρούργος 
αρχικά στην κατάθεσή του είχε υποστηρίξει 
ότι ουδέποτε συνάντησε την Ντιάνα εκείνο το 
απόγευμα και πως ποτέ η 36χρονη δεν πήγε 
στο προγραμματισμένο ραντεβού. Έναν ισχυ-
ρισμό που πλέον τον αλλάζει και με αίτημά του 
στην ανακρίτρια ζητά να δώσει συμπληρωμα-
τική κατάθεση με την οποία ανατρέπει όλα όσα 
είχε αναφέρει μέχρι σήμερα, αφού κάνει λόγο 
για ιατρικό λάθος κατά την διάρκεια επέμβασης 
που πραγματοποίησε ο ίδιος. Μάλιστα υποστη-
ρίζει πως του «έμεινε» στο χειρουργικό τρα-
πέζι.  Ο αγγειοχειρούργος  αρχικά υποστήριζε 
πως κάποιος τον είχε παγιδεύσει ώστε να φαί-
νεται ύποπτος για την δολοφονία της, φωτογρα-
φίζοντας ουσιαστικά τον σύζυγό της. Μάλιστα 
προέτρεπε τις διωκτικές και ανακριτικές αρχές 
να ψάξουν στο περιβάλλον της άτυχης γυναί-
κας για να βρουν τον δολοφόνο.  Αν και είχε κρι-
θεί προφυλακιστέος, είχε επιμείνει στην πλήρη 
αθωότητά του και είχε καταθέσει αίτηση απο-
φυλάκισης, αμέσως μόλις ήταν δυνατόν.

επικαιρότητα

Επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, 
λέγοντας ότι αναδείχθηκε 
στην εξουσία, υποσχόμενος να 
καταργήσει τα προνόμια για τους 
εφοπλιστές, αλλά τελικά δεν έκανε 
τίποτα - Κυβερνητικές πηγές: Οι 
ευθύνες Σόιμπλε για την διαχείριση 
της ελληνικής κρίσης έχουν 
καταγραφεί ιστορικά - Δεν έχει 
κανένα νόημα να προσπαθεί να τις 
επιρρίψει σε άλλους

Ε
υθεία επίθεση στην ελληνική κυ-
βέρνηση, μεσούσης της διαπραγ-
μάτευσης για το χρέος, πραγματο-
ποίησε ο Γερμανός υπουργός Οι-

κονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, μιλώ-
ντας σήμερα σε συνέδριο της κρατικής 
τηλεόρασης της Γερμανίας, ZDF. 
Εξαπολύοντας «μύδρους» προς πάσα 
κατεύθυνση, ο χερ Σόιμπλε δήλωσε μεν 
ότι η Ελλάδα έχει κάνει βήματα προόδου, 
ωστόσο, όπως είπε, η πολιτική της ηγε-
σία επιμένει να φορτώνει το βάρος στους 
αδύναμους.
Παράλληλα, αφιέρωσε και μια προσω-
πική αναφορά στον πρωθυπουργό Αλέξη 
Τσίπρα, λέγοντας ότι αναδείχθηκε στην 
εξουσία, υποσχόμενος να καταργήσει 
τα προνόμια για τους εφοπλιστές, αλλά 
τελικά δεν έκανε τ ίποτα.Απαν τώντας 
έμμεσα στις κατηγορίες που έχει δεχθεί 

για τη σκληρότητα του ελληνικού προ-
γράμματος, υπογράμμισε: «Μην κατηγο-
ρείτε εμένα για τις δομικές αδυναμίες του 
ελληνικού προγράμματος». Ταυτόχρονα, 
κατέστησε και πάλι σαφές ότι η Ελλάδα 
πρέπει άμεσα να σταθεί στα πόδια της.
Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας 
επέκρινε εκ νέου τη νομισματική πολιτική 
της ΕΚΤ, λέγοντας πως είναι «σίγουρα 
κατάλληλη» για ορισμένα μέλη της ευρω-
ζώνης, αλλά ελαφρώς «χαλαρή» για τη 
Γερμανία.
Τα «πυρά» του κ. Σόιμπλε έχουν πολλα-
πλούς αποδέκτες, μεταξύ των οποίων 
και τον Ευρωπαίο Κεντρικό Τραπεζίτη, 
Μάριο Ντράγκι, με τον οποίο το Βερολίνο 
έχει εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή του 
για τη νομισματική πολιτική που εφαρ-
μόζει.
Καθώς οδεύουμε προς το κρίσ ιμο 
Eurogroup της 15ης Ιουνίου και λύση για 
το χρέος δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, 
φαίνεται ότι ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ επιχειρεί 
να μεταφέρει το βάρος της ευθύνης στην 
ελληνική πλευρά, προκειμένου να μην 
«κατηγορηθεί» ο ίδιος ότι... τορπιλίζει τη 
λύση για το χρέος. 
Πρόσφατα, επέλεξε να επιτεθεί στο ΔΝΤ, 
εστιάζοντας στις φειδωλές προβλέψεις 
του Ταμείου για την ανάπτυξη, τις οποίες 
υπέδειξε και ως βασικό παράγοντα, για 
το γεγονός ότι τα προγράμματα σ την 
Ελλάδα έχουν αποτύχει.

Σόιμπλε: Η ελληνική κυβέρνηση 
εξακολουθεί να φορτώνει τα βάρη 
στους αδύναμους

Tο πόρισμα για τον θάνατο της 
μεσίτριας στο Ιπποκράτειο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Η 
δημιουργία, στη δυτική Λεμεσό, του 
καζίνου θερέτρου, θα καθορίσει το 
ρυθμό για την περαιτέρω ανάπτυξη 
της περιοχής ως τουριστικού προορι-

σμού υψηλών προδιαγραφών στο μέλλον, ανέ-
φερε ο Πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής Α-
νάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού, 
Τώνης Αντωνίου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΤΑΛ, χαιρετίζο-
ντας την προχθεσινή τελετή έναρξης προγράμ-
ματος επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαιδευ-
τικού οργανισμού, σε τομείς της διοίκησης και 
λειτουργίας καζίνο, που τελεί υπό την αιγίδα 
της Εταιρείας, ο κ. Αντωνίου είπε πως “αυτή 
είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για νέους ανθρώ-
πους που επιθυμούν να ενταχθούν στο δυνα-
μικό της βιομηχανίας καζίνο, οι οποίοι θα είναι 
ανάμεσα στους πρώτους καταρτισμένους υπο-
ψήφιους για μια πολλά υποσχόμενη καριέρα”.
Εξέφρασε, παράλληλα, την προσδοκία της 

ΕΤΑΛ για ένα έργο που θα αποτελέσει κόσμημα 
για τη Λεμεσό “και το οποίο θα καθορίσει το 
ρυθμό για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιο-
χής ως τουριστικός προορισμός υψηλών προ-
διαγραφών στο μέλλον”.
Κύριος ομιλητής της τ ε λε τής έ ναρξης του 
εκπαιδευτικού προγράμματος, που θα διαρ-
κέσει μέχρι τις 18 Ιουνίου, ήταν ο Αμερικανός 
Rom Hendler, “διακεκριμένη προσωπικότητα 
σε παγκόσμιο επίπεδο, με εμπειρία στη δημι-
ουργία και λειτουργία ολοκληρωμένων θερέ-
τρων καζίνο σε όλο τον κόσμο”.
Το πρόγραμμα αφορά δυο θεματικές ενότητες, 
τη διαχείριση και στο μάρκετινγκ καζίνου και 
το Casino Table Game Dealer (κρουπιέρηδες, 
επιτηρητές τραπεζιών κ.α.), δίνοντας την ευκαι-
ρία σε απόφοιτους λυκείου αλλά και πτυχιού-
χους να καταρτιστούν από παγκοσμίου φήμης 
ομιλητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμε-
ρικής.

Το καζίνο στη Λεμεσό θα καθορίσει την 
περαιτέρω ανάπτυξη
ανέφερε ο πρόεδρος της εταλ

Μη παραδοχή στις κατηγορίες απάντησαν 
οι κατηγορούμενοι της 3ης υπόθεσης της ΤΚ

Μ
η παραδοχή στις κατηγορίες που τους 
απήγγειλε σήμερα η Κατηγορούσα Αρ-
χή απάντησαν οι κατηγορούμενοι της 
3ης , κατά χρονική σειρά, ποινικής υ-

πόθεσης που καταχωρίστηκε στο δικαστήριο, ενα-
ντίον στελεχών της Τράπεζας Κύπρου και που αφο-
ρά στην επαναταξινόμηση των ομολόγων της Τρά-
πεζας.
Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας όρισε την 
υπόθεση για ακρόαση στις 2, 3 και 4 Οκτωβρίου 
στις 9 το πρωί.
Η Κατηγορούσα Αρχή, μετά από άδεια του δικαστη-
ρίου, προέβη σε εκτεταμένες αλλαγές στο κατηγο-
ρητήριο, μεταξύ των οποίων η διαγραφή της κατηγο-
ρίας για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος.
Κατά την τελευταία ακροαματική διαδικασία, ο 
εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Νίνος Κέκ-
κος υπέβαλε αίτημα προς το δικαστήριο για τροπο-
ποίηση του κατηγορητηρίου, κάτι που προέκυψε, 
όπως είπε, μετά τη μελέτη του μαρτυρικού υλικού , 
το οποίο ενέκρινε το δικαστήριο.
Ως εκ τούτου, αναστάληκαν οι δέκα εκ των δεκα-

οκτώ συνολικά κατηγοριών που αντιμετώπιζαν οι 
κατηγορούμενοι, τροποποιήθηκαν οι υπόλοιπες 
οκτώ και έγινε προσθήκη άλλων οκτώ κατηγοριών, 
οι πλείστες των οποίων αφορούν και πάλι τα ίδια 
αδικήματα με διαφορετικό ωστόσο λεκτικό και νέες 
λεπτομέρειες.
Οι κατηγορίες που αναστάληκαν και κατ’ συνέπεια 
απαλλάχθηκαν οι κατηγορούμενοι από αυτές είναι 
οι κατηγορίες με τους αριθμούς 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 και 18, ενώ η τροποποίηση των υπόλοιπων 
κατηγοριών έγινε με τρόπο έτσι ώστε οι κατηγορίες 
να αφορούν όλους τους κατηγορούμενους και σε 
αυτές προστέθηκαν τα άρθρα 20 και 21 του Ποινι-
κού Κώδικα.
Οι οκτώ νέες κατηγορίες που προστέθηκαν με τους 
αριθμούς 19 έως 26 αφορούν και πάλι τα αδικήματα 
που περιλαμβάνονταν στο παλιό κατηγορητήριο και 
αφορούν τη συνωμοσία για καταδολίευση, της πλα-
στογραφίας, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου 
και της χειραγώγησης της αγοράς ως επίσης και ένα 
νέο αδίκημα που αφορά τις ψευδείς καταχωρήσεις 
σε λογιστικά βιβλία της τράπεζας.

Σ
την προώθηση δύο νομοσχεδίων που θα υποχρεώνουν τα Δι-
καστήρια να εξετάζουν την οικονομική κατάσταση του καταδι-
κασθέντος προτού εκδώσουν απόφαση για επιβολή χρηματι-
κών προστίμων, προχωρεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δη-

μόσιας Τάξης, δήλωσε ο αρμόδιος Υπουργός Ιωνάς Νικολάου.
Ο κ. Νικολάου ανακοίνωσε την προώθηση των δύο αυτών νομοσχε-
δίων κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Κοινοβουλευτική Επι-
τροπή Ελέγχου στη συνεδρία της οποίας συζητήθηκαν τα ευρήματα της 
έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή για το Υπουργείο του.
Όπως είπε, τα νομοσχέδια τα οποία βρίσκονται στη διαδικασία συζή-
τησης με τον Γενικό Εισαγγελέα τροποποιούν τον ποινικό κώδικα και 
την ποινική δικονομία, έτσι ώστε να δίνουν τη δυνατότητα στο Δικα-
στήριο προτού επιβάλει χρηματική ποινή να αξιολογεί τη δυνατότητα 
του καταδικασθέντος να καταβάλει το ποσό που του επιβάλλεται ως 
χρηματική ποινή.
Όπως είπε, μπορεί το Δικαστήριο είτε να επιβάλλει χρηματική ποινή, 
είτε να του επιβάλλει εναλλακτική ποινή υπό τη μορφή της κοινωνικής 
εργασίας.
Το άλλο νομοσχέδιο που αφορά στην ποινική δικονομία θα ανεβάζει το 
άμεσα καταβλητέο χρηματικό πρόστιμο από τα €300 στα €350 ευρώ.
Στη συζήτηση της Επιτροπής δόθηκε μεγάλη έμφαση στο θέμα των 
ανείσπρακτων ενταλμάτων.
«Υπήρξα βουλευτής για χρόνια και συζητούσαμε το θέμα από το 2001. 
Εάν δεν δώσουμε κάποιες πιο πρακτικές λύσεις θα συζητούμε το θέμα 
για πολλά χρόνια ακόμα», είπε ο κ. Νικολάου.
Με αφορμή την οικονομική κρίση, ο κ. Νικολάου είπε πως το κράτος 
δεν μπορεί να οδηγεί στη φυλακή όποιον δεν μπορεί να πληρώσει.
Παράλληλα, ο κ. Νικολάου έδωσε στοιχεία που καταδεικνύ-
ουν αύξηση εκτέλεσης ενταλμάτων χωρίς αντίστοιχη αύξηση στην 
είσπραξη ποσών. Όπως είπε, το 2013 εκτελέστηκαν 51.681 εντάλματα 
και εισπράχθηκαν €11,49 εκατ., το 2014 εκτελέστηκαν 61.603 εντάλ-
ματα και εισπράχθηκαν 11,84 εκατ., το 2015 εκτελέστηκαν 74.311 και 
εισπράχθηκαν 12,51 εκατ., το 2017 76.192 και εισπράχθηκαν 11,58 εκ. 
Μέχρι το Μάιο του 2017 εκτελέστηκαν 26.719 εντάλματα και εισπρά-
χθηκαν €3 εκατ.
«Πρέπει να επιδεικνύεται ευαισθησία, να δίνεται δυνατότητα αποπλη-
ρωμής σε δόσεις, αν δεν υπάρχει δυνατότητα στην αποπληρωμή, τότε 
να δίνεται η δυνατότητα δόσεων», είπε.
«Όταν διαπιστώνεται ότι κάποιος έχει τη δυνατότητα να πληρώσει και 
δεν το πράττει, τότε να εισέρχεται η Αστυνομία και να τον συλλαμβάνει. 
Η Αστυνομία δεν είναι εισπράκτορας», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι 
δίνεται έμφαση στα εντάλματα πάνω των 300.
Πρόσθεσε από τα μεγάλα εντάλματα άνω το 50% αφορά σε εντάλματα 
είσπραξης οφειλών στις κοινωνικές ασφαλίσεις και στο φόρο εισο-
δήματος, με πολλές κρατικές εταιρείες που βρίσκονται σε διαδικασία 
εκκαθάρισης, όπως το Σφαγείο Κοφίνου, να έχουν καθυστερημένες 
οφειλές.
Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης επεσήμανε πως πρέπει το θέμα να ρυθμιστεί 
διότι δεν μπορεί το κράτος να επιβάλλει χρηματικές ποινές και να μην 
εισπράττονται.
Η Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου Άννα Χριστοφόρου χαρακτήρισε το 
θέμα των ανείσπρακτων ενταλμάτων ως «γάγγραινα».
Αναφορικά με την αύξηση της καταβολής επιδομάτων υπερωριών, ο κ. 
Νικολάου εξήγησε ότι από το Σεπτέμβριο του 2015 πληρώνεται πραγ-
ματικά ολόκληρη η υπερωρία στους αστυφύλακες και ως εκ τούτου δεν 
υπάρχουν πολλοί αστυφύλακες με συσσωρευμένη άδεια.

Πρόστιμα: θα εξετάζεται η 
οικονομική κατάσταση…

εδώ Κύπρος
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Π
ρ ο β λ η μ α τ ι σ μ ό 
προκάλεσε σ την 
Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παιδείας 

η αυξητική τάση των τελει-
όφοιτων να ζητούν διευκο-
λύνσεις στις παγκύπριες εξε-
τάσεις. Οι βουλευτές μέλη 
της Επιτροπής θα αναμένουν 
εκτενέστερη και λεπτομερέ-
στερη ενημέρωση επί του 
θέματος.

Ο Πρόεδρος της Επιτρο-
πής Κυριάκος Χατζηγιάννης 
αφού παρατήρησε πως οι 
εξαιρέσεις τείνουν να γίνουν 
κανόνας, είπε πως πρέπει να 
γίνει δίκαιη και αντικειμε-
νική διαχείριση του θέμα-
τος ώστε οι διευκολύνσεις 
να περιορίζονται σε αυτούς 
που τ ις  δικαιούν ται και 
μόνο.

Η Επιτροπή Παιδείας ενημε-
ρώθηκε την Τετάρτη από τον 
Υπουργό Παιδείας Κώστα 
Καδή επί εκκρεμούν των 
θεμάτων.

Με βάση τα σ τοιχεία που 
κατατέθηκαν σ την Κοινο-
βουλευτική Επιτροπή Παι-
δείας το 2014 δόθηκαν σε 
692 υποψηφίους διευκο-
λύνσεις σε συνολικό αριθμό 
8.570, το 2015 δόθηκαν 
διευκολύνσεις σε 738 σε 
σύνολο 8.393, υποψηφίων 
και το 2016 σε 783 υποψη-
φίους σε σύνολο 8139. Τα 
ανησυχητικά σ τοιχεία γ ια 
τους Βουλευτές είναι ότι το 
2016 δόθηκε επιπρόσθετος 
χρόνος σε 783 υποψηφίους, 
σε 665 υποψηφίους δόθηκε 
η διευκόλυνση της ανάγνω-
σης και απλοποίησης της 
γλωσσικής διατύπωσης του 
δοκιμίου και 682 απαλλαγή 
από ορθογραφία ,στίξη και 
γραμματική.
Ο κ.  Χατζηγ ιάν νης ε ίπε 
ακόμα ότι η Επιτροπή εκτιμά 
πως υποψήφιοι χρησιμοποι-
ούν διευκολύνσεις χωρίς να 
έχουν δικαίωμα.

Aνυσηχία 
στην επιτροπή 
Παιδείας

Στόχος, επιθυμία και 
προσδοκία του, είναι στη 
Νέα Υόρκη η ε/κ πλευρά 
να προσέλθει «χωρίς 
προϋποθέσεις», δήλωσε 
ο Τουρκοκύπριος ηγέτης 
Μουσταφά Ακιντζί, 
προσθέτοντας ότι είναι κοινή 
θέση της τ/κ πλευράς, ακόμα 
και της αντιπολίτευσης, 
αλλά και της Τουρκίας, ότι 
είναι έτοιμοι να μεταβούν 
στη Γενεύη για τη συνέχιση 
της Διάσκεψης της Κύπρου, 
και να συζητήσουν όλα τα 
θέματα στη βάση του κοινού 
ανακοινωθέντος της 11ης 
Φεβρουαρίου 2014 και 
της ανακοίνωσης της 12ης 
Ιανουαρίου 2017.

Κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου 
με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερι-
κών στα κατεχόμενα, όπου ο κ. 
Τσαβούσογλου πραγματοποιεί 
παράνομη επίσκεψη, ο Τ/κ ηγέτης 
είπε ότι θέλουν η διαδικασία να 
επιτύχει.
«Ήρθε, να μην πω πέρασε, η ώρα 
της λύσης», ήταν η δήλωσή του. 
Επανέλαβε ότι η πρόταση του 
Προέδρου Αναστασιάδη δεν μπο-
ρεί να γίνει αποδεκτή και είπε ότι 
«είμαστε εντάξει για τη Γενεύη, 
χωρίς όμως προϋποθέσεις, για 
συζήτηση όλων των θεμάτων και 
σίγουρα και των θεμάτων ασφά-
λειας και εγγυήσεων», αλλά όχι να 
κλείσουν πρώτα τα κεφάλαια που 
θέλει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, 
υποστηρίζοντας ότι αυτή η προ-
σέγγιση δεν θα οδηγήσει που-
θενά.
Σύμφωνα με τον κ. Ακιντζί, από 
τη συνάντηση των ηγετών στις 17 
Μαΐου και εντεύθεν δεν υπήρξε 
αποτέλεσμα λόγω της μη βοηθη-

τικής – υποστήριξε- στάσης της 
ε/κ πλευράς και είπε ότι είμαστε 
ακόμα στο ίδιο σημείο. «Πρώτα 
να τελειώσουμε με το θέμα της 
ασφάλειας και εγγυήσεων, να 
έρθουμε σε ακτίνα συμφωνίας 
σε αυτό και μετά να χειριστούμε 
το εδαφικό και μετά να δούμε τα 
υπόλοιπα 4 κεφάλαια. Αυτή η 
προσέγγιση είναι μια προϋπό-
θεση. Εξ’ ολοκλήρου αντίθετη με 
την συμφωνία της 11ης Φεβρου-
αρίου 2014, την ανακοίνωση της 
12ης Ιανουαρίου 2017 και δεν επι-
κεντρώνεται σε μια λύση», ανέ-
φερε.
Επιθυμούν η ε/κ πλευρά να παρα-
μείνει αφοσιωμένη, όπως πράτ-
τει η τ /κ, στη συμφωνία της 
11ης Φεβρουαρίου, πρόσθεσε 
και ευχήθηκε «η 
συμπεριφορά του 
Ε/κ ηγέτη στη Νέα 
Υόρκη να ανοίξει 
το δρόμο για τη 
Γενεύη και εκεί να 
υπάρξει ένα αποτέ-
λεσμα που θα ωφε-
λήσει όλες τις πλευ-
ρές».

Σε αδιέξοδο αναφέρθηκε ο 
Τούρκος ΥΠΕΞ
Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερι-
κών Μεβλούτ Τσαβούσογλου 
από πλευράς του μίλησε για αδι-
έξοδο, αλλά και για μια κρίσιμη 
διαδικασία εξαιτίας των προϋπο-
θέσεων που θέτει η ε/κ πλευρά, 
προσθέτοντας ότι η εκ του σύνεγ-
γυς διπλωματία του Έσπεν Μπαρθ 
Έιντε δεν έφερε αποτέλεσμα.
Οι παράμετροι για την επανάληψη 
της Διάσκεψης για την Κύπρο 
είναι ξεκάθαροι στα ανακοινωθέ-
ντα της 11/2/2014 και 12/1/2017, 
είπε και έκανε λόγο για προσπά-
θεια της ε/κ πλευράς να αποδυ-

ναμώσει τη διαδικασία και, χωρίς 
να τη σκοτώσει, να την επιμηκύ-
νει. «Είναι και λίγο παιχνίδι εσω-
τερικής κατανάλωσης. Μια μάταια 
προσπάθεια από την άλλη πλευρά 
που αναλώνει την ενέργειά της και 
τη δική μας. Εμείς την ενέργειά 
μας πρέπει να την αναλώσουμε 
στη λύση, να επικεντρωθούμε 
στη λύση», δήλωσε.
«Είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε 
στη Γενεύη χωρίς καμία προϋπό-
θεση. Αυτό το είπαμε και στα ΗΕ». 
Δεν είναι όμως εφικτό, συνέχισε, 
να αποδεχθούν τις προϋποθέ-
σεις που θέτει η ε/κ πλευρά. Αυτό, 
σημείωσε, το είπε ξεκάθαρα στον 
κ. Έιντε όταν συναντήθηκαν στην 
Άγκυρα, το είπε ξεκάθαρα ο Τ/κ 
ηγέτης όταν μίλησε τηλεφωνικά 

με τον ΓΓ του ΟΗΕ, 
ενώ το λένε σε όλες 
τ ις συναν τήσε ις 
τους με αξιωματού-
χους της ΕΕ.
Η διεθνής κοινό-
τητα πλέον γνω-
ρίζει ότι δεν είναι 
εποικοδομητ ική 

στάση (της ε /κ πλευράς) το να 
θέτεις όρους που γνωρίζεις ότι 
δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί 
από την τ/κ πλευρά, και μετά να 
κατηγορείς τους Τ/κ ότι δεν τους 
αποδέχονται, είπε και κάλεσε την 
ε/κ πλευρά «να εγκαταλείψει την 
προσπάθεια να δημιουργεί λάθος 
εντυπώσεις».
Απαντώντας σε ερώτηση τι θα 
γίνει εάν δεν προκύψει αποτέλε-
σμα στις 4 Ιουνίου, όταν οι δύο 
ηγέτες θα συναντηθούν στη Νέα 
Υόρκη με το ΓΓ των ΗΕ, ο Τ/κ ηγέ-
της ανέφερε ότι «πάμε στη Νέα 
Υόρκη για να έχουμε αποτέλε-
σμα». Πρόσθεσε ότι αυτή η πρω-
τοβουλία από τον ΓΓ του ΟΗΕ ήταν 
αναμενόμενη και αναγκαία. Θα 

αξιολογούν, είπε, τη διαδικασία 
βήμα- βήμα και πρόσθεσε ότι δεν 
θεωρεί πως είναι λογικό να κρί-
νουμε από τώρα το τί θα γίνει στο 
δείπνο της Κυριακής και το απο-
τέλεσμα της πρωτοβουλίας του κ. 
Γκουτέρες.
Προσδοκία μας είναι στη Νέα 
Υόρκη να αρθεί το αδιέξοδο, ανέ-
φερε από την πλευρά του ο Τούρ-
κος ΥΠΕΞ, να αρθούν οι προϋ-
ποθέσεις της ε/κ πλευράς και να 
πάμε σε Διάσκεψη, να πάρουμε 
εκεί μια απόφαση για το αν θα 
γίνει ή δεν θα γίνει (συμφωνία). Ο 
ΓΓ του ΟΗΕ, συνέχισε, έχει σημα-
ντικό καθήκον να είναι αντικειμε-
νικός και κρατά ισορροπίες.

Φυσικό αέριο

Απαντώντας σε ερώτηση για το 
φυσικό αέριο, ο κ. Τσαβούσογλου 
είπε ότι εάν δεν υπάρξει αναθε-
ώρηση των «μονομερών ενερ-
γειών» από την ε/κ πλευρά, τότε 
«και εμείς θα κάνουμε κάποια 
βήματα, καθώς εδώ υπάρχουν 
δικαιώματα και της Τουρκικής 
Δημοκρατίας και των Τ/κ».
Οι «μονομερείς ενέργειες» των 
Ε/κ, ανέφερε, επηρεάζουν αρνη-
τικά τις διαπραγματεύσεις, ανοί-
γουν το δρόμο για ένταση στην 
περιοχή και κάλεσε την ε /κ 
πλευρά να μην παραβλέπει τα 
δικαιώματα της τ/κ πλευράς γύρω 
από το νησί.
Ανέφερε επίσης ότι έχουν προει-
δοποιήσει και τις εταιρείες που 
θα προχωρήσουν σε γεώτρηση 
τον Ιούλιο, αλλά και τις χώρες 
όπου βρίσκονται τα κεντρικά 
γραφεία αυτών των εταιρειών. 
«Δηλαδή εμείς δεν θέλουμε, 
χωρίς μια λύση στην Κύπρο, να 
εξυπηρετούνται οι μονομερείς 
ενέργειες της ε/κ πλευράς».

Ναι σε νέα Γενεύη «χωρίς προϋποθέσεις»
δηλώνουν ακιντζί – τσαβούσογλου
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Η 
πρωθυπουργός της Βρετανίας, 
Τερέζα Μέι, απέφυγε να απα-
ντήσει ευθέως σε ερώτηση δη-
μοσιογράφου αν σκοπεύει να 

παραιτηθεί από το αξίωμά της στην περί-
πτωση που το Συντηρητικό Κόμμα χάσει 
έδρες στις βουλευτικές εκλογές που θα 
διεξαχθούν στις 8 Ιουνίου.
Μέχρι την περασμένη εβδομάδα οι 
δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι οι Συντη-
ρητικοί όδευαν προς μια άνετη εκλογική 
νίκη.
Ωστόσο, από το Σαββατοκύριακο δεί-
χνουν ότι το Εργατικό Κόμμα κλείνει στα-
διακά την ψαλίδα και ότι το Συντηρητικό 
Κόμμα θα μπορούσε να χάσει ακόμη και 
20 έδρες στο Κοινοβούλιο, κάτι που θα 

σήμαινε ότι δεν θα είχε πλέον πλειοψηφία.
Σήμερα, σ το 650μελές Κοινοβούλιο 
οι Συντηρητικοί έχουν πλειοψηφία 17 
εδρών. Οταν ρωτήθηκε, κατά τη διάρκεια 
μιας προεκλογικής συγκέντρωσης, αν θα 
παραιτηθεί στην περίπτωση που χάσει 
έδρες, η Μέι απάντησε: «Μόνο μία δημο-
σκόπηση μετράει και αυτή θα διεξαχθεί 
στις 8 Ιουνίου».
«Οσον αφορά αυτήν τη δημοσκόπηση, ο 
λαός έχει μια πολύ σαφή επιλογή, αυτή 
η επιλογή είναι το ποιος θα είναι ο πρω-
θυπουργός, ποιος θα διεξαγάγει τις δια-
πραγματεύσεις για το Brexit, ποιος έχει 
το σχέδιο για να το πράξει αυτό και την 
αποφασιστικότητα να πετύχει την καλύ-
τερη συμφωνία», προσέθεσε.

Ν
έες απειλές και… προειδοποιή-
σεις εξαπέλυσε ο «σουλτάνος» 
Ερντογάν, απαιτώντας την έκδο-
ση υποστηρικτών του αυτοεξόρι-

στου ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν στην 
Τουρκία. 
«Ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας δεν 
είναι τοπική υπόθεση αλλά διεθνής. Αν 
έχουμε κοινό αγώνα ενάντια στην τρομο-
κρατία τότε θα πρέπει να 
εκδώσετε σε εμάς αυτούς 
τους ανθρώπους» δήλωσε 
ο Τούρκος Πρόεδρος, κατά 
τη διάρκεια της ομιλίας του 
στα μέλη του κόμματος 
Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης 
(AKP) του οποίου προσφά-
τως επανεξελέγη αρχηγός. 
Έσπευσε να υπογραμμίσει, 
μάλιστα, ότι θα απαντήσει με το… ίδιο νόμι-
σμα σε όσους αρνηθούν να ανταποκριθούν 
στο αίτημά του. 

«Τελεσίγραφο» στη Μέρκελ 
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε εκφράσει 
την ενόχλησή του για την μη έκδοση των 
«Γκιουλενιστών» κατά τη διάρκεια συνά-
ντησής του με την Γερμανίδα καγκελάριο 
Άνγκελα Μέρκελ. 
«Βάλαμε στην ατζέντα το ζήτημα των 
στρατιωτών που σχετίζονται με το πρα-
ξικόπημα και των οποίων οι αιτήσεις για 
άσυλο έχουν γίνει δεκτές και δείξαμε την 
ενόχλησή μας» είπε ο Ερντογάν, μιλώντας 
στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του 
ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. 
«Ρωτήσαμε, πως μπορείτε και το κάνετε 
αυτό» φέρεται να ε ίπε ο Ερν τογάν, 
όπως μετέδωσε η τουρκική εφημερίδα 
Hurriyet. 
Η Άγκυρα επιδίδεται σε… κυνήγι μαγισ-
σών από την ημέρα του αποτυχημένου 
τουρκικού πραξικοπήματος, ζητώντας 
την έκδοση δεκάδων Τούρκων διπλωμα-
τών και υψηλόβαθμων στρατιωτικών που 
εικάζεται ότι έχουν σχέσεις με τον Γκιου-
λέν. 
Γερμανικά ΜΜΕ μετέδωσαν στις αρχές 
του μήνα ότι «αρκετοί» Τούρκοι στρατι-

ωτικοί και τα μέλη των οικογενειών τους 
– κάτοχοι διπλωματικών διαβατηρίων- 
ζήτησαν και έλαβαν πολιτικό άσυλο. 
Η Γερμανίδα καγκελάριος, όμως, φέρεται 
να απάντησε στον Τούρκο πρόεδρο ότι 
το ζήτημα των ασύλων δεν περνάει από 
το χέρι της.

Οργή της Άγκυρας για την από-
φαση των ΗΠΑ να ε-
ξοπλίσει Κούρδους 
της Συρίας
Την ενόχλησή της για την 
απόφαση της Ουάσιγκτον 
να εξοπλίσει Κούρδους 
πολιτοφύλακες της Συρίας 
εξέφρασε γ ια άλλη μια 
φορά η Άγκυρα. 
Το Συμβούλιο Εθν ικής 

Ασφάλειας (MGK) της Τουρκίας με ανα-
κοίνωσή του σήμερα, τόνισε ότι η από-
φαση της Ουάσιγκτον δεν «αρμόζει σε 
μια συμμαχία».
Χθες, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την έναρξη 
εξοπλισμού των Σύρων Κούρδων μαχη-
τών που στόχο έχει, σύμφωνα με την 
Ουάσιγκτον, την διασφάλιση της νίκης 
στην επιχείρηση ανακατάληψης της Ράκας 
από το Ισλαμικό Κράτος.
«Έχει επισημανθεί ότι η πολιτική στήρι-
ξης της τρομοκρατικής οργάνωσης YPG 
(που η Άγκυρα θεωρεί προέκταση του 
Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, 
PKK), που επιχειρεί με το προκάλυμμα 
των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων 
(SDF), αγνοώντας τις προσδοκίες της 
Τουρκίας, δεν αρμόζει σε μια φιλία και σε 
μια συμμαχία», υπογράμμισε το τουρκικό 
Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.
«Έχει επισημανθεί ότι η πολιτική στήρι-
ξης της τρομοκρατικής οργάνωσης YPG 
(που η Άγκυρα θεωρεί προέκταση του 
Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, 
PKK), που επιχειρεί με το προκάλυμμα 
των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων 
(SDF), αγνοώντας τις προσδοκίες της 
Τουρκίας, δεν αρμόζει σε μια φιλία και σε 
μια συμμαχία», υπογράμμισε το τουρκικό 
Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Νέες απειλές Ερντογάν: Nα 
εκδώσετε τους Γκιουλενιστές 
αλλιώς θα υπάρξουν αντίποινα
Νέες απειλές και… προειδοποιήσεις εξαπέλυσε ο «σουλτάνος» Ερντογάν, 
απαιτώντας την έκδοση υποστηρικτών του αυτοεξόριστου ιεροκήρυκα 
Φετουλάχ Γκιουλέν στην Τουρκία. 

«Τρίζει» η καρέκλα της Τ. Μέι



132 Iουνίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου
διεθνή νέα

Α
κριβώς (ή μάλλον μόλις) πέντε 
μήνες μετά την έλευσή του στον 
Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ 
εμφανίζεται έ τοιμος γ ια τον 

πρώτο μεγάλο ανασχηματισμό, δίνοντας 
προς τα έξω μια εικόνα μάλλον χαοτικής 
διαχείρισης (ή μάλλον ανικανότητας δι-
αχείρισης) της κατάστασης στην Ουάσι-
γκτον.
Ο Μάικ Ντάμπκε, διευθυντής επικοι-
νωνίας του Αμερικανού προέδρου και 
άνθρωπος με μακρά πορεία στην υπη-
ρεσία του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, 
παραιτήθηκε προ ημερών, προσθέτοντας 
έτσι ακόμη ένα όνομα στη λίστα με τις ουκ 
ολίγες παραιτήσεις-αποχωρήσεις-απολύ-
σεις των τελευταίων μηνών. Ο «Ελληνας» 
προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Ρέινς 
Πρίμπους, αποχαιρέτησε τον Ντάμπκε 
(με τον οποίο εμφανίζεται να είχε στενές 
σχέσεις) ευχαριστώντας τον για την προ-
σφορά του. Λίγες ώρες αργότερα ωστόσο, 
ο ίδιος ο Πρίμπους εμφανίστηκε να φιγου-
ράρει ως υποψήφιος προς αντικατάσταση. 
Αμερικανικά δημοσιεύματα (στους Τάιμς 
της Νέας Υόρκης, στη Washington Post 
κ.α.) θέλουν τον Ρέινς Πρίμπους να φεύγει 
από προσωπάρχης του Λευκού Οίκου και 
να έρχεται... πρεσβευτής των ΗΠΑ στην 
Ελλάδα, σε μια κίνηση (που εάν επιβεβαι-
ωθεί στην πράξη) που θα συνεπάγεται 
προφανώς την υποβάθμιση του Ελληνο-
αμερικανού. Το όνομα του εκπροσώπου 
Τύπου του Λευκού Οίκου, Σον Σπάισερ, 
επίσης ακούγεται ως υποψήφιο προς απο-
χώρηση.
Κατά τα λοιπά, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφα-
νίζεται να αναζητάει και νέες δικλίδες 
νομικής προστασίας απέναντι σε όλα τα 
σκάνδαλα που του σκάνε το ένα μετά το 
άλλο στα χέρια του. Το προσκείμενο στους 
Ρεπουμπλικάνους τηλεοπτικό δίκτυο «Fox 
News» μετέδωσε ότι ο Λευκός Οίκος θα 
αναθέσει στον υπερσυντηρητικό προε-
δρικό σύμβουλο Στιβ Μπάνον την ευθύνη 
διαχείρισης ενός «ειδικού γραφείου δια-
χείρισης κρίσεων, με τη συμμετοχή νομι-
κών, αλλά και ειδικών ερευνητών». Το 
εν λόγω γραφείο λέγεται πως θα έχει ως 
αποστολή να διαχειρίζεται όλες τις κρίσεις 
(βλέπε σκάνδαλα) που ξεφυτρώνουν σαν 
μανιτάρια γύρω από τον πρόεδρο Τραμπ 
και την κυβέρνησή του.
Οπως έγινε γνωστό επίσης, ο πρόεδρος 
Τραμπ εμφανίζεται να αναζητά καλούς 

δικηγόρους, προκειμένου να στελεχώσει 
μια ομάδα νομικής υπεράσπισης.
Υπεράσπισης απέναντι στους ενδεχό-
μενους εχθρούς των ΗΠΑ από το εξωτε-
ρικό αλλά ενάντια στον ίδιο τον Αμερι-
κανό ειδικό ανακριτή Ρόμπερτ Μιούλερ 
που διεξάγει έρευνες για πιθανές σχέσεις 
μεταξύ της προεκλογικής εκστρατείας του 
Τραμπ και της Ρωσίας.

Πρόκληση
Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, 
ωστόσο, ακόμη και αυτή η διαδικασία 
στελέχωσης της ομάδας νομικής υπερά-
σπισης και του ειδικού γραφείου διαχείρι-
σης κρίσεων αποδεικνύονται στην πράξη 
δύσκολη υπόθεση, λόγω... έλλειψης ενδι-
αφερόμενων. Η μεγάλη πρόκληση, άλλω-
στε, που τίθεται μάλιστα ρητά δεν είναι 
εάν είναι κανείς αρκετά ικανός ώστε να 
υπερασπιστεί νομικά τον Τραμπ αλλά εάν 
είναι αρκετά υπομονετικός (ή χοντρόπε-
τσος εάν θέλετε) ώστε να μπορέσει να... 
συνεργαστεί με τον Τραμπ.
Τα προβλήματα (επικοινωνίας και όχι μόνο) 
είναι ωστόσο πολλά όχι μόνο εντός της 
Ουάσιγκτον αλλά και στις σχέσεις της νέας 
αμερικανικής κυβέρνησης με τους «έξω».
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε χθες 
(παραδοσιακά μέσα από το αγαπημένο 
του Twitter) ότι πρόκειται να ανακοινώσει 
«εντός των επόμενων ημερών» την από-
φαση για το εάν θα κρατήσει ή θα αποσύ-
ρει τις ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρι-
σιού για το κλίμα.
Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος «Axios» 
έσπευσε, ωστόσο, να προαναγγείλει, επι-
καλούμενος πηγές, ότι ο Αμερικανός πρό-
εδρος αποφάσισε να αποσυρθεί από τη 
συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Το 
«Fox News» έσπευσε κι αυτό να επιβε-
βαιώσει την πληροφορία περί επικείμε-
νης απόσυρσης. Ο Τραμπ, ο οποίος είχε 
προεκλογικά αποκηρύξει ως «απάτη» την 
υπερθέρμανση του πλανήτη, αρνήθηκε 
το περασμένο Σάββατο, κατά τη σύνοδο 
κορυφής της Ομάδας των G7 στην Ιτα-
λία, να πάρει θέση υπέρ της συμφωνίας 
του Παρισιού (μια συμφωνία που βασί-
ζεται σε μεγάλο βαθμό στη δέσμευση 
των χωρών-ρυπαντών να περιορίσουν 
τις εκπομπές καυσαερίων). Οι ΗΠΑ είναι, 
μετά την πρωταθλήτρια Κίνα, ο δεύτερος 
μεγαλύτερος ρυπαντής (σε εκπομπές διο-
ξειδίου του άνθρακα) στον κόσμο.

Ανασχηματισμός εν μέσω χάους 
στον Λευκό Οίκο

«
Δεν πρέπει να εφευρίσκει κανείς 
φανταστικές απειλές προερχόμε-
νες από τη Ρωσία», όπως π.χ. «η 
απειλή του υβριδικού πολέμου». 

Με τα λόγια αυτά απευθύνθηκε στη Δύση 
ο Βλαντιμίρ Πούτιν μέσω συνέντευξης 
που παραχώρησε στη «Le Figaro» μετά 
τη συνάντησή του με τον Γάλλο πρόεδρο 
Εμανουέλ Μακρόν. «Προκαλείτε φόβο 
στον ίδιο σας τον εαυτό. Βασίζεστε σε 
φανταστικά δεδομένα» δήλωσε ο Ρώσος 
πρόεδρος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για 
τον Πούτιν διεθνώς είναι η τρομοκρατία 
και επισήμανε ότι θα είναι σύμμαχος της 
Δύσης για να επιστρέψει η ασφάλεια. «Η 
μοναδική προοπτική είναι η συνεργα-
σία σε όλους τους τομείς. Ακόμη και στα 
θέματα ασφάλειας». Αυτή ήταν η απά-
ντηση του Πούτιν όταν τον ρώτησαν για 
τις επιφυλάξεις της Δύσης απέναντι στη 
Ρωσία.

Επιθέσεις
«Στην Ευρώπη γίνονται επιθέσεις. Στη 
Ρωσία γίνονται επιθέσεις. Στο Βέλγιο 
γίνονται επιθέσεις» δήλωσε ο Πούτιν, εις 
απάντησιν όσων είπε ο Ντόναλντ Τραμπ 
την περασμένη εβδομάδα για «ρωσική 
απειλή».
«Συμφωνώ με τον Μακρόν και για την 
‘’κόκκινη γραμμή’’ που έθεσε εναντίον 
κάθε χρήσης χημικών όπλων στη Συρία» 
δήλωσε κατηγορηματικά ο Πούτιν. «Ναι, 
συμφωνώ. Εναντίον κάθε δύναμης που 
θα χρησιμοποιήσει χημικά όπλα πρέπει η 
διεθνής κοινότητα να έχει μια κοινή πολι-
τική η οποία θα έκανε την εν λόγω χρήση 
αδύνατη, τόσο απλά».
Ο Ρώσος πρόεδρος πρόσθεσε, ωστόσο, 
ότι και η αντιπολίτευση του Μπασάρ Αλ 
Ασαντ μπορεί να κάνει χρήση τέτοιων 
όπλων.

Χιλιάδες Βραζιλιάνοι διαδήλωσαν 
ζητώντας την παραίτηση Τέμερ

Ρομπότ-παπάς μιλά 5 γλώσσες και δίνει τις 
ευλογίες του στους πιστούς

Π
εντακόσια χρόνια μετά την εκκλη-
σιαστική μεταρρύθμιση του Μαρ-
τίνου Λούθηρου που ζητούσε να 
καταργηθεί η κοσμική εξουσία του 

Πάπα, η τεχνολογία προκαλεί και πάλι την 
θρησκευτική παράδοση στη μικρή γερμανι-
κή πόλη Βίτενμπεργκ. 
Ένας ιερέας – ρομπότ που δίνει ευλογίες σε 
πέντε γλώσσες και εκπέμπει φως από τα χέρια 
του, αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο μιας έκθεσης 
που σηματοδοτεί την επέτειο της έναρξης της 
Μεταρρύθμισης του Μαρτίνου Λούθηρου. 
Πεντακόσια χρόνια μετά, το ρομπότ που ονο-
μάζεται BlessU-2, έχει σκοπό να προκαλέσει 
συζητήσεις για το μέλλον της εκκλησίας και τις 
δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. 
«Θέλαμε οι άνθρωποι να σκεφτούν αν 
είναι δυνατόν να δεχθούν ευλογίες από μία 
μηχανή, ή αν είναι απαραίτητη η ανθρώ-
πινη ύπαρξη σε αυτή τη θέση» δήλωσε στην 
Guardian, ο Στέφαν Κρεμπς της προτεσταντι-
κής εκκλησίας στην Έσση, που βρίσκεται πίσω 
από την πρωτοβουλία. 
Το ρομπότ διαθέτει οθόνη αφής στο ύψος του 
στήθους, δύο χέρια και κεφάλι. Τις τελευταίες 
10 ημέρες προσφέρει ευλογίες σε μια επιλογή 
από γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά 

ή πολωνικά ενώ οι προσκυνητές μπορούν 
να επιλέξουν μεταξύ ανδρικής ή γυναικείας 
φωνής. 
Το ρομπότ σηκώνει τα χέρια του, αναβο-
σβήνει φώτα, απαγγέλει ένα βιβλικό στίχο 
και λέει: «Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας 
προστατεύει». Εάν του ζητηθεί, μπορεί και 
να δώσει μια εκτύπωση των λέξεών του, ενώ 
υπάρχει και ένα εφεδρικό ρομπότ σε περί-
πτωση βλάβης. 
«Η ιδέα είναι να προκληθεί συζήτηση» 
δήλωσε ο Κρεμπς. «Οι άνθρωποι είναι περί-
εργοι, εντυπωσιασμένοι και ενδιαφέρονται. 
Είναι πολύ θετικοί. Αλλά μέσα στην εκκλησία 
μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι θέλουμε να 
αντικαταστήσουμε τους παπάδες με μηχανές». 
Ο Κρεμπς και οι συνάδερφοί του συλλέγουν 
απαντήσεις για περαιτέρω ανάλυση, αλλά ο 
ίδιος δεν προβλέπει πως τα ρομπότ θα έδιναν 
λύση σε μια πανευρωπαϊκή έλλειψη ιερέων. 
«Ένα ρομπότ δε θα μπορούσε ποτέ να υποκα-
ταστήσει την ποιμαντική φροντίδα» δήλωσε. 
«Δεν θέλουμε να βάλουμε τις μηχανές μέσα 
στην Εκκλησία, θέλουμε να δούμε όμως αν 
οι μηχανές μπορούν κατά κάποιο τρόπο να 
συνδεθούν με την Εκκλησία, να δώσουμε μια 
θεολογική προοπτική στη ρομποτική».
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Τ
ο πρώτο του κρίσιμο τεστ αξιοπιστί-
ας, και μάλιστα πριν από τη διεξαγω-
γή των βουλευτικών εκλογών, περνά 
ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο νέος πρόεδρος της Γαλλίας έχει δεσμευθεί 
ότι οι άνθρωποι με τους οποίους θα κυβερ-
νήσει θα είναι απολύτως «καθαροί» και 
τώρα θα κληθεί να διαχειριστεί τις κατηγο-
ρίες για σκάνδαλα σε δύο υπουργούς του, 
ένας εκ των οποίων είναι το δεξί του χέρι 
και συνιδρυτής του En Marche. Ο Ρισάρ 
Φεράν, ο νέος υπουργός Εδαφικής Συνο-
χής των Περιφερειών, ο οποίος ηγήθηκε της 
εκστρατείας που έφερε τον Μακρόν στην 
εξουσία, αρνείται εδώ και μία εβδομάδα 
τις κατηγορίες για εμπλοκή του σε μια υπό-
θεση που χρονολογείται από το 2011, όταν 
ήταν γενικός διευθυντής του μη κερδοσκο-
πικού, ασφαλιστικού οργανισμού Mutuelles 
de Bretagne.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας 
«Canard Enchaine», ο οργανισμός αυτός 
ήθελε να νοικιάσει έναν χώρο στη Βρέστη 
για να λειτουργήσει εκεί ένα κέντρο περί-
θαλψης. Μεταξύ των τριών προσφορών 
που κατατέθηκαν, επελέγη τελικά εκείνη της 
κατασκευαστικής εταιρείας που ανήκε στη 
σύντροφο του Ρισάρ Φεράν, την Σαντρίν 
Ντουσάν. Επιπλέον, δημοσίευμα της «Le 
Monde» αναφέρει ότι ο Φεράν διατήρησε 
αμειβόμενη θέση στον ασφαλιστικό οργα-
νισμό στη Βρετάνη για αρκετό καιρό αφό-
του είχε παραιτηθεί, ενώ κατηγορείται και 
για ευνοιοκρατία καθώς φέρεται να προσέ-
λαβε τον φίλο μιας συναδέλφου του ως κοι-
νοβουλευτικό του βοηθό.Η ίδια εφημερίδα 
έγραψε ότι ο Φεράν είχε προσλάβει τον γιο 
του ως κοινοβουλευτικό του συνεργάτη για 

πολλούς μήνες το 2014.
Ακόμη, η υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέ-
σεων, Μαριέλ ντε Σαρνέ, προσέλαβε μια 
βοηθό όσο ήταν ευρωβουλευτής και μάλι-
στα η ευρωβουλευτής του Εθνικού Μετώ-
που, Σοφί Μοντέλ, την κατηγόρησε για εικο-
νικές θέσεις εργασίας σε βάρος βοηθών 
ευρωβουλευτών.
Δημοσίευμα της εφημερίδας «Le Parisien» 
αναφέρει ότι οι ευρωβουλευτές της δεξιάς 
Μπρις Ορτφέ και Ζερόμ Λαβριγέ περιλαμ-
βάνονται στους βουλευτές στους οποίους 
αφορά η έρευνα που άρχισε μετά τις κατη-
γορίες του Εθνικού Μετώπου για εικονικές 
θέσεις απασχόλησης.

Ερευνα
Περίπου 20 ευρωβουλευτές όλων των κομ-
μάτων, μεταξύ των οποίων η Ντε Σαρνέ, 
είναι στόχοι αυτής της έρευνας. Ο πρωθυ-
πουργός Εντουάρ Φιλίπ ανακοίνωσε ότι ο 
Φεράν θα παραμείνει στην κυβέρνηση και 
ότι ο ίδιος θα ορίσει σαφείς κανόνες ηθικής 
για τους πολιτικούς στο νομοσχέδιο που θα 
καταθέσει στις 14 Ιουνίου. Παρότι ο πρωθυ-
πουργός Φιλίπ εξέδωσε ανακοινώσεις στή-
ριξης και των δύο υπουργών, οι δημοσκο-
πήσεις δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι πιστεύ-
ουν πως θα πρέπει να παραιτηθούν για ηθι-
κούς λόγους, αν και αρνούνται τις κατηγο-
ρίες που τους αποδίδονται. Η δημοσκόπηση 
του Ινστιτούτου Harris που διενεργήθηκε εν 
όψει των βουλευτικών εκλογών, οι οποίες 
θα διεξαχθούν σε περίπου δύο εβδομάδες, 
αναφέρει ότι το 70% των ερωτηθέντων εκτι-
μούν ότι ο Ρισάρ Φεράν θα πρέπει να παραι-
τηθεί, ενώ το 62% εκτιμούν ότι το ίδιο θα 
πρέπει να κάνει και η Ντε Σαρνέ.

Εσκασαν τα πρώτα σκάνδαλα 
της κυβέρνησης Μακρόν
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Ο
ι έφηβοι ζουν σε μία κουλτούρα 
όπου οι περιορισμοί φαίνεται να 
μην υπάρχουν.  Γιαυτό, αν τους δι-
δάξετε για τους προσωπικούς  σας 

περιορισμούς θα τους βοηθήσετε να αναπτύ-
ξουν τους δικούς τους και πώς να σέβονται το 
χώρο, τον χρόνο και τα υπάρχοντα των άλλων.
Να σκέφτεσαι για τους περιορισμούς που θα 
επιβάλεις όπως θα σκεφτόσουν για τους προ-
σωπικούς σου περιορισμούς. 
Οι  έφηβοι που δεν έμαθαν να σέβονται τους 
προσωπικούς περιορισμούς μπορεί να μην 
καταλαβαίνουν ότι οι γονείς τους είναι άνθρω-
ποι που χρειάζονται τον προσωπικό τους 
χώρο. Είναι από τη φύση τους εγωιστές και 
μπορεί να ξεπεράσουν τη γραμμή και να απαι-
τήσουν όλο και πιο πολλά από το χρόνο των 
γονιών, από τα χρήματα και από την υπομονή 
τους. Αν δεν τους εμποδίσετε, στο τέλος θα 
νιώσετε  ταπεινωμένοι και περιφρονημένοι. 
Θα νιώσετε ότι η ζωή δε σας ανήκει πια. Αντί-
θετα, ανήκει στους εφήβους σας για να καλλι-
εργείτε τον εγωισμό τους.
Είναι σημαντικό να κουβεντιάσεις για την 
ανάγκη σου όσο αφορά τον προσωπικό σου 
χώρο όταν το παιδί σου φτάσει στην εφηβική 
ηλικία. Θα το βοηθήσει να καταλάβει ότι εκτός 
από γονιός είσαι και άνθρωπος και έχεις κι 
εσύ ανάγκες. Για παράδειγμα, μπορείς να πεις:
Θα αποφασίσω με τι θα καλύψω το χρόνο 
μου.
Μπορώ να σου δώσω χρήματα από αγάπη, 
και όχι γιατί σου χρωστώ κάτι.
Βάλε περιορισμούς ακόμα κι αν οι προθέσεις 
σου είναι να τον/την βοηθήσεις. 
Ο/η έφηβός μου έχει ξεπεράσει τα 
όρια
Ξέρει άραγε ότι πέρασε τη γραμμή, ή απλά 
νομίζει ότι η δική σου αντίδραση και συμπε-
ριφορά είναι παράλογη; Δε θα καταλάβει ποτέ 
ότι παραβίασε τα όριά σου αν δεν του/της τα 
κάνεις ξεκάθαρα.   
Όταν οι έφηβοι νομίζουν ότι τους χρωστάμε 
τα πάντα, πες τους “δε σου χρωστώ τίποτε, 
αλλά θέλω να σου δώσω τα πάντα.»
Όταν λοιπόν νιώθεις ότι η απερίσκεπτη 
συμπεριφορά  του/της εφήβου σου παρα-

βιάζει τα όριά σου, γράψε τον περιορισμό 
που θα μπορούσε να είναι η λύση. Για παρά-
δειγμα, “Θέλω να μου μιλάς με  τον απαιτού-
μενο σεβασμό,» ή, “θέλω να με ρωτάς μερι-
κές ώρες πριν αν χρειάζεται να σε πάω κάπου 
με το αυτοκίνητο,» Όταν βάλεις αυτά τα πράγ-
ματα υπό έλεγχο, θα προστατεύεις τον εαυτό 
σου από τον εγωισμό και την έλλειψη διακρι-
τικότητας του/της εφήβου σου.
Ανακοίνωσε τους όρους σου
Όταν ολοκληρώσεις τη λίστα σου, περιόρισέ 
την μόνο σε δέκα θέματα γιατί  οι έφηβοι δεν 
μπορούν να μάθουν περισσότερα από δέκα 
καινούργιους κανόνες τη φορά. Μετά κάθησε 
με τον/την έφηβό σου μετά το φαγητό και πες 
του/της περίπου τα εξής, “Υπάρχουν κάποια 
πράγματα που πρόκειται να αλλάξουν σχετικά 
με τη μεταξύ μας επικοινωνία. Είναι καιρός να 
αρχίσουμε να συμπεριφερόμαστε μεταξύ μας 
σαν ενήλικες πια. Γιαυτό, έχω εδώ δέκα πράγ-
ματα που θα αλλάξουν και μάλιστα αμέσως.” 
Τότε, απαρίθμησέ τα:  “Δε θα σε πηγαίνω εγώ 
στο σχολείο... δε θα σε ξυπνάω εγώ το πρωί,” 
κ.λπ.
Τι να κάνω αν ο/η έφηβός μου ε-
ξακολουθεί να μη σέβεται τα όριά 
μου;
Μπορεί το παιδί σου να μη συμφωνήσει 
τελείως με όλους τους περιορισμούς σου, 
αλλά μπορείς να απαιτήσεις να τους σεβαστεί. 
Η παραβίαση των προσωπικών μου περιορι-
σμών είναι μεγάλη προσβολή, γιαυτό σκέψου 
τις συνέπειες.
Όσον καιρό τα παιδιά σου είναι μαζί σου, η 
δουλειά σου είναι να τους εξασφαλίζεις με 
πιστότητα ένα χώρο όπου θα μάθουν το 
σεβασμό,  και τους περιορισμούς. Αν δεν τα 
μάθουν, θα έχουν πρόβλημα αργότερα στο 
πανεπιστήμιο , στη δουλειά, ή κι όταν θα 
γίνουν γονείς γιατί θ’ αφήνουν πίσω τους ίχνη 
καταστρεπτικής συμπεριφοράς και αποτυχη-
μένης συμπεριφοράς στις σχέσεις. 
Οι έφηβοι που σέβονται τους περιορισμούς 
και μαθαίνουν τον αυτοέλεγχο είναι πιθανό 
να γίνουν στη συνέχεια καλοί γονείς που θα 
διδάξουν τους περιορισμούς στα δικά τους 
παιδιά. Κι έτσι ο κύκλος της ζωής συνεχίζεται.

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.

Διδάξτε στους Εφήβους 
Προσωπικούς Περιορισμούς

οικογένεια

• To παιδί μου και εγώ
Τα 3 πράγματα που 
χρειάζονται τα ευτυχισμένα 
μωρά!

Σ
υναισθηματική ασφάλεια, κα-
λός ύπνος και πολλοί φίλοι. 
Αυτά είναι τα 3 μυστικά των 
ευτυχισμένων ανθρώπων αλ-

λά και των ευτυχισμένων μωρών σύμ-
φωνα με τον διάσημο παιδίατρο Dr. 
Harvey Karp και συγγραφέα του βι-
βλίου The Happiest Baby on the Block

1. Καλός ύπνος 
Η έκφραση «ο ύπνος τρέφει τα μωρά» 
αποδεικνύεται σοφή σύμφωνα με τις 
τ ε λευταίε ς με λέ τε ς γ ια τ ις ανάγκε ς 
των βρεφών. Ένα νεογέννητο κοιμά-
ται το 80% ενός 24ωρού! Τα οφέλη 
του ύπνου είναι πολλά και αναντικα-
τάσ τατα γ ια τον οργανισμό του. Και 
φυσικά, δεν αναφερόμαστε μόνο στην 
ξεκούραση και σ τη χαλάρωση. Όσο 
περίεργο κι αν ακούγεται, όταν το βρέ-
φος κοιμάται, ο οργανισμός του δυνα-
μώνει, αποκτά αντοχές, ο εγκέφαλός 
του ξεκουράζε ται και εξασφαλίζ ε ι 
ισορροπία πνευματική και σωματική. 

2. Ασφάλεια
Η αγαπημένη στιγμή για κάθε μωρό 
είναι η σ τιγμή που το χαϊδεύουν τα 
αγαπημένα του πρόσωπα. Και αυτό 
μας λέει ο δόκτωρ Harvey Karp γιατί 
νιώθει ασφάλεια. Η συναισθηματική 
ασφάλεια του μωρού συνδέεται όχι 
μόνο με την ψυχική του υγεία, αλλά 
και με τη σωματική και την πνευμα-
τική του ανάπτυξη. Έρευνες που έγι-
ναν στις Η. Π. Α έδειξαν πως η στορ-
γ ική σωματ ική επαφή βοηθά σ την 
αύξηση του βάρους των βρεφών, 
αλ λά και σ την ε ν ίσ χυση του ανο -
σοποιητ ικού τους συσ τήματος. Και 
όλα αυτά ε ίναι θέμα… εγκεφάλου! 
Κάθε φορά που εσείς αγκαλιάζετε το 
μωρό σας, ένα κραν ιακό νεύρο, το 
βλαστικό, διεγείρεται και η γαστρε-
ν τερική δραστηριότητα βελτιώνεται 
μέσω της απελευθέρωσης ορμονών 
όπως είναι η ινσουλίνη. Οι ορμόνες 

αυτές βοηθούν τον οργαν ισμό του 
μωρού να απορροφήσει καλύτερα 
τ ις τροφές και κατά συνέπεια αυτό 
βοηθά στην αύξηση του βάρους του. 
Επιπλέον, η αγάπη, η τρυφερότητα 
κι η ασφάλεια που νιώθει μέσω της 
αφής από την οποία το μωρό λαμβά-
νει τα πρώτα του μηνύματα συνδέ-
ονται με την αύξηση της άμυνας του 
οργανισμού και της καλής λειτουρ-
γίας του ανοσοποιητικού του συστή-
ματος. Η ευεργε τ ική επίδραση της 
τρυφερότητας όμως δεν περιορίζεται 
μόνο εκεί. Σύμφωνα με έρευνες, το 
στοργικό άγγιγμα έχει την ικανότητα 
να με ιώσει το άγχος των βρεφών, 
αλλά και να βοηθήσει την ανάπτυξη 
του εγκεφάλου τους. Μάλιστα, φαίνε-
ται πως τα μωρά που έχουν στοργικές 
μητέρες έχουν περισσότερες πιθα-
νότητες να γίνουν έξυπνα παιδιά και 
ενήλικοι. Κάθε φορά λοιπόν που χαϊ-
δεύετε, αγκαλιάζετε ή κάνετε μασάζ 
σ το μωρό σας, βοηθάτε την ψυχή, 
το σώμα, την υγεία του, αλλά και το 
μυαλό του.

3. Καλοί φίλοι
Εννοείται πως ένα μωρό δε μπορεί 
να αναπτύξε ι φιλίε ς με την κλασ-
σ ική έν νοια που τ ις αναπτύσσουν 
οι μεγάλοι. Ωστόσο ένα επικοινωνι-
ακό μωρό φαίνε ται από τους πρώ-
τους μήνε ς με τά την γέν νηση του. 
Χαιρετάει όποιον του χαμογελάσει, 
πιάνε ι αμέσως την «ψιλή» κουβε-
ν τούλα με όποιον του δείξει ενδια-
φέρον, δίνει χαμογελώντας τα παιχνί-
δια του…Αυτές και άλλες παρόμοιου 
τύπου συμπεριφορές αποκαλύπτουν 
την κοινωνικότητα του την όρεξή του 
δηλαδή να έρχεται σε επαφή με τους 
ανθρώπους και να δημιουργεί σχέ-
σεις μαζί τους. Προς το τέλος αυτού 
του χρόνου, θα δείχνει την όρεξή του 
να γ νωρίσε ι καλύτερα και άλ λους 
ανθρώπους του περιβάλλον τός του 
(και όχι μόνο!).
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Η 
κατάσταση αυτή ή-
ταν επικίνδυνη και 
εδώ έγκειται η  α-
στάθεια του αντι-

δραστήρα. Ένα σύστημα που 
περιέχει δύο μεταβλητές (π.χ 
θερμοκρασία, ισχύ) λέγεται 
ασταθές, όταν είναι σε τέτοια 
κατάσταση που μια μικρή 
αλλαγή στην τιμή της μιας με-
ταβλητής, προκαλεί τεράστια 
αλλαγή στην τιμή της άλλης.  
Με τον αντιδραστήρα  γεμι-

σμένο εντελώς με νερό, μια μικρή μεταβολή στην θερμο-
κρασία που θα προκαλούσε βρασμό, επομένως ατμοποί-
ηση (σημείο 2  στο oπροηγούμενο), θα προκαλούσε μεγάλη 
ξαφνική αύξηση της ισχύος, σε στιγμή που όλοι οι ράβδοι 
ελέγχου ήσαν εκτός αντιδραστήρα.!!, το λάθος που τόνισα 
σε προηγούμενο άρθρο και θα έφερνε την καταστροφή.  
Αλλά κάποιος εσωτερικός ή εξωτερικός παράγοντας έπρεπε 
να δημιουργήσει αυτή την μεταβολή σε κάποια από τις δύο 
μεταβλητές (ισχύ ή θερμοκρασία) και αυτό ακριβώς έγινε 
στο Τσερνομπίλ με την επόμενη ενέργεια του χειριστή, που 
την φορά αυτή ήταν η ενδεδειγμένη ενέργεια, που κάθε χει-
ριστής σε όλα τα μήκη και σε όλα τα πλάτη έπρεπε να κάνει, 
για να “σβήσει” τον αντιδραστήρα.  Η ενέργεια αυτή....αλί-
μονο  έγινε, αλλά με το στημένο σκηνικό απεδείχθη μοι-
ραία.
26 Απριλίου,  ώρα 1:23:04 π. μ - (νύχτα της 25ης προς τα 
ξημερώματα της 26ης). Ο χειριστής όπως ανάφερα προ-
ηγουμένως, θεώρησε ότι με 7% της ισχύος, η κατάσταση 
ήταν έτοιμη για το πείραμα μια και δεν μπορούσε η ισχύς να 
πάει πάραπάνω. Ολες οι ράβδοι ήσαν ήδη έξω. Οι χειριστές 
του Τεστ, αποσύμπλεξαν το αυτόματο σήμα το οποίο θα 
έσβηνε τον αντιδραστήρα σε περίπτωση που ο αριθμός των 
ουδετερονίων ανέβαινε πολύ γρήγορα για να μη σβήσει ο 
αντιδραστήρας.  Δηλαδή έβγαλαν το σκύλο από το κοπάδι 
την στιγμή που θα έρχονταν ο κακός ο λύκος. Και υπάρχουν 
πολλοί κακοί λύκοι γύρω μας. Με άλλα λόγια στο βωμό του 
πειράματος θυσίασαν την ασφάλεια του αντιδραστήρα.  Η 
ενέργεια αυτή ήταν πλήρως αντικανονική και αυθαίρετη και 
ενάντια στους κανονισμούς. 
Στις 1:23:04 π.μ ακριβώς, η μια κεντρόφυγα, όπως είχε προ-
σχεδιασθεί, απομονώθηκε από τον ατμό και η φθίνουσα 
ενέργειά της  καθώς έπεφταν οι στροφές της, οδηγήθηκε 
στις 4 από τις 8 υδραντλίες.  Καθώς οι στροφές της κεντρό-
φυγος πέφτανε (δεν ετροφοδοτείτο πλέον με ατμό), τον ίδιο 
ρυθμό ακολουθούσαν και οι στροφές στις υδραντλίες, με 
αποτέλεσμα η ταχύτητα του κυκλοφορούντος  ψυκτικού 

νερού μέσα από το θερμό καύσιμο του αντι-
δραστήρα να ελαττωθεί, με αποτέλεσμα το 
νερό να αρχίσει να βράζει.  Συνέβηκε δηλαδή 
αυτό που ακριβώς φοβόμαστε μην συμβεί.  
Άρχισε το νερό να ατμοποιείται.
26 Απριλίου,  ώρα 1:23:40 π. μ - η ισχύς άρχισε 
να ανέρχεται (σημείο 2 στο oπροηγούμενο) 
αργά αλλά σταθερά, κατόπιν γρηγορότερα 
και στις 1:23:44 κάποιος χειριστής που πιθα-
νόν είδε τους δείκτες των μετρητών ισχύος να 
ανέρχονται επικίνδυνα ή τις ράβδους ελέγ-
χου να κινούνται αργά μέσα στον αντιδρα-
στήρα για να περιορίσουν την άνοδο της 
ισχύος (σημείο 1 στο oπροηγούμενο),  πίεσε 
το κόκκινο κουμπί, ελευθερώνοντας όλες τις 
ράβδους ασφάλειας να οδηγηθούν μέσα στον 
αντιδραστήρα για να σταματήσουν την πυρη-
νική αντίδραση, όπως ακριβώς συμβαίνει σε 
όλους τους αντιδραστήρες.  Και ήταν και αυτή 
η σωστή και φυσική αντίδραση.
Οι ράβδοι υπάκουσαν.  Αντί όμως να ελαττώ-
σουν την ισχύ, συνέβη κάτι απρόβλεπτο και 
αναπάντεχο. Προξένησαν μια μεγάλη, ακαρι-
αία άνοδο της ισχύος.  
Μέσα σε τέσσερα δευτερόλεπτα ήρθε  το 
τέλος.  Η ισχύς του αντιδραστήρα ανήλθε σε 
περίπου 100 φορές την μέγιστη ισχύ (100Χ4000 εκατομμύ-
ρια Βατ = 400 δισεκατομμύρια Βατ), καταστρέφοντας ακαρι-
αία τον αντιδραστήρα.  Τι ακριβώς συνέβηκε ;  Εδώ είναι το 
λάθος σχεδιασμού.
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές όλων των αντιδραστήρων, 
όποιας κατασκευής, προώθηση των ράβδων μέσα, δημι-
ουργεί ελάττωση της ισχύος. Το έχουμε πει τόσες φορές. Την 
εξήγηση, όσο παράδοξη και αν είναι την δίνω με την βοή-
θεια σχημάτων και με αρκετή πολυλογία,  ελάττωμα μου!, 
καλό όμως όταν πρόκειται κανείς να απλοποιήσει δυσκολο-
χώνευτες ιδέες. 
Ακολουθήστε προσεχτικά την ανάλυση που δόθηκε από την 
Καναδική / U.S σύμπραξη και που απέδειξε περίτρανα την 
τρομερή αδυναμία του Σοβιετικού συστήματος των ράβδων 
ασφαλείας (του πολιτικού συστήματος θα αποδεικνύονταν 4 
χρόνια αργότερα!!), την στιγμή που οι περισσότεροι ράβδοι 
ήσαν ταυτόχρονα εκτός αντιδραστήρα.  Κατάσταση που δεν 
έπρεπε ποτέ να συμβεί και που συνέβη από τα προηγηθέντα 
λάθη του χειριστού.  Και που τη χαριστική βολή θα δώσει το 
λάθος σχεδιασμού.
Από λάθος σχεδιασμού η κάθε ράβδος του αντιδραστήρα 
έχει μια προέκταση από γραφίτη στο πάνω και κάτω μέρος, 
καθώς φαίνεται στο σχήμα πάρα κάτω στο οποίο συνεχώς 
θα αναφερόμαστε στην ανάλυση.  
Στη μέση της ράβδου είναι το απορροφητικό για τα ουδετε-
ρόνια υλικό, με επικάλυψη από το “δηλητήριο” υλικό κάδ-
μιο. 
Σύμφωνα με τους κανονισμούς λειτουργίας του RBMK αντι-
δραστήρα σε θέση “σβησίματος” οι ράβδοι έπρεπε να είναι 
στη θέση  “Δ” (δεξιά στο σχήμα).  Στη θέση αυτή όπως αντι-
λαμβάνεται ο θεατής το απορροφητικό  μέρος της ράβδου 
βρίσκεται ακριβώς μέσα στο χώρο καύσης και απορροφά 
τα ουδετερόνια. 
Σε “θέση ομαλής λειτουργίας” οι ράβδοι πρέπει να είναι 
στη θέση “Γ”, όπου ο γραφίτης της ράβδου βρίσκεται στο 
χώρο καύσης (περισσότερος μετριασμός, μεγαλύτερη ισχύς 
σημείο 3 σε προηγούμενο) αντί το μέρος της που περιέχει το 
απορροφητικό υλικό. 
Έτσι από τη θέση “Γ” όταν μια ράβδος οδηγείται μέσα χώρο 
καύσης, θέση “Δ”, επακολουθεί ελάττωση της ισχύος, με 
την είσοδο περισσότερης απορροφητικής επιφάνειας δηλη-
τηρίου μέσα στον αντιδραστήρα, αποτέλεσμα που προβλέ-
πει η θεωρία (σημείο 1 σε προηγούμενο).  Από τη θέση “Δ” 
όταν η ράβδος οδηγηθεί εκτός, τότε η είσοδος του γραφίτη 

στο κάτω άκρο θα αυξήσει την ισχύ, όπως πάλι η θεωρία 
προβλέπει (σημείο 1 & 3 σε προηγούμενο).  
Πριν από το ατύχημα όπως προαναφέραμε, η συσσώρευση 
δηλητηρίων ανάγκασε το σύστημα ελέγχου του αντιδρα-
στήρα να σύρει όλες τις ράβδους έξω από το χώρο καύσης 
στη θέση “Α”, θέση που είναι ανεπίτρεπτη με τους κανόνες 
λειτουργίας του RBMK αντιδραστήρα.  Έτσι όπως παρατη-
ρείτε στην εικόνα ο χώρος που καταλάμβανε η ράβδος ελέγ-
χου κατελήφθη από νερό αντί από γραφίτη. 
Είπαμε πάρα πάνω, η ενέργεια του χειριστή ήταν η σωστή 
και φυσική αντίδραση, εάν οι ράβδοι ήσαν στη θέση “Γ”  
και με την είσοδο πήγαιναν στη θέση “Δ”, σπρώχνοντας έξω 
τον γραφίτη απο το χώρο καύσης και μπάζοντας το απορρο-
φιτικό κάδμιο.
Ακριβώς πριν το ατύχημα, με το στημένο σκηνικό στη 
θέση “Α”, με τις περισσότερες ράβδους όπως είπαμε εκτός 
αντιδραστήρα, με την προέκταση του γραφίτη  ψηλότερα 
από τον χώρο καύσης, έτσι που το κάτω μέρος του αυλού 
(σωλήνα) μέσα στον οποίο ανεβοκατέβαινε η ράβδος περι-
είχε νερό (αντί για γραφίτη σε ομαλή κατάσταση), μια και οι 
υδραντλίες λειτουργούσαν με μισή ισχύ.  Το νερό ενεργούσε 
σαν “δηλητήριο” και απορροφούσε τα ουδετερόνια έτσι 
που η ισχύς κάτω από την προέκταση του γραφίτη ήταν υπο-
βαθμισμένη (σημείο 2 σε προηγούμενο).  
Μόλις ο χειριστής πίεσε το κόκκινο κουμπί, όλοι οι ράβδοι 
που ήταν έξω προωθήθηκαν ταυτόχρονα μέσα και ο γρα-
φίτης αντικατέστησε το νερό, θέση “Β”.  Με άλλα λόγια, το 
απορροφητικό νερό με μιας αντικαταστάθηκε από τον απο-
δοτικό γραφίτη.  
Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό 
που αναμένονταν. Αύξηση της ισχύος (σημείο 1 σε προη-
γούμενο).  Λόγω της στιγμιαίας μαζικής παρουσίας του γρα-
φίτη (όλοι οι ράβδοι εντός) στον χώρο καύσης του αντιδρα-
στήρα,  ο ρυθμός διασπάσεων αυξήθηκε (σημείο 3 σε προ-
ηγούμενο), κατά συνέπεια η θερμότητα αυξήθηκε μέσα στο 
καύσιμο του ουρανίου φτάνοντας τους 1100 °C.  
26 Απριλίου,  ώρα 1:24:00 π. μ - Το καύσιμο ουράνιο υπερ-
θερμάνθηκε και έσπασε σε μικρά θερμά κομμάτια που προ-
ξένησαν το ξαφνικό βράσιμο του κυκλοφορούντος ψυκτι-
κού νερού, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο τον ρυθμό 
διασπάσεων (σημείο 2 σε προηγούμενο) και επομένως της 
ισχύος. 

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). 

7η ΣΥΝΕχΕιΑ - ΓρΑΦΕι Ο ΚώΣΤΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

Συνέχεια στην επόμενη έκδοση

επιστήμη
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απόψεις

Ο
λοι έχουμε ακούσει ότι μι-
κρά ψεμματάκια δεν έβλα-
ψαν ποτέ κανέναν ή ε ίναι 
πιο γνωστό πως ό,τι δεν ξέ-

ρουν οι άνθρωποι δεν τους βλάπτει, ό-
μως σε θέματα καρδιάς τίποτα δεν είναι 
πιο αναληθές. Υπάρχει συνήθως μία δι-
αχωρισ τ ική γραμμή μεταξύ ευγένειας 
και ωμής αλήθειας, όμως το να πλανά-
σαι στην πλευρά του ψέμματος είναι σα 
να επιλέγεις τον μύθο απο την πραγμα-
τικότητα και να εξαπατάς το δέσιμο που 
μοιράζεσαι μ’αυτόν που αγαπάς.
Στον κόσμο του ρομαντισμού υπάρχουν 
δύο τύποι ψέμματος: Εκείνα που λέγο-
νται για την αποφυγή εμφάνισης δυσά-
ρεστων συναισθημάτων στον άλλον, για 
τα οποία ο ψεύτης μπορεί να είναι υπεύ-

θυνος και εκείνα που χειρίζεται για να 
καθοδηγεί τον άλλον σ τ ις αποφάσεις 
του. Σε κάθε περίπτωση το κίνητρο του 
ψέμματος έρχεται απο κάποιο πολύ εγω-
κεντρικό μέρος – ο ψεύτης λέει ψέμματα 
γ ια τον εαυτό του. Κι όταν το ζήτημα 
είναι μικρής σημασίας υπάρχει η ευκαι-
ρία γι’αυτόν που απαντάει να κάνει πιο 
ομαλό το ψέμμα ή να ντύσει την κατά-
σταση με την αλήθεια, πάντοτε με ευγέ-
νεια.Αν κρύβουμε μικρά θέματα κάποια 
στιγμή θα κρύψουμε και πιο σημαντικά. 
 Σε ανάγκη γ ια καθοδήγηση θέλουμε 
ν’ακούσουμε την αλήθεια. Σε μία υγιή 
σχέση το ζευγάρι μοιράζεται μυστικά 
και λέει αλήθειες που δεν λέγονται ούτε 
μεταξύ των πιο καλών φίλων. Είναι ένα 
είδος αποδοχής του άλλου χωρίς όρους. 

Η αλήθεια δεν είναι πάντοτε κολακευ-
τική ή ανώδυνη όταν βγαίνει στην επι-
φάνε ια,  όμως η ε ν τ ιμότητα ε ίναι  ο 
ακρογωνιαίος λίθος της σχέσης. Διευκο-
λύνει την καλύτερη δυνατόν επικοινω-
νία μεταξύ των συντρόφων σε καλές και 
κακές στιγμές και τους βοηθά να πλεύ-
σουν στα διαφορετικά στάδια και στις 
απρόσμενες εξελίξεις της ζωής τους.
Η μη εν τ ιμότητα υπηρε τε ί σαν όπλο 
χωρισμού σ τη σχέση. Αυτό που δεν 
αντιλαμβάνονται οι ψεύτες είναι ότι η 
ανέ ν τ ιμη συμπεριφορά δημιουργε ί 
απόσταση όχι μόνο με τον συν τροφό 
τους αλλά και ποιοι είναι στην πραγμα-
τ ικότητα  και σ’αυτό που προσποιού-
νται ότι είναι. Με τον καιρό, ακόμα και 
τα μικρότερα ψέμματα μπορεί να γενι-
κευτούν σε μεγαλύτερα και σ’αυτό το 
σημείο ο ψεύτης ίσως αδυνατεί να δια-
κρίνει τα πραγματικά και συνήθως εγω-
ιστικά κίνητρα κάτω απο τις κρυμμένες 
δικαιολογίες που χρησιμοποιεί γ ια να 
δικαιολογήσει την ανέν τ ιμη συμπερι-
φορά. Δηλώσεις όπως ``Λέω ψέμματα 
γ ια να τον προστατεύσω`` ή ``Θα ανα-
τραπεί ο κόσμος του άν μάθει` `, εξυ-
πηρετούν τον ψεύτη περισσότερο και 
εκφράζουν  γενικά έλλειψη σεβασμού 
για τον άλλον.

Η αλήθεια τιμά τον σύντροφό σου και 
του δίνει την ανεξαρτησία να παίρνει 
σωστές αποφάσεις για την ζωή του ενώ 
διατηρεί την ακεραιότητά σου άθικτη. 
Σέ μία υγιή σχέση δεν υπάρχουν ψέμ-
ματα και μυστικά που δεν μπορούν να 
ξεπερασ τούν όταν έ λθουν σ το φώς. 
Ενοχή, ν τροπή και κατηγορία είναι τα 
αργά δηλητήρια  που θανατώνουν την 
σχέση. Οταν αποκαλύπτον ται τέ τοιου 
είδους θαμμένα συναισθήματα και το 
ζευγάρι τα εξετάζει με ειλικρίνεια τότε 
προοδεύε ι μαζί σ τη ζωή με δύναμη 
και ενότητα και μπορεί να συζητήσουν 
οτιδήποτε, χωρίς άρνηση, σύνορα και 
κανόνες.
Ωστε, είτε επιλέξεις τιμιότητα είτε ανέ-
ντιμη συμπεριφορά όλα εξαρτώνται από 
το τι θέλεις για τον εαυτό σου και πως 
θέλεις να μοιραστεις τη ζωή σου με τον 
σύντροφό σου. Το ψέμμα παρέχει μία 
προσωρινή συναισθηματική άνεση που 
φαίνεται επιθυμητή για εκείνη τη στιγμή 
όμως για σχέση μεγάλης διάρκειας θα 
πρέπει να προτιμήσουμε την λεπτότητα, 
όλη την αλήθεια και τ ίποτε άλλο παρά 
αγάπη και σεβασμό.

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

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣΚλΗ

λεσ Ψεμματα !

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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Τ
ο σολάριουμ αυξάνει κά-
θετα την πιθανότητα να 
αναπτύξει κάποιος καρ-
κίνο του δέρματος, δη-

λώνει ο καθηγητής Δερματολογί-
ας και Αφροδισιολογίας του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών και πρόε-
δρος της Ελληνικής Δερματολο-
γικής και Αφροδισιολογικής Ε-
ταιρείας Δημήτρης Ρηγόπουλος , 
στο Πρακτορείο Fm και στην εκ-
πομπή 104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ 
της Τάνιας Μαντουβάλου.
Όπως αναφέρει ο κ. Ρηγόπου-
λος το σολάριουμ δεν έχει απα-
γορευθεί σε καμία χώρα. «Π.χ. 
στην Αμερική το FDA (ο οργανι-
σμός που δίνει κάποιες συστά-
σεις ή άδεια για ορισμένες δια-
δικασίες) δεν απαγορεύει το 
σολάριουμ, αλλά υποχρε-
ώνει τα ινστιτούτα που 
διαθέτουν σολάριουμ να 
αναγράφουν σε εμφανέ-
στατο σημείο, ότι μπο-
ρεί να αυξηθεί ο 
κίνδυνος για ανά-
πτυξη καρκίνου 
του δέρματος για 
τον άνθρωπο, που 
υποβάλλεται σε αυτή τη 
μέθοδο μαυρίσματος, Για 
την Ευρώπη δεν έχουμε 
ακόμα κάποια τέτοια 
σύσταση. Γνωρίζουμε 
όμως ότι το σολάρι-
ουμ είναι δυνητικά 
καρκινογόνο. Είναι αυτό 
που λέμε εμείς οι δερματο-
λόγοι πάντοτε, ότι δεν 
χρειάζεται να κάνετε 
σολάριουμ, ε ιδικά 
στην Ελλάδα που είναι 
τόσο ηλιόλουστη χώρα, 
και μπορεί ο κόσμος να 
μαυρίζει φυσικά και στα-
διακά. Άλλωστε το σολά-
ριουμ, χρησιμοποιείται κατε-
ξοχήν στις βόρειες χώρες. Η 
σύσταση που δίνουμε εμείς στον 
κόσμο είναι να μην κάνει σολάρι-
ουμ και είναι σαφέστατη η τοπο-
θέτηση των δερματολόγων σε 
όλο τον κόσμο. Φαίνεται πάντως 
ότι ο αριθμός των Ελλήνων είναι 

φθίνων προς την κατεύθυνση 
αυτή. Άρα είναι μία σημαντική 
επιτυχία δική μας και φαίνεται 
ότι αποδίδουν όλα αυτά που 
λέμε κατά καιρούς».
Όσον αφορά την «αντηλιακή» 
παιδεία στη χώρα μας ο κ. Ρηγό-
πουλος διαπιστώνει ότι υπάρ-
χει μία τροποποίηση της συμπε-
ριφοράς του κόσμου και όσον 
αφορά τη γνώση και όσον 
αφορά τη χρήση των αντηλια-
κών. «Χρησιμοποιούν πλέον 
οι Έλληνες αντηλιακό, ίσως όχι 
πάντα τηρώντας τις απαραίτη-
τες προϋποθέσεις που είναι σε 
όλους γνωστές, αλλά πάντως τα 
χρησιμοποιούν. Ένας δείκτης 
προστασίας 30 είναι επαρκής 
για πρόσωπο και σώμα και αυτό 

που πρέπει να γνωρίζουν 
όλοι και είναι σημαντικό, 
είναι η ποσότητα του αντη-
λιακού. Πολλά τέτοια σκευ-

άσματα έχουν δοσίμε-
τρα, αλλά για αυτά που 
δεν έχουν, θα πρέπει 

να πούμε ότι για έναν ενή-
λικα, ένα κουταλάκι του 

γλυκού καλύπτει πρό-
σωπο λαιμό και αυτιά, 
που δεν πρέπει να τα 
ξεχνάμε».

Ο κύριος Ρηγόπουλος 
αναφερόμενος στην εκστρα-
τεία της Ελληνικής Δερματο-

λογικής και Αφροδισιολο-
γικής Εταιρείας, που έγινε 
σε όλη την Ελλάδα, με 
ενημέρωση και δωρεάν 

εξετάσεις για τυχόν ύπο-
πτες βλάβες στο δέρμα 9-13 

Μαΐου, εμφανίστηκε ικανο-
ποιημένος από την ανταπό-
κριση του κόσμου.

«Παρά τα προβλήματα που 
αντιμετωπίσαμε λόγω κάποιων 

δυσκολιών, όπως ήταν η απερ-
γία των δημοσιογράφων που 
μας πήγε λίγο πίσω, καταφέ-
ραμε και ξεπεράσαμε τις 7.500 
συμμετοχές σε εξετασθέντες, με 
περίπου 280 δερματολόγους να 
συμμετέχουν στην εκδήλωση 
αυτή.»

Ο
ι άνθρωποι που έχουν συσσωρευμένο λίπος στη μέση τους, αντιμε-
τωπίζουν αυξημένο κίνδυνο καρκίνου, στον ίδιο βαθμό με τον αυ-
ξημένο δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ), σύμφωνα με μια νέα διεθνή 
επιστημονική μελέτη, στην οποία συμμετείχαν και έλληνες ερενητές.

Η αύξηση κατά 11 εκατοστά της περιφέρειας της μέσης αυξάνει κατά 13% τον 
κίνδυνο καρκίνου σχετικού με την παχυσαρκία. Η προσθήκη οκτώ εκατοστών 
στους γοφούς αυξάνει ειδικότερα κατά 15% τον κίνδυνο καρκίνου του εντέρου.
Σύμφωνα με τη μελέτη, η αύξηση κινδύνου για καρκίνο αρχίζει, όταν στους 
άντρες η περιφέρεια της μέσης ξεπερνά τα 102 εκατοστά περίπου, ενώ στις 
γυναίκες τα 88 εκατοστά.
Οι ερευνητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC-WHO) 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με επικεφαλής τον δρα Χάιντς Φράισλινγκ, 
που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό περιοδικό για θέματα καρ-
κίνου «British Journal of Cancer», ανέλυσαν στοιχεία για περίπου 43.000 άτομα 
σε βάθος 12 ετών, εκ των οποίων 1.600 είχαν διαγνωσθεί με καρκίνο σχετικό 
με την παχυσαρκία.
Η συσσώρευση παραπανίσιου λίπους αλλάζει τα επίπεδα των ορμονών όπως 
τα οιστρογόνα και η τεστοστερόνη, μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα της ινσουλί-
νης και να οδηγήσει σε χρόνια φλεγμονή, που αποτελούν παράγοντες κινδύνου 
για καρκίνο.
«Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι τόσο ο ΔΜΣ όσο και το πού στο σώμα συσσω-
ρεύεται το λίπος, ιδίως γύρω από τη μέση, μπορούν να αποτελούν καλούς δεί-
κτες για τον κίνδυνο καρκίνου σχετικού με την παχυσαρκία», δήλωσε ο Φρά-
ισλινγκ, ο οποίος συνέστησε στους ανθρώπους κατά καιρούς να παίρνουν 
μεζούρα και να μετράνε τη μέση τους.

Ο
ι επιπτώσεις των social 
media στην ψυχική υγεία 
των νέων, καθώς και η 
βαθμολογία που παίρνει 

το καθένα από αυτά στον συγκεκρι-
μένο τομέα, ήταν το αντικείμενο έ-
ρευνας της Βασιλικής Εταιρείας Δη-
μόσιας Υγείας της Βρετανίας.
Η έρευνα βασίστηκε σε δείγμα 
1.479 νέων ηλικίας 14 έως 24 ετών, 
από τους οποίους ζητήθηκε να αξι-
ολογήσουν τις συχνότερα χρησιμο-
ποιούμενες πλατφόρμες κοινωνικής 
δικτύωσης.
Ρωτήθηκαν επίσης για τις αρνητικές 
επιπτώσεις που έχουν στην ψυχική 
τους κατάσταση, αν τους προκα-
λούν άγχος, κατάθλιψη, μοναξιά, 
εκφοβισμό, προβλήματα σωματι-
κής εικόνας κ.α.
Το Instagram παίρνει τη χειρότερη 
βαθμολογία ανάμεσα στα ηλε-
κτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης, ενώ το YouTube την καλύτερη, 
όσον αφορά την επίπτωση που 
έχουν στην ψυχική υγεία των νέων. 
Το Facebook βρίσκεται κάπου στη 
μέση.
Περίπου το 90% των νέων -μεγαλύ-
τερο ποσοστό από κάθε άλλη ηλικι-
ακή ομάδα- είναι χρήστες των social 
media.
Η έκθεση προειδοποιεί ότι «τα κοι-
νωνικά μέσα μπορεί να τροφοδο-
τούν μια κρίση ψυχικής υγείας», 
παράλληλα όμως αναγνώρισε ότι 
μπορούν να λειτουργήσουν και με 
ωφέλιμο τρόπο.
Αξιολογώντας κάθε μέσο δικτύω-
σης με βάση 14 κριτήρια, οι νέοι 
ανέδειξαν το YouTube ως αυτό 
με τη θετικότερη επίπτωση στην 
ψυχική υγεία τους. Ακολουθεί δεύ-
τερο το Twitter, τρίτο το Facebook, 
τέταρτο το Snapchat και τελευταίο 
το Instagram.
Η επικεφαλής της Βασιλικής Εται-
ρείας Δημόσιας Υγείας Σίρλεϊ Κρά-
μερ επεσήμανε πως «είναι ενδι-
αφέρον ότι το Instragram και το 
Snapchat θεωρούνται τα χειρό-
τερα για την ψυχική υγεία και ευε-
ξία, καθώς και οι δύο πλατφόρμες 
δίνουν μεγάλη έμφαση στην εικόνα, 
πράγμα που φαίνεται πως ενισχύει 
τα αισθήματα ανεπάρκειας και 
άγχους στους νέους».

Οι επιπτώσεις 
των social media 
στην ψυχική 
υγεία των νέων Το λίπος στη μέση αυξάνει 

την πιθανότητα καρκίνου

Άμεση σύνδεση καρκίνου 
του δέρματος με το 
σολάριουμ

υγεία

Η 
επείγουσα χορήγηση 
ασπιρίνης αμέσως μετά 
από μικρά εγκεφαλικά 
μπορεί να προλάβει τα 

σοβαρότερα αντίστοιχα επεισό-
δια, σύμφωνα με μια νέα ευρω-
παϊκή επιστημονική έρευνα.

Η μελέτη επισημαίνει ότι είχε 
υποτιμηθεί μέχρι σήμερα το 
όφελος από την άμεση λήψη 
ασπιρίνης έπειτα από ένα μίνι-
εγκεφαλικό.

Οι ερευνητές από τη Βρετανία, 
την Ολλανδία, τη Γερμανία και 
τη Σουηδία, με επικεφαλής τον 
καθηγητή Πίτερ Ρόθγουελ του 

Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, οι 
οποίοι έκαναν τη σχετική δημο-
σίευση στο ιατρικό περιοδικό 
«The Lancet», ανέλυσαν στοι-
χεία προηγούμενων μελετών για 
περίπου 56.000 ανθρώπους.

Διαπίστωσαν ότι η ασπιρίνη μει-
ώνει κατά 70% έως 80% τον κίν-
δυνο ενός δεύτερου σοβαρότε-
ρου και πιθανώς μοιραίου εγκε-
φαλικού, κατά τις πρώτες μέρες 
και εβδομάδες μετά το πρώτο 
ε λαφρότερο επεισόδιο. Σε 
μεγάλο βάθος χρόνου, αν λαμβά-
νεται τακτικά, η ασπιρίνη μειώνει 
κατά περίπου 15% τον κίνδυνο 
εγκεφαλικού.

Η ασπιρίνη μπορεί να 
μας σώσει ακόμη και από 
εγκεφαλικό
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H Θεούσα 

Η 
λέξη «Θεούσα» αναφέρεται σε μια 
Θρησκόληπτη γυναίκα, μια γυναίκα 
που είναι προσκολλημένη υπερβολι-
κά στη θρησκεία. Η λέξη έχει μειωτική 

σημασία. 
Συνήθως η θεούσα ντύνεται με άχρωμα, άκομψα, 
εκτός μόδας ρούχα, στρωτά παπούτσια χωρίς 
ψηλό τακούνι,  έχει τα μαλλιά της  φυσικά η ατη-
μέλητα και είναι κατά κανόνα πάνω από 50 ετών. 
Έχει κακόσχημο σώμα, είναι συνήθως υπέρ-
βαρη, έχει λευκό δέρμα γιατί ο ήλιος δεν βλέ-
πει το καλυμμένο κορμί της. Έχει παχιά φρύδια 
γιατί δεν τα μαδά ποτέ και τα έχει «όπως της τα 
έδωσε ο θεός».  Φυσικά σπάνια φορεί μεικαπ 
(θεός φυλάξει). Πάει οργανωμένες εκδρομές σε 
μοναστήρια και εκκλησιές και γενικά της αρέ-
σει ο προσκυνηματικος τουρισμός που πάει μαζί 
με άλλες  Θεούσες σαν κι αυτήν. Πιστεύει στο 
μάτιασμα, και ίνδαλμα της είναι συχνά ο  παπάς 
της ενορίας.  Φασικά όλα αυτά τα στερεότυπα 
δεν είναι πανομοιότυπα για κάθε μια και όλες τις 
θεούσες. 
Οι Θεούσες όσες μετάνοιες και να κάνουν όσο 
και να πασχίζουν να αποδείξουν ότι τάχα είναι 
πιστές στο θεό σου βγάζουν τη πιστή με τα τερ-
τίπια τους.  
Δεν νοιώθουν ότι οι  πολλές μετάνοιες μπροστά 
σε όλες τις εικόνες που διαθέτει μια εκκλησία , 
τα πολλά κεριά  και τα πολλά σταυροκοπήματα 
δεν σημαίνει πιο βαθειά πίστη στο Θεό.  Τι να το 
κανείς να σταυροκοπιούνται εκατό φόρες και να 
στάζει  χολή το στόμα τους όταν πάνε «για καφέ» 
με άλλες θεούσες του σιναφιού τους και θάβουν 
χωρίς φτυάρια και τσαπιά όσες και όσους πιάσει 
το στόμα τους. 
Οι θεούσες σε στραβοκοιτάζουν επιτιμητικά 
αν τύχει και  καθίσεις στην εκκλησία (πολλές απ 
αυτές σπάνια κάθονται). Ξέρουν τη λειτουργία 
βεβαία και μόλις πλησιάσει ο πάπας στο σημείο 
εκείνο που οι πιστοί πρέπει να σηκωθούν όρθιοι 
για να δείξουν γνώση, πίστη, και ανωτερότητα 
σηκώνονται πιο νωρίς! Μάλιστα επειδή συνηθί-
ζουν να κάθονται μπροστά στην εκκλησία αυτοί 
που είναι πίσω τους πολλές φόρες κάνουν την 
ανάγκη φιλοτιμία και μόλις σηκωθούν αυτές 
σηκώνονται και αυτοί…. Παρ όλα αυτά οι θεού-
σες σπρώχνουν στη σειρά να  μεταλάβουν πρώ-
τες η  για να προσκυνήσουν .  Στην εκκλησία 
«παίζουν εντος έδρας», τη θεωρούν τσιφλίκι τους 
γιατί δεν μετράνε «κάποιοι άλλοι που έρχονται 
στην εκκλησία μόνο Χριστούγεννα και Πάσχα». 
Οι θεούσες θεωρούν τους εαυτούς τους πολύ 
ηθικές μόνο και μόνο γιατί είναι αδιάφορες 
στον ερώτα. Αυτό Βεβαία ισχύει τώρα που έχα-
σαν το ερωτικό τους ενδιαφέρον, έμειναν χήρες, 
η κανείς άνδρας δεν είναι πια διαθέσιμος γι 
αυτές…  Στα νιάτα τους όμως ήταν μια άλλη ιστο-
ρία . Οι νεαρές  Θεούσες συχνά είναι βιτσιόζες 
στο σεξ γιατί το σεξ «είναι δώρο του Θεού». Για 
μερικές ίσως να είναι οι ένοχες της νιότης τους 
που τις κάνει θεούσες σε μεγάλη ηλικία.  Είναι 

σαν  μια εξιλέωση και μετάνοια για της «εν πολ-
λές αμαρτίες περιπεσούσα γυνή». Το πιο άσχημο 
στη περίπτωση  όμως είναι ότι ξεχνάν τα δικά 
τους και κατηγορούν τα νέα κορίτσια που ερω-
τεύονται και ερωτοτροπούν με συνομήλικους 
τους. Έτσι οι θεούσες του κατηχητικού και της 
εκκλησιάς γίνονται κουτσομπόλες και πολλές 
φόρες ρουφιάνες της γειτονιάς. 
Το πρόβλημα δεν είναι η θρησκεία/Ορθοδοξία, 
το πρόβλημα είναι η Θεούσα. Δεν έχω θέμα με τις 
θρησκεία μου  και την πίστη μου, έχω πρόβλημα 
με το ακραίο . Έχω θέμα, με τις συγκεκριμένες 
συμπεριφορές της Θεούσας και όλα αυτά που 
προκαλεί η προξενεί η συμπεριφορά της. 
Με ενοχλεί όταν η Θεούσα με κοροϊδεύει γιατί 
δεν είμαι ομοϊδεάτης της, η  εξευτελίζει τους 
φίλους μου πισώπλατα επειδή είναι «διαφορε-
τικοί» σε εμφάνιση, η σε νοοτροπία. Ενοχλούμαι 
όταν η θεούσα ξεχνά το  «αγαπάτε αλλήλους» 
και το αλλάζει στο «αγαπάτε μια άλλη θεούσα». 
Για Παράδειγμα οι Θεούσες στην Ελλάδα  κατη-
γορούν συχνά τους Αλβανούς πως έχουν πολλά 
κακά και άσχημα και δεν θα έκαναν ποτέ γαμπρό 
η νύφη Αλβανό η Αλβανίδα . Εδώ στο Καναδά 
κατηγορούν τους «ξενέρωτους ξένους», και 
κάνουν τάματα να βρουν τα παιδιά τους Έλληνες 
να ζευγαρώσουν   
Οι θεούσες επιβάλουν συνήθως λογοκρισία και 
απαγορεύουν ορισμένες λέξεις, όπως το προγα-
μιαίο σεξ, το πολιτικό γάμο, τη έκτρωση ¨ακόμη 
και  το 12θεο . Η Θεούσα είναι έτοιμη  με την 
βίβλο, το σταυρό, το λιβάνι, και το αγιασμένο 
νερό, να σε εξαγνίσει  Αυτά ίσως να  φαίνονται 
αστεία όταν τα διαβάζει κανείς αλλά ειλικρινά δεν 
είναι. 
Υπάρχει και φόβος, υποκρισία και πουριτανι-
σμός στη θεούσα. Μοστράρει την ορθόδοξη  
περηφάνειας της αλλά εκεί που μετραει δεν φαί-
νεται  Η Θεούσα σαν πουριτανή, θέτει η  ίδια τα 
όρια της ανοχής στη σκέψη. Δεν υπάρχει ελευθέ-

ρια σκέψης για τις θεούσες. Αφού δεν «ξεγυμνώ-
νεται και δεν φόρα κοντές φούστες εξ ορισμού 
θεώρει τον εαυτό της ανώτερο άνθρωπο.
Η Θεούσα χάνεται  μέσα στη σοβαροφάνεια και 
την υποκρισία της. Οι άλλοι τη βλέπουν με ειρω-
νεία και  στο καλαμπούρι της κάνουν πλάκα .  
Κακό αυτό? Δεν νομίζω κανείς πλάκα σε κάποιον 
για να βρεις ένα τρόπο  να απαλύνεις το δυσάρε-
στο αίσθημα που προκαλεί.
Για να είμαι δίκαιος υπάρχουν και αρσενικοί 
Θεούσοι αλλά σε πολύ μικρότερο αριθμό. Κοι-
τάτε τριγύρω σας. Και θα ανακαλύψετε θρη-
σκόληπτους  «τζιχαντιστές», έτοιμοι να αγνο-
ήσουν  τους «αμαρτωλούς» και να εγκαθιδρύ-
σουν ένα θεοκρατικό κράτος που θα κοιμάται 
και θα ξυπνάει με προσευχή.  Δυστυχώς δεν 
είναι μόνο οι ταλαίπωροι συνάνθρωποι μας στη 
Συρία, Ιράκ, Πακιστάν, Αφγανιστάν, και άλλες 
μουσουλμανικές χώρες που έχουν ξεμείνει στο 
Μεσαίωνα. Έχουμε και εμείς τους δικούς μας, με 
τις παλιομοδίτικες ιδέες και ήθη. Στην Ελλαδάρα 
μας, και εδώ υπάρχουν ντόπιοι  «τζιχαντιστές» 
χριστιανοί βεβαία όχι οπαδοί του ΙΣΙΣ. Φυσικά 
δεν φτάσαμε στα άκρα των μουσουλμάνων να 
σκοτώνουμε κόσμο –τους «άπιστους»- για τη 
πίστη μας. 
Γνωρίζεται φυσικά την έκφραση «στους δυο, 
τρίτος δεν χωρεί». Αυτή η έκφραση ταιριάζει σε 
αρκετά ζευγάρια που ο τρίτος είναι ο Θεός της 
θεούσας  Όχι ο καλός και πανάγαθος Θεός που 
λατρεύουμε, αλλά ο Θεός όπως τον έπλασε το 
ταραγμένο μυαλό της θεούσας. Έτσι σε κάθε πρό-
ταση θα ειπωθεί και η λέξη  θεός. Ο θεός που  
θα σε βοηθήσει, θα σε τιμωρήσει, ο Θεός που 
σ αγαπαει, που τα βλέπει όλα,  ο Θεός που θα σε 
σώσει, και φυσικά  «έχει ο Θεός» . 
Δηλαδή στο ζευγάρι που η γυναικά είναι Θεούσα 
δεν υπάρχει ποτέ μεταξύ τους άμεση  επικοινω-
νία. Οι πεποιθήσεις της αποτελούν αιτία διάστα-
σης στο ζευγάρι και επικρατεί μια τυπική σχέση 

μένοντας στο ίδιο σπίτι.   
Οι  θεούσες συγκριτικά με τις άλλες  κρύβουν 
πολύ μεγαλύτερες εκπλήξεις στον σεξουαλικό 
τομέα.  Ίσως αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι  
η αυτοσυγκράτηση  (παράδειγμα όχι σεξ με τον 
άνδρα σου το Σαββατόβραδο γιατί θα πάμε στην 
εκκλησία την επομένη μέρα, όχι σεξ τη σαρακο-
στή και στις νηστείες )  δημιουργεί αναστολές και 
συνεπώς η σεξουαλική συνεύρεση αποτελεί για 
αυτές ξέσπασμα .
Μια θεούσα μπορεί να σε ξαφνιάσει ευχαρίστα 
ερωτικά  στέλνοντας σε στον παράδεισο, πολύ 
πιο εύκολα από μια απελευθερωμένη γυναικά 
με την όποια η συνεύρεση είναι ρουτίνα δεν είναι 
δα και τίποτα ιδιαίτερο.  Συμπέρασμα: Μην υπο-
τιμάτε τις θεούσες, αν δεν θέλετε να εκπλαγείτε!
Πολλοί απαξιώνουν τη Θρησκοληψία της θεού-
σας αυτή που αφαιρει τη χαρά και την απόλαυση 
απ τη μοντέρνα ζωή και φέρνει πίσω  αγροτοποι-
μενικά ήθη.  Οι Θεούσες δημιουργούν ένα πρό-
βλημα: Συσκοτίζουν την ουσία της Θρησκείας, οι 
θεούσες εξελίσσονται σε  μια μορφή μισανθρω-
πίας που απαξιώνει τους μοντέρνους τρόπους 
ζωής . Δεν είναι πια μόνον η θρησκοληψία αλλά 
και ο υπόλοιπος ανθρώπινος βίος.   Ένας ακραίος 
παροξυσμός που προσπαθεί πολιτισμικά να 
μετατρέψει τον κόσμο. Η  ηθικολογία της θεού-
σας, βεβαίως εμπίπτει στην ελευθερία του λόγου. 
Το πρόβλημα δημιουργείται όταν αυτός ο λόγος 
γίνεται εξουσία, όταν γίνεται ηγεμονικός λόγος 
ώστε να κωδικοποιείται και να επιβάλλεται όπως 
επιβλήθηκε παλιά η βέργα του γυμνασιάρχη καί-
τοι ήταν ανεπίτρεπτη. Η Θεούσες έχουν γίνει πια 
απροκάλυπτα μια ομάδα ενάντια στη δημιουρ-
γική μορφή εκφραστής που θα ανατάραζε το 
κόσμο-φυλακή που η Θεούσα εκφράζει.
Εις την επόμενη εβδομάδα τα σπουδαία
Γιώργος Γκέκας

Απόψεις και σχόλια ευπρόσδεκτα στο
greek4all2017@gmail.com

απόψεις
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Καλό καλοκαίρι κι επίσημα κι ας φοράμε ακόμη μπου-
φανάκι το βράδυ, Καναδάς γαρ…
Είναι πράγματι όμορφο και προνομιακό μπορώ να πω 

να μπορείς να πας στην Ελλάδα μας αυτό το καλοκαιράκι, όχι 
μόνον για να την απολαύσεις αλλά και να βοηθήσεις οικονο-
μικά, γιατί και το τελευταίο δολάριο που θα χαλάσεις και ΠΡΕ-
ΠΕΙ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙΣ βοηθάει τον αδερφό σου, τον ξάδερφο 
σου, τον παλιό φίλο και συμμαθητή σου, που περνάει δύσκολα 
και χωρίς να έχει πολλούς τρόπους να ορθοποδήσει. ΟΧΙ 
ΦΥΣΙΚΑ ότι εδώ στον Καναδά τρέχουν τα δολάρια από τα μπα-
τζάκια μας, αλλά όλο και κάτι περισσεύει για ειδικούς σκοπούς 
και λόγους!!!
Πάντως, προκαλεί απορία και προβληματισμό τα παιχνίδια 
των ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, δηλαδή Ντόναλντ Τραμπ, Άνγκελα 

Μέρκελ και δεν συμμαζεύεται, τώρα αλληλοκατηγορούνται 
για ότι γουστάρουν ή δεν γουστάρουν και οι ΛΑΟΙ βλέπουν 
αυτό το γαϊτανάκι κι αναστενάζουν. Ναι, είναι τρομερό κάθε 
μέρα να διαβάζεις ασύλληπτα νέα από τα  BIG BOYS.
Εδώ στο Τορόντο από του χρόνου το minimum wage αυξάνε-
ται δραματικά κι από 11.25 την ώρα πάει στα 14 δολάρια την 
ώρα και το 2019 στα 15$ την ώρα, φυσικά καλό για τον εργα-
ζόμενο, θηλιά για τον μικρομεσαίο επιχειρηματία που θα είναι 
ΑΔΥΝΑΤΟΝ να ανταπεξέλθει και φυσικά αυτός ο νόμος θα 
γίνει έξι μήνες πριν τις καναδικές εκλογές… Δώσε στον λαό να 
πάρει ψιχουλάκια να μην χάσει ο βουλευτής τα 200 χιλιαρικά-
κια μισθό που παίρνει τον χρόνο.
Λοιπόν αρχίστε να παίρνετε παντελόνια με λάστιχα γιατί οι 
τρύπες στην ζώνη τελειώσανε. Πάμε στην ιστοριούλα μας που 
τόσο αγαπάτε!

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

Η 24χρονη Ashley Bridges, δε σκέφτηκε 
ούτε για ένα λεπτό να θέσει σε κίνδυ-
νο τη ζωή του μωρού της, ακόμα και 
αν αυτό έβαζε σε κίνδυνο τη δική της 

ζωή.
 
Το 2013, η Ashley ζούσε ευτυχισμένα με τον 
5χρονο γ ιο της και τον αρραβωνιαστικό της. 
Ωστόσο ένα δυνατός πόνος σ το δεξί γόνατο 
τάραξε την οικογενειακή τους γαλήνη αφού τα 
προβλήματα υγείας που ακολούθησαν ήταν 
πολ λά. Η Ashley παραπέμφθηκε τ ε λικά σε 
ειδικό όταν μετά από μερικούς μήνες δεν μπο-
ρούσε καν να περπατήσει.

Η διάγνωση ήταν δυσοίωνη: εξαιρετικά επιθε-
τική μορφή καρκίνου των οστών. Όταν άκουσε 
τα νέα, η Ashley απελπίστηκε, καθώς η είδηση 
του καρκίνου ήρθε λίγες εβδομάδες αφότου 
ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος με το δεύτερο παιδί 
της.

Οι γιατροί της συνέστησαν να ξεκινήσει άμεσα 
χημειοθεραπεία και να τερματίσει την εγκυμο-
σύνη.

Σε μια απίστευτη πράξη αυτοθυσίας, η Ashley 

αποφάσισε να μην προχωρήσει στην χημειο-
θεραπεία για να σώσει τη ζωή της αγέννητης 
κόρης της.

«Δεν θα σκότωνα ποτέ ένα μωρό επειδή είμαι 
άρρωστη. Η ζωή της είναι εξίσου σημαντική με 
τη δική μου, αν όχι πιο σημαντική. Θέλω να πω 
ότι ως μητέρα καθήκον μου είναι να προστα-
τεύω τα παιδιά μου» δήλωσε η ίδια σχετικά με 
την απόφαση της.

Η Ashley καλωσόρισε το μωρό της, Paisley τον 
Ιούλιο του 2014, αλλά ο καρκίνος έχει ήδη εξα-
πλωθεί σε όλο το σώμα της. Οι γ ιατροί της 
δίνουν μόλις λίγους μήνες ζωής. Τον Νοέμβριο 
εκείνη και ο αρραβωνιαστικός της αποφάσισαν 
να ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου έχο-
ντας δίπλα τους τα παιδιά τους, συγγενείς και 
φίλους!

Η ν ιόπαν τρη μητέρα ε λπίζ ε ι τώρα να ε ίναι 
παρούσα στα πρώτα γενέθλια της κόρης της και 
συνεχίζει τη μάχη της με τον καρκίνο.

«Θέλω τα παιδιά μου να ξέρουν πόσο τα αγαπώ 
και πόσο αγωνίζομαι γ ια εκείνα γ ι ‘αυτούς», 
δηλώνει.

Η συγκινητική ιστορία μια μητέρας που 
θυσιάστηκε για το μωρό της
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Πρώτη ημέρα Κληρικολαϊκής Καναδά

Η 
πρώτη ημέρα Κληρικολαϊκής Καναδά, άρχισε με 
Θεία Λειτουργία, την οποία τέλεσε ο Μητροπολί-
της Σωτήριος και συμμετείχαν οι περισσότεροι α-
πό διακόσιοι (200) σύνεδροι, οι Γενικοί Πρόξενοι 

Ελλάδας,  στο Τορόντο Α. Ιωαννίδης και στο Μόντρεαλ Ν. Σι-
γάλας, ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στον Καναδά Π. Ανα-
στασιάδης, και ο Πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά Γ. Μαρ-
καντωνάτος, με την σύζυγό του Βασιλική.
 Στη συνέχεια, έγινε η επίσημη έναρξη των εργασιών της 
Κληρικολαϊκής με προσευχή και με βιντεσκοπημένο μήνυμα 
του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολο-
μαίου. Μετά το μήνυμα όλοι έψαλλαν την φήμη του Πατρι-
άρχη μας.
 Μίλησαν, ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου Π. Αναστασιάδης 
και ο Πρέσβης της Ελλάδας Γ. Μαρκαντωνάτος.
 Ο Μητροπολίτης Σωτήριος, ελληνιστί και αγγλιστί, μίλησε 
και εισηγήθηκε το γενικό θέμα της Κληρικολαϊκής Συνέλευ-
σης “Άφετε τα παιδία έρχεσθαι προς με, και μη κωλύετε 

αυτά· των γαρ τοιούτων εστίν η Βασιλεία του Θεού” (Μάρκ. 
ι’14).
 Ακολούθησε γεύμα.
 Πρώτος ομιλητής ήταν ο π. Λ. Καμπερίδης με θέμα «Όλοι 
είμαστε παιδιά του Θεού - Πώς θα σωθούμε». Η ομιλία έγινε 
δεκτή με παρατεταμένα χειροκροτήματα και στη συνέχεια 
συζητήθηκε και απαντήθηκαν οι ερωτήσεις των συνέδρων.
 Δεύτερος ομιλητής ήταν ο γιατρός Φ. Καραντώνης με θέμα 
«Ανατρέφοντας Αγίους – Γονείς και παιδιά».  Η ομιλία του 
ήταν κάτι το καταπληκτικό. Όρθιοι τον καταχειροκρότησαν οι 
σύνεδροι. Οι ερωτήσεις και η συζήτηση δεν είχαν τελειωμό.
 Το βράδυ έγινε το επίσημο δείπνο στην ωραία αίθουσα της 
Κοινότητας Belleville και συμμετείχαν όλοι οι σύνεδροι, αλλά 
και χριστιανοί της Κοινότητας Belleville.
 Πρώτος μίλησε ο πρόεδρος της Κοινότητας Belleville, Αδάμ 
Ζήγουρας.  Επειτα ο ελληνικής καταγωγής Δήμαρχος της 
πόλης του Belleville κ. Χριστοφορίδης. Κύριος ομιλητής της 
βραδιάς ήταν ο Πρέσβης της Ελλάδας Γ. Μαρκαντωνάτος, ο 

οποίος σε μία εμπνευσμένη ομιλία, αναφέρθηκε στην 29η 
Μαϊου 1453, στο έργο και στα επιτεύγματα του Ελληνισμού 
του Καναδά και ιδιαίτερα της Ι. Μητρόπολης και στη σημα-
σία της καλλιέργειας της ελληνικής γλώσσας και της ορθόδο-
ξης πίστης στον Καναδά, για τον Ελληνισμό, την Θρησκεία 
μας και την Πατρίδα μας.
 Τις ομιλίες έκλεισε ο Μητροπολίτης Σωτήριος, ο οποίος 
μεταξύ άλλων ευχαρίστησε όλους τους ομιλητές, την Κοινό-
τητα του Belleville και όλους τους οργανωτές για την άρτια 
οργάνωση των συνελεύσεων Κληρικολαϊκής, Φιλοπτώχου 
και Νεολαίας  και διεβίβασε προς όλους την αγάπη, τις ευχές 
και τις ευλογίες του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατρι-
άρχη κ.κ. Βαρθολομαίου. Ήταν μία θαυμάσια βραδιά, που 
ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των ανθρώπων,  η χαρά 
και η ευτυχία.
 Η Κληρικολαϊκή Συνέλευση θα συνεχιστεί για δύο ακόμη 
ημέρες και θα ακολουθήσει η πνευματική σύναξη των 
ιερέων της Ι. Μητρόπολης Τορόντο (Καναδά).
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Συνελεύσεις Νεολαίας 
και Φιλοπτωχου 

Αδελφότητας

Μ
ε Θεια Λειτουργια την οποία ετε-
λεσε ο Μητροπολιτης Σωτήριος 
άρχισαν με άριστη συμμετοχή και 
επιτυχία οι συνελεύσεις της ελλη-

νικής Ορθοδοξης Νεολαίας και Φιλόπτωχου Α-
δελφότητας Καναδά.
 Οι περισοτεροι από 200 που έλαβαν μέρος στις 
συνελεύσεις νεολαίας και Φιλόπτωχου συμμε-
τείχαν στην Θεία Λειτουργία και Θ. Κοινωνία.
 Μετά την Θεια Λειτουργια παρεκαθησαν όλοι 
σε πρόγευμα και στην συνέχεια ακολούθησαν 
το προγραμμα όπως είχε καθοριστεί.

 Το προγραμμα της συνέλευση της Νεολαιας 
περιελάμβανε:
 • α) Εναρξη εργασιών και παραινέσεις από 
τον μητρ. Σωτήριο
• β ) Ομιλια από τον Δρ. Φώτη Καραντώνη 
με θέμα: “ανατρεφοντας Αγίους – γονεις και παι-
διά”
• γ) Ομιλια από τον κ Ευάγγελος Σωτηρό-
πουλο με θέμα: “συντροφιές νεολαίων – πρε-
σβευτές της Αλήθειας”
 Το προγραμμα της Φιλοπτωχου περιελάμβανε 
επίσης την έναρξη των εργασιών και παραινέ-
σεις από τον Μητροπολίτη Σωτήριο. Τα θέματα 
που συζητήθηκαν σήμερα ήσαν:
 • α) Εκθεσεις από την πρόεδρο της Φιλοπτω-

χου κα Σαπφώ Ρασια και τις διάφορες επιτροπές
• β) Απαντήσεις σε ερωτήματα από τον 
μητροπολίτη Σωτηριο
• γ) Ομιλια Κασσιανής Νικηφορίδου με θέμα: 
Εθισμός : αιτίες και θεραπεία
• δ) Ομιλία Δρ Nicole Ροκκας: Θεραπεία ακη-
διας
• ε) Ομιλία Δρ Ν. Βοζορη με θέμα: Φροντίζο-
ντας τα Γηρατειά
 Αμφότερες οι συνελεύσεις συνεχίζονται επι-
τυχώς.
 Ο Μητροπολίτης Σωτήριος εξέφρασε την πλήρη 

ικανοποίηση του για την επιτυχία των συνελεύ-
σεων. Ευχαρίστησε τους άριστους ομιλητές, 
τους οργανωτές των συνελεύσεων, τους ευλα-
βείς ιερείς που οργανωσαν και συμμετείχαν π. 
Δημήτριο Αντωνοπουλο, π. Ανατολιο Bandoura, 
π. Κωνσταντίνο Τσιολα, π. Κωνσταντίνο Οικο-
νόμου, την πρόεδρο της Νεολαίας Κατερίνα 
Καρυδα, την πρόεδρο της Φιλόπτωχου αδελφο-
τητας κα Σαπφώ Ρασια, το μητροπολιτικό συμ-
βούλιο της φιλόπτωχου και την κα Ευγενία West 
που είχε την γενική ευθηνη της οργανωσης των 
συνελεύσεων.
 Εδοξολογησε τον Τριαδικό Θεό γιατί όντος 
έχουμε θαυμάσιους Νεολαίους, αφοσιωμενες 
κύριες και δεσποινίδες της Φιλόπτωχου.

Εκοιμηθη εν Κυρίω 
ο Αρχων Δεπουτατος 
Πέτρος  Φουστανέλας

Ε
κοιμηθη εν Κυρίω ο Αρχων Δεπουτατος Πέτρος  Φουστανέλας 
που κατά γενική ομολογία ήταν πανέξυπνος και μέγας φιλάνθρω-
πος.

 Σύζυγος της Ευαγγελίας, πατέρας τεσσαρων υιών και δέκα εγγονών. Ο 
πιο πετυχημένος Έλληνας της πρωτεύουσας του Καναδά Οττάβας.

 Τις ευεργεσίες του εδεχθη η Ελληνική Ορθόδοξη κοινότητα Οττάβας, τα 
νοσοκομεία της πόλης και η Πατριαρχικη Ορθόδοξος θεολογική Ακαδη-
μία Τοροντο. Οι δωρεές του ανήλθαν σε δεκάδες εκατομυρίων δολαρίων.

 Του τρισαγιου προεστη ο Μητροπολίτης Σωτηριος ενώ της κηδείας του 
προεστη ο π. Α. Μιχαλοπουλος διότι ο Μητροπολίτης  Σωτήριος  έπρεπε 
να είναι στο Belleville Ontario για την έναρξη των εργασιών των συνελεύ-
σεων της Φιλοπτωχου Αδελφοτητας και της Ορθόδοξου  Νεολαιας στις 
οποίες σύνεδροι συμμετείχαν απ' όλον τον Καναδά.
 
Πλήθος φίλων του και ευεργετηθεντων του συμμετείχαν στο τρισάγιο και 
στην ιερά εξόδιο ακολουθία μεταξύ των οποίων και ο πρέσβυς της Ελλά-
δας στον Καναδά κ. Γ. Μαρκαντωνάτος.
 
Ο Μητροπολιτης Σωτήριος μίλησε με τα θερμότερα λόγια για τον αείμνη-
στο άρχοντα Δεπουτατο Πέτρου Φουστανέλα  και διαβιβασε στην οικογέ-
νεια του την αγάπη και τις πατριαρχικές ευχές και ευλογίες του Παναγιω-
τάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχη  κ κ Βαρθολομαιου!
 
Προσευχόμαστε ο Θεος να αναπαύει την ψυχή του μεταξύ των Αγίων!
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Και ξαφνικά έγινα 80 χρονών …

Ξ
έρετε... ο χρόνος έχει έναν τρόπο να κινείται γρήγο-
ρα και να σας πιάνει στον ύπνο..χωρίς να καταλαβαί-
νεις  το πέρασμα του χρόνου.
Μου φαίνεται ότι ήταν μόλις χθες που  ήμουν νέος, 

ξεκινώντας τη  ζωή μου. 
Και όμως μερικές στιγμές νοιώθω  ότι η νιότη μου ήταν  αιώ-
νες πριν.
 Αναρωτιέμαι πού πήγαν όλα αυτά τα χρόνια καίτοι  ξέρω 
ότι τα έζησα...
Έχω σποραδικές αναμνήσεις και σκέπτομαι πώς ήταν τότε 
όταν είχα  όλες  μου  τις ελπίδες και  όνειρα...
Αλλά, έφτασα στο χειμώνα της ζωής μου και η ζωή με ξάφ-
νιασε ...
Πώς έφτασα στην ηλικία μου τόσο γρήγορα; 
Πού πήγαν τα χρόνια μου? 
Πού πήγαν τα νιάτα μου;
Να είμαι ειλικρινής θυμάμαι  αρκετά καλά...
Έβλεπα ηλικιωμένους όλα αυτά τα χρόνια , και νόμιζα ότι 
αυτά τα ηλικιωμένα άτομα ήταν πολλά χρόνια ποιο μπρο-
στά από μένα και ότι ο χειμώνας των γηρατειών για μένα 
ήταν μακριά.
Δεν θα μπορούσα να φανταστώ  πως θα ήταν να είμαι και 
εγώ μια μέρα ογδοντάρης.
Αλλά έφτασα και εγώ τώρα στα 80!.
Οι πιο πολλοί φίλοι μου είναι χρόνια πια συνταξιούχοι και τα μαλ-
λιά τους άσπρισαν. Κινούνται πιο αργά και βλέπω πως γέρασαν.

Βλέπω και διαπιστώνω τη μεγάλη αλλαγή...
Μερικοί  πέρασαν ήδη στον άλλο κόσμο...
Τώρα είμαστε τα γεροντάκια που συνηθίζαμε να βλέπουμε 
και δεν πιστεύαμε ότι θα γίνουμε και εμείς έτσι.
Τώρα παίρνοντας έναν υπνάκο την ημέρα δεν είναι πια μόνο 
απόλαυση  αλλά και  ανάγκη!
Γιατί  αν δεν το κάνω με την δική μου ελεύθερη βούληση...θα 
κοιμηθώ εκεί που κάθομαι!
Και έτσι...τώρα ζω αυτή τη νέα εποχή της ζωής μου απροε-
τοίμαστος
Παρά όλους τους πόνους που νοιώθω πότε- πότε , την απώ-
λεια δύναμης, και  ικανότητας
πάω   να κάνω πράγματα που θα ήθελα να είχα κάνει αλλά 
ποτέ δεν έκανα!
Τουλάχιστον  γνωρίζω, ότι αν και ο χειμώνας των γηρατειών 
είναι εδώ , δεν είμαι σίγουρος πόσο καιρό θα διαρκέσει...  
και  όταν τελειώσει τελείωσε...δεν έχει άλλη εποχή 
Υπάρχουν πράγματα που θα επιθυμούσα να μην είχα κάνει...
Και υπάρχουν πράγματα που έπρεπε να έχω κάνει, 
αλλά υπάρχουν και πράγματα ,πολλά πράγματα που έχω 
ήδη κάνει.
Και αυτό μετρά!    Όλα αυτά μαζί είναι μια ολόκληρη ζωή..  
Η ΖΩΗ ΜΟΥ.
Έτσι, αν δεν είστε στο χειμώνα σας ακόμα...
θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, ότι θα έρθει πιο γρήγορα από 
ό, τι νομίζετε.

Ο, τι θα θέλατε να πετύχετε στη ζωή σας, κάντε το γρήγορα!
Μην αναβάλετε τίποτα για πάρα πολύ!
Η ζωή περνάει γρήγορα.
 Έτσι, κάνετε ότι μπορείτε σήμερα, όπως μπορείτε 
γιατί  ποτέ δεν  είστε σίγουροι αν σήμερα είστε στο χειμώνα 
σας η όχι!
Κανείς δεν σας υποσχέθηκε ποτέ ότι θα δείτε όλες τις εποχές 
της ζωής σας... 
Μερικοί φεύγουν νέοι, την άνοιξη το καλοκαίρι η το φθινό-
πωρο χωρίς να δουν το χειμώνα
Ναι, Ζήστε  για το σήμερα και πείτε όλα τα πράγματα που θα 
θέλετε να πείτε στους αγαπημένους σας για να σας θυμού-
νται...
Ελπίζω ότι σας εκτιμούν και σας αγαπούν για όλα όσα  έχετε 
κάνει για αυτούς όλα αυτά τα  χρόνια!

Η ζωή είναι ένα δώρο για ΕΣΑΣ.
Ο τρόπος που ζείτε τη ζωή σας είναι ΤΟ ΔΩΡΟ ΣΑΣ ΣΕ 
ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΣΑΣ.
Κάντε τους αυτό δώρο ώστε να είναι  ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ.
ΑΠΟΛΑΎΣΤΕ ΤΟ ΣΉΜΕΡΑ!
ΖΕΙΣΤΕ ΤΟ!
ΔΙΑΣΚΈΔΑΣΤΕ ΤΟ!
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ! 
ΝΑ ΕΙΣΤΕ   ΕΥΓΝΏΜΟΝΕΣ!
ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΖΩΗ!

Η οικογένεια  Χρήστου Δήμα. O Κώστας Τσιφλίδης με τη σύζυγο του χαιρετά το ζεύγος Δήμα. Το ζεύγος Δήμα με το γιο του Φώτη και την εγγονη του.

Ο τελετάρχης της βραδιάς Γιώργος Γκέκας.Η Έμμα Δήμα χαιρετιζει τον άνδρα της στα 80στά του γενέθλια.

Οι εγγονές του απευθύνονται στο παππού τους με ευχές για τα 
γενέθλια του. 

Ο Δημήτρης Τσάτσος απευθύνει χαιρετισμό.

                               

Ο πρώτος χορός στο πάρτυ του ζευγαριού Δήμας.

κειμενο/φωτογραφιες: γιωργος γκεκας
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Ένα ιδιαίτερο πάρτι γενεθλίων
Ζήτω τα περήφανα γηρατιά

Το ζεύγος Δήμα με τις οικογενειακές φίλες Τζίνα Σκάγος και 
Κωνσταντίνα Ανδρούτσος.

Ο Νίκος Νικόπουλος επί το έργο του ψήτη γουρουνόπουλων και το 
ζεύγος Δήμα.

Το ζεύγος Γιάννη Τσάτσος και η ‘Εφη Τσάτσος.

Απ’ τους πολλούς καλεσμένους και η Αφροδίτη Ζέρβου , Πήτερ 
Καραυαννάκης, Χρήστος  Μαρτζώκας.

Το ζεύγος Δήμα με τον καθηγητή Θεόδωρο Τζελάλη και τη σύζυγο 
του.Το ζεύγος Δήμα με τον Ιατρό Πάνο Φούντα και τη σύζυγο του.
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Gus Petropoulos is a certified home and automobile insurance specialist With Allstate 
Company of Canada.  He has many years of experience helping families obtain the 
coverage and peace of mind they look for in their insurance company. While Gus has been 
living in Canada his entire life, Greek was his first language and the Greek community 
holds an important place in his home. For Gus, customer service is of the utmost 
importance and his goal is simple, help you and your family understand the coverage you 
purchase how it protects you, while showing the value of all that a large company like 
Allstate Insurance has to offer. 
 
“I look forward to helping the Greek community with their Insurance Needs”

Ω
ς προσεκτικοί και υπεύθυνοι οδηγοί, κάνουμε ότι περνά από τα 

χέρια μας για να σιγουρέψουμε τις ασφαλείς και μη προβλημα-

τικές μετακινήσεις μας, όπως και την ασφάλεια του εαυτού μας, 

των επιβατών μας και των άλλων οδηγών και πεζών.

Δυστυχώς, σε κάποια στιγμή ή θα πέσουμε θύμα ατυχήματος ή θα παρατηρή-

σουμε ατύχημα τρίτων. Σε αυτές τις στιγμές χρειάζεται να κινηθούμε με προ-

σοχή και αποτελεσματικότητα για να σιγουρέψουμε και την σωματική ακε-

ραιότητα των εμπλεκόμενων και την μικρότερη πιθανή επίπτωση στα ασφά-

λιστρά μας.

Εάν εμπλακείτε σε ατύχημα
Διατήρησε την ψυχραιμία σου.

Εκτίμησε την έκταση της ζημιάς ή τυχών τραυματισμών.

Καλέστε την αστυνομία ή τις πρώτες βοήθειες.

Μην μετακινήσετε τραυματίες εκτός αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος από άλλα 

οχήματα, φωτιά ή διαρροή καυσίμων.

Διατηρήστε τη θερμοκρασία σώματος τραυματιών με παλτά ή κουβέρτες 

μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο.

Ανταλλάξτε πληροφορίες με τους άλλους οδηγούς ή μάρτυρες.

Καταγράψτε όλες τις σημαντικές πληροφορίες:

 ª Ημερομηνία και ώρα, τοποθεσία, καιρό, κατάσταση του οδοστρώματος, 

κυκλοφοριακές συνθήκες, όριο ταχύτητος και αριθμός εμπλεκομένων οχη-

μάτων.

 ª Μοντέλο, αριθμός πινακίδας, όνομα οδηγού, αριθμός επιβατών, ασφαλι-

στική εταιρεία, αριθμός ασφάλισης, ζημιές και τραυματισμοί για κάθε εμπλε-

κόμενο όχημα.

 ª Στοιχεία των μαρτύρων και των αστυνομικών που εμπλέκονται.

 ª Φτιάξτε ένα σχεδιάγραμμα του ατυχήματος, με λεπτομέρειες όπως κατευ-

θύνσεις κυκλοφορίας, φώτα και πινακίδες σήμανσης και αριθμό λωρίδων στο 

οδόστρωμα.

Επικοινωνήστε με την ασφαλιστική σας εταιρεία για να συζητήσετε τα επό-

μενα βήματα.

Εάν δείτε ένα ατύχημα
Εκτίμησε την κατάσταση: Υπάρχουν τραυματίες; Έχουν ειδοποιηθεί οι κατάλ-

ληλες αρχές;

Εάν δεν έχουν ενημερωθεί, καλέστε την αστυνομία.

Εάν ήσασταν μάρτυρας του ατυχήματος, παραμείνετε στο σημείο μέχρι να σας 

μιλήσει η αστυνομία.
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Σχολιαστής
του γιώργου τσαντήλα

Ο ατέλειωτος αγώνας 
των νιου καμερς
Νιου κάμερ είναι ο νεοφερ-
μένος έλληνας ή ότι άλλο 
στη χώρα . Πόλλοι οι Έλλη-
νες νεοφερμένοι τα τελευ-

ταία χρόνια και όλοι όσοι γνωρίζω είχαν να ακολουθήσουν 
την καθό́λα σεβαστή αλλά πολλές φορές επίπονη διαδικασία 
ένταξης στα καναδικά δεδομένα και απόκτησης στάτους. Αυτό 
το δρομολόγιο ίσως να είναι και πιο μακρύ από την απόσταση 
που διήνυσαν διασχίζοντας τον Ατλαντικό και πιο επίπονο γιατί 
μπορεί να χωρίσει ακόμη και οικογένειες. Μέσα σε αυτό το 
περιβάλλον ανασφάλειας που δημιουργείται για τους νεοφερ-
μένους που φλερτάρουν με την άγνοια κινδύνου, παρεισφρύ-
ουν και καλοθελητές έτοιμοι να προσφέρουν υπηρεσίες αμφι-
βόλου αποτελέσματος. Αν ακούει κάποιος από το ελληνικό 
κράτος θα ήταν μάλλον ανεκτίμητη υπηρεσία να προσφέρεται 
επίσημη ενημερωτική βοήθεια , εδώ στο Τορόντο, σε όσους 
συμπατριώτες μας το χρειάζονται σε αυτήν την δύσκολη καμπή 
της ζωής τους.

Στα 99 του χρόνια “έφυγε” ο Κωνσταντίνος Μη-
τσοτάκης
Ο Κ. Μητσοτάκης αποτέλεσε για χρόνια εμβληματική φυσιο-
γνωμία για τη συντηρητική παράταξη . Οι ιδέες του περί των 
οικονομικών με στόχο το συμμάζεμα του χρέους στην Ελλάδα 
από τη δεκαετία του ΄80, έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με το 

“Τσοβόλα δώστα όλα” του αιώνιου αντιπάλου Ανδρέα Παπαν-
δρέου. Και φυσικά τέτοιες ιδέες δεν άρεσαν σε κανέναν από 
τους καλοπερασάκηδες , ακόμη και δεξιούς που είχαν (και 
ακόμη έχουν) τη βολή τους στο υδροκέφαλο ελληνικό δημό-
σιο. Αν η Ελλάδα είχε προχωρήσει στις τομές που ο εκλιπών 
ήθελε να εφαρμόσει κυρίως στο ασφαλιστικό , δεν θα είχε 
φθάσει στο χείλος του μνημονίου και του γκρεμού για την 
εθνική οικονομία. Δυστυχώς, για μας,  ο “γκαντέμης” όπως 
χαρακτήριζαν οι αντίπαλες εφημερίδες τον τέως –πλέον- πρω-
θυπουργό , είχε δίκιο. Στερνή μου γνώση να σ΄ είχα πρώτα ! 
Yπάρχει βεβαίως και η άλλη άποψη, που κηλιδώνει την υστε-
ροφημία και τσαλακώνει το προφίλ του εκλιπόντος, με κατηγο-
ρίες για μακρόχρονη συνεργασία με τη γερμανική SIEMENS .  

2οι Ελληνοκαναδικοί Αγώνες
Πέρασε κιόλας ένας χρόνος από την μέρα που ξεκίνησε αυτή 
η εξαιρετική πρωτοβουλία, που είναι και πολύ ενθαρρυντική 
για το μέλλον της ελληνοκαναδικής παροικίας , διότι προέρχε-
ται από νέους ανθρώπους και απευθύνεται σε μικρά παιδιά , 
στον ανθό της ελληνικής ομογένειας. Πάνω από 400 παιδιά και 
160 εθελοντές θα πλαισιώσουν την κορυφαία αθλητική εκδή-
λωση για τους ελληνοκαναδούς που θα γίνει αυτό το Σαββα-
τοκύριακο στο Μάρκαμ. Είναι μια μοναδική ευκαιρία συνεύ-
ρεσης για τους ομογενείς μικρούς και μεγάλους στο ξεκίνημα 
του καλοκαιριού. Ο Γιάννης Μελισσανίδης και η Μαρίσα Παπα-
κωνσταντίνου θα αντικαταστήσουν φέτος ως επίσημοι προ-
σκεκκλημένοι την Βούλα Πατουλίδου που μας είχε επισκεφθεί 
πέρυσι. Από τη στήλη , τις καλύτερες ευχές, για την προσπά-
θεια που γίνεται θεσμός για την παροικία , στον γιατρό κ. Φώτη 
Καραντώνη και την αξιοζήλευτη ομάδα του. 

Σείριος, το πιο λαμπρό αστέρι του ουρανού και 
οι θεωρίες για εξωγήινη ζωή. 
Οι ισχυρισμοί μιας απομονωμένης φυλής στην Αφρική ότι οι 
πρόγονοί τους δέχτηκαν στην αρχαιότητα διαστημικούς ταξι-
διώτες από εκεί. Τι λέει η ελληνική μυθολογία 
Δύο Γάλλοι ανθρωπολόγοι, ο Μάρσελ Γκριόλ και η Ζερμέν Ντι-
τερλέν έζησαν από το 1946 μέχρι το 1950 με τη φυλή των Ντο-
γκόν στο Μαλί στη Δυτική Αφρική. Οι δύο Ευρωπαίοι έπει-
σαν εκείνα τα χρόνια τέσσερις από τους ανώτατους ιερείς του 

Ντογκόν να τους αποκαλύψουν τις ιερότερες παραδόσεις της 
φυλής. Οι ανθρωπολόγοι έμειναν έκπληκτοι με αυτά που άκου-
σαν. Στο κέντρο των παραδόσεων των Ντογκόν ήταν ένα άστρο, 
ο Σείριος, για τον οποίο γνώριζαν πολύ περισσότερα από ότι θα 
ήταν αναμενόμενο. 
Για παράδειγμα γνώριζαν ότι ο Σείριος έχει δίδυμο άστρο, τον 
λευκό νάνο Σείριο B, που είναι αόρατος με το γυμνό μάτι από τη 
Γη, και γνώριζαν επίσης ότι ο Σείριος Β είναι εξαιρετικά βαρύς. 
Σύμφωνα με τους ιερείς αποτελείτο από μια ουσία «βαρύτερη 
από όλο το σίδερο της γης». Επιπλέον, όχι μόνο γνώριζαν ότι η 
περιφορά του λευκού νάνου στην τροχιά του γύρω από τον Σεί-
ριο Α διαρκεί 50 χρόνια, αλλά γνώριζαν και ότι η τροχιά είναι 
ελλειπτική. Ακόμα γνώριζαν τη θέση του Σείριου Α μέσα στην 
έλλειψη.
 Είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση ότι ο Σείριος κατέχει ιδιαί-
τερα εξέχουσα θέση στη μυθολογία του ανθρώπινου πολιτι-
σμού.  Ο Σείριος, το πιο λαμπρό άστρο στον ουρανό, είναι ένα 
διπλό αστέρι στον αστερισμό του Μεγάλου Κυνός και βρίσκε-
ται σε απόσταση περίπου 8,7 έτη φωτός από τη Γη. Γύρω από το 
Σείριο Α περιστρέφεται ο λευκός νάνος αστέρας Σείριος Β, που 
πιστεύεται ότι πλησιάζει στο τέλος της ζωής του. Σε αντίθεση με 
τον λαμπρό σύντροφό του ο Σείριος Β, είναι αόρατος με γυμνό 
μάτι και παρατηρήθηκε για πρώτη φορά με τηλεσκόπιο το 
1862 από τον Αμερικανό αστρονόμο Άλβιν Κλαρκ. 
Καθώς ο Σείριος Β είναι 10.000 φορές αμυδρότερος από τον 
Σείριο Α, δεν στάθηκε δυνατό να φωτογραφηθεί πριν από το 
1970. Το πιο εκπληκτικό ήταν όμως η εξήγηση που έδιναν οι 
ίδιοι οι  Ντιγκόν γι’αυτή τους της γνώση. Πίστευαν ότι οι πρό-
γονοί τους είχαν δεχτεί στην αρχαιότητα επίσκεψη από διαστη-
μικούς ταξιδιώτες από κάποιον πλανήτη στο σύστημα του Σεί-
ριου. Σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Κ. Τζ. Τεμπλ, στο βιβλίο του «Το 
μυστήριο του Σείριου» , οι Ντογκόν είναι οι τελευταίοι άνθρω-
ποι στη Γη που λατρεύουν αυτή την αμφίβια φυλή που προσγει-
ώθηκε στον Περσικό Κόλπο κατά την αυγή του ανθρώπινου 
πολιτισμού. Ο Τεμπλ διατυπώνει τη θέση του ότι αναμνήσεις 
από το γεγονός αυτό δεν διασώζονται μόνο στον πολιτισμό των 
Ντογκόν αλλά και στους μύθους, τους θρύλους και τις τέχνες της 
Βαβυλωνίας, της Αιγύπτου και της Ελλάδας. 
Οι αμφίβιοι εξωγήινοι και ο Βαβυλώνιος θεός Ωάννης 
Ο Ντογκόν ιερείς είπαν στους δύο Γάλλους ανθρωπολόγους ότι 

αποκαλούσαν τους εξωγήινους επισκέπτες «Νόμμος». Τα πλά-
σματα αυτά, τους είπαν, έπρεπε να ζουν τον περισσότερο χρόνο 
μέσα στο νερό, ένα γνώρισμα που είχαν κοινό με τον Βαβυλώ-
νιο θεό Ωάννη, που δίδαξε τους Σουμέριους τα μαθηματικά, 
την αστρονομία, τη γεωργία, την κοινωνική και πολιτική οργά-
νωση και τη γραπτή γλώσσα. 
Στο βιβλίο «Μυστήριο του Σείριου» ο Τεμπλ προχωράει και 
πέρα από τη σύνδεση που κάνει ανάμεσα στους Νόμμος και 
τον Ωάννη των αρχαίων Σουμερίών, προσπαθεί να δείξει μια 
σύνδεση ανάμεσα στον Ωάννη και τον Σείριο και τις κλασικές 
μυστηριακές θρησκείες, που είχαν καταγραφεί σε κρυπτογρα-
φημένη μορφή και αντιπροσώπευαν ένα απόκρυφο σύστημα 
γνώσεων, διαθέσιμο μόνο στους μυημένους στα μυστήρια. 
Υπάρχουν κάποιες σποραδικές ενδείξεις που παραπέμπουν σε 
συσχέτιση με τον Σείριο, ανάμεσα τους το επαναλαμβανόμενο 
στοιχείο του αριθμού 50, που αντιπροσωπεύει την περίοδο της 
τροχιάς του Σείριου Β, καθώς μια κυνοκέφαλη θεότητα,  που 
αντιπροσωπεύει τον Σείριο Α’ το «αστέρι του Σκύλου».

 Αμφίβιοι Εξερευνητές 
Στο βιβλίο του, ο Τεμπλ προσπαθεί να υποστηρίξει τις θεωρίες 
του για αμφίβιους εξερευνητές από τον Σείριο με αναφορές 
στη μυθολογία του αρχαίου κόσμου. Πέρα από τους Μυσσα-
ρούς, από τους οποίους ο Ωάννης είναι ο γνωστότερος, υπήρ-
χαν ο Δαγών και η Αρτάγατις, τους οποίους λάτρευαν οι Φιλι-
σταίοι και είχαν ουρά ψαριού και σώμα ανθρώπου. Έξω από 
τον Φάρο της Αλεξάνδρειας έλεγαν ότι αναπαυόταν ο αμφίβιος 
θεός Πρωτέας που χρησιμοποιούσε μια σπηλιά να τον προστα-
τεύει «από τη ζέστη του αστεριού που λέγεται Σείριος». Επί-
σης η Τριτωνίδα λίμνη στη Βόρεια Αφρική ήταν η κατοικία ενός 
άλλου αμφίβιου θεού, του Τρίτωνα, που βοήθησε τους Αργο-
ναύτες. Το Αιγαίο πέλαγος ήταν η κατοικία του Νηρέα, που είχε 
50 κόρες, τις Νηρηίδες, καθεμία τους μισός άνθρωπος και μισό 
ψάρι. Στη Φιγαλεία, στην Πελοπόννησο, υπήρχε στην αρχαι-
ότητα, όπως αναφέρει ο Παυσανίας, ένα ιερό της Αρτέμιδας 
με είδωλο της θεάς που την απεικόνιζε γυναίκα μέχρι τη μέση 
και ψάρι από εκεί και κάτω. Στη Ρόδο ζούσαν οι αμφίβιοι θεοί 
Τελχίνες. Ο Δίας τους κυνήγησε από εκεί και μερικοί κατέφυ-
γαν στην ηπειρωτική Ελλάδα, όπου έγιναν τα 50 «σκυλιά του 
Ακταίονα». Οι Τελχίνες ήταν κυονοκέφαλοι και είχαν πτερύγια 
αντί για χέρια. Ελληνική μυθολογία Στην κλασική μυθολογία ο 
Σείριος συνδέεται στενά με τον αστερισμό του Ωρίωνα, στου 
οποίου τις φτέρνες είναι ξαπλωμένος.  Σύμφωνα με την ελλη-
νική μυθολογία, η ανάληψη του Ωρίωνα στους ουρανούς έγινε 
όταν τον τόξεψε η θεά Άρτεμις. Σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή 
του μύθου, η Άρτεμις τον σκότωσε κατά λάθος ύστερα από 
παρότρυνση του αδερφού της Απόλλωνα. Μια άλλη εκδοχή 
αναφέρει ότι ο Ωρίωνας επέσυρε την οργή της όταν καυχή-
θηκε πως έχει σκοτώσει όλα τα άγρια θηρία στην Κρήτη ενώ 
μια τρίτη εκδοχή λέει, πως όταν προσπάθησε εκείνος να την 
κακοποιήσει η θεά έβγαλε έναν σκορπιό από τη γη και με αυτόν 
τον σκότωσε και τον Ωρίωνα και τον σκύλο του, τον Σείριο, που 
μεταφέρθηκαν αμέσως στους ουρανούς. Οι Αιγύπτιοι ταύτι-
ζαν το αστέρι με την Ίσιδα, τη σύζυγο του Όσιρι, τη μητέρα του 
Ώρου.  Οι αρχαίοι Έλληνες εξομοίωναν την Ίσιδα άλλοτε με τη 
Δήμητρα, άλλοτε με την Ήρα και άλλοτε με τη Σελήνη και την 
Αφροδίτη.
 Ο Τζειμς Όμπεργκ, επιστήμονας της ΝΑΣΑ έχει αφιερώσει ένα 
κεφάλαιο στο «Μυστήριο του Σείριου» όπου με ηρεμία κατε-
δαφίζει το επιχείρημα  για την εξωγήινη παρέμβαση από όντα 
από τον Σείριο και επισημαίνει, για παράδειγμα, ότι οι Ντιγκόν 
αγνοούσαν το σύνολο των φεγγαριών του Δία και νόμιζαν ότι 
ο Κρόνος ήταν ο πιο απομακρυσμένος πλανήτης από τον Ήλιο, 
ενώ στην πραγματικότητα βρίσκονται ο Ουρανός, ο Ποσειδώ-
νας και ο Πλούτωνας.  Αναμφίβολα θατο γνώριζαν αυτό αν οι 
αστρονομικές τους γνώσεις προέρχονταν από εξωγήινους επι-
σκέπτες. Ο Όμπεργκ αναφέρει ότι μπορεί οι γνώσεις τους να 
είχαν επηρεαστεί από εξωτερικές πηγές, παραδέχεται όμως ότι 
ο Σείριος ήταν πάντα ιδιαίτερα σημαντικός για πολλούς αρχαί-
ους πολιτισμούς.... 
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ΖΗΤETAI 
ΕΡΓΑΣΙΑ

Κυρία με πολύ πείρα
να φροντίζει

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
ζητά ανάλογη 

εργασία
Μπορεί και να

τους μαγειρεύει.

Εξαίρετη Ελληνίδα
Νοικοκυρά

 647.768.3799

Ζητείται κυρία
για ολιγόωρη καθημερινή φρο-

ντίδα ενός ηλικιωμένου ζευγαριού. 
Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν 

ελαφρές οικιακές εργασίες, μαγεί-
ρεμα και πλύση, καθώς και, την 

προσωπική περιποίηση υγιεινής 
της κυρίας.

Το σπίτι βρίσκεται στην περιοχή
Midland και Eglinton.

Προσφέρεται πλήρες διαμέρι-
σμα στο ημιυπόγειο του σπιτιού, 

με πληρωμένο νερό, ηλεκτρικό και 
θέρμανση.

Τηλέφωνο επικοινωνίας

(κα Ναταλί)
647-880-9681
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Π
ρ ο σ κ ε κ λ η μ έ -
νοι  του Ελ λη-
ν ο κ α ν α δ ι κ ο ύ 
Κογκρέσου και 

του Επαρχιακού Κογκρέ-
σου του Ον τάριο, σ τον 
Καναδά, με την ευκαιρία 
τους εορτασμούς της 19ης Μαΐου, Ημέρα Μνήμης της 
Γενοκτονίας του Ποντιακού ελληνισμού παρέστησαν, ο 
κ. Παναγιώτης Σγουρίδης, νυν αντιπρόεδρος του κόμ-
ματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, πρώην αντιπρόεδρος 
της Ελληνικής Βουλής και υπουργός και ο Επίτιμος αρ-
χηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού  και τέως Υπουρ-
γός Εθνικής Άμυνας κ. Φραγκούλης Φράγκος. 
Την Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017, στην πόλη του Τορό-

ντο οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι παρευρέθησαν στην 
τελετή της έπαρσης της Ελληνικής Σημαίας στο Δημαρ-
χείο της πόλης, με παρουσία του οργανωμένου Ελλη-
ν ισμού, της αδελφότητας Πον τ ίων «Παναγ ία Σου-
μελά» και συμμετοχής αντιπροσωπείας των Αρμενίων, 
Ουκρανών, Σέρβων και του προέδρου του Canadian 
Ethnocultural Council.  Η τελετή είχε διπλή σημασία, 
να τιμήσει την Μάχη της Κρήτης και τα θύματα της Γενο-
κτονίας των Ποντίων αδελφών μας. Από την τελετή 
απουσίαζαν, ως είθισται σε εκδηλώσεις του Ελληνο-
καναδικού Κογκρέσου, ο Έλλην πρέσβης στην Οττάβα 
και ο Έλλην πρόξενος στο Τορόντο και ουδείς αντιπρό-
σωπος του προξενείου παρέστη, σε περιπτώσεις που 
ο Γενικός πρόξενος αδυνατεί να παραστεί. Το γεγονός 
προξένησε αλγεινή εντύπωση στους ξένους παρευρι-
σκόμενους. Απουσίαζε επίσης και η Ελληνική Κοινό-
τητα του Τορόντο.
Το Σάββατο, στα πλαίσια της εκδήλωσης, επακολού-
θησε ανοικτή ομιλία των δύο προσκεκλημένων στην 
αίθουσα της Παμμακεδονικής Οντάριο με θέματα Τουρ-
κίας και Ανατολικού Αιγαίου. Ουδείς αντιπρόσωπος του 
προξενείου παρέστη. Την Κυριακή παρέστησαν στην 

δοξολογία για την μνήμη της Γενοκτονίας και επακολού-
θησε η κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο των Ποντίων 
στο East York Toronto.
Οι κ.κ. Σγουρίδης και Φράγκος έθιξαν επιγραμματικά 
τα σύγχρονα θέματα της εξωτερικής πολιτικής της Ελλά-
δος, την στρατιωτική θωράκιση του Αιγαίου και της 
χώρας σε σχέση με τις τουρκικές προκλήσεις και βλέ-
ψεις. Γιά τα θέματα αυτά, στις ημέρες που ακολούθη-

σαν, είχαν την ευκαιρία να ενημερώ-
σουν την ομογένε ια αναλυτ ικότερα 
και να αποκομίσουν τις απόψεις και τις 
ανησυχίες της.
Ο κ. Σγουρίδης, συνέχισε το οδοιπο-
ρικό σ το Μοντρεάλ, όπου είχε επα-
φές με εκπροσώπους του Δήμου του 
Μοντρεάλ και παράγοντες της Ελληνι-
κής παροικίας. Εντυπωσιακή σε συμμε-
τοχή κόσμου ήταν η ανοιχτή συζήτηση 
που διοργάνωσε το Ελληνοκαναδικό 
Κογκρέσο και περιφερειακό Συμβούλιο 
του Κεμπέκ την Πέμπτη, 25 Μαΐου στο 
PALACE Reception Hall, με ομιλητή τον 
κ. Σγουρίδη, ο οποίος αρκετά παραστα-
τικά και αναλυτικά έδωσε την εικόνα 
που επικρατεί στις βορειοανατολικές 
περιοχές της χώρας μας με τις ολοένα 
προκλητικές θέσεις των γειτόνων μας. 
Σημειωτέον ότι και ο εκεί Έλλην πρόξε-

νος ή ο αντιπρόσωπός του υπήρξαν απόντες, όπως και 
η Κοινότητα του Μόντρεαλ.
Ο κ. Σγουρίδης ο οποίος και υπήρξε για πολλά χρόνια 
βουλευτής Ξάνθης, γνώστης των θεμάτων της περιοχής, 
- αναφέρθηκε εκτεταμένα στην κατάσταση της Θράκης 
και στον ρόλο της Τουρκίας, υποστηρίζοντας πως το 
καθεστώς Ερντογάν, επιχειρεί την Κυπρο-ποίηση της 
Θράκης μετατρέποντας μια θρησκευτική μειονότητα 
σε εθνική και να διχοτομήσει στη συνέχεια την περιοχή 
κατά τα πρότυπα της Κύπρου.
Οι προσκεκλημένοι μας γεν ικά εξήραν το έργο του 
Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, στην προσπάθεια του να 
επιτύχει την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων 
του Πόντου και ζήτησαν την συμπαράσταση της Ελλη-
νικής παροικίας στο έργο του, τονίζοντας ότι τα εθνικά 
θέματα είναι υπεράνω κομμάτων και προσωπικών αντι-
παραθέσεων και έτσι πρέπει να τα βλέπουμε. 
«Όταν οι Έλληνες ε ίμαστε ενωμένοι, μπορούμε να 
επιτύχουμε το ακατόρθωτο και το Ελληνοκαναδικό 
Κογκρέσο έχει ήδη χαράξει την πορεία του, πως να επι-
τύχει στους στόχους του και να υπερασπίσει στα Κανα-
δικά Φόρα τα Εθνικά μας συμφέροντα. Άλλωστε, τα όσα 

έχουμε μέχρι τώρα επιτύχει σε ένα σύντομο διάστημα, 
το αποδεικνύουν» δήλωσε ο πρόεδρος του Ελληνοκα-
ναδικού Κογκρέσου,  Δρ. Θεόδωρος Χαλάτσης. 
Συνοψίζοντας, την στιγμή αυτή 10 πολεις στον Καναδά, 
εκ των οποίων οι 8 στο διάστημα των τελευταίων 3-4 
εβδομάδων έχουν αναγνωρίσει την Γενοκτονία των 
Ποντίων με την πρωτοβουλία του Ελληνοκαναδικού 
Κογκρέσου: Τορόντο, Οττάβα, Μόντρεαλ, Βανκουβερ, 
Regina, Edmonton, Oshawa, Ville LaSalle, Ville Saint 
Michel-Villeraey, Vaughn.
Σε ότι αφορά στην Ομογένεια, οι κ.κ. Σγουρίδης και 
Φράγκος τόνισαν ότι οι Έλληνες της Διασποράς πρέπει 
να είναι ενωμένοι και να προωθούν τα εθνικά θέματα 
της χώρας μας στις χώρες που ζουν, εξαίροντας το ενδι-
αφέρον και τον πατριωτισμό των Ελλήνων του Καναδά 
που γνώρισαν στις λίγες ημέρες της επίσκεψής τους.
Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, το Επαρχιακό του Οντά-

ριο και το Hellenic Regional Council of Quebec  ευχα-
ριστούν τους δύο εκλεκτούς επισκέπτες για την ηθική 
τους συμπαράσταση στο δύσκολο έργο που έχει αναλά-
βει να επιτελέσει, η μερίδα εκείνη του Ελληνισμού της 
ομογένειας, που διαπνέεται και διακατέχεται από τα 
διακαή εκείνα πατριωτικά αισθήματα που χαρακτηρί-
ζουν τη φυλή μας.

ΓρΑΦΕι Ο ΚώΣΤΑΣ ΠΑΠΠΑΣ

με το πενακι του κωστα παππα
ΟΙ κ.κ. ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ KAI ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΝΤΑΡΙΟ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ
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η υποκρισία στο έπακρον! Απε-
βίωσε ο Μητσοτάκης και κοι-
τάξτε τι κολακίες εξέφρασε ο 
κάθε ένας πολιτικός....ή μήπως 

πραγματικά το εννοούν, εφόσον είναι 
από το ίδιο «υλικό» φτιαγμένοι;
Τσιπράκος: «Η απώλεια του Κωνσταντί-
νου Μητσοτάκη κλείνει ένα μεγάλο και 
σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία αυτού 
του τόπου. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτά-
κης ήταν ένας από τους διαμορφωτές της 
νεότερης Ελλάδας. Υπήρξε ένας από τους 
κύριους  πρωταγωνιστές της σύγχρονης 
πολιτικής μας ιστορίας και κατά τη Μετα-
πολίτευση συνέβαλε αποφασιστικά στην 
εμπέδωση της δημοκρατίας και της ευρω-
παϊκής πορείας της χώρας μας.»
Προκοπάκος: «Ο Κωνσταντίνος Μητσοτά-
κης αφήνει, ως κορυφαίος Πολιτικός Ηγέ-
της, ανεξίτηλο το στίγμα του στην πολι-
τική ζωή του Τόπου μας. Στίγμα το οποίο 
συνθέτουν, μεταξύ άλλων, ιδίως η αφο-
σίωση στα Δημοκρατικά Ιδεώδη και στις 
αρχές της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας 
καθώς και η υπεράσπιση της Πατρίδας υπό 
όρους έμπρακτης συνέπειας και συναίνε-
σης. Αιωνία η μνήμη του».
Φώφη: «Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης 
υπήρξε σημαντική και ισχυρή προσωπικό-
τητα που σημάδεψε την πολιτική ζωή του 
τόπου στην μεταπολεμική περίοδο. Παρέ-
μεινε ενεργός μέχρι την τελευταία στιγμή, 
πιστός στις απόψεις του για την παράταξή 
του και τη χώρα».
Λεβεντάκος: «Τη θλίψη του για την απώ-
λεια «του παλαίμαχου της πολιτικής» Κων-
σταντίνου Μητσοτάκη εκφράζει ο πρόε-
δρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέ-
ντης. «Μία πολυτάραχη ζωή από την οποία 
δεν έλειπαν τα λάθη, ο εκλιπών σημάδεψε 
την εποχή του και είχε πολλούς και πιστούς 
φίλους, αλλά και πολλούς επικριτές.»
Κουτσούμπας: Αυτός μόνο συλλυπητή-
ρια στην οικογένεια εξέφρασε. Πάλι καλά 
για να μήν θυμάται ο κόσμος το ’89 το 
«πάντρεμα» του ΚΚΕ με τον Μητσοτάκη. 
Τεθνηκότα μη κακολογείν, λέει ένα 
Ελληνικό ρητό. Σίγουρα όμως δεν ανα-
φέρεται σε δημόσια πρόσωπα και πρό-
σωπα που έχουν ασχοληθεί με την «πολι-
τική» σχέδον όλη την ενήλικη ζωή τους. 
Ένας απ’ αυτούς ήταν και ο Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης. Αυτού την σωρό θα θέσουν 
σε... «λαϊκό προσκύνημα». Ήμαρτον 
Γιαχβέ μου! Τι άλλο θ’ ακούσω σ’ αυτόν 
τον «μάταιο κόσμο»; Ο λαός τον γνωρί-
ζει σαν «Εφιάλτη» και αυτό είναι δίκαιον 
να τον ακολουθήσει και στην άλλη μεριά 
της ....άλλης «ζωής» του και όχι ότι φτάσαν 
όλα τα καλά παιδάκια οι «πολιτικοί» να τον 
θεωρούν Νέστορα της πολιτικής σκηνής. 
Έλεος δηλαδή! Ποιός είναι ο τελευταίος 
γνωστός προδότης, που πρόδωσε την 
Ελληνική Δημοκρατία στη μάχη της με το 
«παλάτι» και κατ’ επέκταση μ’ αυτούς που 
το προστάτευαν; Ο αρχιερέας της διαπλο-
κής. Ο «αποστάτης». Αυτός ο οποίος παρί-
στανε τον δημοκράτη μέχρι να του ζητη-
θεί η προδοσία. Ο διαβόητος Μητσοτάκης. 
Αυτός ο οποίος στην κορύφωση της μάχης 

της Δημοκρατίας εναντίον της μοναρχίας 
πρόδωσε τη Δημοκρατία. Αυτός ο οποίος 
δημιούργησε την «ανωμαλία» η οποία στη 
συνέχεια μας οδήγησε στη Χούντα. 
Η «πορεία» του είναι λίγο-πολύ γνωστή 
σε όλους. Μας βύθισε στην «ανωμαλία» 
και… επειδή κινδύνευε από έναν λαό εξορ-
γισμένο, «αυτοεξορίστηκε», (είναι τότε 
που γεννήθηκε ο Κυριακούλης το ’68 και 
θεωρεί τον εαυτό του –ο Κυριακούλης-...
εξορισθέντα από την Χούντα) για να σώσει 
το τομάρι του. Αυτό ήταν εύκολο γι’ αυτόν, 
γιατί προφανώς είχε ισχυρούς προστάτες 
στο εξωτερικό. Αυτοί οι οποίοι τον έβαλαν 
να κάνει ό,τι έκανε, στη συνέχεια τον προ-
στάτευσαν. Δεν εξηγείται αλλιώς, ούτε η 
αρχική επιβίωσή του αλλά ούτε και η «επι-
τυχία» του στη συνέχεια. Χωρίς εξωτερική 
βοήθεια δεν θα τα κατάφερνε ούτε στον 
έναν τομέα ούτε στον άλλο. 
Ποιός μπορεί για παράδειγμα να εξηγή-
σει, πώς μπορούσε να επιβιώσει στο εξω-
τερικό ένας άεργος δικηγοράκος πρώην 
βουλευτής; Είχε μήπως κι αυτός κάποιον 
φίλο με κάποιες «μαγικές» 25 λίρες (όπως 
ο Κοκός...ο Τέως ντε!), που κάλυπταν όλα 
τα έξοδα; Πώς πλήρωνε ο άεργος τα ιδι-
ωτικά σχολεία των παιδιών του; Πώς επε-
βίωνε στην πανάκριβη Γαλλία, σε μια 
εποχή που οι Έλληνες δεν είχαν δυνατό-
τητα να διατηρούν τραπεζικούς λογαρια-
σμούς στο εξωτερικό; Έχει δώσει ποτέ ο 
ίδιος απάντηση σ’ αυτά τα ερωτήματα; 
Μάλλον θα τα έβγαζε πέρα «δύσκολα», 
όπως κι ο «Κοκός». Μετά την παλινόρ-
θωση της Δημοκρατίας, όπως συμβαίνει 
πάντα με τα «παράσιτα» που εκμεταλλεύο-
νται τη Δημοκρατία και την ανοχή της, επέ-
στρεψε στην πατρίδα του, γιατί κι αυτός 
ήταν Έλληνας και το «δικαιούνταν». Από 
εκεί και πέρα με τη βοήθεια των «προστα-
τών» του, όχι μόνον επιβίωσε, αλλά και 
«πέτυχε». Όχι μόνον δεν έπεσε πάνω σε 
κάποιο «Κοτζαμάνικο τρίκυκλο» της Δημο-
κρατίας, αλλά τολμούσε και αυτοπαρου-
σιαζόταν σαν ένα μεγάλο «κεφάλαιο» της 
Ελληνικής Δημοκρατίας. 
Προφανώς οι Αγγλοσάξονες τον «τάιζαν» 
στο εξωτερικό και οι ίδιοι τον βοήθησαν 
στην επιστροφή του. Αυτοί επέβαλαν τον 

πρώην φανατικό «αντιδεξιό» στη Νέα 
Δημοκρατία και αυτοί τον βοήθησαν να 
καταλάβει την εξουσία της. Το πρόβλημα 
όμως μ’ αυτόν ήταν ότι, κάθε φορά που 
λάμβανε κάποια αμοιβή, το «χρεωνόταν» 
ο Ελληνικός Λαός. Ο Μητσοτάκης αντα-
μειβόταν από τους προστάτες του, αλλά η 
ανταμοιβή δεν ήταν «τζάμπα», εφόσον την 
πλήρωνε ο ελληνικός λαός. Ο Μητσοτά-
κης έγινε πρωθυπουργός, αλλά ο Ελληνι-
κός Λαός θα πλήρωνε το κόστος αυτής της 
πρωθυπουργοποίησης, που ήταν η επι-
στροφή της περιουσίας στον «Κοκό». Προ-
σφάτως έγινε κάτι ανάλογο. Πολλοί από-
ρεσαν γιατί πρόσφατα ένα αμερικανικό 
έντυπο διεθνούς εμβέλειας έκανε διθυ-
ραμβική αναφορά στην κόρη του, πράγμα 
πρωτοφανές για κάποιον που απλά κατά-
φερε να γίνει Δήμαρχος Αθηναίων. Ένα 
δημοσίευμα, που προφανώς είχε στόχο 
την «κατανάλωσή» του από τους «ιθαγε-
νείς», εφόσον κανέναν στο εξωτερικό δεν 
ενδιαφέρει ένα πρόσωπο, που κινείται σ’ 
αυτό το χαμηλό επίπεδο. Όλοι απόρεσαν 
γι’ αυτό το δημοσίευμα, εκτός από αυτούς 
που γνωρίζουν τον Μητσοτάκη. Απλά 
αυτοί οι τελευταίοι περίμεναν να μάθουν 
πόσο θα «κόστιζε» στον Ελληνικό Λαό 
αυτή η αναφορά.
Ο Μητσοτάκης πήγε το χρέος όταν κυβέρ-
νησε από το 75% του ΑΕΠ στο 110%. 
Αυτήν την πρακτική συνέχισαν όλοι οι επό-
μενοι. Αιωνία λοιπόν η μνήμη του!
Ας συνεχίσουμε το θέμα μας για την Συν-
θήκη της Λωζάνης. Σύμφωνα λοιπόν με 
την Συνθήκη αυτή: Έλληνες και Τούρκοι 
συμφώνησαν μεταξύ τους να μην φαίνε-
ται πουθενά ότι «κατάκτησαν» το παρα-
μικρό. Κανένας δεν κατέκτησε τίποτε απο-
λύτως. 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.
Αν δεν συμφωνούσαν σ’ αυτό το δεδο-

μένο, θα είχαν πρόβλημα καί οι δύο. 
Γιατί; Γιατί ο «κατακτητής» στην «κατά-
κτησή» του είναι υποχρεωμένος ν’ ανα-
γνωρίσει δικαιώματα σε γηγενείς πληθυ-
σμούς. Εθνικά δικαιώματα, εφόσον είναι 
αλλοεθνείς. Άρα; Άρα, αν οι Τούρκοι του 
Κεμάλ «κατακτούσαν» τη Μικρά Ασία, 
θα έπρεπε να ανεχθούν και ν’ αναγνωρί-
σουν δικαιώματα όχι μόνον στην ελληνική 
εθνική μειονονότητα της Μικράς Ασίας, 
αλλά και σε πλήθος άλλες. Δεν μπορού-
σαν να «ξηλώσουν» καμία από αυτές από 
τη Μικρά Ασία, επειδή αυτό τους βόλευε. 
Σε μια τέτοια περίπτωση θα κατηγορού-
νταν για εγκλήματα κατά της ανθρωπότη-
τας, γενοκτονία κλπ.. Δεν μπορούσαν να 
«ξηλώσουν» αλλά δεν μπορούσαν και να 
«σκεπάσουν» καμία μειονότητα.
Τα ανάλογα συνέβαιναν και από την άλλη 
πλευρά. Δεν συνέφερε τους Έλληνες να 
εμφανίσουν τη Θράκη ως προϊόν κατά-
κτησης. Δεν προσαρτήθηκε η Θράκη στον 
Ελληνικό κορμό ως «προϊόν» κατακτητι-
κής δραστηριότητας του Ελληνικού κρά-
τους. Ούτε καν «απελευθερώθηκε», γιατί 
ούτε αυτή η έννοια σε απαλλάσσει από τις 
υποχρεώσεις σου απέναντι σε μειονότητες 
ξένων πληθυσμών. Η Θράκη προστέθηκε 
στο Ελληνικό κράτος με την ταπεινή «λογι-
στική»- λογική, που προστίθεται νέα ιδιο-
κτησία πάνω σε παλαιά ιδιοκτησία.
Προστέθηκε η Θράκη στο συλλογικό 
κεφάλαιο των Ελλήνων ως «αποζημίωση» 
για το κεφάλαιο που έδωσαν στους Τούρ-
κους στη Μικρά Ασία. Η Θράκη ως χώρος. 
Η Θράκη ως χώμα, νερό και αέρας. Άρα η 
Θράκη δεν απελευθερώθηκε από κάποιον 
κατακτητή, γιατί δεν κατακτήθηκε από 
κάποιον νέο. Αν συνέβαινε αυτό, οι Τούρ-
κοι της Θράκης θα προστατεύονταν από 
τον διεθνή νόμο και άρα θα αναγνωρίζο-
νταν ως εθνική μειονότητα με δικαίωμα 
παραμονής σ’ αυτόν. Δεν θα μπορούσαν 
οι Έλληνες να τους διώξουν στην Τουρκία, 
γιατί θα κατηγορούνταν επίσης για εγκλή-
ματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία 
κλπ..
Αντιλαμβανόμαστε ότι, αν δεν τα συμφω-
νούσαν όλα αυτά μεταξύ τους οι Έλληνες 
με τους Τούρκους, δεν θα μπορούσαν να 
πραγματοποιήσουν ανταλλαγή πληθυ-
σμών. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν ανα-
γκαστική ανταλλαγή πληθυσμών και να 
απειλούν με νόμιμη βία όποιους Έλλη-
νες ή Τούρκους αντιδρούσαν στη μεθό-
δευση και θα επεδίωκαν να παραμείνουν 
στα πατρογονικά τους εδάφη με αναγνω-
ρισμένα και κατοχυρωμένα εθνικά δικαι-
ώματα. Δεν δόθηκε επιλογή στους Έλλη-
νες Πόντιους να παραμείνουν στον Πόντο 
ως τέτοιοι, όπως δεν δόθηκε επιλογή 
στους Τούρκους Θρακιώτες να παραμεί-
νουν στη Θράκη επίσης ως τέτοιοι. Όποιος 
επέλεγε να παραμείνει στα χώματα όπου 
γεννήθηκε, θα παρέμενε υπό τους νέους 
όρους της Συνθήκης. Ό,τι κι αν ήταν προη-
γουμένως, στη Μικρά Ασία θα μπορούσε 
να παραμείνει μόνον ως Τούρκος και στη 
Θράκη μόνον ως Έλληνας.

H συνέχεια στην επόμενη έκδοση.
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της χριςτιανας κιεςκου

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

αυτήν την εβδομάδα: Η ΕΛΛΑΔΑTO 1900

Πρωτού χτιστούν τα πολυτελή σπίτια υπουργών και λοιπών πολιτικών κοντά στην Ακρόπολη, στο 
Θησείο βοσκούσαν πρόβατα…

Καφεδάκι σε κεντρική πλατεία της Αθήνας στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 20ού αίωνα

Η Ν. Θεολόγου ήταν ελληνική κατασκευαστική εταιρεία οχημάτων. Ιδρύθηκε από τον Νίκο 
Θεολόγο στα μέσα του 1900-10, έναν Έλληνα μηχανικό που είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ και γυρνώντας 

στην Ελλάδα αποφάσισε να επενδύσει στην βιομηχανία οχημάτων. 
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Αniella Sagra: 
θα τρέξεις στο γυμναστήριο

Εντάξει δεν θέλουμε 
να λέμε υπερβολές, 
αλλά μόλις είδαμε 
αυτό το ξανθό στο 
Instagram, άμεσα 
θελήσαμε να βγούμε 
στους δρόμους και να 
την αναζητήσουμε. 
Όμως, μετά είδαμε 
πως βρίσκεται 
στην Κολομβία και 
μας έπιασε μια 
κατάθλιψη. Έτσι, 
σταματήσαμε τις… 
σκέψεις για το 
γυμναστήριο.

Η Ανιέλα Σάγρα 
έχει… τρέλα με την 
γυμναστική και 
διαθέτει μία από 
τις καλύτερες… 
κορμάρες που 
έχουμε δει στο 
γνωστό μέσο 
κοινωνικής 
δικτύωσης.
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Η 
Κόννυ Με-
ταξά, γ ια 
ακόμη μία 
φορά πό-

ζαρε με ένα σούπερ 
σέξι ολόσωμο μαγιό 
και ανέβασε φωτο-
γραφία στον προσω-
πικό της λογαριασμό 
στο Instagram. 

Η κόρη του Λευ-
τέρη Πανταζή και 
της Ζώζας Μεταξά 
που σ υμμε τ έ χε ι 
στο σόου μεταμορ-
φώσεων του ΑΝΤ1 
«Your Face Sounds 
Familiar» συνεχίζει 
να ασχολείται φανα-
τικά με το Instagram.

Η Κόν νυ, με το 
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο 
λευκό μαγιό αποκά-
λυψε και ένα μικρό 
τατουάζ που έχει 
χτυπήσει σ΄ένα ιδι-
αίτερο σημείο του 
κορμιού της!

Βγήκε βόλτα η στικούδη 

με τα… απολύτως 

απαραίτητα!

Ανεβαίνει η θερμοκρασία επι-
κίνδυνα και η Στικούδη είπε να 
πάρει λίγο αέρα… Και εμείς πάλι 
παραλύσαμε!

Η σέξι τραγουδίστρια και 
μοντέλο ανέβασε βίντεο στο 
Instagram με μια βραδινή βόλτα 
της. Από θαύμα πάντως γλιτώ-
σαμε τα ατυχήματα στο δρόμο..

ελληνίδα μοιράζει… 

πόνο με την κορμάρα 

της στα βράχια!

Η μελαχρινή καλλονή διαθέ-
τει ένα από τα πιο καλογυμνα-
σμένα κορμιά στην Ελλάδα 
και η ίδια δεν έχει… πρό-
βλημα να το δείξει. Μάλιστα, 
τώρα που ανοίγει - σιγά σιγά 
- ο καιρός έχουμε έναν σημα-
ντικό λόγο για να μην παίρ-
νουμε τα μάτια μας από πάνω 
της.
Φυσικά και μιλάμε για την 
Όλγα Φαρμάκη, η οποία στον 
προσωπικό της λογαριασμό 
στο Instagram έχει… φέρει 
εδώ και καιρό το καλοκαίρι

Η Χριστίνα Μπόμπα περ-
νάει μία εξαιρετική… φάση, 
καθώς το τελευταίο διά-
στημα βρίσκεται στον Άγιο 
Δομίνικο. Η μελαχρινή καλ-
λονή θέλει να βρίσκεται στο 
πλευρό του αγαπημένου της 
και για τον λόγο αυτό, έχει… 
μετακομίσει στην Καραϊβική 
μέχρι την ολοκλήρωση των 
γυρισμάτων του Survivor.

Κόννυ Μεταξά: Ποζάρει 
με σέξι μαγιό

Τον... κουνάει υπέροχα η Ρία 
Αντωνίου

η Χριστίνα μπόμπα 

σε καυτές πόζες 

γιόγκας

Τ
α… όρια του γνωστού μέσου κοινωνι-
κής δικτύωσης δοκίμασε η Ελληνίδα η-
θοποιός.
Μία φωτογραφία της ήταν αρκετή για να 

την ερωτευτούμε. Ξανά. Γιατί η αλήθεια είναι 
πως ένα… κόλλημα το έχουμε φάει μαζί της, από 

την στιγμή που έκανε τα πρώτα της… βήματα 
στην τηλεόραση. Είναι από τις πιο γοητευτικές 
Ελληνίδες και το δείχνει με τον καλύτερο τρόπο.
Όμως, το «χτύπημά» της στο Instagram, όπου 
ποζάρει topless ήταν αυτό που μας… ανάγκασε 
να της αφιερώσουμε αυτές της γραμμές.

Διέλυσε… το Instagram η topless 
Νάντια Μπουλέ!

Δ
ρ α μ α μ ί ν ε ς 
χρειαστήκαμε 
προκειμένου 
να ηρεμήσου-

με από την… φουρτού-
να που μας δημιούργησε 
η καυτή Ρία Αντωνίου με 
το απίστευτο κούνημά 
της. Η Ελληνίδα κουκλά-
ρα, αποφάσισε να ταρά-
ξει τα… νερά στο γνω-
στό μέσο κοινωνικής δι-
κτύωσης και ανέβασε έ-
να εξαιρετικό βίντεο.

Η ξανθιά ηθοποιός 
και… μοντέλα μας έδειξε 
πως… κουνάει την πίσω 
κίνησή της και πραγμα-
τικά μείναμε… παγωτό! 
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Γ
ια να  ε ίσ α ι  μ ο ν τ έ λ ο  τ ο υ 
Playboy πρέπει να έχεις πολ-
λά προσόντα. Σε αυτό συμφω-
νούμε όλοι.

Μια από τις υπάρξεις που έχει ανα-
σ τατώσε ι τα τ ε λευταία χρόν ια το 

κοινό των ΗΠΑ, είναι η Lindsey Pelas.
Το μον τέλο με τ ις εκρηκτ ικές ανα-
λογίες ήταν το cyber girl του Μαΐου 
το 2014 και έκτοτε συνηθίζει να μας 
ανεβάζει την… αδρεναλίνη σε καθη-
μερινή βάση.

Ι
δ ι α ί τ ε ρ α  κα υ -
τές είναι οι πόζες 
που ανεβάζει στο 
Instagram η Τζουντ 

Σισέ.
Η πρώην γυναίκα του 
Τζιμπρίλ Σισέ, διαθέτει 
έναν από τους πιο καυ-
τούς λογαριασμούς στο 
Instagram και οι πόζες 
που ανεβάζει είναι ιδι-
αίτερα αποκαλυπτικές. 
Ειδικά από την στιγμή 
που έχει «χτυπήσει» το 
καλοκαίρι και η ξανθιά 
καλλονή έχει βάλει το 
μαγιό της, τα «χτυπή-
ματα» είναι ασταμάτητα.

Η πρώην του Σισέ 
κολάζει τα social media

Η 
με λαχρι-
νή καλλο-
νή προέρ-
χεται από 

οικογένεια καλλιτε-
χνών και αυτό της έ-
δωσε την ευκαιρία να 
ασχοληθεί με το πιά-
νο και την μουσική. 
Όμως, σιγά σιγά α-
νακάλυψε πως το με-
γαλύτερο ταλέντο της 
είναι η υποκριτική και 
για τον λόγο αυτό, έκα-
νε… στροφή στην κα-
ριέρα της.

Ωστόσο, πριν ξεκινή-
σει τα… βήματά της, 
το… έριξε στο μόντε-
λινγκ. Βλέπετε, η Νάταλι 
Γκόλμπα, για την οποία 
και γράφουμε αυτές τις 
γραμμές, διαθέτει μια 
απίστευτη φυσική ομορ-
φιά.

Lindsey Pelas, η «μαμά» της 
τρέλας! Ποζάρει μόνο

με το τζιν της

Η 
Kara Del Toro έχει μάθει πώς 
να τραβά τα βλέμματα πάνω 
της. Είναι πανέμορφη και τις 
καμπύλες της, τις λατρεύουν 

οι άντρες. Τολμά στις φωτογραφίες της 
και δεν ντρέπεται.

Δεν περνάει λοιπόν απαρατήρητη 
και ξέρει πώς να προσελκύει το 
κοινό. Το μοντέλο, παίζει καλά το 
παιχνίδι των social media και ξέρει 

πως να κρατά σε… εγρήγορση τους 
χιλιάδες θαυμαστές της.
Ο λογαριασμός της στο Instagram 
είναι από τους πολλά υποσχόμε-
νους με τολμηρές πόζες που βοη-
θούν στην αναγνωρισιμότητα της.

Το τελευταίο της… χτύπημα, είναι 
τόπλες φωτογραφίες όπου φοράει 
μόνο το τζιν της κοιτώντας αισθησι-
ακά το φακό.

Ηθοποιός μοιράζει… πόνο με 
τις καμπυλάρες της!
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Η 
κυτταρίτιδα επηρεάζει αισθη-
τικά την εξωτερική εμφάνιση 
των γλουτών, των ποδιών, 
κ.τ.λ. Για το λόγο αυτό όλες οι 

γυναίκες θα ήθελαν να απαλλαγούν μια 
και καλή. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι 
για να το πετύχετε. Ένας από αυτούς εί-
ναι η διατροφή. Παρακάτω παρουσιά-
ζουμε τροφές που θα σας βοηθήσουν 
στη μάχη ενάντια στην κυτταρίτιδα, ε-
νώ παράλληλα θα σας βοηθήσουν να 
αποκτήσετε ένα καλλίγραμμο και εξαι-
ρετικά ελκυστικό σώμα.
Το πράσινο τσάι έχει αποδειχθεί ότ ι 
μπορε ί να βοηθήσε ι σ την απώλε ια 
βάρους με την επιτάχυνση του μεταβο-
λισμού, την παρεμπόδιση της αποθή-
κευσης λίπους και τη ρύθμιση της γλυ-
κόζης. Επίσης είναι γνωστό ότι μπορεί 
να βοηθήσει σ την καταπολέμηση της 
κυτταρίτιδας. Περιέχει ένα συστατικό 
που ονομάζεται theobromine, το οποίο 
διεγείρει την απελευθέρωση των απο-
θηκευμένων λιπών στο σώμα. Το πρά-
σινο τσάι περιέχει και καφεΐνη.
Το μπρόκολο θεωρε ίται ο βασ ιλιάς 
των λαχανικών. Περιέχει βιταμίνες και 
ανόργανα συστατικά, και είναι σχετικά 
χαμηλό σε θερμίδες. Επίσης διαθέτει 
και μια ιδιότητα που δεν συναντάται 
συχνά σε άλλα τρόφιμα. Διαθέτει μια 
ουσία (Alpha lipoic) που εμποδίζει τη 
σκλήρυνση του κολλαγόνου στο σώμα 
με αποτέλεσμα να παρεμποδίζε ται η 
πρόκληση κυτταρίτιδας. 
Τα πορτοκάλια έ χουν πολύ ευεργε-
τ ικέ ς ιδιότητ ε ς γ ια το σώμα. Είναι 
γεμάτα με βιταμίνη C, και περιέχουν 
methoxylated bioflavonoids, τα οποία 
βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίμα-
τος και διορθώνουν τ ις “αν ισορρο-
πίες” των κυττάρων που μπορούν να 
οδηγήσουν στην κυτταρίτιδα. 
Τα σπαράγγια έχουν λίγες θερμίδες και 
μειώνουν το φούσκωμα. Επίσης βοη-
θούν στην απομάκρυνση των τοξινών 
που μπορούν να προκαλέσουν κυτταρί-
τιδα καθώς διεγείρουν την κυκλοφορία 
του αίματος.
Τα λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός και 
το σκουμπρί, μπορούν πραγματικά να 
βοηθήσουν να εξομαλύνετε την κυττα-

ρίτιδα. Τα λιπαρά οξέα που περιέχουν 
βοηθούν το σώμα σας να μεταβολίσει 
το λίπος, συμπεριλαμβανομένου και 
του λίπους της κυτταρίτιδας.
Το πιπέρι καγ ιέν βοηθάει πολύ σ την 
εν ίσχυση του μεταβολισμού και βελ-
τιώνει την κυκλοφορία. Αυτό το κατα-
φέρνει με την “αύξηση της θερμοκρα-
σ ίας” του σώματος εσωτερικά. Πρό-
κειται για ένα τρόφιμο που μπορεί να 
βοηθήσει σημαντικά και στην καταπο-
λέμηση της κυτταρίτιδας.
 Μπορεί το σκόρδο να έ χε ι αυτή τη 
δυσάρεσ τη μυρωδιά,  ωσ τόσο έ χε ι 
πολύ ευεργε τ ικέ ς ιδιότητε ς γ ια τον 
οργανισμό. Πρόκειται για ένα φυσικό 
“αντιβιοτικό”. Το αποτέλεσμα είναι να 
βελτιώνει τη γενική υγεία του σώμα-
τος, αλλά και να βοηθά στην κυκλοφο-
ρία του αίματος, βοηθώντας το σώμα 
να ξεπλύνε ι τ ις τοξ ίνε ς.  Το σκόρδο 
μπορεί να βοηθήσει και στη μάχη ενά-
ντια στην κυτταρίτιδα.
Το καρπούζι παίρνει αυτό το όμορφο 
ρουμπινί χρώμα του από ένα ιδιαίτερα 
ισχυρό αντιοξειδωτικό που ονομάζεται 
λυκοπένιο. Αυτό όχι μόνο βοηθά στη 
βελτίωση της κυκλοφορίας του αίμα-
τος, αλλά  βοηθά και στην εξομάλυνση 
της κυτ ταρίτ ιδας με την πάροδο του 
χρόνου.
Το γκρέ ιπφρουτ όπως και  τα πορ-
τ ο κά λ ι α  π ε ρ ι έ χ ε ι  m e t h o x y l a t e d 
b io f l avono id s .  Ό π ω ς  α να φ έ ρ α μ ε 
και παραπάνω, αυτά τα αν τ ιοξειδω-
τικά βελτ ιώνουν την κυκλοφορία του 
αίματος και διορθώνουν τις “ανισορ-
ροπίες” των κυτ τάρων που μπορούν 
να οδηγήσουν στην κυτταρίτιδα. Επι-
πλέον, το γκρέιπφρουτ θεωρείται ότ ι 
μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση του 
μεταβολισμού.
Το σπανάκι Αν ψάχνετε μια τροφή που 
θα βελτιώσει το δέρμα σας και παράλ-
ληλα θα σας βοηθήσει να αδυνατίσετε, 
τότε το σπανάκι είναι μια καλή λύση. 
Είναι πλούσιο σε βιταμίνη Α, και μπο-
ρεί να βοηθήσει στη μείωση της εμφά-
ν ισης της κυτ ταρίτ ιδας. Βοηθά σ την 
παραγωγή του κολλαγόνου, μια πρω-
τε ΐνη που “εν ισχύει”, “λειαίνε ι” και 
“γεμίζει” το δέρμα.

Σπιτ ική μάσκα σώματος γ ια την κυτ-
ταρίτιδα (με κόκκους καφέ και ελαιό-
λαδο)
Αυτή η μάσκα σώματος – scrub με καφέ 
και ε λαιόλαδο ε ίναι πολύ καλή. Το 
ελαιόλαδο βοηθάει σ την ενυδάτωση 
της επιδερμίδας, ενώ ο καφές τονώ-
νει το δέρμα και μπορεί να βοηθήσει 
σ τη σύσφιξη και σ την καταπολέμηση 
της κυτ ταρίτ ιδας με απόλυτα φυσικό 
τρόπο. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα 
ορατά. Η συνταγή είναι πολύ εύκολη 
για να γίνει και το μόνο που χρειάζεται 
είναι λίγος καφές και λίγο ελαιόλαδο. 
Πιο αναλυτικά έχουμε:

Συστατικά:
• 1 scoop (περίπου 2 κουταλιές) κόκ-
κους καφέ
• 1 κουταλιά παρθένο ελαιόλαδο

Τρόπος παρασκευής: 
Σε ένα μπολ προσθέσ τε τον καφέ και 
το ελαιόλαδο και ανακατέψτε το μίγμα 
μέχρι να γίνει μια παχύρρευστη κρέμα. 
Αν θέλετε η κρέμα να γίνει πιο λεπτή, 
τότε μπορείτε να προσθέσετε λίγο ελαι-
όλαδο ακόμη. Στο μπάνιο σας τρίψτε 
απαλά και κυκλικά τα σημεία του σώμα-
τος που παρουσ ιάζουν κυτ ταρίτ ιδα 
χρησιμοποιώντας αυτή τη μάσκα. Στη 
συνέχεια ξεπλύνετε και είστε έτοιμες.

Η ΖώΗ ΕιΝΑι ΑΠΟ ΤΟ μΟΝΤρΕΑλ ΚΑΝΑδΑ, Η ΟΠΟιΑ ΑΠΟ 
ΤΟ 1990 ΣΠΟΥδΑΣΕ ΚΑι ΑΚΟλΟΥΘΗΣΕ ΤΟΝ ΚλΑδΟ ΤΗΣ 

ΑιΣΘΗΤιΚΗΣ ΚΑι ΚΑΤΟΠιΝ nutrition and fitness. ΑλλΑ 
ΕιΝΑι ιΣχΥρΑ ΕΠΗρΕΑΣμΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΤι μιΑ ιΣΟρρΟΠΗμΕΝΗ 

ΥΓιΕιΝΗ ΖώΗ ΑΝΤΑΝΑΚλΑ ΚΑι ΕΠΗρΕΑΖΕι ΤΗΝ ΕξώΤΕριΚΗ 
ΕμΦΑΝιΣΗ ΚΑι ΟμΟρΦιΑ, μΠΟρώΝΤΑΣ ΝΑ ΕχΕι ΠΟλΥ ΚΑλΥΤΕρΑ 

ΑΠΟΤΕλΕΣμΑΤΑ ΚΑι ΑΠΟ ΤΑ ΑΚριΒΟΤΕρΑ ΚΑλλΥΝΤιΚΑ

Καθημερινή φροντίδα

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΓρΑΦΕι ΚΑι ΕΠιμΕλΕιΤΑι Η ΑιΣΘΗΤιΚΟΣ ΖώΗ ΗλιΟΠΟΥλΟΥ

τροφές για την κυτταρίτιδα
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Α
κόμη μία μεγάλη αναγνώριση επεφύλαξε το 
Φεστιβάλ των Κανών στον Γιώργο Λάνθιμο, 
που στην τρίτη του συμμετοχή στη διοργά-
νωση με το «The killing of a sacred deer» 

(«Ο φόνος ενός ιερού ελαφιού») πήρε και το τρίτο του 
κατά σειρά βραβείο (μετά το Βραβείο της Επιτροπής 
για τον «Αστακό» το 2015 και το κορυφαίο βραβείο 
του τμήματος Ενα Κάποιο Βλέμμα για τον «Κυνόδο-
ντα» το 2009), αυτό του σεναρίου που μοιράζεται με 
το συν-σεναριογράφο του, Ευθύμη Φιλίππου. 
Οι Ελληνες δημιουργοί βραβεύτηκαν εξ ημισείας με 
τη Λιν Ράμσεϊ, τη Σκοτσέζα δημιουργό που με την ται-
νία της «You were never really here» επέστρεψε στο 
φεστιβάλ ύστερα από έξι χρόνια απουσίας (από την 
εποχή του δράματος-γροθιά «Να μιλήσουμε για τον 
Κέβιν»). Και έκλεψε στην εκπνοή της διοργάνωσης 
τις εντυπώσεις με την ιστορία ενός βετεράνου στρα-
τιωτικού που προσπαθεί να σώσει ένα κορίτσι από 
τα κυκλώματα πορνείας με απρόβλεπτες συνέπειες 
? ρόλος που βασίστηκε στην ερμηνεία του Χοακίν 
Φίνιξ, ο οποίος αποχώρησε από την απονομή της 
Κυριακής με το βραβείο ανδρικού ρόλου.
«Δεν αφαιρεί τίποτα από τη χαρά... Ενα βραβείο είναι 
ένα βραβείο. Για μένα είναι η ίδια χαρά. Η Λιν είναι 

καταπληκτική σκηνοθέτις και είμαι χαρούμενος που 
το μοιράζομαι αυτό μαζί της», δήλωσε ο Γιώργος 
Λάνθιμος στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε 
την τελετή λήξης, όταν ρωτήθηκε αν η ικανοποίηση 
της βράβευσης μετριάζεται στην περίπτωση που το 
βραβείο μοιράζεται. Χαμογελαστός και ευδιάθετος, ο 
Ελληνας σκηνοθέτης αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο 
που δουλεύει με τον Ευθύμη Φιλίππου, στενό του 
φίλο και συνεργάτη, και στο ότι μια πρεμιέρα στο 

Φεστιβάλ των Κανών είναι «ο καλύτερος τρόπος για 
να δείξεις μια ταινία στον κόσμο».
«Δεν παίρνω τίποτα ως δεδομένο... είναι πάντα 
μεγάλη τιμή να βρίσκεσαι μεταξύ μεγάλων σκηνο-
θετών», σημείωσε, ενώ σε ερώτηση για τον διχα-
σμό που προκάλεσε φέτος στην Κρουαζέτ το «Ιερό 
ελάφι» του μεταξύ των κριτικών, προσέθεσε χαριτω-
μένα ότι αποφεύγει τις κριτικές διαβάζοντας «πού και 
πού κάποια κακή, μήπως βελτιωθεί σε κάτι». 

Τον εντυπωσιακό 
λιμενοβραχίονα του 
κεντρικού λιμανιού της 
Δήλου, που σήμερα είναι 
βυθισμένος, όπως και 
ναυάγια πλοίων στην 
περιοχή και στη νήσο Ρήνεια 
που βρίσκεται απέναντι, 
ερεύνησαν αρχαιολόγοι τις 
περασμένες ημέρες.

Α
πό τις 2 έως τις 20 Μαΐου 
αποτυπώθηκε με λεπτο-
μέρεια ο μεγάλος λιμε-
νοβραχίονας, που προ-

στάτευε κατά την αρχαιότητα το 
κεντρικό λιμάνι της Δήλου (ιερός 
λιμένας) από τους ισχυρούς βορει-
οδυτικούς ανέμους.
Ο λιμενοβραχίονας βρίσκεται 
σήμερα κάτω από την επιφάνεια 
της θάλασσας, λόγω της ανόδου 
της στάθμης κατά 2 μέτρα, από 
την αρχαιότητα. Πρόκειται για 
μια εντυπωσιακή ισχυρή κατα-
σκευή, μήκους περίπου 160 μ. 
και πλάτους τουλάχιστον 40 μ. 
Θεμελιώθηκε σε μια λιθορριπή 
(σωρός ακατέργαστων λίθων) 
ενώ στην ανωδομή ήταν κατά ένα 
μεγάλο μέρος κατασκευασμένος 
με εντυπωσιακού μεγέθους γρα-
νιτένιους ογκόλιθους. Η χρονο-
λόγηση της κατασκευής παραμέ-
νει ακόμη άγνωστη. Αποτυπώ-
θηκαν επίσης τοίχοι κτισμάτων 
και δομικά στοιχεία πεσμένης 
κιονοστοιχίας στον αιγιαλό κατά 

μήκος της ακτογραμμής εντός και 
βορείως του ιερού λιμένα.
Βόρεια του λιμενοβραχίονα και 
σε μικρό σχετικά βάθος εντο-
πίστηκαν τα υπολείμματα ναυ-
αγίου της ύστερης Ελληνιστι-
κής εποχής, με κύριο φορτίο 
αμφορείς για τη μεταφορά κρα-
σιού και λαδιού, από την Ιταλία 
καθώς και τη Δυτική Μεσόγειο. 
Η Δήλος εκείνη την περίοδο ήταν 
το κεντρικό λιμάνι στο Αιγαίο 
και ένα από τα κεντρικότερα της 
Μεσογείου.
Στο πλαίσιο της έρευνας πραγμα-
τοποιήθηκε φωτογράφηση και 

χαρτογράφηση δύο ακόμη ναυ-
αγίων στις θαλάσσιες περιοχές 
των Φούρνων και του Κάτω Κερε-
νάλε. Επιπροσθέτως εντοπίστη-
καν ακόμη δύο νέα ναυάγια της 
ύστερης Ελληνιστικής εποχής: Στη 
Χερόννησο (στο νότιο άκρο της 
Δήλου) και στη Ρήνεια στον όρμο 
Φυλλάδι. Τα ναυάγια στη Χερόν-
νησο της Δήλου, στο Φυλλάδι της 
Ρήνειας και στο Κάτω Κερενάλε 
καθώς και στο κεντρικό λιμάνι 
ανήκουν στην περίοδο της μεγαλύ-
τερης ακμής του νησιού (τέλη 2ου 
- αρχές 1ου αι. π.Χ.), λίγο δηλαδή 
πριν από την καταστροφή της 

Δήλου από τον Μιθριδάτη και τους 
πειρατές της Κιλικίας.
Σημαντική είναι η παρουσία αμφο-
ρέων από περιοχές εκτός του 
Αιγαίου (Ιταλία, Ισπανία, Βόρεια 
Αφρική), που καταδεικνύουν με 
τον καλύτερο τρόπο την ευρύτητα 
των εμπορικών συναλλαγών του 
νησιού σε όλη τη Μεσόγειο κατά 
την Ελληνιστική περίοδο. Σημα-
ντική είναι επίσης η ανακάλυψη 
κάποιων αμφορέων που χρονο-
λογούνται σε πρωιμότερες επο-
χές (όπως του 5 ου αι. π.Χ.), για τις 
οποίες η γνώση μας είναι περιορι-
σμένη, ως προς τη Δήλο.

Στην Ανδρο με 
τα χρώματα 
του Νίκου 
Εγγονόπουλου

«
Το έργο τέχνης είναι 
μια σιγοψιθυριστή 
εξομολόγηση προς 
ανθρώπους ευγενι-

κούς». Ο Νίκος Εγγονόπου-
λος υπήρξε ποιητής, ζωγρά-
φος και καθηγητής στο Πολυ-
τεχνείο. 
Ενας άνθρωπος με ευρύ-
τατη κουλτούρα και ιδιαί-
τερη παιδεία πάνω στην ελλη-
νική ιστορία και μυθολογία. 
Ο ίδιος έκανε έμβλημά του 
το απόφθεγμα του Οράτιου, 
«Ut pictura poesis» δηλαδή 
«Οπως η ζωγραφική, η ποί-
ηση» δηλώνοντας ότι η ποί-
ηση και η ζωγραφική πρέπει 
να βασίζονται στην ίδια αρχή.
Οι αλληλοσυμπληρούμενες 
διαδρομές του εκφράστηκαν 
σε μια πορεία 50 χρόνων κατά 
την οποία αναδείχτηκε στον 
σπουδαιότερο Ελληνα υπερ-
ρεαλιστή ζωγράφο και στους 
πρωτοπόρους του σουρεαλι-
στικού κινήματος στην ποίηση 
μαζί με τον Ανδρέα Εμπειρίκο.
Την πολύχρονη δημιουρ-
γική πορεία του Εγγονόπου-
λου (1907-1985) μέσα από την 
εικαστική του διαδρομή σε 
συνδυασμό με την ποίηση επι-
χειρεί να αναδείξει η μεγάλη 
αναδρομική έκθεση «Νίκος 
Εγγονόπουλος: Με τα χρώ-
ματα του λόγου και τον λόγο 
των χρωμάτων».
110 έργα και 15 επιλεγμένα 
ποιήματα μαζί με τα πρώτα 
του αρχιτεκτονικά σχέδια 
αλλά και κοστούμια θεατρι-
κών παραστάσεων θα παρου-
σιαστούν από τις 25 Ιουνίου 
έως την 1η Οκτωβρίου 2017 
σ το Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης στην Ανδρο. Την επιμέ-
λεια της έκθεσης έχει ο ιστορι-
κός τέχνης και διευθυντής του 
μουσείου Κυριάκος Κουτσο-
μάλλης.

Βρήκαν νέα ναυάγια στον βυθό της δήλου 
με κύριο φορτίο αμφορείς

Τρίτο βραβείο για Λάνθιμο στις Κάνες
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ΥλιΚΑ (ΓιΑ 4 meριδΕΣ)
 ª 250 γρ. ρεβίθια (μουλιασμένα αποβραδίς)
 ª 1 καρότο, ψιλοκομμένο
 ª 1 κλωναράκι μαϊντανός 
 ª 1 φύλλο δάφνης
 ª 2 ξερά κρεμμύδια, ψιλοκομμένα
 ª 80 ml ελαιόλαδο
 ª 1 σκελίδα σκόρδου, ψιλοκομμένη
 ª 2 ντομάτες, ψιλοκομμένες
 ª 250 γρ. σέσκουλα, πλυμένα καλά και ψιλοκομμένα 
 ª 4 αυγά, βρασμένα, σφιχτά, ξεφλουδισμένα και ψιλοκομμένα 
 ª αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο

διΑδιΚΑΣιΑ
 ª Στραγγίζουμε και ξεπλένουμε τα ρεβίθια και τα βάζουμε σε μια μεγάλη κατσα-

ρόλα με τα καρότα, τον μαϊντανό, τη δάφνη και το 1 ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Καλύ-
πτουμε με 750 ml νερό και τα βάζουμε να βράσουν σε δυνατή φωτιά για 40 λεπτά 
ή μέχρι να μαλακώσουν αρκετά. Προσθέτουμε 2 κουτ. γλυκού αλάτι και τη μισή 
ποσότητα του ελαιολάδου και βράζουμε για ακόμη 10 λεπτά. 

 ª Ζεσταίνουμε το υπόλοιπο λάδι σε ένα τηγάνι, σε μέτρια φωτιά, και σοτά-
ρουμε το σκόρδο και το υπόλοιπο κρεμμύδι για 3 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν 
ελαφρώς. Προσθέτουμε την ντομάτα και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για ακόμη 5 
λεπτά. 

 ª Ρίχνουμε το μείγμα της ντομάτας στην κατσαρόλα με τα ρεβίθια – πρέπει να 
έχουν αρκετά υγρά, αλλά χωρίς να γίνουν σούπα. Προσθέτουμε τα σέσκουλα και 
μαγειρεύουμε για 5 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν τα σέσκουλα. Προσθέτουμε 
μπόλικο αλάτι και πιπέρι και σερβίρουμε γαρνίροντας με το αυγό.

Άρωμα Κουζίνας
Ρεβίθια με σέσκουλα

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
Ήρθε η εποχή για σημαντικά και φιλό-
δοξα ξεκινήματα. Θα είστε περισσότερο 
κοινωνικοί και μάλιστα μπορεί να γνωρί-
σετε νέους ενδιαφέροντες ανθρώπους. 
Η συμπεριφορά ατόμων του φιλικού σας 
χώρου πιθανόν να σας απογοητεύσει. 
Αποκτάτε ευελιξία και διπλωματικότητα 
και αυτό θα σας επιτρέψει να κάνετε αυτό 
που θέλετε χωρίς αντιδράσεις.

ΤΑΥρΟΣ
Οι κοινωνικές και κυρίως οι επαγγελματι-
κές σας σχέσεις φαίνεται να σας απασχο-
λούν έντονα. Διανύετε μία περίοδο υπο-
χρεώσεων που κάποιες στιγμές σας κατα-
βάλλουν. Προσέξτε το άγχος και τις υπερ-
βολές στο πρόγραμμά σας για να μετριά-
σετε τις όποιες συνέπειες. Σε αρκετά καλό 
επίπεδο θα κυμανθούν τα οικονομικά σας 
επιτρέποντάς σας να προσφέρετε περισ-
σότερα αγαθά, ταξίδια και διασκέδαση, 
στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

διδΥμΟι
Προσπαθήστε να μην παίρνετε στα 
σοβαρά αυτά που σας συμβαίνουν, γιατί 
έχετε μία τάση να τους δίνετε μεγαλύτερο 
μέγεθος από ότι τους αξίζει. Τακτοποι-
ήσετε οικονομικές εκκρεμότητες για 
να μην βρεθείτε αντιμέτωποι 
με δυσάρεστες επιπτώσεις. 
Έχετε αρκετό εκνευρισμό 
και την τάση να υπερ-
βάλλετε τις καταστά-
σεις.

ΚΑρΚιΝΟΣ
Προβληματίζεστε και 
πάλι από τις σχέσεις 
σας και τις συνεργασίες 
σας. Ο εργασιακός χώρος 
και η υγεία απορροφούν 
την προσοχή σας και τις δρα-
στηριότητές σας. Περίοδος υψηλών 
στόχων. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να 
φροντίσετε με την εργασία σας και σχε-
τικά με τα οικονομικά σας. 

λΕώΝ
Διανύετε μία περίοδο αναζήτησης και 
αποφασιστικότητας. Προχωρήστε με την 
αυτοπεποίθηση που σας διακρίνει και 
θριαμβεύστε. Αν κάποιοι από εσάς έχουν 
πάρει απόφαση για αλλαγή πορείας στον 
επαγγελματικό τομέα, αυτή η εποχή είναι 
η κατάλληλη για να το τολμήσετε. 

ΠΑρΘΕΝΟΣ
Ο κοινωνικός σας περίγυρος θα σας απο-
δέχεται περισσότερο τώρα και θα εκδη-
λώνει το θαυμασμό του για εσάς. Η περί-
οδος είναι καλή για να προβάλετε τα 
προσόντα σας ή να διαφημιστείτε. Ταξί-
δια, επιμορφωτικά σεμινάρια, διαλέξεις, 
επαγγέλματα λόγου ή εκπαίδευσης ευνο-
ούνται ιδιαίτερα και θα αποφέρουν φήμη 
και χρήμα.  Στον επαγγελματικό τομέα 
επίσης θα περάσετε μία φάση ουσιαστι-
κής μεταμόρφωσης.

ΖΥΓΟΣ
Οι έμμονες ιδέες σας θα σας βάλουν σε πει-
ρασμό και θα ωθήσουν σε ακρότητες. Ηρε-
μήστε και προσέξτε την κάθε σας κίνηση για 
να μη βγείτε ζημιωμένοι. Οι περιπέτειες δεν 
οδηγούν πουθενά και τα λάθη σας εκθέ-
τουν. Υπολογίστε σε αυτά που σκοπεύετε να 
κάνετε σε όλους τους τομείς και μην εκνευ-
ρίζεστε εάν οι υποθέσεις σας δεν κυλούν 
τόσο γρήγορα όπως θα επιθυμούσατε. 

ΣΚΟρΠιΟΣ
Αλλάζετε, εξελίσσεστε, ολοκληρώνεστε, 
όσο και αν δεν το πιστεύετε. Βάζετε στό-
χους, προωθείτε τον εαυτό σας και τα έργα 
σας και επιτέλους, αλλάζετε τους υποτιθέμε-
νους φίλους σας με νέους. Η διάθεσή σας να 
πειραματιστείτε και να εξερευνήσετε κάθε 
είδους μονοπάτι είναι το σήμα κατατεθέν 
σας.

ΤΟξΟΤΗΣ
Αρκετά σημαντική περίοδος αυτή καθώς 
ξεκαθαρίζουν πολλά πράγματα στον χώρο 
εργασίας σας. Οι συνθήκες ευνοούν την ανα-
συγκρότηση των συμφερόντων σας και η 
εποχή σας εξυπηρετεί για να εφαρμόσετε μία 
νέα τακτική από εδώ και πέρα. Προσέξτε τη 
διάθεση και ενδεχομένως την υγεία σας.

ΑιΓΟΚΕρώΣ
Βρίσκεστε σε εκείνη την κατά 

γενική ομολογία άβολη 
και περίεργη κατά-
σταση, όπου ενώ είστε 
γεμάτοι από ενέργεια, 
δεν έχετε που να την 
εκτονώσετε. Οι επι-
λογές σας δυστυχώς 

περιορίζονται ανάμεσα 
στο να βρείτε μία νέα 

ασχολία ή στο να έρθετε 
σε επαφή με φίλους που 

αντιμετωπίζουν κάποιο πρό-
βλημα για να τους βοηθήσετε.

ΥδρΟχΟΟΣ
Ακόμα και αν η καθημερινή σας κίνηση 
δηλώνει εξωστρέφεια, στην πραγματικό-
τητα θα διανύσετε μια περίοδο έντονης 
εσωστρέφειας, μια περίοδο που θα σας 
βοηθήσει για απολογισμούς και που θα 
κρατάτε κρυφές σκέψεις και συναισθήματα 
από τους γύρω σας. Έχετε ανοίξει έναν και-
νούργιο, περισσότερο ευοίωνο κύκλο στη 
ζωή σας.

ιχΘΕιΣ
Αυτή η εποχή σας διασφαλίζει μια συν-
θήκη ηρεμίας σε φιλίες και σε συνεργα-
σίες στη ζωή σας, ώστε να μπορείτε να 
κυνηγάτε πιο ρεαλιστικούς στόχους χωρίς 
άγχος. Χαλαρώνετε, έστω προσωρινά, και 
προσπαθείτε να ανασυντάξετε τις δυνάμεις 
σας. Όλοι να θυμάστε ότι αυτή η περίοδος 
δεν σηκώνει λάθη από την πλευρά σας. 
Είναι περίοδος αυξημένων υποχρεώσεων 
και είστε αναγκασμένοι να αντιμετωπίσετε 
δύσκολες καταστάσεις , αποδεικνύοντας 
την ικανότητά σας.

FUN
ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις
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ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

αθλητικά

Μ
όλις στο 3’ σημειώθηκε η πρώτη ευ-
καιρία στο παιχνίδι, όταν ο Μπρκιτς 
δυσκολεύτηκε να μπλοκάρει την μπά-
λα πάνω στη γραμμή της εστίας μετά 

την προσπάθεια απόκρουσης της μπάλας από τον 
Πούγγουρα. Δέκα λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμε-
νοι «άγγιξαν» το γκολ, όταν η κεφαλιά του Μόλινς, 
μετά το κόρνερ του Βιγιαφάνες από τα αριστερά, έ-
φυγε λίγο έξω από τα δοκάρια του Μπρκιτς.
Ο Δικέφαλος κατάφερε να ανοίξει το σκορ στην 
πρώτη ουσιαστικά καλή επιθετική του ενέργεια. 
Ο Μπίσεσβαρ βρέθηκε λίγο έξω από την περιοχή 
του Παναθηναϊκού και με άπιαστο σουτ έστειλε την 
μπάλα να «αναπαυτεί» στην αριστερή γωνία του 
ανήμπορου να αντιδράσει Βλαχοδήμου. Ο Ολλαν-
δός πήρε την μπάλα από τον Τσίμιροτ, ο οποίος την 
είχε αποσπάσει από τον Μαρινάκη. Τόσο ο σκόρερ, 
όσο και όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ πανηγύρισαν 
μπροστά στον πάγκο της ομάδας τους, αφι-
ερώνοντας το γκολ στον Δημήτρη Χατζηι-
σαΐα.
Η απάντηση δεν άργησε να έρθει από τον 
Παναθηναϊκό. Στο 27΄ ο Λουντ έβγαλε τον 
Κλωναρίδη απέναντι από τον Μπρκιτς και 
ο επιθετικός των φιλοξενούμενων δεν έκανε 
λάθος, ισοφαρίζοντας με σουτ το σκορ. Οι παί-
κτες του Ουζουνίδη εκμεταλλεύτηκαν έτσι τα προ-
βλήματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ, που από τα πρώτα 
λεπτά του αγώνα δυσκολεύονταν πολύ να ανταπο-
κριθούν στο γρήγορο παιχνίδι των αντιπάλων τους.
Ένα λεπτό πριν τη συμπλήρωση του πρώτου 
45λεπτου ο Ουζουνίδης αναγκάστηκε να κάνει την 
πρώτη του αλλαγή, αφού ο Κουλιμπαλί δεν μπο-
ρούσε να συνεχίσει εξαιτίας τραυματισμού, παρα-
χωρώντας τη θέση του στον Ευαγγέλου. Η τελευ-
ταία φάση του πρώτου μέρους ανήκε επίσης στον 
Παναθηναϊκό. Ο Μπρκιτς έστειλε την μπάλα στα 
πόδια του Μόλινς, ο οποίος από πολύ πλάγια θέση 
δεν μπόρεσε να σκοράρει στην ανυπεράσπιστη 
εστία.
Αναγκαστική ήταν και η δεύτερη αλλαγή του 
Ουζουνίδη στην αρχή του β’ μέρους, όταν ο Ρέις 

δήλωσε αδυναμία να συνεχίσει το παιχνίδι, παρα-
χωρώντας τη θέση του στον Χατζηγιοβάνη.
Οι γηπεδούχοι έψαχναν το γκολ για να ξαναπάρουν 
το προβάδισμα στο σκορ. Και στο 56΄ έχασαν πολύ 
μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Ενρίκε, μετά την κάθετη 
πάσα του Ουάρντα, βγήκε  από τα αριστερά απέ-
ναντι από τον Βλαχοδήμο. Ο τερματοφύλακας του 
Παναθηναϊκού βρήκε τόσο την μπάλα, ώστε αυτή 
να καταλήξει στο αριστερό του δοκάρι, κι όχι στα 
δίχτυα. Έξι λεπτά αργότερα, και πάλι ο Βλαχοδήμος 
χρειάστηκε να επέμβει, προκειμένου να διώξει σε 
κόρνερ το σουτ του Μπίσεσβαρ.
Στο 67’ ο Ιβιτς απέσυρε στον πάγκο τον Πρίγιοβιτς, 
ο οποίος δεν μπόρεσε να γίνει απειλητικός για την 
αντίπαλη εστία. Τη θέση του πήρε ο Κουλούρης, ο 
οποίος είχε συμμετοχή στο 2-1.

Μετά την απομάκρυνση της μπάλας 
από τον Πούγγουρα, ήταν ο παί-

κτης, που πήρε την κεφαλιά, 
η  μπάλα έφθασε στον Κου-
τρουμπή, ο οποίος έκανε 
λάθος γύρισμα στον Βλαχο-
δήμο. Ο Ενρίκε δεν άφησε το 
δώρο ανεκμετάλλευτο, έκλεψε 

την μπάλα, μπήκε στην περιοχή 
πέρασε και τον γκολκίπερ του τρι-

φυλλιού και με όμορφο πλασέ έκανε 
το 2-1.
Ο Παναθηναϊκός, όμως, δεν ήταν διατεθειμένος να 
παραδώσει τα όπλα. Και στο 79΄ο Λουντ «εκτέλεσε 
από κοντά τον Μπρκιτς, αξιοποιώντας την κεφαλιά-
πάσα του Κουτρουμπή ύστερα από κόρνερ από τα 
δεξιά.
Η ομάδα, όμως, του Ουζουνίδη δεν αρκέστηκε 
στην ισοπαλία, αλλά έψαξε στην κόντρα και ένα 
τρίτο γκολ. Και το πέτυχε στις καθυστερήσεις με 
δράστη τον Μόλινς, ο οποίος αξιοποίησε την έξοχη 
προσπάθεια του Κλωναρίδη από τα δεξιά. Ο επι-
θετικός των πράσινων πέρασε όποιον βρήκε μπρο-
στά του, έκανε τη σέντρα και ο Σουηδός φορ με 
κεφαλιά έκανε το 3-2 και έδωσε τη νίκη στον Πανα-
θηναϊκό.

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με ηγέτη τον Κλωναρίδη που εξιλεώθηκε για τις χαμένες ευκαιρίες στον δεύτερο ημιτελικό 
του Κυπέλλου ο Παναθηναϊκός πέτυχε διπλό καρδιάς μέσα στην Τούμπα, «κόβοντας» την 
πρώτη θέση από τον ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός με ψυχή

αθλητικά

Με τρεις αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών τιμώρησε 
το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της ΕΠΟ 

τον Ολυμπιακό, μετά την εκδίκαση της υπόθεσης με αντίδικο 
την ΠΑΕ Πλατανιάς και την καταγγελία που είχε κάνει η ομάδα 
των Χανίων για το παιχνίδι του Φαλήρου.
Αναλυτικά η απόφαση του πειθαρχικού οργάνου:
«Με την παρούσα μας, σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
14562/16-05-2017 Πειθαρχική Δίωξη του Υπευθύνου Ασκή-
σεως Διώξεως Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, καλώντας σας 
συνάμα, όπως παραστείτε ενώπιόν μας, κατά την εκδίκασή της, 
η οποία προσδιορίσθηκε, κατά την ημερομηνία της 24ης-5-
2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00». Επιβάλλει την ποινή της 
διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές για τρεις (3) αγωνιστικές ημέ-
ρες».
Η καταγγελία της ΠΑΕ Πλατανιάς έκανε λόγο γ ια ξυλοδαρμό 
παικτών και ανθρώπων της αποστολής που είχε ταξιδέψει στον 
Πειραιά για το παιχνίδι, ο αθλητικός εισαγγελέας είχε ασκήσει 
δίωξη και είχαν καταθέσει όλοι όσοι μετείχαν της αποστολής 
του Πλατανιά στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».
Το σκεπτικό της απόφασης αναλύεται σε 18 σελίδες, ενώ η από-
φαση αιτιολογείται ουσιαστικά ως εξής:
«Από τα ανωτέρω, επομένως, συνάγεται ότι η ένταση της μετελ-
θούσης σωματ ικής βίας επί των προρρηθέν των μελών της 
Π.Α.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ήταν ήπια και σε κάθε περίπτωση όχι τέτοια, 
ώστε να προκληθεί σε οιονδήποτε εμπλεκόμενο έστω και ελα-
φρά σωματική βλάβη.
Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι δεν έχει καταστεί εφικτή η ταυτο-
ποίηση των αγνώστων δέκα (10) περίπου ανδρών, που υπήρξαν 
και οι φυσικοί αυτουργοί της λεκτικής και σωματικής βίας». Ως 
παίκτες που δέχθηκαν επίθεση κατονομάζονται οι Χρυσοβαλά-
ντης Μαλανδράκης, Αντώνιος-Στυλιανός Κοκκαλάς, Βάντερσον 
και Γιορέντε.
Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα στοιχεία, το Πρωτοβάθμιο Μονο-
μελές Πειθαρχικό όργανο αποφάσισε την τιμωρία των «ερυ-
θρολεύκων» με 3 αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών,  που 
θα ισχύσει τη νέα σεζόν. Η ποινή πάντως είναι εφέσιμη και οι 
Πειραιώτες προτίθενται να ασκήσουν έφεση.
Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός είχε προσφύγει την επιτροπή εφέ-
σεων και γ ια την τιμωρία που του είχε επιβληθεί πρωτόδικα 
μετά τα γεγονότα σ τον ημιτελικό του Κυπέλλου με την ΑΕΚ, 
δικαιώθηκε εν μέρει και τελικά οι 4 αγωνιστικές κεκλεισμένων 
των θυρών έγιναν 1, μαζί με ένα πρόστιμο ύψους 95.000 ευρώ. 
Παράλληλα οι Πειραιώτες έχουν τιμωρηθεί με 1 ακόμη αγωνι-
στική μετά τη ρεβάνς Κυπέλλου με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, έχοντας 
ασκήσει έφεση.

Τρεις αγωνιστικές στον 
Ολυμπιακό για την 
υπόθεση Πλατανιά
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Γ
ια δεύτερη φορά μέσα σε 
λίγες μέρες, ο Ιβάν Σαββί-
δης συγκάλεσε ΔΣ για να 
αναλύσει με τους συνερ-

γάτες του τα «καυτά» θέματα 
της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτή τη φορά, η 
βαριά τιμωρία για τα επεισόδια 
στον τελικό του Κυπέλλου και η 
επόμενη μέρα στο ποδοσφαιρι-
κό τμήμα μετά την ολοκλήρωση 
της σεζόν με απώλεια της πρώ-
της θέσης στα playoffs ήταν αυτά 
που κυριάρχησαν.
Για το θέμα της τιμωρία, η από-
φαση είναι να υπάρξει δημό-
σια τοποθέτηση μόλις τελεσιδι-
κήσουν όλες οι ανοιχτές υποθέ-
σεις για τον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, το 
συμπέρασμα στο οποίο κατέλη-
ξαν ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ και 
οι συνεργάτες του περιγράφεται 
ως εξής: «Η τιμωρία είχε έντονη 
την διάθεση πολιτικής. Ο χρό-
νος έκδοσης της απόφασης και 
το μέγεθός της. Ενδεχομένως ο 
ΠΑΟΚ ενόχλησε και έπρεπε να 
του γίνει μια σκληρή «σύσταση».    
Σε ό,τι αφορά στο θέμα προ-
πονητή, ο μεγαλομέτοχος της 
ομάδας άκουσε τις γνώμες των 
συνεργατών του, ωστόσο είναι 
ξεκάθαρο ότι για το συγκεκρι-
μένο θέμα συνεργάζεται με τον 
Λούμπος Μίχελ και την απόφαση 
για το αν συνεχίσει ο Ίβιτς θα την 
πάρει ο ίδιος.
Τέλος, έγινε ανάλυση ολόκληρης 
της σεζόν, μπήκε το περίγραμμα 
της επόμενης και ζητήθηκαν 
προτάσσει από τον καθένα στον 
τομέα του για συγκεκριμένα 
θέματα.

ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕ-
ΡΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΤΙΖΑΝ
Από εκεί και πέρα, η Παρτι-
ζάν κατέκτησε το νταμπλ στην 
Σερβία, με τον Μάρκο Νίκολιτς 
να αποτελεί παρελθόν από τον 
πάγκο της, γεγονός που έφερε 
και ονοματολογία που αφορά 
τον διάδοχό του. Τα πρώτα δημο-
σιεύματα στην Σερβία έχουν τα 
ονόματα των Αλεξάνταρ Στανόγι-
εβιτς και Ίλια Στόλιτσα, ενώ τους 

«ακολουθεί» ο Βλάνταν Ίβιτς. 
Όλα αυτά σε μια στιγμή που οι 
δηλώσεις τόσο τεχνικού του 
ΠΑΟΚ όσο και του μεγαλομετό-
χου του, δημιούργησαν ερωτη-
ματικά όσον αφορά το μέλλον 
του, τα οποία και οι ασπρόμαυ-
ροι θα κληθούν να 

Λουκέτο στην Τούμπα και 
-6 βαθμούς
Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς για τον 
ΠΑΟΚ αναφορικά με τα επει-
σόδια στον τελικό του Κυπέλ-
λου με την ΑΕΚ στο Πανθεσσα-
λικό. Η πειθαρχική επιτροπή 
εξέδωσε απόφαση και τιμώ-
ρησε με -6 βαθμούς τον «Δικέ-
φαλο του Βορρά» για τα playoffs 
(αυτό βέβαια δεν επηρεάζει 
την βαθμολoγία γιατί 2η και 3η 
θέση δίνουν το ίδιο εισιτήριο 
για τα προκριματικά του Europa 
League) και με τιμωρία 7 αγωνι-
στικών κεκλεισμένων των θυρών 
για την επόμενη αγωνιστική 
περίοδο.
Αυτό σημαίνει σ την πράξη 
πως για σχεδόν όλο τον πρώτο 
γύρο η Τούμπα θα είναι κλειστή 
και αυτό τεράστιο οικονομικό 
και όχι μόνο πλήγμα για τους 
«ασπρόμαυρους». Παράλληλα, 
θα κληθεί να πληρώσει πρό-
στιμο 282.500 ευρώ.
Η ΑΕΚ δεν είχε τόσο βαρύ κατη-
γορητήριο όσο ο ΠΑΟΚ, απέ-
φυγε την αφαίρεση βαθμών (δεν 
θα άλλαζε κάτι ούτε στην δική 
της περίπτωση, διότι θα ήταν 
-3 για την Ένωση), της επιβλή-
θηκε αποκλεισμός της έδρας για 
3  αγωνιστικές για την επόμενη 
σεζόν και πρόστιμο 170.000 
ευρώ.
Παράλληλα τιμωρείται και ο 
Λούμπος Μίχελ με πρόστιμο 
1800 ευρώ και απαγόρευση 
εισόδου στους αγωνιστικούς 
χώρους για 20 ημέρες. Να τονι-
στεί ότι οι ποινές είναι εφέσι-
μες και οι δυο ομάδες έχουν 
την δυνατότητα να ασκήσουν το 
δικαίωμά τους για να μειωθεί η 
ποινή τους.

Στον «αέρα» ο Ίβιτς, 
σενάριο για Μιρτσέα 
Λουτσέσκου

αθλητικά

Το γκολ του Σέρχιο Αραούχο έδωσε στην 
ΑΕΚ τη νίκη (1-2) στη Νέα Σμύρνη επί του 
Πανιωνίου, την πρώτη θέση στα playoffs 
και το εισιτήριο για τα προκριματικά του 
Champions League καθώς εκμεταλλεύτηκε 
την ήττα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Η 
ΑΕΚ μπήκε πιο δυνατά στον αγωνιστικό 
χώρο και προσπάθησε να απειλήσει στα 
πρώτα λεπτά με τους Αλμέιδα και Χριστο-
δουλόπουλο. Ο πρώτος δεν μπόρεσε να 

πιάσει την κεφαλιά μετά από σέντρα του Γκάλο, ενώ 
η μπάλα μετά το σουτ του δεύτερου πέρασε πάνω α-
πό το δοκάρι της εστίας του Γιαννιώτη.
Ίδια τύχη είχαν οι προσπάθειες του Γαλανόπουλου 
(σουτ) και του Γκάλο (σουτ) σε 13ο και 19ο λεπτό 
αντίστοιχα. Κόντρα στη ροή του ματς, ο Πανιώνιος 
άνοιξε το σκορ στο 21’. Ο Ρισβάνης πέταξε τη μπάλα 
μπροστά, ο Μπεν την άφησε και αυτή πήγε 
στον Γεσίλ, ο Γερμανός την έδωσε με τη 
μία στον Αφρικανό, εκείνος ομοίως 
(με τη μία) στον Μασούρα, ο οποίος 
ψύχραιμα εκτέλεσε τον Ανέστη για να 
δώσει το προβάδισμα στην ομάδα 
του.
Στο 26ο λεπτό ο Μπεν έκανε το σουτ 
έξω από την περιοχή, αλλά ο Ανέστης 
αντέδρασε σωστά κι απομάκρυνε την 
μπάλα σε κόρνερ.
Στο 34ο λεπτό η ΑΕΚ βρήκε το δρόμο για την ισοφά-
ριση. Ο αρχηγός της Ένωσης κοντρόλαρε τη μπάλα 
στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, αυτή έφτασε 
στον Αραούχο, ο οποίος του πέρασε κάθετη πάσα 
και από κοντά τελείωσε τη φάση εξαιρετικά.
Στο 43ο λεπτό, η Ένωση έφθασε κοντά και στο δεύ-
τερο γκολ. Ο Μπακασέτας σούταρε μέσα από την 
περιοχή ύστερα από γύρισμα του Αραούχο από αρι-
στερά, αλλά η μπάλα κόντραρε στον Ρισβάνη και ο 
Γιαννιώτης μπλόκαρε.
Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, στο 49ο 
λεπτό, ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος έκανε το 
σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα κόντραρε 
και πέρασε άουτ. Στη συνέχεια, και η κεφαλιά του 
Τσιγκρίνσκι πέρασε πάνω από το δοκάρι της εστίας 
του Γιαννιώτη.
Στο 57ο λεπτό, ο Μπεν που είχε ήδη μία κίτρινη 
κάρτα, είδε και δεύτερη με αποτέλεσμα να αποβλη-
θεί. Ο Αφρικανός εμπόδισε τον Ανέστη να εκτελέσει 
γρήγορα, σε μια ανόητη ενέργεια από τη στιγμή που 

είχε τιμωρηθεί πειθαρχικά.
Η αριθμητική ισορροπία αποκαταστάθηκε στο 64ο 
λεπτό, όταν ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος φέρε-
ται να είπε κάτι στον βοηθό και ο Σταύρος Μάνταλος 
(έπειτα από συνεννόηση με τον βοηθό) του έδειξε 
την απευθείας κόκκινη κάρτα.
Στο 71ο λεπτό, ο Σέρχιο Αραούχο έκανε την κεφαλιά, 
αλλά ο Γιαννιώτης έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ με το 
ένα χέρι. Δύο λεπτά αργότερα (73’), οι γηπεδούχοι 
βγήκαν στην αντεπίθεση, αλλά ο Σιώπης άργησε στη 
μεταβίβαση που έκανε στον Λάμπρου, ο οποίος με 
τη σειρά του υπέπεσε σε άστοχη σέντρα-σουτ.
Στο 75ο λεπτό, η Ένωση απείλησε ξανά σε μια πραγ-
ματικά μεγάλη ευκαιρία. Ο Αργεντινός βρέθηκε απέ-
ναντι στον Γιαννιώτη, αλλά έστειλε τη μπάλα πάνω 
από το δοκάρι.
Στο 81ο λεπτό, η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα και τη 
νίκη. Ο Ο Μάνταλος εκτέλεσε φάουλ από αριστερά, 
ο Αραούχο με γυριστή κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα 

δίχτυα. Ο Αργεντινός ήταν αφύλαχτος, ενώ 
πρόλαβε την έξοδο του Γιαννιώτη.

MVP: Ο Πέτρος Μάνταλος. Ο αρχη-
γός της ΑΕΚ ήταν όλα τα λεφτά για την 
ομάδα και αποτέλεσε την ειδοποιό 
διαφορά για τη νίκη της ομάδας του 
στη Νέα Σμύρνη. Ο διεθνής άσος ήταν 

αυτός που έκανε το 1-1 σε ένα σημείο 
που ο Πανιώνιος είχε αποκτήσει ψυχο-

λογία μετά το δικό του προβάδισμα, ενώ 
από τα πόδια του έφυγε το φάουλ για το γκολ 

της νίκης του Αραούχο.
Στο ύψος του: Ο Σέρχιο Αραούχο. Την πρώτη φορά 
του είπε όχι ο Γιαννιώτης, την δεύτερη φορά αστό-
χησε μόνος προ του τερματοφύλακα του Πανιωνίου. 
Ε την τρίτη φορά δεν θα αστοχούσε. Ο Αργεντινός 
πέτυχε το 2-1 σε ένα χρονικό σημείο που δύσκολα οι 
γηπεδούχοι θα αντιδρούσαν και όπως όλα δείχνουν 
αφήνει την ΑΕΚ με μια γλυκιά ανάμνηση.   
Αδύναμος κρίκος: Ο Μοχάμεντ Μπεν. Ο επιθετικός 
του Πσνιωνίου μπαίνει εδώ όχι γιατί έκανε κακή 
εμφάνιση, αλλά επειδή αφήνει την ομάδα του με 
παίκτη λιγότερο χωρίς λόγο. Σε μια φάση που δεν 
υπήρχε λόγος να κάνει φάουλ εμποδίζει τον Ανέστη 
με συνέπεια ο Πανιώνιος να χάσει το μεγάλο του επι-
θετικό όπλο.
Η γκάφα: Αναγκαστικά πάει στον Λάζαρο Χριστο-
δουλόπουλο. Και αυτό γιατί αφήνει την ΑΕΚ με 10 
παίκτες την ώρα που ο Πανιώνιος ήταν ήδη με παί-
κτη λιγότερο με αποτέλεσμα να σβηστεί το όποιο 
πλεονέκτημα είχε αποκτήσει η ομάδα του 

Με Αραούχο στο Champions League η 
ΑΕΚ, 2-1 τον Πανιώνιο
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Οι Κρητικοί δεν συνάντησαν... 
αντίσταση από την  Σπάρτη, την οποία 
και κέρδισαν με 6-1 

Σ
ε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρε-
ψε ο ΟΦΗ το ματς με την Σπάρτη, ό-
που και κέρδισε με 6-1. Οι γηπεδού-
χοι ήταν πολύ καλύτεροι, εκμεταλλεύ-

τηκαν τα προβλήματα των φιλοξενουμένων 
και έφτασαν στη νίκη χάρις στα τέρματα των 
Μάνου (21’), Κώτσιου (28’), Χαντί (47’), Βουό 
(57’), Αντουκόρ (67’), Χισί (85’). Μάλιστα οι 
Κρητικοί είχαν δοκάρι στο 34’ με τον Μιλοσά-
βλιεφ και πολλές άλλες ευκαιρίες ώστε να δι-
ευρύνουν περαιτέρω τον δείκτη του σκορ. Οι 
φιλοξενούμενοι στις καθυστερήσεις πέτυχαν 
το γκολ της τιμής με τον Φράγκο. 

Άσος παραμονής για Κισσαμικό
Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο ματς, 
ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 8’ με το Μαρ-
τίνεθ. Το πρώτος μέρος ολοκλήρωθηκε χωρίς 
κάποια αξιόλογη φάση πλην του γκολ, με 
την ομάδα του Μπαξεβάνου να διατηρεί το 
προβάδισμα. Στο δεύτερο ημίχρονο οι παί-
κτες του Κισσαμικού έκαναν διαχείρηση στο 
προβάδισμα τους. Στο 87’ πέτυχαν το 2-0 με 
δυνατό σουτ του Νικόλτση, που δεν άφησε 
περιθώρειο αντίδρασης στο Γιακουμή.

Έβρεξε γκολ στις Σέρρες
Σε ένα δραματικό παιχνίδι, όπου σημειώθη-
καν εννέα τέρματα, ο Αιγινιακός επικράτησε 
με 5-4 του Πανσερραϊκού στις Σέρρες, σφρα-
γίζοντας την παραμονή στη Football League. 
Οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν το 0-1 με κεφαλιά 
του Τσολακίδη, μετά από σέντρα του Φασίδη. 
Ο Αιγινιακός έκανε το 0-2 στο 28’. Ο Γκατσο-
λάρι με τακουνάκι βρήκε το Ρανγκέλοφ, με το 
Σέρβο να νικάει το Μέλκα. Η ομάδα του Βλά-
χου έφτασε και σε τρίτο τέρμα στο 36’, χάρη σε 
εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιαζιτζόγλου.
Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με γκολ για τον 
Πανσερραϊκό, καθώς ο Γκούρτσας με σουτ στο 
48’ μείωσε σε 1-3. 2-3 στο 52’ για τα «Λιοντά-
ρια» με το Ρούτση. Στο 59’ ο Αιγινιακός πέτυχε 
το 2-4 εξαιτίας αυτογκόλ του Φούσου, μετά 
από σέντρα του Γιαζιτζόγλου. Ο Γκούρτσας στο 
80’ μείωσε σε 3-4 με πέναλτι. Ο Έλληνας επι-
θετικός έκανε το 4-4 στο 94’ για τα «Λιοντά-
ρια». Ένα λεπτό αργότερα οι φιλοξενούμενοι 
έκαναν το 4-5, με τέρμα του Ζγκούρη.  

Ελπίζει εξωαγωνιστικά η Καλλιθέα
Η ομάδα του «Ελ Πάσο» πήρε το ντέρμπι της 
ουράς στην Ελευσίνα (3-1), όμως μαθηματικά 
υποβιβάστηκαν και οι δύο ομάδες 
Νίκη χωρίς αντίκρυσμα πήρε σήμερα η Καλ-
λιθέα στην Ελευσίνα, στο ντέρμπι της ουράς. 
Οπου οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν με 3-1 και 
πλέον ελπίζουν σε παραμονή μόνο αν υποβι-
βαστεί κάποια ομάδα για εξωαγωνιστικούς 
λόγους ή γίνει αναδιάρθρωση της κατηγορίας. 
Το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης ήταν 
αμφίρροπο, στο δεύτερο όμως οι φιλοξενού-
μενοι έγιναν τα «αφεντικά» του ματς. Σε αυτό 
το διάστημα σημείωσαν τρία γκολ με τους Τσί-
πρα (48’) και Μασέδο (80’), Κατσικογιάννη 
(82’), ενώ είχαν και δύο δοκάρια (Σταματάκος 
49’, Κατσικογιάννης 69’). Οι γηπεδούχοι το 
μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν στο 
89’ με τον Σιλιγαρδάκη, ο οποίος αποβλήθηκε 
στις καθυστερήσεις. 

Αχαρναϊκός - Αναγέννηση Καρδί-
τσας 1-1
Στη Football League θα αγωνίζονται και τη νέα 
σεζόν οι Αχαρναϊκός και Αναγέννηση Καρδί-
τσας, με τις δύο ομάδες να μένουν μαζί στην 
κατηγορία! Αυτό το πέτυχαν το απόγευμα της 
Κυριακής, καθώς το μεταξύ τους 1-1 τους κρά-
τησε στην κατηγορία.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι γηπεδούχοι άνοι-
ξαν το σκορ μόλις στο 8’ με τον Αναστασίου, ο 
οποίος με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή 
έκανε το 1-0. Ο Αχαρναϊκός είχε ευκαιρίες και 
για κάποιο ακόμα τέρμα, το οποίο τελικά δεν 
ήρθε. Από την άλλη, η Αναγέννηση απείλησε 
στο 37’ με τον Τζέκο, αλλά το 1-0 έμεινε μέχρι 
το τέλος του ημιχρόνου.
Η Αναγέννηση Καρδίτσας ήταν καλύτερη στο 
δεύτερο ημίχρονο, μπήκε με εμφανή σκοπό 
να βρει το γκολ της ισοφάρισης και τα κατά-
φερε. Αφού απείλησε πρώτα, τελικά έφτασε 
στο γκολ με τον Τσιλούλη στο 75’. Το 1-1 πλέον 
βόλευε άπαντες και έτσι έμεινε μέχρι τέλους, 
μαζί και με τις δύο ομάδες που κέρδισαν την 
παραμονή τους στη Football League.

Τρίκαλα - Χανιά 6-1
Η ξέφρενη πορεία των Τρικάλων στο δεύτερο 
γύρο συνεχίστηκε, με τελευταίο... θύμα τα 
Χανιά που γνώρισαν την συντριβή με 6-1!
Μία από τις πιο εύκολες νίκες πανηγύρισαν 
την Κυριακή τα Τρίκαλα. Ο ΑΟΤ επικράτησε 
με το ευρύ 6-1 των Χανίων προσφέροντας 
γκολ και θέαμα στον κόσμο που βρέθηκε στο 

γήπεδο.
Η... πανδαισία των γκολ, άρχισε μόλις στο 
9’, όταν μετά από σέντρα του Αρναρέλλη, ο 
Μπαλμπόα με πλασέ έκανε το 1-0. Δώδεκα 
λεπτά αργότερα, ήρθε και το δεύτερο χτύ-
πημα, όταν ο Ριζογιάννης με σουτ μέσα από 
την περιοχή έγραψε το 2-0. Στο 23’, δηλαδή 
δύο λεπτά αργότερα, ο Αφράτης προσπάθησε 
να απομακρύνει, αλλά άθελά του έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα για το 3-0. Το 4-0 έγραψε ο 
Γιαννιτσάνης. Ο δεύτερος σκόρερ του πρω-
ταθλήματος, επέστρεψε στα γκολ με κεφαλιά 
μετά από σέντρα του Γκόλια. Τελικά το ημί-
χρονο έληξε και με τέρμα των Χανίων, με τον 
Σταματή στο 43’ να μειώνει σε 4-1.
Στην επανάληψη, μπορεί ο ρυθμός να έπεσε 
αισθητά μιας και το σκορ ήταν στο 4-1, 
ωστόσο είχαμε ακόμα δύο τέρματα. Αρχικά 
ο Μουμίν πέρασε στον Κουσκουνά, ο οποίος 
στο 72’ έκανε το 5-1. Το τελικό 6-1, διαμορ-
φώθηκε στο 83’ με τον Ριζογιάννη να σκορά-
ρει μετά από σέντρα του Κουσκουνά.

Κωστένογλου: «Το νόμιμο είναι να 
ανέβει ο Άρης»
Ο Νίκος Κωστένογλου απέδωσε τα εύσημα 
στους παίκτες του για την προσπάθεια, έκρινε 
ότι βάσει ΚΑΠ ο Άρης πρέπει να ανέβει στη 
Σούπερλιγκα, ενώ σημείωσε ότι θα έχει συνά-
ντηση με τον Θόδωρο Καρυπίδη για την επό-
μενη μέρα.
Ο προπονητής του Άρη αρχικά αναφέρθηκε 
στις συνθήκες της προετοιμασίας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εβδομάδας. «Αξίζουν συγχαρη-
τήρια οι παίκτες, γιατί η απογοήτευση ήταν 
στη ψυχή και τα πρόσωπά τους όλη την 
εβδομάδα. Όταν όμως φοράς μία ιστο-
ρική φανέλα, σίγουρα σε επιτάσσει να 
είσαι επαγγελματίας και να τελειώσεις με 
καλή εικόνα το πρωτάθλημα. Ως προς την 
εικόνα του ματς, στο πρώτο μέρος αλλά 
και στο δεύτερο, είχαμε τον πλήρη έλεγχο. 
Είχαμε την κατοχή της μπάλας.
Δεν μας απείλησε ο Απόλλων σε κανένα 
σημείο. Κάναμε ορισμένες αλλαγές στο 
β΄μέρος. Είναι αρχή μου οι παίκτες που 
μπαίνουν ως αλλαγή να βοηθούν την 
ομάδα. Είχαν κάποιες φάσεις, ο Διούδης 
αντέδρασε με τον καλύτερο τρόπο», είπε 
αρχικά και συμπλήρωσε:
«Η ομάδα δέχθηκε μόλις 2 γκολ σε 14 
ματς, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Η ομάδα 
μας όσο είμαι εδώ συγκέντρωσε τους 
περισσότερους βαθμούς από τις ομάδες 
που βρίσκονται πλέον στη Σούπερ Λιγκ. 
Τον Άρη τον αντιμετώπιζαν για να τον κερ-
δίζουν συνέχεια. Αν γίνει τελικά το ματς με 
την Σπάρτη, θα προετοιμαστούμε κατάλ-
ληλα. Είμαι στεναχωρημένος που δεν 
μπορέσαμε τον κόσμο να τον φέρουμε 
κοντά μας. Όποιες αντιδράσεις υπήρχαν 
από τον κόσμο είναι φυσιολογικό. Δεν 
μπορείς να συμβιβαστείς με τη θέση της 
ομάδας. Ας δικαιολογήσουμε από την 
πλευρά μας τον κόσμο αν υπήρχαν σπορα-
δικά περιστατικά

τα νεα τησ FOOTBALL LEAGUE

«πολυβόλο» ο οφη

αθλητικά
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αθλητικά

Η Μπενφίκα νίκησε 2-1 την Γκιμαράες 
στον τελικό του πορτογαλικού 
κυπέλλου, έτσι κατέκτησε το τρόπαιο 
για 26η φορά στην ιστορία της, ενώ 
έκανε το 11ο νταμπλ της!

T
ο πορτογαλικό κύπελλο (Taça de 
Portugal) για 26η φορά στην ιστορία 
της κατέκτησε η Μπενφίκα, καθώς 
νίκησε 2-1 την Γκιμαράες στον τελι-

κό, κάνοντας έτσι το νταμπλ.
Οι «αετοί» κατέκτησαν το πρωτάθλημα και 
το κύπελλο για 11η φορά στην ιστορία, με 
τελευταία να είναι πριν 3 χρόνια (2014).
Ο «μασκοφόρος», Ραούλ Χιμένες, άνοιξε το 
σκορ στο 48’, το 2-0 έκανε ο Εντουάρντο 
Σάλβιο στο 53’ και μείωσε ο Ζούνγκου στο 
78’.
Κανένας Έλληνας δεν ήταν στην 11άδα, ο 
Ανδρέας Σάμαρης μπήκε στο ματς στο 24, 
λόγω τραυματισμού του Λιούμπομιρ Φέισα, 
ενώ ο Κώστας Μήτρογλου έμεινε στον 
πάγκο.

Λύτρωση στο 90’ στο «αντίο» του 
Τότι
Tο τελευταίο ματς του Φραντσέσκο Τότι με 
τη φανέλα της Ρόμα συνδυάστηκε με επιτυ-
χία για τους «τζαλορόσι», καθώς νίκησαν 
3-2 την Τζένοα στο  «Olimpico», έτσι τερμά-
τισαν στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας, 
η οποία τους δίνει θέση στους ομίλους του 
Champions League.
Έπειτα από ένα συγκλονιστικό ματς, ο Ντιέ-
γκο Περότι λύτρωσε την ομάδα του Λου-
τσιάνο Σπαλέτι στο 90’, έτσι πίκρανε τη 
Νάπολι, η οποία νίκησε 4-2 στο «Luigi 
Ferraris» τη Σαμπντόρια, αλλά τερμάτισε 
τρίτη και θα παίξει στα προκριματικά.
Ενώ ακόμη ο Φραντσέσκο Τότι δεν είχε 
σταματήσει να χαιρετά και αποθεώνε-
ται απ’τους οπαδούς της Ρόμα, ο Πιέτρο 
Πελέγκρι «πάγωσε» το «Olimpico», καθώς 
άνοιξε το σκορ για την Τζένοα μόλις στο 3ο 
λεπτό.
Πρόκειται για 16άχρονο στράικερ που ξεκί-
νησε μόλις για πρώτη φορά στην 11άδα, ενώ 
είχε άλλες δύο συμμετοχές, μπαίνοντας ως 
αλλαγή στο 88’ στο ματς με την Τορίνο και 
στο 87’ στο ματς με την Κιέβο.

Το Σάββατο ο Μουάζ Κιν της Γιουβέντους 
έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει στη 
Serie A και έχει γεννηθεί το 2000, αλλά 
μία μέρα μετά ο Πιέτρο Πελέγκρι έγινε ο 
πρώτος που σκοράρει και έχει γεννηθεί 
το 2001 (17 Μαρτίου). Είναι 16 ετών και 
71 ημερών, με το νεότερο παίκτη που έχει 
σκοράρει στην Serie A να είναι ο Αμαντέο 
Αμαντέι της Ρόμα, σε ηλικία 15 ετών και 
287 ημερών (το 1937).
Η αντίδραση της Ρόμα ήταν άμεση, με τον 
Έντιν Τζέκο στο 10’ να ισοφαρίζει σε 1-1 
με το 29ο φετινό του τέρμα, το ημίχρονο 
όμως ολοκληρώθηκε χωρίς άλλο τέρμα 
και ο Λουτσιάνο Σπαλέτι έδωσε εντολή 
στον Τότι για ζέσταμα με την έναρξη του 
δευτέρου 45αλέπτου.
Ο «καπιτάνο» πέρασε στο ματς στο 54’ 
αντί του Μοχάμεντ Σαλάχ, δεν χάρηκε 
πολύ ο Αιγύπτιος, αλλά προσπάθησε να 
το κρύψει, φίλησε τον Τότι και έκατσε στον 
πάγκο.
Από σέντρα του αρχηγού, ο Στεφάν Ελ 
Σααραουί έχασε σπουδαία στο 68’, με 
την κεφαλιά του να αποκρούει εντυπωσι-
ακά σε κόρνερ ο Λαμάνα, αλλά ένα λεπτό 
αργότερα ο Ιταλο-Αιγύπτιος  εξτρέμ της 
Ρόμα αντικαταστάθηκε από τον Περότι.
Στο 74’ τελικά ήρθε η ολοκλήρωση της 
ανατροπής, με τον Τζέκο να γίνεται δημι-
ουργός, καθώς έκανε το γύρισμα, ο Ντε 
Ρόσι πήγε πρώτος στην μπάλα απ’τον Τότι 
και σούταρε από κοντά, κάνοντας το 2-1.
Μόλις πέντε λεπτά όμως κατάφερε η Ρόμα 
να διατηρήσει το προβάδισμα, καθώς στο 
79’ ο Λάζοβιτς ισοφάρισε 2-2 με κοντινή 
κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, έπειτα από 
εξαιρετική σέντρα του Λασάλτ και κακό 
υπολογισμό του Στσέσνι.
Λίγο έλειψε μάλιστα οι Γενοβέζοι να 
κάνουν ανατροπή στην ανατροπή στο 82’, 
καθώς ο Λάζοβιτς έφυγε στην αντεπίθεση, 
αλλά η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι μετά το 
πλασέ του, αφού είχε βρει και στο σώμα του 
Στσέσνι.
Αφού δεν έγινε το 2-3, έγινε το 3-2 για τη 
Ρόμα στο 90’, με τον Ντιέγκο Περότι να σκο-
ράρει με κοντινό σουτ, έπειτα από νέα ασίστ 
του Τζέκο, έτσι η Ρόμα πήρε τη νίκη που 
την έστειλε απευθείας στους ομίλους του 
Champions League, μέσω της 2ης θέσης.

Η 
Μπαρτσελόνα πήρε το τρίτο σερί 
κύπελλο Ισπανίας και το 29ο συ-
νολικά μετά από το 3-1 επί της Α-
λαβές χάρη σε σόου του Λιονέλ 

Μέσι στο «αντίο» του «Βιθέντε Καλδερόν» 
και του Λουίς Ενρίκε.
Με κορυφαίο για ακόμα έναν αγώνα φέτος 
τον Λιονέλ Μέσι που σημείωσε ένα γκολ και 
έβγαλε μία καταπληκτική ασίστ, η Μπαρ-
τσελόνα επικράτησε με 3-1 της Αλαβές στον 
τελικό του Copa del Rey και ολοκλήρωσε τη 
σεζόν με ένα τρόπαιο.
Στο τελευταίο παιχνίδι που φιλοξενεί 
το «Βιθέντε Καλδερόν» πριν περά-
σει στη δικαιοδοσία του δήμου 
της Μαδρίτης και γκρεμιστεί, 
οι Καταλανοί μπήκαν στο παι-
χνίδι ως το απόλυτο φαβορί, 
έστω κι αν παρατάχθηκαν 
δίχως τους τιμωρημένους Σέρ-
τζι Ρομπέρτο και Λουίς Σουάρες.
Οι δύο ομάδες ήταν ορεξάτες στα 
πρώτα λεπτά, ωστόσο η πρώτη αξιόλογη 
φάση ήταν ένας τραυματισμός. Τα κεφάλια 
των Χαβιέρ Μαστσεράνο και Μάρκος Γιο-
ρέντε συγκρούστηκαν στον αέρα, με τον 
Αργεντινό να έχει μεγάλο πρόβλημα και να 
αποχωρεί σε φορείο, χάνοντας τον δεύτερο 
σερί τελικό, μετά από την περσινή αποβολή 
του στο 37’ κόντρα στη Σεβίλλη (ο δανεικός 
από τη Ρεάλ μέσος συνέχισε με επίδεσμο και 
προστατευτικό δίχτυ στο κεφάλι).
Μετά από κάποια σκληρά μαρκαρίσματα 
των Βάσκων, ήρθε η πρώτη τεράστια ευκαι-
ρία, ένα δοκάρι του Ιμπάι Γκόμεθ στο 27ο 
λεπτό, με την μπάλα στη συνέχεια να κυλάει 
μπροστά από την κενή εστία του Γιάσπερ 
Σίλεσεν. Τέσσερα λεπτά αργότερα ήρθε η 
«τιμωρία» από πλασέ του Μέσι που έκανε το 
1-0 με το 54ο τέρμα του σε 52 αγώνες φέτος.
Στο 33’, ένας άλλος παίκτης που του χρό-
νου θα αγωνίζεται στη Ρεάλ, ο Τεό Ερναντέζ, 
εκτέλεσε ένα εκπληκτικό φάουλ από δεξιά 
και η μπάλα κατέληξε στο «παράθυρο» 
του Σίλεσεν για το 1-1. Μετά από μία καλή 
στιγμή εκατέρωθεν, οι «μπλαουγκράνα» 
ανέκτησαν το προβάδισμα και μάλιστα με 
δύο γκολ.
Πρώτα στο 45’ ο Νεϊμάρ έσπρωξε την μπάλα 
σε κενή εστία από θέση οφσάιντ και τρία λεπτά 
αργότερα ο Μέσι έβγαλε μία φανταστική ασίστ 
στον Πάκο Αλκάθερ που έκανε το 3-1.

Το 2ο ημίχρονο περιελάμβανε λιγότερη 
δράση και περισσότερη ένταση. Η Μπαρ-
τσελόνα είχε να επιδείξει ένα κοντινό τάκλιν 
του Αλκάθερ και πολλά σουτ εκτός περι-
οχής, η Αλαβές πολλές προσπάθειες που 
κόντραραν στα σώματα των αντιπάλων και 
μία φορά που ο Σίλεσεν χρειάστηκε να κάνει 
επέμβαση εξ επαφής στον Ντέιβερσον.
Μία σύρραξη μεταξύ Μέσι και Ρουμπέν 
Σοριάνο αποτέλεσε το αποκορύφωμα του 
εκνευρισμού που υπήρχε στο 2ο ημίχρονο, 

στο οποίο η Μπαρτσελόνα επιχείρησε 
να ρίξει τον ρυθμό και να κρατή-

σει άκοπα το προβάδισμα. Στο 
83ο λεπτό, ο Λουίς Ενρίκε 
έριξε στον αγώνα τον Αλεΐς 
Βιδάλ, ο οποίος είχε υπο-
στεί εξάρθρωση αστραγά-
λου απέναντι στον ίδιο αντί-

παλο τον Φεβρουάριο, αλλά 
αντί για πέντε μήνες όπως είχε 

ανακοινωθεί, γύρισε μετά από 
3,5.

Τα τελευταία λεπτά δεν μετέβαλαν κάτι στον 
αγώνα, με την Μπαρτσελόνα να στέφεται 
κυπελλούχος Ισπανίας για τρίτη σερί χρονιά 
και 29η συνολικά. Αυτή η εξέλιξη έστειλε τη 
Ρεάλ Σοθιεδάδ στους ομίλους του Europa 
League της νέας περιόδου και την Αθλέτικ 
Μπιλμπάο, που δεν είχε «εισιτήριο» για την 
Ευρώπη μέσω πρωταθλήματος, στα προ-
κριματικά του θεσμού.

«Μπαμ» με παραμονή Γκριζμάν η 
Ατλέτικο
Ενα τέλος το οποίο μάλλον θα ήταν δύσκολο 
να προβλέψουμε, θα έχει η υπόθεση με 
το μέλλον του Γάλλου μεσοεπιθετικού, ο 
οποίος βρέθηκε... κοντά στην Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ αλλά τελικά μένει στην Ατλέ-
τικο, όπως και ο Ντιέγο Σιμεόνε. Τις προη-
γούμενες μέρες ο 26χρονος είχε δηλώσει 
ότι «κατά 60% θα πάω στην Γιουνάιτεντ» 
όμως τελικά ανέβασε μήνυμα παραμονής 
στους Rojiblancos, όπως ‘μεταφράστηκε’ και 
από το σύνολο τουν Ισπανικού Τύπου. Οπως 
προκύπτει από του Cope, οι μάνατζερ του 
Γκριζμάν επικοινώνησαν με τους Κόκκινους 
Διαβόλους και έκαναν γνωστό ότι ο πελά-
της τους δεν θα αποχωρήσει καθώς η Ατλέ-
τικο δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές αυτό 
το καλοκαίρι.

Έκανε το νταμπλ η 
μπενφίκα κυπελλούχος ισπανίας η 

μπαρτσελόνα
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Ο ΑΠΟΕΛ βρήκε στο πρόσωπο του Μάριο 
Μπέεν τον αντικαταστάτη του Τόμας 
Κρίστιανσεν για τον πάγκο του.
 

Ο
ύτε Βλάνταν Μιλόγεβιτς, ούτε Γιώργος Δώ-
νης για την τεχνική ηγεσία του ΑΠΟΕΛ. Ο 
κυπριακός σύλλογος ανακοίνωσε ότι επήλ-
θε σε συμφωνία με τον Μάριο Μπέεν, ο ο-

ποίος ήταν μέχρι πρότινος βοηθός του Ντικ Άντβοκαατ 
στη Φενέρμπαχτσε.
Ο νέος προπονητής του ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε την καριέρα 
του από την ομάδα Νέων της Εξέλσιορ, ενώ από το 
2000 μέχρι το 2004 ήταν βοηθός προπονητή στη 
Φέγενορντ. Την αγωνιστική περίοδο 2005-2006 ανέ-
λαβε την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας της Εξέλ-
σιορ, ενώ ακολούθησε για την τριετία 2006-2009 η 
Ναϊμέγκεν.
Από το 2009 μέχρι το 2-11 κάθισε στον πάγκο της 
Φέγενορντ, ενώ από το 2011 μέχρι το 2014 ήταν 
στη Γκενκ. Από το 2016 ήταν στη Φενέρ με τον 
συμπατριώτη του Άντβοκαατ. Ο Μπέεν 
διατέλεσε βοηθός του Λίο Μπενάκερ 
στην Εθνική ομάδα του Τρινιντάτ και 
Τομπάκο, στο Μουντιάλ του 2006, στη 
Γερμανία.
Το 2012-12013 κατέκτησε το Κύπελλο 
στο Βέλγιο με τη Γκενκ. Όπως ανακοί-
νωσε η κυπριακή ομάδα: «Η εταιρεία 
ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ 
ανακοινώνει την σύναψη συμφωνίας με τον 
Ολλανδό προπονητή Mario Been, για την ποδοσφαι-
ρική περίοδο 2017-2018. Ο κ. Been θα έρθει στην 
Κύπρο την Κυριακή και θα παρουσιαστεί επίσημα σε 
δημοσιογραφική διάσκεψη τη Δευτέρα».

H τρίτη απόπειρα του Γιαννιώτα
Για την ώρα και την στιγμή που θα επιστρέψει στου 
Ρέντη και θα παλέψει για την παραμονή του στο 
ρόστερ του Ολυμπιακού ζει και αναπνέει ο Γιάννης 
Γιαννιώτας.
Ο διεθνής επιθετικός θέλει να πιστεύει πως η τρίτη 
απόπειρά του να κερδίσει τη μονιμοποίησή του στο 
έμψυχο δυναμικό των πρωταθλητών Ελλάδας θα είναι 
και η τυχερή.
Να θυμίσουμε πως ο Γιαννιώττας προέρχεται από μια 
πετυχημένη σεζόν με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ, ενώ βρί-
σκεται σταθερά στις επιλογές του Μίχαελ Σκίμπε για τα 

παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας.

Υποψηφιότητα από Κώστα Καϊάφα!
Στο ψάξιμο για τον προπονητή που θα αντικαταστή-
σει τον Κάρλος Κορμπεράν βρίσκεται η διοίκηση του 
Ερμή. Οι «φτεροπόδαροι» επιθυμούν συνεργασία 
με προπονητή ο οποίος θα μπορεί να εμπνεύσει τους 
ποδοσφαιριστές, να δώσει το κάτι παραπάνω, να γνω-
ρίζει τις απαιτήσεις της ομάδας και να μπορέσει να 
αντεπεξέλθει στο δύσκολο έργο που θα αναλάβει.
Οι άνθρωποι του Ερμή προσανατολίζονται σε Κύπριο 
προπονητή και ένα από αυτούς που αξιολογούνται 
θετικά, σύμφωνα με πληροφορίες μας είναι ο Κώστας 
Καϊάφας, όμως, όλα είναι πιθανά, αφού η διοίκηση θα 
εξετάσει τα ονόματα που έχει ενώπιον της προσεκτικά. 
Μάλιστα ο Κύπριος κόουτς είχε τιμωρηθεί με έξι αγω-
νιστικές πέρσι και ο Ερμής τον είχε δηλώσει ως μέλος 
του τεχνικού τιμ του για να εκτίσει την τιμωρία ρτου, 
μία κίνηση που προκάλεσε έκπληξη
Απόψε θα πραγματοποιηθεί και η εκλογική συνέλευση 

του Ερμή όπου αναμένεται να επικυρωθεί η 
παραμονή του Λούκα Φανιέρου στην προ-

εδρία των «φτεροπόδαρων», ενώ μεταξύ 
άλλων θα εξεταστεί και η πρόθεση για 
δημιουργία εταιρείας.

AEK: Ακόμη καλύτερη
Η ΑΕΚ για άλλη μία χρονιά κατάφερε 

να κλέψει τις εντυπώσεις, αλλά δεν κατά-
φερε να κατακτήσει κάποιο εγχώριο τίτλο 

και αυτό πληγώνει πολύ την ομάδα που θα 
παλέψει απο την νέα χρονιά.
Η προετοιμασία της ομάδας της πόλης του Ζήνωνα θα 
ξεκινήσει  νωρίς καθώς θα έχοει να δώσει τους αγώνες 
για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League 
στις 29 Ιουνίου. Ήδη αρκετοί ποδοσφαιριστές από το 
υφιστάμενο ρόστερ ανανέωσαν τα συμβόλαια τους με 
την ομάδα και αναμένονται ελάχιστες ακόμα κινήσεις 
ενίσχυσης λόγω του ... μποτιλιαρίσματος που προκύ-
πτει καθώς έχει συμπληρώσει τους 15  ξένους και κοι-
νοτικούς που δικαιούται. Οι Κιτρινοπράσινοι εφόσον 
δεν υπάρξει αποχώρηση δικαιούνται να προχωρή-
σουν σε απόκτηση νεαρών ποδοσφαιριστών.
Από εκεί και πέρα όσο αφορά τον Ρουσιά, ο Κύπριος 
επιθετικός ήρθε στην ομάδα της Λάρνακας με σκοπό 
να αρπάξει την ευκαιρία και να κάνει την έκπληξη όσο 
αφορά το χρόνο συμμετοχής του. Στα 4,5 χρόνια στην 
Ομόνοια δεν το κατάφερε. 

μάριο μπέεν, ο νέος 
προπονητής του αποελ

Υπάρχουν ακόμα ψυχάρες!
Ο Λιάσος Λουκά δεν άντεξε μετά τον υποβιβασμό της Καρμιώτισσας 
στην Β’ Κατηγορία και ξέσπασε σε κλάματα. Μάλιστα αυτό έγινε σε παι-
χνίδι απέναντι στην ομάδα της καρδιάς του, τη Νέα Σαλαμίνα. Είναι η 
απόδειξη ότι στο ποδόσφαιρο μας υπάρχουν ακόμα άτομα με ήθος, 
πάθος και ανθρωπιά, παρά το ότι αυτό έχει στιγματιστεί από τα φαινό-
μενα σήψης και διαφθοράς χάνοντας την αξιοπιστία του φίλαθλου κοι-
νού.

Ο ΑΠΟΕΛ μονάχα ξέρει...
Από όλες τις ομάδες που έτρεξαν στο φετινό μαραθώνιο, μόνο ο ΑΠΟΕΛ 
απέδειξε ότι έχει καρδιά και νοοτροπία πρωταθλητή. Διατήρησε τη δια-
φορά του από τους συνδιεκδικητές του τίτλου και δικαίως έφτασε στην 
κατάκτηση του 5ου διαδοχικού πρωταθλήματος και του 26ου στην ιστο-
ρία του. Η δε παρουσία του και στον τελικό κυπέλλου απέδειξε ότι στον 
Αρχάγγελο έχουν και τις γνώσεις και τις ικανότητες για να διεκδικούν 
μέχρι τέλους όλους τους στόχους που θέτουν από την αρχή της χρονιάς.

Με Σοφρώνη Αυγουστή είναι αλλιώς
Ο Απόλλωνας κατέκτησε το κύπελλο επικρατώντας με 10 παίκτες του 
ΑΠΟΕΛ στη Λευκωσία. Ό,τι και να συμβαίνει, όταν ο Σοφρώνης Αυγου-
στή βρίσκεται στον πάγκο, οι ποδοσφαιριστές του αποκτούν άλλο αέρα 
και παίρνουν απίστευτη δυναμική.

Έχει πρόεδρο με κότσια η «Κυρία»
Δεν παρασύρθηκε από την κριτική του κόσμου ο Ανδρέας Παντελή. 
Μετά τον αποκλεισμό από το κύπελλο και το διασυρμό από τον Απόλ-
λωνα, έδειξε εμπιστοσύνη και έδωσε δεύτερη ευκαιρία στο Ρόνι Λέβι για 
να χτίσει τη νέα και πρωταγωνιστική Ανόρθωση.

Τέσσερα πράγματα που 
μάθαμε τον Μάιο
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παναθηναϊκός - ολυμπιακός 84-80

Ήρθαν στα ίσια...

Με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Παππά, Μπουρούση και Καλάθη, ο 
Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού στον δεύτερο τελικό με 84-80 και 
έκανε το 1-1 στη σειρά.

Ο
ι «πράσινοι» κατάφεραν να πά-
ρουν... ανάσα εν όψει της συνέ-
χειας των τελικών και να φέρουν 
τη σειρά στα ίσια (1-1) μετά τη 

νίκη τους στο δεύτερο ματς του ΟΑΚΑ, 
κερδίζοντας τον Ολυμπιακό με 84-80. Έ-
νας Ολυμπιακός από τον οποίο απουσίαζε 
ο Βασίλης Σπανούλης λόγω αμυγδαλίτιδας 
με αποτέλεσμα να αποδυναμώσει στο έ-
πακρο την ομάδα του. Βέβαια ο Έρικ Γκριν 
έκανε τα... πάντα για να καλύψει το «κενό» 
του αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει και στο 
τελικό αποτέλεσμα.
Γι’ αυτό συνετέλεσαν τα μέγιστα οι Έλληνες 
του Παναθηναϊκού, με τον Νίκο Παππά να 
«μιλάει» στο κρίσιμο σημείο, τον Γιάννη 
Μπουρούση να δίνει μεγάλες μάχες μέσα 
στις ρακέτες και τον Νικ Καλάθη να... 
βρίσκεται σε όλα τα μήκη και πλάτη του 
παρκέ!  
Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του 
Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ 
μετά τα δύο χαμένα ματς 
στους περσινούς τελι-
κούς, με τον Νίκο Παππά 
να κάνει τη διαφορά 
έχοντας 16 πόντους, τον 
Μπουρούση να προσθέ-
τει άλλους 12 πόντους και 
τον αρχηγό των «πρασίνων» 
να τελειώνει το ματς με 8 πόντους, 
10 ριμπάουντ και 3 τελικές πάσες. Το 
ματς ήταν αίμα και άμμος στη μεγαλύτερη 
διάρκειά του, με τους «πράσινους» να 
κάνουν το ξέσπασμα στο τέλος και να προ-
ηγούνται με 78-71 στα 2:20 πριν από το 
τέλος. Στη συνέχεια έδειξε... τάσεις αυτο-
κτονίας, ο Ολυμπιακός πήγε να κάνει την 
ανατροπή ωστόσο δεν μπόρεσε να την 
ολοκληρώσει.
Ο εκπληκτικός Έρικ Γκριν (21π., 5/6 τρί-
ποντα) ήταν εκείνος που κρατούσε τον 
Ολυμπιακό στο ματς χάρη στις ατομικές 
του ενέργειες και τους επτά πόντους που 
σημείωσε στην τρίτη περίοδο. Οι «ερυ-
θρόλευκοι» ήταν στο +2 μέχρι το 22’ με 
τον Αμερικανό να καλύπτει το «κενό» του 
Σπανούλη χάρη στις επιθετικές του πρω-
τοβουλίες. Όμως ο Παναθηναϊκός έδειξε 
συγκέντρωση στην άμυνα, η μπάλα περ-
νούσε συνέχεια από τα χέρια του Γιάννη 

Μπουρούση και έπαιζε πολύ πολύ πιο 
ορθολογικά σε σχέση με το πρώτο ημί-
χρονο. Ειδικά στο τελευταίο δίλεπτο κατά-
φερε να «χτίσει» και τη μεγαλύτερη δια-
φορά στο σκορ μέχρι εκείνο το σημείο 
«κλείνοντας» το τρίτο δεκάλεπτο στο +6 
(59-53).
Στο πρώτο μισό του αγώνα ο Ολυμπια-
κός δεν άφησε να φανεί η απουσία του 
Βασίλη Σπανούλη, με τον Γιώργο Πρί-
ντεζη να γίνεται... πλέι-μέικερ «ρακέτας» 
και να δημιουργεί καταστάσεις για τους 
συμπαίκτες του, έχοντας μοιράσει πέντε 
από τις 8 ασίστ των «ερυθρολεύκων» σε 
αυτό το διάστημα. Οι «πράσινοι» δεν μπο-
ρούσαν να βρουν τρόπο για να αναχαιτί-
σουν το παιχνίδι του υπαρχηγού των Πει-
ραιωτών ωστόσο έβρισκαν κάποια δίλε-
πτα καλής πίεσης στην άμυνα με αποτέλε-

σμα να πάρουν πόντους στο ανοι-
κτό γήπεδο. Κάτι που ζητούσε 

ο Πασκουάλ από το πρώτο 
λεπτό στην επίθεση.
Ειδικά στο δεύτερο δεκάλε-
πτο, ο Παναθηναϊκός σκό-
ραρε 24 πόντους, προϊόν 
και της πολύ καλής παρου-

σίας του Νικ Καλάθη, ο 
οποίος είχε 6 πόντους, 3 

ασίστ και 3 ριμπάουντ στο 
πρώτο μισό του αγώνα. Επιπλέον 

κατάφερε η «πράσινη» άμυνα να περι-
ορίσει τη δράση του Παπανικολάου, ο 
οποίος είχε κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά με 
8 πόντους μέχρι το 12’, όταν και ο Ολυμπι-
ακός έδειχνε να ελέγχει το παιχνίδι (23-27).
Στη συνέχεια, οι παίκτες των γηπεδούχων 
είχαν τα... ξεσπάσματά τους και χάρη και 
στις ατομικές ενέργειες του Μάικ Τζέιμς 
προηγήθηκε και με 35-30 στο 17’. Μάλι-
στα αυτή ήταν και η μεγαλύτερη διαφορά 
του ημιχρόνου για οποιαδήποτε από τις 
δύο ομάδες, δείγμα του κλειστού αγώνα. 
Πάντως οι «ερυθρόλευκοι» μπόρεσαν να 
μείνουν μέσα στο ματς βάζοντας περισ-
σότερο τη μπάλα στη ρακέτα με 57% στα 
σουτ εντός παιδιάς (16/28). Στον αντίποδα, 
σημείο κλειδί ήταν (εκτός από τα 4/9 τρί-
ποντα, όσα και ο Ολυμπιακός) οι επτά 
πόντοι στο fast break, έναντι... κανενός 
των φιλοξενούμενων.

«Καίει» τον Άρη το φύλλο αγώνος με 
την ΑΕΚ

Υ
βριστικά συνθήματα, τρεις έγ-
γραφες παρατηρήσεις και πα-
ρουσία φιλάθλων σ τον χώρο 
του αποδυτηρίων περιλαμβάνει 

το φύλλο αγώνα που συνέταξαν οι διαι-
τητές Σχινάς - Μπήτης - Μαγκλογιάννης 
για τον αγώνα Άρης - ΑΕΚ στο «Nick Galis 
Hall».
Οι διαιτητέ ς σημείωσαν σ το φύλλο 
αγώνα ότι, σε τρία διαφορετικά χρονικά 
σημεία, οι οπαδοί του Άρη φώναξαν εν 
χορώ συνθήματα κατά του κ. Σχινά, τη 
ρίψη ενός αναπτήρα στο παρκέ, καθώς 
επίσης και ότι στο τέλος του αγώνα, οπα-
δοί του Άρη έφτασαν ανενόχλητοι στο 
χώρο των αποδυτηρίων (σ. σ. στην πραγ-

ματικότητα ήταν έξω από τη φυσούνα) 
αποδοκιμάζοντας τους τρεις διαιτητές.

Αποδεκατισμένος ο Άρης
Η προε το ιμασ ία  του  Ά ρη άρχ ισ ε 
σήμερα(1/6) το απόγευμα με τον έμπειρο 
τεχνικό να έχει στη διάθεσή του τη... μισή 
ομάδα. Εκτός του Κάμινγκς που υπέστη 
κάταγμα στα πλευρά και δεν υπολογί-
ζεται, αλλά και του Τζάστιν Τζάκσον ο 
οποίος ταλαιπωρείται από πελματιαία 
απονεύρωση, δεν συμμετείχαν οι Βλάντο 
Γιάνκοβιτς (ενοχλήσεις στη μέσ), Βασί-
λης Ξανθόπουλος (έχει ένα χτύπημα στον 
τετρακέφαλο) και Μιχάλης Τσαϊρέλης 
(τενοντίτιδα).

αθλητικά
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SPORTS
2 Ιουνίου 2017

Παναθηναϊκός με ψυχή
σελ. 55

«Πολυβόλο» ο ΟΦΗ
σελ. 57

Στα ίσια...
σελ. 62
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